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 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 ع و عينة البحثموق .أ 

 ع البحث. موق١

اليت  بنوردووج ١١ردرة  الانووة  اكحوومة  املأجرى ىذا البحث يف    

 هردف إىلة ذيمبوضوع البحث ال ٣٢تقع يف شنرع كمبنر بنرو رقم 

ومقنبالت و  املالحظنت(. و بننء اختةنر املوقع على X) الفصل العنشر

 حىت حتصل البنحا  على صورة فورة  اللغ  العربة  يف املردرة  ردرسمع م

 ١١يف املردرة  الانووة  اكحوومة   ف العنشرالصن حنل  تالمةذ ع

عردم باكحنل وةتصل ىذا . أقل الردوافع يف تعلم اللغ  العربة  بنوردووج

يف عملة  شنرك التالمةذ بنشنط ةمل حىت  يف عملة  التعلم تلمةذإشراك ال

يف تعلم العربة  إىل أن توون أقل جنذبة  سبب تاليت  تعلم اللغ  العربة 

 .التالمةذأعني 

 مبحنول  تطبةق يف إجراء البحوث  بنحاالرغب تبننء على السنبق   
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 مع األمل يف أن تعلم اللغ   "كرة الالج التمرةن على زي  " علةمطرةق  ت 

 يف تالمةردودعم مشنرك  ال العربة  يف املردرة  لتوون أكار جنذبة 

 النشنط.

 . عةن  البحث٢

 يفنلعةن  يف ىذا البحث ى، الىنوبننء على مواقع البحث أع  

( X.01الصف العنشر ) ( كمجموع  ضنبط  وX.9) مةرد الصف العنشرتال

  .كمجموع  جترةبة 

العةن  تقنة  البنحا  ىي تخردمهن العةننت اليت تس ذتقنة  يف أخوال  

،  قنل .(Purposive Sampling) القصردة  ةوتةردي )يف رةنل  ةلفي أّن 

اليت ىي تأخةذ العةنة    فدىنالعةننت  أخذت  لالتقنة" إن   (٢٢:  ٢۰١٢

  ي ةستطةع علمةن مسؤلةتو."ذبين على وظر البنحث، هبردف ال

 

 تصميم البحث .ب 
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تصمةم  أمن. (Quasi Eksperiment) نهج شبو التجرةينملب ىذا البحث كمي 

 nonequivalent)سةطرة اجملموع  ل نفءغري متوفالبنحا   ستخردموتالذي  البحث

control group design)  اجملموع  التجرةبة  واجملموع  الضنبط    ردد البنحاحتةعين

 ملعرف  اكحنل  األولة  ن االختبنر القبلينأعطةت اجملموعت، مث عشوائياختةنر  دون

االختبنر راء إجوبعرد  ىل ىننك فرق بني اجملموع  التجرةبة  واجملموع  الضنبط .

، ةعين اةتخردام طرةق  تعلةم اجملموع  التجرةبة لبنحاو معنمل  إىل عطي ات، القبلي

 لطرةق ستخردم ىذه اوال ت، "(snowball drilling) الالج كرة زي   على التمرةن"

 نيطرةقتني املختلفال. وبعرد اةتخردام يف عملة  تعلةمهن  بطنضال موع على اجمل

ىذا االختبنر البعردى  وكنن. االختبنر البعردى فةعطى كالمهن على اجملموعتني

 الالج كرة زي   على التمرةن"طرةق  تعلةم  هردف إىل إقةنس فعنلة  اةتخردامة

(snowball drilling)"  يف اجملموع  التجرةبة   على اةتةعنب مفردات اللغ  العربة

ر ىذا صو  ةيزةرد ايإةضنح فمل. فعنلة  منهج عريف يف الفصل الضنبطبنلقةنس إىل 

 لتصمةم كمن ةليا

 
O٢   X    Oه               ١ 

O٤                     Oك         ٣ 
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 البةنن:

 التجرةبة  اجملموع ه   : 

 الضنبط  اجملموع ك   : 

