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 باب الرابعال
 تحليل البيانات ومناقشتها

 اللمحة عن ميدان البحث -أ 
 بارايب معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثاللمحة  -1

تقع يف شارع أمحد شفوي  بارايب معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديث
من موركاتى باريب. بين علي األرض ادلوسع ألف مًتا. وتقع ىذا ادلعهد أمام ادلستشفى دا

 حور. 

يف ىذا ادلعهد يسكن الطالب من كل ادلناطق. بل أكثر منهم يأيت من  
ىو شكل من أشكال مركز التعليم اإلسالمي الذي حيتوي على كاليمانتان اجلنوبية. 

االنضباط الصعود احلديث قوي، يتحدث اإلجنليزية والعربية، وتعليم اللغة يتطلب 
  .ن ساعةالتالميذ أن حتدث ادلستخدمة أربع وعشري

 بداية شعور بالرغبةبارايب  معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثىذا  إقامة
اخلرجيني من دار السالم مرتافورى بسوين، ب ا )القيادة( الذي األستاذ احلج حسن 

-6646( واخلرجيني من دار السالم كونتور فونوروغو جار الشركية )6633-6646)
ي يف زلاولة لتخدم إنفاذ مايكل اهلل تعلى، وبالتحديد للمشاركة يف اجملتمع احملل( 6644

 يف رلال توليد اإلسالم يف الدولة واألمة.

بسوين، ب ا دعا ادلسلمني الذين األستاذ احلج حسن مع الغرض من فوق 
 يعتربون قادرة، للمساعدة يف إنشاء ىذا ادلعهد.

إىل ادلسامهة يف ويهدف الربنامج بارايب  معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديث
اجلهود ادلبذولة لتوعية الناس من أجل خلق جيل من ادلسلمني الذين آمنوا واخلوف إىل 
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ومحيدة، لديهم ادلعرفة وادلهارات، الصحة البدنية والروحية جيد، شخصية ثابتة اهلل تعلى. 
أما نسية. الشعور بادلسؤولية ادلدنية وادلسؤولية اجل مة اهلل،يإلعإل كلومستقلة وادلسؤولية 

 بالنسبة لرؤيتها ومهمتها كما يلي:

 الرؤية:

 "اإلميان واإلجناز وادلهرة"

 :مع ادلؤشرات التالية

 التمسك بالدين (أ 
 أجنزت يف التوصل إىل قيمة ادلواضيع (ب 
 اإلجناز يف األنشطة وادلسابقات اليت فارق بسيط اإلسالمي (ج 
 ادلهرة باللغتني العربية واإلجنليزية (د 

 

 همةادل

مينومبوه وضع انضباط الطالب يف تشغيل التعاليم الدينية لإلسالم،  (أ 
 عن طريق تشكيل بيئة دينية

إعداد وتنفيذ التعلم الفعال حىت يتمكن الطالب قادرين على  (ب 
 استيعاب ادلواد ادلعروضة

تنفيذ التدريب والتوجيو للطالب الذين لديهم الفروق احملتملة للفن  (ج 
 اإلسالمي

تنفيذ األنشطة اليت تشجع وتساعد الطالب على تطوير مهارات  (د 
 اللغة األجنبية )العربية واإلجنليزية(
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 ظروف الطالب -2
 ادلتوسطةبارايب ادلدرسة  معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثعدد الطالب 

 طالب. 536القيمة الدفًتية إىل  5163-5162السنة الدراسية اإلسالمية 

 معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثلتفاصيل حول عدد الطالب دلزيد من ا
 ميكن أن ينظر إليو يف اجلدول التايل:اإلسالمية  ادلتوسطةبارايب ادلدرسة 

 

 اإلسالمية دار اإلستقامة بارايب ادلتوسطةمدرسة عدد الطالب  1،6اجلدول 

 العدد فصل
53 ج6 ب6 أ6 د5 ج5 ب5 أ5 د4 ج4 ب4 أ 4

6 51 51 51 65 51 53 51 52 56 56 56 
45 64 54  

 
 
