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 مدخل البحث ونوعه  .أ

البحث. الباحث هنًجا كمًيا يف هذا  البه  سيستخدم  م األساليب دخث يستحذا 

التح يؤكد  العديالكمية،  البياانت  على  اإلحصائية. دليل  ابلطرق  معاجلتها  يتم  اليت   67ة 

بحثية  املوضوعات اللذلك، ابستخدام األساليب الكمية، ميكن للباحث أن يصف حالة  

ة  ئيعلى احلقائق يف الوقت احلايل )يف وقت البحث( أو ابستخدام البياانت اإلحصابناًء  

 أسئلة البحث ابستخدام حتليل البياانت الكمية. ىبة علالإلج

للحصول على التأثري بني املتغريات اليت متت حبثها.   هذا املدخليستخدم الباحث  

 أم املتغري يف هذا البحث: 

 (x) (independent variable)متغري مستقل  .1

تغري  ملاهذا    .ري أخرتغالذي ال يتعلق ابمل  (x)  (independent variable)متغري مستقل  

، والقدرة  )1x(أيثر املتغري أخر. متغري مستقل يف هذا البحث هي: اخللفية التعليمية  

 x)2(على قراءة القرآن وكتابته 

 
 

67 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5 
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 (y) (dependent variable)متغري مقيد  .2

. متغري  68املستقل و متغري الذي يؤثر أو يكون مسببا لوجود املتغري  مقيد همتغري  

 .  (y)عربية م اللغة اللعت اجنازث هو بحمقيد يف هذا ال

التعليمية  ملعرفة أثر     اجناز على    x)2(القدرة على قراءة القرآن وكتابته  ، و )1x(اخللفية 

 :لاجلدو  اأنظر إىل هذ (y)تعلم اللغة العربية 

 تصميم البحث  3,1 لاجلدو 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1X : مية  ل اإلس  وية نثاسة الر املد  يف  ةالتعليمية لدى طلبة لقسم العلوم الدينيلفية  اخل
 متغري املستقل( ك) ه بومبوواتان احلكومية كواتابرو

2X :   املدرسة يف  الديين  العلوم  لقسم  طلبة  لدى  وكتابته  القرآن  قراءة  على  القدرة 
 املستقل( متغري ك)  واتانه بومبو احلكومية كواتابروة ميلالثانوية اإلس

Y : العربية    اجناز اللغة  لط  لدىتعلم  الثانوية    ةيالدين   مالعلو م  س قلبة  املدرسة  يف 
 متغري املقيد( ك )مية احلكومية كواتابرو واتانه بومبو لاإلس

 
68 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2013(, h, 169 . 
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 جمتمع البحث وعينته  .ب

 جمتمع البحث .1

وأخذ   أمر  اجملتمعحتديد  العلمي  البحث  وفقا    يف  للغاية.  لتولوس  ضروري 

فإن   "  اجملتمعوينارسينو,  ابلبحثهم  املشمولني  األفراد  الحقا   خيضعونو   مجيع 

إلستخعميمتلل الطريقة  هو  التعميم  من  ل"  أوسع  جمموعة  حول  استنتاجات  ص 

الفردية.  اجملموعات  من  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت  على  بناًء  وفقا   69األفراد 

"nto)(Arikuألريكونتو   و  اجملتمع,  البحث  موضوع  جمال    اجملتمع  70". أبكمالههو 

ص معينة حيددها  ئخصاات و صف  االيت هل  وضوعات ملللتعميم يتكون من: األشياء/ا

 71ص النتائج. لستخإالباحث لبحثه مث 

هم كامل اجلودة اليت جيب    اجملتمعستنتاج أن  إمن املعريفات السابقة ميكن  

مجع   يتم  أن  جيب  النوععية    تمعاجملفحصها.  حيث  من  وواضح  مناسب  بشكل 

و  أخذها  مت  اليت  البياانت  حساب  ميكن  حيت  من  اختبار ادة  إعوالكمية  بل  قها 

مجيع  البا أم  متساواي.  والظروف  الوضع  أن  طاملا  اآلخرين  هذا   اجملتمعحثني  يف 

 
69 Tulus Winarsinu, Statistika dalam Penelitian Psikologi & Pendidikan, (UMM Press: 

Malang, 2004), h. 12. 
70 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (PT. Binneka 

Arta, 1993), h. 115. 
71 S Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 80. 
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مية احلكومية  لعلوم الديين يف املدرسة الثانوية اإلسهم مجيع الطلبة لقسم الالبحث  

 :لكما يف اجلدو   .ه بومبوااتان مية احلكومية لاملدرسة الثانوية اإلسو  كواتابرو

ممع  تجم : 3,2 لاجلدو  العل  نالطلبة  الثانوية   قسم  ابملدرسة  الدينية  وم 
  كواتابرواإلسالمية احلكومية  

 

 اجلملة متخرج من املدرسة  الصف  الرقم 
 املتوسطة  املتوسطة اإلسالمية 

 36 15 21 1الدين   10 1
 36 16 20 2الدين   10 2
 40 13 27 1الدين   11 3
 39 15 24 2الدين   11 4
 36 12 24 1ن  ديال 12 5
 36 8 28 2الدين   12 6

 223 79 144 اجملموع
 2020/2021املصدر: الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسلمية احلكومية كواتابرو 

تمع يف هذا البحث من الطلبة يف  السابق أن اجمل  3,2  دولا نظران من اجلإذ

الع اإلسقسم  الثانوية  الدين ابملدرسة    223جملموعة  اب  وواتابر ك  احلكوميةمية  للوم 

ويت اإلس  144كون  طلبة  املتوسطة  ابملدرسة  املتخرجني  طلبة  ولمن  من    79مية 

 طلبة املتخرجني ابملدرسة املتوسطة. 
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الدي : 3,3 دولاجل  العلوم  قسم  من  الطلبة  الثانوية   جمتمع  ابملدرسة  نية 
 اتانه بومبو  ة احلكومية اإلسالمي

 

