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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 
 نوع و مدخل البحث .أ 

وىو من البحث  ،(Field Risearchنوع البحث يف ىذا البحث ميداين )
وسيلة الغاز الكلمات التجرييب. وتعمل البحث إىل ادليدان مباشرة عن فعالية 

 .د كافواسيالسابع ابدلدرسة الرش الفصل طلبةيف حتسني إتقان ادلفردات ل ادلتقاطعة
الذي تقدم نتائج  (Kuantitatif)مدخل البحث ىو ادلدخل الكّمي 

ابستخدام اإلحصاءات. تستخدم الباحث البحث الكّمي ىو ادلنهج الذي 
تستخدم عادة الختبار نظرية أن تقدم حقيقة أو وصف لإلحصاء، إلظهار 
العالق بني ادلتغريات و غريىا على تطوير ىذا مفهوم، وتطوير فهم أو يصف 

 1.شيئا
 

 تصميم البحث .ب 
. (quasi ekperimen)جتريبية شبو ىو البحث ىذا يف ادلستخدم التصميم

 غري ضابطةال رلموعة تصميم ىو البحث ىذا يف ادلستخدم التجريبية شبو شكل
 التصميم ىذا أن يعين وىذا 2.(Non-Equivalent Control Group Design)ادلكافئ
 ىذا يف أنو ىو الفرق. والبعدي القبلي االختبار يف ضابطةال رلموعة لتصميم مشابو

 ومع. عشوائي بشكل الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة اختيار يتم مل التصميم
                                                           

1
Saifuddin Azwar، Metode Penelitian، (Yogyakarta: Pustaka Pelajar، 2005)، h. 5.  

2
Abdul Halim Hanafi، Metodologi Penelitian Bahasa; untuk Penelitian Tesis&Disertasi، 

(Jakarta: Diadit Media، 2011)، h. 175.  
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 مت التصميم ىذا يف. والبعدي القبلي لالختبار اجملموعتني كال خضعت ، ذلك
 أعطيت. وبعدىا التجريبية قبل أي ،( أسئلة شكل على) مرتني االختبار إجراء

 خضع كالمها ولكن ، الضابطة اجملموعة تعاجل ومل ادلعاملة التجريبية اجملموعة
 أدانه: اجلدول يف البحث تصميم رؤية ميكن. والبعدي القبلي لالختبار

 1اجلدول:
 التجرييب شبو البحث تصميم

 ختبار البعدياال مستقل متغري ختبار القبلياال رلموعة
 O1 X O2 ت

 O1 - O2 ض

 
 البيان:
 موعة التجريبيةاجملت: 
 موعة الضابطةاجملض: 
O1التجريبية للمجموعة والتعلم التدريس أنشطة معاملة قبل القبلي االختبار : يعطي 

 الضابطة. واجملموعة
O2التجريبية للمجموعة والتعلم التدريس أنشطة معاملة بعد البعدي االختبار : يعطي 

 الضابطة. واجملموعة
Xةالتجريبي اجملموعة يف ادلتقاطعة الكلمات : استخدام. 
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 عينتهو  جمتمع البحث .ج 
 معينة وخصائص صفات ذلا أشياء من يتكون رلتمع من ىذا البحث التعميم

رلتمع من ىذا البحث  3.النتائج استخالص مث ومن لدراستها الباحث حيددىا
 السابع من ادلدرسة الرشيد الثانوية اإلسالمية كافواس. الفصل طلبةمجيع ال

 يف 4.خصائصهم دراسة يف ترغب الذين اجملتمع أفراد مجيع عن عبارة العينة
 العينات أخذ تقنية ىي ادلستخدمة العينات أخذ تقنية كانت ، الدراسة ىذه

 يف العينات كانت. معينة اعتبارات على بناءً  التقنية ىذه استخدام يتم. ىادفة
 حيث أ السابع الفصل. ب السابع والفصل أ السابع الفصل من الدراسة ىذه

