
 باب الثالثال

 البحث منهجية

 البحثنوع  .أ

 الوصفي بطريقة النوعية واألسلوب الكمية كعنصر مكملهذا البحث من نوع البحث 

 1.نموذج من التصميم التجريبيباستخدام 

يتم  .طريق دراسة العالقات بين املتغيراتب الختبار بعض النظرياتاطريقة  هو البحث الكمي

 على أساس اإلجراءاتقياس املتغير حيث أن البيانات يتكون من األرقام التي يمكن تحليلها 

 2.اإلحصائية

اآلخر  االختبار األول و االختبارمن  واحدةالمجموعة تصميم البحث لهذا البحث تستعمل 

(The One Group Pratest Posttest) أجريت في مجموعة واحدة دون مجموعات  يبير تصميم التج

 األول  الجتحديد نتيجة العملعرفة ( األول  االختبارإعطاء العالج القياس ) . كيفية هذا املنهجاملقارنة

حديد تملعرفة  ( مرة أخرى اآلخر االختبارإعطاء العالج القياس ) , ، وبالتاليقبل تطبيق األسلوب

خطط لهذا  .على وجه اليقين آثار من التجريبي يمكن أن يعرفذالك  بعد تطبيق األسلوب, نتيجة

 3النموذج هي

  pretestاألول( االختبار)  treatment العالج posttest(اآلخر االختبار)

2O X 1O 
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 :الوصف

1O :األول  االختبار) pretest( 

:X    العالج) ( treatment 

2O: اآلخر  االختبار) testpos( 

 إجراء البحث .ب

تبّين الخطوات أو كيفية عملية لهذا البحث, فتلك الخطوات ي هذه الفكرة تريد الباحثة أن ف

 فيما يلي :

ملعرفة أحوال الطالب و  2017من نوفمبير  7الباحثة الي امليدان في التاريخ تذهب  .1

الطالبات حينما في املدرسة. من ناحية الدراسة و الحياة اليومية, و ما أشبه ذلك من 

مقابلتها برئيس املدرسة و املدّرسة اللغة العربية. فالباحثة هنا تسأل عن كيفية لنيل 

 املدرسة. اإلذن لعملية البحث في تلك

في يوم التالي, اتبعت الباحثة بدخول الفصل ملعرفة احوال الطالب فصل الرابع عند  .2

م اللغة العربية. فمن هنا وجدت الباحثة املشكلة عن قراءة األحروف الهجائية. بعد 
ّ
التعل

معرفة الباحثة معرفة تاّمة عن أحوال الطالب فصل الرابع بمدرسة ابتدائية محّمدية وما 

فتبدأ الباحثة عملية هذا البحث, يعني تطبيق اسلوب البرقي, لتسهيل الطالب صف فيها, 

 الرابع  لقراءة األحروف اللغة العربية.



 الباحثة بإجراء بدأت 2018من فبراير  23بعد قبول هذا املوضوع البحث في التاريخ  .3

لطالب  لقبليالبحث. و في يوم األّول للبحث, تدخل الباحثة غرفة الرابع لتعطي اختبار ا

 فصل الرابع. فمن هنا الباحثة تنال نتيجة الطالب قبل العالج. 

في يوم التالي, دخلت الباحثة الي فصل الرابع في الساعة منتصف الواحدة لتعليم اللغة    .4

العربية بموضوع الضمائر حتي ساعة الواحدة و الربع باستمرار  تطبيق أسلوب البرقي,  

و الباحثة تدخل فصل الرابع لتعليم اللغة العربية و تطبيق حتي ساعة الثانية تماما. 

 أسلوب البرقي قدر أربعة مّرات.

بعد أن تعليم الباحثة قدر أربعة مّرات, وّزعت الباحثة ورقة اإلختبار البعدى ملعرفة نتائج  .5

 الطالب بعد العالج هذا األسلوب.

م مع الطالب, تقابل الباحثة برئيس  .6
ّ
م اللوبعد انتهاء التعل

ّ
غة املدرسة التي سمي باملعل

 العربية.