 اجلملة ة متخرج من املدرس الصف  الرقم 
 املتوسطة  سالمية املتوسطة اإل 

 36 17 19 الدين  10 1
 36 13 23 الدين  11 2
 33 16 17 الدين  12 3

 105 46 59 اجملموع
 2020/2021 اتانه بومبو كومية مية احللالوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلساملصدر: 

 قسم  يفلطلبة  ا  أن اجملتمع يف هذا البحث من  3,3  دولمث إذا نظران إىل اجل

طلبة    105مية احلكومية اتانه بومبو ابجملموعة  ل سة الثانوية اإلسين ابملدر دلعلوم الا

املتخرجني    59ويتكون   طلبة  اإلسمن  املتوسطة  ولابملدرسة  طلبة    46مية  من 

  ابملدرسة املتوسطة. املتخرجني

فحجم    استنادا ذالك,  البحثعلى  هذا    ذيال  جمتمع  استخدامه يف  سيتم 

مية احلكومية  لملدرسة الثانوية اإلساب  العلوم الديين   مالطلبة يف قس   عيمج  حث هملبا

اإلسوا  كواتابرو الثانوية  بومبو   احلكوميةمية  ل ملدرسة  حوايل    اجملموعةويبلغ    اتانه 

من    203مية ولملتخرجني ابملدرسة املتوسطة اإلسن طلبة ايتكون م  شخصا  328

 طة. ابملدرسة املتوس طلبة املتخرجنين م 125و طةطلبة املتخرجني ابملدرسة املتوس
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 العينة .2

يستخدم   72العينة هي جزء أو ممثل عن السكان الذي جيري عليه البحث. 

اسلوب   ابألسلوب  إالباحث  العينة  هذا   .”probability sampling“ختيار  أن 

من   عنص  لكل  متساوية  فرصا  يوفر  العينة.   اجملتمعاألسلوب  يف  انتخابه  ليتم 

ألن    ,”simple random sampling“  ت خذ العينا ألباحث يف  ستخدم اااليت    قةوالطري

من   العينات  أخذ  ينظر    اجملتمع يف  وال  عشواعية  طبقات  إبطريقة  .  اجملتمع ىل 

 73متجانسني. اجملتمعيستخدم هذه الطريقة عندما يعترب أفراد 

عينة ابستخدام   الباحث  البحث, أيخذ  ألن    ”random sampling“يف هذا 

ليصبحصله فر   أو اجملتمع  ملوضوعا  كل إذا كان    ة  أريكونتو  قال سوهارمسي  عينة. 

من   أقل  البحث   100املوضوع  البحث  ليكون  الباحث كله  تناول  أن  فأفضل 

فياجملتمعي إذا كان عدد املوضوع كبري  املواد بني . مث  الباحث من    مكن أن أيخذ 

 : أو أكثر, إعتمادا على على األقل من %25-20أو   10-15%

 والطاقة واألموال. الوقت  نباحث مال ية قدرةؤ ميكن ر  (أ

 
72 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (PT. Binneka 

Arta, 1993), h. 104. 
73 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 82 . 
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البياانت كثريا  إ (ب  ينطوي على  املراقبة لكل املوضوع, ألن  املنطقة  نطاق  تساع 

 . لأو قلي

 74حجم املخاطر اليت يتحملها الباحثون.  (ج

ذالك, فحجم العينة اليت سيتم استخدامها يف هذا البحث هم   على   استنادا

  223:  مية احلكومية كواتابرولسسة الثانوية اإلدر ملابين  ديالطلبة يف قسم العلوم ال

تقريب    55,75=     25%×   ومن  60اىل  اإلسا  شخصا.  الثانوية  مية  لملدرسة 

  العينة ويبلغ  شخصا    30اىل تقريب    26,25=     %25×    105:  اتانه بومبو  احلكومية

 :دول. أم عينة البحث يف كل املدرسة كما يف اجلشخصا 90حوايل 

ابملدرس : 3,4 دولاجل  البحث  احلكومية  ةعينة  اإلسالمية    الثانوية 
 اتانه بومبو الثانوية اإلسالمية احلكوميةكواتابرو واملدرسة 

 

 عينة البحث  الرقم 
 ( يةالدين)الطلبة من قسم علوم 

 املدرسة ن م ونمتجرج
املتوسطة  اجلملة

 املتوسطة اإلسالمية

من .1 الثانوية    الطلبة  املدرسة 
 كواتابرو   كوميةحلمية الساإل

30 30 60 

من .2 الثانوية    الطلبة  املدرسة 
 30 15 15 اتانه بومبو مية احلكومية لاإلس

 90 45 45 اجملموع
 

74 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (PT. Binneka 

Arta, 1993), h. 120. 
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السابقعلى    استنادا اليت  اجلدول  فالعينة  هذا    ثحالبا  سيستخدمها,  يف 

ومية  كمية احللة الثانوية اإلسطلبة قسم العلوم الدينية من املدرس  60هي  البحث  

سخضا ومتخرجني    30مية  لسطة اإلسرجني املدرسة املتو خابرو تتكون من متاتو ك

الدينية  طلبة    30شخصا. مث    30من املدرسة املتوسطة   من املدرسة   قسم العلوم 

اإلس احلكوملالثانوية  املتوسطة   يةمية  املدرسة  متخرجني  من  تتكون  بومبو  اتانه 

نة يف يوع العفمجم  .15سطة  و ة املترسومتخرجني من املد  صاسخ  15مية  لاإلس

البحث  ه قسم    90ذا  من  طلبة  تتكون  املدرستني  من  الدينية  طلبة    45العلوم 

اإلس املتوسطة  املدرسة  من  ولاملتخرجني  من    45طلبة    45مية  املتخرجني  طلبة 

 ملدرسة املتوسطة. ا
 

 موقع البحث .ج

ب على  ليحصل  البحث  إجراء  سيتم  الذي  املكان  هو  البحث  أوياموقع    انت 

 : اوموقع البحث يف هذا البحث مهت البحث. لتعلقة مبشكاملطلوبة امل معلومات 

الشارع حسن لاإلس  الثانوية  املدرسة .1 يف  تقع  املدرسة  هذه  احلكومية كواتابرو,  مية 