اجملموعة  أتلف حيث ب السابع والفصل طالبًا 22 من اجملموعة التجريبية أتلف
 .طالًبا 22 من الضابطة

 2اجلدول:
 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة من عينات

 رلموع اجملموعة رقم
 22 التجريبيةموعة اجمل 1
 22 موعة الضابطةاجمل 2

 42 رلموع
 
 
 

                                                           
3
 Sugiyono، Metode Penelitian Kuantitatif، Kualitatif dan R&D، (Bandung: Alfabeta، 2008)، 

h. 80. 
4
Amos Noelaka، Metode Penelitian dan Statistik. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset، 

2014)، h. 90.  
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 البحث اتمتغي  .د 

 اإلجراءات ومجيع وادلعاجلات والعوامل وادلواقف الشروط مجيع ىي ادلتغريات
 مها متغريين ول البحث ىذا 5.التجريبية النتائج على للتأثري استخدامها ميكن اليت

 ادلتغري على قيمتو تؤثر متغري ىو ادلستقل ادلتغري. التابع وادلتغري ادلستقل ادلتغري
 6.ادلستقل ابدلتغري قيمتو تتأثر متغري ىو التابع ادلتغري ، أخرى انحية من. التابع

 :ىي الدراسة ىذه يف والتابعة ادلستقلة ادلتغريات
 ادلتقاطعة الكلمات(: X) ادلستقل ادلتغري
 ادلفردات إتقان(: Y) التابع ادلتغري

 مصادرهاالبياانت و  .ه 
 البياانت .1

 األساسية البياانت ومها ، قسمني إىل مقسمة البياانت فإن ادلصدر وحبسب
 .والثانوية

 البياانت األساسية . أ
 إىل مباشرة البياانت يوفر بياانت مصدر ىي األساسية البياانت

 موضوعات من مباشرة البياانت ىذه على احلصول مت. البياانت جامعي
من ادلدرسة  السابع)ب( الفصلو  )أ( السابع الفصل طلبة وىي ، البحث

 يف الرئيسية البياانت ىي البياانت . وىذهالرشيد الثانوية اإلسالمية 
 .البحث

                                                           
5
Wina Sanjaya، Penelitian Pendidikan Jenis، Metode dan Prosedur (Jakarta: Prenada media 

Group، 2013)، h. 95.  
6
Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik، (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta، 2010)، h. 88.  
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 البياانت الثانوية . ب
 إىل مباشرة البياانت يوفر ال بياانت مصدر ىي الثانوية البياانت

 من أو آخرين أشخاص خالل من ادلثال سبيل على ، البياانت جامعي
 يف الرئيسية البياانت الثانوية البياانت ىذه تتضمن ال 7.الواثئق خالل

 البحث موقع من الباحثون عليها حصل اليت البياانت تدعم ولكنها البحث
 ملفات حول ومعلومات ، البياانت مجع واثئق شكل يف وابلتحديد ،

 وجو على الدراسة وجداول ، التحتية والبنية ادلرافق وحالة ، ادلدرسة تعريف
 .وآخرين كافواس الرشيد( ب) والسابع( أ) السابع اخلصوص الفصل

 مصادر البياانت .2
 :وىي خمتلفة مصادر من الدراسة ىذه يف البياانت مصادر على احلصول مت
 ادلستجيبون .أ 

الرشيد من فصل السابع أ  ومن فصل السابع ب مدرسة  طلبةال
 الثانوية اإلسالمية 

 ونادلخب  .ب 
 الفصلو  أ السابع الفصل ومعلم ، ادلدير ىم البحث ىذا يف ادلخب

 اإلداريني وادلوظفني ، ب السابع
 
 

                                                           
7
 Sugiyono، Metode Penelitian Kuantitatif، Kualitatif dan R&D، (Bandung: Alfabeta، 2011)، 

h. 137. 
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 التوثيق .ج 
 ىذا تدعم معلومات أو مالحظات شكل يف البحث ىذا يف التوثيق

