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 الباب الثالث

 البحث منهج

 عينته و, مجتمعه, البحث محل .أ 

 محل البحث. ١

في . جيالووختارت الباحثة محل البحث في المدرسة الثانوية محمدية ا

  .غاروت, جيالو km 11تاسيك  -الشارع غاروت

 مجتمع البحث. ٢

مجتمع البحث الذي تستخدمه الباحثة لهذا البحث هو التالميذ في الفصل 

  .غاروت, من المدرسة الثانوية محمدية جيالووالثانى 

 عينة البحث. ٣

( 491: 9002)قال سوغييونوا , تستخدم الباحثة عينة كلية في هذا البحث

 ونستخدمي البحث أفراد جميعكلية هي طريقة تعيين العينة إذا كان العينة ال"
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 A الثامن للفصللعينة في هذا البحث هي التالميذ فا, البيان المذكورو من " .عينة

 .تلميذا 11األعضاء  وعدد B ثامنو للفصل ال

 البحث منهج تصميم .ب 

 nonequivalent control)التصميم الذي تستخدمه الباحثة في هذا البحث هو 

group design) هما الباحثة أعطت الفصل التجريبي و الفصل الضابط فيه فرقتان هما

 : كما يليالبحث  تصميم قطعت الباحثة  .اإلختبار

تستخدم الباحثة اإلختبار القبلي في الفصل التجريبي و في : ختبار القبلياال. ١

  .إعطاء اإلختبار القبلي قبل التعليم و, الفصل الضابط

إعطاء التعليم  يبي هيتعطي الباحثة معاملة في الفصل التجر : إعطاء المعاملة. ٢

 .بطريقة ترقيم الفعل الجماعي

الباحثة في الفصل  هتستخدمفأما اإلختبار البعدي :ختبار البعدياال. ٣

 .بي و في الفصل الضابط بعد التعليميالتجر 

 :ما يلييففتصميم في هذا البحث الأما صور 

 1.3صور 
         

       O1                                 X                          O2 

     ................................................................ 

       O3                                                                                  O4 
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 :الصورة بيان

 O1  :بييالتجر  الفصل في   القبلي ختباراال 

X  :الفعل الجماعيترقيم  طريقة استخدام 

 O2  :تجريبيال الفصل في البعدي ختباراال 

 O3  :بطاالض الفصل في القبلي ختباراال 

O4  :بطاالض الفصل في البعدي ختباراال   

  (   331: 9002, سو غينو)

 البحث طريقة .ج 
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 للوصولالعلمية ث و بحالالطريقة في  على الباحثين أن يستعملوا ىينبغ

ها الباحثون في أما طريقة البحث فهي طريقة يستعمل, النتيجة المؤثرة إلى

 .مؤثرة و فعاليةحتي تكون نتيجة صحيحة و , العلم المعيناكتشاف 

 شبه طريقةالو , بيةيالتجر  شبه طريقةهي فطريقة المستخدمة في هذا البحث الأما 

, لها الفصل التجريبي و الفصل الضابط ة وييبطريقة التجر المن  نوع هي تجربيةال

و إعطاء المعاملة في الفصل , ختبار القبلي واإلختبار البعدياال ثم أعطيت

 . بيالتجري

 صطالحيجرائي و االتعريف االال  .د 

 لمتغير البحث جرائيتعريف االال. ١

 خاشيةالكتعريف المتغير هو  ( 9002000, سوغينو)farhady و hatchقال 

 .الناسأو تنّوع بين , الشخصية

. متغير التابعالو  المستقلالمتغير  هماففنوعان البحث  متغيرأما

 الترقيمطريقة في هذا البحث هو منهج التعليم التعاوني ب المستقلالمتغير 

هو قدرة  متغير التابعالو . الباحثة في تعليم اللغة العربية الذي تستعملهالجماعي 
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مهارة تكلم  على جيالو التالميذ للفصل الثامن في المدرسة الثانوية محّمدية