اإلسالمية  ادلتوسطةادلدرسة اذليكل التنظيمي و اجلارديان الفصل  -3

 دار اإلستقامة بارايب
لدعم التدفق السلس للربنامج حيتاج إىل أن تدار من قبل تنظيم مديري ادلدارس 

 بارايب.اإلسالمية دار اإلستقامة  ادلتوسطةادلدرسة وأعضاء من ادلوظفني 

اإلسالمية دار اإلستقامة بارايب  ادلتوسطةادلدرسة أما بالنسبة ذليكل ادلنظمة 
 يتكون من:
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 اإلسالمية دار اإلستقامة بارايب. ادلتوسطةمدرسة اذليكل التنظيمي  1،5اجلدول 

اإلسالمية دار اإلستقامة بارايب يف الفصل  ادلتوسطةمدرسة اذليكل التنظيمي 
 5163-5162وس العام الدر الدراسي الثاين 

 الموقف الموظفينرقم التعريف  أسماء المدرس الرقم
حجة سىت صاحلة،  6

 السرجانا
 رئيسة ادلدرسة -

 اإلداري رئيسة  - السرجانادرميياتى،  5
نائبة القسم  664513625116655116  السرجاناإيللس حياة،  2

 الطالب
 قسم اخلزانة - السرجاناحنيفة،   1

 تيةالبنية التح
 رئيسة ادلكتبة - A.Mdنرماىل،  2
نائبة قسم ادلناىج  -  السرجاناموعظة حسنة،  3

 الدراسية
رئيسة سلترب العلوم  - السرجاناإيد مرلني،  4

 الطبيعية
 باين قسم  -  السرجانارضية الليلية،  5

 الصحة ادلدرسية
مدرسة عامل  - أيو سورايا 6

 ادلتوسطة
اإلسالمية دار 

 بارايب اإلستقامة
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 اإلسالمية دار اإلستقامة بارايب. ادلتوسطةمدرسة قائمة ويل الفصل  1،2اجلدول 

اإلسالمية دار اإلستقامة بارايب يف الفصل الدراسي  ادلتوسطةمدرسة ويل الفصل 
 .5163-5162الدروس العام الثاين 

 ويل الفصل الموظفينرقم التعريف  أسماء المدرس الرقم
 ول أ األ - زلمد رفان 1
 األول ب  - أوليا رمحان 2
 األول ج  - ددي رمحان 3
 األول د   - حلمي أوكسو 4
 الثاين أ  - سيداهلل 5
 الثاين ب  - زلمد يوسف 6
 الثاين ج  - زلمد سالم 7
 الثاين د  - أمحد روشد 8
 الثالث أ  - أمحد رازقني 9

 الثالث ب  - عبد الرمحان 11
 ج  الثالث - ذو الكفل 11

 

 اإلسالمية دار اإلستقامة بارايب ادلتوسطةدرسة ادلعلمني يف ادل دور -4
كعامل دورا ىاما جدا يف ادلدرسة، وجود ادلعلمني أو ادلعلم الذي لو اختصاص 

اإلسالمية  ادلتوسطةدرسة وجتربة تعليمية جيدة. زلاضر العام أو ادلعلم وعامل الذي يف ادل
، أما بالنسبة للمعلمني 51ترقيم  5163-5162العام  الدروس دار اإلستقامة بارايب 

اإلسالمية دار اإلستقامة بارايب  ادلتوسطةفصل أول مبدرسة أو ادلدرسني اللغة العربية يف ال
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مع تعليم  ذو الكفليف ىذا الوقت ىو األستاذ  6ترقيم  5163-5162الدروس العام 
 ارايب.اإلسالمية دار اإلستقامة ب توسطةدرسة ادلآخر يف ادل

 
يف تعليم  وسيلة الفالشباستخدام وسيلة التعليم  استعمالعملية  -5

الكالم لدى طالب القسم األول من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 بارايب عهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثمب

 استعمالعملية فصل أول ب الفصل أول أ و يف ال الضابطة وبناء على نتائج ال
معهد يف يف التعلم اللغة العربية يف ادلهارة الكالم  وسيلة الفالشستخدام باوسيلة التعليم 

 الباحثني القيام باخلطوات كما يلي: دار اإلستقامة اإلسالمي احلديث

 (RPP)تنفيذ ترمجة خطة التعلم  (أ 
 ستخدم لتحقيق أىداف التعلم وسيلة الفالش الذي إعداد  (ب 
وسيلة باستخدام صل يف تلقي الدروس يتم إعداد ادلعلم الطالب أو الف (ج 

 الفالش
 وسيلة الفالشباستخدام تسليم ادلواد  (د 
 تقييم سلرجات التعلم لتحديد مدى حتقيق أىداف التعلم (ه 

 
 

 الضابطة ية يف الفصل جتربة ويف الفصل تنفيذ لدراس -6
حىت  5163يناير  66تاريخ  تنفيذ لدراسية والبحث يف ىذا الفصل وابتداء من

 .5163مرس  65اريخ ت
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موضوع على التعلم من ىذه األحباث، اليت تقوم بدور ادلعلمني ىو الباحثني 
 ىو ادلوضوع صف األول عن "البيت". تدريسها خالل فًتة الدراسة

تلقت عينة العالج صف األول أ كفصل جتربة مادة "البيت" الذي تدرس إىل 
واليت تفرق ات األخرى، لكن نفس ادلواد على الفئ الضابطة فصل وصف األول ب ك
ال  الضابطة  يف حني فصليف التعلم  وسيلة الفالشباستخدام فقط لفصل جتربة 

حىت بني الطبقة الثانية ما إذا كان ىناك نفوذ سلرجات التعلم أو وسيلة الفالش ستخدام ت
 فرق كبري، إلعطاء وصفا مفصال لتنفيذ العالج من كل فصل وميكن وصفها كما يلي:

 تجربةالنفيذ تعليم يف الفصل ت (أ 
مث  .لتحديد قدرة ابتداء الطالبتقدم الطالب منحت تظاىرة  قبل تنفيذ التعلم،

إعداد ويشمل إعداد ادلادي، يف دراسة أعدت كل ما يلزم يف الدراسية الفصل جتربة 
تستخدم يف توفري فهم التعلم اللغة العربية. وسيلة الفالش ىو وسيلة الذي ، RPPصناعة 

بعد العالج أعطيت بقدر ثالث مرات مث يتم إعطاء الطالب البعدي كما تقييما و 
تظاىرة فعلت مرة وسيلة الفالش. باستخدام لتحديد قدرة الطالب بعد إعطاء العالج 

واحدة االجتماعات يأخذ تعلم دلدة ثالث اجتماعات مث أضاف مرة واحدة االجتماع 
 البعدي.

راسية جتربة تعامل مع نتائج القرعة يف هناية ل الدجدول تطبيق التعلم يف الفص
 الدرس ميكن أن ينظر إليو يف اجلدول التايل:

 

 ل التجربةتطبيق التعلم يف الفص 1،1اجلدول 

 معلومات اليوم/التاريخ االجتماع
 االختبار القبلي 5163يناير  21/ اخلميس االجتماع األول
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 5163يناير  26/ الثالثاء االجتماع الثاىن
ية التدريس  بإستخدام عمل

 وسيلة الفالش

يناير  28/  اخلميس االجتماع الثالث
5163 

عملية التدريس  بإستخدام 
 وسيلة الفالش

 5163فرباير  2/  الثالثاء االجتماع الرابع
 

عملية التدريس  بإستخدام 
 وسيلة الفالش

 االختبار البعدي 5163فرباير  4/  اخلميس االجتماع اخلامس
 

 الضابطة الفصل  تعلم يف يقتطب (ب 
، RPPتظاىرة، صناعة  ىو إعطاء الضابطة الفصل  االعداد الالزم للتعلم يف

