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 الباب الثالث
 نهج البحثم

 نوع ومدخل البحث -أ 
فعالية استخدام  عن"(Field Research)  بحث امليداينالنوع البحث هو 

مفردات اللغة العربية لطلبة الصّف السابع مبدرسة باتو  يف ترقية إتقان إسرتاجتية التغّن 
لذلك، قامت الباحثة باستخدام  ". تانه الئوتب امفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية

ضغط الكمِّي  مدخلاملأزوار، البحث  سيف الّدين. وفقال(Kuantitatif)مدخل الكمي
 46حتليله يف البيانات عدد املصنوع بطريقة االحصاء.

 
 البحث تصميم-ب 

 وفقا. (Quasi Eksperiment) تجرييبال شبه البحث هذا يف الباحث يستخدم
 ،الباحث ينظم و املصنوع احلالة ظل يف املالحظة هو التجرييب املنهج نذير،ل
 مع البحث موضوع على مالية مضاربة مبوجود الّزمام البحث هو التجريبية البحثو 

 ملعرفة هو هدفه. املختلفة املعاملة  يعطى املالحظة فصول 47.الضابطة موجود
 .خمتلفة معاملة العقب تأثري فرق غريه و موجود
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 البحث موضوع -ج 

 يف ترقية إتقان أسلوب النشيدفعالية استخدام  هو ثالبح هذا موضوع
إلسالمية فردات اللغة العربية لطلبة الصّف السابع مبدرسة باتو امفار املتوسطة اامل

 تانه الئوت.ب احلكومية
 

 البحث وعينته مجتمع-د 

 الغرضية. باحثةم اليف هذا البحث استخد
" وعددهم جطلبة الصّف السابع "أ" و"ة هو فعينة البحث الذي عرضته الباحث

وهي فرق الصف تني بالعشوائية طالبا. ويقسم التالميذ يف ذلك الصف إىل فرق44
 ( يسمى باجملموعة أ(  ففرق الصف السابع )جبع )السابع )أ( وفرق الصف السا

( يسمى أتلميذا، وفرق الصف السابع ) 20وعددهم  (experiment class)التجربة 
(  أتلميذا. ويف فرق صف السابع ) 24وعددهم  (control class) الضابطةباجملموعة 

فصلني ال ةالباحث تاختار  يف تعليم املفردات. أسلوب النشيدستخدم الباحث بست
بأسلوب العينة القصدية بعد نظر البحث عدد الطلبة يف الصف السابع، كما يف 

 اجلدوال:
: عينة البحث الطلبة للصف السابع في المدرسة باتو انفار 3.1ل الجدو 

 المتوسطة اإلسالمية الحكومية بتانة الئوت
 بيان العدد الصف  

 التجريبيةالصّف  20 فرق أ السابعالصّف 
 الضابطةالصّف  24 جفرق  بعالساالصّف 

 44 اجملموع
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 البيانات و مصادرها -ه 
 البيانات -1

أما البيانات احملتاجة يف هذا البحث فأقسم إىل نوعني، مها البيانات 
 األساسية والبيانات الفرعية.

 البيانات األساسية (أ 
 أما البيانات األساسية يف هذا البحث فهي :

يف تعليم عن املفردات العربية يف شيد أسلوب النفعالية استخدام  
ار القبلي تباالخالبيانات حتصل عليه الباحثة من  هذين القسمني. وهذه

 والبعدي
 : أّما البيانات الثانوية مبا يلي  (ب 

 مبدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية تاريخ تقوم مبدرسة (1
  تانه الئوتب

تانه ب ار املتوسطة اإلسالمية احلكوميةمبدرسة باتو امفأحوال طلبة  (2
  الئوت

أحوال رئيس املدرسة واملعلمني و املوظفون و معّلم اللغة العربية  (3
 تانه الئوتب مبدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية

تانه ب مبدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكوميةأحوال املبن  (4
  الئوت

تانه ب مبدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية جدول الدروس (5
 الئوت
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 مصادر البيانات -2
وللحصول على تلك البيانات طلب الباحث عن مصادرها من موارد 

 اآلتية :
باتو انفار املتوسطة اإلسالمية  السابع املدرسةلصّف لمدّرس اللغة العربية  (أ 

  احلكومية بتانة الئوت
ي البيانات املكتوبة واحملفوظة يف اإلدارة وكشف احلضور ، هثائقالو  (ب 

 .األخرىالبيانات املكتوبة والغياب و 
 

 أساليب جمع البيانات -و 
االختبار: استخدم الباحث االختبار للوقوف على نتائج تعليم املفردات  -1

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  السابعلتالميذ الصف أسلوب النشيد ب
، وهو تتكون على إختبار القبلى واإلختبار البعدي  وتتانه الئبمفر باتو أ

 إما يف الصّف الضابطة أو يف الصّف التجربية.  
التوثيق: يستخدم الباحث هذا األسلوب للحصول على البيانات حول  -2

التصوير العامة للموقع البحث واحتمال على البيانات األخرى العّلق 
 بالبحث.

