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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع ومدخل البحث .أ

. أي البحث الذي (field research)نوع البحث يف هذ البحث هو امليدان 

كفاية مهارة   أتثري حفظ القرآن على إىل امليداين للبحثيتم من خالل املشاركة املباشرة 

هولو  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مدرسة القراءة لدى طلبة الصف السابع 

 سوجناي أواترا كاليمنتان اجلنوبية .

مدخل البحث يف هذ البحث هو الكمي اإلحصائي. وفقا لكريسويل، فإن و 

العالقة بني  حبثأهداف النظرية من خالل  لفحصالبحث الكمي هو طريقة 

املتغريات. قياس بعض هذه املتغريات ابستخدام عدة أدوات،لذلك حتليل البياانت 

 املميزة ابألرقام ابستخدام اإلجراءات اإلحصائية.

ا البحث يف الفصل الدراسي الزوجي من العام الدراسي مت إجراء هذ

 .0200فرباير  12إىل  0201ديسمرب  12، من 0201/0200
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 تصميم البحث  .ب

هذا  .(Korelasional)استخدام تصميم البحث يف هذ البحث تصميم ارتباط 

ة أو أبي تالعب ألسباب أخالقيراقبة املتغريات كما هي، لذلك ال تالعب جمرد م هو

 عملية.

 (X) حفظ القرآن      (Y) قراءةالمهارة    

75 72 
 92 89 

95 92 
 85 82 
 82 85 
 65 75 
 72 77  
 75  85 
 82  95 
 92  94 
 92 88 
 85  82 
 82 79  
 72 82 
 76  79 
 75  82 
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 82  85 
 86  88 
 85 85 
 65  72 
 68  72 
 72  75 
 74  82 
 86  92 
 84  90 
 90  96 
 62  72 
 82  85 
 72  82 
 82  88 
 92  95 
 77  84 
 88  92 
 92  95 
 95  98 
 82  85 
 88  92 
 79  87 
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بني  لتساويايف يرتفع يوضح اجلدول أعاله أنه يتزايد، مما يعين أن هناك 

(x) (وy) توجد عالقة موجبة بني املتغريين .(x) و(y) عال. كلما زاد املتغري (x)  ، كلما

 .(y) عال زاد املتغري

 ج. موضوع البحث

ارة على كفاية مه أّما موضوع البحث يف هذا البحث فهو حفظ القرآن

 القراءة.

 د. متغري البحث

راءة رآن على كفاية مهارة القحفظ القأثر  حبث الباحثةيف هذا البحث، 

وجناي هولو س 4احلكومية املتوسطة اإلسالمية يف مدرسة لدى طلبة الصف السابع 

 أواترا كاليمنتان اجلنوبية.

يف هذا البحث، تشمل املتغريات اليت سيستخدمها الباحثة املتغريات 

اليت  املستقلة ) املتغريات اليت تؤثر على املتغريات اخلرى( واملتغريات التابع ) املتغريات

 تتاثري مبتغريات أخرى(.
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ري اليت ذكرها الباحثة أعاله، بناء على أهداف البحث واإلطاري النظ

واليت مت احلصول عليها من نتائج االختبار  يف شكل درجات، فإن املتغريات اليت 

 سيستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي كما يلي:

 يؤثر أو يكون سبب تغريات يف هو (x( )Independent Variable)املتغري املستقل  .1

 املتغري التابع. املتغري املستقل يف هذا البحث هو حفظ القرآن.

هو متغري يتأثر ابملتغري املستقل. يف هذا ( y( )Dependent Variable)لتابع املتغري ا .0

 البحث، املتغري التابع هو كفاية مهارة القراءة. 

العالقة بني املتغريين يف تصميم هذا البحث موضحة يف الرسم البياين 

 يل:التا

 

 

لتابع هو احتديد املتغريات يف هذا البحث ابستخدام متغريين. املتغري 

تابع يف هذا و يصبح سببا ونتيجة بسبب املتغري املستقل. املتغري الاملتغري الذي يتأثر أ

البحث هو مهارة القراءة. كما هو مذكور يف شرح املتغريات املستقلة، سيكون مفهوم 

ل، وهو املتغري الذي املستقل. التايل هو املتغري املستقاملتغري التابع وثيق الصلة ابملتغري 

تغري هو يف مفهوم  املتغريات املستقلة وجد أن هذا امل يؤثر أو يسبب املتغري التابع .