Oالتجرةي  صلختبنر القبلي يف الف: اال    ١ 

Oالتجرةي  صليف الف ختبنر البعردياال :   ٢ 

Oضنبطال صلختبنر القبلي يف الفاال :  ٣ 

Oالضنبط  صلختبنر البعردي يف الفاال:   ٤ 

X     :  صلالفعلى كرة الالج التمرةن على زي   طرةق  تعلةم اةتخردام 

 التجرةي

 

 البحث منهج .ج 

يف ىذا  (Quasi Eksperimental)شبو التجرةي ال منهجحا  تستخردم البن     

  .ةطرةق  جترةب شبوت نألن    سم ى طرةق  شبو جترةبةتالبحث. ىذه الطرةق  
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ستخردم تتنر عشوائة ، ولون ختختةنر العةننت، ىذه الطرةق  ال ايف     

 ستخردم البنحا  الفصلني دون اختةنر عشوائي.تالفصل املوجود. و 

شنرك تون أن ميسبب بو التجرةي بالشالبنحا  طرةق   تاةتخردم  

 ميون أن ختبنر البعرديالختبنر القبلي و اال. وبوجود االبحثمبنشرة يف 

 الالج كرة زي   على التمرةن"طرةق  تعلةم  اةتخردام متغري  قبل ةرى

(snowball drilling)" .و بعردىن 

 

 تعريف إجرائي .د 

 املتغري املستقل مهن، وتنقسم املتغريات من ىذه الردراة  إىل فئتني 

(variabel independen )و املتغري التنبع (variabel dependen) .كمن هو  فتعرةفهمن  أمن

 ةلي:

 املتغري املستقل. ١

املتغري . و ؤثر على املتغري التنبعةي ذاملتغري ال ىو املستقل املتغري      

 .الالج كرة زي   على التمرةنطرةق  التعلةم  واملستقل يف ىذا البحث ى
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 املتغري التنبع. ٢

التنبع يف نملتغري ف .ىو املتغري الذي ةتأثر املتغري املستقل التنبعاملتغري       

 .اةتةعنب مفردات اللغ  العربة  وىىذا البحث 

 كمن ةلي:  فهي العالق  بني ىذه املتغرياتأمن       

                                           r 

 البةنن:

 الالج كرة زي   على التمرةنطرةق  تعلةم :  (X) املتغري املستقل

 نب مفردات اللغ  العربة اةتةع:      (Y) املتغري التنبع

حيسب على حتلةل  ذيال أعاله ىو معنمل االرتبنط البسةطr  رميز 

فعنلة  كم أكار   قةم  ىعطت rفإن قةم  . ايإحصنئة  الطرةق  بنةتخردام البةنونت

اةتةعنب قردرة التالمةذ يف  على  (X)  الالج كرة زي   على التمرةنطرةق  تعلةم 

  . (Y) مفردات اللغ  العربة 

 

 أداة البحث .ه 

X Y 
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." مراقبتهنو إجتمنعة   طبةعة قةنس ظواىر   لمستعملآل  "أداة البحث    

 (۰۰٢: ٢۰۰٩)ةوجةووو، 

 ذي. ايإختبنر البنحا  ايإختبنر كأداة البحثال تاةتعمليف ىذا البحث،   

 البنحا  عطيت حةنمن ستعملة ووى الوتنيب االختبنر وتستعملو البنحا  ى

قردرة التالمةذ على اةتةعنب  إىل أي مردىعلم تلالفصلني لى ايإختبنر القبلي ع

 الالج كرة زي   على التمرةن"اةتحردام طرةق  تعلةم قبل مفردات اللغ  العربة  

(snowball drilling)". 