 المصفوقة
 البيانات ومصادر البيانات وأساليب جمع البيانات: 3.2جدول 

 أساليب جمع اليانات مصادر البيانات البيانات الرقم
ي القبلاإلختبار  طلبة فرق أ الضابطة   سابعالصّف ال 1

واإلختبار البعدي 
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 )التحريرى(
ي القبلاإلختبار  طلبة التجريىب   جفرق  سابعالصّف ال 2

واإلختبار البعدي 
 ريرى()التح

 النظرة العامة موقع البحث:  3
تاريخ تأسيس املدرسة  (1

باتو امفار املتوسطة 
تانه ب اإلسالمية احلكومية

  الئوت
مبدرسة باتو أحوال طلبة   (2

امفار املتوسطة اإلسالمية 
  تانه الئوتب احلكومية

املدرسة  أحوال رئيس (3
واملعلمني واملوظفون 

مبدرسة معّلم اللغة العربية و 
اتو امفار املتوسطة ب

تانه ب اإلسالمية احلكومية
 الئوت

مبدرسة باتو أحوال املبن  (4
امفار املتوسطة اإلسالمية 

  تانه الئوتب احلكومية

 
 
 
 

املدّرسون 
 املدّرسات و 

عن املسؤولني 
 شئون الطالب 

 
 
 
 
 
 

 التوثيق
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مبدرسة جدول الدروس  (5
باتو امفار املتوسطة 

تانه ب اإلسالمية احلكومية
  الئوت

 
 تصميم القياس -ز 

فاملقتضى شيء ما صحة يف هيكل يّسر املرحلة حتليل البيانات يف الباب الرابع، 
 لّلقيس يف هذه البحث، كما التايل:

 : املؤشر

 .األلوان مبدة مفردات اتقان يف الطلبة األخري االختبار نتيجة
   وان سيتيا و انعثم من الرمز باستخدام الطالبات تعلم نتيجة لتقييم كيفية

 :بالرمز

N = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 100 

 

   نتيجة األخر =N:  املعلومات

 
 أسلوب تحليل البيانات- ح

 ذلك، وبعد وصفية، بطريقة حّلْتها الباحثة مث وتفسريها البيانات مجع بعد
 بطريقة املستخدمة اخلالصة ذألخ أن   وعلى. الكّمي مبدخل التحليل عملت

 .العامة األحوال إىل اخلاصة األحوال متر أْخذها من أي. االستفرائية
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-Mann اختبار أو املختلفة اختبار هى االستخدام التحليلى إحصاءات

Whitney (اختبار (u اإلحصائية احلسابات من يفعل األول االختبار إجراء قبل 
  توجيع البيانات اذا tعيارى. يستخدم  اختبار اإلحنيار امل و املتوسط من حييط

  البيانات اذا u) اختبار) Mann-Whitneyاالختبار ويستخدم. التجانس و الطبيعية
 .الطبيعية  توجيع غري

 استخدام يف البيانات لنيل IBM SPSS Statistic V.22 الباحث واستعمل
 .السابقة االختبارات

 (Mean) املتوسط -1

 يستطيع لطالب احلصول التعلم نتيجة هالت مؤ تثبيتل أن سودجان عند
 :   بـ حدده الذي املعدل خالل من يعرف أن





i

ii

f

xf
x 

 :البيان

�̅�  =املتوسط قيمة (mean) 

∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖 =تواترها مع البيانات كل بني الضرب نتيجة جمموع 

∑ 𝑓𝑖 =48البيانات جمموع 

 (Standar deviasi)ٍ  االحنراف املعياري -2
 احتساب يف املستخدمة العينة القياسي االحناف أو االحنراف املعياري

 . الطبيعية الختبار 𝑧1 قيمة
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  S = √
∑ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 

 :  البيان

S =  االحنراف املعيار 

�̅� =املعدل قيمة 

∑ 𝑓𝑖  =إىل البيانات تواتر جمموع i ,أما و i  =1 ,2 ,3 . . . 

𝑛 =البيانات عدد 

𝑥𝑖  =إىل البيانات i  ,أما و i  =1 ,2 ,3. . . , 

 

 (Uji Normalitas)  الطبيعية االختبار -3

. البيانات توزيع من الطبيعية ملعرفة مستخدما الطبيعية االختبار كان
 -قلمغروف اختبار استخدام بالبحث لحتص اليت البيانات طبيعية ممتحن

 عملية يستطيع سوف كميا، بيانات يف (kolmogoorov-smirrnov) مسرنوف
 العادية البيانات تلك عادية، البيانات تلك بشرط  statistik parametik االختبار
 : يلي كما االختبار خبطوات  . الطبيعية االختبار

 الطبيعية افتح (أ 
 Analyze- Non Parametik Test-1 Sample K-S اختبار (ب 

  Test Variable List إىل املغري ادخل (ج 

 باختبار الطبيعية  Test Distributionاختبار " املربع االختبار" يف  (د 
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 نعم انفر (ه 

 IBM SPSS V. 22  من الطبيعية االختبار يف القرار أخذ وأصل
49

: 