Y X 



29 
 

سبب تدمري او ظهور متغريات أخرى، وكان املتغري املستقل يف هذا البحث هو حفظ 

 القرآن.

 ه. جمتمع البحث وعينته 

املتوسطة سة يف مدر الصف السابع  طلبةجمتمع البحث يف هذ البحث هو مجيع 

أواترا املسجلني يف العام الدراسي هولو سوجناي  4اإلسالمية احلكومية 

كما هو موضح يف اجلدول   صفني طالًبا، ويتكون من 28إبمجايل  0201/0200

 التايل :

يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  طلبةموضوعات جمتمع البحث ال 3.1اجلدول 

 2221/2222هولو سوجناي أواترا للعام الدراسي  4احلكومية 

 عداد صف رقم
 طالبا 17 صف السابع أ .1
 طالبا 01 صف السابع ب .2

 طالبا 33 جمموع           
املأخوذة يف هذا البحث هي عينة مشبعة. مبعىن، يتم استخدام مجيع  تهوالعين

 01و 17جمتمع البحث يف كل صف هو أفراد اجملتمع كعينات. نظرا ألن إمجايل 

 ، يتم استخدام عينته مشبعة.طالبا 22أقل من  طالبا
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الصف السابع أ مدرسة املتوسطة اإلسالمية  طلبةعينته من  3.2اجلدول         

2221/2222هولو سوجناي أواترا للعام الدراسي  4احلكومية   

طلبةأمساء ال  رقم 
.1 أندي سافوترا رمضان  

.0 بوجنا أميليا  
.2 ديوي سافرتي  

.4 حممد رفكي اخلريي  
.5 حممد بركات  
.6 حممد حسيب  

مولياانرينا   7.  
.8 يوليا رمحة  

.9 يونيتا نور سيفا  
.12 أماندا  

.11. هلما رايان  
.10 حممد سلفا  

.12 حممد توفيق الرمحن  
.14 حممد ريكي  

.15 اندرة  
.16 نيال موليدى  

.17 ندا منرية  
طالبا 11  جمموع 
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الصف السابع ب مدرسة املتوسطة اإلسالمية  طلبةعينته من  3.3اجلدول 

2221/2222هولو سوجناي أواترا للعام الدراسي  4احلكومية   

طلبةأمساء ال  رقم 
.1 أمحد كرمي  

يتأيدا رمحيا  0.  
.2 ألباب عبيد هللا  

.4 أمرية حفيظة  
.5 حفيظة الشفاء  

.6 هلفينا  
.7 حفيظة الزورى نورزقي  

.8 حممد فيصل عزامي  
أُلفاة ماراي  9.  

.12 ميدي فريسي  
.11 حممد ريسة النوفل  

.10 حممد شريف  
.12 نور سيفا  

.14 رمحت نوفان  
.15 رمهويت  

.16 رزقيا أوليا رمحة  
.17 رولياان  

.18 سييت هادجة  
.19 سريي ريشا ديوي  
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.02 سيفول رشيد  
.01 زهرة الندا  

طالبا  21  جمموع 

 . البياانت ومصادرهاز

 يف هذا البحث العملية هي:بياانت 

 البياانت األساسية .1

يف مدرسة الصف السابع  لدى طلبة 22القدرة حفظ القرآن على اجلزء  (أ

 هولو سوجناي أواترا. 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 الذي مت احلصول عليه من مهارة القراءة يف قراءة نص القراءةكفاءة   القدرة  (ب

توسطة ع يف طلبة الصف السابع مبدرسة املالصف الساب طلبةالكتاب املدرسي ل

 هولو سوجناي أواترا. 4اإلسالمية احلكومية 

 البياانت الثانوية .0

 البياانت الثانوية احملتاجة هلذا البحث هي:

هولو سوجناي  4عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  خمتصر اتريخ  (أ

 أواترا.

