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 اًحاب اًثاث 

 مهنج اٍهبر

 

 نوع ومسذي اًححر اًفطي ألول. 

وة ثوبٔزري اًحُئوة اٌَلؾو   ححورابً  ةاًحاحثو تكام ًـيف ثر  املَسان،نوع ىشا اًححر    ًو

مبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات  ى اًعاًحات ٌَفطي ألّولزل ةاًـصتَاٌَلة همارة اًالكم  ًرتكِة

  .ٕاىل املَسانة مدارش  احلصم اًصاتؽ

ٍصحىوز ؿوىل  املوهنجاًمكوي ىوو  املوهنجاًمكوي.  املوهنج ة يف ىوشا اًححوراًحاحثوس خزسم ج   

 .(1110)سوقَون،  ابًعًصلة إلحطائَةاًحَاانت املسدًة اًيت ثلسم 

 

 ححرثطممي اً اًفطي اًثاين. 

سو خـمي ج املوهنج اًمكوي، و  وىو اسو خزسمهتا اًحاحثوة اًيتاًعًصلة املس خزسمة يف اًححر 

. (1110)سووقَون،  ودكّة ؾو  اًوكوائؽ املـَنوة ةيف اًححر ملالحؼة املشلكة نؼامِ ٔأسَوب

رخوة مو  توو املخلورية ًخحسًوس ازل ِوامحر دراسة اًصتط، وىو اًححور ؾو  ك سم ىشا اًحزس خا

 توضوؽ اخملعوط الٓدوص ٔلّن ىشا اًححر ًححور ؾو  ثوبٔزري املـوامةل ؿوىلاملخلريثّي املصثحعخّي، 

وة ًرتكِوةثبٔزري اًحُئوة اٌَل. و  (1111)ٔأزور،  ى اًعاًحوات زل ةاًـصتَواٌَلوة هموارة اًوالكم  ًو

 .مبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ ٌَفطي ألّول
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 مذلرية اًححراًفطي اًثاًر. 

 اًنلوواط املـووّي يف ىووشا اًححووراملخلوورية ؾنووس سوحصسووُميي ٔأٍرىنخووو ىووو مووا ٍىووون 

 ٔأما املخلريان يف ىشا اًححر ىام:  ،(1114)سوحصسُميي، 

 (X)املخلرية املس خلةل  .0

مذلري اًخبٔزري ٔأو سخة ؿوىل ثلَوري املخلورّية   ؾنس سوقَونو، املخلرية املس خلةل  

ةس خلةل يف ىشا اًححر ىو اًخاتـة. واملخلرية امل   . اًحُئة اٌَلًو

 (Y)املخلرية اًخاتـة  .1

رتثوة ؿوىل املخلورية ث ًويتاملخلورية املوؤثصة ا  ٕاما املخلَرّية اًخاتـة ؾنس سووقَونو

 ٌَلة اًـصتَوة زلى اًعاًحوات ا اًالكمهمارة املس خلةل، و املخلَرّية اًخاتـة يف ىشا اًححر ىو 

 .مبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽٌَفطي ألّول 

 

  

     خمعط

 

 املخلَرّية اًخاتـة   املخلّصة املس خلةل

   

(X(                                       )Y) 

 

 جممتؽ اًححر وؾَنذواًفطي اًصاتؽ. 

اعمتؽ ىو لك ألقصاض يف اًححور سوواء اكن مو  اًنواس ٔأو اًواكوؽ ٔأو اًسوَوك وكوريه  

 موو  ذضل اعمتووؽ  تـووظ (sample)اشلي يىوو  ٔأن جيـووي ألقووصاض يف اًححوور. واًـَنووة 
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  ألّولاًفطوي  مجَؽ اًعاًحواتٕاذن، جممتؽ ازلراسة يف ىشا اًححر ىو . (1110)سوقَُِون، 

  .تظاًحا 61  ّ سدىـمبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ، ت املسى يف  سى ّ ج اًيت 

واًـَنوة   تـوظ . (1110)سووقَُِون،  ؾَنة اًححر   تـظ م  اعمتؽ املححووث

 11-11% ٔأو  11-11توّي ؤذوش ملححوث. ٕاذا اكن املوضوع هحوريا فذٔأو انئة جممتؽ ازلراسة ا

ٔلّن، ىووشا  .املسووى  موو   َفطووي ألّولٌ اتظاًحوو 61يف ىووشا اًححوور  ـَنووة% ٔأو ٔأنوورث. فاً 

 اًـسد ٍىفي ًنوب جممتؽ ازلراسة. 

 

 اًصمق اًفطي اًـسد

 1 (Bألّول ب  ) ظاًحة 11

 1 (Cألّول ج  ) ظاًحة 11

 4 (Dألّول د  ) ظاًحة16  

 مجموع ظاًحة 61

  

 اًحَاانت ومطادرىااًفطي اخلامس. 