تجربة ىو نفس ادلادة يعين عن الو الفصل  الضابطةالبعدي. مادة التدريس يف الفصل و 
 الفصل  "البيت"، لكن يف الفصل جتربة ادلعاجلة باستخدام وسيلة الفالش وعند يف

 تجريبة، التعليم يف فصل الن استخدام وسيلة الفالش. وبادلثل عند فصل بدو  الضابطة
تظاىرة فعلت مرة واحدة االجتماعات،  يأخذ تعلم دلدة ثالث اجتماعات، مث  الضابطة

 :أضاف مرة واحدة االجتماع البعدي. ميكن أن ينظر إىل جدول التعلم يف اجلدول التايل

 

 ابطةالفصل الض تعلم يف تطبيق 1،2اجلدول 

 معلومات اليوم/التاريخ االجتماع
 االختبار القبلي 5163يناير  21/ اخلميس االجتماع األول

 5163يناير  26/ الثالثاء االجتماع الثاىن
عملية التدريس بدون 
 استخدام وسيلة الفالش
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يناير  28/  اخلميس االجتماع الثالث
5163 

عملية التدريس بدون 
 استخدام وسيلة الفالش

 5163فرباير  2/  الثالثاء تماع الرابعاالج
 

عملية التدريس بدون 
 استخدام وسيلة الفالش

 االختبار البعدي 5163فرباير  4/  اخلميس االجتماع اخلامس
 

 تقديم البيانات -ب 
والطبقة  الضابطةتظاىرة والبعدي اليت أجريت لتحديد سلرجات التعلم يف الطبقة 

ىو ما يصل  الختبار يف الفصل الضابطةب ادلسجلني يف اتوزيع عدد من الطال. التجريبة
طالبا، وفيما يلي النتائج التقييم القبلي اليت  51من التجريبةطالبا والطبقة  51اىل 

 أجريت على ىذان فصلني:
 

 فصل الضابطةو  التجريبةنتائج االختبار القبلي فصل  1،3اجلدول 

 الرقم
المستطلعين فصل 

 التجريبة
االختبار 

 يالقبل
فصل المستطلعين 
 الضابطة

االختبار 
 القبلي

 41 6طالب  41 6طالب  6
 51  5طالب  61  5طالب  5
 41  2طالب  41  2طالب  2
 61  1طالب  41  1طالب  1
 41  2طالب  51  2طالب  2
 41  3طالب  61  3طالب  3
 41  4طالب  41  4طالب  4
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 51  5طالب  41  5طالب  5
 41  6ب طال 61  6طالب  6

 41  61طالب  41  61طالب  61
 41  66طالب  41  66طالب  66
 41  65طالب  41  65طالب  65
 41  62طالب  51  62طالب  62
 41  61طالب  41  61طالب  61
 41  62طالب  61  62طالب  62
 51  63طالب  41  63طالب  63
 41   64طالب 41   64طالب 64
 41  65طالب  41  65طالب  65
 41   66طالب 51   66طالب 66
 41  51طالب  41  51طالب  51

 
من خالل احلصول على ىذه البيانات، حيتاج الباحثون دلعرفة متوسط قيمة 

  و التجريبةالدرجة للتأكد من أن ادلشاركني يف كلتا الفئتني، سواء ادلشاركني يف فئة 
 وىنا النتائج من ىذه البيانات: .الفئة ذلا نفس القدرة أو ال ختتلف كثريا الضابطة

 إحصائية وصفيتظاىرة  (mean)بيانات من حساب ادلتوسط  1،4اجلدول 
Group Statistics 

 

kelas penelitian N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

hasil belajar kelas eksperimen 51 0505777 8025508 1084675 

kelas control 27 0205777 5057127  1023717 
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يف ىذه  التجريبةوبناء على اجلدولني أعاله، فإنو ميكن أن ينظر إىل أن الطبقة 
فإنو  45،21لديها متوسط درجة  الضابطة وفصل  42،21ة كان متوسط درجة الدراس