بعد إعطاء المعاملة في الفصل  العالقة اعرف هذان المتغيران .اللغة العربية

مهارة تكلم  التالميذ على قدرة الترقيم الجماعي فيالتجريبي لمعرفة تأثير طريقة 

 .اللغة العربية

 

 2.3صور 

   

 :بيان الصور

X  =ترقيم الفعل الجماعي طريقةمنهج التعليم التعاوني ب 

Y   =مهارة التالميذ في تكلم اللغة العربية 

 r  =أثر متغير X   إليY 

 صطالحيتعريف االال. ٢

 تعريف منهج التعليم . أ

X
               r              Y 
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التمثيل منهج التعليم هو ( 14: 9040, سوفريجونو)قال ميلس 

 .النفر اهجربي ام كعمليةالت

 تعريف التعليم التعاوني  . ب

 أوسعمفهوم فهو ( 9040041)أما التعليم التعاوني عند سوفريونو 

 . المدّرس هاوّجهالذي  لاشك افيه ةل تعاونياعمأجميع ب يحيط

 

 ترقيم الجماعيالطريقة  . ت

 لكل عضوالجماعي هو التعليم بفرقة و الترقيم بطريقة  التعاونيالتعليم 

 .المدرس ليبين حواصل المناقشة و دعاه الفرقة رقم

 التكلم . ث

أي , الكلمة تلفيظالتكلم هو قدرة ( 8: 9002, مروية)قال تاريغان 

 .يكون النطقأي تغيير التفكير و الشعور , تبليغ الرأي

على أن تكلم اللغة العربية هو إتصالية بين الناس لتعبير الشعور و  

 .   لقواعد المعّينةللغة العربية الصحيحة و مناسبة الرأي باستعمال ا
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 أدوات البحث .ه 

وصول و ل, العمل تلسهل أدوات البحث في إجماع البيانات يستعمل الباحث

, أريكنطى)منتظم لتيسير تجهيز البيانات و , املو ك, بمعني أمهر, النتيجة الجيدة

إذا كانت أدوات , البحث عندأدوات البحث الباحثة  تساعد. ( 430: 9009

. ازهجهيتسهال البيانات  على حصلست الباحثة جيدة هاي تستعملالبحث الت

 :الباحثة في هذا البحث  هااألدوات التي تستعمل

الباحثة ما دام التعليم في  هإعداد الدروس الذي تستعمل هي, التعليم أداة. ١

 .البحث

ي تكلم ف ةقالط في التالميذ ل جعلتاختبار السؤ ا أداةهو , ختباراال أداة. ٢

ختبار القبلي في الفصل التجريبي الختبار السؤال هو باو تنفيذ ا, اللغة العربية

ثم . مهارة تكلم اللغة العربية لمعرفة قدرة التالميذ على و الفصل الضابط

بعد  ابطالض في الفصل بي ويفصل التجر الختبار السؤال البعدي في ا

الجماعي في تعليم الترقيم ستعمال طريقة ا يبي هوفصل التجر الالمعاملة في 

 .التعليم ادةمل تستعمل الباحثة عشرين سؤاال مناسبا. اللغة العربية
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ستبيان هو الا إنّ  أريكونطى تقال, ستبياناهو , ختبارغير اال أداة. ٣

