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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 نوع البحث ومدخله .أ 
كمي. ادلاخل الابستخاام  (field research) دياايادلبحث الالبحث هو  هذانوع 

 Kerlinger كرلدينجَتوفقا  . (Ex-post Facto) أبثر رجعي هي طريقة الطريقة ادلستخامةو 
متغَتات مستقلة إن البحث أبثر رجعي هو حبث جترييب ومنهجي ال يتحكم فديه الباحث 

 بحثال اهذ ىأجر  77هبا.أو ال ميكن التالعب  تقا حاث هابشكل مباشر، ألن وجود
 99-كوفديا وابء   أثناء ة وأسالديب تعل مهمبلطلاى ال ادلنظ م ذاتديا مأتثَت التعل   عررفةدل
( يف Yتابع )التغَت ادلم اللغة العربدية كتعل   نتائج( على X2 و X1ستقلة )ادلتغَتات ادلك
 .0209/0200نجرماسُت يف العام الاراسي ب الثانوية اإلسالمدية احلكومدية رسااادل

دزدوج للعالقة بُت ادلنموذج ال بحث يستخامقة بُت ادلتغَتات يف هذ  الالعال أما
 78تابع كما ادلخطط التايل:التغَت واحا ادلستقلُت و ادلتغَتين ادل

 
 
 
 
 

 

                                                 
77

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2011), h. 118. 
78

J. Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 

h. 62. 

 (Y) نتائج تعلم اللغة العربدية

 (X1) التعلم ادلنظم ذاتديا

 (X2) أسالديب التعلم

rx12y 

 . العالقة بُت ادلتغَتات0الرسم البدياي 
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rx1y = تعل مهم يف اللغة العربدية. على نتائج الطلبة ادلنظ م ذاتديا لاى أتثَت التعل م 
rx2y =  تعل مهم يف اللغة العربدية. نتائجأتثَت أسالديب تعل م الطلبة على 

rx12y = 
-وابء كوفديا أثناء التعل م ادلنظ م ذاتديا لاى الطلبة وأسالديب تعل مهم أتثَت
 تعل م اللغة العربدية. نتائجعلى  99

 جمتمع البحث وعينته .ب 
 رلتمع البحث .9

رس اشر يف ادلااحلادي عاجملتمع يف هذا البحث هو مجديع طلبة الصف 
 0202/0209بنجرماسُت يف العام الاراسي  الثانوية اإلسالمدية احلكومدية

 9 الثانوية اإلسالمدية احلكومدية ةادلارسيف  هيمع التراصديل طالبا،  825وعادهم 
بنجرماسُت  0 الثانوية اإلسالمدية احلكومدية ةادلارسطالبا، يف  063بنجرماسُت 

طالبا.  057بنجرماسُت  5 الثانوية اإلسالمدية احلكومدية ةادلارسطالبا، ويف  529
س شر كمجتمع البحث على أسااحلادي ع لصفالباحث يف ا اختديارسبب 

 عشر شاركوا تعلديم ادياحل طلبة الصف ادلشكالت اليت حاثت يف ادلدياان، حديث
-وابء كوفدياحىت اآلن بسبب اللغة العربدية عن بعا منذ بااية دخوذلم يف ادلارسة 

أثناء وابء   ادلنظ م ذاتديا مالتعل   قارة. لذلك، يتم التأكديا بشكل أكرب على 99
 م.ذل ادلناسبةب التعلم الديومصحوب أبس 99-كوفديا

 عدينة البحث .0
 simple)البسديطة ابستخاام تقندية أخذ العدينات العشوائدية  ةأخذ العدين

random sampling).  تستخام العدينة العشوائدية البسديطة عناما يكون اجملتمع
وهي أبسط أنواع  ،بحثمتجانسا من حديث الغرض أو الصرة اليت تتعلق هبا ال
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ولكن  .، ال توجا أحكام أو صديغ زلادةنةبتحايا عاد العدي يتعلقأما  79.العدينات
ستخام فدي، اجملتمع الذي سديكون العدينةللقضاء على عام الديقُت يف حتايا عاد 

 82التايل:على النحو  Isacc and Michael إيدزاك ومايكل اطوره ةالباحث صديغ

S = 
                 

      (   )               
 

 البديان:
S  العدينة = 
 )انظر يف ادلالحق( Chi-Kuadratقديمة  =    
N  = عاد اجملتمع 
P  = ( 2.3احتمالدية الصحديح) 
Q  = ( 2.3احتمال اخلطأ) 
d

