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 الباب الثالث

 منهجية البحث
 

  مدخل البحث ونوعه .1

و منهج  االستقرائي أوهما منهج البحث الكيفي  قد استخدمت الباحثة املنهجين

الذي نعتمد فيه بشكل أساس على الكلمات  هوالكمي، فمنهج البحث الكيفي البحث 

والعبارات في جمع عمليات البحث: جمع املادة العلمية وتحليلها وعرض نتائج البحث. أما 

فيبدأ  1عتمد على األرقام عند تحليل املادة العلمية بخاصة.يالذي  فهومنهج البحث الكمي 

 أدوات البحث لجمع البينات ابحثهستخدم في تس ةهذا البحث من املدخل الكمي، ألن الباحث

 ها.وتحليل اإلحصائية

ل تحقيق فرضية ترجع أو تجريبي، وهو يحالبحث الالبحث فهو هذا  أما نوع 

، كأن يفهم من هذا الفرضية أن أحد تصلين بظاهرةاملتغيرين املاحتمال وجود عالقة بين 

لعبة تطبيق جرى ت هي. و 2نقصان املتغير اآلخر أونقصانه بزيادة  أواملتغيرين تأثر في زيادته 

روضة األطفال اإلسالمية املتكاملة في ازدياد املفردات العربية لتالميذ  املوضوعية  الصورة

 " بيوكياكرتاجنو فوغ"القدوة 

 

 تصميم البحث .2

 One)القبلي والبعدي  االختبارعلى تصميم مجموعة واحدة ب اتجربته ةالباحثجري ت 

group pretest and prosttest design)   فعالية  أوستخدم هذا التصميم ملعرفة أثر تو

 (.ازدياد املفردات العربية) 3( في املتغير التابعاملوضوعية لعبة الصورةاملتغير املستقبل )

O1 X O2 

Pretest  Treatment Posttest 

                                                               
1 Said Ismail shini, Aturan Dasar dalam Penelitian Ilmiah  (Beirut: Pesan Yayasan, 1994 - 1415 

e), 84 - 85. 
2 Ibid, hal. 8. 
3 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), 88. 
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تم هذا التصميم مرتين: قبل لعالج ) التطبيق(  وبعده. املالحظات التي أبديت قبل تو 

. فرق  Posttestيعن   (O2)الحظات التي أبديت بعد التجربة امل Pretest يعن  (O1) التجربة 

لزيادة  املوضوعية لعبة الصورةتأثير العالج عندما تعطى  O2-O1هو  O2و  O1بين 

لية, و لي القبلي لتحديد الحالة األ أو . في هذه البحث، الفصل منح  في اختبار األطفال املفردات

سلوب أتصميم بعد  االختبار. ثم وبالنظر إلى لعبة الصورةاملقبل أعطيت العالج باستخدام 

 .التعامل

 

 . متغيرات البحث .3

لدراستها بحيث يتم  ةش يء يتم تحديد ما يحدده الباحث متغيرات البحث هي أي

تنقسم املتغيرات إلى  4تم أخذ االستنتاجات.تعلى معلومات عنها ثم الحصول 

 : متغيرات مستقلة ومتغيرات مستقلة. املتغيرات في هذه الدراسة هي

 .املوضوعية لعبة الصورة تطبيقنتائج تعلم املفردات  قبل :  (Xاملتغير ) -

 .املوضوعية لعبة الصورة تطبيق بعدنتائج تعلم املفردات  :  (Yاملتغير)  -

 

 خطوات البحث .4

 هي: حثإن خطوات البحث في هذا الب

 املالحظة و املراقبة .أ

 .إظهار و إبراز إشكالية البحث .ب

 .املتعلقة بالبحث املطروحاملراجع واملصادر و البحوث السابقة تقديم  .ج

 .تحديد أسئلة البحث و أهدافه .د

 تعريف املصطلحات. .ه

تصميم منهجية البحث بتحديد أفراد العينات واملجموعات املستقلة والضابطة  .و

 ات املطلوبة.االختبار واملقاييس واملصادر و 

 املطلوبة. ريبيةجمع البيانات وإجراء التج .ز

 .البيانات و تفسيرهاليل تح .ح

 .املوثوقة بهاعرض النتائج النهائية  .ط

                                                               
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 2012),hlm 38 
 



24 
 

 

