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 الباب الثالث

 منهج البحث

 البحث مدخل .أ

ويستند هذا األسلوب على فلسفة . يف هذه الدراسة، استخدم الباحثون أساليب الكمية

 .البيانات الوضعية، ويستخدم لفحص حالة من األشياء الطبيعية، اليت أخذ الباحثون عينات من مصادر

النوعية ونتائج األحباث النوعية من الرتكيز على / مع تقنيات مجع اجلمع، وحتليل البيانات االستقرائي 

ويطلق على األسلوب الكمي أيضا الطريقة التقليدية حيث مت استخدام هذه الطريقة لفرتة   .أمهية تعميم

 .للبحثطويلة مبا فيه الكفاية حبيث اهنا كانت تقليدا، كوسيلة 

منوذج كمي للنظر إىل احلياة االجتماعية باستخدام افرتاضات واالحصاءات من تدفق الوضعية 

على  (٦١١ )ويستند هذا النموذج على النحو الذي اقرتحه سيوبريج وصاف . العلوم خلل اآللية

العلوم الطبيعية  (٢)العلماء اكتساب املعرفة عن العامل املادي واالجتماعي تلقائيا؛  ( ) :افرتاض أن

، ولكن كال منها (عامل املوضوع)واالجتماعية، وهو نفس األساس املنهجي لعامل املساواة ليس موضوع 

أن  (٣)و . هي نفسها ونفس اإلجراء الباحث على أي حال( منطق التحقيق)باستخدام املنطق التحقيق 

 ٢.النظام الطبيعي اجتماعية وميكانيكي

                                                             
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,……………………………, Hal  1 
  AR.Syamsuddin dan S. Damaianti Vismaia, Metode Penelitian  Pendidikan  Bahasa, (Bandunng : PT.Remaja 
Rosdakarya,  002), Hal   1 
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 البحث نوع .ب

منهج البحث التجرييب هو . اليت سيتم استخدامها من قبل املؤلف هو التجربة البحثيةاألحباث 

 شكل  مت تقسيم  ٣.طريقة تستخدم إلجياد تأثري العالج حمدد ضد الشروط األخرى اخلاضعة للرقابة مبوجب

، صحيح تصميم (nondesigns)ما قبل التجريبية التصميم : من أشكال طرق البحث التجرييب إىل أربعة

واستخدم الباحثون شكال ما قبل التصاميم . التجارب، مضروب التصميم، التصميم شبه التجرييب

ألن هناك متغريات اخلارجية اليت (. كاذبة)هذا التصميم ليس بعد جتربة حقيقية . (nondesigns)التجريبية 

 .دخلت حيز التنفيذ يف تشكيل املتغري التابع

طلقة واحدة، : تصميم إىل ثالثة أنواع (nondesigns)وتنقسم مرحلة ما قبل التجريبية التصميم 

استغرق . Comporisonجمموعة واحدة تظاهرة االختبار البعدي التصميم وسليمة جملموعة -دراسة حالة،

لنحو االختبار البعدي، وميكن وصف هذا التصميم على ا-هذا البحث تصميم جمموعة واحدة تظاهرة

 :التايل
 

O1    X     O6 

O1  =نتائج اختبار قبلي يف الصف التجرييب قبل إعطاء املعاملة 

O6  =نتائج اختبار بعدي يف الصف التجرييب بعد إعطاء املعاملة 

 (O6 - O1 )  =أثر التدريب على األداء الوظيفي للعاملني 
                                                             
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,.............................., Hal .  01 
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 نه وقت البحث و مكا. ج

جايا . شارع الدرجة الثالثة تقع يف كوجونحممدية   إبتدائيةمدرسة وستجرى هذه الدراسة يف 

Diningrat  عام  فرباير ٣  -  يناير٢ بني أشهر حبث الوقت الالزم يف هذا . سريانج بانتني ٣ رقم

