الباب الثالث
منهجية البحث
أ .مكان البحث ومجتمعه وعيّنته
 .١مكان البحث
أجرى ىذا البحث يف ادلدرسة العالية احلكومية  ١١باندونج ،العنوان يف شارع
كومبار بارو رقم  ،٣٢منطقة ريغال ،قرية جيغًنيلينج ،باندونج .قامت الباحثة بالبحث
يف ىذه ادلدرسة بسبب أن أكثر التالميذ يشعرون بالصعوبة على فهم ادلقروء للنص
العريب ألهنم يشعرون بصعوبة اللغة العربية لفهمها .حيت تفعل الباحثة لبحث يف ادلدرسة
باستخدام منوذج الربرلة اللغوية العصبية (.)Neuro Linguistic Programming
 .1مجتمع البحث وعيّنته
ورلتمع يف ىذا البحث مجيع التالميذ يف الصف احلدى عشر بادلدرسة العالية
احلكومية  ١١باندونج يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي .٣١١٢/٣١١٢
ألغراض البحث ،يتم أخذ العينات بتقنية أخذ العينات غًن االحتمالية
( )nonprobability samplingبنوع أخد العينات ىادفة ( .)sampling purposiveوعينة
Nur Hilmi Rohimah, 2015
PENGARUH NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM
MEMBACA PEMAHAMAN TEKS BAHASA ARAB
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu

37

من ىذا البحث ىي قسم العلم والثقافة واللغة ( )Ilmu Budaya dan Bahasa/IBBوقسم
عرب فائدة اللغة العربية

(Minat Bahasa Arab/LMBA

 .)Lintasمن أجل ادلساواة يف

البيانات ،استغرقت الباحثة  ١١تلميذا من الصفٌن كعينة لألحباث.
بعد ذلك ،تؤتى الفرقتان االختبار القبلي لتحديد متوسط القدرة األولية من
التالميذ يف فهم ادلقروء .مث ذلك ،فإن ربديد الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة على أساس
متوسط قيمة االختبار القبلي .للصف الذي لو متوسط قيمة منخفضة فصارت فرقة
ذبريبية اليت تستخدم الربرلة اللغوية العصبية يف التعليم ،وللصف الذي لو متوسط قيمة
أعلى فصارت فرقة ضابطة اليت تستخدم منوذج التعليم التقلدي.
ب.تصميم البحث
التصميم ادلستخدم يف ىذا البحث ىو غًن مكافئ للفرقة الضابطة
(control group

 .)nonequivalentىذا التصميم ىو تقريبا نفس الفرقة الضابطة

يف االختبار القبلي واالختبار البعدي .إهنا رلرد أن العينة مل يتم ربديد عشوائيا .ستقسيم
الفرقة العينة إىل فرقتٌن ،يعين الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة .يتم ربديد فرقتٌن على
أساس االختبار القبلي .أما منوذج التصميم فهي كما يلي:
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O٢
X
O١
.............................
O٤
O٣

معلومات األصوار:
١O

 :االختبار القبلي يف الفرقة التجريبية

٣O

 :االختبار القبلي يف الفرقة الضابطة

X

 :استخدام منوذج الربرلة اللغوية العصبية يف الفرقة التجريبية

٢O

 :االختبار البعدي يف الفرقة التجريبية

٤O

 :االختبار البعدي يف يف الفرقة الضابطة
حجم تأثًن الربرلة اللغوية العصبية لقدرة التالميذ على فهم ادلقروء ىو

(

٢O

 .)٣O - ٤O( - )١Oج .طريقة وعملية البحث
 .١طريقة البحث
كم ّي دلعاجلة البيانات يف شكل إحصاءات .تريد
يستخدم ىذا البحث باعتبار ّ
الباحثة أن ترغب يف احلصول على بيانات دقيقة ،على أساس الظواىر التجريبية وميكن
قياسها .طريقة البحث اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي طريقة شبو ذبريبية.
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ىذه طريقة البحث متسوية للطريقة التجريبية ،يف رلتمعاهتا فلها رلموعتان تعطيان
االختبار القبلي دلعرفة القدرة األوىل للتالميذ واالختبار البعدي أيضا دلعرفة القدرة األخًن
للتالميذ ،ولكنها خمتلفة يف تعيٌن العيّنة.
 .٢عمليّة البحث
ففي ىذا البحث ،تقسم عملية البحث إىل أربع مراحل كما يلي:
مرحلة التحضير
أ.