  فتكون البيانات عادية. 0،05إذا كانت قيمة اإلحصائي أكرب من 
  فتكون البيانات غري عادية. 0،05إذا كانت قيمة اإلحصائي أصغر من 

 
 (Uji Homogenitas) التجانس االختبار -4

 استخدام. التجانس االختبار يفعل مث, الطبيعية اناتالبي توزيع وبعد     
 اختبارها اخلطوات أما و. ال أم جتانس الطلبة نتيجة هل ملعرفة التجانيس اختبار

 : يلي كما هي
 التجربية واجملموعة الضابطة اجملموعة View بيانات إىل الطلبة نتيجة انقل (أ 

 analyze- compare Means- One Way Anova  اختبار  (ب 

 options انفر (ج 

 Homogeneity of variance test الصندوق يف اختبار (د 

 نعم و" مث" انفر (ه 
50 من التجانس اختبار يف القرار أخذ وأصل

IBM SPSS : 

  التجانسفتكون البيانات  0،05إذا كانت قيمة اإلحصائي أكرب من. 
 فتكون البيانات غري  0،05انت قيمة اإلحصائي أصغر من إذا ك

 .التجانس
 

                                                           
49

 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.55. 
50

 Ibid,hlm.115 
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  t االختبار-5

 تلك من هي هل ملقارنة املستخدمة العينتني t اختبار هي املقارنة اختبار
 : يلي كما اختبارها اخلطوات أما و. خمتلفة أو متسوية( الفرق) البياناتني

 التجربية واجملموعة الضابطة اجملموعة View املغري الطلبة نتيجة أدخل (أ 

مزخورة باجملموعة الضابطة هي اجملموعة األوىل واجملموعة  View البيانات (ب 
 التجريبية هي اجملموعة الثانية

  Analyze- compare Means- Independent- Sample T Test (ج 

 "املغري اجملتمع"  صندوق إىل اجملموعة أدخل (د 

 انفر (ه 

 (الثانية) ب الثانية واجملموعة( األوىل) ب األوىل ةاجملموع أخزر (و 

 نعم و" مث" انفر (ز 

: IBM SPSS من t اختبار يف القرار أخذ وأصل
51 

  Ho:  إذا كانت قيمةAsymp.Sig. (2-tailed)  فال توجد  0،05أكرب من
 فروق إحصائية.

 Ha:  إذا كانت قيمةAsymp.Sig. (2-tailed) فتوجد  0،05ن أصغر م
 .فروق إحصائية

 

 (U اختبار)  ) ويتين مان اختبار -6

 ويتين مان اختبار فاملستخدمة الطبيعي التوزيع عدم التحليل البيانات إذا
 :  يلي كما االختبار  خطوات أما و. أيضا Uاختبار يسمى أو

 التجربية واجملموعة الضابطة اجملموعة View املغري الطلبة نتيجة أدخل (أ 

                                                           
51

 Ibid, hlm.99. 
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مزخورة باجملموعة الضابطة هي اجملموعة األوىل واجملموعة  View البيانات (ب 
 التجريبية هي اجملموعة الثانية

  2 اختبار مث   Analyze, Nonparametric Test, legacy Dialogsاختبار (ج 
Indepandent Sample 

 Grouping Variable الصندوق إىل اجملتمع أدخل (د 

 Define Groups انفر (ه 

 (الثانية) ب الثانية واجملموعة( األوىل) ب األوىل اجملموعة أخزر (و 

 نعم و" مث" انفر (ز 
: IBM SPSS من U  (Mann Whitney) اختبار يف القرار أخذ وأصل

52
 

 Ha :  إذا كانت قيمةAsymp.Sig. (2-tailed)  فال توجد  0،05أكرب من
 فروق إحصائية.

 Ho :  إذا كانت قيمةAsymp.Sig. (2-tailed)  فتوجد  0،05أصغر من
 فروق إحصائية.

 
 إجراءات البحث  -ط

 يف تنفيذ هذا البحث اجراءات أو احلطوات، هي: 
 خطوات التقدمي -1

 مالحظة إىل موقع البحث (أ 
 تشاور إىل حماضرة الناصحة (ب 
 تقدمي تصميم حبث العلمي (ج 
 ى رسالة من كّلية الرتبية والتدريستطلب املوافقة عل (د 

                                                           
52

 Ibid, hlm.55. 
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 املراحل اإلعداد -2
 يقوم بالندوة (أ 
 حتسني تصميم استناد إىل نتائج الدراسة   (ب 
 يتوسل للبحوث الرسالة إىل األطراف املعينة (ج 
 استعد الكتمال البحث (د 

 خطوات التنفيذ -3
 ث عن البيانات املرتبطة بالقدرةتبح (أ 
 واملخربين الكتشاف البياناتاتصال اجمليبني  (ب 
 مجع البيانات مالئما بأسلوهبا (ج 
 ترتيب وحتليل البيانات مالئما بأسلوهبا (د 

 املراحل التقرير -4
 اعداد تقرير البحث (أ 
 التشاور مع املشرف على حبثها، ووافق على تصحيح (ب 
 يؤتى اصالحات اليت حتققت، وعلى استعداد لنسخ الرسالة للمناقسة (ج 