 وت أواتر كواتابرو كاليمانتان اجلنوبية.بصري مسياب يولو ال
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احلكومية  لاإلس  الثانوية  املدرسة .2 بمية  تقع يف  املدرس  , هذهووب اتانه  ح.م ع  ر الشاة 

 .كاليمانتان اجلنوبيةنورنج بغااتن كوسان حيلر اتانه بومبو  

وكانت  قسم من العلوم الدينية    هلماكموقع البحث,    تاناملدرس  هااتنأخذ الباحث  

مدا منطقة كو أفضل  يف  بومبو  اتابرورس  مع    واتانه  وتنافس  جاهها  مت  اليت  واملدرسة 

على   اخرى  ارى. كمؤ خاأل  اجنازمدارس  تعليمة  املدلسسة  أن  اإلسدينية  مية  لرسة 

ا زايدة من بعض الطلبة الذين حققوا أداًء جيًدا على مهل  واتانه بومبو  احلكومية كواتابرو 

يجي فيمكن أن تكون  ا واملوقع االسرتاتمات املختلفة هلجناز مستوى املنطقة واملقاطعة. ابال

اإلس احلكومية كواتابلاملدرسة  بومبواتان  ور مية  ا  وه  من  احملتملنيلمطلواب  خبلفية  طلبة   

 املنطقة احمليط هبا.التعليمة املختلفة و 

.  (field research)من وجهة مكان البحث, يدخل هذا البحث اىل حبث امليدان  

والصور واألرقام ألن هذا البحث  حث يف شكل الكلمات  اليت مجعها الباومن البياانت  

 ية.كمابستخدام األساليب ال
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 مصادر البياانت -د 

س هي    (Suharsimi Arikunto)أريكونتو    هارمسيو قال  البياانت  مصادر  أن 

فيها. البياانت  على  احلصول  يتم  اليت  البياانت    75املوضوعات  البحث   يفمصادر  هذا 

 هي: 

البياانت اليت قدمت على الباحث مبشارة. املصادر  ساسية هي  ألت االبياانمصادر   .1

لالبحث ه  من هذاة  البياانت األساسي مباشر  الباجث على ادي حبث  ملبحث ى 

امل أما  البحث هيحبث عنه.  البياانت األساسية من هذا  ونتائج   االستبانة  صادر 

وكتابته.  اختبار القرآن  قراءة  على  او   القدرة  قسم  الديطلبة  يف  لعلوم  املدرسة  نية 

العلوم    بة قسمطلشخصا. و   60مية احلكومية كواتابرو وكان عددهم  لالثانوية اإلس

امل يف  الثانوية  الدينية  عددهم  لساإلدرسة  وكان  بومبو  اتانه  احلكومية    30مية 

 .شخصا. مدرس اللغة العربية من املدرستني

الثانوية   .2 البياانت  غريمصادر  البياانت  مصادر  قدمت  هي  اليت  البياانت   مباشرة 

بشكل   بياانت الالبياانت الثانوية يف هذ البحث هي عبارة على    76على الباحث. 

املتحجة يف البحث. الوثيقة اليت جعلت مصادير انت اياملتعلقة ابلب لتوثيق والرسائال

 
75 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), h. 72. 
76 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67. 
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بياانت   البحث هي  العربية )كشف    اجنازالبياانت يف هذا  اللغة  الدرجات(  تعلم 

مية كواتابرو واتانه لالثانوية اإلس  املدرسةالدينية يف    من قسم العلوم  بةطلالعدد  و 

والرس وامل ج ابلبحتل احملائبومبو.  والكتب  املتعلقة  االت و قث  اإلنرتنيت  القنات يف 

  ابلبحث.

 

 مع البياانت جل سلولب األ  هـ.  

ق للحصول على بياانت دقيقة وموثوقة, يستخدم الباحث العديد من تقنيات وطر 

 البياانت على النحو التايل: مجع 

 طريقة املالحظة .1

  د موضوع البحث ليشاهىل إباشرة  م  حظات ليقوم الباحث أنشطة املراقبة مب

حظة الدقيقة  ل هتماما ابلوقائع واألحداث مث كتبها ابلرتتيب، واملإباشرة يف امليدان  م

وضوعية ملوايف االنتباه وهو شرط أساسي من شروط امللحظة الصحيحة الناجحة  

التحيز التعليم .  وعدم  عملية  مراقبة  و يةمثل  املرافق  حالة  ومراقبة   يف  ت لالتسهي، 

 .نية يف املدارس يراقبة األنشطة الدوم س ار املد
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 ختبارطريقة اال .2

يستخدم الباحث هذه الطريقة ليحدد قدرة عناصر البحث على قدرة القراءة  

هو طريقة    ختبارإن اال   (Anas Sudjiono)القرآن وكتابته. كما قال أنس سودجيونو  

احل الشخص  هبا  يقوم  اليت  الوظيفة  من  سلسلة  ويقّوم  على  اصليقيس   ختبار الال 

(testee) .77 

اال  تميس ليحدد    ختبارالباحث إجراء هذا  العربية  اللغة  ابلتعاون مع مدرس 

 مني: إىل قس  ختبارالقدرة على قراءة القرآن وكتابته لدى الطلبة. ينقسم هذا اال

 الشفوي ختباراال (أ

الذي يقدمه الباحث إىل    ختباراال البحث    عينةالشفوي هو بعض السؤال 

ا  احوال  عنليعرف   اإلجالجوانب  من  شفاببحث  املقدمة  يستخدم   78اهيا.ت 

 الشفوي ليعرف قدرة الطلبة على قراءة القرآن.   ختبارالباحث هذا اال

 

 

 

 
77 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan Edisi 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 66 – 67. 
78 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan Edisi 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 75. 
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 الكتايب ختباراال (ب 

