
27 

 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع و مدخل البحث  -أ 

ىذا حرف “ ةلعب ستخدامافعالية  عن، ادليدان ثحب ىو البحث نوع
ادلتوسطة  دار اذلدى دبدرسة لصف التاسععليم الكتابة لدى طلبة اىف ت”أّول

كمِّيا. وفقا    الباحثة باستخدام مدخال تلذلك، قام. ىف تينجَتان بارواإلسالمية 
ادلصنوع كمِّيا ضغط ربليلو يف البيانات عدد  سيفود الّدين أزوار، البحث مدخال 

وىف ىذا البحث ذبّرب الباحثة بتطبيق لعبة "ىذا حرف أّول"  1بطريقة اإلحصاء.
 ىف تعليم الكتابة 

  

 تصميم البحث  -ب 
 ادلنهج ر،نذيل وفقا .تجريبال شبو ىو التجرييب، حبث تصميم ىو البحث ىذا

 التجرييب البحثو  ،الباحث ينظم و ادلصنوع احلالة ظل يف ادلالحظة ىو التجرييب
 موجود مع البحث موضوع على مالية مضاربة دبوجود الّزمام البحث ىو

 و موجود دلعرفة ىو ىدفو. دلختلفةا ادلعاملة  يعطى دلالحظة فصوال 2.الضابطة
 . سلتلفة معاملة العقب تأثَت فرق هغَت 

 

                                                           
1
 Saifuddin Azwar, metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h., 5  

2
 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 74. 
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 موضوع البحث  -ج 
ىف ”ىذا حرف أّول“ ةلعبفعالية استخدام  أّما ادلوضوع من ىذا البحث فهو

ىف اإلسالمية ادلتوسطة   دار اذلدى دبدرسة لصف التاسعتعليم الكتابة لدى طلبة ا
  .تينجَتان بارو

 

 ته االبحث وعينمجتمع  -د 
 مجتمع البحث  -1

 دبدرسة العربية اللغة يدرسون الذين ةالطلب مجيع ىو البحث ىذا ىف اجملتمع
   جدول ىف كما ،ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدى

فى اإلسالمية المتوسطة  مدرسة دار الهدى في  مجتمع الطلبة  1.3جدول
  .تينجيران بارو

 الرقم
(1) 

 لالفص
(2) 

 اجلملة
(3) 

1.  
2.  
3.  
4.  

 الفصل السابعة
 الفصل الثامنة

 الفصل التاسعة )أ(
 الفصل التاسعة )ب(

31 
33 
17 
17 
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 ت البحث اعين -2

 34ىي الطلبة الصف التاسع وعددىم ت البحث الذي عرضو الباحثة اعين
بقدرة الطلبة  ترى الباحثة، لضابطة واجملموعة التجريبيةطالبا. قبل تعُت الباحثة اجملموعة ا

إىل . ويقسم الطلبة ادلختلفة ىف ذلك الفصلُت الطلبةقدرة . مث توجد ىف تعليم اللغة العربية
نفرا ومن الصف التاسع "  77" الذي كان عدة طلبتو الفصلُت ىو الصف التاسع " أ 

عة " يسمى باجملمو نفرا. كذلك، فالصف التاسع " أ  77طلبتو  " الذي كان عدةب 
 class" يسمى باجملموعة التجريبية )و الصف التاسع " ب  . (class control) الضابطة 

eksperiment) جدول، كما ىف 

فى تينجيران اإلسالمية المتوسطة  دار الهدى بمدرسة البحث عينات 3.2 جدول
 بارو

 البيان اجلملة الصفّ  
 "التاسع " ب 

 " التاسع " أ
17 
17 

 ةيالتجرب موعةاجمل
 الضابطة موعةاجمل

  34 اجلملة
 

 البيانات ومصادرها  -ه 
 البيانات  -1

أما البيانات احملتاجة يف ىذا البحث فأقسم إىل نوعُت، مها البيانات األساسية والبيانات 
 الفرعية.