 .اإلدارة أو ادلعلمني من سواء ، البحث
 

 أساليب مجع البياانت .و 
 ألن ، البحث يف إسًتاتيجية اخلطوات أكثر من البياانت مجع أساليب

 مجع أساليب معرفة دون ، البياانت على احلصول ىو البحث من الرئيسي الغرض
 8.البياانت معايري رلموعة تليب اليت البياانت على الباحثون حيصل لن ، البياانت
 :ىي إجراؤه سيتم الذي البحث يف مطلوبة ستكون اليت البياانت مجع أساليب

 مقابلة .1
 عن ادلستجيبني من إجاابت على للحصول تستخدم طريقة ىي ادلقابلة

 مقابلة ىي الباحثون جيريها اليت ادلقابلة 9.واحد جانب من وأجوبة أسئلة طريق
 على للحصول الفصل معلمي مع منظمة مقابلة الباحثون أجرى. مباشرة

 مدير إىل ادلنظمة ادلقابلة توجيو مت كما. طلبةال ثقة مستوى حول معلومات
 .التحتية والبنية الدراسية الفصول مرافق حالة لتحديد اإلداريني وادلوظفني

 ختباراال .2
 أن جيب اليت ادلهام من سلسلة أو مهمة شكل يف طريقة ىو االختبار

 ، كمواضيع طلبةال اختبار مت ، البحث ىذا يف 12.ادلعين الطالب يكملها
 ادلفردات اللغة إتقان اختبار نتائج شكل يف مجعها مت اليت البياانت وكانت

                                                           
8
 Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati، Metodologi Penelitian، (Bandung: PT Refika 

Aditama، 2014)، h. 133. 
9
 Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara، 2012)، h. 

44. 
10

 Muslich Masmur، PTK itu Mudah، (Jakarta: PT Bumi Aksara، 2009)، h. 146. 
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 ادلفردات إتقان معرفة هبدف التعلم خمرجات قياس اختبارات إجراء مت. العربية
 قبل إجراؤه يتم اختبار وىو ، أولًيا اختبارًا ادلعين االختبار يتضمن. اللغة العربية

 نتائج استخدام وسيتم ، اإلجراء هناية يف إجراؤه يتم هنائًيا واختبارًا ، اإلجراء
 .اللغة العربية مفردات إتقان لتحديد االختبار ىذا

 توثيق .3
 األشياء بل احلية الكائنات ليس مالحظتو يتم ما ، التوثيق طريقة ابستخدام

 الذي التوثيق أن يستنتج أن للباحث ميكن ، التعريف ىذا من 11.اجلامدة
 تعريف ملف ذلك يف مبا البياانت أخذ طريق عن ىو الباحث يستخدمو
 ، الطالب وظروف ، التعلم لعملية وصور ،الرشيد الثانوية اإلسالمية ادلدرسة 
 .الطالب وبياانت ، التحتية والبنية وادلرافق

 
 :التايل اجلدول يف رؤيتها ميكن ، البياانت مجع وأساليب ومصادرىا البياانت لتوضيح

 
 3اجلدول:

 البياانت مجع وأساليب ومصادرىا البياانت
 أساليب مجع البياانت املصادر البياانت البياانت رقم
 البياانت األساسية 1

 مستوى عن بياانت . أ
 ادلفردات إتقان

 الكلمات ابستخدام

 اإلختبار طلبةال

                                                           
11

 Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara، 2012)، h. 