2
 .احملتوى ومتوسط العدينةالررق بُت متوسط  =  

 (db)رية احلبارجة    قديمة  تداحُ طالًبا.  825 البحث هوع مترليُعرف 
Xقديمة  فُحصلت ،:3 هو ومعال خطأ 9وهي 

 وُحادت. 5,85956هي  2
 :هي العدينة فعاد، d = 0.05: أو 3درجة الاقة تُؤخذ و  P = 0.50 اجملتمعنسبة 

S = 
                            

              (     )                        
 

 = 
          

                
 

 = 
          

        
 

 = 260,0600 
 = 260 

                                                 
الديب البحث العلمي والتحلديل اإلحصائي التخطديط للبحث ومجع أسعبا احلمديا عبا اجملديا البلااوي, 79

 .62(، ص. 0227عمان: دار الشروق, ، ) SPSSوحتلديل البدياانت ياواي وابستخاام برانمج
80

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 69. 
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 هي ةأخذ العدين ةجديتشابه نت تجاحساب الصديغتُت أعال ، وُ  ديجةمن نت
ابدلاارس الثانوية اإلسالمدية احلكومدية احلادي عشر  فطالًبا يف الص 062

 .بنجرماسُت
 البحث، ميكن رؤيته يف اجلاول التايل: ل عن عدينةدلدزيا من التراص

 عدينة البحث من ادلاارس الثانوية اإلسالمدي ة احلكومدي ة بنجرماسُترلتمع و . 0اجلاول 

عدد 
 العينة

عدد 
 اجملتمع

 رقمال املدرسةاسم  وفالصف

الصف احلادي عشر قسم  09 9
 9الرايضديات والعلم الطبديعي 

ة ادلارسة الثانوي  
ة ة احلكومدي  اإلسالمدي  

 بنجرماسُت 9

9.  

الصف احلادي عشر قسم  09 9
 0الرايضديات والعلم الطبديعي 

0.  

الصف احلادي عشر قسم  09 9
.5 5الرايضديات والعلم الطبديعي   

90 56 
احلادي عشر قسم الصف 

 9العلم اإلجتماعي 
5.  

الصف احلادي عشر قسم  56 90
.3 0العلم اإلجتماعي   

الصف احلادي عشر قسم  56 90
.6 5العلم اإلجتماعي   

99 53 
الصف احلادي عشر قسم 

.7 9العلم الايٍت   

الصف احلادي عشر قسم  53 99 8.  
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 0العلم الايٍت 

الصف احلادي عشر قسم  55 99
 9الرايضديات والعلم الطبديعي 

ة ادلارسة الثانوي  
ة ة احلكومدي  اإلسالمدي  

 بنجرماسُت 0

9.  

99 53 
الصف احلادي عشر قسم 

.92 0الرايضديات والعلم الطبديعي   

الصف احلادي عشر قسم  55 99
.99 5الرايضديات والعلم الطبديعي   

الصف احلادي عشر قسم  53 99
.90 5الرايضديات والعلم الطبديعي   

الصف احلادي عشر قسم  52 92
.95 9العلم اإلجتماعي   

الصف احلادي عشر قسم  50 99
.95 0العلم اإلجتماعي   

92 59 
الصف احلادي عشر قسم 

.93 5العلم اإلجتماعي   

الصف احلادي عشر قسم  56 90
.96 9العلم الايٍت   

الصف احلادي عشر قسم  53 99
.97 0العلم الايٍت   

الصف احلادي عشر قسم  55 99
ة ادلارسة الثانوي   9الرايضديات والعلم الطبديعي 

ة ة احلكومدي  اإلسالمدي  
 بنجرماسُت 5

98.  

الصف احلادي عشر قسم  55 99
.99 0الرايضديات والعلم الطبديعي   
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الصف احلادي عشر قسم  55 99
.02 5الرايضديات والعلم الطبديعي   

الصف احلادي عشر قسم  56 90
.09 9اإلجتماعي العلم   

الصف احلادي عشر قسم  53 99
.00 0العلم اإلجتماعي   

الصف احلادي عشر قسم  59 92
.05 9العلم الايٍت   

الصف احلادي عشر قسم  53 99
 0العلم الايٍت 

05.  

