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 الثالث الباب

 البحث مناهج

 البحث نوع  .أ 

 هي البايانات املستخدام العلم جيد عملية هو الكمي البحث هو البحث هذه نوع

   1نعلم ما عن الشرح للوصول كعلة النمرة

 جلمع تستخدم اليت ،املشاهدة طريقة هو هذاالبحث املستخدامة البحث طريقة

 املشاهدة، الطريقة هذه2معني موضوع أو ملوضوع الناس اجلملة عدد من الرأي عن املعلومات

  .االستبيان باملستخدام جميب من جتمع املعلومات

 االحندار حتليل .املتنبئ الواحد االحندار حتليل نيك هو املستخدام التحليل نيك بل

.يدىن و يرفع أو رييغ متغرياملستقل إذا التابع، املتغري القيمة تغري بعيد حينما ملعرفة تستخدم
3   

  

 هومكان البحث وقت  .ب 

البحث  مكان تأخذ الباحثة البحوث، تقارير إلعداد البيانات مجعو  حتديد أجل من

 :ووقته كما تلي

 الدراسة مكان .1
  س.سة بنات ضة العلماء العالية اإلسالمية قداملدر  يف ةحثاالب أخذت

 وقت البحث .2
ديسمرب  الشهر يوما يف14البحث مدة  إلجراء ةثالباح استخدمت هذا البحث يف

2012/2013.  

  

                                                             
1 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 
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  والعينة االحصائي جتمعالم  .ج 

 االستناد 4.اتمع االحصائي هو كل اموعة املوضوعية الىت تؤخذ منها يف البحث
مجيع تالميذ املدرسة بنات  البحث هو اهذ يف املذكورة، كان اتمع اإلحصائي اتإىل البيان

  تلميذ. 323ضة العلماء  العالية اإلسالمية قدس وجمموعها 
كثر اتمع  إذا اتمع اإلحصائي. ميتلكها اليت واخلصائص العدد من جزء هي عينة

 اتمع اإلحصائي. ماالذى عدد من مأخوذة عينات ةاستخدام للباحثة اإلحصائي ،فتمكن
 اخذت اليت العينات أن ينبغي ولذلك،  .للمجموع تطبيق االستنتاج ميكن العينة، من يعلمه

 باستخدام اذن، العينة بعضمن اتمع اإلحصائي كله 5ممثال. اتمع اإلحصائي تكون عدد من
  .موع البحث لةممث تعترب معينة الىت تقنيات

 من أقل اتمع اإلحصائي هو كان إذا Suharsimi Arikunto ألحكام وفقا
. لبحث من البحث اتمع اإلحصائيمجيعها مأخوذاحىت يكون ا تكون أن يُفضل ،اليت100

 أساسا 6أكثر. أو %25 – 20أو %15 – 10بني ما كبريا فيؤخذ املواضيع عدد كان إذا
الباحثة  وقدرة تالميذا 323واسعة، يعىن  جمموع البحث عدد هو والذي أعاله، التعريف على

هذا البحث  يف العينات عدد إذن، % من اتمع اإلحصائي.15 مقصورة فاخذت الباحثة
 % من15أن  هو البحث هذا يف يناتالع اما أخذ تلميذ.x  300  =48% 15هى 

  .تلميذ48يعىن  تلميذ،323
  .العشوائية الطبقية العينات االحتماىل بأخذ العينات باستخدام املعاينة أسلوب

 من فرد لكل متساوية فرصا توفر اليت العينات أخذ أسلوب هو االحتماىل العينات تأخذ
 الن للمجموع التقنية هذه وتستخدم 7العينة. يف ينتخب األعضاء اتمع اإلحصائي حىت

  تناسبية. طبقية

                                                             
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
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6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 134 
7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  kualitatif dan R&D, hlm. 82 
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املعاينة هي طريقة األخذ املعينة. و املعاينة هي واحد من عملية البحث الذي جيمع 
عينة هي طريقة عشوائية البيانات من أهداف البحث املعدودة. يف هذا البحث طريقة األخذ امل

  العينة هي يأخذ العينة بطريقة عشوائية.

  ومؤشراته البحثمتغيرات   .د 

ىف البحث  تستخدم 8الباحثة للمراقبة. حمور هي اليت االعراض هي متغريات البحث

  ا :ومه متغريان،

 (Variabel Independent) املستقل املتغري .1
 9أيضا. البحث يف األخرى املتغري تأثري على يؤثر الذي املستقل املتغري ويسمى

ة يف املدرسة بنات ض العاطفي الذكاء هو البحث هذا يفX  املتغري املستقل أو رياملتغ

  :التالية املؤشرات س معالعلماء العالية قد

 الذايت وعيال  )أ 
 وضع النفس  )ب 
 الدافع  )ج 
 الوجداينّ  التقّمص  )د 
  االجتماعية املهارات  )ه 

 (Variabel Dependent) التابع املتغري .2
 املتغري 10األخرى. املتغري باملتغري يتتأثر أيضا أو يتأثر التابع املتغري املتغري ويسمى

اشر علدى التالميذ ىف الصف ال جناز تعّلم احملادثةإ هي البحث هذه يف Y املتغري أو التابع

 احملادثة ىف لسنة للدراسة من نصف األول اختبار إجناز :التالية باملؤشرات سة قدمبدرس

  2013 – 2012الدراسية 

                                                             
8Sugiyono, Statistika untuk P enelitian, (Bandung: Alfabeta, 2006), Cet ke 9, hlm.2 
9Purwanto, Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan 

Pemanfaatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 48-49 
10Purwanto, Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan 

Pemanfaatan,hlm. 48-49 
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 البيانات جمع طريقة  .ه 

الالزمة. اما  البيانات حلصول البيانات استخدمتها الباحثة مجع تقنيات وميكن

  :يلي كما هو البيانات مجع يف استخدمته الباحثة األسلوب الذى

 )Metode Angketاالستبيان ( قةطري .1
 جمموعة إعطاء طريق عن ينفذ البيانات الذى مجع تقنيات من االستبيان أسلوب

 لعثور الطريقة هذه واستخدمته 11للجواب. عليه للمدعى مكتوب بيان أو األسئلة من

املشاركني   واما احملادثة. التالميذ جناز تعّلمو إ العاطفي الذكاء دراجة أو عن حالة البيانات

  س.ر مبدرسة قدشاعىف الصف ال التالميذ هنا هو

 )Metode Dokumentasiالتوثيق ( طريقة .2
 ونصوص مذكرات، شكل يف املتغريات أو األمور حول البيانات طريقة طلب وهو

 12وغريها. األعمال داولوج االجتماع، وحمضر والنقوش، واالت والصحف والكتب

 :املثال سبيل على البيانات التوثيقى، أو املعلومات على للحصول الطريقة هذه وتستخدم

 من قوائم مثل املدرسية والسجالت واجلغرافيا، والرسائل، واحملفوظات، فوتوغرافية، صور

ىف الصف العاشر مبدرسة  وحالة التالميذ واملعلمني واملوظفني التنظيمي واهليكل التالميذ،

  س.قد

 (Metode Observasi) طريقة املشاهدة .3
هي التتبع املباشر لبعد أو أكثر من أبعاد الظاهرة اليت تسعى الباحثة لدراستها؛ 

واستخدمت الباحثة الذكاء  13وذلك عن طريق احلواس وحدها، أو مع أدوات مساعدة.
س قدالعاطفي البيانات عن حالة البيئة ومدرسة بنات ضة العلماءالعالية  اإلسالمية 

  شر.اعال ملية التدريس يف الصفوع
  

                                                             
11Sugiyono, Statistika untuk P enelitian, hlm. 142 
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm 158 

 .٨٧)، ص. ٢۰۰٨، (القاهرة: مكتبة الشروف الدولية، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم اإلجتماعيةاهيم البيومى غامن، إبر 13
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 البيانات تحليل طريقة  .و 
لتحليل البيانات من حتصيل البحث الذى صفة كمية, فالباحثة تستعمل حتليل 

 اإلحصإ خبطوات تالية:
   البيانات توصيف .1
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 )L(  وأدنªها) H( قيمة أعلى على يطلب  )أ 

 i =K  :   ةباملعادل الفئة فرتة يقّرر  )ب 
K

R
 حينما  ، 

R = H – Lو K = 1 + 3,3 log N 

  البيان:
i  =طويلة الفرتات  

R  =املدى 

K  =اجلملة  الفرتات  

 :باملعادلة املعياري واالحنراف القيمة املتوسطة  عن يبحث و تكراري جدول يقّرر  )ج 

 

  5 املعيارية الدرجة باستعمل املتغريات كل من القيمة التحويل يفعل  )د 

  )Uji Hipotesis( الفرضية اختبار حتليل .2

 بإختبار ويستمر تكراري توزيع حيسب يعىن البحث هذا يف الفرضية اختبار حتليل

. الدرجة باحنراف املتنبئ واحد االحندار املعادلة تستعمل الباحثة احلال هذا يف. الفرضية

  :تلي كما اخلطوات

 توزيع جدول عن احلساب حيضر أن بطريقة الفرضية الختبار مستعمل التحليل هذا  )أ 

 Product" معادلة وهو ٌاإلحصائي  معادلة باستعمال املقدمة حتليل من التكرار

Moment "يلي كما: 

  

 :حينما
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 :يعين خبطوتني, ارتباط الدللة اختبار  )ب 

 ،%5 و% 1 داللة مستوى ىعلr tabel من أكرب rxy إذا بقرار ,rtabel لاستعما )1(

  .داللة ذو فإرتباط

  t hitung باملعادلة املستقلة tاختبار لاتعماس )2(

 

  
  

 على فتدل), 0,05( t table من أكرب t hitung و), t table )0,01  من أكرب thitung اذا

 الداللة

 :يعين الدرجة احنراف باملعادلة, راالحندا خطّ   املساواة عن يبحث )3(

 

 :باملعادلة, الدرجة بإحنرافFالقيمة عن يبحث )4(
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  :البيان

N    =  يب اجلملةا 

Db   =  احلرية درجة 

JK   =  املربعات جمموعة 

RK reg   =  االحندار خط الوسط مربع 

RK res   =  املتبقية الوسط مربع 

F reg.   =  اعداد القيمة F14.االحندار خلط
  

  التالية حتليل  )ج 

 ).مقبولة( الداللة على فتدل%  1 أوFt5%  من أكربFreg عند             

 ).مقبولة غري( الداللة غري على فتدل%  1 أو%  Ft5  من أصغرFreg عند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi. (Yogyakarta: ANDI, 2004), Edisi II, hlm. 2-17. 