ومن هذه الدراسة تجريبية لفصل الرابع بتطبيق أسلوب البرقي تأخذ الباحثة بيانات  .7

 فقامت الباحثة بتحليل البيانات.البحث, 

 أدوات البحث  .ج

ختبار القبلي و اإل  فأدوات البحث املستخدمة لهذا البحث يعني بشكل اإلختبار. اإلختبار

 .( سؤاال15البعدي. والسؤال يتكون من خمس عشرة )

 

 



 و عينة البحث البحثمجتمع  .د

ة مدرسب البحث التي سيتم تطبيقها على طالب الصف الرابعلهذا  البحثمجتمع 

عينة البحث هي جزء من عدد التي تمتلكها هذه  .طالبا 15 بعدد رينجينانوماإلبتدائية محّمدية 

الفئة من املجتمع البحث. تقنية أخذ العينات بأسلوب العينات االحتمالية. أما بالنسبة للطريقة 

البسيطة الذي أخذه من أعضاء املجتمع بشكل عشوائي دون Paired sample املستخدمة العينة 

 4.النظر الى الطبقات التي توجد في عدد املجتمع

 تحديد مصادر البيانات .ه

ان إذا ك ,در البيانات في هذا البحث من حيث يمكن الحصول على البياناتامص املقصود من

و ه در البياناتامص فإماالبحث باستخدام االستبيانات أو املقابالت في جمع البيانات، 

ينقسم  .أسئلة الكتابية والشفوية إما أولئك الذين يستجيبون على أسئلة البحث،و ، ناملفهوميي

 :در البيانات إلى قسمينامص

  البيانات األساسيةاألول   .1

 .مباشرة الباحثةهي البيانات التي حصل عليها  األساسيةالبيانات 

 ويةاوالبيانات الثن .2

 .حصول البيانات من قبل الباحثين من املصادر املوجودةهي وية البيانات الثنفا 

  5في هذا البحث يستخدم البيانات األساسية, التي حصله الباحثة مباشرة.فاملصادر البيانات 
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 طريقة جمع البيانات .و

ليها القضاء ع وال يمكن تجنبها أ ,جمع البيانات مهمة. و جمع البيانات في البحوث أمر ضروري 

 ءاملالحظة باملشاركة، وإجراكلذلك، هناك تقنيات البحث الذي يتعين القيام به  . في الدراسة

 .مقابالت متعمقة مع املخبرين / موضوعات البحث، وجمع الوثائق

 املالحظة  .1

هي تقنيات جمع البيانات من خالل مراقبة مباشرة إلى املكان الذي سيتم فحصها املالحظة 

األنشطة املضطلع بها عندما مراقبة يراقب نشاط الطالب في ذلك  كان.  دون استخدام أي أدوات

 .اللغة العربيةتعلم بداية الوقت من 

 قبلوعندما  .، سوف تحصل على معلومات موثوقة ودقيقةةوجود املراقبة املباشرة، الباحثب

العمل  آراء.  ينبغي تفويتها عند القيام املالحظة املباشرةسوف االدعاءات  ةالباحث, وجد املالحظات 

 تجد مسألة النقاط ةالباحثو لدراسية أثناء املالحظة، من املجيبين، األنشطة في الفصول ا

 .املضيئة االدعاءات املزعومة لها املؤقتة

 املقابالت .2

تستخدم املقابالت ملعرفة املعلومات من مختلف األطراف لتعزيز االدعاءات مؤقتة ، وإجابة 

قيام بمديري  ,أثناء املقابالت التي أجريت في هذه الدراسة. على األسئلة التي يحتاجها أثناء الدراسة

  .لقاء فردي وجهبوجها   شفوياويتم املقابلة  .للغة العربية ملواضيع ةواملعلم ةاملدرس



ة ل على املعلومات األساسيحصت ةراف املذكورة أعاله، فإن الباحثومن املقابالت مع كل األط

 كيفية عملية تعلم اللغة العربية في تعرفقدرة األساسية لهذا املوضوع، و حول هذا املوضوع، وال

 6.وكذلك بعض املعلومات األخرى  بويواللي رينجينانوممدرسة اإلبتدائية محّمدية 

 الوثائق .3

، بما في ذلك الصور ومقاطع شكلبالوثائق هي أداة للحصول على بيانات مباشرة من مكان  

ق الوثائبوسيلة  .من خالل توثيق األنشطة البحثية الفيديو وتقارير النشاط، والكتب ذات الصلة

 7.البحث أثناءستكون أكثر مصداقية إذا كانت مدعومة من الصور أو الفيديو 

 البحثأدوات ه. 