ربدد ادلشكلة لبحثها.

ب.

وطلب الباحثة إذن إىل األطراف ادلشاركة يف ىذا البحث.

ج.

إجراء حبث مسبقة لتحديد البيانات عن قدرة التالميذ على فهم ادلقروء.

د.

ربديد وقت للبحث ،والفصل ،والكفاءات األساسية ،وادلؤشرات واألىداف
التعليمية اليت سيتم تطبيقها يف البحث.

ه.
و.

تطوير أدوات البحث صريف لقياس قدرة التالميذ على فهم ادلقروء.
إنشاء خطة الدرس

(Pelaksanaan Pembelajaran/RPP

ومواصفات األسئلة عن قدرة التالميذ على فهم ادلقروء.

 )Rencanaوفقا للمنهج
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مرحلة التنفيذ
أ.

أدوات البحث االختبار.

ب.

اختبار الصدق واختبار الثبات على أدوات البحث.

ج.

إجراء البحوث على الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة.

د.

تقدمي االختبار القبلي ( )pretestعلى الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة.

ه.

توفًن العالج يف الفرقة التجريبية باستخدام منوذج الربرلة اللغوية العصبية واستخدام
النموذج التقليدي يف الفرقة الضابطة.

و.

إعطاء االختبار البعدي ( )posttestعلى الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة.

معالجة وتحليل البيانات
أ.

بتدريج أجوبة االختبار القبلي و االختبار البعدي يف الفرقتٌن (ذبريبية وضابطة).

ب.

تغيًن الدرجات اخلام إىل درجات.

ج.

حساب الرتقيّة يف الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة.

د.

القيام باختبار التسوية واختبار التجانس واختبار الفرضيات على بيانات البحث.

خاتمة
أ.

مما جيعل تفسًن نتائج البحث.

ب.

إعطاء االستنتاج من البحث.
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د .التعريف اإلجرائى
تكون ىذا البحث من متغًنين .ومها ادلتغًن ادلستقل وادلتغًن التابع .وميكن وصفها
على النحو التايل:

Y

١H

X

معلومات األصوار:
 = Xمنوذج الربرلة اللغوية العصبية
 = Yقدرة التالميذ على فهم ادلقروء
وفيما يلي شرح لكل متغًن:
 .١منوذج الربرلة اللغوية العصبية ىي منوذج التعلم الذي يطلب من التالميذ تعبًنىم عنو
العتبار باستخدام اللغة اإلجيابية .أىدافها لتغيًن سلوك التالميذ على بيئة التعلم
ولتحسٌن قدرتو على التعلم.
 .٣قدرة التالميذ على فهم ادلقروء ىي قدرة التالميذ على فهم الرسالة أو ادلعلومات
الواردة يف النص العريب ،سواء كانت صرحية أو ضمنية من ادلعلومات .ادلواد التعليمية
ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي مادة اللغة العربية للفصل احلادي عشر يف ادلدرسة
العالية يف موضوع قراءة النص العريب دببحث "ادلنزلية واحلياة اليومية".
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ه .أداة البحث
األداة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو اختبار القدرة على فهم ادلقروء يف شكل
االختيار ادلتعدد .ىذه األداة تقدمها الباحثة أنفسها على أساس ادلوضوع يف ادلادة
ومناىج التعلم ادلطبق .األداة ادلستخدمة يف ىذا البحث ميكن أن ننظر يف ادللحق.
يتكون من  ٢١سؤاال خبمسة األجوبة ادلختارة وىي أ ،ب ،ج ،د ،ه .إذا كانت
األسئلة أجاهبا التالميذ باالجابة الصحيحة أعطيت درجة واحدة ( )١وأعطيت درجة
صفرية ( )١باإلجابة اخلاطئة.
مرتٌن ،مها قبل أن عمليّة التعليم وىو االختبار القبلي وبعد أن
جيرى االختبار ّ
عمليّة التعليم وىو االختبار البعدي .التوضيح ذلذا البيان كما يلي:
الجدول ٣.١
صياغة التنفيذ وحساب اإلختبارات
األسئلة
أسئلة الوحدات

إجابة التالميذ

قيمة

صحيح

١

خطأ

١

األداة اجليدة ىي األداة الصديقة وثابت .ولذلك قبل استخدامها للبحث،
أدوات البحث جيب أن زبترب أوال .ذبارب أداء ىو اختبار الصدق واختبار الثبات.
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و .عملية تنمية األداة
 .١اختبار الصدق
أ.