 البيانات األساسية )أ 
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 : بيانات األساسية يف ىذا البحث فهوأما ال
 لدى طلبة الصف التاسع الكتابة تعليم ىف”أّول حرف ىذا“ ةلعب استخدام فعالية

حصيل نتيجة  حيتوي على:ىف تينجَتان بارو اإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدى دبدرسة
الطلبة ىف رلموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ىف اإلختبار القبلى واإلختبار 

 .البعدي
 البيانات الفرعية  )ب  

ىف ىف تينجَتان بارو إلسالمية اادلتوسطة  دار اذلدى تاريخ بناء مدرسة 7)
 .تينجَتان بارو

 .ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة  دبدرسةدار اذلدىأحوال طلبة   2)
ادلتوسطة  دبدرسة دار اذلدىأحوال مدير ادلدرسة و معّلم اللغة العربية   3)

 .ىف تينجَتان بارواإلسالمية 
 .ىف تينجَتان باروالمية اإلسادلتوسطة  دبدرسة دار اذلدىأحوال لوازم   4)
 .ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة  دبدرسة دار اذلدىجدول الدرس  5)
 نتيجة الطلبة ىف كشف الدراجة 6)
 مصادر البيانات  -2

 در البيانات يف ىذا البحث كما يلى:اجياد مص

  صف التاسعالرلموعة ضابطة من طلبة مستجيب يعٌت رلموعة ذبريبة و )أ   
 .ىف تينجَتان باروىف تينجَتان بارو اإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدىدبدرسة
تاسع " أ " سلرب يعٌت مدير ادلدرسة, معّلم اللغة العربية اليت عّلم يف الصف ال)ب  

 ادلوظفون يف تلك ادلدرسة. " وو " ب 
 .بالبحث إرتباط ذلا الىت الوثائق مجيع  يعٌت ادلدرسّية الوثائق   ج)
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 مع البيانات أساليب ج -و 
أساليب مجع البيانات الىت استخدمها الباحثة ىف ىذا البحث للحصول على درجة 

 صحيحة والثقة ىف ميدان البحث، على النحو التايل:
 الكتابة تعليم نتيجة على للوقوف االختبار الباحثة استخدمت:ختبارالا  -7

 صف التاسعلدى طلبة ال الكتابة تعليم ىف”أّول حرف ىذا“ ةلعب استخدامب
 نوعان اإلختبار و. ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدى دبدرسة

 اإلختبار وى القبلى فاإلختبار.  البعدى اإلختبار و القبلى اإلختبار ىو
 و. الكتابة تعليم ىف”أّول حرف ىذا“ ةاللعب يستخدم أن قبل يفعل الذى

 ىذا“ ةلعب يستخدم أن بعد يفعل الذى اإلختبار وى البعدى اإلختبار
 .الكتابة تعليم ىف”أّول حرف

عن تصوير موقع البحث،  ادلتوسطة: أي أسلوب ينال البيانات مالحظةال -2
أحوال الطلبة، عدد ادلعلمون و أركاب حرب إدارة، األجهزة، و جدول 

 الدرس.
جد ادلعلومات من ادلستجيبُت و ادلخربين مباشرة : أي أسلوب لتالمقابلة -3

ىذا حرف “ ةاللعباستخدام فعالية زلتوي على  بيانات أساسّية حول  التُت
ادلتوسطة  دبدرسةدار اذلدى لدى طلبة الصف التاسع الكتابةتعليم ىف ”أّول

  .ىف تينجَتان باروىف تينجَتان بارو اإلسالمية 
 ادلدرسة من ادلتوثقة البيانات لتحصيل يستخدم الطريقة ىذه :التوثيق -4

 جدول و ادلدرسة دلباىن ادلادية احلاالت و وألساتذة الطلبة لةحا عن ادلتعلقة
ىف تينجَتان اإلسالمية ادلتوسطة  دبدرسةدار اذلدى تأسيس وتاريخ الدرس

 . بارو
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 : مصفوفة بيانات ومصادرها وأسلوب جمع البيانات 3.3 جدول

أسلوب جمع  مصادر البيانات البيانات رقم
 البيانات

1 2 3 4 

 ألساسيةالبيانات ا أ
 حرف ىذا“ ةلعب استخدام فعالية
لدى طلبة  الكتابة تعليم يف”أّول

 دار اذلدى دبدرسة الصف التاسع
ىف تينجَتان اإلسالمية ادلتوسطة 

 نتيجة حصيل : على ربتوىبارو 
 و القبلي االختبار ىف الطلبة

 البعدي االختبار

 
 
 
 
 
 

ىف اجملموعة  الطلبة
التجريبية واجملموعة 

 الضابطة

 
 
 
 
 
 

 اإلختبار

 البيانات الفرعية ب
 دار اذلدى دبدرسةتاريخ بناء   7)

ىف تينجَتان اإلسالمية ادلتوسطة 
 .بارو

 دبدرسة دار اذلدىأحوال طلبة   2)
 ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة 

أحوال مدير ادلدرسة و معلم   3)
 دار اذلدى دبدرسةاللغة العربية 

ان ىف تينجَت اإلسالمية ادلتوسطة 

الوثائق و رئيس 
 ادلدرسة. 