     مجتمع البحث وعينته .5

هو كل موضوع البحث الذي يتوكن من اإلنسان واملواد  مجتمع البحث 

 5الوقائع التي تملك الصفة الخاصة في البحث. أو االختبارولحيوان واملظاهر والنتيجة في 

 جنو فوغالقدوة روضة األطفال الواحدة  الباءفصل مجتمع هذا البحث هو جميع الطالب في و 

 .2019-2018ل من العام الدراس ي و في الفصل الدراس ي األ  بيوكياكرتا

البحث أسلوب أخذ التأثير في هذا و  . 6أما عينة البحث فهو جزء من املجتمع 

هو طريقة أخذ العينات العشوائية البسيطة. يستخدم أسلوب أخذ العينات طريقة 

كل  سجلت ة( الباحث1اليانصيب. كيفية رسم تتم مبادئ اليانصيب. الخطوات هي كما يلي: )

( يتم وضع أرقام 3( يعطى كل فرد من السكان عدد يانصيب ؛ )2فرد من السكان ؛ )

( ثم يتم استخدام أرقام اليانصيب التي تخرج 4ي ؛ )أو تحريكها بالتساليانصيب في علب ، ثم 

 الباء الواحدةفصل  منروضة األطفال طالبا في  16كعينات. أنتجت عملية االسترجاع 

 .كعينات بحثية

 

  بيانات البحث ومصادرها .6

 أوالبيانات هي مجموعة املشاهدات واملالحظات واألرقام واآلراء املتعلقة بظاهرة  

وأما مصادر البيانات فهي أدوات مهمة لجمع البيانات واملعلومات التي  7مشكلة معينة.

تكون بيانات هذا البحث من جميع األنشطة التي توجد في الفصل منذ  8.ةيحتاجها الباحث

ي القبلي االختبار مواقف الطالب في الدراسة وكذلك نتائجهم في  إجراء هذا البحث، وجميع

 والبعدي، وكذلك نتائج املقابلة مع مدرس املادة، وأما مصادرها فكما يلي:

 

 

 
                                                               
5  S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan< (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),118. 
6  Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Rineka 

Cipta,2010),  117. 
7 Hanan Ali, Bukti Penelitian dan Cara Mendapatkannya, dari http: /deploma.3oloum.org/t144-

topic, 9 April 2019. 
8 Amjad Qasem, Sumber Informasi dan Data dalam Penelitian ilmiah , dari http: /al3lom.com? P = 

1313, 9 April 2019 
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 مصادر البيانات بينات البحث الرقم

1 

الظواهر امللحوظة من نشاطات الطالب من اشتراكهم 

تطبيق بواهتمامهم بهذه العملية التعلمية مستخدما 

 املوضوعية  لعبة الصورة

 الطالب

2 
آراء املدرس من عملية تعليم املادة التحريرية بعد إجراء 

 البحث
 املدرس

3 
لعبة تطبيق بآراء الطالب عن تعليم املادة التحريرية 

 املوضوعية  الصورة
 الطالب

 الطالب نتائج الطالب قبل إجراء التعليم وبعده 4

 

 البحث أدوات جمع .7

 :ولتحقيق هدفه أدوات تالية  اإلجراء وانجاز بحثه ةالباحث تستخدما 

 املالحظة .1

مراجعة بعناية في  أواملالحظة هي تقنية لجمع البيانات من خالل املالحظة املباشرة 

موقع الدراسة. الهدف من املالحظة هو الحصول على مجموعة متنوعة من البيانات ملموسة 

 مكان الدراسة. أومباشرة في الحقل 

 

 االختبار .2

رسوم(  أوصور  أوكتابية  أوهو مجموعة من املثيرات )أسئلة شفوية  االختبار 

رتبة  أوقيمة  أويعطي درجة  االختباركيفية سلوكا. و  أوأعدت لتقيس بطريقة كمية 

 ةقوم الباحثت 9جهازا معينا. أومجموعة من األسئلة  االختبارللمفحوص. ويمكن أن يكون 

ي القبلي االختبار  ةستخدم الباحثتالبعدي.  الختباراالقبلي و  االختبارمرتين وهما  االختبارب

في ازدياد املفردات العربية  املوضوعية لعبة الصورةتطبيق والبعدي ملعرفة مدى فعالية 

                                                               
9 Touqan Obeidat dan lainnya, Konsep Penelitian Ilmiah dan Alat dan Metode (Riyadh: Dar 
Osama, 1997), hal 109 
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، حيث إن نتائج " بيوكياكرتاجنو فوغفي روضة األطفال اإلسالمية املتكاملة "القدوة  لألطفال

 االختبار، وأما نتائج لعبة الصورةالقبلي تكتشف عن قدرة الطالب قبل تجربة  االختبار

 البعدي فتكتشف عن قدرتهم بعد تجربته.

