
 
 

٧٤ 
 

  الباب الثالث

 منهج البحث

  

 ه وصفتهمدخلو  نوع البحث .أ 

دراسة مقارنة عن سب العنوان اساسه من هذا البحث هو حب 

بين معلمى اللغة العربية النائلين للشهادة  اإلحترافية

رس امدالبومعلمى اللغة العربية غير النائلين للشهادة 

ة في منطقة كاليوونجو قدس للعام الدراس سالميةإلا الثانوية

، استخدمت هذه الدراسة املنهج  م ٢٠١٩ / ٢٠١٨

الكمي، ألن البيانات ولدت ينطوي على حساب عدد أو  

كمية، باإلضافة إىل حتليل البيانات يف البحوث هذا يستخدم 

   ١.اإلحصاء الوصفي

يستخدم هذا النوع من األحباث منهًجا كمًيا بتقنيات 

ذ عينات البحث املسح هو حبث يأخ ٢.طرق البحث املسحية

من جمموعة سكانية واحدة ويستخدم استبانة كأداة أساسية 

�دف  حممد عينني وفقا للناظر كما نقلت ٣.جلمع البيانات

طريقة مسح إىل احلصول على حقائق من األعراض املوجودة 

                                                           
1 Saifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1999), hlm. 5 
2 Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
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يف الواقع ، سواء عن املؤسسات  والبحث عن املعلومات

   ٤.أو منطقة االجتماعية أو االقتصاد أو السياسة من جمموعة

استكشافية ، ) ١(ميكن استخدام أحباث املسح ألغراض 

)  confimatoryأو  ecplanatory (تفسريات ) ٣(وصفية ، ) ٢(

) ٤( .واختبار الفرضيات  ، وهي شرح العالقات العرضية

التنبؤات أو التنبؤ ببعض األحداث يف املستقبل ) ٥(التقييم ، 

ير املؤشرات تطو ) ٧(البحث التشغيلي ، و ) ٦(، 

   ٥.االجتماعية

ميكن استنتاج أنه إذا نظرنا إىل االفرتاضات أعاله ، 

وذلك ألن  .فيمكننا إجياد ارتباطات أو عالقات بني املتغريات

األعراض املدروسة ال تشهد تغريات على املدى القصري وتكون 

وجدت دائما تعاين من  أعراض كان آنج ص .متكررة ومتكررة 

   .من الصعب التعلم التغيري ، سيكون

والفرق الرئيسي مع أنواع أخرى من األحباث هو أن 

ميكن  .هناك حماولة لتقييم التأثري ليس فقط لشرحه أو وصفه

هلذه الدراسة معرفة مقدار مسامهة املتغريات املستقلة للمتغري 

   .التابع ومدى اإلجتاه الذي حتدثه العالقة

  

  
                                                           

4 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal 
Pustaka, 2010), hlm. 73 
5 Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, hlm. 4 
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 ميدان البحث .ب 

الثناوية رس ادامليف ة هي املواقع يف هذه الدراس

كاليووجنو قدس جاوي  تقع يف منطقة اليت سالمية إلا

" اإلسالمية �ضة العلمأ  الثانويةمنها املدرسة .الوسطى

" املعاهد"اإلسالمية  الثانويةواملدرسة , كدونج داوا" املعارف

" منزل العلوم"اإلسالمية  الثانويةو املدرسة ,بكاالن كرابياك 

 .اكبكاالن كرابي

 حث وعينة البحثبمجتمع ال .ج 

 حثبمجتمع ال .١

جمتمع البحث هو جمموع كل األشياء أو 

األفراد الذين لديهم خصائص معينة ، واضحة 

ويعين السكان أيًضا مجيع  ٦.وكاملة ليتم دراستها

البيانات اليت �م الباحث يف نطاق ووقت 

   ٧.حمددين

يتم تعريف آخر للسكان على أنه اهلدف 

الذي يتكون من البشر أو الكائنات الكلي للبحث 

أو احليوانات أو النباتات أو األعراض أو عالمات 

االختبار أو األحداث كمصادر بيانات هلا 

                                                           
6 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58 
7 Nurul Zuriah, Metodologi Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT. 
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استنادا إىل ٨ .خصائص معينة يف إحدى الدراسات