206. 
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 اللغة تعلم يف ادلتقاطعة
درسة العربية يف ادل

الرشيد الثانوية 
 كافواس.اإلسالمية  

 مستوى عن بياانت . ب
بدون  ادلفردات إتقان

 الكلمات استخدام
 اللغة تعلم يف ادلتقاطعة

درسة العربية يف ادل
الرشيد الثانوية 

 كافواس.اإلسالمية  

 اإلختبار طلبةال

 البياانت الثانوية 2
 التعريفي ادللف . أ

 والتاريخ ، ادلؤسسي
 والرؤية ، ادلوجز

وادلرافق يف  والرسالة
درسة الرشيد الثانوية ادل

 كافواس.اإلسالمية  

ادلدير وادلظفون 
 اإلداريون

 التوثيق و ادلقابلة

 مدير و عن بياانت . ب
 ادلعلمني وادلوظفني
 اإلداريني وادلرافق

ادلدير وادلظفون 
 اإلداريون 

 التوثيق و ادلقابلة
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درسة يف ادل طلبةوال
الرشيد الثانوية 

 كافواس.اإلسالمية  
 

 االختبار أداة تطوير .ز 
 جلمع كأداة األداة تطوير ىي التالية اخلطوة فإن ، البحث أداة حتديد بعد
 األداة أو األداة نوع مع تتوافق اليت البياانت حتليل أسلوب خالل من البياانت

 .ادلستخدمة
 :يلي كما ىي األداة تطوير خطوات

 (Validity test)الصالحية اختبار .1
 أداة. األداة وصالحية مستوايت يوضح مقياس ىي الصالحية

 صالحية األقل األداة فإن ، أخرى انحية من. عالية صالحية ذلا صاحلة
 12.الصالحية منخفضة أهنا تعين

 درجة ربط طريق عن ذلك يتم ، القياس أداة صالحية لتحديد
 بواسطة احملسوب ادلعامل بواسطة عليها احلصول مت اليت ابلدرجة العنصر
 :التالية ابلصيغة Pearson Product Moment ارتباط معادلة
 

 
 البيان:

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik، (Jakarta: Rineka 

Cipta، 2002)، cet. Ke-12، h.144-145. 
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rxy  =Koefisien korelasi pearson product moment 
N = ادلستجيبنيعدد  

X =السؤال لعناصر اإلمجالية الدرجة 
Y =13رلموع النقاط 
 لـ احلرج السعر جدول يف r بـ احملسوب rxy سعر مقارنة تتم

Pearson Product Moment كان إذا ،: 5 يبلغ أمهية مبستوى 
rxy≥rtabel أن قيل إذا .صاحلًا العنصر يكونrxy ≤ rtable صاحل غري .

 .rtabel=0.514 اجلدول سعر فإن وابلتايل ، N = 15 ادلستجيبني عدد

 (Reliability Test)ادلوثوقية اختبار .2
 الستخدامها كافية بدرجة موثوقة األداة أن فهم إىل ادلوثوقية تشري

 اجلدير تعين ادلوثوقية. ابلفعل جيدة األداة ألن البياانت جلمع كأداة
 استخدم ، االستبيان اختبار موثوقية أجل من. هبا ادلوثوق وكذلك ابلثقة
 SPSS مبساعدة Alpha Cronbach تقنية ىذا البحث يف ادلوثوقية اختبار

 SPSS إخراج عند. موثوقة األداة فإن ، rcount> rtable كان إذا. 22.0

 عن اإلعالن فسيتم ، Cronbach Alpha> rtable كان إذا ، 22.0
 :Cronbach Alpha صيغة ىي ىا. األداة موثوقية

 

 البيان:
r
 (instrument reliability)الصك موثوقية= 11

                                                           
13

Suharsimi Arikunto، Dasar-Dasar Evaluasi Penelitian، (Jakarta: Bumi Aksara، 2012)، h.87. 