الذي  ختباراال السؤال  بعض  إىل    الكتايب هو  الباحث  البحث    عينةيقدمه 

املقدمة كتاب اإلجاابت  من  البحث  جوانب  احوال  عن  دم خيست  79.ياليعرف 

 الكتايب ليعرف قدرة الطلبة على كتابة القرآن.  راختبباحث هذا االال

الدينيةطلبته لدى  وكتاب  القرآن  لتحليل القدرة على قراءة  يف  ة قسم العلوم 

احل اإلسلمية  الثانوية  باملدرسة  واتانه  إجراء  بو  ومكومية كواتابرو  . ختباراالبعد 

  من   توسطامل  مةيأبن حياسب ق  تهوكتاب  نالقرآ  ءةقيس الباحث قيمة القدرة على قراي

  يقيس   وإذا  درستني.امليف    تهوكتاب  القرآن  قراءة  يف القدرة على  اإلمجايل  جمموع  قيمة

من  توسط  قيمة امل  فيحاسب ؤشرات،  امل   دمن عد  رآن وكتابتهالق   القدرة على القراءة

 صيغة: ال ابستخدامامجاليا  قيمة املتوسطو ات  ؤشر املكل 

 

   قيمة املعدلة   =  

 مجلة قيمة اإلمجالية  =    

 مجلة العينة =   

 80:املعايري يف اجلدول التايل بعض  يشريلمي و تقالستخدام اب الباحث ويتم

 
79 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan Edisi 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 75. 
80 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 6, 2010), h. 211. 
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 ة قدرة الطلب على بحثالمي و تقيف عايري امل : 3,5 دولاجل 

 

 التصنيف مدى القيمة 
 جيد جدا 100 – 80

 جيد  79 – 66
 د يحسب ج   56 – 65
 انقص   40 – 55
 انقص جدا  39 – 30

 

اإلحصائية   األساليب  ابستخدام  البياانت  هذه  حتليل  أي سيتم  الوصفية، 

خ من  عليها  احلصول  مت  اليت  البحث  متغريات  اوصف  نتائج  يتم  ختبارال لل   .

 .بيانيةالداول ورسوم اجلتقدمي األوصاف يف شكل 

 ق طريقة الواثئ .3

البلواثئق  اطريقة   عن  تبحث  املتغريات  يهي  والكتب اانت  النسخ  من 

و  اإلجتماعات  ودقائق  والنقوس  واجمللت  األعمال    جدولوالصحف  أو  الدراسي 

 81والشيء اليت يتعلق ابلبحث.

الطريقة هذه  بن  تستخدم  البياانت  امللتحصل  طريقة  على  املتعلقة  لاء  حظة 

البحث املطلوبة يف موقع  املدرس    التنظيمي وحالة  ى هيكاللتضمن عت  ابلبياانت 

 بة وقيم الطلبة يف كشف الدرجات.   لوحالة الط
 

81 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Jakarta: Andi Ofset, 1991), h. 158. 
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 االستبانة .4

بعض    االستبانة على هي  للحصول  استخدامها  يتم  اليت  املكتوبة  األسئلة 

وفقا حملمود    82بني تقاريرا حول نفسه اليت يشعرها أو يعرفها.معلومات من املستجي

(Mahmud)    البياانت ابجل  التقنية  ارة عنعب  االستبانةفإن قامع  إرسال  ئمة  لطريق 

األسئلة اليت جيب أن ميلؤها املستجبيبون. كان معظم البحوث اإلجتماعية والرتبوية 

البياانت.  االستبانةتستخدم   عبارة    االستبانةإن    dwan)(Riوقال رضوان    83جلمع 

است على  ألشخاص  املعطاة  ابألسئلة  قائمة  لعن  وفقا  للرد  لبات  طاعداد 

 84.ستخدمنيملا

البحث هذا  الباحث    يف  الديني   االستبانةسيوزع  العلوم  قسم  طلبة    ة إىل 

مية احلكومية  ل ملدرسة الثانوية اإلساو   مية احلكومية كواتابرو لملدرسة الثانوية اإلساب

التعليمية وأنشطة القراءة والكتابة   مبواتانه بو  البياانت حول اخللفية  ليحصل على 

 . املدارس  هذه عربية يفلدروس اللغة ا يف قة ملتعلاائل ساملو  لدى الطلبة

 

 
 

82 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (PT. Binneka 

Arta, 1993), h. 15. 
83 Mahmud, Metode Penelitian Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 

h. 177. 
84 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2003), 

h. 25. 
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التعليمية والقدرة على قراءة  عن    االستبانةبرامق   : 3,6 دولاجل  اخللفية  أثر 
اللغة    اجنازالقرآن وكتابته على   قسم   العربية لدى طلبةتعلم 

  العلوم الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو 
سنة دراسية    مبوه بو اتاناإلسالمية احلكومية    ةيالثانو ة  املدرسو 

2019 /2020 
 

 رقم املؤّشر  متغري النظرايت الرقم 
 االستبانة

 خلفية التعليمية  1
 التعليم الرمسي (1

ويكتب   يقرأ  يوم  يف  كل  القرآن 
 (SMP / MTs)  املدرسة الثانوية

1 ,3 
2 

وكتابة  لقراءة  التعلم  وقت  ختصيص 
 / SMP) ية  و الثان  سةالقرآن يف املدر 

MTs) 

4 

املدرسة  الل  متعل يف  العربية  غة 
   (SMP / MTs) توسطةامل

5 ،7 
6 ،8 

 10 – 9 يف موقع الطلبة أنشطة الدينية  التعليم األهلي (2
لقراءة   التعليمية  أنشطة  يف  يّتبع 

 وكتابة القرآن يف املدرسة الدينية 
11 ,13 
12 ,14 

غري   (3 التعليم 
 الرمسي 

اآل بتدابيقوم   القرآن  قراءة  يس ر ء 
 تهوكتا

15 ,16 
17 

 19, 18 التحفيز والتشجيع من آابء الطلبة 
20 

قرآءة   2 على  القدرة 
 القران 

  جيديستطيع أن يقرأ القرآن مبخرج 
 

21 – 22 
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يستطيع أن يطّبق التجويد يف القراءة 
 جيدا

23 – 24 

 25 ل يستطيع أن يقرأ القآن ترتي
رأن ايت القآمعىن    هميستطيع أن يف

 ألىت قرأها 
26 

على   3  كتابةالقدرة 
 القران 

اهلجاء   حروف  كتابة  يستطيع 
 وعلمات الرتقيم بشكل جيد. 

