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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث النوع و .أ
االعد والتحيل احإصاايي.ووع البحثمييربتىذاالبحثحبثارتباطييع

يتكعناالرتباطلة,يعينوالباصثةتًتمزعيىالبحثغريالتجرييب49جترييبوغريالتجرييب.
)وتلجةالتعيم(.y(ومتغريرغبةالتعيم)xمنمتغرّي

 أفراد البحث وموضوعه .ب 
 الاف طالب البحث ادلتكاميةوأفرا  احإسالملة ادلتعسطة ادلدرسة ىف الثاين

عسرونومايةوعد ىمانكناوج و البحثطالبامخسة ومعضع  اليغة. تعيم  رغبة
.طالباللدىووتايجو,العرالة

 مكان البحث وزمانه .ج 
االبحث الباصثة تقعم ادلتكامية احإسالملة ادلتعسطة ااتداءاانكناوجىفادلدرسة

.1026سنةشهرأمتعارصىتوعفيربمن

 اجملتمع وعينة البحث .د 
طالب مجلع البحث الثاينورلتيع احإسالملةالاف ادلتعسطة ادلدرسة ىف

.طالبامخسةوعسرونومايةوعد ىم1026/1027سنة راسلةانكناوجادلتكامية
 (4رقم )جدول 

 ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بنكنانج الصف الثاينجمتمع البحث ىف 
 العدد الصف الرقم
 18 "أ" الثاين 1
 18 "ب" الثاين 2
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 18 "ج" الثاين 3
 24 "د" الثاين 4
 24 "ه" الثاين 5
 23 "و" الثاين 6

 125 العدد

منادلايةفينادلستحسنأنقالتسعىارمسيأريكعوتعإنالبحثالذىوقص
اني فالعلنة ادلاية من وإنمثر البحث، علنة ميو الباصثة -20%أو15-11يأخذ

215%من15ااالعتبارإىلأنىذاالبحثأمثرمنادلايةفتأخذالباصثة%50.25
ثالثنيطالبا.والعلنةادلستخدمةعلنةعشعايلة.والبلانفلياإثنانوفتابحعلنةالبحث

.أتىي

(5رقم )جدول 
 ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بنكنانج الصف الثاينعينة البحث ىف 
علنةالالافالرقم
5"أ"الثاين2
5"ب"الثاين1
5"ج"الثاين3
6" "الثاين4
6"ه"الثاين5
5""والثاين6

31العد 
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 أدوات مجع البيانات .ه 
 ىفىذاالبحثتتكعنمنطريقتنيفهيا:طريقةمجعالبلاوات

 االستباوة (2
تستخدم ادلستجلبعن. جيلبها الىت األسئية عيى تشتي  االستباوة ىذه

 البلاواتعن عيى البحثليحاعل علنة الباصثة العرالة رغبة اليغة تعيم
الطالب ادلتكاميةلدى احإسالملة ادلتعسطة ادلدرسة ىف الثاين الاف

انكناوج.
 اإستعياللتقرير إختلارية جعااة الباصثة فتعطى البحث وتلجة قلية

ادلقلاراخللارياألجعاةيعين:
يعين:تعيماليغةالعرالة رغبةإختلاراألجعاةل

(6رقم )جدول 
 نتيجة خياري األجوبة

 5 دائما
 4 غالبا
 3 أحيانا
 2 نادرا
 1 أبدا


 التعثلق (1

مادلالصظة ااألصعال ادلتعيقة البلاوات مجع إىل يهدف التعثلق ىذا
واجلدولوالكتبواجلريدةواجملية،الكاتبواالجتيا والربوامجوغريذلك.

اليغةالعرالةوتايجالتعيموىذاالتعثلقمستخدمليحاعلعيىالبلاواتعن
الطالب لدى احإسالملة ادلتعسطة ادلدرسة ىف الثاين ادلتكاميةالاف
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ادلدرسةانكناوج تأسلس تاريخ عن ادلعيعمات عيى ليحاعل و ,
والتسهلالتوالبلاواتالضروريةذلذاالبحث.

 طريقة حتليل البيانات .و 
اليتمتمجعهااطريقةميلةااستخداماحلساااتاحإصاايلةحتيل البلاواتسلتم

 Product momentاالرمزاحإرتباط.احإرتباطلةتستخدمىياحإرتباطلة
    

             

√    1      1      1      1
 

 اخلطعاهتا:

 : البلاواتادلستخدمةيفاحإستباوةاإستخدامالرمزاآليتطريقةلتقدمي .1

  
 

 
 2001 

البلان:
:وسبةمئعية 
:فرومعينسي 
:اجمليع  

(7رقم )جدول 
 % رغبة رقم
 111%-76% العالية 1
 75%-56% املتوسطة 2
 55أقل من % املنخفضة 3

 

حتيل البلاوات .1
 Product momentتستعي الباصثةرمزالعالقةمعام التعافق.إستخدامالرمز

تعين: Product momentالشروط
 التغريمنالبلاواتالًتتلبلة .2
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 علنتومتجاوس .1

 52طريقةأخذالعلنتواطريقةالعلنةالعشعية. .3

وىذهالبلاواتتعين:
التغريمنالبلاواتالفاشية,ولكناستطلعأنيغريهإىلالبلاواتالًتتلبلة .أ

 اإستخدامالرمز:

   :الرمز(,ا  حتسبادلعدل)
   

 


√   :الرمزاتغريمعلاراحلتفراف,
   1

 


:اإستخدامالرمزالبلاواتالفاشيةإىلالبلاواتالًتتلبلةتغري

   50  20
      

  
 

البلان: 
:اجمليع  
:رليع التكرر 
التكررضربمبتغري:مجية   
الًتتليبالبلاوات:متغري  

 علنتومتجاوس .ب

 SPSS ver.2751إرتدا إرتفا .تبحثهابيعينمنالبلاواتإرتدا  .ج
وىع: Product momentاحإرتباطالرمزلذالكتستخدمالباصثة

    
             

√    1      1      1      1
 

البلان: 
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 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1001), hlm. 211. 
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 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru : Zanafa Publishing, 1020), hlm. 211. 
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 و عالقةانيمتغري:   
 و ضرباني:  
تعيمال رغبةادلتغريعن: 
وتلجةالتعيمادلتغريعن: 

رليع ادلستجلب: 
اطريقة:البلاواتلتفسري

 طريقتوتعين:, r” Product moment“اطريقةجدول .أ

       رمعزه:df (degrees of freedom)تبحث .2
البلان:

 :Number of cases
العلنة:  


r” Product moment“جدولتستخدم .1

rt5يفالدرجةالعثلقة%
rt2يفالدرجةالعثلقة%

 )جدول(اشروط:rt)مالصظة(واحلاص roإقرناني .3

 مر و HoمقبعلوHaمعنوrt < roإذا .2

 53مقبعلHoمر و وHaمعنوrt > roإذا .1
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 اطريقةجدولمنط: .ب

 (8رقم )جدول 

التفسريوسبةالعالقة”r “وتلجة
غريمتأثذرة0,000-0,100
واقض0,100-0,400
مقبعل0,400-0,700
جلد0,700-0,900
جداجلد0,900-2,000

 