 اإلختبار. إختبار القبلي و إختبار البعدي.   لهذا التحليل باستخدام البحثأدوات 

 االختبار .1

 تبارالخ و فصل الرابع إلبتدائية  الطالب قد استخدم االختبار القبلي لقياس قدرة جودة

ل االختبار نتيجة ملرحلة ما قب تطبيقي أسلوب البرقي. بذلك, بعد نيللقياس النتائج بعد   البعدي

على البيانات اإلحصائية التي سيتم استخدامها لحساب النسبة  ةحصل الباحثتوبعد االختبار، ف

  .املئوية للنتائج النهائية لهذا البحث
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 طريقة تحليل البيانات .ز

 

 املوثوقيةاختبار  .1

يستخدم موثوقة  الختبار صحة هو شرط الصك ألنه يمكن أن يعتقد االختبارات ممكن 

فالصيغة   8مقبوال وتصديقا إذا كان النتيجة تظل متسقة عند اختباره مستملة مرات عديدة.

 الذي مستخدمة هنا يعني

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎2

𝜎1
2 ] 

𝜎2 =
∑ 𝑋2 −  

(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

 

11r = Reliabilitas Instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

∑𝜎2 = Jumlah butir pertanyaan 

𝜎1
2 = Vaarians total 
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 :على النحو التالي وثوقياملاالختبار  املعيار لتفسير مستوى ف

 نظام القياس ي 1 .3جدول   

 ذات فعالية عالية 100 -  81,0

 ذات فعالية 80,0 -  61,0

 ذات فعالية منخفضة 60,0 -41,0

 منخفضة 40,0 – 21,0

 غير منخفضة 20,0أقّل من 

 

 : ذات فعالية عالية 00, 1 – 0,81 (أ

 : ذات فعالية  0,80_  61, 0 (ب

 : ذات فعالية منخفضة60, 0 – 0,41 (ت

 :  منخفضة  40, 0 -0,21 (ث

 : غير منخفضة 20, 0أقّل من  (ج

 

 اختبار الصدق .2

تتطابق مع الواقع الفعلي و بيانات الثابتة. البيانات املناظرة تسمى البيانات الجيدة هي التي 

 9فالصيغة الذي مستخدمة هنا يعني بيانات صالحة و صادقة.
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (𝑁 ∑ 𝑌)2}
 

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh 

item 

Y = Skor total yang diperoleh dari sleuruh 

item 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah skor dalam distribusi Y 
2X∑ = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 
2Y∑ = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N = Banyaknya responden 

و  1.00إلى + 1.00وجود معامل االرتباط دائًما بين ي،  75: 2008قال أريكونتو عام 

معامل  interpretasi املعامل املوجب يظهر الفجوة لتفسيرإّما ، هعكسبمعامل سلبي يظهر 

  :االرتباط كما يلي

 صحة عالية جدا,  100 – 8,00 بين

 عالية صالحية 0.800 - 0.600بين 

 ة كافيةيحال ص 0.600 - 0.400بين 

 صالحية منخفضة 0.400 - 0.200بين 

 ، تكون الصالحية منخفضة جًدا 0،200-0.000بين 

 

 



   نتائج الصدق 2 .3جدول  

  Koefisian معامل االرتباط نمرة

Korelasi 

 وصف الصالحية

Validitas 

 بيان السؤال

 الصدق كافية 45, 0  .1

 الصدق كافية 56, 0  .2

 الصدق كافية 46, 0  .3

 الصدق كافية 51, 0  .4

 الصدق منخفضة 38, 0  .5

 الصدق عالية 67, 0  .6

 الصدق كافية 60, 0  .7

 الصدق كافية 53, 0  .8

 الصدق منخفضة 36, 0  .9

 الصدق كافية 42, 0  .10

 الصدق عالية 70, 0  .11

 الصدق كافية 55, 0  .12

 الصدق كافية 43, 0  .13

 الصدق كافية 59, 0  .14



 