 .السنة الدراسية ٧ ٢٠

 العينة و البحث مجتمع .د

ومنطقة تعميم تتكون من األشياء واملواد اليت لديها بعض الصفات  هو عدد السكان

 .واخلصائص اليت حددها الباحثون إىل أن نتعلمها واستخلصت استنتاجات

السكان . حىت السكان ليس الناس فقط ولكن أيضا الكائنات واألشياء الطبيعية إىل أخرى 

نه يشمل مجيع اخلصائص اليت متتلكها ليس جمرد رقم موجود على موضوع وموضوع قيد الدراسة، لك

 .الذات واملوضوع

مني اللغة حممدية كوجون الدرجة الثالثة، واملعلمني واملتعل هي من مدرسة إبتدائية يف هذه املكان

واهلدف من البحوث يف تنفيذ تعلم اللغة العربية . كوجون حممدية مدرسة إبتدائية العربية يف الصف

السمعية والبصرية لتحسني إدارة املفردات من متعلمي اللغة العربية يف الصف باستخدام وسائل اإلعالم 

 .كوجون حممدية الثالث مدرسة إبتدائية
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 أداة البحث .ه

يف البحث الكمي، ونوعية األدوات البحثية . البحث هو قياس الظواهر االجتماعية والطبيعية

فيما يتعلق دقة من الطرق املستخدمة جلمع فيما يتعلق صدق وثبات األداة وجودة مجع البيانات 

ولذلك فقد مت اختبار أداة للتأكد من صحتها وموثوقيتها، وليس بالضرورة أن ينتج بيانات غري . البيانات

أدوات يف البحث الكمي . صحيحة وموثوقة، إذا مل يتم استخدام األداة بشكل مناسب يف مجع البيانات

دراسة البيانات . توجيهية املقابلة، املبادئ التوجيهية املراقبة واالستبياناتميكن أن يكون اختبار واملبادئ ال

ومع ذلك، يف أدىن حجم التقرير ميكن أيضا أن . احلالية هو أكثر مالءمة إذا دعا تقرير لسري الدراسة

  .(٦٩١ إميوري)أعرب كشكل من أشكال البحث 

البحوث طبيعي  الباحثةأداة جلمع البيانات، يف حني أن  الباحثةيف دراسة كمية استخدم 

مبدأ يفحص . هو أداة رئيسية حثةالكمي سيكون أكثر فعال، كما هو احلال يف البحث الكمي للبا

 .نفسه أخذ قياسات، مث جيب أن يكون هناك صك قياس

 الباحثون.  

 .كانت األداة الرئيسية يف دراسة الباحثني

 ورقة املراقبة .٢

 .”باور بوينت“ عن مجع البيانات من خالل املقابالت واالستبيانات لتحديد تطبيق وسائلورقة 

                                                             
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,................................, Hal .   1 -   1 
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 البعدى اإلمتحان و القبلى اإلمتحان. ٣

قامت مشكلة ما قبل االختبارات قبل بدء عملية لتحديد املتعلمني املناهج الدراسية قبل تطبيقها على 

االختبارات بعد االنتهاء من توفري املواد يف عملية حني أجريت بعد . وسائل اإلعالم املرئي واملسموع

مت إنشاء . التعلم ملعرفة نتائج املتعلمني بعد التعلم تطبيق باستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية

 .املشكلة على أهنا اختبار لتكون ممثلة للمؤشر إىل أن يتحقق

 الوثائق.  

 .أثناء عملية التعلم حتدثالصور اليت تصور األحداث والظروف اليت حتدث 

 تقنيات جمع البيانات.و

جودة أدوات : هناك نوعان من األشياء الرئيسية اليت تؤثر على جودة نتائج الدراسة هي

مجع البيانات وميكن أن يتم يف جمموعة متنوعة من البيئات، وجمموعة . البحث، ونوعية مجع البيانات

انطالقا من جمموعة، ميكن مجع البيانات يف بيئة طبيعية . الطرقمتنوعة من املصادر، وجمموعة متنوعة من 

 .ولكن يتضح من مصادر البيانات ميكن أن يكون االبتدائي والثانوي(. وضع طبيعي)

املصدر الرئيسي من مصادر البيانات توفر البيانات مباشرة جلامعي البيانات، يف حني أن 

 ١.ال احلصول على البيانات مباشرةمصدر ثانوي املعاكس جلمع البيانات األولية 
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 مراقبة.  

