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 الباب الثالث

 مىهج البحث

 

 مجحمعه و عّييحه كع البحث ومى  .أ

 مىكع البحث .1

ت العىاًت باهدوهج، مىكع ال اسخخدم الباخث بدث فى اإلادزست الثاهٍى

 .2017/ 2016بشازع حساهص باهدوهج. فى العام الدزاس ى 

 البحث مجحمع .2

مجخمع البدث مهم حّدا، ألّهه ًدخاج الُه البدث لخدصُل البُاهاث 

م بالبدث. وان مجخ
ّ
فى  وّل الخالمُرمع البدث فى هرا البدث هى التى جخعل

ت العىاًت  .جلمُرا 159عليهم  هدوهجاب الفصل الثامً باإلادزست الثاهٍى

 عّيىة البحث .3

مجخمع البدث، كّسزث عُىت البدث اإلابدىزت. وعُىت البدث هي بعد 

عُىت البدث  ًأخد الباخثمع البدث. وبمىاسبت جلً الحاٌ، بعع مً مجخ

 Purposive اللصدًت ٍسلتدد اإلاجخمع ألاصلى بالطبعع مً ع و هي

Sampling (أ) لبدث هي الخالمُر فى الفصل الثامً، وعُىت البدث فى هرا ا 

ت العىاًت بىدوهجبا (ج) ثامًوالخالمُر فى الفصل ال  79عليهم  إلادزست الثاهٍى

 .جلمُرا

 لبحثثصميم ا .ب

لت في هرا البدث ٌسخخدم الباخث بخصمُم اإلاجمىعت بُت ٍشبه الخجس  الطٍس

هرا الخصمُم سىاء وان الاخخباز اللبلي و الاخخباز البعدي الظابطت غير اإلاعادلت. 
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Control group ،  ما ٍبُت أالفسق في هرا الخصمُم واهذ  اإلاجمىعت الخجس

ىت العشىائُت. ٌسخخدم الباخثالب فهي مىعت الظابطتاإلاج ُّ لت لعبت ال ع طٍس

بُت، و ٌسخخدم الباخث الهمس اإلادسلسل لت  في اإلاجمىعت الخجٍس الطٍس

 الخللُدًت في اإلاجمىعت الظابطت خُىما عملُت الخعلم و الخعلُم.

ىت التي سمجمىعخين ان ج في هرا البدث، ًجعل الباخث ُّ خعطى يىن الع

على الاخخباز اللبلي فخعّين  الباخث . اذا خصلللبلي إلاعسفت اإلاهازة الاولىالاخخباز ا

بُت أو همجمىعت  خخباز اللبلي على طابطت. الري ًدصل الا همجمىعت ججٍس

بُت، واذاعت جمى هم لباخثا لعلهجًكُمت طغيرة  اللُمت هبيرة  واهذ ججٍس

بُت و اإلاجمىعت جمىعت الطابطت. بعد معسفت اإلاهمجمىعت  لباخثها لًجعل خجٍس

لت لعبت الهمس اإلادسلسل خدم الباخثالظابطت، فاسخ في اإلاجمىعت  طٍس

بُت و  لت الخجٍس في اإلاجمىعت الظابطت. بعد جيخهي العملُت  تخللُدًاللطٍس

م اسخخدام  ت فُعطى الباخثالخعلُمُ الاخخباز البعدي بالغساض إلاعسفت أو لخلٍى

لت لعبت الهمس اإلادسلسل  لت  سخماعفي مهازة اطٍس اللغت العسبُت مع الطٍس

 الخللُدًت. 

 الخصمُم اإلاسخخدم في البدث ٌعنى : 

Nonequivalent Control group Design 

 

  

 

    (116ص  2015) سغُىن،                           

 الخعلُم:

1oالاخخباز اللبلي في الفصل الخجٍسبي : 

O1 X O2 

O3  O4 
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1:x لت لعبت اله سخخداما    س اإلادسلسل في الفصل الخجٍسبيمطٍس

2oالاخخباز البعدي في الفصل الخجٍسبي : 

3o: الاخخباز اللبلي في الفصل الظابط 

4oالاخخباز البعدي في الفصل الظابط: 

 