   :حدود السكان ميكن تقسيمها إىل

عدد جمتمع البحث احملدود أو عدد جمتمع  . �ٔ 

ث الذين لديهم البحث احملدود ، أي جمتمع البح

 .حد كمي بوضوح ألن له خصائص حمدودة

جمتمع البحث ال حدود هلا أو ال�ائي، أي    . ب

جمتمع البحث اليت ال ميكن العثور احلدود اليت ال 

  ٩ .ميكن التعبري عنها يف شكل مبلغ الكمي

من املعلومات الواردة أعاله ، خيلص الباحث إىل أنه 

ع البحث بقدر استخدام جمتميف هذه الدراسة سيتم 

   ١٠ما يلي

يف منطقة     الثانوية اإلسالميةرس اداما امل

غري احلكومية عددها ثالثة منها املدرسة  كاليووجنو

منزل " و" املعاهد"و" املعارف"الثانوية اإلسالمية 

  الثانوية اإلسالميةرس اداملمجيع الطالب يف ".العلوم

يف منطقة  كاليووجنو قدس اليت حتتمل يف فصل 

. وفصل احلادي عشر وفصل الثاين عشر, اشرالع

 ٩٣٠والطالب يف أيهم ااملدارس عددها تبلغ 

                                                           
8 Hadari Nawai dalam Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial 

dan Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 116. 
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 ١٨٤،وأناثا  ١١٠ذكورا "املعارف "طالب،اما يف 

 ٢٦٩وأناثا  ١٩٦ذكورا " املعاهد"ويف .  ٢٨٥مجلته 

وأناثا  ٥٦ذكورا " منزل العلوم"، ويف  ٤٦٥مجلته 

 .طالب ١٨٠مجلته  ١٢٤

 وعينة البحث .٢

أنه بالنسبة للبحث باستخدام  (Bayle ) ذكر بايل

حتليل البيانات اإلحصائية ، كان حجم العينة 

يف حني جيادل  ١١.عينة على األقل ٣٠املستخدمة 

غاي بأن احلد األدىن حلجم العينات املقبولة يعتمد 

   ١٢ :على أساليب البحث املتبعة ، على النحو التايل

هي  )Metode deskriptif(الطرق الوصفية  ) �ٔ 

٪ من جمتمع البحث بينما ١٠ى األقل عل

٪ على ٢٠بالنسبة �تمع البحث األصغر 

  .األقل من جمتمع البحث

 Metode deskriptif(طريقة االرتباط الوصفي ) ب

korelasi(  موضوًعا على األقل ٣٠هي 

 Metode expost(كان ألسلوب األمر الواقع   ) ت

facto(  شخصا يف  ١٥ما ال يقل عن

   .ا�موعة
                                                           

11 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian 
dan Aplikasi, hlm. 60 

12 Ibid. Hlm 60 
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سفيان أفندي ، ميكن لطريقة أخذ ووفقًا ل

العينات أيضًا أن تستخدم أخذ عينات عشوائية 

بسيطة ، وهي عينة مأخوذة حبيث يكون لكل 

وحدة حبث أو وحدة أولية من السكان نفس 

   ١٣ .الفرصة ليتم اختيارها كعينة

استنادا إىل الوصف أعاله ، استنتج الباحث 

تخدم أنه بالنسبة للعينة يف هذه الدراسة ، اس

بينما  .الباحثون نظرية أخذ عينات البحث السكاين

يستخدم الباحثون معطيات منوذجية أخرى جلداول 

 ١٤ مورغان ، أي اجلداول لتحديد حجم العينة ،

مث العينات  ٠ ٣ألن سكا�ا مل يكن هناك سوى 

، استخدم الباحثون ٣٠اليت مت احلصول عليها 

  .السكان

 أداوة البحث .د 

ة تستخدم و أداة قياس هي أداأو  البحث ةو أدا 

ة و كما يتم تفسري األدوات كأدا  ١٥.أثناء البحث 

يستخدمها الباحثون جلمع البيانات باستخدام 

                                                           
13 Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, hlm. 158 
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يف اإلجراء املتعلق بتطوير األدوات ، تكون  ١٦.القياسات

