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 الباب الثالث

 منهج البحث

 وقت البحث و مكانه  .أ

ومكان . ٥٤٠٢ يويل ٠٠مايو إىل  ٤٠استغرق ىذا البحث شهران من الشهر 
 .بالنكاريا  ٠٢ مورجاين غغ ساري. البحث ىف ادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم ىف الشارع د

 نوع البحث  .ب

. اجلماعات كمادة الدراسةالبحث ىو البحث التجرييب الذي يستخدم الفرد أو 
وبشكل عام أن ىذا البحث يستخدم على رلموعتُت أو أكثر الستخدامها ككائن من 

من  .اجملموعة األوىل ىي الفصل السيطري واجملموعة الثانية ىي الفصل التجرييب. الدراسة
م ادلرجو أن ىذا البحث سيكون معروفا واضحا عن إختالفات فعالية عملية التعليم والتعل  

ىنا   .بُت استخدام طرائق األغنية وعدم استخدام طرائق األغنية ىف طرائق ىف علم ادلفردات
االعتمادة ىي ادلتغَتة التابعة . كنوعان من ادلتغَتات ىف ىذا البحث، ومها االعتمادة وادلستقلة

وأما ادلستقلة ىي متغَتة مستقلة وىي فعالية استخدام . وىي استيعاب ادلفردات العربية
 .1ألغنية ىف تعليم ادلفرداتا

 مجتمع البحث   .ج

أما رلتمع البحث ىف ىذا البحث ىو  2 رلتمع البحث ىو مرؤوس البحث كلو.
 26الطالب ىف الفصل الرابع من ادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم بالنكارايا جبملة الطالب كلها 
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أ وىي الفصل -الرابعوأما رلتمع البحث ىف ىذا البحث ىي الطالب ىف الفصل . طالبا
ىف ادلدرسة  Y  طالبا برمز ١٠ والفصل السيطري عددىم Xبرمز  طالبا ١٠ التجرييب عددىم

 .اإلبتدائية دار العلوم بالنكارايا

 تقنيات جمع البيانات .د

 :حتصيل البيانات اليت مت احلصول عليها ىف ىذه الدراسة، باستخدام األسلوب التايل

 اإلختبار ) ٠

ىو سلسلة من األسئلة أو التمارين وغَتىا من األدوات ادلستخدمة لقياس االختبار 
ويتم ىذا . اجملموعة/  ادلهارات وادلعرفة، والذكاء، والقدرة أو ادلوىبة اليت ميتلكها الفرد

األسلوب للحصول على البيانات عن نتائج تعلم الطالب، بُت تعليم ادلفردات باستخدام 
 .غنية على استيعاب ادلفردات العربيةاألغنية و بدون استخدام األ

أما التقييم للفصل التجرييب و السيطري أن الكاتبة تستخدم االختبار اإلختيار، و 
وأما إختالفات منهما . اختبار الًتمجة ادلفردات العربية إىل اإلندونسية و االختبار التزويج

 يستخدام ال سيطريال الفصل وىف األغنية بالتعليم يستخدام ييبالتجر  الفصل ىفيعٌت 
 .باألغنية

 الوثائقية( ٥
سيتم مجع . وىي الوثائقية من خالل مجع احملفوظات والوثائق والكتابات وغَتىا

 : البيانات من خالل ىذه التقنية ىي
 قائمة كشف احلضور -أ

 قائمة القيم -ب
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 األسئلة -ج
 أوراق إجابة الطالب -د

 قياس البيانات و تحليلها  .ه
 القياس. ۱

لقياس االختبارات ىف استخدام األغنية ىف تعليم ادلفردات، ميكن أن ينظر على 
 : ادلؤشرات التالية

 ( القدرة على إختيار ادلفردات العربية ٠
 القدرة على ترمجة ادلفردات العربية إىل الًتمجة اإلندونسية ( ٥
 القدرة على تزويج ادلفردات العربية مع الًتمجة اإلندونسية ( ١

م ادلؤشرات القدرة على إختيارى ادلفردات والًتمجة ادلفردات العربية إىل الًتمجة لتقيي
اإلندونسية وتزويج ادلفردات العربية مع الًتمجة اإلندونسية باستخدام األغنية أو بدون 

إختبار اإلختيارى و الًتمجة و ) استخدام األغنية، تعمل الباحثة رلموع النقاط لكل اختبار
 :ما قواعد التهديف ىي كما يليو أ( التزوجيي
 س = ر

 : تصرحيات

 س = النتيجة

 ر =  عدد اإلجابات الصحيحة

 ٠٤ -٠للحصول على اإلجابة الصحيحة أعطيت درجة من 

  :اجلدول التايل الصحيحة ستعرض ىف واإلجابات ة وأما بالنسبة لعدد ادلفردات ادلختب 
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 الجدول األول