معادلة صدق األداة

جيرى اختبار الصدق دلعرفة صدق االختبار الذي يراد قياسو .ويف ىذا البحث،
الختبار الصدق تستخدم الباحثة معادلة

product moment

اليت اقرتحها بًنسون

 Pearsonبادلعادلة:
∑
}

٢

∑(

٢

∑
∑

}

∑
٢

٢

∑(

∑

√

(آريكونطى  ،٣١١٣ ،Arikuntoص )٧١
التفصيل:
 = rxyمعامل االرتباط بٌن ادلتغًّنين  Xو .Y
ويتم حساب دبساعدة وظيفة بًنسون يف برنامج
كانت قيمة

رحساب

إجابية وقيمة

رحساب

أكرب من

رجدول

microsoft exel

 .٣١١١إذا

فمعامل السؤال صادق .وإذا

كانت قيمة رحساب سليبة وقيمة رحساب أصغر من/أو مساوية لقيمة رجدول فمعامل السؤال
غًن صادق .وكانت قيمة رجدول احملصولة على مستوى الداللة %٩٢
احلرية (.)dk= n -٣
بدرجة ّ

()١٢,١ =α
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ب.

حواصل اختبار الصدق

أجرى اختبار أداة لثمانية وثالثٌن تلميذا خارج عينة البحث .وبناء على حساب
اختبار الصدق باستخدام برنامج  ،٣١١١ microsoft exelحيصل على  ٣٢سؤاال صادقا
من  ٢١سؤاال .وحيصل على  ٦أسئلة غًن صادقة .دبستوى الداللة  .%٩٢حواصل
احلساب ميكن النظر إليها من اجلدول التايل.
جدول ٣.٢
حواصل اختبار صدق أداة البحث
الرقم

ر

حساب

تفسير النتائج

١

٢٣١,١

صادق

٣

٦١٧,١

صادق

٢

١١١,١

صادق

٢

-١٢٦,١

غًن صادق

٢

٦٢١,١

صادق

٦

٢٩٧,١

صادق

١

٦١٧,١

صادق

٧

١٢٦,١

غًن صادق

٩

٢٦٢,١

صادق

١١

٣٢٢,١

غًن صادق

١١

٦١٢,١

صادق

١٣

٦٦٩,١

صادق

الداللة

إذا كانت رحساب >
رجدول ( )٢٣٩,١فاألداة
صادقة
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١٢

٢١٩,١

صادق

١٢

٦٢١,١

صادق

١٢

٢٣٢,١

صادق

١٦

٢١١,١

صادق

١١

٢٩١,١

صادق

١٧

٢٩١,١

صادق

١٩

٦١٦,١

صادق

٣١

٢٦٢,١

صادق

٣١

-٢٦٢,١

غًن صادق

٣٣

١٢٦,١

صادق

٣٢

٢١٢,١

صادق

٣٢

٢١١,١

صادق

٣٢

١٢٧,١

صادق

٣٦

٢١٦,١

صادق

٣١

١١٢,١

غًن صادق

٣٧

١١٢,١

غًن صادق

٣٩

٢٢٣,١

صادق

٢١

٢١٧,١

صادق

لشروط االختبار .لتسهيل
استند إىل اجلدول  ٣٢ ،٢.٣سؤاال صادقا مستكمال ّ
حساب ،اختارت الباحثة  ٣١سؤاال ،يعىن أرقام األسئلة،١٣ ،١١ ،٩ ،١ ،٢ ،٢ ،١ :
 ،٣٦ ،٣٢ ،٣٢ ،٣٢ ،٣٣ ،٣١ ،١٩ ،١٧ ،١٦ ،١٢ ،١٢ ،١٢و .٣٩
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 .٢اختبار الثبات
أ.