 العدد كله 328 062

 البياانت ومصادرها .ج 
 البدياانت .9

ومها البدياانت الرئديسدية  ،انعنو  البدياانت ادلأخوذة يف هذا البحث هي
 ثانوية.ال بدياانتوال

 البدياانت الرئديسدية (أ 
-الطلبة أثناء وابء كوفديا ادلنظ م ذاتديا لاى متعل  الالبدياانت عن  (9

 يف ادلاارس الثانوية اإلسالمدي ة احلكومدي ة بنجرماسُت. 99
يف  99-أثناء وابء كوفديا م الطلبةالبدياانت عن أسالديب تعل   (0

 ادلاارس الثانوية اإلسالمدية احلكومدية بنجرماسُت.
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م اللغة العربدية لاى طلبة ادلاارس الثانوية تعل  البدياانت عن نتائج  (5
 اإلسالمدي ة احلكومدي ة بنجرماسُت.

 البدياانت الثانوية (ب 
 البدياانت الثانوية يف هذا البحث منها:

اسُت، بنجرم 9عن ادلارسة الثانوي ة اإلسالمدي ة احلكومدي ة حملة  (9
بنجرماسُت، وادلارسة  0المدي ة احلكومدي ة وادلارسة الثانوي ة اإلس

 بنجرماسُت. 5الثانوي ة اإلسالمدي ة احلكومدي ة 
 9ادلارسة الثانوي ة اإلسالمدي ة احلكومدي ة وأهااف  رسالة، ،رؤية (0

 0المدي ة احلكومدي ة بنجرماسُت، وادلارسة الثانوي ة اإلس
 5اإلسالمدي ة احلكومدي ة بنجرماسُت، وادلارسة الثانوي ة 

 بنجرماسُت.
ادلارسة الثانوي ة اإلسالمدي ة أحوال مارسي وإداريي وموظري  (5

المدي ة احلكومدي ة بنجرماسُت، وادلارسة الثانوي ة اإلس 9احلكومدي ة 
 5بنجرماسُت، وادلارسة الثانوي ة اإلسالمدي ة احلكومدي ة  0

 بنجرماسُت.
 9ادلارسة الثانوي ة اإلسالمدي ة احلكومدي ة ادلارسة أحوال طلبة  (5

 0المدي ة احلكومدي ة بنجرماسُت، وادلارسة الثانوي ة اإلس
 5بنجرماسُت، وادلارسة الثانوي ة اإلسالمدي ة احلكومدي ة 

 بنجرماسُت.
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 9ادلارسة الثانوي ة اإلسالمدي ة احلكومدي ة أحوال مرافق  (3
 0ومدي ة المدي ة احلكبنجرماسُت، وادلارسة الثانوي ة اإلس

 5بنجرماسُت، وادلارسة الثانوي ة اإلسالمدي ة احلكومدي ة 
 بنجرماسُت.

 مصادر البدياانت .0
 :ةمصادر البدياانت التالديمن  حيصل الباحث ،للحصول على البدياانت أعال 

شر يف ادلاارس الثانوية احلادي ع طلبة الصف، هم مجديع ادلستجبون (أ 
 بحث.الكعدينة   يصبحهمالذين اإلسالمدية احلكومدية بنجرماسُت 

 علقة ابلبحث.ادلتالسجالت  ادلالحظات أو ادلستناات، وهي (ب 
 أساليب مجع البياانت .د 

للحصول على البدياانت احملتاجة يف هذا البحث، فديستخام الباحث األسالديب 
 اآلتدية:

 اإلستبانة .9
 الستخراج البدياانت من خالل توزيع أوراق األسئلة على تستخام االستبانة

 هي بدياانت ستبانةذ  االهب. البدياانت ادلستخرجة ة البحثعدين جعلوان الذي ةالطلب
يف ادلاارس  99-أثناء وابء كوفديا وأسالديب تعل مهم الطلبة ادلنظ م ذاتديا لاى متعل  ال

دوات يف هذا البحث تستخام األ الثانوية اإلسالمدية احلكومدية بنجرماسُت.
 تعادادلختديار اللى شكل اع ةناكون االستب. تLikertاإلستبانة مبعديار لديكرت 

منها موافق جاا، ومواقف، وغَت موافق، وغَت موافق  نقاط، أربعةويتكون من 
 أما معايَت القديمة هي التالدية: جاا.
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 .5إذا ادلستجديبون أجابوا موافق جاا، فتحصلوا قديمة  (أ 
 .5إذا ادلستجديبون أجابوا موافق، فتحصلوا قديمة  (ب 
 .0فتحصلوا قديمة إذا ادلستجديبون أجابوا غَت موافق،  (ج 
 .9إذا ادلستجديبون أجابوا غَت موافق جاا، فتحصلوا قديمة  (د 

