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 الباب الثالث

البحث منهج  

 مجتمعه و عّينته موقع البحث و .أ 
 موقع البحث .1

الباحثة موقع البحث ىف ادلدرسة الثانوية ادلشاورة، بشارع أدجك جديد  استخدمت
 .2015/ 2014 الدراسى . ىف العامليمبانج 158رقم 

 البحث مجتمع .2

رلتمع البحث مهم جّدا، ألنّو حيتاج اليو البحث لتحصيل البيانات الىت تتعّلق 
بالبحث. كان رلتمع البحث ىف ىذا البحث ىو كّل التلميذ ىف الفصل السابع بادلدرسة 

 تلميذا. 209 عليهمليمبانج  الثانوية ادلشاورة

 عّينة البحث .3
قّررت عينة البحث ادلبحوثة. وعينة البحث ىي بعض من رلتمع  رلتمع البحث،

و ىي بعض من عدد اجملتمع  البحث. ومبناسبة تلك احلال، فتأخد الباحثة عينة البحث
والتالميذ ىف  (ج)، وعينة البحث ىف ىذا البحث ىي التالميذ ىف الفصل السابع األصلى

 .ليمبانجدرسة الثانوية ادلشاورة دلاب (e I wii D n d CIIIV  al) (د)الفصل السابع 
 تصميم البحث.ب 

تصميم رلموعة ضبطية غري أّما تصميم البحث الذى تستخدمها الباحثة فهو 
ىف ىذا التصميم، وىناك فرقتان مقارنتان  . Nonequivalent Control Group Design مكافئة

تلميذا. تعطى  25تلميذا و الفصل الضابط بعدد  25التجرييب بعدد و مها الفصل 
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الباحثة كال الفرقتني االختبار القبلي لتعرف األحوال األوىل. و بعد أن تعطى الباحثة 
االختبار القبلي ستعطى الباحثة استخدام وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية ىف الفصل 
التجرييب دلعرفة تأثريه ىف مهارة اإلمالء. وال تعطى الباحثة استخدام وسيلة بطاقة 

 جائية ىف الفصل الضابط، وبعبارة أخرى أّن عملية التعليم رجرى كالعادة.احلروف اذل
باالختبار لباحثة الفرقتني، ستقوم ابعد االنتهاء من عملية التعليم ىف كال     

البعدي دلعرفة وجود تأثري استخدام وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية يف ترقية مهارة 
عشوائيا، ولكن لفرقتني ال ينتخب انتخابا اإلمالء. وكان تعيني العّينة ىف كال ا

 باستخدام الفرقة ادلوجودة. وُتصّور الباحثة تصميم البحث فيما يلي:
 تصميم التجربة

 
 3.1الصورة 

 بيان الصورة:
1O االختبار القبلي ىف الفصل التجرييب : 
1X  :تأثري استخدام وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية ىف الفصل التجرييب 
2O االختبار البعدي ىف الفصل التجرييب : 
3O :  االختبار القبلي ىف الفصل الضابط 
4O :   (116: 2008، سوغيون) البعدي ىف الفصل الضابطاالختبار 

 منهج البحث .ج 
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 i II )منهج البحث ادلستخدم ىف ىذا البحث ىو دراسٌة شبُو رجريّبٍة 

latleIildp e)  يف احلقيقة نوع التجريبة ىذا تساوى التجريبة الكّمّي. باستخدام ادلنهج
خب عشوائيًة، لكن باستخدام احلقيقة. الفرق بينهما أّن عينة يف شبو رجريبية ال تنت

( إّن يف تصميم ىذه الفرقة 116:2013الفصل ادلوجودة.  كما قال سوغيون )
 التجريبية أو الفرقة الضابطة ال تنتخب عشوائية.