أن  (٦٩١ )قال سوتريسنو اهلادي . املالحظة بأنه تقنيات مجع البيانات هلا خصائص حمددة

املالحظة هي عملية معقدة، وهي العملية اليت تتكون من جمموعة متنوعة من العمليات البيولوجية 

لذلك . املالحظات أيضا كأساس جلميع العلوم ١.اثنني من أمهها عمليات املراقبة والذاكرة. والنفسية

 .طريق املالحظةميكن للعلماء فقط العمل وفق بيانات وحقائق عن عامل الواقع احلصول عليها عن 

املالحظة التشاركية، واملراقبة علنا : يصنف املالحظات إىل ثالثة وهي( ٦٦٠ )فيصل  سانافيه

هم أكثر عرضة الرتداء املالحظة باملشاركة، ألنه يف هذه الدراسة الباحثني . أو سرا، واملراقبة غري منظم

أثناء تنفيذ . بيانات البحوث الباحثنيالذين شاركوا مع النشاط الذي يلحظ أو استخدامها كمصدر 

املشاركة : يف املشاركني تنقسم املراقبة إىل أربعة، وهي. مالحظات الباحثني املشاركني ال تقوم هبا املصدر

إلجراء أحباث أكثر احتماال للوصول اىل  .السلبية واملشاركة املعتدلة، واملشاركة النشطة، واملشاركة الكاملة

وهذا هو أعلى مستوى . يعين الباحث هو مشارك الطبيعي (complete participation): املشاركة الكاملة

لذلك اجلو الطبيعي، إال أن . يف مجع البيانات، ويعمل الباحثون متاما على مصادر البيانات ما .مشاركة

 .الباحثني ال تبدو إلجراء البحوث
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 مقابلة. ٢

 a meeting of two persons to exchange”,تعرف املقابلة التالية (٢٠٠٢)  Esterberg ساستريبريغ

information and idea through question and responses, resulting in communication and joint 

construction of meaning about a particular topic”.  املقابلة هي اجتماع شخصني لتبادل املعلومات

كما مجع البيانات  ٧.خالل األسئلة واألجوبة، لذلك ميكن بناء املعىن يف موضوع معنيواألفكار من 

للعثور على املشاكل اليت ينبغي التحقيق فيها، وإذا أراد الباحثون أن نرى األشياء من مصدر أكثر 

أن ما حيتاج إىل احلصول عليها من قبل الباحثني يف مقابلة  (٦٩١ )قال سوتريسنو اهلادي . حتديدا

 :والسائل، وهي

 .املوضوعات هي الناس الذين يعرفون أكثر عن نفسها. أ

 .ما قاله هذا املوضوع من الباحثني صحيح وجدير بالثقة. ب

 ٩.الباحثني األسئلة املطروحة ملواضيع مشاهبة لتلك املوجودة يشار إىل. ج

 : مهأجرت مقابالت مع األطراف 

سريانج بانتني  كوجونحممدية   إبتدائية الثالثة مدرسةاملعلمني جماالت دراسة اللغة العربية يف الدرجة . أ

للحصول على معلومات عن أي وسائل اإلعالم املستخدمة يف تعلم اللغة العربية، العربية اإلجناز لغة 

 .املتعلم وعلى فكرة اجلو تعليم اللغة العربية وعملية التعلم عن طريق استخدام وسائل اإلعالم من قبل

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , ................................................, Hal .   1 
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سريانج بانتني للحصول على  كوجونية  حممد مدرسة إبتدائيةبعض املتعلمني الدرجة الثالثة يف . ب

 .معلومات حول صعوبة يف تعلم اللغة العربية

 .سريانج بانتني كوجونحممدية   مدرسة إبتدائيةللحصول على معلومات حول تأسيس  حدير .ج

 .وأجريت مقابالت لدراسة البحوث األولية اليت ميكن احلصول على معلومات واضحة وسيتم التحقق

 الوثائق .٣

بيانات مأخوذة من التقرير أنه مل يكن هناك من قبل، حىت يعلم الباحثون بالفعل لدعوة أكيدة 

يف البحث باستخدام البيانات اليت مت اختبارها للتأكد من صحتها . من املتغريات اليت سيتم دراستها

 .وموثوقيتها

 البعدى اإلمتحان و القبلى اإلمتحان . 