-الطلبة أثناء وابء كوفديا ادلنظم ذاتديا لاى تعلمال أدوات اإلستبانة عن ايَت. مع5اجلاول 
99 

 املؤشرات
 يناآلخر  لىع دون اعتماد 

 التعلم ادلنظم ذاتديا

 ثقة ابلنرسال امتالك 
 التصرف ادلنضبط 
 ابدلسؤولديةر و عالش  
 النرسمبادرة  التصرف على أساس 
  النرس مراقبةشلارسة 

  أدوات اإلستبانة عن أسالديب تعلم الطلبةايَت. مع5اجلاول 
 املؤشرات

 البصري ابلنشاطم تعل  ال 

 أسلوب التعلم
 البصري

  ُذكر ما يُرى باالً من ما ُيسمع.ي 
 .أنديق ومنظم 
 .ال تتضايق من الضوضاء 
  تلقي التعلديمات الشرهدية.صعوبة 
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 التوثديق .0
م اللغة تعل  نتائج الستكشاف البدياانت ادلتعلقة بـمستوى  التوثديقتستخام 

ُت وادلوظرُت اإلداريُت ار سوحالة ادلحملة عن مدياان البحث،  ة،الطلبلاى  العربدية
ادلارسة الثانوية اإلسالمدي ة احلكومدي ة األوىل، وادلارسة لكها دتوادلرافق اليت  ة،والطلب

الثانوية اإلسالمدي ة احلكومدي ة الثاندية النموذجدية، ادلارسة الثانوية اإلسالمدي ة احلكومدي ة 
 الثالثة بنجرماسُت.

 األدوات اختبار صحة .ه 
الثانوية اإلسالمدية ادلاارس يف  ةبعلى الطل اانتقبل أن يوزع الباحث االستب

أواًل يف  أداة البحثالذين أصبحوا عدينة البحث، اخترب الباحث  احلكومدية بنجرماسُت
 0صف العاشر قسم الرايضديات والعلوم الطبديعدية ابدلارسة الثانوية اإلسالمدية احلكومدية ال

 ياالستماعابلنشاط تعلم ال. 

أسلوب التعلم 
 السمعي

 .جديا يف األنشطة الشروية 
  الصوت. علىلايه حساسدية 
  الضوضاء. علىيصرف بسهولة 
 .ضعف يف النشاط البصري 
  لنشاط الباي.ابالتعلم 

 أسلوب التعلم
 احلركي

  لتعبَتات ولغة اجلسا.على احساس 
 جسااي ويتحرك كثَتا. يتجه 
 حب احملاولة ولديس مرتبة.أ 
 .حيب العمل اجلماعي وادلمارسة 
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هاف إىل قدياس ماى ياليت  لثباتوا اقحيتاج الباحث إىل اختبار الص بنجرماسُت.
إذا كانت أداة  ةمشكوك ائجهنتأقل أمهدية وتكون  بحثال يصبحالبحث.  اةدجاوى أ

 89القدياس ادلستخامة ال تري هبذين اجلانبُت.
 (Validity test) اختبار الصاق .9

حديث ، احملتوى صاقهو  ا البحثالذي مت إجراؤ  يف هذ اقاختبار الص
الباحث ذلذا االختبار  يستخام 80تعلق جبمديع العناصر ادلوجودة يف أداة البحث.ي

 52ابستخاام . rtabelو  rhitungويقارن نتائج  Windowsلنظام  SPSS v.22برانمج 
 r productمن خالل جاول  rtableقديمة  فُحصلت، خارج عدينة البحث باستجديم

moment ( مع درجات احلرية )( ومستوى أمهدية 08=  9 – 52)انظر يف ادلرفق
 هي كما يلي: اقمعايَت اختبار الص .2.575هو  3%

 السؤال صاق.ف rtabelمن  أكرب rhitungت قديمة إذا كان (أ 
 السؤال غَت الصاق.ف rtabelمن  صغرأ rhitungت قديمة إذا كان (ب 

 SPSS برانمج ابستخاام على أسئلة االستبانةاق صالار فديما يلي نتائج اختب

v.22 for windows 
 . نتائج اختبار الصاق3اجلاول 

 ادلتغَت السؤال rtabel rhitung البديان
 *صاق

2.575 
2.353 9 

 التعلم ادلنظم ذاتديا
(X1) 0 2.367 *صاق 

 5 2.373 *صاق

                                                 
81

I. Musthafa dan A. Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2018), h. 161. 
 .965ادلرجع نرسه، ص. 80
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 5 2.609 *صاق
 3 2.330 *صاق