 
الوثائق و رئيس 

ادلدرسة و 
 ادلعلمون

 
الوثائق و رئيس 

ادلدرسة وادلعّلمون 

 الوثائق وادلقابلة
 
 

الوثائق وادلقابلة 
 وادلالحظة

 
الوثائق وادلقابلة 

 وادلالحظة
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 .بارو
 دار اذلدى دبدرسةأحوال لوازم  4)

ىف تينجَتان اإلسالمية ادلتوسطة 
 .بارو

دار  دبدرسةجدول الدرسي   5)
ىف اإلسالمية ادلتوسطة  اذلدى

 .تينجَتان بارو
  جةالدر  كشف ىف الطلبة نتيجة 6)

 وادلوظّفون.
 الوثائق وادلوظّفون

 
 ادلوظّفون

 ادلالحظة وادلقابلة
 

 ادلقابلة

 

 تصميم القياسات -ز 
 صحة ام شيء فادلقتضى, الرابع الباب اتفي لبيانا ربليل ادلرحلة يّسر ىيكل ىف

 :التايل كما, البحث ىذه ىف لّلقيس

لدى طلبة الصف  الكتابة تعليم يف”أّول حرف ىذا“ ةلعب استخدام فعالية كيف
 تقدير :على ربتوى ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدى دبدرسة التاسع

 .الكتابة تعليم نتيجةال ترقي على”أّول حرف ىذا“ ةلعب  استخدام

 ةلعب حبث استخدام القياسات تصميم عن يشتمل أن الذي جدول أي يلى فيما
 دبدرسة لدى طلبة الصف التاسع الكتابة ليمتع ىف نتيجةال ترقي على”أّول حرف ىذا“

 ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدى

 ةالطلب فإذا. أسئلة عشرة ستة يعٍت البعدي اختبار أو القبلي اختبار من بأكملو
 كلها ذبيب أن التستطيع طلبة إذا لكن 011 ةنتيج فتجد كلها ذبيب أن عتستطي
 :يلي كما مثال. ناقصة ةنتيج فتجد
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 سؤالتان تتكون ،ادلفردة إىل احلروف توصيل عن التدريب من واحدا سؤال  ( أ
 .ةنتيج 5 فتجد واحد خطأ وإذا 01 فنتيجتها كلها صحيح فإذا

 فإذا سؤالتان تتكون فعلية، لتكون قطوعةادل احلروف توصيل عن ثانيا سؤال ( ب
 .نتيجة 5 فتجد واحد خطأ وإذا 01 فنتيجتها كلها صحيح

 سؤال اربع تتكون صحيحة، بكلمة الفراغ إمالء عن التدريب من ثالثا سؤال ( ج
 .نتيجة من 5 فينقص واحد خطأ وإذا 01 فنتيجتها كلها صحيح فإذا

 سؤال اربع تتكون الصحيحية، جوبةاأل اختيار عن التدريب من رابعا سؤال ( د
 .نتيجة من 5 فينقص واحد خطأ وإذا 01 فنتيجتها كلها صحيح فإذا

 تتكون مفيدة، مجلة لتكون الكلمة ترتيب عن التدريب من خامسا سؤال ( ه
 من 01 فينقص واحد خطأ وإذا 01 فنتيجتها كلها صحيح فإذا سؤالتان

 .نتيجة

 تتكون امسية، مجلة لتكون فعلية مجلة ولحي عن التدريب من سادسا سؤال ( و
 من 01 فينقص واحد خطأ وإذا 01 فنتيجها كلها صحيح فإذا سؤالتان

 . نتيجة
 الطلبة تعليم نتيجة

 كتابة ّدةادب الكتابة تعليم يف الطلبة والبعدى القبلى االختبار نتيجة: ادلؤشر
 .مفيدة مجلة و ادلفردات
 أسئلة 01 مجلتهما البحث أسئلة البعدى رختباوإل القبلى ختبارإل:قياس كيفية

 نتيجة صار. خطاء بواجو  إذا( 1) و( 011) نتيجة اعطاء صحيحا الاسؤ  كل
 .01 وىو ُتادلستجيب من ربّصل األقصى
 :وىو عثمان من رموز باستخدام الطلبة تعليم حصل تقدير طريقة

N =
                 

             
  x 100 

:البيان  
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3األخَت قيمة=  N 

 :اآلتية دليل باستخدام تأويل طلبة البعدى االختبار نتيجة قيمة

 .4الطلبة تعليم حصول تفسير 1.4:جدول 
 رقم

(3) 
 قيمة

(2) 
 بيان

(1) 
0.  
2.  
3.  

