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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 مكان البحث ومجتمعه وعينته .أ 

 ثميان البد .1

 1الحيىمُت  طالمُتلاإ وان امليان في هرا البدث هى املدزطت الػالُت

م الحاج ألفى جججيرح  - 400الهاطف :  وزكم 04بسكم  باهدوهج، ومىكػها فى طٍس

 باهدوهج.  04010دي ًص البرإ، السم7406206

 مجخمؼ البدث .0

دزطت خالمُر الفصل الػاشس باملال حمُؼ أما مجخمؼ في هرا البدث هىإ

وغددهم  0410-0417لػام الدزاس ي باهدوهج ل 1الحيىمُت طالمُت لاإالُت الػ

إجلمُرا. 000

 غُىت البدث .3

لت هى أخر  لت أخر الػُىت الهادفت. واملساد بخلً الطٍس اطخخدمذ الباخثت طٍس

اث والػشىائُت أو الدائسة دون الػُىت ب جدذ وحىد ولىً  الىظس إلى املظخٍى

ت ألاهداف املػُىت )طىخسطمى ف (. واغلم أن غُىت هرا البدث 3ص  0410ى أدٍو

خالمُر الفصل الػاشس أ والفصل الػاشس د، ومجخمؼ الخالمُر ليل فصل الهي 

بُا وفصال ضابطا فى هرا البدث. 00هى   جلمُرا. ججػلهما الباخثت فصال ججٍس

 ثصميم البحث .ب 

را فى هرا البدث، ًبدو أن جصمُم البدث املظخخدم هى شبه الخجسبت. ه

الخصمُم مخطط لتركُت الصدق الداخلي والخازجي. أما هىع جصمُم البدث 

املظخخدم فهى مجمىغت ضابطت ال مخيافئت. هرا الخصمُم ٌظخىي فى الاخخباز 

اللبلي والبػدي فى املجمىغت. واغلم أن الباخثت ال جخخاز املجمىغت غشىائُا. 
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جلدم الباخثت إليهما هىان ملازهت بين الفصلين الظابلين. بدون الػشىائي، 

الاخخباز اللبلي وجطبُم املىكف والاخخباز البػدي. ذهس طىؾُىهى )طىخيرمان، 

 ( فى الػمىم أن جصمُم هرا البدث مصىز فى هره الصىزة:0410:3

إ

إ

إ

إبُان الصىزة

Eبي إ: الفصل الخجٍس

Pإي: الفصل الضابط

 

 ثطريقة البح .ج 

لت البدث املظخخدمت هي بدث همُت بشبه ج طُب للباخثت أن ًبين أن طٍس

الخجسبت. بدث شبه الخجسبت ٌػنى البدث ملػسفت وحىد غاكبت اطخخدام املىكف أم 

ال غىد الػُىت. والباخثت ال جخخاز الػُىت غشىائُا، إال باطخخدام املجمىغت املىحىدة 

إفى مُدان الخػلُم.

 

 التعريف إلاحرائي .د 

 مخؿير البدث .1

ً املىحىدًً في هرا البدث. وأهدف وج ف املخؿيًر يبغي للباخثت أن جبّين حػٍس

م باملشيلت 
ّ
هرا البُان هى خفظ غً ألاخطاء في جفظير مىضىع البدث املخػل

إاملبدىزت. هران املخؿيران هما:

إ

E : 01  X  02 

P :  01      02 
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إ

 (Xأ(   حػٍسف إحسائي مً املخؿير املظخلل )

 Logico Piccoloاطخخدام وطُلت هى املخؿير املظخلل في هرا البدث 

إ(Yبؼ )الخا ب( حػٍسف إحسائي مً املخؿيرإ

 الاطمُت ازجفاع مهازة هخابت الجملت املخؿير الخابؼ في هرا البدث هىإ

إالبظُطت.

ً في هرا البدث غلى الىدى الخالي:  صىزة للػالكت بين مخؿيًر

      r 

إ

إبُان الصىزة:

X   =اطخخدام وطُلت  =  املخؿير املظخللLogico Piccoloإ

 = Y البظُطت الاطمُت ازجفاع مهازة هخابت الجملت   = املخؿير الخابؼ 

 Yهدى مؿير X  خؿيرمػامل م r =فػالُت 

 

 مفهىم املصطالخاث .0

إأ( فػالُت

الفػالُت حػنى خالت دلذ غلى أي مدي الخأزير غلى خىاصل الخػلُم 

(. أما فػالُت فى هرا البدث فهي غلى 080ر للؿت لاهدوهِظُت ص )معجم الىبي

X Y 
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غلى جسكُت مهازة الخالمُر فى   logico piccoloأي مدي جأزير اطخخدام وطائل

إ البظُطت. الاطمُت هخابت الجملت

إ

إب( وطُلت

( إن الىطائل هي آالث ٌظخخدمها 0ص  0440كاٌ ؾسؾنى )فى أزشاد، 

س املسء حظماهُت إلللاء مدخىي  طت والخصٍى املادة منها الىخب والسادًى والشٍس

إوالفُلم والػسض والصىز والسطم البُاوي والخلفاش والحاطىبت وما أشبه ذلً.

