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 الباب الثالث
البحث يةمنهج

 هومدخل نوع البحث . أ
نهج الكمي ىو طريقة تستخدـ ىذا البحث ىو حبث ميداين كمي.  ادل

حيث يستخدـ يف  28ـ اإلحصائيات.اانات يف شكل أرقاـ كحتليل باستخدالبي
يتم  29 .العملية برمتها حسابات صيغة البيانات الرقمية حبيث ديكن حساب اليقُت

 طريقة تفيد يف حتديد مستول فعالية الاستخداـ هنج كمي دلعاجلة البيانات اليت
السابع يف معهد نور اجلنة  ادلتواسطة للبنات  الصف باتلاطلادلستخدمة  يلةكالوس

 بنجرماسُت.

 حثتصميم الب .ب

ليت  ككانت ادلتغَتات ا . ةجتريبيطريقة الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 
 30ىي قيم االختبار القبلي كالبعدم يف الفئة التجريبية كالفئة الضابطة.   استخدمت
تصميم البحث ادلستخدـ ىو تصميم رلموعة التحكم قبل االختبار  

اليت سيتم التعامل معها  ، كمها الفئة بعدم.  يستخدـ ىذا التصميم فئتُتال
، أعطيت وعة ضابطة.  يف ىذا التصميمكمجموعة جتريبية كفئة ادلقارنة كمجم

، مث أعطيت اجملموعة لقياس الظركؼ األكلية بعديااجملموعتاف اختبارنا قبلينا أك اختبارنا 
، لضابطة.  بعد االنتهاء من العالجالتجريبية العالج كمل يتم عالج اجملموعة ا

 موعتاف الختبار آخر كاختبار الحق.خضعت اجمل
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 ختباراال  العالج   االختبار
 القبلي     البعدم

 
 

 

 كصف:

 : الفصل لالختبار القبلي
    

: الفصل لالختبار 
    البعدم

X : الفصل الذم تعطى العالج 

 البحث موضوع .ج

فعالية استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلة ىي البحث  موضوع
YouTube  ادلتوسطة  معهد نور اجلنة يف صف السابعال لطالباتيف تعليم ادلفردات 
 بنجرماسُت. للبنات

 تهالبحث وعين تمعمج .د

 البحث رلتمع .1
ع األشخاص ىم مج ماينج سارم لوبيسيف س. مرغانا  كفقنا لػ رلتمع

اخلاضعُت للبحث تتكوف من البشر أك األشياء أك احليوانات أك النباتات أك 
األعراض أك درجات االختبار أك األحداث اليت دتثل مصدر البيانات يف 

 الدراسة.

𝑂  

𝑂 𝑂

𝑂  - 𝑂  

𝑂  X اجملموعة التجريبية 

 بطةاجملموعة الضا
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معهد  الصف السابع طالباتيف ىذه الدراسة مجيعهم من  تمعاجملكاف 
 .للبنات  نور اجلنة
 للبنات  معهد نور اجلنة الصف السابع الباتطرلتمع البحث  3.1اجلدكؿ 

 بنجرماسُت.
 عدد الطالبات الصف رقم
 54 أ – 7 1
 54 ب – 7 2
 58 ت – 7 3
 54 ث – 7 4

 222 عدد
 عينة البحث .2

.  العينة ىي جزء من البيانات ادلأخوذة من تمعاجملالعينة جزء من  
كاليت يتم استخدامها كمواد دراسة حبثية.  العينات مطلوبة إذا كاف  تمعاجمل

ا ، لذا فإف التعميم ضركرم لتسهيل البحث.  تمعاجملعدد   كبَتنا جدن
استخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة أسلوب أخذ العينات ىادفة الختيار 

: من العدد 50 ةالباحث تخذالعينة ادلراد استخدامها كمواد حبثية.  أ
 الصف السابع الستخدامهم كعينات حبثية. الباتاإلمجايل لط
 للبنات  معهد نور اجلنة الصف السابع الباتطالبحث  عينة 3.2اجلدكؿ 