(3) 
4.  
5.  
6.  

≤05,11 
01,11-09,01 
15,11-00,01 
(2) 
55,11-19,01 
91,10-59,01 

≥91,11 

 شلتاز
 جدا جيد

 جيد
(1) 

 مقبول
 ناقص

 جدا ناقص

 غَته و موجود لتحديد إحصاء باالختبار العملية ربّصل الذى قيمة ذلك بعد و
 ربليل أسلوب ىف بالّتفصيل بُّت  و يبحث الذى الصفان تعليم جةنتي من كبَت اإلختالف

 الكتابة، تعليم يف”ىذا حرف أّول“ ةلعباستجابة الطلبة على استخدام  تقدير البيانات
 وتشتمل عن: مالحظة و ادلقابلة.

الستجابة الطلبة على  القياسات تصميم عن يشتمل أن الذي جدول أي يلى فيما
تاسع لدى طلبة الصف ال الكتابة تعليم يف”أّول حرف ىذا“ ةلعب استخدام فعالية

  .ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدى دبدرسة

                                                           
3
Usman dan Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar,  (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya Ofset, 2001), h 136 
4
Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan, Pedoman Penyelenggaraan Ujian Akhir 

Sekolah dan Ujian Akhir Nasional bagi Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2003/2004 Propinsi 

Kalimantan Selatan, (Kalimantan Selatan: Diknas, 2004), h. 27. 
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 الطالبات تعلم نتيجة لتقييم كيفية الرابع، الباب يف البيانات ربليل مرحلة إطار يف لسّهل
 : بالرمز وان سيتيا و عثمان من الرمز باستخدام

N = 
               

              
  x 100 

 5األخر نتيجة =  N:  ادلعلومات

 أساليب تحليل البيانات  -ح 
االحصاء حث استخدام الباحثة التحليل الب أما أسلوب ربليل البيانات يف ىذا

     SPSS Versi 22 الوصف بربناميج

) Mann Whitneyإحصاءات التحليل االستخدام ىي اختبار ادلختلفة أو اختبار 
قبل اجراء اختبار األول بفعل من احلسابات اإلحصائية  حييط من الوسط U ) اختبار

إذا البيانات توجيع الطبيعية )  ت احلساب، وادلعيار اإلحنراف، استخدمت )اختبار
( إذا البيانات غَت توجيع الطبيعية Uوالتجانس، واستخدمت االختبار )اختبار 

 Statistika احلصول على البيانات حللت مع الغرض استخدام برنامج ) 6والتجاتس.

Package For  Social Sciences)SPSS  22اإلحصدار. 

 (Meanادلتوسط) -1

عند سودجان أن لتثبيت مؤىالت نتيجة التعلم احلصول للطلبة يستطيع 
 أن يعرف من خالل ادلعدل، وأما خطوات ربليلو كما تلي:

     SPSS Versi  22 إفتح أوال،
 وعة التجريبية واجملموعة الضابطةوشغل باجملم  Variabel Viewاخًت ثانيا،
 كما رلموعتها  نتيجةوشغل ال Data Viewانفر ثالثا،

  Analyze- Descriptive- Statistics- Descriptiveرابعا، انفر فوق القائمة

                                                           
5
 Usman dan Setiawan, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya offset 2001) 
6
Ana Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Teras, 2002), h. 67. 
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 خامسا، أدخل تتائج الطلبة إىل ادلربع ادلتغَت "س"
 Options- Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
 الذي حدده ب:

   
∑   

 
 

 :البيان

M  =ادلتوسط قيمة(Mean) 
  ∑     رلموع  البيانات  كل  نتيجة  

N =7البيانات رلموع 
 (Standar Deviasi) االحنراف ادلعياري -2

ادلعياري االحنراف العينة ادلستخدمة يف احتساب الختبار الطبيعية 
ادلعياري  نتيجةلتحليل البيانات من SPSS Versi 22واستخدمت الباحثة برناميج 

 النحراف خبطوات التحليل كما يلي:

   SPSS Versi  22 أوال، إفتح

 الضابطةوشغل باجملموعة التجريبية واجملموعة   Variabel Viewثانيا،اخًت
 كما رلموعتها  نتيجةوشغل ال Data Viewثالثا،انفر

  Analyze- Descriptive- Statistics- Descriptiveرابعا، انفر فوق القائمة

 خامسا، أدخل تتائج الطلبة إىل ادلربع ادلتغَت "س"
 Options- Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
الختبار z1ري االحنراف العينة ادلستخدمة يف احتساب قيمة ادلعيا

 الطبيعية.