 نيل اإلعالن من المستجيب عن شخصيةستعمل لبية تتحريرية لة أسئمجموع

  (.  421: 9040. )أي شيئ أخر المستجيب

 ختبارا رعملية نش .و 

 :في هذا البحث كما يلي االختبار رنشدرجة في عملية 

 .عن الهواية هذا البحث هيفمادة التعليم في , التعليمختارت الباحثة مادة ا. ١

 .تعلم الباحثة مادة التعليم. ٢

 األسئلة أهداف من عشرة, لمادةا ناسبيصنعت الباحثة عشرين سؤاال ذاتيا . ٣

و الباقي , نص اللغة العربية اءةقر في التكلم بعد  ألن يكون التالميذ ماهرين هي

المفردات  نيلابة السؤال عن هوايتهم بعد ألن يكون التالميذ ماهرين في إج

 الجديدة و تركيب الكلمة المصيب الستعمال في التكلم 

 ة السؤال التي تستعمل في البحثاستدبر الباحثة أدت. 4

خمسة و  نحو, Aة البحث إلي التالميذ للفصل التاسع االباحثة أد تختبر ا. 5

 .ختبار الشفهياالثالثون تلميذا ب
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ختبار الشفهي لمعرفة صدق تحسب الباحثة البيانات التي جمعت من اال. 6

 .تمييزهو قوة , مؤشرة صعوبتهو , و ثباته, السؤال

صحة يدل على معيار  (3121:3122)آريكونطا الصدق عند  ختبارا ( أ

 :صدق السؤال هيختبار المعادلة المستخدمة ال(. ختباراال)البحث  أداة

)}()}{({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 

 :التفصيل

rxy     =معامل االرتباط 

X      =جيبلكل مست درجات الوحدات 

Y       =الدرجات الكّلية لكّل المجيبين 

ΣX     = لمتغير سمجموع الدرجات  

ΣY     =مجموع الدرجات لمتغير ص 

N    =جيبينالمست عدد 

 .خبتار الصدق للسؤال المستخدم في المالحقاو حواصل حساب 

 ختبار الموثوقيةا ( ب
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 "alpha"ختبار الموثوقية هو ألفا المعادلة المستخدمة لحساب ا

     
 

     
    

    
 

  
   

 :التفصيل

 البحث اةدختبار الموثوقية ألا=       

n   = عدد األسئلة 

   
 مجموع التباين لكل رقم=     

  
 مجموع التباين الكّليّ =     

 (402: 9040, أريكنطا)

المأخوذةأكبر من      إذا كانت قيمة 
ر

و إذا كانت قيمة . ثابتفالسؤال  

المأخوذةب  ةأصغر من او متساوي    
ر

وكانت قيمة . ثابتفالسؤال غير  

 ثباتأما (. dk= n-2)الحّرية  مستوىب% 5 مستوى الثقةحصلة على     

=  %5 مستوى الثقةو  3,1هو فالسؤال المختبر في هذا البحث 

 .ثابت=  4,100 > 3,1إذن . 4,100

 الصعوبةتحليل مستوى ( ج
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سؤال المستخدم في هذا البحث سهل أم المستوى الصعوبة يدل على أن 

التالميذ معرفة مستوى صعوبة السؤال بالنظر إلى عدد . متوسط أم صعب

و لحساب مستوى الصعوبة , الذين يجيبون إجابة صحيحة لكّل الوحدات

مستوى حواصل حساب " anates uraian versi 4.0.5"تستعمل الباحثة 

 الصعوبة في المالحق

 قوة التمييز( د

فّرق قدرة التالميذ العالية و قدرة ي قدرة السؤال ألن تقوة تمييز السؤال ه

 :لة المستخدمة في هذه المحاسبة فكما يليأما المعاد. قصةالتالميذ النا

D =  
B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA - PB 

 (322: 3121آريكونطا )  

الفرقة العليا بجواب صحيحعدد المشتركين من =  BA 

بجواب صحيح  ىسفلعدد المشتركين من الفرقة ال=  BB 

عدد المشتركين من الفرقة العليا=   JA 

عدد المشتركين من الفرقة السفلى =  JB 
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المشتركين من الفرقة العليا بجواب صحيح  نسبة = PA 

بجواب صحيح ىسفلنسبة المشتركين من الفرقة ال=    PB     

 :يستخدم المعيار كما يليلتعيين السؤال جيدا أم ال 

 2.2جدول 

 معيار قوة التمييز

 قوة التمييز المعيار

سلبي يجدر  Dقيمة 

 بالتحديف
D  =سلبي 

 D < 1,31  قبيح  

 D < 1,21> 1,31 كاف

 D < 1,,1> 1,21 جيد

 D > 1,,1  جيد جدا

   ( 322: 3121) آريكونطا

 التمييز في المالحقو حواصل حساب قوة 
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ختبار البعدي في الفصل التجريبي و ختبار القبلي و االختارت الباحثة االا. ٨