 هولو سوجناي أواترا. 4رؤية ورسالة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   (ب
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إىل ثالثة مصادر، وهي  تنقسم مصادر البياانت يف هذا البحث  

 ون.والواثئق املستجيبون، واملخربون

 مصادر البياانت
 جنس بيان

طة املتوسيف مدرسة الصف السابع  طلبة
 سوجناي أواتراهولو  4اإلسالمية احلكومية 

يبونمستج  

  املعلوماتاألشخاص الذي ميكنهم تقدمي 
 لبياانت اليت مت احلصول عليها منكدعم ل

كمديرة املدرسة، مدرسة اللغة  املستجيبون،
العربية، مدرس حفظ القرآن والطاقم اإلدارة 

 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مدرسة 
 هولو سوجناي أواترا

ونخمرب   

مجيع السجالت املدرسية أو احملفوظات اليت 
حتتوي على البياانت أو املعلومات الداعمة 

ل البياانت حو  وكذلك إىليف هذا البحث. 
تأثري ونتائج الأو خطط الدروس  عملية التعلم

 بعد إجراء البحث.

ونواثئق  
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  أساليب مجع البياانتح.

 أساليب مجع البياانت يف هىذا البحث يعين:

 اإلختبار .1

ى شكل بياانت علأما املقصود ابالختبار يف هذا البحث فهو للحصول على 

. بةطلمهارة القراءة الالكفاية مدى القدرة على حفظ القرآن و درجات حول إىل أي 

يف شكل اختبار شفهي عن طريق القراءة بصوت عال لتحديد جوانب يكون اإلختبار 

 عريب. القة يف التنغيم، والطالقة يف قراءة النص ال، والططلبةوطلق اللسان الدقة القراءة، 

 املقابلة .2

أما املقصود ابملقابلة يف هذا البحث هو استخدام املقابلة غري املنظمة، أي 

، املقابلة اجملانية حيث اليستخدم الباحثة إرشادة املقابلة اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي

ولكن ييستخدم إرشادة املقابلة يف شكل خطوط املشكلة اليت ستسأل. يستخدم 

يف مدرسة  لة اليت حتدث ومعرفة تعلم اللغة العربيةالباحثة هذه الطريقة الكتشاف املشك

. أجريت هذه املقابلة مع املخربون،  هولو سوجناي أواترا 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

كمديرة املدرسة، مدرسة اللغة العربية، مدرس حفظ القرآن والطاقم اإلدارة يف مدرسة 

 .هولو سوجناي أواترا 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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 التوثيق .3

أما املقصود ابلتوثيق يف هذا البحث فهو يستخدم للحصول على بياانت 

هولو  4 املتوسطة اإلسالمية احلكوميةواثئقية كتاريخ خمتصر، رؤية ورسالة يف مدرسة 

 .سوجناي أواترا

ملزيدة من التفاصيل حول البياانت ومصادر البياانت وأساليب مجع البياانت 

 اجلدول التايل: االطالع عليها يفميكن 

مجع البياانتها وأساليب مصفوفة البياانت ومصادر  3.4اجلدول   

 رقم أنواع البياانت  مصادر البياانت أساليب مجع البياانت
 مستجيبون اإلختبار

) طلبة الصف 
 السابع أ وب(

 
 
 
 
 
 

البياانت األساسية يف هذا 
  ب هي:يستوع البحث

القدرة حفظ القرآن على   (1
لدى طلبة  22اجلزء 

ة يف مدرسالصف السابع 
املتوسطة اإلسالمية 

هولو  4احلكومية 
 سوجناي أواترا.