 اًحَاانت  . أٔ 

ة   .اًحَاانت املححوزة يف ىشا اًححر نوؿان: اًحَاانت  ألساس َة واًحَاانت اًثانًو

 اًحَاانت ألساس َة   .1

ة   اًحَاانت ؾ  ثبٔزري  اًحَاانت ألساس َة اٌَلوة اًـصتَوة  همارة الكم (X)اًحُئة اٌَلًو

 .(Y) دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽمبـيس  َفطي ألّولٌزلى اًعاًحات 

 

ة  .1  اًحَاانت اًثانًو

ة   اًحَاانت ازلافـة ًخمكي ألساس َة، حتخوي ؿىل:    اًحَاانت اًثانًو

 َحنات احلصم اًصاتؽ. ٌ اًخارخي ؾ  تناء مـيس دار اًسالم هونخور  .1
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 َحنات احلصم اًصاتؽ. ٌ ٔأحوال مسٍص املـيس دار اًسالم هونخور  .1

َحنوات احلووصم ٌ ٔأحووال اًعاًحوات يف مسوى  اٌَلوة مـيوس دار اًسوالم هونخوور  .4

 اًصاتؽ.

 َحنات احلصم اًصاتؽ. ٌ يف مـيس دار اًسالم هونخور  املسى ٔأحوال  .6

 

 مطادر اًحَاانت . ب

تَواانت اًححور مو   تحفوص  ةححر فاًحاحثوًحَاانت احملخاخة ٕاٍهيا يف ىشا اً ادلؽ 

 املطادر، فيمجي: 

يف مـيس دار اًسالم هونخور  ونسىنّ اًيت ج   َفطي ألّولٌ ظاًحات 61 :املس خجَحات .1

 َحنات احلصم اًصاتؽ .ٌ 

َحنوات احلوصم ٌ : مسٍص املـيس وألساثَشة واملسجصات مـيس دار اًسالم هونخوور اخملرات  .1

 اًصاتؽ.

 اًواثئق: ًـيف مجَؽ اًواثئق اًيت ًيا ارثحاط ابًححر. .4

 

 أٔساًَة مجؽ اًحَاانت اًفطي اًسادس. 

 زلىًعاًحات  ةاًـصتَاٌَلة  الكمىو ٔأن نصى همارة  إلدذحار: إلدذحار يف ىشا اًححر .1

 َحنات احلصم اًصاتؽ.ٌ ـيس دار اًسالم هونخور مب  فطي ألول ً

ٕاىل  ةـووصض اًحاحثوواًوويت ث ة ابًسووؤالكاإوو سووددانة  الاسووددانة. ٍووصى محمووود تووبّٔن الا .1

حطي ؾو  ىشا ألسَوب ًخ ةاًحاحث س خزسم.  ج ةاملححوز ًخـصف املس اةل املس خجَحات

ةاً اًحَاانت املخـَلة ابًححر   ٔأن نصى ثبٔزري   . حُئة اٌَلًو
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 ثطممي امللاًُس اًفطي اًساتؽ. 

  س ابزلرخة نام ثيل:م  إلدذحار ثلُ فطي ألّول ًحاتندِجة اًعا .1

 (Arifin ،1116) م  الادذحار خسول: ندِجة اًعاًحات

 اًصمق  اًحَان اًلمية

 01-111  1   ممخاز 

 11-01  1  حِّس خسا  

 11-11   4 حِّس  

41-11  6  ملدول  

1- 41  1   انكص 

 

 س ابزلرخة نام ثيل: م  الاسددانة ثلُألّول  ًفطي ٕاخاتة اًعاًحات .1

 

 (Scribd)  الاسددانة خسول: ندِجة اًعاًحات م 

 اًصمق اًحَان اًلمية

 1  ٕاذا اكن اجلواب كري موافق   1 

 1  ٕاذا اكن اجلواب نفاءة    1

اموافل ٕاذا اكن اجلواب  4    4 

اخس إاذا اكن اجلواب موافل  6    6 
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ٕادذحووار وندِجووة ٕاخاتووة اًعاًحووات موو  اًحَوواانت ؾوو  ندِجووة اًعَحووات موو  مّث حتسووة  

 اًصمز نام ًيل:الاسددانة ابس خزسام 

P = 
F/ N  X 100 

 أٔساًَة حتََي اًحَاانت اًفطي اًثام . 

 حتََي اًحَاانت.  اًحَاانت، فٕان اخلعوة اًخاًَة   وتـس ٔأن جيصي اًححر يف جمال وجيمؽ

 ؾنس سوقَونو ىناك ألنشعات اًيت ثؤدى يف حتََي اًحَاانت، و : 

  املس خجَحات املخلريات ؤأنواع م  ثحّوب تَاانت ؿىل .1

  ٕاىل املخلريات ومجَؽ املس خجَحات خسول اًحَاانت اسدناداً  .1

 ثخلسم اًحَاانت ًلك مذلرية م  مذلريات  املححوزة  .4

 لوم تـمََات حساثسة ًإلخاتة ؿىل ٔأس اةل اًححر ث .6

 لوم تـمََات حساثسة اًفصضَات اًيت ء اكرتاهحا ث .1

 ٌَححر لضَاكة اًفصضَات، لًمت ثنفِش اخلعوة ألذرية.  