 مىهج البحث .ج

 شبُه 
ٌ
بُتمىهج البدث اإلاسخخدم فى هرا البدث هى دزاست  isau ) ججٍس

ratreuirepse )في الحلُلت هىع الخجٍسبت هرا اسخخدام اإلاىهج الىّمّي. ب

بُت ال جيخخب الحساوي الخجٍسبت الحلُلت. الفسق بُنهما أّن  عُىت في شبه ججٍس

ص  2015غُىن )خدام الفصل اإلاىحىد.  هما كاٌ س، لىً باسخعشىائُا

بُت في جصمُم هره  العُىت ( إّن 116  اإلاجمىعت الظابطت أو اإلاجمىعت الخجٍس

 .عشىائُايخخب ال ج

 حعريف إلاحرائيال .د

 جعريف إلاحرائي ملحغير البحث .1

ًلا باإلاىطىع السابم، ًلّسم الباخث
ُ
ُعل

َ
 هرا البدث إلى مخغّيًرً، هما: ح

لت لعبت الهٌعنى اسخخدام  اإلاخغير اإلاسخلل  س اإلادسلسلمطٍس

 سخماع.اإلاخغير الخابع ٌعنى مهازة الا 

 هما ًلى:ًصّىز هال اإلاخغّيًرً فى همىدج 

r                                                  

              

 والبُان مً ذاهً اإلاخغّيًرً هى:

X ( لت لعبت اله: اإلاخغير اإلاسخلل  (س اإلادسلسلمطٍس

Y ( سخماعمهازة الا : اإلاخغير الخابع) 

X Y 
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e  اإلاخغير : معاملX  إلى اإلاخغيرY )جأزير( 

 (61ص  2015غُىن،س) 

 

 البحث الحعريف إلاحرائي ملحغّير  .2

ء إلى إعطا ًدخاج الباخثً الخطأ في فهم مىطىع السسالت، لخباعد ع

، واإلاىطىع هى "جأزير سخخدمه الباخثٌ البُان عً مىطىع السسالت الري

لت لعبت الهمس اإلادسلسل فى اسخخدام شبه )دزاست سخماع الا  مهازة طٍس

بُت  ت العىاًت إلادز في ا  جالمُر الفصل الثامًعلى ججٍس ست الثاهٍى

البدث أن ٌسهل على اللازئ  فى هرا ("، ختى ما ًلصد الباخثهدوهجاب

 فهمه.

 اللعبت .أ

( أن اللعبت هي أوشطت لهدف جىٌى اإلاهازة 26ص  2011ذهس مجُب )

ذ اإلاسء.  اإلاعُىت ولخفٍس

 لالهمس اإلادسلس .ب

( أن لعبت السماع أو الهمس اإلادسلسل هي 21ص  2007ذهس سفسوجى )

لت الهمس مً الخلمُر إلى آلاخس جدذ السسعت  إللاء اإلاعلىماث بطٍس

 والصحُدت.

 الاسخماع .ج

( أن الاسخماع ٌعنى عملُت الاسخماع ٌعنى  19ص  1983ذهس جاَزغان )

ت وجفسير لىُل عملُت الاسخماع زمىش لفظُت بيل فهم واهخمام واسخجاب

اإلاعلىماث وفهم مدخىي السسالت وفهم الاجصاالث التى ًبلغها اإلاخيلم 

 اللسان. تبىاسط

 أداة البحث .ه
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ز اإلاىطىعي في شيل أداة ٌعنى الاخخبا الباخث سخخدمٌفي هرا البدث 

 خُازاث هى أ، ب، ج، د 4أسئلت مخعددة الخُازاث )الاخخُاز مً مخعدد( ب 

)واخد(  1دزحت  حعطى له إحابت صحُدت ب السؤاٌُحأسؤالا. إذا  18عددهم 

الاخخبازان  )صفس( إلحابت خاطئت. وأحسي  0زحت ليل السؤاٌ، وسىف حعطى د

ي( وبعد الاهتهاء مً عملُت الخعلم مسجين، كبل عملُت الخعلم )الاخخباز اللبل

م لىظس في الجدٌو )الاخخباز البعدي(. ًجىش همط الخأ  3.1لُف والخلٍى

 

 3.1الجدٌو 

م  ًجىش همط الخألُف والخلٍى

 أسئلت
حىاب 

 الخالمُر
 الىدُجت

بىىد ألاسئلت 

 السكمت

 خُازاث ؤلاحابت

 ()أ، ب، ج، د

 

 1 صحُذ

 0 خطأ

 

 ما ًلي:الخطىاث في جألُف ألاداة ه

 لشعٍست اإلاثبىجت لجألُف السؤاٌ. ًؤلف الاسئلت وفلا  

م خصٌى  الباخث عملٌ  اخخباز ألاداة إلاعسفت هىعُت ألاسئلت. لخلٍى

 :ملُاس الخصيُف  الاخخباز، ٌسخخدم الباخث على

 3.2الجدٌو   

 ملُاس الخلُُم

 الشسح ملُاس الخلُُم

د حدا 5،8– 11 ُّ  ح
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 حُد 5،7 – 8،4