 بنجرماسُت.
 عدد الطالبات الصف رقم
 50 أ – 7 1
 53 ب – 7 2

 222 عدد
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 ت ومصادرهااالبيان .ه

 تاالبيان .1
عالية استخداـ طريقة الفالبيانات  ىي ا ادلعهديف ىذ ساسيةلبيانات األا . أ

 لطالباتيف تعليم ادلفردات  YouTubeاالستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلة 
 بنجرماسُت. للبنات ادلتوسطة  معهد نور اجلنة يف صف السابعال
 البيانات الفرعية . ب

 نظرة عامة على ادلدرسة. (1
 ادلعلم  بيانات  (2
 .اتبيانات الطالب  (3
 بيانات عن ادلرافق كالبنية التحتية  (4

 مصادر البيانات .2
البيانات من  لباحثةأخذ اتكقابلة للمساءلة ،  للحصوؿ على بيانات دقيقة

 عدة سلربين ، على النحو التايل:
 وفاجمليب . أ

السابع  الصف باتلاطك يف ىذه الدراسة كانوا معلمُت  يبوفاجمل
 يف معهد نور اجلنة  ادلتواسطة للبنات بنجرماسُت.

 ادلخربكف . ب
الدراسة كانوا مديرم ادلدارس كادلعلمُت ادلخربكف يف ىذه 

يف معهد نور اجلنة  ادلتواسطة للبنات ( TUكادلوظفُت اإلداريُت )
 بنجرماسُت.

 الوثائق . ج
ختلف تعد بيانات الوثيقة اليت يقصدىا الباحث ىنا مكملة دل

الوثيقة بأرشيف  كترتبط بيانات ىذه ،أشكاؿ مصادر البيانات أعاله
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يف معهد نور اجلنة   ىذه الوثيقة بأرشيف البيانات كترتبط بياناتالبيانات 
 ادلتواسطة للبنات بنجرماسُت.

 تاع البيانجمأساليب  .و

 : تيةالالساليب ا ـت فتستخدنامع البياجل
 االختبار .1

االستجابة طريقة يستخدـ االختبار لتحديد نتائج التعلم من استخداـ  
 صف السابعال لباتالطيف تعليم ادلفردات  YouTubeاجلسدية الكاملة بوسيلة 

يستخدـ االختبار يف ىذه   .بنجارماسُت للبنات ادلتوسطة  معهد نور اجلنة يف
كاالختبار  قبلي، كمها االختبار الالختباراتالطريقة التجريبية نوعُت من ا

، مل يتم تقدمي العالج للصفُت كبعد دم.  يف مرحلة االختبار التمهيدمالبع
، قاـ نفسو، يف مرحلة ما بعد االختبارادلعلم األسئلة.  كيف الوقت  ذلك طرح

، أحد الفصوؿ، كىو الفصل التجرييبادلعلم بطرح أسئلة بعد أف مت تعليم 
 .YouTube يلةككس TPRباستخداـ طريقة 

 مقابلة .2

يتم استخداـ أسلوب ادلقابلة ىذا من خالؿ طرح األسئلة ادلباشرة عن  
لى ادلستجيبُت كادلخربين الستكشاؼ بيانات حوؿ طريق طرح عدة أسئلة ع

 مدرسة نور اجلنة بوترم اإلسالمية الداخلية.

 ادلالحظة .3
مت استخداـ تقنية ادلالحظة يف ىذه الدراسة للحصوؿ على البيانات اليت 
تدعم كصف موقع البحث كعدد رلالس ادلعلمُت كادلوظفُت اإلداريُت كظركؼ 

 الطالب كاجلداكؿ الدراسية.
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 تصميم القياسات .ز

ادلتوسطة نور اجلنة  معهد لقياس على حتديد معرفة كفهم طالبعمل تصميم ا
، أم من خالؿ شلارسة دلفردات، حيث يتم إجراء القياس بطريقتُتحوؿ ا للبنات

 نطق ادلفردات كفهم معٌت ادلفردات.