 

ؿوىل ٔأسو اةل اًححور. يف ىوشا  فصضوَة ًوإلخاتوةاًحار حتََي اًحَاانت املوهجة ٕاىل إلدذ 

ي اًوصتط ًخحسًوس س خزسم حتََي اًصتط وحتََي الاحنسار. وهيسف ادذحار مـامواًححر ج 

 ةًلمية مذلوري  Yة لك اًـالكة مذلريّي وحتََي الاحنسار هيسف ملـصفة شثاًـالكة تّي مذلري 

.X 

 

 Korelasi حتََي .1

كطس ملـصفة اًـالكة تّي نخواجئ اًلِواس ٔأو توّي املخلريثوّي، ملـصفوة ادذحار اًصتط 

ة Xدرخة اًـالكة تّي املخلرية  ة اًـصتَوٌَلوة اب )همارة اًالكم Y( ابملخلرية )تُئة اٌَلًو

 pearson product ةاًحاحثووسوو خزسم (. يف  ىووشا اًححوور ج اجلسًووسة اتٌَعاًحوو

momen correlation . ألسَوب ٔلّن اًحَاانت املوحودة م   اىش ةس خزسم اًحاحثج
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س خزسم م  كدوي روين اكنخوور نام ج .Likert ابس خزسام ملِاسInterval اًحَاانت

جسوو خعَؽ ٔأن  Internal( ٔأن اًحَوواانت املوحووودة موو  اًحَوواانت 1110:1111)

pearson.product momencorrelatiس خزسم ج 

 

  ىو:(Angka Kasar)س خـمي ز اشلي ٌ مٔأما اًص 

 

n. xy-( x)( y) 

          n. x
2
- (x

2
)       n. y

2
  -  ( y

2
)      

 

 اًحَان: 

rxy  : اًصتط تّي مذلرّية مـامي X  و مذلرّيةY (X  =X– ( و )املـّسل Y- Y= 

 )املـّسل

XY : م  حاضي اًرضب تّي مذلرّية  مجموعX  و مذلرّيةY 

X
2 : 

 X منرتتَـي  مجموع

Y
2  :

 Y منرتتَـي  مجموع

(X)
2 :  

 مث حصتَـي  Xم  كمية  مجموع

(Y)
2  :

 مث حصتَـي Yم  كمية  مجموع

N :م  مدحوث مجموعم  حصدد أٔو  مجموع 

 

rxy= 
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 م  حاضي احلساب فذفرس اًحَاانت  ابًعًصلذّي وىام نام ثيل:  rؿىل مـامي رتط  

  .اًخفسري ابًعًصلة اًخس َعة

 (Ety Nur Inah ،1111)خسول : ثفسري اًلمية اًخس َعة  

 ٕاشارة  rxyكمية

 مصثفـة خسا  rxy  1،11≤1،11 تّي

 rxy 1،11≤1،11 تّي
 مصثفـة

 rxy 1،61≤1،11 تّي
 مذوسعة 

 منرفضة   rxy 1،11≤ 1،61 تّي

 rxy 1،11≤ 1،11 تّي
 منرفضة خسا

 

 -جياب، وؿالمة الٕ سَيب + جشري تبٔن اًصتط اً جيا  ٔأو الٕ جشري ٔأن اًصتط   -/ؿالمة +

سَيب. اًصتط إلجيا  ًـيف اًوصتط املخجوو ؤأموا اًوصتط اًسوَيب ًـويف كوري اً جشري تبٔن اًصتط 

 مذجو.

ةrxy ٕاذا اًلميووة   ملدوووةل واًفصضووَة Ha))اًحووسةل   فاًفصضووَةrt ٔأو ٔأنوور موو   مدسوواًو

  Ha)فاًفصضوَة اًحوسةل   ) rtٔأضلص مو   rxy مصفوضة. واًـىس، ٕاذا اًلمية   (Ho)اًطفًصة 

  .(Ety Nur Inah, 2018) ملدوةل  (Ho)اًطفًصة  مصفوضة واًفصضَة 
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 Regresiحتََي  .1

سوو خزسم حتََووي الاحنووسار زلراسووة  تووّي املخلريثووّي ٔأو ٔأنوور، ذاضووة ًخددووؽ منووط ج 

ثص ادوذالف تـوظ املخلورية ف ثوبٔ اًـالكات ىشا اٍمنوذج اًيت .م ثـمل متاما، ٔأو ملـصفة هَو

 املس خلةل ؿىل املخلرية اًخاتـة يف اًؼاىصة املـلسة. 

 ًصمز: س خزسم اب( ج 1111: 141ونو حتََي الاحنسار )ؾنس سوحِ

 

    Y = a + bX     

 اًحَان: 

 

Y = Nilai yang diprediksikan   

a = Konstanta atau bilaharga X = 0    

  b = Koefisien regresi   

                X = Nilai   


