ميكن مع هذا الباحثون حتديد قدرة . ميتلكها هذا املوضوع أجريت لتحديد أي قدرة أو موهبة

 .ميكن للباحثني املقارنة قبل وبعد الدراسة. أو موهبة دفنت يف هذا املوضوع

 . االستبيان هو طريقة مجع البيانات اليت توفر األسئلة املكتوبة ونظرا للمتعلمني واملعلمني:  االستبيان. ١

 .املتعلمني يف دعم مفردات اللغة العربية باستخدام باور بوينت وسائل اإلعالموهندف إىل رؤية           

( قبل االختبار)يف هذه الدراسة، اليت أجريت ألول مرة طريقة االختبار هو تقدمي االختبار األويل 

  ٠ أداة صريف تتكون من . سريانج بانتني كوجونحممدية   مدرسة إبتدائيةللطالب يف الدرجة الثالثة 

كل سؤال له . عناصر من األسئلة يف شكل ما قبل االختبار وبعد اختبار أجري بعد دراسة العضوية
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تصحيحها إذا أجاب على مجيع األسئلة بشكل صحيح مث بلغ جمموع النقاط اليت مت  ٠ درجة من 

تبار بني ويتضمن االختبار أسئلة املفردات اليت مت تعلمها، واليت أسئلة االخ. ٠٠ احلصول عليها إىل

 .مرحلة ما قبل االختبار إىل مرحلة ما بعد االختبار ال مييز

 مدرسة إبتدائيةويستخدم هذا االختبار لتحديد مدى املتعلمني املفردات يف الدرجة الثالثة 

 .سريانج بانتني قبل وبعد نقطة قوة استخدام وسائل اإلعالم كوجونحممدية  

نتائج االختبارات النهائية تساوي أفضل، أو أسوأ من نتائج وهبذه الطريقة ميكن أن نرى ما إذا كانت 

إذا كان يف مرحلة ما بعد االختبار هو أفضل من مرحلة ما قبل االختبار، مث مت تشغيل . االختبار األولية

 .عالج معني، وإدارة، وكذلك ممكن

 تقنيات تحليل البيانات .ز

حتليل البيانات وتصنيف البيانات على أساس املتغريات وأنواع من املشاركني، ويستند البيانات 

metabulasi  على املتغريات من مجيع املشاركني، وتقدمي كلvariebel  درس البيانات وإجراء عمليات

تعلم  اهتمام لتحديد نتائج استخدام نقطة قوة وسائل اإلعالم لزيادة أسئلة البحثحسابية للرد على 

، سريانج بانتني كوجونحممدية إبتدائية   العربية يف طالب الصف الثالث من مدرسة  اللغة مفردات

 .وإجراء عمليات حسابية الختبار الفرضية اليت مت املقرتحة

 Data analisis is the process of systematically searching and arranging the “وقال بوجدان أن

interview transcripts, fieldnotes, dan other material thah you accumulate to increase your own 
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understanding of them and to enable you to present what you have discovered to other ” . حتليل

البيانات هي عملية البحث بشكل منهجي لوجتميع البيانات اليت مت احلصول عليها من املقابالت، 

 ٦.واملالحظات امليدانية، وغريها من املواد اليت ميكن فهمها بسهولة، ونتائجها ال ميكن نقلها إىل اآلخرين

اختبار الفرضيات اليت صيغت وقد تقنيات حتليل البيانات الواضح جدا أن لصياغة املشكلة أو 

جيب على . كان حتليل البيانات من الصعب للغاية تتطلب العمل اجلاد واإلبداع وقدرة عالية. يف االقرتاح

لتحليل البيانات يف هذه الدراسة . الباحثني جتد طرقها اخلاصة اليت تتوافق مع خصائص فحصها