لديو متوسط العائد بارايب  عهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثمبفصلني يدل على أن 
 .، من ادلتوقع أن تنفذ جتارب الباحثني إظهار احلقيقة نتيجة صحيحةوبالتايل من سلتلف

ادلستطلعني فصل جتربة بعد أن تعطى عالج باستخدام  تقييم نتيجة لتايلو با
الذي ال تعطى عالج  الضابطة ادلستطلعني فصل  تقييم وسيلة الفالش. و نتيجة

 باستخدام وسيلة الفالش البعدي : 
 

 فصل الضابطةو  التجريبةتبار البعدي فصل نتائج االخ  1،5اجلدول

 الرقم
المستطلعين فصل 

 التجريبة
االختبار 
 البعدي

فصل المستطلعين 
 الضابطة

االختبار 
 البعدي

 51 6طالب  61 6طالب  6
 41  5طالب  611  5طالب  5
 41  2طالب  61  2طالب  2
 61  1طالب  41  1طالب  1
 51  2طالب  611  2طالب  2
 41  3طالب  61  3 طالب 3
 41  4طالب  61  4طالب  4
 51  5طالب  611  5طالب  5
 41  6طالب  51  6طالب  6

 41  61طالب  611  61طالب  61
 51  66طالب  611  66طالب  66
 41  65طالب  61  65طالب  65
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 41  62طالب  61  62طالب  62
 41  61طالب  61  61طالب  61
 41  62ب طال 611  62طالب  62
 51  63طالب  611  63طالب  63
 41   64طالب 611   64طالب 64
 51  65طالب  61  65طالب  65
 41   66طالب 61   66طالب 66
 61  51طالب  61  51طالب  51
 

 وصفياالختبار البعدي   (mean)بيانات من حساب ادلتوسط  6، 1اجلدول 
 إحصائية

Group Statistics 

 

kelas penelitian N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

hasil belajar kelas eksperimen 27 0205777 0086308 1005844 

kelas kontrol 27 0507777 6088240 1053800 

 

يف ىذه  التجريبة فصلوبناء على اجلدولني أعاله، فإنو ميكن أن ينظر إىل أن ال
نو فإ 42،11لديها متوسط درجة  الضابطة وفصل  65،21 ة كان متوسط درجةالدراس

 لديو متوسطبارايب  عهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثمبيف فصلني يدل على أن 
 .سلتلف
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 اختبار الفرضية -ج 
 T testإختبار  -6

لتحديد ما إذا كانت البيانات اليت سيتم اختبار التوزيع  T testإختبار يتم إجراء 
ميكن تنفيذىا، وإذ ضده  T testفإختبار  1،12ذي ىو قيمة كبرية أكرب من الطبيعي، ال

 Tمنوذج يجب أن يتم تعديل البيانات يف وقت مبكر حىت أن التوزيع الطبيعي للبيانات. ف

test  .باستخدام اخلري ىو أن يكون ىناك توزيع طبيعي أو شبو طبيعيSPSS 23 نتائج ،
 :ها على النحو التايلاليت مت احلصول علي T testإختبار 

 

 T testإختبار نتائج  61، 1اجلدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Eksperimrn Kontrol 

N 27 27 

Normal Parameters
a,b

 Mean 0205777 0507777 

Std. 

Deviation 
0086308 6088240 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,205 ,366 

Positive ,225 ,366 

Negative -,205 -,234 

Test Statistic ,205 ,466 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,777
c
 ,777

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

-Kolmogorofواستنادا إىل جدول البيانات مت احلصول عليها من نتائج االختبار 

smirnov  ىي(a Test distribution is Normal) التوزيع الطبيعي الن متوسط قيمة يعين 

Asymp.sig  التجريبةوقد سيج سلرجات التعلم طالب يف الفصل   1،112 أكرب من 
  70775أصغر من sig  70777لديها فصل الضابطةوال 70775أصغر من sig .70777 لديها
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 بيانات نتائج تعلم الطالب باستخدام وسيلة الفالش توزيعلذلك ميكن القول بأن 
 .طبيعي  وسيلة الفالش التوزيعونتائج تعلم الطالب اليت ال طبيعي