                                                           
7
 Murdan, Statistik Pendidikan dan Aplikasinya, (Banjarmasin: PT. CYPRUS), h.47. 
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  √
∑      ̅  

   
 

 البيان:
 Sادلعيار االحنراف = 

 قيمة ادلعدل̅  
  nعدد البيانات = 
 i  =3،2،1....8، وأماi= البيانات إىل  

 ( Uji Normalitasاالختبار الطبيعي) -3

شلتحن كان االختبار الطبيعية مستخدمة دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات.
 -طبيعية البيانات اليت ربصل يف البحث استخدام اختبار قلمغروف

وف يستطيع عملية ( يف بيانات كميا، سKolmogorov- Smirnovمسرنوف)
بشرط تلك البيانات عادية، تلك البيانات العادية.  Statistik Parametikاالختبار

 االختبار الطبيعية. أما خطوات ربليلها يعٍت:
  SPSS Versi 22 أوال، إفتح برناميج

 Variable View- isi name dengan ekperimen dan kontrol ثانيا، اختار
  Data View  - isi nilai sesuai dengan kelompoknyaثالثا، اختار

  Analyze- Non Parametrik Test- 1- Sample K-Sرابعا، انفر فوق القائمة
  Test Variable Listخامسا، أدخل اجملموعتُت إىل

 يف باختبار الطبيعية  Test Distributionسادسا، اختبار" ادلربع االختبار"
 سابعا، انفر نعم

 الصة من تلك التحليلية  يعٍت:أما اخل
 فالبيانات الطبيعيةSig(2Tailed < (0,05إذا  :  

 9البيانات غَت الطبيعيةف Sig( 2Tailed>0,05إذا  :  
                                                           

8
Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: CV.  Alfabeta, 2013), h. 58-59. 
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 ( Uji Homogenitas) اختبار التجانس -4

استخدمت البيانات الطبيعية فعلت الباحثة اختبار التجانس. يعوبعد توز 
اختبار التجانس دلعرفة ىل نتيجة الطلبات ذبانس أم ال. أما خطوات اختبارىا  

 كما يلي:
  SPSS Versi 22    أوال، افتح برناميج

 برقم صفر Decimalوبّدل يف  Variabel Viewثانيا، افتح
 One Way  مث ،Compare Means، مث Analyzeوانقر  Data Viewثالثا، أدخل إىل

Anova 
،  Factor، واجملموعة يف ادلربع Dependent Listالطلبة إىل ادلربع نتيجةرابعا، ادخل 

 ويكسب عالمة   One Way Anova، نشأ صندوق Optionsمث انقر مسكة

Centangيف Homogeneity Of  Variance Test 
  Outputnya خامسا، انفر نعم وخرج

 أما اخلالصة من تلك التحليلية يعٍت:
 فالبيانات التجانسSig(2Tailed < (0,05إذا  :  

 10فالبيانات غَت التجانس > 0,05Sig( 2Tailed)إذا  :  

وإذا غَت   tالطبيعية التجانس فاستخدمت الباحثة باختيار نتيجةإذا كانت 
بعد توزيع البيانات و  uيار الطبيعية أو غَت التجانس فاستخدمت الباحثة باخت

الطبيعيىة، مث يفعل االختبار التجانس. االختبار ادلستخدمت ىو االختبار التنوعي 
. وأما اخلطوات اختبارىا ىي  Fاألعظم مقارنة بالتنوعي أصغر استخدام اجلدول 

 كما يلي:
 حساب الفرق األكبَت والصغر ( أ

          

                 

                  
 

   F tabel    مع قيمةF hitungادلقارنة قيمة  ( ب

                                                                                                                                                               
9
V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, (Yogyakarta: PB. Press,  2014), h. 55. 

10
Ibid, h.15 
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 n-1-db pembilang)لألكرب الفرق( 
 n-1-db penyebut)ألصغر الفرق( 