معادلة ثابت األداة

حلساب ثبات االختبار تستخدم الباحثة دبعادلة  K-R 20وأما إجرءاهتا فهي كما
يلي:
)

∑

(

()

التفصيل:
r11

= ثبات األداة

k

= رلموع الوحدات

Vt

= التبابن الكلّي
∑

p

= رلموع التباين من كل الوحدات
= النسبة الصحيحة ١
N

q

= النسبة الصحيحة ١
()q=1-p

وحيسب التباين الكلّي باستخدام ادلعادلة كما يلي:
∑

∑

(آريكونطى

Arikunto

 ٣١١١ ،ص )١٧٢
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التفصيل:
∑

N

= رلموع الدرجات
= عدد ادلستجيبٌن
احلرية ( .)n -٣إذا
مث  r11تقاس بقيمة rجدول على مستوى الداللة  %٩٢بدرجة ّ

 r > r11جدول فاألداة ثابتة وإذا  r < r11جدول فاألداة غًن ثابتة .لتحديد معايًن الثبات،
ميكن أن ينظر إليو يف اجلدول .٢.٢
الجدول ٣.٣
تفسير الثبات
معايير الثبات

معامل االرتباط

عال ج ّدا

٧١,١  r  ١١,١

عال

ب.

٦١,١  r  ٧١,١

متوسط

٢١,١  r  ٦١,١

منخفض

٣١,١  r  ٢١,١

منخفض ج ّدا

١١,١  r  ٣١,١

حواصل اختبار الثبات

احلرية ()n -٣
حواصل اختبار الثبات ألداة البحث يف عيّنة  ٢٧تلميذا بدرجة ّ
ومستوى الداللة  %٩٢فيحصل على قيمة rجدول  ٢٣٩,١وأما قيمة rحساب ( )r11فهي
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( ٧١٧,١احلسب ميكن أن ننظر يف ادللحق) .أما حواصل من اختبار الثبات فنخلص
أن أداة البحث موثوق هبا دبعىن r > )٧١٧,١( r11جدول ( .)٢٣٩,١و حواصل من
اختبار الثبات يدل على أن ثبات أداة البحث من معايًن العال ج ّدا .واحلصول من
االختبار ،ميكن استنتاج أن األداة ىي موثوق هبا.
ز .البيانات وطريقة جمعها
 .١بيانات البحث
البيانات يف ىذا البحث ىي الكمي وىي البيانات الكمية اليت مت احلصول عليها
من درجة من قدرة التالميذ على فهم ادلقروء .مت احلصول على ىذه البيانات من قيمة
االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة.
 .٢طريقة جمع البيانات
طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث باستخدام تقنية االختبار .االختبارات اليت
أجريت مرتٌن يف كل فرقة ،ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي .جيرى االختبار القبلي
للحصول على البيانات للقدرة األوىل على فهم ادلقروء للتالميذ .وجيرى االختبار البعدي
للحصول على البيانات للقدرة األخًن بعد العالج.
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ح .طريقة تحليل البيانات
 .١اختبار تسوية الترقية
يستخدم اختبار الرتقية للنظر إىل زيادة البيانات قبل أن أجري االختبار
وبعده .ويتم حساب تسوية الرتقية باخلطوات التالية.
 .١حساب كل ورقة إجابة الختبار التالميذ بناء على اإلجابات الصحيحة.
 .٣حساب الدرجات اخلام من كل إجابة االختبار القبلي والبعدي.
 .٢ربويل عشرات اخلام إىل درجات دبقياس رسم .١١١
.٢

حساب تسوية الرتقية بٌن متوسط قيمة االختبار القبلي والبعدي ،وذلك باستخدام
ادلعادلة التالية:

تسوية الرتقية

قيمة االختبار البعدي قيمة االختبار القبلي
قيمة أعلى قيمة االختبار القبلي

١١١

لتحديد معايًن تسوية الرتقية ،ميكن أن نرى تفسًن الرتقية يف اجلدول التايل:
جدول ٣.٤
المعيار تسوية الترقية
المعايير

مئشر االرتفاع

عال

١ ,١ > g

متوسط

١ ,١ < g <٢ ,١
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g >٢ ,١

منخفض
 .٢شرط االختبار الختبار الفرييات
أ.

