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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 تصميم البحث .أ
تأثري قدرة املدرس يف استخدام  إن ىذا البحث حبث جتريب و اهلدف منو ملعرفة 

أسلوب التعليم يف تعلم اللغة العربية  لرتقية دوافع التعلم لدى التالميذ باملدرسة 
 املتوسطة معهد دار احلكمة ببكنبارو

 
 زمان البحث و مكانو .ب

مدرسة دار  يففبدأن الباحثة البحث من أبريل حىت مايو و مكان البحث   
 . احلكمة املتوسطة اإلسالمية ببكنبارو

 
 أفراد البحث وموضوعو .ت

 يف"أ" و "ب" الصف الثاين أفراد البحث ىو مدّرسة اللغة العربية و تالميذ   
قدرة املدرس يف . و موضوعة تأثري مدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية ببكنبارو

استخدام أسلوب التعليم على ترقية دوافع تعليم اللغة العربية  لدى التالميذ يف مدرسة 
 دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية ببكنبارو.

 
 جمتمع البحث و عينتو .ث

مدرسة دار احلكمة  يفكل تالميذ الصف الثاين  اجملتمع يف ىذا البحث ىو  
 نظر إىل قلة عدحهم فجعل مجع اجملتمع عينة البحث.، و املتوسطة اإلسالمية ببكنبارو
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 أسلوب مجع البيانات  .ج
 اإلستبانات .1

 .مدرسة دار احلكمة التالميذدوافع التعلم لدى ىذه اإلستبانات ملعرفة ترقية  
 املالحظة  .2

 استخدام أسلوب التعليم يف تعليم ىذه املالحظة ملالحظة تأثري قدرة املدرس يف 
املتوسطة اإلسالمية مدرسة دار احلكمة  التالميذاللغة العربية على ترقية دوافع التعلم لدى 

 ببكنبارو
 

، (SR( غالبا ) SSدائما  )ويرد على كل سؤال مخس إجابات, وىي :   
 (.SJ( نادرا جدا )JAنادرا،  )(، KDأحيانا ) 

 
 لتحليل كل اإلجابات ترجو إىل:

 
    5 :         ( SSدائما  )
 4 :          (SRغالبا )

  3   :    ( KDأحيانا  )
 2  :          (JAنادرا  )

 1       :(SJنادرا جدا )
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 أسلوب حتليل البيانات .ح
 
  و الرمز املستخدم لتحليل البياناتSPSS  16.11 
  اإلستباناتطريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة و 
 باستخدام الرموز اآليت : 
 :   

 

 
 س      1111 

   P  نسبة مئوية  : 
   F التكرار : 
   N جمموعة : 
تأثري قدرة املدرس يف استخدام أسلوب التعليم يف  الباحثة أربعة معيار ملعرفة تاستخدم

تعلم اللغة العربية  لرتقية دوافع التعلم لدى التالميذ باملدرسة املتوسطة معهد دار 
 منها : احلكمة ببكنبارو،

 )جيد جدا%11 - 1111 ( •
 ) جيد611 - %11   ( •
 )مقبولة(% 41 - 611  •
 )ناقص211 - 411  ( •
 (ناقص جدا 11 - 211   ( •

 