 6 2.565 صاقغَت *
 7 2.396 *صاق
 8 2.506 *صاق
 9 2.590 *صاق
 92 2.308 *صاق

 99 2.062 صاقغَت *
 90 2.309 *صاق
 95 2.699 *صاق
 95 2.608 *صاق
 93 2.578 *صاق
 96 2.555 *صاق
 97 2.659 *صاق
 98 2.302 *صاق

 99 2.997 صاقغَت *
 02 2.335 *صاق
 09 2.386 *صاق

أسالديب التعلم 
(X2) 

 00 2.580 *صاق
 05 2.397 *صاق

 05 2.569 صاقغَت *
 03 2.508 *صاق
 06 2.565 *صاق
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 07 2.568 *صاق
 08 2.599 *صاق

 09 2.590 صاقغَت *
 52 2.656 *صاق

 59 2.976 صاقغَت *
 50 2.597 *صاق
 55 2.595 *صاق
 55 2.589 *صاق
 53 2.592 *صاق
 56 2.597 *صاق
 57 2.657 *صاق

صاقغَت *  2.066 58 
 59 2.395 *صاق
 52 2.305 *صاق
 59 2.598 *صاق

أكرب من  rhitungقديمة على  حصلت ئلةسأ نأ تُعرف، اجلاول أعال  بناء على
من  صغرأ rhitungقديمة على  حصلت ةلأسئ والعكس،. مقبولة أسئلةهي  2.575
 صاق. لذلك ميكن استنتاج أن نتائج اختبار مقبولةغَت أسئلة  هي 2.575

غَت  سؤاال 5و  مقبوال سؤاال 02حتتوي على  ادلنظم ذاتديا دلتغَت التعلم سئلةاأل
. مقبولغَت  سؤاال 5و  مقبوال سؤاال 09ب التعلم هناك الديأس سئلةأ وأما مقبول،

 .ادلقبولة يف البحثغَت  األسئلة اليتتم حذف ف
 بحث:السديتم استخاامها كأدوات اليت  ادلقبولة ةانستباالفديما يلي عناصر 
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 مقبولةاليت كانت  ةعناصر االستبان. 6اجلاول 
 ادلتغَت السؤال rtabel rhitung البديان
 *صاق

2.575 

2.353 9 

 التعلم ادلنظم ذاتديا
(X1) 

 0 2.367 *صاق
 5 2.373 *صاق
 5 2.609 *صاق
 3 2.330 *صاق
 6 2.396 *صاق
 7 2.506 *صاق
 8 2.590 *صاق
 9 2.308 *صاق
 92 2.309 *صاق
 99 2.699 *صاق
 90 2.608 *صاق
 95 2.578 *صاق
 95 2.555 *صاق
 93 2.659 *صاق
 96 2.302 *صاق
 97 2.335 *صاق
 98 2.386 *صاق

أسالديب التعلم 
(X2) 

 99 2.580 *صاق
 02 2.397 *صاق
 09 2.508 *صاق
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 00 2.565 *صاق
 05 2.568 *صاق
 05 2.599 *صاق
 03 2.656 *صاق
 06 2.597 *صاق
 07 2.595 *صاق
 08 2.589 *صاق
 09 2.592 *صاق
 52 2.597 *صاق
 59 2.657 *صاق
 50 2.395 *صاق
 55 2.305 *صاق
 55 2.598 *صاق

 :مقبولة ة اليت كانتانستباال معايَتفديما يلي و 
-الطلبة أثناء وابء كوفديا ادلنظم ذاتديا لاى تعلمال أدوات اإلستبانة عن ايَتمع .7اجلاول 

99 
 املؤشرات سللةرقم األ

9 ،5 ،95  يناآلخر  لىع دون اعتماد 

 التعلم ادلنظم ذاتديا
8 ،6  ثقة ابلنرسال امتالك 

9 ،92 ،93  التصرف ادلنضبط 
3 ،99 ،90  ر ابدلسؤولديةو عالش  
0 ،5 ،97  النرسمبادرة  التصرف على أساس 
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7 ،95 ،96   النرس مراقبةشلارسة 

  أدوات اإلستبانة عن أسالديب تعلم الطلبةايَت. مع8اجلاول 
 املؤشرات رقم األسللة

 98 ،99 ،02 ،
09 ،00 ،05  

 التعل م ابلنشاط البصري 

 أسلوب التعلم البصري
 .يُذكر ما يُرى باالً من ما ُيسمع 
 .أنديق ومنظم 
  من الضوضاء.ال تتضايق 
 .صعوبة تلقي التعلديمات الشرهدية 