 األجوبةوزن  وقائمة عدد األسئلة 

شكل االختبار/ نموذج 
 األسئلة

 عدد األسئلة
وزن اإلجابة 
 الصحيحة

 النتيجة

 ٠٠ ٠ ٠٠ اختبار الترجمة

 ٠٠ ٠ ٠٠ اختبار التزويج
 ٠٠ ٠ ٠٠ اختبار اإلختيار

 ٠٠ النتيجة  المثالية
 

  :للحصول على قيمة الشكل العام لالختبار، الصيغة

     x٤۱۱ النتيجة   =قيمة 
 3ادلثالية النتيجة

تعلم ادلفردات العربية،  كالتايل  االختبار باستخدام األغنية ىف حصل القيمة ىفتومن ذلك س
: 
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 4ل الثانىالجدو 

 االختبار فى النتيجة و التقرير قائمة

 تقريرال نتيجةال
 جيد جدا ٠٤٤ – ۸٤

 جيد ۹۹‚۹۹ -٦٦
 مقبول ۹۹‚٦٢– ٢٦
 ناقص 99،55 – 62
 فاشل 99، 54 – 0

 البياناتحتليل 2.
تقوم الباحثة لتحليلها كافة باستخدام وقد مث استنادا إىل البيانات الىت مت مجعها، 

  : تقنيات معاجلة البيانات كمثل ذلا قالو مرجوكي منهجية النهج ىف كتاهبا القًتاح ىو
 التصحيح .٠

حتقيق ادلالحظات الواردة من ادليدان ادلستمدة من مجيع /  التصحيح ىو التحقق
 .البيانات الىت مت مجعها و فهمها ليتم حتديدىا وذلك لتكون مستعدة دلزيد من ادلعاجلة

 الًتميز .٥
النشاط بتصنيف ادلشاركُت وفقا ألنواع البيانات من خالل ترميز  /  الًتميز ىو اجلهد

 .كل البيانات الىت مت احلصول عليها
 التبويب .١
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مة إىل االبواب مناسبا مبشكالت البحث التبويب ىو ادخال البيانات ادلبو بة وادلقس  
 .حىت صارت البيانات حقيقيا

 التحليل .٠
ىذا التحليل ليتمكن األخذ من اخلالصة ىف شكل الوصف والتفسَت، دلعرفة نتائج 

 5الدراسة بوضوح
استخدام أساليب الكمية بتقنية حتليل ادلقارنة ىو أسلوب التحليل اإلحصائي الذي 

لالختبار فرضيات حول وجود أو عدم وجود خالفات بُت ادلتغَتات ميكن أن يستعم 
 إذا ىناك توجد اختالفات، أ كان ذلك الفرق ىو اخلالفات ذات مغزى أو مقنعة. ادلبحوثة

 .6، أو أكان الفارق عن طريق الصدفة وحدىا فقط(مهمة)
ل ويليام أوال يتطوره من قب"  ت" باعتبار واحد من االختبار اإلحصائي، كان اختبار

ىف ذلك الوقت  . الذي استشهد بو تريويد شفرة النجاح، ىف كتابو( ٠١٠٢) سيلى جوسيت
  الذي الوارد ىف اصطالح االختبار"  ت" وحرف" الطالب" كان يستخدم اسم ادلستعار

و غالبا ما "   ت" وىذا ىو السبب ىف اختبار. وذلك من احلرف األخَت من امسو" ت"
 .7"الطالبت" مصطلحيشار إليها باالسم أو 

االختبار ىو واحد من االختبارات اإلحصائية و استخدامها "  ت" وادلقصود ب
أو الفرضية باطلة ال شيء فيها اليت تنص على أن دلتوسط بُت اثنُت من  8الختبار احلقيقة

ىو "  ت" وبالتايل فإن. عينات أخذ عشوائيا من نفس السكان، و عدم وجود فروق ادلهمة
  .يل ادلقارنة اليت تعتمد على الفرق بُت ادلتغَتينتقنية حتل
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االختبار الذي انعقد من أجل اختبار فرضيات حول وجود أو عدم "  ت" تقنيات
 يساوي أو أكب من (to) إذا كان مثن االختبار احملصولة. الفروق ادلهمة بُت متغَتات ادلبحوثة

مقبولة، ولكن على  (Ha) البديلة، فالفرضية (tt)"ت" ومثن االنتقادات. اجلدول" ت"
ىو أقل من ت ىف اجلدول مثن  (to) العكس من ذلك إذا مت احلصول على مثن االختبار

 .فالفرضية البديلة مرفوضة  (tt)االنتقادات ت
 (  Y ، و للمتغَت الثاين نعطي رمزاXنعطي برمز ( الفصل التجرييب) أوال للمتغَت األول