وكان القصد إحصاءات وصفية . الستداليلاستخدام نوعني من اإلحصاءات، وهي اإلحصاء الوصفي وا

وعالوة على . لتوضيح حالة السكان يف شكل متوسط، واسطة، االحنراف املعياري، االلتواء والتفرطح

أما . ذلك، لتحديد يستخدم مستوى إتقان الطالب ملادة النحو معايري عالية ومتوسطة ومنخفضة

 .ات لدينابالنسبة لإلحصاءات استنتاجي وهتدف الختبار الفرضي

هذا النموذج ال تعترب جمموعته القرار وال يأخذ يف احلسبان عشرات االختبار القبلي مت احلصول عليها،   

نقل عن لتحليل البيانات وغالبا  ماسغانىتووفقا للمثليني كما . كما ال تستخدم السيطرة على املتغريات

 Analysis Of Covarian (ANCOVA), Analisis ما تستخدم يف البحوث التجريبية، من بني أمور أخرى مع

Of Variance (ANOVA)  وt’Test. 

                                                             
2
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تقنية حمددات معينة ال . الختبار الفروق من قيمتني يعين اثنني من املتغريات( ت)مت استخدام اختبار 

الختبار يف حني التقنيات التحليلية املستخدمة . ميكن استخدامها للتمييز بني وسيلة أخرى من القيمتني

 .حتليل التباين: الفروق أكثر من قيمتني

حتليل التغاير هو األسلوب اإلحصائي جملموعة املعادالت مشكلة عشوائيا على متغريات عنصر حتكم 

تعيني النتيجة على املتغري التابع لالختالفات مبدئية على  konvarianيف املعىن، فإن حتليل . واحد أو أكثر

خرى، مثل عشرات االختبار القبلي، الذكاء، واالستعداد للقراءة، واملواهب العديد من املتغريات األ

 .املوسيقية، وهكذا دواليك

 .,Analisis Of Variance (ANAVA)وعلى تقنيات استنتاجي تستخدم الختبار الفروق بني القيم املتوسطة

وبالتايل هناك مصدر التثليث، . لفحص البيانات من بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة تقنيات التثليث

 :كما هو مبني أدناه. واملثلثات ووقت وتقنيات مجع البيانات
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 .التثليث مع ثالثة مصادر البيانات

 

 .التثليث مع تقنيات مجع البيانات الثالثة

 
 .التثليث يف مجع البيانات ثالث مرات

 التثليث المصدر.١

عن طريق التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها من يتم التثليث الختبار مصداقية البيانات 

على سبيل املثال، الختبار مصداقية البيانات على سلوك املتعلمني، ومجع . خالل عدة مصادر

والتحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها القيام به للمعلمني، واملتعلمني األصدقاء واألهل 

بل الباحثني إلنتاج استنتاج سعت يف وقت الحق إىل اتفاق وقد مت حتليل البيانات من ق. بالقلق

 .مع املصادر الثالثة للبيانات

 التثليث تقنية.٢

WAWANCARA 

KUESIONER/DOKUMEN OBSERVASI 

PAGI 

SORE SIANG 
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تقنيات التثليث الختبار يتم من مصداقية البيانات عن طريق التحقق من البيانات لنفس املصدر 

وفحصها من قبل على سبيل املثال البيانات اليت مت مجعها من املقابالت، . مع تقنيات خمتلفة

عندما تقنيات ثالثة من اختبار مصداقية البيانات، وتوليد . املراقبة والتوثيق، أو االستبيانات

البيانات اليت ختتلف، أجرى الباحثون إجراء مزيد من املناقشات ذات الصلة على البيانات 

 .املصدر أن أو أخرى، للتأكد من البيانات وهو صحيح

 التثليث الوقت.٣

مت مجع البيانات عن طريق املقابلة يف الصباح . هو أيضا كثريا ما تؤثر على البياناتالوقت 

عندما يكون املورد ال تزال حية، وليس مشكلة كبرية، وسوف توفر بيانات أكثر صحة ذلك أن أكثر 

ولذلك من أجل اختبار مصداقية البيانات ميكن أن يتم عن طريق فحص مع املقابالت أو . مصداقية