اختبار التسوية

ويهدف اختبار التسوية إىل تفسًن أن بيانات العينة مستمدة من اجملتمع الذي
يتم توزيعو بشكل طبيعي أم ال .ويستخدم اختبار التسوية يف ىذا البحث اختبار
Wilk

دبساعدة برنامج

IBM SPSS Statistic

Sapiro

لإلصدار  ٣١دبستوى الداللة %٩٢

( .)١٢,١=αدبعايًن االختبار كما يلي:


إذا كانت القيمة االحتمالية ( ،١٢.١< )sig.فهي تدل على  Hoأن بيانات العينة
ادلستمدة من اجملتمع الذي يتم توزيعو بشكل طبيعي مردودة.



إذا كانت القيمة االحتمالية ( ،١٢.١ > )sig.فهي تدل على  Hoأن بيانات العينة
ادلستمدة من اجملتمع الذي يتم توزيعو بشكل طبيعي مقبولة.
وإذا كانت بيانات العينة ادلستمدة من اجملتمع الذي يتم توزيعو بشكل طبيعي،

فكان جيرى عليها اختبار التجانس .ولكن إذا كانت إحدى بيانات العينة ادلستمدة
ليست من اجملتمع الذي يتم توزيعو بشكل طبيعي ،فاالختبار سيستمر االحصاء
الالبارامرتي دبساعدة برنامج

IBM SPSS Statistic

ادلتوسطٌن (اختبار الفرضيات).

لإلصدار  ٣١الختبار الفرق بٌن
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ب.

اختبار التجانس

يهدف اختبار التجانس إىل معرفة ىل بيانات تتغًن متجانسة أم ال .واختبار
التجانس يف ىذا البحث يستخدم اختبار

Levene

دبستوى الداللة )١٢,١=α( %٩٢

دبساعدة برنامج  IBM SPSS Statisticلإلصدار  .٣١دبعايًن االختبار كما يلي:


إذا كانت القيمة االحتمالية ( ،١٢.١< )sig.فهي تدل على

Ho

أن بيانات تتغًن

متجانسة مردودة.


إذا كانت القيمة االحتمالية ( ،١٢.١ > )sig.فهي تدل على  Hoأن بيانات تتغًن
متجانسة مقبولة.
 .٣اختبار الفرق بين المتوسطين (اختبار الفرييات)
اختبار الفرضيات يف ىذا البحث يقوم باستخدام مساعدة برنامج

IBM SPSS

 Statisticلإلصدار  .٣١إذا كانت البيانات أن تكون طبيعية ،فإجراء اختبار الفرضيات
ىو باستخدام نوع اختبار (ت) للعينات ادلرتبطة ( )Paired-Samples T-Testوللعينات
ادلستقلة باستخدام اختبار (ت) للعينات ادلستقلة

(Independent-Samples T-
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 .)Testولكن ،إذا كانت البيانات غًن طبيعية وغًن متجانسة ،فاختبار الفرضيات ىو
باستخدام اإلختبارات اإلحصائية االمقياسية (اإلحصاء الالباراميرتي).
أما معايًن االختبار فهو كما يلي:


الختبار (ت) للعينات ادلرتبطة ()Paired-Samples T-Test


إذا كانت القيمة االحتمالية (  ،١٢.١< )-tailed٢sig.فهي تدل على أن

Ho

مردودة .وذلذا يعين أنو يوجد فرق يف ادلتوسطٌن بٌن قبل تطبيق العالج وبعده.


إذا كانت القيمة االحتمالية (  ،١٢.١ > )-tailed٢sig.فهي تدل على أن

Ho

مقبولة .وذلذا يعين أنو ال يوجد فرق يف ادلتوسطٌن بٌن قبل تطبيق العالج وبعده.


الختبار (ت) للعينات ادلستقلة ()Independent-Samples T-Test


إذا كانت القيمة االحتمالية (  ،١٢.١< )-tailed٢sig.فهي تدل على أن

Ho

مردودة .وذلذا يعين أنو يوجد فرق يف ادلتوسطٌن بٌن الفرقة الضابطة والفرقة
التجريبية.


إذا كانت القيمة االحتمالية (  ،١٢.١ > )-tailed٢sig.فهي تدل على أن

Ho

مقبولة .وذلذا يعين أنو ال يوجد فرق يف ادلتوسطٌن بٌن الفرقة الضابطة والفرقة
التجريبية.