تتألف من شبكة األدوات اليت ) أ(اخلطوات الالزمة 

ئلة تتكون من متغريات البحث ، واملؤشرات ، وعدد األس

شكل األداة اليت ) ب(املشار إليها بأرقام األسئلة ، 

) د(اختبار الصك ، ) ج(ستستخدم كأداة قياس ، 

يف هذه الدراسة ، . اختبار صحة وموثوقية البيانات

استخدم الباحثون خطوات يف صنع األدوات عن طريق 

وفقا حلسن عمر ، فإن اخلطوات . صنع مقياس ليكرت

   ١٧:كما يلييف صنع مقياس ليكرت هي  

يف بيان سليب أو  هليتم مجع بيان موقف للقياس  .١

 إجيايب

 )Responden(لُمدعى عليهاالى إألسئلة ء اقم بإعطا .٢

  حلكي ُتعَبأ بشكل صحي

يتم احتساب االستجابة من كل بيان خيتاره  .٣

على  .املستفىت من خالل درجة حمددة سلًفا

 ١لبيانات موجبة والرقم  ٥سبيل املثال ، رقم 

مث يتم مجع األرقام يف  .العبارات سلبية ألكثر

   .اإلمجايل لكل جميب أو جلميع املستجيبني

                                                           
16 Ibid.Hlm 183 
17 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian 

dan Aplikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 72 
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احبث عن العبارات اليت ال تتفق مع البحث ،  .٤

 :واملعيار هو

املوجب اليت ليست كاملة من قبل املدعى   ) �ٔ 

 .عليه

املوجب هذا ا�موع، مل مشلهم االستطالع  ) ب

  .ال تظهر ارتباط كبري مع ا�موع

   أنواع األدوات يف البحث ؛تشمل     

   املهنية املعلم )١

البيانات املتولدة من هذا االستبيان هي 

ألن االستبيان  .استبيان على مقياس تدرجي

مع نطاق  )Likert(املستخدم هو مقياس ليكرت 

  :اإلجابات البديلة هي كما يلي .٥-١نقاط 

  اإلصابه  البيانات  نمرة

  ٥  ممتاز  أ

  ٤  جيد جدا  ب

  ٣  جيد  ت

  ٢  غري جيد  ث

  ١  نقيص  ج

 

مت احلصول على شبكة االستبيان 

باستخدام  )Y(للمتغريات املهنية للمعلمني 
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ميكن  .أساليب االستبيان أو االستبيانات

   :رؤية املؤشرات على النحو التايل

 جدول األدوات املهنية للمعلمني

  

 بند المؤشرات الفرعية مؤشر المتغيرات

الكفاءة  .١  املهنية املعلم

 رتبويةال

الكفاءة  .٢

الشخ

 صية

الكفاءة  .٣

 املهنية

الكفاءة  .٤

االجتما 

  عية

فهم خصائص  .١

 الطالب

تصميم التعلم  .٢

 الرتبوي

  تقييم الطالب .٣

قدم نفسك    .٤

 كشخص حكيم

اعرض نفسك   .٥

  كشخص نبيل

إظهار أخالقيات  .٦

العمل العالية 

 واملسؤولية

إتقان مادة  .٧

  علمية ومنهجية

 

اتقان واستخدام  .٨

١،٢  

 

٣،٤ 

 

٥،٦  

٧،٨ 

 

٩ 

١٠،

١١،

١٢ 

 

١٣،

١٤،
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التكنولوجيا يف 

  التعلم

التواصل الفعال  .٩

 مع الطالب

التواصل  .١٠

بشكل تعاوين 

مع زمالئك 

 املعلمني

املسامهة  .١١

   يف تنمية ا�تمع

١٥ 

١٦،

١٧،

١٨

١٩،

٢٠ 

 