7،4 – 6،1   ٌ  ملبى

 طعُف 4،1 – 5،9

 طعُف حدا 1 – 3،9

 

ما ألاسئلت الصدق ام ال، أ ظهس هىعُت ألاداةسُخخباز ألاداة بعد الا  

 .اجبدًله على الباخثفُجب  تدكاغير  الص

خدام ، فدسخطُع ألاسئلت اسخداةهىعُت ألا  الباخث عسف نأ بعد 

لخعّين الفصل الخجٍسبي ي . ٌسخخدم الاخخباز اللبللالخخباز في الفصلين اإلاخخلفين

مهازة  ٌسخخدم الاخخباز البعدي إلاعسفت خصٌى على خُث أن و الظابط

لت لعبت الهمس اإلادسلسل لم الخع عىد الخالمُر بعد اسخخدام الاسخماع في طٍس

لت الخللُدًت في الفصل الظابطالفصل الخجٍسبي و با  .لطٍس

 

 ألاداة عملية ثلىين .و

  صدق ألاداة .1

-software AnatesV4)ٌسخخدم  في هرا البدث، وان اخخباز الصدق

New)  اث في حمع البُاهاث. إذا ليل ألاسئلت لخيىن ألادو  الصدق الدزان مسخىي

ٌ  ُجتده >( thitung) ىدُجتال ذواه السؤاٌ هى ( فمعامل ول thitung > ttabel)  حدو

ٌ  ُجتده <( thitung) ىدُجتالو اذا واهذ  صادق ( فمعامل ول thitung < ttabel)  حدو

ٌ  ق، ألن الخدصُل هدُجتادالصهى غير  السؤاٌ  ( مً مسخىي الداللتttabel) حدو

95( %α = 0,05 با )(dk) = n-2. 

 ألاداةثبات   .2

 software AnatesV4-New اسخخدم الباخث لخفسير هره هدُجت الثباث،

 هرا الجدٌو في جفسير الثباث وهى: أهىاع الثباث، وسخطُع أن هىظس إلىو لخعُين 
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 3.3جدول ال

 الثبات ار معي

 معايير الثبات معامل الارثباط

0881  r  1800 مسجفع حّدا 

0861  r  0880 مسجفع 

0841  r  0860 مخىسط 

0821  r  0840 مىخفع 

0800  r  0820 مىخفع حّدا 

 (75ص  2009أٍزيىهخى )

خا. وبالعىس إذا فيان الاخخباز زاب rhitung > r tabelإذا واهذ هدُجت 

ذ. و كد خصلذ هدُجت ثابالفيان الاخخباز غير  rhitung < r tabelواهذ هدُجت 

و باإلاسخىي  n-2 =(dk) طالبا بالدزحت الحٍست 39ذ على اخخباز الثاب

 %. 95وهى  اللتالد

 صعىبة مؤشر  .3
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أسهل، وسهل، ومخىسط،  الصعىبت هى الخعُين أن ذالً السؤاٌ هى  دزحت

-software AnatesV4) هرا البدث اسخخدم الباخثوصعب، وأصعب. في 

New) ما هبرث
ّ
 سهلذ بىىد ألاسئلتمسخىي الصعىبت  هدُجت ول

 : ددًد مؤشسالصعىبت الخالُتلخ اسخخدم اإلاعُاز

 

 

 3.4الجدٌو 

 ز مؤشس الصعىبتامعُ

م مؤشس الصعىبت  جلٍى

0،00 ≤ P <0،30 صعب 

0،30≤ P <0،70 مخىسط 

0،70≤ P ≤ 1،00 سهل 

(210ص  2009)ازي هىط،    

  مؤشر املمّيز .4

 اإلامّيز باسخخدام مؤشس في هرا البدث، الحساب لخىاٌو البُاهاث

(Software Anatesv4-New ري يهدف إلى حعُين حىدة السؤاٌ وكجه
ّ
( ال

 .لُيىن مسخخدما

هدف للجدٌو سيسخخدم اإلاعُاز الري الدزاست ، فِهمسحع جصيُف بُاهاث 

 : خاليال

 3.5الجدٌو 

ة املحىسطكيم ركم  الحصييف 
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 طعُف 0،20 – 0،00 1

2 0،20– 0،40  ٌ  ملبى

 حُد 0،70 –0،40 3

 حُد حّدا 1،00 –0،70 4

 

 (218ص  2009أٍزيىهطا، )

 