 متساوياختبار  -5
ما إذا كانت البيانات من نتائج تعلم  تستخدم دلعرفة ذاى متساوياختبار 

 باستخدام .لديو البديل متجانسة الطالب

 23 Homogenity of variance test pada One-way anova melalui SPSS   

 :يشبو اجلدول أدناه البيانات لتكون متجانسة، مث يقال 1،12أكرب من   .إذا قيمة كبرية 

 

 T testإختبار نتائج  66، 1اجلدول 
Test of Homogeneity of Variances 

Kontrol   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

,273 1 16 ,650 

 
فلذلك  1،12أكر من  1،326 ويبني قيمة متساوييف الصورة اختبار 

 متساويأن البيانات من نتائج تعلم الطالب لديو البديل أن 

و اختبار جتانس فوق، ميكن أن نرى أن  T testإختبار هبدف نتائج  
ال صلة ذلا  )مستقل ( ذات الصلة ال عالقةعينات مع   T testاالختبار

ادلوضوع اليت أجريت دلعرفة تأثري اإلعالم استخدام وسائل الفالش يف تعليم ب
دلعرفة تأثري اإلعالم . مث، بارايب عهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثمبالكالم 

ىنا ىو . Mann-Whitney استخدام وسائل الفالش، استخدم الباحثون اختبار
 : جدول لنتائج ىذا االختبار
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 Mann-Whitneyإختبار  -2
 Mann-Whitneyنتائج اختبار  1،65اجلدول 

Ranks 

 

kelompok kelas N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

hasil belajar kelas eksperimen 27 20075 581077 

kelas control 27 11005 230077 

Total 47   

 
Test Statistics

a
 

 hasil belajar 

Mann-Whitney U 20,777 

Wilcoxon W 230,777 

Z -4,870 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,777 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
,777

b
 

a. Grouping Variable: kelompok kelas 

b. Not corrected for ties. 

 
وىو  70777 مالحظة أمهية ادلكتسبة التسجيل Mann-Whitney إختبار مرتكز على

وىكذا، ميكن أن يستنتج :  70775يف أمهية ىذا البحث ىو أصغر من تلك ادلستخدمة 
عهد دار مبأن بعد استخدام وسيلة الفالش، التمكن من ادلادة البيت صف التجريب 

 .متطورة مجيلةبارايب  اإلستقامة اإلسالمي احلديث
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 تحليل البيانات وتفسيرها -د 
راسة، قام الباحثون واستنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها يف ىذه الد

البيانات يف وصف موقع الدراسة، وضع الطالب، فضال عن تنفيذ استخدام وسيلة 
 .الفالش على تعلم اللغة العربية نفسها

 وال التجريبةيف ىذه الدراسة، أجرى الباحثون دراسة يف فصلني، الفصل 
ند التعلم، و يف يعلم الباحث باستخدام وسيلة الفالش ع التجريبةيف اجملموعة  .الضابطة

  .الباحث ال تستخدم وسيلة الفالش عند التعلم فصل الضابطةال
يف البداية، أجرى الباحثون االختبار القبلي يف كل فصل هبدف حتديد قدرة 

بعد احلصول على ىذه البيانات، حيتاج الباحثون دلعرفة متوسط قيمة  .الطالب ابتداء
  و التجريبةالفئتني، سواء ادلشاركني يف فئة الدرجة للتأكد من أن ادلشاركني يف كلتا 

الفئة ذلا نفس القدرة أو ال ختتلف كثريا. وبعد متوسط القيمة اليت مت احلصول  الضابطة
يف ىذه الدراسة كان متوسط درجة  التجريبةعليها، فإنو ميكن أن ينظر إىل أن الطبقة 

عهد مبى أن فصلني فإنو يدل عل 45،21لديها متوسط درجة  الضابطة وفصل  42،21
وبالتايل، من  لديو متوسط العائد من سلتلفبارايب  دار اإلستقامة اإلسالمي احلديث

 ادلتوقع أن تنفذ جتارب الباحثني إظهار احلقيقة نتيجة صحيحة. 