إذا كان االختبار تنتج بيانات خمتلفة، ويتم ذلك . حظة أو تقنيات أخرى داخل أو أو وضعا خمتلفااملال

 ٠ .مرارا وتكرارا وذلك للعثور على يقني من البيانات

 الصدق والثبات .ح

كانت ( التدابري)األدوات هي وسيلة صاحلة ألجهزة القياس املستخدمة للحصول على البيانات 

باستخدام أداة صاحلة وموثوق هبا يف . يعين صاحلة أداة ميكن استخدامها لقياس ما ينبغي قياسه. صاحلة

                                                             
 0 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,..........................................., Hal.  1 - 1  
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ثوق هبا هو لذلك أداة صاحلة ومو . مجع البيانات، ومن املتوقع أن تكون النتائج صحيحة وموثوق هبا

 .شرط ضروري للحصول على النتائج صحيحة وموثوق هبا

لذلك، على الرغم من املؤكد أدوات صاحلة . املوثوقية الصك هو شرط الختبار صالحية الصك

يستخدم اختبار  .ميكن االعتماد عليها بشكل عام، ولكن اختبار موثوقية الصك الذي يتعني القيام به

 لبحوث، ويتم االختبار عن طريق اجلمع بني حماولة اخلروج صكني هي مااملوثوقية أداة جمموعة من ا

ويتم االعتماد على . حىت يف هذه الطريقة هو مزيج من أول ثانية دان. يعادل عدة مرات، لنفس العينة

   .يف االختبار الثاين املرتابطةالصك الربط بني األداتني، مث 

. كرونباخ هلذا الصك البحوث يف شكل استبيانات ومقياس متدرجاملوثوقية أداة االختبار باستخدام ألفا  

 :صيغة ألفا كرونباخ على النحو التايل

 
 :مالحظات
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 و .هو برنامج الكمبيوتر املستخدمة جلعل التحليل اإلحصائي SPSS. SPSSخطوات اختبار املوثوقية مع 

 الباحث, البيانات مجع مت نعد. (SPSS) سفوير اباحث استخدم األدة الدقة حتليل الباحث ملساعدة

 البيانات حتليل ىف تقنيات و, الباحث قرر الذى البحثة األسئلة عن إجابة يكون و البيانات حتليل يفعل

 و الطريقة هذه تطبيق جناح قدرة ملعرفة, األرقام شكل على البيانات مجيع و, املعدل النتيجة مبقارنة يعىن

 :كمايلى الرمز

 
 الباحث البحثة هذا ىف(  EXCEL) سفوير الباحثة استخدم البيانات حتليل ىف الباحثة ملساعدة و     

 .بعدى امتحان و قبلى امتحان النتيجة مقارنة من البيانات يتناول

 املقياس هذا(. skala likert)  الليكرت مقياس الباحث استحدم االستبانة نتيجة من البيانات لتحليل     

 الليكرت املقياس هبذا مث. اجملتمع احلدوث عن الفريق أو الشخصية واآلراء السلوك لقياس مستخدم

(skala likert )املؤشر حيدد أن الباحث على  (indikator  )ىف أسئلة لكل األجوبة األسئلة لتحديد 

 الباحث استخدم البحثة هذا ىف مث. جدا سلبية حىت جدا إجيابية من أى تدرجييا لديه الليكرت مقياس

 :اآلتى التدريج هذا

 جدا موافق. أ
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 موافق. ب

 شك. ج

  موافق غري. د

 جدا موافق غري. ط

 :التالية كا هى و نتيجة األجوبة لكل فنحدد األجوبة هذه لتحليل مث

 األجوبة نتيجة:   اجلدول

 رقم اإلجابة النتيجة
   موافق جدا ١

 ٢ موافق 3
 ٣ شك ٣
 3 غري موافق ٢

 ١ غري موافق جدا  
 

 املائوية النسبة رمز أما. االستبانة طريقة ىف الطالب األجوبة لتحليل الباحثة استخدم الذى الرمز أما و 

 :يلى كما

%100
SM

S
R

 