 االختةنر اختبنر ىو الفصلني إىل البنجا  عطةوت ذيال الوتنيب االختبنر  

(. د) ،(ج) ،(ب) ،(أ) ةعين ،تخةنرا بأربع ( multiple choice) متعردد من

 وإذا ،(٥) مخس  فحسنبو صحةحن نبجي السؤال كنن وإذا .ةؤاال ٢۰ وعرددىن

 (.۰) صفر فحسنبو خطأ كنن

 هي كمن ةلي:فطوة يف ترتةب اداة البحث اخلأمن  

 ةؤال صةنع . ۰

 يإةتعمنل هبنالصالحة  السؤال  جترب  أداة البحث لةقةس. ٢
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 التنلة  : اتطو نخلالبحث ب . حتلةل حنصل جترب  أداة٣

 تبنر الصالحة اخ (. أ

 korelasi product moment مبعندل  اختبنر الصالحة ختترب البنحا  

 ( فةمن ةلي:٢٢:  ٢٠٠٩لفرصنن )أرةوووطو، 
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 البةنن:

rxy   =  بني س و صايإرتبنط 

n     = نيبةاملستج عردد 

=   X مستجةبكل    قةم  كل ةؤال من ( ملتغري سX) 

=   Y   مستجةباألةئل  من كل قةم  جمموع ( ملتغري صY) 

 (Xجمموع القةم ملتغري س )=    

 (Y) صجمموع القةم ملتغري   =   

 اختبنر الابنت (. ب
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. أمن K-R. 21 معندل ةستخردم  ختبنر الابنت يف ىذا البحثاإن   

 :كمن ةليفهي  خطواتو 

  

  (١ـ٣: ٢٠٠٩)أرةوووطو،       

 درج  الصعوب  (. ت

 املعندل م اةتخردبن فهو ج  الصعوب  يف ىذا البحثردر ل التحلةل أمن

 اآلتة :

 

 (٢۰٢:  ٢۰۰٩وطو، أرةوو )

=  P  درج  صعوب 

B      يف إجنب  صحةحة  نيستجةبامل= جمموع 

JS   =    نيستجةباملجمموع 

، وىو املتوةط  السعوب  فهو ةقنرن بقةموأمن التفسري من درج     

 بنيإجراء فةمن ةلي:
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 قوة التمةةيز (. ث

 :  تةعندل  اآلتستعمل البنحا  امل قوة التمةةيزيف حسنب        

                                           BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
DP   

 البةنن:

BA  =  اب صحةحو يف اجملموع  العنلة  يف ج نيستجةبعردد امل 

BB =صحةح ابو يف اجملموع  املنحفض  يف ج نيستجةبعردد امل 

JA  =  يف اجملموع  العنلة  نيستجةبعردد امل 

JB  =   يف اجملموع  املنحفض  نيستجةباملعردد 

PA =    اب صحةحو جني يف اجملموع  العنلة  يف ستجةباملوسب 

PB=   اب صحةحو موع  املنحفض  يف جيف اجمل نيستجةباملوسب 

 

  تحليل البيانات .و 

  تسوة ال ختبنرإ. ١
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من اجملموعتني مهن اجملموع  التجرةبة  و  تسوة ال اختبنرالبنحا   تاخترب     

ملعرف  و لتحردةرد ىل قةم   الطبةعي االختبنرموع  الضنبط . عملة  اجمل

االختبنر القبلي من اجملموع  التجرةبة  و اجملموع  الضنبط  من عةن  التوزةع 

 .أم ال السوي  

حسنب ايإحصنء املستخردم ىو حسنب الووملوغوروف   
 (α)( Signifikansi)بنختنذ مستوى الردالل  "، Kolmogorof Smirnov"السةمةنوف 

 Software SPSS versi“بنةتخردام مسنعردة الربامج اجلنىيزة بو حسن . و۰.۰٥

16.0 for windows”   

 ختبنريإا و القبلى ختبنريإا على (Gain) الًتقة  بةنونت حسنب. ۲

 البعردى

 وتةج  تفنوت من احملصول  بةنونتال ىي (Gain) الًتقة  بةنونت    
بنةتخردام مسنعردة  وحسنهبن. التالمةذ حصلهن قبلىال و البعردى االختبنر

   ”Software SPSS versi 16.0 for windows“الربامج اجلنىيزة 