27 

كتابة   القرآنية  يستطيع  اآلايت 
 بشكل جيد.

29 
28 ,30 

مباشرة  القرآنية  يستطيع كتابة آايت 
  بعد الرأي

31 

مباشرة  القرآنية  يستطيع كتابة آايت 
 السمع عدب

32 

تعلم يف  عوقات  امل 4
 ربيةلغة العلا

 33 العربية.  نص يف قراءة وكتابة مل يتعود
 40, 35 سّد الرتكيب واللسانيات. 

36 
 39  - 34 يةميأدوات ووسائط التعل استخدام

العربية  اللغة  لتعلم  الوقت  ختصيص 
 يف املدرسة. 

37 

يف   اللغوية  املعامل  من  االستفادة 
 .غةةللا تعلم

38 

تؤثر  5 اليت  العوامل 
  التعلم اجناز ىعل

 45, 41 درس اللغة العربيةيرغب ب
42 
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 47 درس اللغة العربيةيرغب مب 
 46 – 43 يباشر تدريبات اللغة العربية دائما.

ستكشاف مواد تعلم إل  ةتوعية الطلب
 .اللغة العربية

44 

 49 – 48 التشجيع من مدرس اللغة العربية
 50 ة الطلبة من أسر  عالتشجي

 50 االستبانة من  األسئلةع و جمم
 

 

إن   السابق,  اجلدول  سيوزعها    االستبانةمن  البحث  اليت  عينة  إىل  الباحث 

،  9،  7،  5،  3،  1م  األسئلة اإلجيابية هي الرق  25منها  . و األسئلة  50تتكون من  

11  ،13  ،15  ،16  ،18  ،19  ،21  ،23  ،25  ،27  ،29  ،31  ،34  ،35 ،  

  ، 2ألسئلة السلبّية هي الرقم:  ا  25  اومنه  .50،  48،  47  ،45،  43  ،41،  40

4  ،6 ،  8،  10  ،12  ،14  ،17  ،20  ،22  ،24  ،26  ،28  ،30  ،32  ،33 ،  

36 ،37  ،38 ،39 ،42  ،44  ،46،  49. 
 
 

 حتليل البياانت .و

البياانت املستخدمة يف  س ي الفرضيات. حتليل  ليخترب حقيقة  البياانت  تخدم حتليل 

اخلطي املتعدد. يستخدم   االحندارحتليل  و اخلطي البسيط    االحندارل  يهو حتلث  هذا البح

ت لتعرض يف شكل  لقة بني متغرية مقيدة مبتغريات مستقلاخلطي الخطبار الع  االحندار
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   ملستخدم يف هذا البحث هو التحليل اإلحصائيفلذالك التحليل ا.  االحندارمعادالت   

      .SPSS 21ابستخدام 

ع االجي  ت بياان   لىللحصول  على  فيجب  ليكون    ختباردة,  ات  اختبار اجلهاز 

مع   هبا  وموثوقة  الصحيح كأداة جلمع    اختبارصحيحة  اجلهاز  استخدام  وميكن  اجلهاز. 

اجليد أن توفّر بعض الشروط من    االحندارتحليل  البياانت البحثية. فيجب على البياانت ب

 على النتيجة لحصول  طلبات لتيع املمجسيكي. بعد استيفاء  لاالفرتاض الك  اختبارل  لخ

هي   النحو  الفرضية  اختبارالنهائية  على  اإلحصائية  البياانت  حتليل  طرق  عن  الشرح   .

 التايل: 

 (instrument test)األدوات/اجلهاج  اختبار .1

أم   اختبارُيستخدم   املوثوقات  والبياانت  الصاحلات  البياانت  ليعرف عن  األدوات 

وال يستخدمهاصال.  اليت  صحللباحث  ا  يغة  البيقيس  صيغة  هي  العزوم   ةياانت  ضرب 

(product moment)اال أدوات  كانت  ختبار.  الوصفي   اختبار  املستخدمة   اإلحصاء 

 املوثوقية.حية و لات الصاختبار 

 اإلحصاء الوصفي اختبار (أ

الوصفي    اختبارهذا   تغري من  املخلصائص كل    اعام  اوصف  يقّدم اإلحصائي 

عند    البياانت.  نع  األدىنوقمة األعلى و (  Mean)سط  تو امل  قمة  بياانت البحث من
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 SPSS Statistic، ميكننا استخدام اإلصدار من  اإلحصائي الوصفي  اختبارإجراء  

 :التاليةابخلطوات  21

 SPSSإفتح برانمج  (1

 بــ:  SPSSبياانت يف ال أدخل (2

  وانقر  ديدةاجلعمل الافتح ورقة(file - new - data) 

 املتغريات خصائصأمساء و  إلدخالض يعرض متغريات العر س 

 (سم املتغري احملدد وعدد األسئلةاب)وفقا  ياانت الب امأل 

   ابنقر  حفظ البياانت(menu file – save as)    مث إعطاء إسم امللف بــUji 

Statistik Deskriptif  للتوحيد ووضع امللف يف الدليل املطلوب . 

 بياانت املعاجلة:  (3

  انقر فوق القائمة(Analyze – Descriptive Statistics – Descriptive) 

 أدخل , y2, X1X  يختبار اال إىل مربع العناصر. 