٢١،

٢٢ 

٢٣

٢٤،

٢٥،

٢٦ 

٢٧،

٢٨،

٢٩،

٣٠ 
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 جمع البياناتطريقة  .ه 

تقنيات مجع البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة   

  :هي

  ستبيان أو االستبيانطريقة اال  .١

االستبيان املستخدم هو استبيان مغلق مرتب على 

طُلب من املستجيبني تقدمي  .أساس مقياس ليكرت

آرائهم أو إجابا�م من خالل ملء االستبيان املقدم 

واختيار أحد اإلجابات املقدمة وفًقا لتعليمات ملء 

سة املعايري يف إعداد األسئلة يف هذه الدرا ١٨.االستبيان

لذلك ،  .هي أسئلة تتعلق مبشكلة الدراسة وهدفها

وألن هذه الدراسة تدور حول تأثري شهادة املعلم على 

زيادة كفاءة املعلم ، فإن األسئلة سوف تتعلق به أيًضا 

 وفًقا لألدوات اليت مت حتديدها

 طريقة املقابلة .٢

تعتمد أساليب مجع البيانات من خالل حتديد 

الذاتية أو التقارير الذاتية ، أو  املقابالت على التقارير

 ١٩.أو املعتقدات/ على األقل على املعرفة الشخصية و 

تستخدم طريقة أسلوب املقابلة املستخدمة يف هذه 

                                                           
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka cipta), hlm. 100-101 
19 Robert K. Yin, Studi Kasus; Desain & Metode, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 104-105 
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املقابالت غري املنظمة  .الدراسة مقابالت غري منظمة

هي مقابالت جمانية حيث ال يستخدم الباحثون 

تيبها بشكل املبادئ التوجيهية للمقابالت اليت مت تر 

 ٢٠ .منهجي واستكماهلا جلمع البيانات

 

 )صدق البيانات(اختبار الصالحية والموثقية .و 

 اختبار الصالحيه .١

 ٢١.الصدق هو مقياس يبني مستوى خربة األداة

ويقال إن أداة صاحلة إذا كان اجلهاز قادر حقا 

هناك . تريد/ على قياس ما يريد الباحث لقياس 

الحية جتاه ص) أ(ثالث خصائص لصحة ، وهي 

ويقال إن أداة . نتائج األداة ليس على الصك

لديك صالحية اذا كان حقا قياس ما هو مطلوب 

صحة حنو املستويات، سواء ) ب(حقا يقاس، 

صالحيتها هي عالية أو متوسطة أو منخفضة، غري 

يكون  validatas) ج(، Rصاحل أو إبطال الصك 

 . وراألدوات أيضا املواصفات ال تنطبق على اجلمه

                                                           
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 140 
21 Riduwan, Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: 

CV. Alfabeta, 2005), hlm. 348 
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يتم إجراء اختبار الصالحية يف هذه الدراسة من 

خالل ربط كل عنصر مبجموع نقاط مجيع العناصر 

حلساب صحة . اليت متثل جمموع نقاط كل عنصر

أداة القياس املستخدمة هو املنتج حلظة من 

 . بريسون

 rمع جداول  )r( مث تتم مقارنة نتائج املعادلة أعاله

  %٩٥مبستوى ثقة يبلغ 

dk = N-2 . اختبار صحة املتغريات يف هذه الدراسة

 .SPSSباستخدام تقنية ارتباط 

 دقة .٢

املوثوقية هي مؤشر يوضح املدى الذي ميكن 

عندما  .الوثوق به أو االعتماد عليه جلهاز القياس

مرات لقياس نفس  يتم استخدام جهاز قياس اثنني

األعراض ونتائج القياس اليت مت احلصول عليها هي 

تتعلق  ٢٢.بيا ، وجهاز قياس موثوق �امتسقة نس

يهدف  .املوثوقية بتحديد األداة يف نتائج القياس

هذا القياس إىل قياس األدوات يف القياس حىت إذا 

طريقة البحث عن املوثوقية الداخلية هي  .تكررت

حتليل أداة قياس من قياس واحد ، والصيغة 

مع  Guttmanاملستخدمة هي معامل نصف اجلاذبية 
                                                           

22 Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, hlm. 141 
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SPSS 16 . قلت أن األداة موثوقة إذا كانت قيمة