يف معهد نور  لباتادرة على النطق كمعرفة مفردات طدرجات االختبار للق
 ادلتواسطة للبنات بنجرماسُت. اجلنة 
 اختبار نطق ادلفردات .1

 مقياس اختبار نطق ادلفردات 3.3اجلدكؿ 
 قيمة قياس رقم
ع الطالب بطالقة أك يوجد خطأ حبد أقصى نطق مج .1

 أحرؼ يف النطق. 3
90 – 100 

 08 – 70 توجد أخطاء يف النطق من أربعة إىل مخسة أحرؼ. .2
 60 – 50 مخسة  إىل رابعة أحرؼ.توجد أخطاء يف النطق من  .3
 ادلعرفة .2

 مقياس ادلعرفة 3.4اجلدكؿ 
 متعدد الخيارات

 قيمة قياس رقم
 100 ع إجابات الطالب صحيحة.مج .1
 80 .يوجد خطأ كاحد من إجابة الطالب .2
 60 يوجد خطأاف يف إجابات الطالب. .3
 40 أخطاء من إجابات الطالب. 3يوجد  .4
 20 إجابات الطالب.أخطاء من  4يوجد  .5
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 ب تحليل البياناتأسلو  . ح
ث التحليل أما أساليب التحليل البيانات يف ىذا البحث استخداـ البح

  .SPSS Versi 22  الوصف برنامي ءاالخصا

   (Mean)         ادلعدؿ .1

 اتلبامؤىالت نتيجة التعلم احلصوؿ لطعند سودجاف أف تثبيت 
 31:بيستطيع أف يعرؼ من خالؿ ادلعدؿ الذم حدد 

  SPSS Versi 22 افتح  (1

 .كشغل باجملموعة التجريبية كاجملموعة Variable View اختار (2

 .كشغل النتائج كما رلموعتها Data View اختار (3

 . Analyze - Descriptive Statistic- Descriptive القائمةانقر فوؽ  (4

 ادلتغَت س .أدخل قيمة الطلبة إىل ادلربع  (5

  Oriors- Cenlarg Mean , std . devitiwndan انقر (6

 .ر نعمقان (7
 

  (Standar Deviasi)ضلراؼ ادلعيارماال .2

االضلراؼ ادلعيارم للعينة ادلستخدمة يف احتساب قيمة االختبار الطبيعية. 
لتحليل البيانات من قيمة  IBM SPSS Statistic V 22.استخدمت الباحثة بررلة

 :ادلعيارم خيطوات التحليل كما يلي اؼضلر ادلعدؿ كاال
  SPSS Versi 22افتح  (1

 .كشغل باجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة Variable View اختار (2

 . Data Viewاختار (3
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 . Analyze- Descriptive- Statistics - Descriptiveالقادلةانقر فوؽ  (4

 ادخل قيمة الطلبة إىل تامراجع ادلتغَت س  (5

  Options- Centang Mean- Std , Devition, maxsimum , minimum انقر (6

 .انقر نعم (7

  (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية .3
البيانات . يقـو  تخدمة دلعرفة الطبيعية من توزيع أما اختبار الطبيعية مس

 -اختبار البحث طبيعية البيانات يف البحث استخداـ اختبار قلمغركركؼ 
عمل االختبار الطبيعي باستخداـ االختبار  ( Kolmmgorov - Smimov )  مسورنوؼ

إذا عينتو فوؽ مخسوف طلبة. أما  ( Kolmogorov - Smirnov) مسرنو -قلموغركؼ 
 32خطوات حتليلها كما يلي :

  SPSS Versi 22 افتح  (1
 .Analyze- Descriptive Statistics – Exploreاختار (2
 Dependemt List and Factor List  إىلأدخل ادلغَت  (3
 Normality plots with tests اختار Plots مث اخًت " ادلربع االختبار " يف (4

  مث اختار
 انقر نعم  (5

  : اخلالصة من ىذه التحليلية
Ha : ( إذا قيمة ملحوظها أكرب من درجة ادلغزلSig > 0.05 )

 فالبيانات الطبيعية
 . H0 : ( إذا فيمة ملحوظها أصغر من درجة ادلغزلSig <  0.05) 

 .فالبيانات غَت الطبيعية
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 (Uji Homogenitas)اختبار التجانس .4

كبعد توزيع البيانات الطبيعية تفعل الباحثة اختبار النجانس. استخداـ 
 كخطوات اختبار كما اختبار التجانس دلعرفة ىل نتيجة الطلبة جتانس أـ ال.