 ج( معايَت االختبار

                  فغَت التجانس إذا 
11فالتجانسإذا

                 
 tاالختبار  -5

ىذه االختبار مهدوفة ادلقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجريبية واجملموعة 
خرى. االختبار ادلستخدمة الضابطة توجد الفروق الواضح من عينة األ

 SPSS باستخدام بررلة tحساب االختبار  Independent – Sample T testىي

Versi 22:وأما خطوات اختبارىا كما تلى 
 رلموعة التجريبية واجملموعة الضابطة  Data Viewأوال، أدخل قيمة الطلبة إىل

 Analyze, Pilih Compare Means, lalu Pilih Independent T- Test   ثانيا،

Sample  

 ثالثا، ملء اجملموعة األوىل )األول( واجملموعة الثانية )الثاين(
  Outputرابعا، انفر نعم مث نشأ

 أما اخلالصة من تلك التحليلية يعٍت:
 وجد الفروق بُت اجملموعتُتيفSig(2Tailed < (0,05إذا  :   :

 12وجد الفروق بُت اجملموعتُتيفال   Sig( 2Tailed)>0,05إذا  :  

 البيانات تلك من ىي مقارنة ادلستخدمة العينتيٍت اختيار، ىي ادلقارنة اختيار
 :يلى كما اختيارىا اخلطوات وأما سلتلفة، أو متسوية( الفرق)

 مز:برّ  tحلساب أو تبحث إختبار

t = 
      

         
 

                                                           
11

Riduan, Belajar Mudah Penelitian  untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2005), h. 191-121 
12

Op. Cit, H. 99. 



41 
 

 البيان:
 االختبار= إختبار

 =ادلتوسط من اجملموع األوىل  
 =ادلتوسط من اجملموع الثاين  

 =إحنراف أخطاء ادلتوسط األوىل    
 =إحنراف أخطاء ادلتوسط اجملموع الثاين    

 uاالختبار  -6

إذا البيانات التحليلية غَت الطبيعية والتجانس أو الطبيعية وغَت التجانس 
 كما تلي:   منجأما خطوات اخلتبار باستخدام بر u . باحثة باختبارفيستخدمت ال

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة View  أوال، أدخل قيمة الطلبة إىل ادلغَت 
 بنتيجة اختبار متوسط احملتوي.

ثانيا، البيانات مزخورة باجملموعة التجريبية ىي اجملموعة األوىل واجملموعة الضابطة 
 Analyze, Non Parametric Test, Leglalcy Dialogs, 2ة الثانيةثالثا،ىي اجملموع

Independent  
  Grouping Variable رابعا،أدخل اجملتمع إىل الصندوق

  Define Groups خامسا،انفر

 سادسا، أخزو  اجملموعة األوىل ب) األوىل( واجملموعة الثانية ب ) الثانية(
 سابعا، انفر " مث"و "نعم"

 الصة من تلك ربليلية يعٍت:أما اخل
 فتوجد الفروق بُت اجملموعتُتSig(2Tailed˂ (0,05إذا  :  

 13فال توجد الفروق بُت اجملموعتُت Sig( 2Tailed˃ 0,05إذا :  

 

                                                           
13

Op. Cit, h. 85 
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  إجراءات البحث -ط 

 عمل ىذا البحث, ىي:ي

 درجة األولى .1
 ادلالحظة األوىل إىل مكان البحث ( أ

 ستشارة إىل احملاضر الناصحاال. ( ب
تفويض اقًتاح البحث إيل مكتب البحث يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة . ( ج

 احلكومية بنجرماسُت.اإلسالمية أنتساري 
 درجة إستعدادية .2

 ندوة اقًتاح البحثأ(. 

 اقًتاح البحث بعد الندوةب(. 

 والتعليماستطلبة رسالة البحث العلمي إيل عميد كلية الًتبية ج(. 

 تفويض رسالة البحث العلمي إيل مؤسسة القدر ذلذا البحث ( د
 استعداد التجربة, وحك ادلقابلة, وادلالحظة, والوثائق ( ه

 درجة عملية .3
 تصل اجمليب وادلخرب بالطريقة ادلستعملة ( أ

 إمجاع البيانات يف ادلكان ( ب
 ذبهيز البيانات وربليلها ( ج

 درجة إخبارية .4
 شارة مع احملاضر ادلرشد لتصحيح البحثاست  أ(

 ترتيب حاصل البحث ب(
 ربمل البحث إيل مناقشة البحثج( 