29 
 

k  =عدد األسئلة 
∑s

2
i =عدد متغريات العنصر 

s
2
i =14التباين الكلي 

 Cronbach معامل على األداة موثوقية بشأن القرار اختاذ يعتمد

Alpha التايل النحو على: 
 

 4اجلدول: 
 القرار اختاذ معايري

 معايي (Intervalفرتة) رقم
 راسب 0،200   1
 انقض 0،39 – 0،22 2
 جيد 0،599 – 0،400 3
 جيد جدا  0،799 – 0،600  4
 ممتاز 1،00 – 0،800 5
 

 وادلوثوقية الصالحية اختبار نتائج .3
 االختبار أداة اختبار مت مث ، أوالً  االختبار أداة اختبار مت ، البحث إجراء قبل

 25 اختبارىا مت اليت العناصر وكانت. أ السابعة الفصل يف MTsN 2 HST يف
 .سؤاالً 

                                                           
14

 Rahmat، Statistika Penelitian، (Bandung: Pustaka Setia، 2013)، cet. Ke-1، h.166. 
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 حساهبا مت اليت البياانت على احلصول مت ، االختبار أداة اختبار نتائج من
 .االختبار أداة وموثوقية ةيحالص لتحديد ذلك بعد

 5اجلدول:

 وموثوقية عناصر االختبار لألداة الحيةصاستنتاج نتائج 
رقم 

 السؤال
 (reliability)ادلوثوقية (validity)الصالحية

Rxy  Rtabel Valid/Invalid 

1 2،83224636 < 415،0 Valid 2،945  أن االختبار
ادلوثوقية 

 أعلى درجة

2 2،72242268 < Valid 

3 2،8229221 < Valid 

4 2،76166239 < Valid 

5 2،57788326 < Valid 

6 2،76166239 < Valid 

7 2،67653658 < Valid 

8 2،67158358 < Valid 

9 2،62912979 < Valid 

12 2،59349246 < Valid 

11 2،59349246 < Valid 

12 2،56534866 < Valid 

13 2،56534866 < Valid 

14 2،62851312 < Valid 

15 2،72242268 < Valid 

16 2،83224636 < Valid 

17 2،59349246 < Valid 

18 2،59349246 < Valid 

19 2،59349246 < Valid 
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22 2،8229221 < Valid 

21 2،59349246 < Valid 

22 2،7228194 < Valid 

23 2،76166239 < Valid 

24 2،8277658 < Valid 

25 2،56534866 < Valid 

 
 product)ادلنتج حلظة معادلة ابستخدام العناصر صالحية اختبار نتائج إىل استناًدا

moment) ، اإلعالن مت ، مستجيًبا 15 إىل تقدميها مت عنصرًا 25 بني من أنو مالحظة ميكن 
 سؤاالً  25 من تتكون ادلفردات إتقان قياس أداة تزال ال لذلك. العناصر مجيع صحة عن

 .الضابطةاجملموعة التجريبية واجملموعة  يف لالختبار استخدامها وميكن
 

 أسلوب حتليل البياانت .ح 
 البياانت معاجلةأسلوب  .1

 األسلوب ابستخدام البحث نتائج من مجعها مت اليت البياانت معاجلة دتت
 .التالية

 editing))التحرير .أ 
 مجعها مت اليت البياانت فحص إلعادة األسلوب ىذا استخدام يتم

 .ومفهومة وواضحة كاملة ادلطلوبة البياانت مجيع كانت إذا ما دلعرفة
 (koding)الًتميز .ب 

 نقاط/  رموز إعطاء خالل من طلبةال إجاابت تصنيف ىو لًتميزا
 فإن صحيحة اإلجابة كانت إذا ، البديلة ادلستفىت إجاابت إىل معينة

 .2 النتيجة تكون خاطئة اإلجابة كانت وإذا 4 ىي النتيجة
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 (skoring)التهديف .ج 
 مت إجابة كل حساب عنده يتم الذي التكرار حساب ىوالتهديف 

 .جدول عمل لتسهيل ابلعدد عليها احلصول
 (tabulating)جدولة .د 

 جدول يف مجعها مت اليت البياانت وإدخال جتميع ىي جلدولةا
 :الصيغة ابستخدام التقدميي العرض حساب لتسهيل التكرار وإدخال
 

 البيان:
P =ادلئوية األرقام 
f =ادلئوية النسبة ىو عنو البحث يتم الذي الًتدد 

N =القضااي عدد(Number of Cases) 

 