 33يلي:

 كاجملموعة التجربيةاجملموعة الضابطة  View انقل قيمة الطلبة إىل بيانات (1
    .Analyze - Compare Means – One Way Anova اختار (2
  Dependemt List and Factor List  إىلأدخل ادلغَت  (3
 انقر نعم  (4

  :أما اخلالصة من تلك التحليلية يعٍت

Ha  : ا إذا  (2 Tailed) Sig> 0.05فالبيانات التجانس ،. 

 . H0 : ا إذا  (2 Tailed) Sig<0.05  ،.فالبيانات غَت التجانس 

 ( t ) إذا كانت نتائجو الطبيعية كالتجانس فاستخدمت باختبار ت 

 ( u ) ؤإذا كانت غَت الطبيعية أك غَت التجانس فاستخدمت باختبار  

  (Uji t)اختبار ت .5
بة كالضابطة ىذا االختبار مهدكؼ دلقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجري

 حساب االختبار - sample T test  بار ادلستخدـ ىي، االختتوجد الفركؽ الواضحة

t كأما خطوات اختبارىا كما يلي :ةباستخداـ بررل . 

 <اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبة View أدخل نتيجة الطلبة ادلغَت (1
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مزخورة باجملموعة اجتربية ىي اجملموعة األكؿ كاجملموعة  Data View البيانات (2
 الثانية.الضابطة، ىي اجملموعة 

3)  Analyze- Compare - Means - Independent - Samples T – Test 

 .انقل قيمة اختبار ادلتوسط احملتول إىل الصندكؽ اختبار ادلغَت (4

  (Grouping Variable) أدخل اجملتمع إىل صندكؽ اجملتمع ادلغَت (5

  Define Groups انقل (6

 (.  ۲( كاجملموع الثاين ب )  1أخزر اجملموع األكؿ ب )  (7

 انقر " مث " ك " نعم ". (8

اخلتبار يعٍت إذا البيانات التحليل توزيع الطبيعية كالتجانس  كاخلالصة من ىذ
 (Uji t)   فاستخدـ باختبار ت

 Ha ؼSig> 0.05 (Tailed 2)  ا إذا قيمة ادللحوظة أكرب من درجة ادلغزل  -

 .البعدمتبار خؽ قبل كبعد االختبار القبلي كاالمقبوؿ، فال توجد الفر 

 (Uji U) ؤ االختبار .6

 الباحثة يستخدمت التجانس كغَت الطبيعية غَت التحليلية البيانات إذا
 34 :تايل كما ؤ اختبار باستخداـ باختيار

 التجريبية كاجملموعة الضابطة اجملموعة View ادلغَت إىل الطلبة نتيجة أدخل (1
 .احملتول متوسط اختبار بنتيجة

 كاجملموعة األكىل كاجملموعة التجربية باجملموعة مزخورة View البيانات (2
 . الثانية كاجملموعة الضابطة

  Analyze - Nomparametrie Legacy Dialogs - Independent انقر (3
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 . Test Variable List الصندكؽ إىل االختبار قيمة أدخل (4

 .   .Grouping Variable الصندكؽ إىل اجملتمع أدخل (5

 Define Groups انقل (6

  نعم " ك مت " انقر .  (7

  :ىي االختبار ىذا من اخلالصة أما
 ك مردكدة Ha يف ، اجملموعتُت بُت الفرؽ فتوجد Sig> 0.05 (Tailed 2)  ا إذا -

 H0 مقبولة .  

 ك مقبولة Ha يف ، اجملموعتُت بُت الفرؽ فتوجد Sig<0.05 (Tailed 2) اإذ -
H0 مردكدة. 

 

 
 

 
 

 