و أخذت الباحثة تقدير االختبار . الفصل الضابط باستعمال السؤال المختبر

 :الشفهي بالمعيار التالي

 3.9جدول 

 ختبار الشفهياالمعيار 

 مجموع النقط الترجيح معيار التقويم ناحية التقدير رقم

3 2 1 0 5 
  24      النطق .3

  24      قواعد اللغة العربية .2

  24      المفردات .1

  24      الطالقة .0

  24      الفهم .5

 

 :بيان معيار قيام التكلم كما يلي
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 معيار قيام النطق ( أ

 3.3جدول 

 معيار قيام النطق

 قليل أخطاء النطق 5

 لكّن يفهم المستمع الكالم, أخطاء النطق تظهر  0

 بضع أخطاء النطق و أحيانا ال يفهم المستمع الكالم 1

 حتي يكرر متكلم بما قال, صعوبة الفهم 2

 كثرة أخطاءات النطق حتي ال يفهم المستمع 3

 

 

 معيار قيام القواعد(. ب

 3.1جدول 

 معيار قيام القواعد
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 الجملةما فيه أخطاءات في ترتيب  5

 لكّن ال يذهب المعني , أخطاءات في ترتيب الجملة تظهر  0

 و يذهب المعني  , بضع أخطاءات في ترتيب الجملة 1

واليستعمل التالميذ , وصعوبة الفهم,كثرة أخطاءات في ترتيب الجملة 2

 .ترتيب الجملة إاّل ترتبية واحدة

 كثرة أخطاءات النطق حتي ال يفهم المستمع 3

 معيار قيام المفردات(. ج 

 3.4جدول 

 معيار قيام المفردات

 ستعمال المفردات الصحيحةا 5

المذكور لقلة أي تكرار الرأي , ستعمال المفردات غير الصحيحةا 0

 ستيعاب المفردات ا

 ة ألن قليل إستيعاب المفردات المفردات الخطيئة مرّ  ستعمالا 1
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 يفهم المستمعة حتي ال المفردات الخطيئة مرّ  ستعمالا 2

 المفردات التالميذ بوعدا ألن ال يستيال يتكلم ج 3

 

 معيار قيام الطالقة(. د

 3.0جدول 

 معيار قيام الطالقة

 طالقة جّدا, في استعمال قواعد اللغة و المفردات ما فيه خطاء 5

طالقة الكالم ناقصة بسبب المشكلة في تركيب الجملة و استعمال   0

 .المفردات

طالقة الكالم ناقصة جدا بسبب تأثير المشكلة في تركيب الجملة و  1

 .  استعمال المفردات

 .أحيانا يصّم بسبب حدود اللغة, تكرار الكالم بسبب شكّ  2

 حتي ال تقع المحادثة, الكالم يتقّطع 3
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 معيار قيام الفهم(.  ح

 3.2جدول 

 معيار قيام الفهم

 الصعوبة اللتكلمو ما فيه , يفهم التالميذ الكالم 5

الكالم البليغ  واو أحيانا طلب التالميذ أن يكرر , طالقة الكالمطبيعة  0

 .عليهم

 و فهم التالميذ بضع الكالم بتكرار بضع مرات, بطئت طالقة الكالم 1

 و كثرة التكرار, بطئت طالقة الكالم تصعوبة الفهم ولو كان 2

 التالميذ الكالم ولو كان باستخدام اللغة البسيطة ال يفهم 3

 

 

 طريقة جمع البيانات .ز 
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طريقة جمع البيانات التي تستعملها الباحثة في هذا البحث هي 