بعد أداء االختبار القبلي الباحثون بإجراء التعلم وفقا لسلفا ضد ىاتني 
 التعلم، عندفالش وسيلة الباستخدام  لتجريبةا يدرس الباحثفي الفصلوىي  الطبقتني،

وعقدت الدراسة ثالث  .التعلم عندفالش وسيلة الم استخديدرس الباحث بدون ا و
 .مرات

اليت حصل بعد قيمة البعدي  ،عند فصالنختبار البعدي إلبإجراء ا قام الباحثمث 
نتيجة فإنو ميكن .وبعد يتال المعرفة متوسط قيمة ىاتني الطبقتني عليها، يرجو  الباحث

 وفصل  65،21يف ىذه الدراسة كان متوسط درجة  التجريبةأن ينظر إىل أن الفصل 
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عهد دار اإلستقامة مبفإنو يدل على أن يف فصلني  42،11لديها متوسط درجة  الضابطة
 سلتلف.لديو متوسط بارايب  اإلسالمي احلديث

حديد ما إذا كانت لت T testإختبار يتم إجراء  ويف مرحلة الحقة الباحثني
فإختبار  1،12البيانات اليت سيتم اختبار التوزيع الطبيعي، الذي ىو قيمة كبرية أكرب من 

T test يجب أن يتم تعديل البيانات يف وقت مبكر حىت أن ميكن تنفيذىا، وإذ ضده ف
 Kolmogorof-smirnovمت احلصول عليها من نتائج االختبار  مثالتوزيع الطبيعي للبيانات.

 Asymp.sig يعين متوسط قيمة التوزيع الطبيعي الن (a Test distribution is Normal)ىي 

. sigلديها  التجريبةوقد سيج سلرجات التعلم طالب يف الفصل  1،12أكرب من 

لذلك ميكن   70775أصغر من sig  70777لديها فصل الضابطةوال 70775أصغر من 70777
ب باستخدام وسيلة الفالش توزيع طبيعي ونتائج القول بأن بيانات نتائج تعلم الطال

 تعلم الطالب بدون استجدام وسيلة الفالش التوزيع  طبيعي.

ما إذا كانت البيانات من نتائج تعلم  دلعرفة متساويالباحثون ادلقبل الختبار 
البيانات  مث يقال 1،12أكرب من   .إذا قيمة كبرية  .لديو البديل متجانسة الطالب

فلذلك أن  1،12أكرب من  1،326ويبني قيمة  متساويانسة، اختبار لتكون متج
 .متساويالبيانات من نتائج تعلم الطالب لديو البديل أن 

 Tو اختبار جتانس فوق، ميكن أن نرى أن االختبار T testإختبار هبدف نتائج 

test   دلعرفة ال صلة ذلا بادلوضوع اليت أجريت  )مستقل ( ذات الصلة ال عالقةمع عينات
عهد دار اإلستقامة اإلسالمي مبتأثري اإلعالم استخدام وسائل الفالش يف تعليم الكالم 

دلعرفة تأثري اإلعالم استخدام وسائل الفالش، استخدم الباحثون بارايب. مث،  احلديث
مالحظة أمهية ادلكتسبة  Mann-Whitneyإختبار  مرتكز على. Mann-Whitneyاختبار 

: 1،112 أصغر من تلك ادلستخدمة يف أمهية ىذا البحث ىووىو  1،111 التسجيل
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وىكذا، ميكن أن يستنتج أن بعد استخدام وسيلة الفالش، التمكن من ادلادة البيت 
 متطورة مجيلة.بارايب  عهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديثمبصف التجريب 

 

 