مهارة القراءة كفاءة   القدرة (0
ذي ال يف قراءة نص القراءة

مت احلصول عليه من 

1 
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 ةطلبالكتاب املدرسي ل
الصف السابع يف طلبة 
الصف السابع مبدرسة 

مية املتوسطة اإلسال
هولو  4احلكومية 

 سوجناي أواترا.
) مديرة  خمربون مقابلة والتوثيق

املدرسة، مدرسة اللغة 
العربيةن مدرس 

حفظ القرآن، 
 والطاقم اإلدارة(

ا يف هذ البياانت الثانوية 
ريخ ات :ب هييستوع البحث

خمتصر،رؤية ورسالة يف مدرسة 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 أواترا.هولو سوجناي  4

0 

 

 ط.تصميم القياسات

 لتسهل عملية حتليل البياانت فتصميم للقياس يف هذا البحث كما يلي:

كانت األداة الرئيسية جلمع البياانت يف هذا البحث هي االختبار الشفوي الذي 

مت استخدامه للحصول على بياانت مرتبة يف شكل جدول. معاير قياس التقييم لالختبار 

 هو كما يلي. 22القرآن اجلزءي حلفظ الشفو 
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 اسم عدد اجلانب   متقيي  
 السورة اآلايت املقدر 1 2 3 4 5

   طالقة احلفظ     
   قراءة الطالقة     
   خمارج احلروف     
   مالءمة القراءة مع قواعد التالوة     
   عدد احلفظ )عدد الىيات(     

 n/05 x 122القيمة اإلمجالية = 

إىل  2ملء األداة إبعطاء عالمة اختبار يف عمود التقييم مبدى من يتم 
هي   22. املبادئ التوجيهية للقيمة يف تنفيذ االختبار الشفوي حلفظ القرآن جزء 5

 كما يلي:

 32فظ القرآن جزء تنفيذ االختبار الشفوي احل                   

 بيان قيمة

خمارج    قواعد مع وبطالقة ،بطالقة احملفوظة اآلية نطق على قادرين الطالب 122 – 92 نقاط
 .احلفظ آلايت املثايل للعدد ووفًقا التجويد لعلم وفًقا، احلروف

 بطالقة احلفظ من مثالية بكمية احملفوظة اآلية نطق على قادرين الطالب 89 -82 نقاط
 ومعرفة املخارجول حروف بقواعد مصحوبة تكون أن دون ولكن وطالقة

 .التجويد
 احلفظية اآلايت من معني بعدد احملفوظة اآلية نطق على قادرين الطالب 79-62 نقاط

خارج مب مصحوبة غري ولكن ،وطالقة بطالقة ولكن، كاملة ليست أو
 .التجويد ومعرفة احلروف
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  مبساعدة احلفظ من معني بقدر احملفوظة اآلايت نطق على قادرين الطالب 59-22 نقاط
 .درسامل من بسيطة

 ميكن ال املدرس قبل من كاملة مبساعدة احلفظ على قادرين الطالب 09-2 نقاط
 .احلفظ وال القراءة

 

 :فيما يلي معايري قياستقييم االختبارات الشفوية يف مهارة القراءة النص العريب       

 اجلانب املقدر
 تقييم 

1 2 3 4 5 
           الطالقة يف قراءةالنص العريب

           أصوات احلروف حسب خمارج احلروفالطالقة 

           الدقة يف قراءة النص

           القدرة على القراءة بصوت عال 

قادر على القراءة مع القراءة الصحيحة والصحيحة مع 
           التنغيم

 n/05 x 122القيمة اإلمجالية =   

. 5إىل  2التقييم مبدى من يتم ملء األداة إبعطاء عالمة اختبار يف عمود 
 املبادئ التوجيهية للقيمة يف تنفيذ االختبار الشفوي ملهارة القراءة هي كما يلي:

 ملهارة القراءةاتنفيذ االختبار الشفوي         

 بيان قيمة

 ،أعاله للمؤشرات وفًقا وبطالقة، بطالقة النص قراءة على قادرين الطالب 122- 92 نقاط
 وال ،متاًما البعض بعضها من ابلقرب احلروف نطق على قادرون فإهنم
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 وقادرة ة،وصحيح ودقيقة ،التنغيم مع اجلهرية القراءة على وقادرون ،تتلعثم
 املشاعر لباحثا وصف على

 يستخدمون ال ولكن وطالقة بطالقة النص قراءة على قادرين الطالب 89-82  نقاط
 ولكنهم النص، قراءة يف دقيقني يكونون ال حبيثخمارج احلروف  قواعد

 .التنغيم مع القراءة على وقادرون عالٍ  بصوت القراءة على قادرون
 وكانوا، يتلعثمون ولكنهم، بطالقة النص قراءة على قادرين الطالب 79 – 62 نقاط