ثم زارت . أي جمعت الباحثة المراجع لتقدم هذه الرسالة,  دراسات الكتب

مشكلة وقعت  عن الباحثة محل البحث و سألت الباحثة مدرس اللغة العربية

فصل الختبار أدات البحث في و ا. يسمي بمراقبة, عربيةفي تعليم اللغة ال

فصل البي و يفصل التجر الختبار البعدي في ثم االختبار القبلي و اال, التاسع

 . ابطالض

 طريقة تحليل البيانات .ح 

ألن البيانات المحصولة , تحليل البيانات طوات التالية بعد جمع البيانات هيخ

بيانات هي البيانات الو كانت . ةالحقيقي عن المشكلة المبحوث معنى تليس

 .حصائيةفطريقة تحليلها بطريقة ا, الكّمية

 ختبار البعدياالختبار القبلي و التحليل البيانات ل ( أ

 :كما يلي, ختبار البعديالختبار القبلي واالخطوات تحليل البيانات ل

 نحراف المعياريو اال, و قيمة التباين, ة المتوسطحساب قيم (3
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و , خطوة األولى لتحليل البيانات المحصولة هي حساب قيمة المتوسطال (2

 :ما يليأما المعادلة المستخدمة في, معيارينحراف الاالو , قيمة التباين

 المعادلة المستخدمة لحساب قيمة المتوسط ( أ

Me = 
   

 
 

 :البيانات

Me  = المتوسط 

 مجموعال=    ∑

 nحتي  iمن  xقيمة =      

N   =ينعدد المستجيب 

   (2432102, سوغيونو)

 المعادلة المستخدمة لحساب قيمة التباين ( ب

  
          

     
 

 :البيانات

 قيمة التباين=        
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 إلنحراف ا مربعاتعدد =             

 أفرادعدد =     

 (2432152, سوغيونو) 

 المعادلة المستخدمة لحساب اإلنحراف المعياري ( ت

s =  
         

 

     
 

 :البيانات

S    =نحراف المعيارياال 

 نحرافالا اتعمرب مجموع=             

 عدد األفراد=    

 (2432152, سوغيونو) 

 ختبار اإلرتباطا (1

إلرتباط هو لمعرفة نوع العينة المستخدمة في البحث و لتثبيت ختبار اا

 :ما يليفي, لحسابها ةأما المعادلة المستخدم, حصائية المستخدمةاالالمعادلة 
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 :البيانات

 yو  xاإلرتباط بين متغير =      

x  =          

y  =          

 (24321222, سوغيونو)

 ختبار التسويةا (0

 كان لها توزيع  ماإذا ختبارالتسوية لمعرفة البيانات من عينة البحثيهدف ا

 :chi kuadratالمعادلة المستعملة هي . سويّ 

   = 
       

 

  
 

 :البيانات

 المالحظ التكرار=     

 توقع الم التكرار=     

   و    الفرق بين البيانة =       

 (2432123, سوغيونو)
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       تقرين  ثم 
       و   

   .. db = k-1  إذا      و: 

       
  >        

 توزيع غير طبيعي=   

       
  <         

 توزيع طبيعي=   

 ختبارالتجانسا (4

ختبارالتجانس لية هو االتا فخطوة صولة طبيعيةبيانات المحالكانت   إذا

 :للفصل التجريبي و الفصل الضابط باستعمال المعادلة كما يلي

F = 
 تباين أكبر
تباين أصغر

 

 (Sugiyono, 2012: 140) 

 :إذا       و قيمة          تقرين  ( أ

 غير متجانس=                 >

  متجانس=         <         

 ن يلمتواسطتسوية لالختبار ا (5

فالمعادلة المستخدمة هي  ةو متجانس طبيعيةو  ةمرتبطات بيانكانت الإذا  ( أ

 :ت إختبار 
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   = 
     

       

 

       حساب 
 :باستخدام المعادلة التالية 

       
 =      

       

               
      

  