 تعريف اإلجرائي .د 
 البحث تعريف اإلجرائي لمتغيرين .1

 مها:تَ ُعُلًقا بادلوضوع السابق، تقّسم الباحثة ىذا البحث إىل متغرّيين، 
 يعٌت استخدام وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية ادلتغري ادلستقل

 رة التالميذ على مهارة اإلمالءادلتغري التابع يعٌت ترقية قد
 يصّور كال ادلتغرّيين ىف منودج كما يلى:

 
             

 ىو: والبيان من ذانك ادلتغرّيين

X )ادلتغري ادلستقل )وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية : 
Y مهارة اإلمالء( رة التالميذ علىري التابع )ترقية قد: ادلتغ 

e  معامل ادلتغري :X  إىل ادلتغريY )(16: 2010سوغيون، ) )تأثري 
 تعريف اإلجرائي لمفهوم البحث .2

عن  ثة إىل إعطاء البيانعن اخلطأ يف فهم موضوع الرسالة، فتحتاج الباح لتباعد
، وادلوضوع ىو "تأثري استخدام وسيلة بطاقة احلروف موضوع الرسالة اليت تستخدمها

X Y 
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اذلجائية يف مهارة اإلمالء )دراسة شبو رجريبية لتالميذ الفصل السابع بادلدرسة الثانوية 
 ("، حىت ما تقصد الباحثة ىف ىذا البحث يسهل على القارئ فهمو.ليمبانجادلشاورة 

 التأثري ىو طاقة الناشئة من شيء. .أ 
 استعمال.االستخدام ىو عملية وطريقة و  .ب 
احلروف اذلجائية ىي عملية التدريس الذى استخدامها ادلدرس وسيلة بطاقة  .ج 

خرا )من احلروف اذلجائية أوال، وسطا، و آ وسيلة بطاقةعلى التالميذ بلعب 
. لذا يتعرف التالميذ حروفا مواصلة ألف حىت الياء(. ىذه الوسيلة وسيلة نظرية

 كلمة أو مجلة مفيدة.احلروف حىت يكون   على و حروفا منقطعة. و يقدرون
اإلمالء ىو جزء من مهارة الكتابة. ادلقصود ب "اإلمالء" ىف ىذا البحث ىو  .د 

أّن التالميذ يستمعون الكلمات أو اجلملة خمًتة ديلئها ادلدرس، وبعد ذلك 
 وا من ادلدرس.يكتبوهنا ما مسع

 أداة البحث .ه 
البحث يف شكل وأّما أداة البحث ادلستخدمة للحصول على البيانات يف ىذا 

 هي:االختبار الكتاىب، ف
 اختبار مهارة الكتابة )إمالء( .1

معادلِة وبعدىا  بليقام اختبار مهارة الكتابة )إمالء( لتقييم مهارة التالميذ قبل 
ذ وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية على اإلمالء. وأّما من تنفيدلعرفة كم بعيدة كذلك 

 االختبار فهي كما يلي: واتاخلطوات ىف تصنيف أد
 تصنيف السؤال. -
 قيام باختبار أداة دلعرفة نوعّيُة السؤال. -
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 البحث واتعملية تطوير أد .و 
إذا كان ىف رلال العلوم األخرى ىناك أدوات البحث، و ىذا ختتلف مبجال 

. ىف رلال الًتبية مل يوجد األدوات ادلستخدمة للبحث. فلذلك ينبغي للباحثة أن ال ًتبية
تصنف الباحثة وترُكب وتطور أدوات البحث نفسها. وليستطيع أن يستخدم األدوات، 

أوال. ولذلك، تسعى الباحثة أن ختترب الختبار وات األدفيجب على الباحثة أن خيترب 
الستخدام كأداة  خبري صدقأو  واتاألد صدقودلعرفة . وات اليت قد جعلتهااألد

 البحث، ىي كما يلي.
 اختبار الصدق .1

 (software AnatesV4-New) يف ىذا البحث، كان االختبار الصدقي يستخدم
قيمة  تيف مجع البيانات. إذا كاناألدوات  لكل األسئلة لتكون الدراك مرحلة الصدقي

فمعامل ( thitung > ttabel)  ت جدول >إجياىب و قيمة ت حساب  (thitung)ت حساب 
 حسابسلىب و قيمة ت  (thitung)ق و اذا كانت قيمة ت حساب كل السؤال ىو صد

ق، ألن التحصيل فمعامل كل السؤال ىو غري الصد (thitung < ttabel)  ت جدول <
 .n-2 = (dk)با  (α = 0,05)% 95من مستوى الصدق  (ttabel) جدولقيمة ت 