 هنديها الثانية النتيجة احنراف و ،xرمز  نعطيها األول ادلتغَت نتيجة احنراف(. الفصل السيطري

 :التالية الصيغة تستخدم االختبار"  ت" عن حبث أو حلسابY رمز
 2M – 1M ت = 

  SE M1-M2 
 

 ادلبحوث االختبار" ت= " ت
 = M1اجملموعة األوىل من ادلتوسط 
 = M2الثانية اجملموعة من ادلتوسط 

 = SE M1 األوىل من اجملموعة اخلطاء للمتوسطمعيار 
SE M2   =9الثانية اجملموعة للمتوسط من معيار اخلطاء 

 و بعد ذلك تقوم للباحثة "ت" برمز :
 برمز : xالباحثة من ادلعد ل ادلتغَت  .1

  

 
 =M1   

 ادلوصفات :
= M1اجملموعة األوىل من ادلتوسط 
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= X عدد من النتيجة ادلتغَتx  
= N  ادلوضوعات ىف البحثعدد من 

 برمز : Yالباحثة من ادلعد ل ادلتغَت  .6
  

 
 =M2   

 ادلوصفات :
6 M =الثاىناجملموعة  من ادلتوسط 

= Y عدد من النتيجة ادلتغَتY  
=N عدد من ادلوضوعات ىف البحث 

 برمز: Xالفرقة األوىل أو  رافالتعيُت عن مقياس االحن الباحثة بالبحث و .3

√   

 
 SD1/SDx  

 ادلوصفات : 
=  SDx  معيار االحنراف Xادلبحوثة  العينة من 
= x

  xعدد من االحنراف النتيجة ادلتغَت 2
=N عدد من ادلوضوعات ىف البحث 

 برمز: Yأو  ثاىنالفرقة ال رافالتعيُت عن مقياس االحن الباحثة بالبحث و .4

√   

 
 SD2/SDy  

 ادلوصفات : 
=  SDy معيار االحنراف Yادلبحوثة  العينة من 
= y

  yعدد من االحنراف النتيجة ادلتغَت 2
=N عدد من ادلوضوعات ىف البحث 
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  Xعن مقياس اخلطأ ادلعدل للفرقة األوىل أو الباحثة  .5

SEM1/SEMx = 
   

√   
   

 ادلوصفات :          

 SEM1 =ادلعدل للفرقة األوىل أو  اخلطاء معيارX 

 = SD ادلبحوثة العينة من معيار االحنراف 
 N   =البحث ىف ادلوضوعات من عدد 
  Yأو  لثاىنعن مقياس اخلطأ ادلعدل للفرقة االباحثة  .6

SEM2/SEMy = 
   

√   
 

 ادلوصفات :       

 SEM2 =أو  الثاىنادلعدل للفرقة  اخلطاء معيارY 

 = SD ادلبحوثة العينة من معيار االحنراف 
 N   =البحث ىف ادلوضوعات من عدد 
 :M2 و M1األخطاء بُت  عن معيارالباحثة  .7

SE M1-M2 = √               

 ادلوصفات :

 = SE M1األوىل من اجملموعة معيار اخلطاء للمتوسط X  
SE M2  =الثانية اجملموعة للمتوسط من معيار اخلطاء 

10
Y  
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". ت" جلدول معا يشاور" ت" اختبار حساب نتائج متغَتين،كانت بُت الفرق دلعرفة
 أن القول وميكن ،٢%من " ت" اجلدول قيمة من أكب أو قيمة نفس االختبار" ت" إذا

 ٢" %ت" اجلدول قيمة من أصغر" ت" االختبار قيمة كانت إذا. كبَتة اختالفات ىناك
 .مرفوض البحث ففرضية

 الفرضيتُت من الباطل و احلق إختبار إجراءات مع" ت" االختبار إجراءات تفسَت تقدًن

" ت"  قيمة اجلدول ىف توجد اليت t و to احلسابات نتائج حجم مقارنة خالل من ادلذكورتُت
  :الصيغة باستخدام أوال، احلرية درجات بتقرير  ٢% مبعدل

 

 df - db =  (N1 + N2) -2 

 

 : اتادلوصف
df-db   =الدرجة احلرية 

N1   =البحث ىف ادلوضوعات من عدد X  
N2   =البحث ىف ادلوضوعات من عدد Y  

 

 إذا. ٢%الداللة  مستوى بنسبة tt  مثن البحث ميكن أنو db أو df احلصول خالل من

 بُت احصائية داللة ذات فروق ىناك أن يعٍت مرفوض ho ف tt من أكب أو يساوي to كان

 عدم يعٍت ىو و قبل ىف ho ف tt من أصغر to تكون أن إذا. حبثت التقيد ادلتغَتات من اثنُت

 11.الثاين ادلتغَت و األول ادلتغَت بُت احصائية داللة ذات فروق وجود
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