 :البيان

 ة عينة الكبير لختبار ت لا=     

 قيمة المتوسط للمتغير األول=     

 قيمة المتوسط للمتغير الثاني=     

    
 متغير األوللل متوسط الخطاء المعيارى=   

    
 الثانيمتوسط الخطاء المعيارى للمتغير =   

       
األولى و  الفرقة عينةلل الخطاء المعيارىمتوسط الفرق بين =  

 الثانيةالفرقة عينة 

فالمعادلة  ,ةلكن غير مرتبط ةمتجانسة و طبيعي اتكانت البيانإذا   ( ب

 :كما يلي  المستخدمة

   = 
     

       

 

       حساب 
 :باستخدام المعادلة التالية 
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 =      

       

  

 ةعينة الكبير لختبار ت لا=     

 قيمة المتوسط للمتغير األول=     

 قيمة المتوسط للمتغير الثاني=     

    
 للمتغير األولمتوسط الخطاء المعيارى =   

    
 للمتغير الثاني متوسط الخطاء المعيارى=   

       
األولى و الفرقة لعينة متوسط الخطاء المعيارى لالفرق بين =  

 الثانية الفرقة عينة

 (102: 2433, سوديجونو)

 :كما يلي, %5بمستوى الداللة  تينين المذكور المعادلت ختبار امعيار 

قيمة ت المستخرجة أصغر من ت المأخوذة فالقيمة بين  كانت  إذا (3

 ةالفصل التجريبي والفصل الضابط غير متفرق

قيمة ت المستخرجة أكبر من ت المأخوذة فالقيمة بين  كانت  إذا (2

 ةالفصل التجريبي والفصل الضابط متفرق
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فالمعادلة المستخدمة هي , ةيعيبطغير و , ةتبطمر  اتالبيان كانت  إذا ( ث

"wilcoxon match pairs test": 

z = 
    

  
 

 الصغيرة اتعدد الّدرج= T: البيان

 (311: 2432, سوغيونو)

فالمعادلة المستخدمة , ةيعيبو غير ط, ةتبطات غير مر البيانكانت إذا   ( ت

 :"Mann- Whitney U-Test"هي 

          
          

 
     

 و           

         
          

 
     

 ختبار الفرضيةا ( ث

أما أسس , ختبار الفرضية هي لتقرير قبول الفرضية أي رّد الفرضيةف ااأهد

ختبار االتقريرهما من قيمة المتوسط للفصل التجريبي و الفصل الضابط في 

ختبار البعدي بيانات االمن ن سطيتسوية المتو ثم يقارن حاصل  اختبار , البعدي
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فرضية الصفرية و الفرضية الأما معيار قبول % . 5باستخدام مستوى الداللة 

 :ما يليفيف, مباشرةال

مباشرة مردودة إذا كانت قيمة الفرضية الصفرية مقبولة و الفرضية ال (3

قيمة المتوسط للفصل ب ةط للفصل التجريبي أصغر أي متساويالمتوس

 بعديختيار الالضابط في اال

مباشرة مقبولة إذا كانت قيمة الفرضية الصفرية مردودة و الفرضية ال (2

بقيمة المتوسط  يةيبي أكبر أي غير متساو فصل التجر لالمتوسط ل

ختبار البعدي و ت المستخرجة أكبر من ت ي االللفصل الضابط ف

 المأخوذة

 تحليل قيمة الترقي ( ج

ختبار البعدي بتقرين قيمة المتوسط في االختبار القبلي و اال تحليل قيمة الترقي

  N-Gainالمعادلة المستخدمة هي , للفصل التجريبي و الفصل الضابط

g = 
               

              
 

 :البيان
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 ختبار البعديقيمة المتوسط في اال=          

 ختبار القبليالمتوسط في االقيمة   =           

 ة العليا القيم=         

 :معيار الترقي كما يلي

g ≥ 0,7   =عالية   g < 0,3   =

 منخفضة

0,3 ≤ g < 0,7  =متوسطة 

 