 .كتاب على رتيب بشكل ولكن اجلهرية القراءة على قادرين

 الباحثة من املساعدة من بقليل ولكن النص قراءة على قادرين الطالب 59 - 22 نقاط

 الباحثة قبل من كاملة ومبساعدة النص قراءة على قادرين الطالب يكن مل 09 – 2 نقاط

الرموز و ة يف إجراء االختبارات الشفوية، سواء مهارة القراءة،والضوابط القيم

 لتسقيم تعليم الطلبة هو:

𝑁 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 122 

 𝑁12:  قيمة األخرية  

 وفيما يلي مرجع لفئات التقييم اخلاصة حبفظ القرآن ومهارة القراءة :

 بيان قيمة رقم
 ممتاز 122 – 91 .1
 جيد جدا 92 – 82 .0

                                                           
12 Usman Dan Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya Ofset, 0221), h. 122. 
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 جيد 79 - 72 .2
 كايف 69 – 62 .4
 أقل  59 – 22 .5
 أقل من ذلك بكثري 09 -2 .6

 حتليل البياانت أسلوبي.

لرتابطية، مت ا وأسئلة البحثالوصفية  أسئلة البحثوهي أسئلة البحث بناء على 

احلصول على البياانت اليت مت احلصول عليها من نتائج البحث ابستخدام األساليب 

 :اخلطي البسيطالوصفية وحتليل االحندار  اإلحصائية

 التحليل الوصفي .1

يتم استخدام اإلحصاء الوصفي لوصف البياانت اليت مت مجعها واليت جتيب على 

األوىل والثانية من خالل تقدمي البياانت من خالل جداول التوزيع. مت  أسئلة البحث

توسط امل التهديف والنسبة املئوية، أي حساب إجراء حتليل البياانت عن طريق

 واحلد األقصى للقيمة.واحلد األدين للقيمة االحنراف املعياري و 

 حتليل اإلستنتاجي .2

يستخدم هذا التحليل االستنتاجي لإلجابة على أسئلة البحث الثالثة. البحث 

( ابستخدام (y)( على كفاية مهارة القراءة )متغري (x)عن أثر حفظ القرآن )املتغري 
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ر اصيغة االحندار.يستخدم االجندار املستخدم يف اختبار هذه الفرضية معادلة احند

 خطي بسيطة.

 اختبار احلالة الطبيعية (أ

مت إجراء اختبار احلالة الطبيعية هذا لتعرف ما إذا كانت البياانت اليت مت 

مجعها من كل متغري موزعة بشكل طبيعي أو ال.يستخدم اختبار احلالة الطبيعية 

مع   SPSS 01مبساعدة برانمج   Kolmogorov-Smirnov يف هذا البحث اختبار

، مث يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي 2025 <معايري القرار، أي إذا كانت األمهية 

 مث ال يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. 2025 >وإذا كانت األمهية 

 اختبار اخلطية   (ب

مت إجراء اختبار اخلطية هذا لتعرف ما إذا كان املتغريين هلما عالقة خطية 

 2025ابستخدام اختبار اخلطية عند مستوى أمهية    SPSS 01 أو ال. االختبار على

(، يقال أن هناك متغريين هلما عالقة خطية إذا كانت األمهية أقل من 5%)

2025. 

 اختبار الفرضيات  (ج

يتم  اختبار  ، Yو  Xبعد اختبار احلالة الطبيعية للبياانت على املتغريين 

 SPSSالفرضية ابستخدام اختبار حتليل االحندار اخلطي البسيط ابستخدام برانمج 
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. حتليل االحندار خلطي البسيط املستخدم يف هذا البحث هو إلقاء نظرة على  01

 (Output Anova)وخمرجات  (Output Coefficients)نتائج معامالت املخرجات 

مت إجراء اختبار الفرضيات لتعرف ما إذا  .(Output model summary)واملخرجات 

كان هناك أثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع 

هولو سوجناي أواترا.حبيث إثبات  4يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 الفرضية اليت متت صياغتها ومعروفة بصحتها.