عني بمعامل االرتباط املنخفضة ي الصالحيةله نتائج  إلى الجدول أعاله يوجد سؤالين إستنادا

سؤال برقم وهم  كافية نتائج الصالحية بمعامل االرتباط . و يوجد عشرة سؤاال 9و  5برقم سؤال 

التي له نتائج الصالحية بمعامل االرتباط  . ثم يوجد سؤالين كذالك 1,2,3,4,7,8,10,12,13,14

 . 11و  6يعني سؤال برقم  عالية

 ج التجربة نتائ .3

التي استمرار الحصول على البيانات ب 2018فبراير  27في  ةنتائج التجارب التي أجراها الباحث

 .شكل أرقام علىيمكن تفسيرها  ةالباحثها حصل

صالحية هذا البند تم الحصول على صالحية عناصر االختبار من ربط درجة كل طالب 

ونتيجة لدرجة  .produk moment pearson بالنتيجة الكلية باستخدام أسلوب ارتباط املنتج

 :النتيجة هي على النحو التالي

 املوثوقي البيانات تحليل .4

 alpha االختبار موثوقي باستخدام صيغة ألفا كرونباخ في معالجة البيانات يتم حساب

Cronbach (a – Cronbach)  .باستخدام املعادلة يمكن أن يعرف  ةاستنادا إلى حسابات الباحث



ملعامل االعتمادية أعاله يمكن أن اباملستوى املعياري إذا نفّرق ،  11r 0.62 =معامل االرتباط هو 

 .10مرتفع املذكور  مستوى املوثوقية

 فروض البحث .5

التأثير من استخدام أسلوب البرقي علي وجه التعلم الفروض في هذه الدراسة هو وجود  وكان

 :القراءة . والصيغة املستخدمة على النحو التاليمهارة 

 نتائج فروض البحث  3 .3جدول  

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
 

Lower Upper 

Pair 

1 

pretest 

- 

posttest 

-

3.49333 

1.74129 .44960 -

4.45763 

-

2.52904 

-7.770 14 .000 

 نتائج فروض البحث .أ
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 زدوجةاملبمقارنة القيمة في الجدول هناك اختبار العينات  فروض البحث العالج من  قد وضع

∑  من نتائج على  Paired Samples Test ((t- tes samle berpasanganمن الجدول  املزدوجة  

∑ 0.05 <على افتراض إذا السيق(. 0,05ئ )خطتجهيز البيانات املذكورة أعاله مع مستوى امل   

∑ 0.05>بالعكس إذا السيق  هعكسو ، ثم  مقبول  Ho غير مقبول و   Haإذا   و  Ha ، قبول   

Ho    .ما  بقةالسا فرضية أن األبحاث قد تمت صياغتها فروض البحث وسيتم تقديم غير مقبول

 :يلي

 Ha   فرضية بديلة .ب

درسة مفصل الرابع  فيمن  تطبيق أسلوب البرقي هناك مقارنات بين نتائج تعلم الطالب 

 . رينجينانوماإلبتدائية محّمدية 

 Hoفرضية الصفر  .ج

مدرسة رابع فصل ال فيمن  تطبيق أسلوب البرقي هناك مقارنات بين نتائج تعلم الطالب ليس 

 11. رينجينانوماإلبتدائية محّمدية 

 إلى نتائج عملية معالجة البيانات
ً
أعاله, على أن نتائج   SPSS 20,0باستعمال  t- test   استنادا

∑سيق  ∑ 0.05>إذا السيق  0,000=     إذا يوجد إرتقاء  غير مقبول.  Hoو  Ha، قبول   

من جدول أعاله يبين علي القدرة  الطالب من قبل اعطاء العالج حتى بعد اعطاء العالج البرقي. 
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مدرسة اإلبتدائية محّمدية فصل الرابع  في   غير مقبول.Hoمقبول و  Haفروض البحث بأن 

 . رينجينانوم

 مؤشرات النجاح .6

م همارة القراءة بعد استخدام مؤشرات النجاح لهذا البحث يعني وجود ارتقاء الط
ّ
الب في تعل

  .الطريقة البرقي وتطبيقها في حياة اليومية
ّ
األسلوب  مهم يزيد أعلى من ذي قبل تطبيقوكان التعل

م
ّ
 .البرقي في التعل

 