  انقر(option)   

 (mean)  يف  ✓وميضي 

 (Standar Deviation)  يف  ✓وميضي 

 (Variance)  يف  ✓وميضي 
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 (Sum)  يف  ✓وميضي 

 (Minimum)  يف  ✓وميضي 

 (Maximum)  يف  ✓وميضي 

 (Ascending Means)  يف  ✓وميضي 

  انقر(continue) 

 رانق (ok)  

 املخرجات. حفظ نتائج  (4

 85.وحتليلها SPSSخمرجات  (5

  (Validitas Test)  حيةلات الصاختبار  (ب 

األدوات   متيز  اليت  اخلصائص  أحد  هو  األدوات  يستخدم صدق  جّيدة. 

صلالص  اختبار ليحدد  البياانت.  االستبيانحية  لحية  مجع  إجراء    يف  عند 

ابخلطوات   SPSS Statistic 21  ن، ميكننا استخدام اإلصدار مةحيلصلا  ات اختبار 

 :التالية

 SPSSإفتح برانمج  (1

 بــ:  SPSSالبياانت يف  أدخل (2

 
85 V. Wiratna Sujawerni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2019), h. 38. 
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  انقر و  ديدةاجلعمل الافتح ورقة(file - new - data) 

 يعرض متغريات العرض إلدخال أمساء وخصائص املتغرياتس 

  (سئلةألوعدد ا د سم املتغري احملداب)وفقا  امأل البياانت 

   ابنقر  حفظ البياانت(menu file – save as)    مث إعطاء إسم امللف بــUji 

Validitas  للتوحيد ووضع امللف يف الدليل املطلوب . 

 بياانت املعاجلة:  (3

  انقر فوق القائمة(Analyze –> Correlate – Bivariate) 

 أدخلp1, p2, p3 …..     األخر مربإىل  إىل  األسئلة(  عدد  ع  )حسب 

 .رالعناص

   انقر(Correlations coefficient)    وانقر(Pearson)       ويف النبذة(Test Of 

Significance)    وانقر(Two_tailed)    يف   ✓وميضي    (Flac 

significance correlations) 
  انقر(continue) 

 انقر (ok)  

 املخرجات. حفظ نتائج  (4

 .وحتليلها SPSSخمرجات  (5
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 هي: (Uji Validitas) حية لصلاات  ختبار ابقرار الاختاذ  يف ساس واأل

 tabelrمن قمة    >  )hitungr  )Total Correlation-Corrected Itemاذا كانت قمة   (أ)

 .ةصاحل االستبيانن أن عنصر لفسيتم إع %5بنسبة 

  tabelrمن قمة    <  )hitungr  )Total Correlation-Corrected Itemاذا كانت قمة   (ب )

 86ة.صاحلغري  االستبيانن أن عنصر لفسيتم إع %5بنسبة 

 (Realibility Tes)قية و ات املوثاختبار  (ج

ات املوثوقية لتحديد القياس وميكن أن تعطي النتائج وال ختتلف عند اختبار 

 القيام هبا مرة أخرى يف نفس املوضوع.

 SPSS Statistic، ميكننا استخدام اإلصدار من  املوثوقيةات  اختبار إجراء  عند  

 : ابخلطوات التالية 21

 SPSSمج بران تحإف (1

 بــ:  SPSSالبياانت يف  أدخل (2

  انقر و  ديدةاجلعمل الافتح ورقة(file - new - data) 

 يعرض متغريات العرض إلدخال أمساء وخصائص املتغرياتس 

  (م املتغري احملدد وعدد األسئلةساب)وفقا  امأل البياانت 

 
86 V. Wiratna Sujawerni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2019), h. 186. 
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  ابنقر حفظ البياانت(menu file – save as)    لفامل سمإمث إعطاء  

 . يل املطلوب امللف يف الدل للتوحيد ووضع  Uji Realibilitas بــ

 بياانت املعاجلة:  (3

  انقر فوق القائمة(Analyze – Scale – Realibity Analysis) 

 أدخلp1, p2, p3 …..   سب عدد األسئلة( إىل مربع )حإىل األخر

 .العناصر

  انقر(statics)  يف   ✓وميضي(Scale if item deleted) 

 ر انق(continue) 

 انقر (ok)  

 . رجات خاملحفظ نتائج  (4

 .وحتليلها SPSSخمرجات  (5

 هي: (Uji Realibitas)ات املوثوقية اختبار قرار الاختاذ يف ساس مث األ

من    11rإذا   (أ) أعلى  أو  يتم    ختبارفاال 0.0)/(0.077متساواي  ه اختبار الذي 

 (reliable =)للعتمادية يقال أن لديه موثوقية عالية 
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منصغأ  11rإذا   (ب ) ي  ختبار فاال /(0.06)0.06  ر  لاختبار م  تالذي  عتمادية إله 

 (unreliable =)87غري موثوقية  يقال أن لديه 

إذا    (reliable)وثوقة  املميكن أن نقول األدوات املستخدمة يف هذه املتغريات  

 . (0,6) /0,6أعلى من  (cronbach’s alpha)كان لديها معامل 

 (preconditions test)  الشرط املسبق اختبار .2

 (normality test)احلالة الطبيعية  اختبار (أ

قبل معاجلة البياانت بناًء  (normality test) احلالة الطبيعية   اختبارجيب إجراء  

ما   اختبارإىل  (normality test) لطبيعيةاحلالة ا اختباريهدف  88على مناذج البحث. 

التابع واملتغري املستقل يف منوذج   هلما توزيع طبيعي أم ال.    االحندارإذا كان املتغري 

الطبيعية    اختبارجراء  إعند   استخدام (normality test)احلالة  ميكننا   ،   SPSS 

Statistic 21  خلطوات التاليةاب: 

 SPSSإفتح برانمج  (1

 بــ:  SPSSيف البياانت  أدخل (2

  وانقر  ديدةاجلعمل الافتح ورقة(file - new - data) 

 
87 V. Wiratna Sujawerni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2019), h. 192 
88 V. Wiratna Sujawerni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2019), h. 192. 
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 إلدخاس العرض  متغريات  او أمساء  ل  يعرض  املتغري  :  ملتغريات خصائص 

اخللفية  و األ الثاينل:  املتغري  القرآن   :التعليمية،  قراءة  على    القدرة 

 ابللغة العربية  ةالتعليمي اجناز، املتغري الثالث وكتابة

  ( املتغريسم املتغري احملدد وعدد اب)وفقا  امأل البياانت 

   البياانت إعطا  (menu file – save as)ابنقر  حفظ  املء  مث  ـ  بـ  لفإسم 

normalitas  امللف يف الدليل املطلوب ع ضللتوحيد وو . 

