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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ
اإلجتمةعيي   اريفرستيثري  كاية   واهليف  ننيو رفة ي   ىذا البحث حبث بنوع كمي 

اإلسييي ني    ارتوسيي  دار القييية    نفرسيي يف  تفليييل اللايي  الفةبييي  ليييف  الت نيييذ نتيية  عليي  
. وأنيية البيةنييةا ىييذا البحييث  ثحييذا البةلبيي  يف إييجم البيةنييةا     مييوعت  ىيي  مبييةرك

تصيور بةسسيي.ل . والبيةنيةا نييا الوريية   تصييور  اإلسييتبةنةاوالورييية  . البيةنيةا  اإلسيتبةنةا
فار االنيي ىييو حتليييا حتليييا البيةنييةاأسييلو  و الييتفلل الت نيييذ.  نتيية  بةإلقةنيي  نييا حيي   

 . 32بةواي      للفلوم االجتمةعي البسيط مبسةعف  بةنةن  اإللصةاخل   
 نهامكان البحث وزم . ب

. وزنة  مبةراإلس ني  ك ارتوس  دار القة    نفرس  قةنت البةلب  بةلبحث يف
 .م 3102يونيو  2م لىت  3102أبةيا  6 البحث

 أفراد البحث وموضوعه . ج
 نفرس يف الصف البةين نفرس اللا  الفةبي  وت نيذ   هل أنة أ ةاد ىذا البحث

اإلجتمةعي   ارفرسكاة   تثري   كمبةر. ونوضوعو ىو اإلس ني    ارتوس  دار القة   
اإلس ني    ارتوس  دار القة    نفرس تفلل اللا  الفةبي  لف  الت نيذ يف  نتة  عل  
 كمبةر.

 د. مجتمع البحث وعينته
تفلل اللا   نتة  عل  اإلجتمةعي   ارفرستثري  كاة   يتفل  ب بةلبحث تقوم البةلب 

. واجملتمجم يف ىذا مبةراإلس ني  ك ارتوس  دار القة    نفرس الفةبي  لف  الت نيذ يف 
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 ارتوس  دار القة    نفرس يف البحث ىو نفر اللا  الفةبي  وت نيذ الصف البةين 
و  تلميذا. قة  سوىةرسيم  أريكونتوا أ  حتفيف عفدىل سبف  ومخس مبةراإلس ني  ك

حبيث ىذا ( total sampling)الفين  ىو  ذا كة  اجملتمجم أقا نا ارة    يثحذ اجملتمجم كلهل 
جم اجملتمجم عين  يالبحث ىو البحث اجملتمجم. ونظة    قل  عفدىل  جفلت البةلب  إ

     51البحث.
  أدوات جمع البيانات . ه

 اإلستبةنةا .0
اإلستبةنةا ى  جفو  اسس.ل  اليت يف يهة    اآلحة ونستفف ليف   

" likertتستخفم ىذه اإلستبةنةا ارقيةس " 50االجةب  ارنةسب  نجم ضةور  ارستخفم.
( TS(، غ  نوا   )KS، أقا نوا   )(S)، نوا   (SS)الذي يتكو  عل  نوا   جفا 

قيةس ارفف  ليمكا أ  يجي  الفما " ىو ارlikert(. ارقيةس "STSغ  نوا   جفا ) و
يف كا اروضجم التقةس. ويف   االجةب  نا اإلستبةنةا يف يهة اإلصةب  أو القيم   

 كمة يثيت:
 5=   (SSنوا   جفا )

 4=    (Sنوا   )
 2=   (KSأقا نوا   )
 3=   ( TSغ  نوا   )

    0.53=  (STSغ  نوا   جفا )
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 الورية   .3
تستخفم البةلب  الورية   رفة   عا س    نشة  ارفرس ، ألوا  ارفرس  

  والت نيذ ونتة   التفلل الت نيذ. 
 أسلوب تحليل البيانات . و

  طةيق  وكياي  حتليا البيةنةا ارستخفن  يف اإلستبةن  بةستخفام الةنز اآليت:
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 اإليضةح:
F  =التكةار 

N  = اجملموع 
P  =. 52النسب  ار.وي 

عل  اإلجتمةعي   ارفرس تثري  كاة  واستخفنت البةلب  مخس  نفةي  رفة   
،  مبةراإلس ني  ك ارتوس  دار القة    نفرس تفلل اللا  الفةبي  لف  الت نيذ يف  نتة  

  كمة يثيت: 
 20  %- 011)جيف  جفا( % 
 60 %- 21) جيف( % 
 40 %- 61) نقبول( % 
 30 %- 41 %) نةقص( 
 1 %- 31.)54% )نةقص  جفا  
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( لتحليا regresi linear sederhana) نفةدل  االنفارتستخفم البةلب  طةيق  حتليا 
اال ةيقييي  تسيييتخفنهة البةلبييي  إلحتبيييةر أميييي  ارتاييي يا نيييا حييي   نفةنيييا  البيةنيييةا. ىيييذه

 :ثيتاإلرِتفاد. وكياي  حتليا البيةنةا كمة ي
اليت  تحلياالطةيق  ى  ( regresi linear sederhana) االنفارنفةدل   طةيق  حتليا

تستخفنهة بيةنةا نَشكَّا الاةصل . ارتا ا  يف ىذا البحث بيةنتهمة الففد الًتتييب. 
 لذالك تا ر البةلب   البيةنت     نَشكَّا الاةصل  بةستخفام الةنز اآليت:

   51  01
(    ̅)

  
 

 :اإليضةح 
Xi = الًتتيبي  الففد  بيةنةا 
 اإلإةيل =  ̅ 

SD = االنةايف ارفيةري 
تثري   رفة    (regresi linear sederhana) نفةدل  االنفارمث تستخفم البةلب  رنز 

 55كمة يثيت:تفلل اللا  الفةبي  لف  الت نيذ   نتة  عل  اإلجتمةعي   ارفرسكاة   
 ̂       

 :اإليضةح 
 أ ةد يف ارتاي  التةبجم ارتوقجم = ̂ 
a = البما البةبت 
b عةنا االنفار = 
X   = قيم  ارتا  ارستقا 
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