 

 :و أما التفسري و التعيني هبذا الرمز وهى كما يلى
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R                   :الطالبات اجابة/  املعدل نتائج 

S                    :املبلوغة النتيجة 

SM                :األقصى النتائج 

 

 

 االستبانة تدريج: ٢ اجلدول

63-3 
 غري موافق جدا 

33-61 
 غري موافق  

23-31 
 شك

23-21 
 موافق

133-21 
 موافق جدا

 

 خطوات البحث. ط

إلنتاج منتج هو طريقة البحث اليت تستخدم  (Research dan Development)أساليب البحث والتطوير 

 .فعالية منتج معني"معني، ودراسة 

 :اخلطوات اليت جيب اختاذها يف هذه الدراسة على النحو التايل

لتنظيم واحلد من مشكلة، ومراجعة األدبيات ذات الصلة، وحيدد اإلطار النظري )املرحلة املفاهيمية (  

، ومشروع، ومراجعة مفهوم، هذه املرحلة تنطوي تفكر، والتفكري، والقراءة(. وصياغة الفرضيات
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teoritisasiاستغالل، وصياغة، وحتديد القضايا . ، تبادل األفكار والتشاور مع املشرف، ومراجعة األدبيات

بدأ البحث الكمي مع أنشطة استكشاف القضايا اليت ستكون حمط اهتمام الباحثني . اليت يتعني دراستها

 .ح يفهم بسهولةومث حتديد الباحثني وصياغة مشكلة البحث بوضو 

اختيار تصميم الدراسة، وحتديد درس السكان، حتديد طريقة لقياس )مرحلة التصميم والتخطيط  (٢

متغريات البحث، وتصميم خطة أخذ العينات، وإهناء ومراجعة اخلطط البحثية، إجراء دراسات جتريبية 

بعد وضعت مشكلة البحث وصمم . تصميم منوذج البحث واملعلمات البحوث(. وجعل املراجعات

احثون تصميم الدراسة، فإن كال من تصميم النموذج وحتديد معامل هذه الدراسة، اليت ستوجه تنفيذ الب

 .لبدء البحث بداية لنهاية الدراسة

من أجل القيام مجع ياج البيانات البحثية وفقا ألهداف . أدوات مجع البيانات البحثية تصميم (٣

 .ل البيانات وهو أمر مهم جدا يف هذا اجملالالبحث، وتصميم أدوات مجع البيانات إىل جهاز تسجي

 (مجع البيانات، وإعداد البيانات للتحليل)املرحلة التجريبية  ( 

 مجع البيانات من البحوث امليدانية

 (حتليل البيانات، وتفسري النتائج)املرحلة التحليلية  (١

ومعاجلتها وحتليلها التوصل إىل البيانات اليت مت مجعها من امليدان . بيانات أحباث املعاجلة والتحليل

 .استنتاجات، واليت تشمل االنتهاء من نتائج اختبار فرضية البحث

 نشر املرحلة( ١
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يف املرحلة النهائية، أن نتائج البحوث ميكن قرأت وفهمت وعرفت من قبل . تصميم التقارير البحثية

 .اجلمهور، يتم ترتيب نتائج هذه الدراسات يف شكل تقارير حبثية

 

 

 

 

 

 

 

• لتنظيم واحلد من مشكلة، ومراجعة األدبيات ذات الصلة، وحيدد اإلطار )ملرحلة املفاهيمية ا
(النظري وصياغة الفرضيات  

• اختيار تصميم الدراسة، وحتديد جمتمع الدراسة، حتديد )تصميم املرحلة والتخطيط 
طريقة لقياس متغريات البحث، وتصميم خطة أخذ العينات، وإهناء ومراجعة اخلطط 

(.البحثية، إجراء دراسات جتريبية وجعل املراجعات  

•  تصميم أدوات مجع البيانات البحثية
 

• .  • (مجع البيانات، وإعداد البيانات للتحليل)املرحلة التجريبية   

• (حتليل البيانات، وتفسري النتائج)مرحلة التحليل   

• .مرحلة نشر تصميم التقارير البحثية  
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