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 الباب الثالث
 مظهج البحث

 نوع و مدخل البحث -أ 
جترييب احلقيقي  طريقة( بالeksperimenنوع البحث ادلستخدم جترييب )

(True Experimental Designs) ( هبدف تقوًن تأثَت ادلعاملةtreatment على )
أعراض رلموعة معينة مقارنة باجملموعات األخرى مث ادلعاملة بشكل 

ألن ىذا البحث يتطلب  (kuantitatif)ومدخل ىذا البحث ىو كمي .ٔالفرق
حل مشكلة بالبحث الكمي. يعتمد البحث الكمي على فلسفة الوضعية 

م ومجع البيانات باستخدا زلددةستخدم لفحص رلموعات رلتمعية أو عينات وا
اليت مت  ةالكمية هبدف اختبار فرضي بصفة أدوات البحث، وحتليل البيانات

اليت ذلا شكل  التجرييب البحث كمي ىو البحث (Punchقال فونح ) .2وضعها
وحتليل  البيانات مجعيف البحث الكمي يهتّم  .أو أرقام اليت حتسب بيانات

 قياسها. يستطيع وضوعيمالواقع ذلا  ّتبعةالظاىرة ادل .العددي البيانات يف شكل
 ميدانىو حبث  نوع البحثو . ٖحتديد متغَتات البحث وقياس ارتباط ادلتغَتات

(Field Risearch)4.  
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 تصميم البحث -ب 
 True Experimentalجترييب احلقيقي) طريقةبال بحثتستخدم ىذه ال

Designs) يف شكل Pretest-Posttest Control Group Design . يوجد يف ىذا
مث أعطي اختبارًا أولًيا لتحديد احلالة  (R)م رلموعتان مت اختيارمها عشوائًيا التصمي

واجملموعة اليت  م تعاجل. اجملموعة  (X)األولية للمجموعتُت. اجملموعة االوىل عوجلت 
اليت مت عالجها كانت تسمى اجملموعة التجريبية، بينما اجملموعة اليت  م يتم 

 ابطة. الرسم التوضيحي كالتايل:عالجها كانت تسمى اجملموعة الض
 تصميم البحث قبل االختبار وما بعده: ٔ.ٖاجلدول 

 اختبار البعدي التجرييب القبلياختبار  اجملمموعة
 O1 X O2 التجريبية

 O3 - O4 الضابطة

 :البيان
X   = استخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة

 ادلزوج
اسًتاتيجية شلارسة  استخدام وسيلة مخن الصور مع = ما -

 ادلزوج
O1   وO3   = قبل التعليم القبلياختبار نتائج 
O2    = اختبار البعدي يف اجملموعة التجريبيةنتائج 
O4    =  اختبار البعدي يف اجملموعة الضابطةنتائج 

 

 

 مجتمع البحث وعيظته -ج
 مواضيع ذلا صفات وخصائص أوىو رلال التعميم يتكون من أشياء  رلتمعأن 

معينة حيددىا الباحث لدراستها مث استخالص النتائج. لذا فإن اجملتمع ليسوا أشخاًصا 
على عدد  اجملتمعال يقتصر عدد . بل ىم أيًضا أشياء وأشياء طبيعية أخرى، فحسب
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اخلصائص  أوادلوضوعات اليت تتم دراستها فحسب، بل يشمل مجيع اخلصائص  أواألشياء 
تُقدر احلالة األوىل بأهنا سبب احلالة الثانية، وتؤثر  تمعاجمل .5ضوعادلو  أواليت ديتلكها الكائن 

ىو كائن أو موضوع موجود يف منطقة  تمعاجمل. 6احلالة األوىل على احلالة الثانية
 سوىارسيمي أريكونتو قالو . 7ما ويفي بشروط معينة تتعلق مبشكلة البحث

(Suharsimi Arikunto)، 8و الذي جيب دراستوىم ادلوضوع بأكمل جملتمعفإن ا. 
شيخ خالد مدرسة  طالب الصف السابع ادلوجودين يف لذا فإن مجيع ف

ادلراد دراستهم، ويتكون من فصلُت، ومها  تمعيصبحون اجملادلتوسطة اإلسالمية ادل
طالًبا. لذا فإن إمجايل عدد  ٕٗ (ب) ٚطالًبا والفصل  ٖٕ (أ) ٚالفصل 

يف  بنجاران إلَت اإلسالمية توسطةادل شيخ خالد درسةمبطالب الصف السابع 
 :انتبو إىل اجلدول التايل طالًبا. ٚٗىو  ٖٕٕٓ/ٕٕٕٓالعام الدراسي 

 ادلتوسطة اإلسالميةشيخ خالد السابع يف مدرسة  رلتمع البحث فصل: ٕ.ٖاجلدول 
 رقم فصل عدد
)أ( ٚ ٖٕ  ٔ 
)ب( ٚ ٕٗ  ٕ 
 رلموع ٚٗ