 تاختبار الثبا .2

يف تأدية اختبار  (software AnatesV4-New) يف ىذا البحث استخدمت الباحثة
 الثبات ولتفسري حواصل الثبات. لتعيني الثبات فنقدر أن ننظر فيما يلى:

   3.1الجدول 

   اختبار الثبات
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 معايير الثبات معامل االرتباط

0881  r  
1800 

 مرتفع جّدا

0861  r  
0880 

 مرتفع

0841  r  
0860 

 كاف

0821  r  
0840 

 منخفض

0800  r  
0820 

 منخفض جّدا

 (75: 2006أريكونتو )

مثبوتو، فأن االختبار  (rhitung > r tabel)ر جدول  >إذا كانت قيمة ر حساب 
فاالختبار غري مثبوتة  (rhitung < r tabel)ر جدول  <ولكن إذا كانت القيمة ر حساب 

. بعد تأدية اختبار الصدق واختبار الثبات، %95ومستوى الفعال  n-2 = (dk)با 
( )ج( و)د سابعة تعلم التالميذ للفصل الفأعطت الباحثة االختبار الدراك قدر 

ع يعٌت اإلمالء و بعده. تكون طرق مجعطاء ادلعاجلة انوية "ادلشاورة"، قبل إبادلدرسة الث
 البيانات اليت تستخدمها الباحثة ىي االختبار القبلى والبعدى.

 درجة الصعوبة .3
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 ،متوسطأسهل، وسهل، و  درجة الصعوبة ىو التعيني أن تلك األسئلة ىي
كّلما   (software AnatesV4-New)ىذا البحث استخدمت الباحثة  أصعب. يف، و وصعب

لتعيني مستوى الصعوبة فنقدر أن  ة قيمة مستوى الصعوبة فسهلت بنود األسئلة،ري كب
 ننظر فيما يلى:

   3. 2الجدول 

   درجة الصعوبة   

 تفسير قيمة مستوى الصعوبة 

 أصعب 15% -% 0

16 %- 30%  صعب 

31 %- 70%  أوسط 

71 %- 85%  سهل 

86 %- 100%  أسهل 

 (40: 2013مسرورة )        

 التمييز طاقة .4
 Software)التمييز باستخدام  ةطاقيانات يف ىذا البحث، احلساب لتناول الب

Anatesv4-New)  إىل تعيني جودة السؤال وقجو ليكون مستخدما. ولتعينو اّلذي يهدف
 فيما يلى :تراجع الباحثة إىل اجلدوال 

    3.3الجدول 
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    ة التمييزطاق تفسير

 تفسير D))مسافة القيمة د  رقم

1 0800 – 0820  (poor) قبيح 

2 0821 – 0840 افك   (satisfactory) 

3 0841 – 0870  (good) جّيد 

4 0871 – 1800  (excellent) ممتاز 

 (D) د كلها غري جيدة. مجيع البنود الذي نال قيمة سالب 5

 سلبّيا خمذوفا

 (232: 2012) أريكونتو

 

 و تحليلها تقنّية جمع البيانات .ز 
 التقنّية جلمع البيانات ادلستخدمة ىف ىذا البحث ىي:

 اختبار مهارة الكتابة )اإلمالء( .1
يعطى ىذا االختبار دلعرفة مهارة التالميذ على اإلمالء. يُقام ىذا االختبار مرّتني 
ىي قبل و بعد إعطاء العالج يعٌت وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية ىف الفصل 
التجرييب و تعليم التقليدي ىف الفصل الضابط. أّما اخلطوات الىت تُعمل ىف 

 ر مهارة التالميذ على اإلمالء ىي كما ياىل:اختبا
 إلقاء السالم  -
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 إعداد التالميذ بالورقة والقلم -

 ميذقراءة النص ثالث مرات. األّول، يقرأ ادلدرس النص مرّة والتال -

 النص مرّة الثانية ويبدأ أن يكتبجّيدا. الثاىن، يقرأ ادلدرس  ويستمعون

 دلدرس النص مرّة الثالثة كى يصّححالتالميذ ىف الورقة. الثالث، يقرأ ا

 التالميذ األخطائو.