  هي 

alpha r  <r table . ٢٣ 

 تحليل البيانات طريقة  .ز 

نشاط مهم جدا هو معاجلة البيانات اليت مت 

معاجلة البيانات باإلضافة إىل الرغبة يف . احلصول عليها

العثور على ما هو مطلوب ، ميكن أن يتم معىن األرقام 

التايل ميكن معرفة نتائج األحباث وب. اليت مت احلصول عليها

يف التنفيذ ، تتم معاجلة البيانات من خالل . اليت أجريت

احلل اإلحصائي ( SPSSبرنامج املساعدة على الكمبيوتر 

 . ١٦) للمنتجات واخلدمات

تتمثل اخلطوات أو اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة 

) أ: (البيانات اليت يتم إجراؤها يف هذه الدراسة فيما يلي

اختيار البيانات حبيث ميكن معاجلتها بشكل أكرب ، أي 

من خالل فحص إجابات املستجيب وفًقا للمعايري 

حتديد قيم األوزان لكل إجابة ممكنة ) ب(احملددة مسبًقا ، 

على كل عنصر من عناصر متغري البحث باستخدام 

) ج(مقياس تصنيف حمدد مسبًقا ، مث حتديد النتيجة ، 

من هذا . ، لتحديد اجتاه البياناتإجراء حتليل وصفي 

                                                           
23 Trihendradi, Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik 

Menggunakan SPSS 19, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 217 
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التحليل ، ميكننا معرفة متغريات املتوسط والبيانات لكل 

املستقل واختبارين مستقلني  tإجراء اختبار ) د(متغري ، و 

ومع ذلك ، فإن تقنيات حتليل البيانات . للعينة 

املستخدمة من قبل الباحثني هي حتليل وصفي للبيانات 

ليت يتم توضيحها على النحو الفاصلة أو النسبة ، وا

  :التايل

 إختبار عينة املستقبلة )١

عينة  Tيتم استخدام اختبار 

الفرق املستقلة الختبار أمهية متوسط 

بالنسبة هلذه الدراسة ،  .بني ا�موعتني

عينة مستقلة  Tيتم استخدام اختبار 

ملعرفة أو اختبار اثنني من املتوسطات 

 من اثنني من العينات اليت تكون

   .مستقلة بشكل متبادل أو ال عالقة هلا

تتمثل اخلطوة األوىل يف  :اخلطوات كالتايل

اختبار افرتاضات احلالة الطبيعية واخلروج والتجانس 

 .SPSS، وكلها تتم معاجلتها باستخدام 

 اختبار مع اثنني من اختبار العينة املستقلة )٢

 نفس األساس يف هو للعينات املستقالن االختباران

 أكثر أساسية متطلبات مع T للعينة املستقل باراالخت

 يتم أوالً . املسبقة التنازالت من نوعان هناك. رخوة
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 يتطلب ال ، ثانًيا. الرتاتبية البيانات ألنواع استخدامه

 ما لتحديد االختبار هذا يستخدم). عاديًا( معيّـًنا توزيًعا

. ا�موعتني بني ختتلف املتغريات بعض قيم كانت إذا

 هذا استخدام يتم ، الدراسة هذه يف أنه يعين وهذا

 أو قيمة بني مقارنة هناك كان إذا ما الختبار االختبار

 املعتمدين العربية اللغة معلمي بني املعلم احرتاف مستوى

 االختبارات من نوعان هناك. املعتمدين غري واملعلمني

 اختبارات وهى الثنائي املستقل العينة اختبار يف الشائعة

Mann-Whitney. 

اختبار ما إذا كان هناك فرق ، يستخدم 

يف معاجلة البيانات  SPSSالباحث مساعدة برنامج 

   :باستخدام الصيغة النهائية للفرضية على النحو التايل

Ho: العربية اللغة علميمل اإلحرتافية بني اال يوجد فرق 

النائلني  غري  ومعلمي اللغة العربية  النائلني للشهادة

   .ةللشهاد

H1:  العربية  اللغة  علميمل اإلحرتافية بنيهناك فرق

النائلني  غري  ومعلمي اللغة العربية  النائلني للشهادة

   للشهادة

                                                          

                