 ورقة تحسين امليزانية العربية املفردات. فيما يلي إجراءات اإلعداد والتعبئة: -

 أ. تحديد املؤشرات املطلوب استخدامها ملعرفة تحسين املفردات العربية.

ف املؤشرات في عناصر املراقبة التي تبين املؤشرات التي يمكن لألطفال القيام بها ب. وص

 التالي: 1أثناء القيام بأنشطة. يمكن االطالع على تفاصيل انهيار املؤشر في الجدول 

 لعبة الصورة. عنصر مالحظة ورقة تحسين اللغة العربية لألطفال من خالل 1جدول 

 املوضوعية

 املعيار العدد
 

د املراقبةو بن  رقم 

تقليد وتمييز بعض  3

 األصوات
 

 يمكن لألطفال تقليد الكلمات باللغة العربية.• 

 يمكن لألطفال تفسير الكلمات باللغة العربية.• 

تذكر / حفظ الكلمات باللغة يمكن لألطفال • 

 العربية.
 

1)  

يظهر العديد من الصور  3

 املطلوبة.
 

 يمكن لألطفال استدعاء الصور باللغة العربية.• 

يمكن للطفل التقاط الصورة املطلوبة وفًقا للغة • 

 العربية.

يمكن لألطفال عرض الصور حسب التعليمات • 

 باللغة العربية .
 

2)  

الكتابة قم بتوصيل وذكر  2

البسيطة مع الرموز التي 

 ترمز إليها

. 

 يمكن لألطفال توصيل الصور بالكتابة العربية. •

يمكن للطفل أن يثخن الكتابة حسب الصورة • 

 باللغة العربية.
 

3)  

لقي رسائل بسيطة  2

 وتوصيل الرسائل في وئام.
 

يمكن لألطفال االستماع إلى رسائل املفردات • 

 صحيح.العربية بشكل 

يمكن لألطفال نقل الرسائل في كلمة باللغة • 

 العربية.
 

4)  

  العداد  10
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 حدد نقاط التقييم عن طريق إعطاء درجة بالشروط التالية:ج. 

 ل الطفلأو = إذا لم يح 1

 = إذا كان الطفل يمكن أن يساعد في تقليد األصدقاء 2

 = إذا كان الطفل يستطيع بمساعدة البادئة 3

 كان الطفل يمكن أن يكون بدون مساعدة= إذا  4

 البحث أداة ةيوثوقاملو  الصالحية اختبار 

 البحثت األدوا صالحية اختبار .أ

 بعد حصولها تم التي البيانات لقياس الصالحية اختبار استحدمت الباحثة

 اختبار يتم. االختبار وهي املستخدمة، األداة مع حيحةص بيانات هي و البحث

 معايير كما يلي:  باستخدام الصالحية

a. كان إذا r-  عدد >r-  الجدول  (r-hitung > r-tabel)  االختبار يكون 

 صالًحا

b. كان إذا r-  عدد <r-  الجدول (r-hitung < r-tabel ) االختبار يكون 

 صالًحا غير

 البحث أدوات ةيموثوق اختبار .ب

  مستوى  هو املوثوق  اختبار
 
  داة. األ البحث أداة يدق

 
 امل

 
 عندما داةاأل  هي بها وق وث

 ت  م   بشكل تستخدم
 
 ق  ل   ر ر  ك

  نفس اس  ي 
 
  ثم نائ  الك

 
 هذا يتم 10.البيانات نفس جنت  ت

تجري هذه و حيحة. ص عناصر هي املختبرة والعناصر الصالحي اختبار بعد االختبار

 "جنو روضة األطفال "القدوة فوغ في طالبا 16 على واملوثوقية الصالحية اتاالختبار 

   املقابلة .3

أشخاص آخرين بهدف الوصول  أووشخص  قابلاملقابلة هي محادثة موجهة بين امل

 11للتعرف عليه من أجل تحقيق أهداف الدراسة. ةسعى الباحثتموقف معين  أوإلى حقيقة 

                                                               
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Method (Bandung: Alfabeta, 2013),h.43 
11 Touqan Obeidat dan lainnya, Konsep Penelitian Ilmiah dan Alat dan Metode (Riyadh: Dar 
Osama, 1997), hal 106 
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 توثيقال .4

توثيق  في هذه البحث للحصول على بيانات بشأن الهيكل التنظيمي، واملعلمين الدولة، 

والدولة من الطالب والخلفيات الطالب، فضال عن وثائق أخرى والتي يمكن استخدامها 

 للتأكد من اكتمالها البيانات.

