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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ

حث العلمي الب أنه، و يعين حبث لرتقية القواعد هذا البحث هو حبث جترييب

وهذا البحث  56لالختبار على سبيل التحقيق عن فرضية اليت تتعلق بسياق العّلة واملعلول.

ستخدم هذا التصميم عندما يصعب على يو ، (Quasy Eksperimental) هو شبه التجريىب

ونوع هذا التصميم هو تصميم اجملموعة  57خصائ التقومي استخدام التجريبية احلقيقة.إ

 58.(Design Posttest-Control Group Pretest) البعديو  القبلي باالختبارالضابطة 

 التصميم بالشكل التخطيطي التايل:وميكن متثيل هذا 

 القبلي والبعدي اجملموعة الضابطة باالختبار

 (Control Group Pretest-Posttest Design) 

 البعدي االختبار املعاجلة القبلي االختبار اجملموعة 

 1T X T2 التجريبية

                                                           
56  Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2102), H. 66 

 180 .ص (،2002دار الفكر العريب،  :القاهرة) ،التقومي الرتبوي املؤسسيصالح الدين حممود عالم،  57 
 181نفس املرجع، ص:  58 
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 1K - K2 الضابطة

 :اإليضاح

1T  : التجريبية للمجموعة القبلي االختبار 

1K  : الضابطة للمجموعة القبلي االختبار  

2T  : التجريبية للمجموعة البعدي االختبار 

2K  : الضابطة للمجموعة البعدي االختبار 

X   :إمالء رسالة الصورة " لعبةاستخدام ب املعاجلة " 

 ميدان البحث وزمانه .ب
 ميدان البحث .1

قاسم  الشريف امعة السلطانجلأما ميدان البحث هو مركز ترقية اللغة 
 .رياو احلكومية اإلسالمية

 زمان البحث .2
 م. 2017زمان البحث هو حوايل ماريس حىت أبريل  وأما

 فرد البحث وموضوعه .ج

 اللغةرقية ت مركز يفكلية اصول الدين  فرد البحث يف هذا البحث هو طالب

. وجبانب هذا الفرد كذلك رياو احلكومية قاسم اإلسالمية الشريف امعة السلطانجل

الية فع. وموضوع البحث هو ةالباحثة من له العالقة بالبحث كاملعّلم تأخذ



05 
 

 
 

دى الطالب ل استخدام الطريقة القياسية بلعبة "إمالء رسالة الصورة" لرتقية القواعد

 . رياو احلكومية قاسم اإلسالمية الشريف جبامعة السلطان اللغةترقية  مركز

 جمتمع البحث وعينته .د

ترقية  ركزم يفجمتمع البحث يف هذا البحث هو كل طالب كلية اصول الدين 

 ت. ولكثرة اجملتمع فأخذرياو احلكومية قاسم اإلسالمية الشريف جبامعة السلطان اللغة

طالبا والفصل الثاىن  22 عددهم وكان لعينة وهي فصالن مها الفصل األولالباحثة ا

 الشريف جبامعة السلطان اللغةترقية  مركز يفطالبا. وهم يتعلمون  22 عددهم وكان

 .رياو احلكومية قاسم اإلسالمية

 البيانات مجع أسلوب .ه

 اجملموعة التجريبيةأسلوب مجع البيانات يف  .1

: قامت الباحثة بالقياس القبلي قبل استخدام  االختبار القبلي (أ

هذا ملعرفة قدرة ، " لعبة "إمالء رسالة الصورة

لعبة "إمالء استخدام عند الطالب قبل  القواعد

 ." رسالة الصورة
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لعبة "إمالء رسالة استخدام : قامت الكاتبة ب مالحظة تنفيذ الربنامج (ب

 لرتقية القواعد. " الصورة

: قامت الباحثة بالقياس البعدي بعد استخدام  االختبار البعدي (ج

هذا ملعرفة ترقية ، " لعبة "إمالء رسالة الصورة

لعبة "إمالء استخدام عند الطالب بعد  القواعد

بة اللعاوملعرفة أثر استخدام هذه  " رسالة الصورة

   .القواعدلرتقية 

 اجملموعة الضابطةأسلوب مجع البيانات يف  .2
 هذا ملعرفة قدرة، بالقياس القبلي ةالباحث ت: قام االختبار القبلي (أ

 .عند الطالب القواعد

بتعليم اللغة العربية بدون استخدام  الكاتبة: قامة  تنفيذ الربنامج (ب

 .القواعدلرتقية  " لعبة "إمالء رسالة الصورة

غة تعليم الل: قامت الباحثة بالقياس البعدي بعد  االختبار البعدي (ج

عند  قواعدالهذا ملعرفة ترقية ، " العربية بدون لعبة "إمالء رسالة الصورة

 الطالب.
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نتيجة يف اجملموعة التجريبية يقارن بالوأخريا، النتيجة لالختبار البعدي يف 

إمالء رسالة لعبة "استخدام الباحثة هل  تاجملموعة الضابطة. هبذه النتيجة فعرف

 وهل هناك فرق هام بني تعليم  ،عند الطالب القواعدفعالة لرتقية  " الصورة

 بدونبتعليم اللغة العربية " و  اللغة العربية باستخدام لعبة "إمالء رسالة الصورة

ترقية  زمرك لدى الطالب يف القواعدلرتقية  " لعبة "إمالء رسالة الصورة استخدام

 .رياو احلكومية قاسم اإلسالمية الشريف جبامعة السلطان اللغة

 املالحظة .2

بة "إمالء الطريقة القياسية بلع استخداماملالحظة تستعمل جلمع البيانات عن 

. وهذه اواهتمناسبة باخلط هالتحقيق هل تنفيذ، هذا القواعد لرتقية " رسالة الصورة

 املالحظة تكون بأربع مرّات.

 طريقة حتليل البيانات .و

بعد ما اجتمعت البيانات الكمية. اليت تتكون من العدد جيملها الباحثة مجلة 

تها للحيقرتهنا إىل اجلملة املعينة. وهبذا ستجد الباحثة النسبة املئوية. إذا جتمعت البيانات 

 ة:الباحث

 مالحظة .1
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 االيضاح:

P نسبة مئوية : 

f  :ذبذبة  

N جمموعة : 

 :والدرجة املستخدم كما يلى

 % 100 - % 81:  جيد جدا

 % 80 - % 61:   جيد

  % 60 - % 21:   مقبول

 % 20 - % 21:   ناقص

 % 20 - % 0:  ناقص جدا

لدى  دالقواعفعالية لرتقية "الصورةإمالء رسالة ة "لعباستخدام وأما ملعرفة هل   .2

لدى الطالب بني الطالب اليت تعّلم  القواعدالطالب وهل هناك فرق معنّي يف 
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 ةالباحث تخدمستالطالب اليت تعّلم بدوهنا، فاو "إمالء رسالة الصورةة "لعبباستخدام 

(T Tests)   والربنامجSPSS :59برموز كما يلي  

to = 
(
∑D

N
)

(
SDD

√N−1)
 

 :البيان
 

∑D    =   فرق بني املتغريين  

N       =      عدد املتغري 

DSD =      املعياري االحنراف 

مث قام ، to إعطاء تأدية على ةالباحث تمث قام، to النتيجة ةالباحث تبعد وجد 
 حىت تبنّي وجوه األثر.، %5 ودرجة هامة %1 يف درجة هامة "t" باستمزاج إىل جدول النتيجة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa), H. 080  