إLogico Piccoloج( 

ت أو  Logico Piccoloوطائل  هي الىطائل الخػلُمُت هدى اللػبت التربٍى

ه هرالخػلُمُت، جترهب مً الخظب والصحف املخىىغت امللىهت. اسخدام 

الظؤاٌ فى اللػبت ختى جددر إلى  الىطائل طهل، أي ول الخلمُر ًجُب

إالخػلُم واللػبت.

إ

إد( هخابت

( إن الىخابت هي مهازة، ألنها شيل 12ص  0410كاٌ غابدًً )فى فىجسي، 

ت ألازبؼ.  مً الاجصاالث املىخىبت والخطىة ألاخيرة فى اطدُػاب املهازاث اللؿٍى

لىخابت صػبت مً املهازاث ألاخسي، ألنها جدخاج إلى ًظً أهثر الىاض أن مهازة ا

ت. إحاهب لامالء مً املهازاث اللؿٍى

إھ( الجملت البظُطت

ف مً جسهُب مظخلّل واخد، 
ّ
تي جخأل

ّ
بّين مدّمد أّن الجملت البظُطت هي أل

إ(.003: 0441والحشخمل غلى جسهُب ؾير مظخلل )

إ
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 أدوات البحث .ه 

، وهي جصيُف أدواث البدث املىاطبت هىان أوشطت فى صىاغت خطت البدث

إأما أدواث البدث املظخخدمت فهي هما ًلي:باملشيلت املبدىزت. 

 فى غملُت الخػلُم تخثالبخػلُمُت، هي خطت الخػلُم همسحؼ لال أداة .أ

سي فى أزىاء الاخخباز اللبلي والاخخباز البػدي.  .ب م، هي اخخباز جدٍس أداة الخلٍى

إلى مػسفت كدزة الخالمُر كبل جىٌى املىكف. لىُل يهدف الاخخباز اللبلي 

امللازهت بين الاخخبازبين، جىخب الباخثت أطئلت الاخخباز بػدد طىي. غدد 

طؤالا. هىع ذلً الاخخباز هى طؤاٌ بُاوي، ختى جيىن إحابتها  10ألاطئلت هى 

 جلدًم البُان مً ول طؤاٌ.

 

 اختبار ألادوات .و 

ج ألادواث )اخخباز ججسبت كبل جلدًم ألادواث، جطُب للب اخثت أن جلىم بخدٍز

ج إلى حػُين البُاهاث، هل هي صادكت وزابخت. إذا اخخبرث  ألادواث(. يهدف هرا الخدٍز

الباخثت هفظها هره ألادواث، فصػب غليها غملها، ختى جدخاج الباخثت إلى وكذ 

ج، حظخخدم الباخثت أداة بسامجُت، أي  ل. لظهىلت الخدٍز -software anates V4طٍى

New. 

 اخخباز الصدق .1

ج صدق ألاداة. الصدق هى ملدز دٌ  ج ألادواث هي جدٍز الخطىة ألاولى فى جدٍز

كُل  واث( أن ألاد178ص  0447غلى صدق وجمام ألاداة. ذهس طىؾُىهى )

ج باألشُاء التى البد لها أن ًدزحها املسء. إصادكت، إذا أكُم الخدٍز

إ    إلى حدٌو بىدُجت  جىٌى الىدُجت، جفظسها الباخثت بػد
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إ3.1حدٌو 

إ   جفظير هدُجت 

 ثفسير هتيجة الارثباط

4,84 <   1,44 غاٌ حدا 

4,74 <     غاٌ 4,84 

4,04 <     واف 4,74 

4,04 <     مىخفض 4,04 

4,44 <     مىخفض حدا 4,04 

يىهخى،   (60ص  0411)أٍز

 اخخباز الثباث .0

الثباث. واغلم أن الثباث ٌػنى زبىث املسء فى إحابت  الخطىة الثاهُت هي اخخبازإ

إ.(62ص  0440ألاطئلت )ؾُتري، 

: إبػد جىٌى الىدُجت، جفظسها الباخثت إلى هره الجدٌو

إ3.0حدٌو 

إجفظير الثباث

 ثفسير هتيجة بين همرة

1 4,84 <r11 1,44 غاٌ حدا 

0 4,74 <r11   غاٌ 4,84 

3 4,04 <r11   واف 4,74 

0 4,04 <r11   مىخفض 4,04 

0 4,44 <r11   مىخفض حدا 4,04 
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يىهخى،   (60ص  0411)أٍز

 طريقة حمع البياهات .ز 

لت حمؼ اخخباز غً مهازة صىاغت الجملت البُاهاث املظخخدمت هي  أما طٍس

 هرا الاخخباز بخطىجين. الخطىة ألاولى هي ملػسفت مهازة الخالمُر ذأكُم. البظُطت

لاٌ ذلً الاخخباز اخخبازا كبلُا. والخطىة الثاهُت أكُمذ بػد  كبل إغطاء املىكف، ٍو

إغطاء املىكف، وهي تهدف إلى مػسفت وحىد فػالُت اطخخدام الىطُلت لتركُت مهازة 

 البظُطت.الاطمُت الخالمُر فى صىاغت )هخابت( الجملت 

 