 

 طريقة تحليل البيانات

بتنفيذ تحليل  ةالباحث تواملالحظة، قام االختباربعد عملية جمع البيانات بأداة 

 كما يلي: ق البيانات عدة طر تحليل في  ةالباحث ت ستخدمالبيانات وتفسيرها وا

 

 االختبارطريقة تحليل  .1

 يتم تنفيذ األطفال في املراحل التالية:ب تحليل البيانات

 األطفال في كل بند. الذي حصلتالنقاط  ت. جمع1

 ةلعب من خاللالعرابية في مفردات اللغة  تحسين امليزانيةبجدولة زيادة درجة  امت. ق2

النتيجة  الصور التي تتكون من أرقام وأسماء األطفال واألرقام وعناصر املراقبة

 اإلجمالية.

تشغيل  لألطفال من خالل العرابيةالنسبة املئوية للزيادة في مفردات اللغة  ت. حسب3 

 الصور بالطرق التالية:

 أ. النسبة املئوية إلنجاز القدرة =

 %100     ×     فلمقدار درجة املالحظة التي حققها كل ط

 أقص ى عدد من النقاط

عدد نقاط املالحظة × لعنصر املالحظة املرصودة  عليالا= الدرجة  علياالدرجة ال .5

 املرصودة

 40=  10×  4=  علياالالدرجة   .6

  تم تعبئة النتائج املئوية في جدول الجدولة في العمود )%(.ت .7

القبلي والبعدي،  االختبار" لتحليل البينات التي يحصل عليها الباحث خالل t"اختبار  .8

معاملتين  أومة بين حالتين أو املس أوت  أو يستخدم لالكتشاف عن التف االختبارهذا 
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تم تو  12من حالتين.  )Meanاملعدل ) أوعلى أساس املقارنة بين الوسط الحسابي 

 13من خالل الخطوات اإلخصالية التالية. االختبارإجراء تحليل البيانات بهذا 

 ت بينهما على النحو التالي:أو القبلي والبعدي وتف االختبار نتائج  .2جدول  

أسماء 

 العينية

 النتيجة
D=y-x تأو التف  D2 

 (yالبعدي) االختبار (xالقبلي) االختبار

     

 املجموع

(∑) 

    

 

 ين، ورمزه كما يلي:االختبار ت بين أو ثانيا: تعين معدل التف

Md =
∑D

𝑁
 

 البيان: 

Md  القبلي االختبارالبعدي و  االختبارت بين أو املعدل من التف أو: الوسط الحسابي 

D ت النتائجأو : تف 

N عدد العينة : 

 حساب"، ويتم من خالل العملية التالية.tثالثا: تعيينى"

𝑆𝐷𝐷=√
∑𝐷2

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

2

 

 

SEMD =
𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

                                                               
12  M. Subana & Sudarajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia, 2001) 158 
13  Ibid, 156-257 
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TO =
MD

SEMD
 

 البيانات:

(Standart Deviasi) 𝑆𝐷𝐷 =  االنحراف املعياري 

MDSE  =متوسط معيار الخطأ 

TO املقارنة = 

DM  =نتيجة املتغير املتوسط 

 

 رابعا: تعيين "ت جدول"، ورمزه كما يالي:

df= N-1 

 = (Degree of Freedom) df قائمة حرية 

التعيين بالجدول اإلحصائي عن "ت" املكتوب عادة في صفحات املالحق من ويستعين  

في عملية البحث ألن هذا من شأنه أمر مهم التحليل في هذا البحث هو  كتب مناهج البحث.

أن تحليل البيانات املوجودة يبدو مفيدا خصوصا في حل املشاكل البحثية وتحقيق الهدف 

ل بعد أن يمر في عملية التصنيف في شكل تجمع إلى النهائي للبحوث. تتم عملية التحلي

 14الفئات التي تم تحديدها.

 الطريقة تحليل البيانات في املقابلة  .2

البيانات من املقابلة يتم تحليلها من خالل سرد إجابات املدرس من األسئلة املوجهة 

 إليهم.

                                                               
14 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, h. 189 