 مجع الورقة عند التالميذ الورقة هبدوٍء و منتظم. -
     304الجدول 

     القيمة معاير
 معيار القيمة الشرح

 4 الكتابة الصحيحة كلهم )مناسبة بالقاعدة(

ال توجد أخطأ الكتابة و مقاربة بالكتابة الصحيحة )مناسبة 
 دة(بالقاع

3 

 2 توجد قلة أخطأ الكتابة

 1 توجد كثرية من أخطاء الكتابة

و بطاقة  (RPP)ويستخدم أيضا أداة التعليم ىف عملية التعليم، يعٌت خطة الدرس 
 احلروف اذلجائية.

بعد أن نيل مجيع البيانات احملتاجة فاخلطوة التالية ىي معاجلة البيانات و حتللها 
انات، وتبويبها، وتطبيقها وقفا دلنهج البحث. ألّن البيانات الىت تشتمل على إعداد البي
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احملصولة من نتائج البحث ىي البيانات اخلامة الىت مل يكن ذلا معٌت مهّم فتجب عليها 
حتىت تكونة ذلا اكثر وضوحا وديكن أن تعطى صورة حقيقة على  أوال معاجلة ىذه البيانا

ت باستخدام األساليب االحصائية ألّن قضايا البحث. تفعل الباحثة معاجلة البيانا
البيانات ىف ىذا البحث ىي البيانات الكمية. وأّما تقنّية حتليل البيانات الىت ُتستخَدُم 

 ىف ىذا البحث ىي كما ياىل:

 جهاز االختبار  .1
االختبار  وposttest من الفرقة بني االختبار البعدي   (gain)ترقية الكسب حُتّصل

راد لَنرى يهدف لالجابة على فرضيات البحث، ادل  (gain)الكسب ترقيةو . pretest القبلي
 على استخدام وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية على مهارة اإلمالء.ىل ىناك التأثري كبري 

 مّث تقوم ،posttest االختبار البعدي و  pretest القبليبعد احلصول على االختبار 
ي و البعدي و مقياس الكاسب ختبار القبلحصائية على االاإلثة بإلختبارات الباح

 :تطبيع معادل

  ٪ 100×  االختبار البعد –درجة االختبار البعد ( gمقياس الكسب )
  درجة االختبار القبل –الدرجة األعلى           

 :وىي فئات، ثالث إىل العادية العالمات من مكسب معدل على
   0،7<ز مع: عالية – ز
 0،3<ز< 0،7 مع: متوّسط – ز
 0،3>ز مع: منخفض – ز

  السوىاختبار  .2
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يف ( software SPSS versi 16  for windows)يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة 
ادلستخدم فهو  يحصائالسوى الدراك سوى عينة البحث. فأما االختبار اإلاالختبار 
ختبار فروض مبعايري اال sig  =(0،05) (α)بادلستوى الفعاىل  (Shapiro-Wilk)االختبار 

 sigو ادلردودة لو قيمة الفعاىل  )sig  ) <0،05مقبولة لو قيمة الفعاىل (Ho)الصفرية 

> )0،05.( 

Ho نتني من رلموع التوزيعات السوىفروض الصفرية : أن العي 

Ha  ليست من رلموع التوزيعات السوىفروض ادلباشرة : أن العينتني 

 تجانس الاختبار  .3

يف اختبار التجانس  (software SPSS versi 16 for windows)استخدمت الباحثة 
الدراك متخالف العينة، ىل العينة تستحق ادلتخالف اآلخرى أو ادلتساوى. لو كانت 

 )sig >0،05 (فتلك البيانات متجانس، لو كانت القيمة  (sig ) <0،05القيمة 
 فتلك البيانات غري متجانس.

 

 فروضالاختبار  .4

فصل التجريىب والضبطي، الحيصل اختبار فروض البحث من  يف ىذا البحث،
 software SPSS versi)منهما باستخدام  ادلكاسبو  ،والبعدى ،من قيمة االختبار القبلى

16  for windows) . لو كانت القيمةsig (tailed-2) >) 0،05(  ففروض الصفريةHo 
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 )sig (tailed-2)< )0،05  مردود، لو كانت القيمة Haفروض ادلباشرة مقبول و 
 مقبول. Haفروض ادلباشرة مردود و  Hoففروض الصفرية 

 