  طريلة حمع البياهات .ز

 لي:فُما ً طٍسلت حمع البُاهاث حسخخدم هرا البدثفي 

 هخائج بُاهاث مً ال الباخث جمعًخخبازاث الخدصُل الدزاس ي. الاخخباز هى ا

ُع سئلت التي حسخطألا لخالمُر ل ٌعطي الباخث ؤلاخخباز  )الاخخباز اللبلي و البعدي(

 على الخعلم عىد الخالمُر. هخائجلدزة ؤلابخدائُت و الخخبر ن جأ

 ثحليل البياهات .ح

الخالُت هي  البُاهاث اإلادخاحت فالخطىاث بعد أن هُل حمُُع 

بها،  معالجت البُاهاث و جدللها التى حشخمل على إعداد البُاهاث، وجبٍى

وجطبُلها وكفا إلاىهج البدث. ألّن البُاهاث اإلادصىلت مً هخائج البدث هي 

ا أوال معالجت هره جب عليهامت التى لم ًىً لها معنى مهّم فُالبُاهاث الخ

مىً أن حع ثالبُاها طى صىزة خلُلت على جدتى جيىهت لها اهثر وطىخا ٍو

معالجت البُاهاث باسخخدام ألاسالُب  كظاًا البدث. ًفعل الباخث

ت  ُّ الاخصائُت ألّن البُاهاث فى هرا البدث هي البُاهاث الىمُت. وأّما جلى

سخخَدُم فى هرا البدث 
ُ
 لى:ً ي هماهفجدلُل البُاهاث التى ح

 حهاز الاخحبار  .1
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  مً الفسكت بين الاخخباز البعدي   (gain)ُجدّصل جسكُت الىسب

posttest و الاخخباز اللبليpretest . الىسبجسكُت و(gain)   يهدف لالحابت

ري هل هىان الخأزير هبير على اسخخدام
َ
 على فسطُاث البدث، اإلاساد لن

لت لعبت الهمس اإلادسلسل إلى مهازة ا   سخماع اللغت العسبُت.طٍس

 الاخخباز البعدي و  pretestاللبلي بعد الحصٌى على الاخخباز 

posttest، بالخخبازاث الاخصائُت على الاخخباز اللبلي و  زّم ًلىم الباخث

 :عدي باإلاعادلت آلاجُتالب

 % a 100=  ( gملُاس الىسب )

 وجصىف على معدٌ مىسب مً العالماث العادًت إلى زالر فئاث، وهي:

   0،7عالُت: مع ش< –ش 

 0،3< ش<0،7مخىّسط: مع  –ش 

 0،3مىخفع: مع ش> –ش 

  لخسىيةاخحبار ا .2

 software SPSS versi 20  for) في هرا البدث، ٌسخخدم الباخث

windowsت الدزان طبُعُت عُىت البدث. فأما  ( في اخخباز الدسٍى

( Kolmogorov-Smirnovالاخخباز الاخصائ اإلاسخخدم فهى الاخخباز )

الصفٍست  فسطُتالخخباز ( بمعاًير ا0،05= ) sig (α) داللتسخىي البم

(Hoملبىل ) هدُجت الداللتت لى sig  ) <0،05(  هدُجت و اإلاسدودة لى

 ).sig > )0،05 الداللت

Ho صفٍست : أن العُيخين مً مجمىع الخىشَعاث الطبُعُتال طُتالفر 

Ha مً مجمىع الخىشَعاث  اباشسة : أن العُيخين لِسخاإلا فسطُتال

 الطبُعُت

 اخحبار الحجاوس  .3
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( في software SPSS versi 20 for windows) اسخخدم الباخث

 اإلاخخلف اخخباز الخجاوس الدزان مخخالف العُىت، هل العُىت حسخدم

البُاهاث  ( فخلsig ) <0،05ً هدُجت الداللتأو اإلادساوي. لى واهذ 

فخلً البُاهاث غير  )sig >0،05 ( هدُجت الداللت، لى واهذ تمخجاوس

 .تمخجاوس

 

 

 

 فروضالاخحبار  .4

الفصل الخجٍسبى ث، ًدصل اخخباز فسوض البدث مً في هرا البد

الاخخباز اللبلى، والبعدي، واإلاياسب منهما باسخخدام  ، مً هدُجتوالظابط

(software SPSS versi 20  for windows)لى واهذ الىدُجت . sig (tailed-2) 

، لى ةمسدود Haاإلاباشسة  فسطُتالو  تبىلمل Hoالصفٍست  فسطُتال )0،05 (<

 ةمسدود Hoالصفٍست  فسطُتال )sig (tailed-2) <)0،05  ىدُجتواهذ ال

 .تملبىل Haاإلاباشسة  فسطُتالو 