 بياانت املعاجلة:  (3

 انقر فوق القائمة: Analyze – Non Parametrik Test – 1 Sample K-S. 

 البياانت:  أدخ الثاين  املتغريل  املتغري  التعليمية،  اخللفية  القدرة    :األول: 

يف   ابللغة العربية  ةعليميلتا   اجناز ث  على قراءة وكتابة القرآن، املتغري الثال

 . (Test Variable List)ربع ملا

  إخرت(normal)  يف(Test Distribution) 

   مث انقر(Ok). 

 املخرجات. حفظ نتائج  (4

 .وحتليلها SPSSخمرجات  (5
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إن   إذا كانت    االحندارمنوذج  يُقال   sign. > 0.05يتم توزيعه بشكل طبيعي 

ك   .Kolomogorov-Smirnov Z <1،960و القاإذا   sig. <0.05يمةنت 

 89، مث مل يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي 1.960Smirnov Z -rovoKolomog <و

 (Multicollinearity Test)التعددية اخليطة  اختبار (ب 

ليخترب منوذجا,   (Multicollinearity Test)ة اخليطة  التعددي  اختبارُيستخدم  

حىت يصعِّب ليفصل   لةاملستق  ت تغريااملهل هناك علقة مثالية أو شبه مثالية بني  

املستقلة بشكل فردي للمتغريات املعلقة. حىت يصعب ليفصل    تأثري بني املتغريات لا

املت مع  فردي   بشكل  املستقلة  املتغريات  بني  املالتأثري  هذا  غريات  يهدف  تعلقة. 

 90.اىل حتديد العلقة بني املتغريات  ختباراال

 (Heteroscedasticity test) سةالتغايرية غري املتجان اختبار (ج

ليخترب عن    (Heteroscedasticity test)  التغايرية غري املتجانسة  ارباختيهدف  

امل  االحندارمنوذج   بقية  التباين من  بقية  حظة  ل اذا كان هناك عدم مساواة يف  إىل 

امللاذا مت إص  91حظة األخرى.لامل بقية  التباين من  بقية امللح  حظة  لحظة إىل 

عندما ال يكون   heteroskedastisitas. حتدث  heteroskedastisitasفيسمى  ى  األخر 
 

89 Wahana Komputer, Pengembangan Analisis Multivariate SPSS 12, (Jakarta: Salmeba 

Infotek, 2005), h. 24. 
90 Wahana Komputer, Pengembangan Analisis Multivariate SPSS 12, (Jakarta: Salmeba 

Infotek, 2005), h. 43. 
91 V. Wiratna Sujawerni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2019), h. 186. 
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الت جانب  إىل  منهجي  بشكل  يتغري  أو  اثبتا  املتغريات التباين  قيمة  يف  غيريات 

الذي ينتج عنه   االحندارهو حتليل  heteroskedastisitasاملستقلة. النتيجة من وجود 

 .  االحندارل ممن معان ابلتايل تبايمقدر متحيز لقيمة التباين و 

يلي اخليطة    ارتبخاإجراء    فيما   اختبار و   (Multicollinearity Test)التعددية 

 SPSS Statistic ميكننا استخدام  (Heteroscedasticity test)التغايرية غري املتجانسة  

 :يف اخلطوات التالية  21

 SPSSإفتح برانمج  (1

 بــ:  SPSSالبياانت يف  أدخل (2

  انقر و  ديدةجلا عملالافتح ورقة(file - new - data) 

 املتغريات تغريات العرض إلدخال أمساء وخصائص ض مر يعس : 

   (y) ابللغة العربية ةالتعليمي اجنازاملتغري األول: 

 (x1)  يميةاخللفية التعل :املتغري الثاين

  (x2) القدرة على قراءة وكتابة القرآن  :املتغري الثالث

  املتغري( دد وعدد حملاتغري املسم اب)وفقا  امأل البياانت 

 ت حفظ البياان (3

  انقر(menu file – save as)  
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   بــ امللف  إسم  الدليل   asumsi klasikإعطاء  يف  امللف  ووضع  للتوحيد 

 . املطلوب 

 : VIFابستخدام  بياانت املعاجلة (4

 انقر فوق القائمة: Analyze – Regression – Linier 

 مربع    ةالعربية  ابللغ  ة التعليمي  اجنازالبياانت    أدخل   Dependentإىل 

التعليميةخلاوالبياانت   على  و   لفية  القرآنالقدرة  مربع   وكتابة  قراءة  إىل 

Independents  . 

  انقر(statics)  

 (Estimates)يف   ✓وميضي 

 (Model Fit)يف   ✓وميضي 

 (Collinearity Diagnostics)يف   ✓وميضي 

 (Durbin Watson)يف   ✓وميضي 

  انقر(Continue)   

 رانق (Plot)   

  أدخلDEPENDENT بع ر إلىل مY وZPRED  يف مربعX 

  انقر(Continue)   
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  انقر(Ok)  

 املخرجات. حفظ نتائج  (5

 التحليل من اجملرجات:  (6

م  (أ) املتعددة  اخلطية  عن  الكشف  رؤية  قيمة  ميكن  وقمة    toleranceن 

Variance Inflation Factor (VIF)  يف القرار  إختاذ  أساس   اختبار. 