05 ،03 ،06 ،
07 ،08   

 .التعلم ابلنشاط االستماعي 

 سمعيأسلوب التعلم ال
 .جديا يف األنشطة الشروية 
 .لايه حساسدية على الصوت 
 .يصرف بسهولة على الضوضاء 
 .ضعف يف النشاط البصري 

09 ،52 ،59 ،
50 ،55 ،55  

  ابلنشاط الباي.التعلم 

 حلركيأسلوب التعلم ا

  حساس على التعبَتات ولغة
 اجلسا.

 .يتجه جسااي ويتحرك كثَتا 
 .أحب احملاولة ولديس مرتبة 
 .حيب العمل اجلماعي وادلمارسة 
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 (Reliability test) الثباتاختبار  .0
 ظهري 85.اتساق األداة أيإىل االتساق،  يف أبسط تعريف له لثباتشَت اي

سواء من  ،إذا تكررت عملدية القدياس مرتُت أو أكثر اتساق النتائج ثبات إىلال
هذا البحث ثبات يف و أشخاص سلتلرة. اختبار الجانب الشخص نرسه أ

يف  .Windowsلنظام  SPSS v.22بربانمج   Alpha Cronbachم ألرا كرونبج ستخاي
 كما اييل:األداة   ثباتحتايا مستوى 

 اثبتة.فأدوات البحث  ،2.62أكرب من   Alphaألرات قديمة إذا كان (أ 
فأدوات البحث غَت  ،2.62أصغر من   Alphaقديمة ألرات إذا كان (ب 

 .اثبتة
 SPSS v.22 forبرانمج ابستخاام  ثباتاختبار ال تديجةنجاول فديما يلي 

windows: 
 . نتديجة اختبار الثبات9اجلاول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 34 

 Alpha، من ادلعروف أن قديمة ألرا كرونباخأعال  ناًء على نتائج اختبارب

Cronbach 2.996 ثباتالبحث  واتأدأن  فديمكن االستنتاج ،2.62 من أكرب. 
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 أساليب معاجلة البياانت وحتليلها .و 
 أسالديب معاجلة البدياانت .9

نو، وهي: حترير اقًتحها سارو  اليتمعاجلة البدياانت الباحث أسالديب ستخام ي
إنشاء هديكل ، التحقق من األخطاء، ترمديدز البدياانت، البدياانت، تطوير ادلتغَت

 85.، وجاولةالتحلديل ادلسبق للكمبديوتر فحص، البدياانت
 حترير البدياانت (أ 

واكتمال  ،واتساق ،عملدية يقوم فديها الباحث بتوضديح هو التحرير
 .البدياانت اليت مت مجعها

 َتتطوير ادلتغ (ب 
مجديع ادلتغَتات الضرورية ادلتضمنة  أن ، يتأكا الباحثيف هذ  ادلرحلة

 .قا مت مجعها يف البدياانت
 ترمديدز البدياانت (ج 

 .وفًقا لتصمديم القدياس ستجديبُتحياد الباحث قديما إلجاابت ادل
 التحقق من األخطاء (د 

حبديث يتم الباحث أخطاء  تحقققبل إدخال البدياانت يف الكمبديوتر، ي
 .ون أخطاء جسديمةد كاملة  اخلطوات السابقةاإلعالن عن 

 إنشاء هديكل البدياانت (ه 
مجديع البدياانت  اليت تتضمنبدياانت الإبنشاء هديكل  يقوم الباحث

 لتحلديلها مث نقلها إىل الكمبديوتر. تاجةاحمل
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 فحص التحلديل ادلسبق للكمبديوتر (و 
يهاف فحص التحلديل ادلسبق للكمبديوتر إىل حتايا اتساق البدياانت 

 .واكتماذلا
 اجلاولة (ز 

قبل  ابت ادلستجديبُت بطريقة معدينة.اجلاولة هي نشاط لوصف إجا
، يقوم الباحث دلتغَتات يف جاول توزيع الًتدداتعرض بدياانت مجديع ا

 بعاة مراحل منها:
 R = Xmaks- Xmin ابستخاام الصديغة: (R) نطاقال شاءنإ (9

 K = 1 + 3,3 log n ابلصديغة: (K) صروفا عاد الياحت (0

:n عاد العدينة 
 :(P)حتايا طول الصف  (5

   
 

