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 الباب الثالث

 هج البحثامن

 

 الفصل األول : ونو  البحث 

أن يعرف و يصف و حيلل نوع البحث املستخدم  حبث جتريب. يهدف البحث        

وجود أتثري منوذج تعلم التالميذ يف مهارة القراءة و تطبيق منوذج تعلم التعاون على تنمية 

أو عدمه على مهارة القراءة. يقسم البحث إىل الصفني أي الصف التجريب و التعاون 

 التعاون, و . الصف التجريب جمموع التالميذ الذين يعطون منوذج تعلمضابطالصف ال

 .جمموع التالميذ الذين يعطون منوذج تعلم التقليد ضابطالصف ال

 ت البحث و مكاونهأوقا الفصل الثاين :

 البحث أوقات  1

 .2011يؤدى وقت البحث يف ساعات التعلم للمستوى الشفع سنة 

 

 مكان البحث  2

 كنداري.  1يؤدى مكان البحث يف املدرسة العالية احلكومية 
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 الفصل الثالث : متغري البحث و تصميمه

   متغري البحث1 

 راءةمهارة الق:  (X) ستقلأ. املتغري امل

 منوذج تعلم التعاون:   (Yب. املتغري التابع )

   تصميم البحث2

 : بحث املستخدم تصميم جمموعة الضابط. صورته هيتصميم ال       

  1اجلدول

 تصميم البحث

 2ب 1س 1ب ا

 4ب 2س 3ب ك

 

 :اإليضاح

 ا   : الصف التجريب          

 ضابطك: الصف ال          

 ل العمل يف الصف التجريب(: االختبار األول )قب 1ب



31 

 

  

 

 : االختبار األخري )بعد العمل يف الصف التجريب(  2ب          

 (ضابط: االختبار األول )قبل العمل يف الصف ال 3ب          

 ( ضابط: االختبار األخري )بعد العمل يف الصف ال  4ب          

 مالتعاون: تطبيق منوذج تعل 1س          

 30طبيق منوذج تعلم التقليد: ت2س          

 ةعينالو  جمتمع البحثالفصل الرابع : 

 جمتمع البحث  1

و  11البحث كل تالميذ الصف  جمتمع. 31كل موضوع البحث  جمتمع البحث       

 تلميذا بثمانية صفوف. 293عددهم 

 ة عينال  2

تقنية العينة ابستخدام  ت. يفعل أخذ32العينة بعض السكان أو وكاله املبحوث       

بسيطة. أسلوب أخذ العينة يف التقنية بـأخذ عشوائية دون اعتبار املستوى  عينة عشوائية

 .يف عينة البحث تلميذا 49.أيخذ الباحث جمتمع البحثيف عضو 
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تلميذا و خيتار للصف التجريب  23 111ولذلك ستستخدم العينة يف الصف        

منوذج تعلم  ضابطخيتار للصف التلميذا و  23 211, و الصف التعاونمنوذج تعلم

 التقليد.

 البحث تاو الفصل اخلامس : أد

البحث  تاو البحث فيه حلصول املواد اليت تعمل ابإلضايف. أد تاو أد تستخدم       

بعنوان "املسجد", مث  يعطى التالميذ نص القراءة تهاملستخدمة اختبار مهارة القراءة. صور 

وى القراءة. األسئلة اختبارة موضوعية )اختيارة حيلل التالميذ أسئلة الفهم على حمت

سؤاال أبربعة اختيار جواب. إعطاء قيمة جلواب صحيح واحد و  21متعددة(. عددها 

 جواب خطإ صفر.

 اةحماكم األدالفصل السادس :

البحث املستخدمة اختبارة، االختبار ملعرفة نتيجة التعلم اليت حصل عليها  اةأد       

االختبار قبل أخذ البياانت  ةفعل حماكم أدايعلى التعلم. ينبغي أن  مهلالتالميذ بعد حصو 

 ا.ثباهتاألسئلة و  صدقملعرفة 
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 ةاألدا دقص  1

 حثاب. سيفعل  الدقحبثها الص نبغي حماكميفدقية إذا حيصل البحث البياانت الص       

مها. حماكم حماكم البحث أو عد دقمن األسئلة املصنوعة ملعرفة ص ىاحملتو  دقحماكم الص

مدلول أبن أسئلة االختبار تقيس هدف التعلم اخلاص املناسب  دقص وىاحملت دقالص

 بصيغة ارتباط بيسريآيل :  ةاألدا دقمبادته. تفعل ص

        

 :  إليضاحا

ipbr        :درجة ارتباط بيسريآيل 

pM       متوسط قيمة املوضوع الذي أجاب بصحيح من العناصر : 

tM       توسط قيمة اجملموع: م 

tS         االحنراف املعياري من قيمة اجملموع : 

p          فرصة التالميذ الذين جييبون بصحيح : 

q          فرصة التالميذ الذين جييبون خبطإ : 
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 ةاألدا ثبات  2

 بصيغة كودير و ريسحارثون : ةاألدا ثباتل فعي

r11    =   

 

 :  اإليضاح

r11         :لكليةاب ثباتال 

p          فرصة التالميذ الذين جييبون بصحيح : 

q          فرصة التالميذ الذين جييبون خبطإ : 

Σpq       : عدد نتائج الضرب بنيp  وq 

n           :عدد العناصر 

s         :االحنراف املعياري من االختبار 
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 مجع البياانت أسلوب الفصل السابع :

 بياانت املستخدمة يف البحث : مجع ال أسلوب       

 اختبار نتيجة التعلم .1

سؤاال( حلصول البياانت على  20اختبار نتيجة التعلم املستخدم يف اختيار متعدد )

ار و بعد االختباربني الصف التجريب الذي يعطى العمل و الصف نتيجة قبل االختبال

 ؟الذي ال بعطى العمل. هل جيد الفرق الكبري أو ال جيد  ضابطال

 حتليل البياانت أسلوب الفصل الثامن :

يفعل حتليل البياانت بعد مجعها إبكماهلا ملعرفة وجود أتثري مهارة القراءة أو عدم        

و  التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيبوجوده للتالميذ الذين يستخدمون منوذج تعلم 

 املستخدمة : . الصيغةتعلم التقليدالتالميذ الذين يستخدمون منوذج 

                                                      t =

 :  اإليضاح

t         اختبار حتليل البياانت : 

X1       )قيمة مهارة القراءة )الصف التجريب : 
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X2     (ضابط: قيمة مهارة القراءة )الصف ال 

SD1  )االحنراف املعياري للتالميذ )الصف التجريب : 

SD 2   (ضابط: االحنراف املعياري للتالميذ )الصف ال 

n1      :)عدد العينة للتالميذ )الصف التجريب 

n2      33(ضابط: عدد العينة للتالميذ )الصف ال 
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