 < toleranceمة  انت قيكاذا    (Multicollinearity Test)  ة طة اخليديالتعد

0,1 dan VIF < 10  .االحندار فأصح حتليل    فهي ليست متعددة اخلطية  

ع توجد  )ال  اخلطوط  متعدد  خط  يوجد  مل  بنيلإذا  املتغريات قة   

92. املستقلة(
 

وجود   (ب ) عدم  أو  بوجود  يتعلق  املتجانسة   اختبار  يففيما  غري  التغايرية 

(Heteroscedasticity testبنمط رؤيته  ال    ، Scatterplotالصورة  ، ميكن 

 :يف حالة  (heteroskedastistas)غري املتجانسة االحندارحيدث 

 .)صفر( 0 تنتشر نقاط البياانت أعلى وأسفل أو حول الرقم (1)

 .ال تتجمع نقاط البياانت أعلى أو أسفل (2)

 
92 V. Wiratna Sujawerni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2019), h. 186. 
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البياانت   (3) نقاط  انتشار  يشكل  أال  متمو جيب  يتسعجً منطًا  مث   ا 

 .يق مث يتسع مرة أخرىيض

93. منطل البياانت بنقاط  رانتشا (4)
 

 الفرضية  اختبار .3

نتائج   يستخدم  أن  القرار.    االحنداريستطيع  إختاذ  يف  أساسا  ليكون  املعروف 

ب أن خيترب املتغريات املستقلة اليت تؤثر بشكل كبري على املتغري املقيد.  واخلطوة التالية جي

ت الختاذ اخلطوة النهائية  قتؤثر بشكل كبري, حان الو   لة اليتقاملست  ات وبعد حتديد املتغري 

ري من املتغريات املستقلة اليت هلا أتثري كبري.  يعىن التجاه واحلجم وآلية التأث  االحندارلتحليل  

 رضية كما يلي:الف اختبار

 املتعدد البسيط و  االحندارحتليل  (أ

أو ليبحث  أكثر,    وريين أ تغ يستخدم االخندار املتعدد للبحث عن أتثريين م

الع الوظيلعن  ملتغري فقة  للتنبؤ ية  أو  املتغريات,  مبعايري  التوقع  متغريات  أكثر  أو  ين 

املتغريات املستقلة  بعبارة أخرى ليعرف    94ين للتنبؤ أو أكثر مبعايري املتغريات,مبتغري 

ا بتحليل  البحث  هذا  يستخدم  ال.  أم  املقيدة  املتغري  على  معنوّي  أتثري   باين  لتهلا 

 
93 V. Wiratna Sujawerni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2019), h. 187. 
94 Hartono, SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h. 110. 
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ANOVA    يف برانمج (SPSS = Statistical Package For Social Science)    لتحديد

 املستقلة معا على املتغري املقيدة. وصيغة املعادلة كما يلي:أتثري املتغريات 
Y = a + b1X1 + b2X2

95
 

 امللحوظة: 
Y = ( اجنازاملتغري املقيد للموضوع  )على تعلم اللغة العربية 
a =  ترقم اثب/konstanta 
b  االحندار = معامل 
1X = لفية التعليمية(اخلات املستقلة )املتغري  موضوع 
2X = )موضوع املتغريات املستقلة )القدرة على قراءة القرآن وكتابته 
 

  (Y)املقيد  على املتغري   (X) د أتثري املتغري املستقلفيما يلي اخلطوات لتحدي

 :SPSS  ابستخدام

 SPSSإفتح برانمج  (1

 بــ:  SPSSيف ت انالبيال أدخ (2

  انقر و  ديدةجلاعمل الافتح ورقة(file - new - data) 

 املتغريات يعرض  س وخصائص  أمساء  إلدخال  العرض   :متغريات 

(Variable Y - Variable X1 – Variable X2)  :املقيد   اجناز :  املتغري 

 
95 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 275. 
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العربية  ةالتعليمي املستقل  -  (y)  ابللغة  التعليمية  : املتغري    -  (x1)  اخللفية 

  (x2) وكتابة  قرآنلالقدرة على قراءة ا :ملستقلغري اتملا

   املتغري اب)وفقا    البياانت امأل املقيدات:  سم   ة التعليمي  اجناز:  املتغري 

العربية املستقل  -  (y)  ابللغة  التعليميةا  :املتغري  املتغري    -  (x1)  خللفية 

 ((x2) وكتابة القدرة على قراءة القرآن :ملستقلا

  ت حفظ البياان (3

 انقر (menu file – save as)  

   بــ  اإعطاء إسم للتوحيد ووضع امللف يف الدليل   regresi bergandaمللف 

 . املطلوب 

 بياانت املعاجلة:  (4

 انقر فوق القائمة: Analyze – Regression – Linier 

 البياانت    أدخلY  (ابللغة العربية  ةالتعليمي  اجناز:  املتغري املقيد)    إىل مربع

Dependent   ت ياانالب وX    (  التع  :املستقلاملتغري القدرة  و   يميةلاخللفية 

 . Independentsإىل مربع  (وكتابة على قراءة القرآن

  انقر(Ok)  

 املخرجات. حفظ نتائج  (5
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 التحليل من اجملرجات:  (6

 مقبوال.  OH يتمف  < 0,05sigإذا  (أ)

 96غري مقبول.  OH يتمف sig < 0,05إذا  (ب )

 R snationmiDeter (Coephesien =2(معامل التحديد  (ب 

التحديد   من   2erminations = Rt(Coephesien De(معامل  واحدة  هي 

يوضح   املتغريين.  أتثري  بني  العلقة  لتحديد  استخدامها  ميكن  اليت  اإلحصاءات 

النسبة املئوية للتغري يف قمية   2en Determinations = R(Coephesi(معامل التحديد  

و  املقيدة  ياملتغري  أن  بميكن  معوافسره  أن    االحندارلة  دا سطة  أيضا  وميكن  الناجتة. 

التحديد  ي معامل  املتغريات    Coephesien Determinations = R)2(قال  مسامهة 

 املستقلة يف املتغري املقيدة.

  

 
96 V. Wiratna Sujawerni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2019), h. 144. 