 
 

 .ها، أي قديم النهاية فديصفا حاود الياحت (5
الصف: حاود أعلى الصف + حاود أدىن  وسطا نقطة ياحت (3

 .0الصف / 
 حتلديل البدياانت .0

انت حتلل هباف أن تصبح باالبدياانت اليت مت مجعها من نتائج توزيع االست
بسهولة الستخاامها كأساس الختاذ ، حبديث ميكن فهم اخلصائص ةمعلوم البدياانت

 .windowsلنظام  SPSS v.22 ستخاام برانمجالقرار. معاجلة البدياانت وحتلديلها ب
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 ةالكالسديكدي ديةررضالاختبار  (أ 
 القديام ستخامة قبلادلولدية األرحلة ادلهو  ةالكالسديكدي ديةاختبار الررض

، يستخام ديةررضلادلتعاد. عناما ال يتم استديراء ا البسديط أو لتحلديل اخلطياب
دية ضر رلته. اختبار اديالباحث عادة حلواًل سلتلرة حبديث ميكن حل فرض

 ةالطبديعدي احلالة يف هذا البحث هي اختبار ةادلستخام الكالسديكدية
(normality test) اخلطدية ادلتعادةالعالقة اختبار ، و (multicolliniearity test)، 

 .(heteroscedasticity test) تغاير ادلرونةواختبار 
 (Normality test)  ةالطبديعدي احلالة اختبار (9

نت البدياانت ما إذا كا دلعرفةاختبار احلالة الطبديعدية  ستخاميُ 
إما متعاد ادلتغَتات أو  ،ذلا توزيع طبديعي بحثادلستخامة يف ال

، وأيًضا إلثبات أن بدياانت العدينة أتيت من رلموعة موزعة ادي ادلتغَتأح
اختبار  ةالطبديعدي احلالة ختبارال الباحث ستخامي 83بشكل طبديعي.

Kolmogorov-Smirnov بربانمج SPSS v.22  لنظامwindows.  اختاذ
 هو: اختبار هذا القرار يف
 بديعيالط توزيع البدياانتف Sig > 0.05 ت قديمةإذا كان (أ )
توزيع  غَت ، فالبدياانتSig < 0.05 ت قديمةإذا كان (ب )

 .طبديعيال
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 (Multicollinearity test) اخلطدية ادلتعادة العالقة اختبار (0
هناك عالقة  هل دلعرفةاختبار العالقة اخلطدية ادلتعادة  ستخاميُ 

اختبار  86.يف منوذج االحناار بُت ادلتغَتات ادلستقلة كاملةعالدية أو  
ميكن و  .Windowsلنظام  SPSS v.22برانمج  يستخام اخلطدية ادلتعادة

 variance وعامل تضخم التباين toleranceراوت رؤيته من قديمة الت

inflation factor (VIF).  وقديمة  0,10 أكرب منقديمة التراوت اليتVIF 
إىل عام وجود عالقة خطدية متعادة بُت ادلتغَتات تال   10,00أقل من 
 ادلستقلة.

 (Heteroscedasticity test) تغاير ادلرونة اختبار (5
هل هناك تباين عام مساواة عرفة دل تغاير ادلرونةاختبار  ستخاميُ 

إذا ظل . من بقااي مالحظة إىل مالحظة أخرى يف منوذج االحناار
فديقال تباين التباين بُت ما تبقى من مالحظة إىل مالحظة أخرى، 

 فديقال ،ابلنسبة للتباينات ادلختلرة مث، homoscedasticityمتجانس 
 .heteroscedasticity تغاير ادلرونةعام 

، وجود أو عام وجود تغاير ادلرونة قتان الكتشافهناك طري
 87أو اإلحصائي scatterplots سكًتفلوتسومها طريقة الرسم البدياي / 

، scatterplots سكًتفلوتس طريقة يف هذا البحث الباحث ستخاموي
أي ابلنظر إىل الرسم البدياي بُت القديمة ادلتوقعة للمتغَت التابع وادلتبقي. 
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D. N. A. Janie, Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS (Semarang: 

Semarang University Press, 2012), h. 19. 
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ا تغاير ادلرونة وجيال فإذا كان منط النقطة منتشرًا وغَت منتظم، 
heteroscedasticity. 