 أسلىب ثحليل البياهات .ح 

ل البُاهاث وجدلُلهابػد حمؼ البُاهاث، جبدو أن ا  ذ. أكُملخطىة الخالُت هي جدٍى

ل  لت إخصائُت، ألن البُاهاث هي همُت. لخدٍى ل والخدلُل باطخخدام طٍس هرا الخدٍى

 software SPSS versi 20  forالبُاهاث املجمىغت، حظخخدم الباخثت بسامجُاث 

windows :لظهىلت غملُت جدلُل البُاهاث. هرا بُان أطلىب الخدلُل 

 والتركُت(حهاش لاخخبازاث )اللبلُت، البػدًت،  .1

ادة )جسكُت( مً الفسق اللُمت بين لاخخباز اللبلى والبػدي  خصل غلى الٍص

وهي لُىظس إلى فػالُت مً  ويهدف جدلُل التركُت إلحابت غلى فسضُت البدث،

هخابت الجملت قي جسكُت مهازة الخالمُر في   logico piccoloوطُلتاطخخدام 

بػد خصلذ الباخثت كُمت لاخخباز الفبلى والبػدي زّم جخخبر البظُطت. ُت الاطم

إلاخخباز لاخصاء غليهما ومؤشس التركُت الخطبُػت بالصُؿت:

إكُمت لاخخباز اللبلي  -كُمت لاخخباز البػدي هدُجت التركُت )ؽ( :  

إكُمت لاخخباز البػدي -كُمت الػالي   إإإ
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إف، وهي:اصىأت الخطبُػت إلى زالر جسكُت كُمجصّىف دزحت مىظبت 

 4,6<   ؽ  :أغلى ؽ

 4,3 <ؽ < 4,6ؽ : ؽ مخىطط 

إ  4,3 >مىخفض : ؽ  ؽ

 

ت .0  اخخباز الدظٍى

ت. هرا الاخخباز يهدف إلى مػسفت  الخطىة الثاهُت ج اخخباز الدظٍى هي جدٍز

وحىد حظىٍت الػُىت أم غدمها. والاخخباز لاخصائي املظخخدم هى اخخباز طفيرو 

، إذا واهذ هدُجت  Hoمػُاز الاخخباز هى  .4,40 ًُ بأخر مظخىي الدالليول ملبٌى

إ.4،40مسدود، إذا واهذ جلً الىدُجت أكل مً   Hoو  4،40الداللي أهبر مً 

Ho إ:الػُىت مً املجخمؼ بالخىشَؼ الظىيإ

Ha إ:الػُىت مً املجخمؼ بالخىشَؼ ؾير الظىيإ

 

 اخخباز الخداوع .3

خباز الخجاوع. جدخاج الباخثت إلى اطخخدام هرا هي اخ الخطىة الثالثت

. إذا واهذ هدُجت الاخخباز ملػسفت هل الخباًً مً الػُىت مً املجخمؼ الظىيإ

إفياهذ البُاهاث مخجاوظت، وبالػىع. 4،40مً  الداللي أهثر

 اخخباز الفسضُت .0

، جدزج الباخثت صحت الفسضُت باطخخدام بػد إكامت اخخباز الخجاوع

 . إذا واهذ هدُجت الدالليsoftware SPSS versi 20 for windowsبسامجُاث 

(2-tailed)  ًفيان  4،40أكل مHo مسدودا و Ha .ملبىال وبالػىع 



 
 

Nurzaini, 2016 
Efektivitas Penggunaan Media Logico Piccolo dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis 
Kalimat Sederhana Bahasa Arab 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 إحراءات عملية البحث .ط 

لاحساءاث حػنى خطىاث فى غملُت البدث. أما الخطىاث التى طلىتها الباخثت فى 

إهرا البدث فهي هما ًلي:

 البدث فى امللالتصىاغت خطت غملُت  .1

إكامت املالخظت فى مُدان البدث لخىٌى املػلىماث املخػللت بمشيلت حػلُم  .0

 اللؿت الػسبُت.

 باهدوهج. 1طلب زطالت إذن البدث فى املدزطت الػالُت الحيىمُت  .3

 .جصيُف أدواث البدث .0

 .صىاغت خطت الخػلُم والخػلم .0

 .لخالمُر ألاولُتإكامت الاخخباز اللبلي ملػسفت مهازة ا .7

 Logico Piccolo  إكامت املىكف خىلي زالر مساث باطخخدام وطُلت .6

 إكامت الاخخباز البػدي ملػسفت الفسق بين خىاصل الخػلُم بػد املىكف. .8

 جىٌى بُاهاث البدث واخخبازها. .2

 أخر الخالصت. .14

س البدث. .11  جصيُف جلٍس