 ةالتجريبياجملموعة )ب( ك ٚا البحث فصلُت. الفصل عينة يف ىذ أما
ادلعاملة باستخدام وسيلة  ةالتجريبي جملموعةا أما.ضابطة)أ( كاجملموعة ال ٚلفصل وا

 وأما اجملموعة الضابط المعاملة، مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج
 باستخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج.
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 البيانات و مصادرها -د
 البيانات .ٔ

اك نوعان من البيانات ادلستخرجة يف ىذه الدراسة ومها البيانات األساسية ىنو 
 والبيانات الداعمة واليت سيتم تفصيلها على التايل:

 البيانات األساسية . أ
 سية ىي البيانات ادلتعلقة بنتائج البحث وىي:ساالبيانات األ

من نتائج تعلم الطالب قبل استخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية  (ٔ
شيخ خالد درسة مبالسابع  صفإتقان ادلفردات العربية لل يف  شلارسة ادلزوج

 اإلسالمية بنجاران إلَت  ادلتوسطة
من نتائج تعلم الطالب بعد استخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية  (ٕ

شيخ خالد درسة مبالسابع  صفإتقان ادلفردات العربية لل يف شلارسة ادلزوج
 ران إلَتاإلسالمية بنجا ادلتوسطة

 البيانات الداعمة . ب
البيانات الداعمة ىي البيانات اليت تتضمن حملة عامة عن موقع ىذا 

 البحث ىي:
شيخ مدرسة  نبذة تارخيية عن تأسيس ادلدرسة ورؤيتها ورسالتها وأىداف (ٔ

 اإلسالمية بنجاران إلَت ادلتوسطةخالد 
ابقُت بيانات عن مديري ادلدارس وادلعلمُت وادلوظفُت اإلداريُت الس (ٕ

 اإلسالمية بنجاران إلَت ادلتوسطةشيخ خالد مدرسة  وطالب
 اإلسالمية بنجاران إلَت  ادلتوسطةشيخ خالد ادلرافق والبنية التحتية  (ٖ

 در البياناتامص .ٕ
سواء البيانات األساسية أو البيانات  السابقةللحصول على البيانات ادلذكورة 

 ىي: فةمعلومات من مصادر سلتل فتبحث الباحثةالداعمة، 
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اإلسالمية  ادلتوسطةشيخ خالد درسة مبون ىم طالب الصف السابع ستجبادل .أ 
 بنجاران إلَت 

ىم األشخاص الذين ديكنهم تقدًن معلومات مثل البيانات الداعمة ادلتعلقة  ونادلخرب   .ب 
اللغة  ةومعلم رئيس ادلدرسةبالبيانات اليت مت احلصول عليها من ادلستجيبُت، مثل 

  اإلداريُتالعربية وادلوظفُت
 التوثيق ىو نتيجة الصور أثناء ىذا البحث .ج 
 
 أساليب جمع البيانات  -ه

 اختبار .ٔ
مة من أجل تنفيذ أنشطة القياس داالختبار عبارة عن تقنية أو طريقة مستخ

اليت توجد فيها أسئلة أو عبارات سلتلفة أو سلسلة من ادلهام اليت جيب على 
 تخدميس .9قياس جوانب سلوك الطالبالطالب القيام هبا أو اإلجابة عليها ل

ىذا االختبار دلعرفة قدرة الطالب يف مفهوم ادلادة ادلفردات، قبل أو بعد 
 يُعمل استخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج. ىذا االختبار

ورين يعٍت اختبار  دلعرفة  خدمُيست القبليواختبار البعدي. اختبار  القبلييف دم
الطالب واختبار البعدي يستعمل حلساب ىل توجد البيانات فرق  ىلقدرة األو 

 قدرة بُت اجملموعتُت.
متعدد اخليارات مع أربعة اختيارات لإلجابة تتكون من عشرين  يىيُستخدم اآللة و  

سؤاال اليت بعد جتربة األسئلة، اختبار الصالحية  األسئلة أصلو من مخسة وعشرين  سؤااًل.
 .واختبار ادلوثوقية

 مالحظة .ٕ
منهجية وتسجيل األعراض اليت  الحظةعلى أهنا م الحظةعادة ما يتم تعريف ادلال

ادلباشرة على الكائن يف ادلكان الذي  الحظة. تتم ادلتظهر على موضوع البحث
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يقع فيو احلدث أو حيدث، حبيث يكون ادلراقب مع الكائن قيد التحقيق. ويف 
ىي مالحظة ال يتم إجراؤىا يف وقت احلدث فإن ادلالحظة غَت ادلباشرة الوقت نفسو، 

الطالب يف تعليم  تستخدم الباحثة ىذه الطريق جلمع البيانات إجابة .10ادلراد التحقيق فيو
 اللغة العربية اليت تنفيذ استخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجة شلارسة ادلزوج.