 ةالررضدي اختبار (ب 
 اختبار االحناار اخلطي البسديط (9

بُت االحناار اخلطي البسديط على عالقة وظديردية أو سببدية  يعتما
االحناار  اختبار الباحث مستخاي 88.متغَت مستقل ومتغَت اتبع

 التعلم ادلنظم ذاتديابُت  لتحايا أتثَت البحث ااخلطي البسديط يف هذ
(X1)  تعلم اللغة العربدية  نتائجعلى(Y)  التعلم  أسالديبأتثَت أيضا و
(X2)  ابستخاام برانمج  تعلم اللغة العربدية. نتائجعلىSPSS 22  لنطام

Windows  والنظر إىل جاولCoefficient  أوT-test ميكن أن يكون ،
ما إذا كان ادلتغَت ادلستقل ادلقصود له أتثَت كبَت على ادلتغَت معروف 

 التابع.
 إىل نوعُت، ومها: ينقسم أساس اختاذ القرار يف هذا االختبار

 إذا كانت قديمة .Ttabel و Thitung مقارنة قديمة أساس على (أ )
Thitung  أكرب منTtabel فهناك أتثَت بُت ادلتغَت ادلستقل ،

 دودة.ر م H0و  مقبولة Haفرضدية  أيوادلتغَت التابع، 
لديس ، فTtabelأصغر من  Thitung إذا كانت قديمةوالعكس 

فرضدية  أيهناك أتثَت بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع، 
H0 و  مقبولةHa دودة.ر م 
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. إذا كانت قديمة (.Sig)على أساس مقارنة قديمة األمهدية  (ب )
Sig. فهناك أتثَت بُت ادلتغَت ادلستقل  ،0,05 أكرب من

مردودة.  H0و  مقبولة Haوادلتغَت التابع، أي فرضدية 
، فلديس 0,05أصغر من  .Sigوالعكس إذا كانت قديمة 

هناك أتثَت بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع، أي فرضدية 
H0 و  مقبولةHa .مردودة 

 حتلديل االحناار اخلطي ادلتعاد (0
يهاف االحناار اخلطي ادلتعاد إىل اختبار أتثَت متغَتين 

 هذا مستقلُت أو أكثر مًعا على متغَت اتبع واحا. يرًتض منوذج
 89.االحناار وجود عالقة خطدية بُت ادلتغَت التابع وكل من ادلتنبئُت به

. Windowsلنطام  SPSS 22برانمج  يستخام الباحث ذلذا التحلديل
ما إذا كانت مجديع  سدُيعرف، F-testأو  ANOVAابلنظر إىل جاول 

 ذلا أتثَت كبَت على ادلتغَت التابع. قصودةادلستقلة ادلادلتغَتات 
 إىل نوعُت، ومها: ينقسمأساس اختاذ القرار  أما
 إذا كانت قديمة .Ftabel و Fhitung مقارنة قديمة أساس على (أ )

Fhitung  أكرب منFtabelينبُت ادلتغَت  متدزامن ، فهناك أتثَت 
 Haفرضدية  أيوادلتغَت التابع،  (X1 & X2ُت )ادلستقل
 Fhitung إذا كانت قديمةوالعكس  دودة.ر م H0و  مقبولة

 ينبُت ادلتغَت  متدزامن هناك أتثَتلديس ، فFtabelأصغر من 
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 H0فرضدية  أيوادلتغَت التابع،  (X1 & X2ُت )ادلستقل
 دودة.ر م Haو  مقبولة

. إذا كانت قديمة (.Sig)على أساس مقارنة قديمة األمهدية  (ب )
Sig. فهناك أتثَت بُت ادلتغَت ادلستقل  ،0,05 أكرب من

مردودة.  H0و  مقبولة Haوادلتغَت التابع، أي فرضدية 
، فلديس 0,05أصغر من  .Sigوالعكس إذا كانت قديمة 

هناك أتثَت بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع، أي فرضدية 
H0 و  مقبولةHa .مردودة 

R) حتلديل معامل التحايا (5
2
) 

لقدياس ماى مسامهة ادلتغَت  يستخام معامل التحايا حتلديل
ادلستقل يف ادلتغَت التابع. مبعٌت آخر، يعمل معامل التحايا كمقدياس 
دقة أو مالءمة خط االحناار مقابل رلموعة من البدياانت ادلرصودة. 

 = R2لتحايا ادلسامهة الرعالة. على سبديل ادلثال  R2ابلنظر إىل قديمة 

للمتغَت  %73فعالة بنسبة يوفر مسامهة  X، شلا يعٍت أن ادلتغَت 0.75
Y. 

 