 وثائق .ٖ
ىو  ث عن ادلوادجلمع البيانات اليت تتم عن طريق البح طريقة يالتوثيق ى

البحث عن بيانات حول أشياء أو متغَتات يف شكل مالحظات  طريقةمن 
ستخدم ت .11ذلكغَت ونصوص وكتب وبطاقات تقارير وصحف ورلالت و 

ىذه الطريقة جلمع البيانات الوثائقية، مثل تاريخ إنشاء مدرسة الشيخ  باحثةال
 الد.خالد والرؤية والرسالة واألىداف وىيكلية مدرسة الشيخ خ

 
 أسلوب تحليل البيانات -و

ادلرحلة  مثمجيع البيانات.  على حتليل البيانات بعد مجع جُيري البحث الكمي
مع الًتاتيجية  الصور مخن يلةلية استخدام وساعف عرفةالية ىي حتليل البيانات دلالت

شيخ صف السابع يف إتقان ادلفردات العربية يف مدرسة اللطالب  شلارسة ادلزوج
 :اإلسالمية منها دلتوسطةاخالد 

 اختبار الصالحية .ٔ
الصالحية ىو درجة التحديد بُت البيانات ادلوجودة على كائن البحث 

. اختبار الصالحية ادلستخدم يف ىذه 12ةوالبيانات اليت أبلغ عنها الباحث
تكون صياغة اختبار الصالحية لعنصر  . korelasi produk moment ىيالدراسة 
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. إذا حيحصفال، %5 =    ستوىمب Rhitung >  Rtabel قيمة إذا كانت االستبيان
 .حيحصال غَت،  %5 =    ىستو مبRhitung <  Rtabel كانت قيمة

 اختبار ادلوثوقية .ٕ
ادلوثوقية ىي نتيجة أو استقرار درجة أداة البحث على نفس الفرد حىت لو أعطيت 

 أي: إذا كانت قيمة يةاختاذ القرار يف اختبار ادلوثوق بناء على. ٖٔوقًتا سلتلًفا

Choronbach”s Alpha > ٙٓ،ٓ ،إذا كانت قيمة .فموثوقية Choronbach”s 

Alpha < ٙٓ،ٓ ،يةغَت موثوقف. 
 متوسطة و إلضلراف ادلعياري .ٖ

 متوسطة . أ
لتحديد مؤىالت سلرجات التعلم اليت ، (sudjan) سودجان قال

.14، ديكن معرفتها من خالل ادلتوسطةحققها الطالب
 

 

 ادلعياراإلضلراف  . ب
 .tيستخدم التباين حلساب اختبار التجانس واختبار 

  اختبار الطبيعية .ٗ
قبل إجراء ختبار الطبيعية أحد اختبارات ادلتطلبات األساسية اال

 ىلالبيانات اليت مت مجعها  عرفةدل جيري اختبار. ىذا قيقياختبار البيانات احل
 One-Sampleطبيعي أم ال. يستخدم ىذا االختبار صيغة  توزيعها

Komogrov-Smirnov معايَت االختبار التالية: مع 
 مةإذا كانت قي Asymp. Sig ةطبيعيالتوزيع البيانات ف ٘ٓ،ٓ من أكرب 
 إذا كانت قيمة Asymp. Sig  15.ةطبيعيال غَتتوزيع البيانات ف ٘ٓ،ٓ منأصغر 
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  التجانساختبار  .٘
رسة بعد توزيع البيانات بوسائط مخن الصور ومواد ادلفردات مبدو 

اختبار التجانس. االختبار  جيري مث، ةشيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية طبيعي
. F استخدام اجلدولبأصغر اتنوع مقارنة ب للتنوع األعظمادلستخدم ىو 

 إذا كان  فغَت التجانس. Fhitung >  Ftabel معايَت االختبار: إذا كان
Fhitung  < Ftabel 16فالتجانس. 

 (U) وتٍت مان ( أو االختبارTاختبار ت ) .ٙ
اختبار البعدي. و  القبلياحتبار احثة حتليل البيانات على نتائج الب

لطبيعية تقنية حتليل اإلحصائ. إذا كان نتائجها اال ما تستخدم الباحثةو 
وإذا كان نتائجها الطبيعية وغَت التجانس  Tوالتجانس فستخدم اختبار 

لتجانس فستخدم وإذا كان نتائجها غَت الطبيعية وا Uفستخدم اختبار 
 . ومعايَت االختبار كما يلي:Uاختبار 

  إذا كانت قيمةsig (Tailed-2) ف ٘ٓ،ٓ أصغر من Ha و مقبولة H0 

 مردودة
  إذا كانت قيمةsig (Tailed-2) ف ٘ٓ،ٓ أكرب من Ha مردودة و H0 

 .17ةمقبول
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