 أسلوب حتليل البياانت .2
 مجيع من البياانت مجع بعد نشاطًا البياانت حتليل يعد ، الكمي البحث يف

: ىي البياانت حتليل يف األنشطة. األخرى البياانت مصادر أو ادلستجيبني
 بناءً  البياانت وجدولة ، ادلستجيبني وأنواع ادلتغريات على بناءً  البياانت جتميع
 دراستو دتت متغري لكل البياانت وتقدًن ، ادلستجيبني مجيع من ادلتغريات على

 العمليات وإجراء ، ادلشكلة صياغة على لإلجابة احلسابية العمليات وإجراء ،
 اإلحصاء استخدام يتم. اقًتاحو مت لديها اليت الفرضيات الختبار احلسابية
 االختبار نتائج خالل من عليها احلصول مت اليت البياانت لعرض الوصفي
 ابستخدام واجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية يف طلبةلل والبعدي القبلي
 و التصنيف وحساب والتباين ادلعياري واالحنراف والوسيط ادلتوسط) لجدو 

P = 
𝑓

𝑁
  x 100% 
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 السهل من(  Tاإلختبار ادلقًتنة والعينة ، التجانس واختبار اختبار الطبيعية
 :التالية ادلراحل خالل من البياانت حتليل مت. فهمها

 (mean)متوسط .أ 
. اجملموعة قيمة متوسط على يعتمد مجاعي شرح أسلوب ىو وسطتادل
 :التايل النحو على (Me)ادلتوسط صياغة ميكن

Me = 
    

 
 

 البيان: 
me= متوسط 

∑ Xi = رلموع رقمX  إىلi  حىتn 

N= 15األفراد عدد 
 (median)الوسيط .ب 

 القيمة ىو ، Md ابالختصار يلي فيما إليو وادلشار ، الوسيط
 األصغر من ابلًتتيب البياانت ترتيب بعد ، ادلرصودة للبياانت ادلتوسطة

. الًتدد توزيع قائمة يف جتميعها مت اليت البياانت. العكس أو األكب إىل
 :ابلصيغة Md حساب يتم

Md = b + p 
 
 

 
    

 
 

 البيان:
 Md =لوسيطا(median) 

 b =احلد األدىن حيث سيتم وضع الوسائط 
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 p =مدة الفصل me 

 n =كثري من البياانت 
F =رلموع كل الًتددات قبل احلصة me  

 f= تردد الفصل me 
16 

 (standar deviasi)ادلعياري االحنراف .ج 
 البياانت رلموعة تباين مستوى إىل تشري قيمة ىو ادلعياري االحنراف

 االحنراف استخدام يتم 17.ادلتوسط عن لالحنراف معياري مقياس أو
 الصيغة. اختبار الطبيعية  يف Zi قيمة حساب يف العينة ذلذه ادلعياري

 :يلي كما ىي ادلستخدمة

s = √
         

   
 

 البيان:
S =ادلعياري االحنراف 
𝑥  =متوسط(mean) 

∑ fi =عدد ترددات البياانت إىل- i 
n =كثري من البياانت 

Xi البياانت إىل =– i 
 (varians)التباين .د 

 تباين حلساب. التجانس اختبار حساب يف العينة تباين يستخدم
 :الصيغة استخدم ، العينة
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s2 = 
        

 
 

 البيان:
S

2
 التباين= 

Xi =الفاصل فصل القيمة ادلتوسطة 
X =ادلتوسط 
n =18.عدد األفراد

 

 (kategoritas)التصنيف حساب .ه 
 ادلفردات إتقان اختبار بنتائج اخلاصة البياانت تصنيف ذلك بعد يتم

 العثور ىي ادلستخدمة الفصل صيغة. الفصل لقواعد وفًقا حتليلها مت اليت
 :التالية ابلصيغة التصنيف فاصل على

Interval Kategorisasi = 
                              

               
 

 (uji normalitas)اختبار الطبيعية  .و 
 احلصول مت اليت البياانت كانت إذا ما لتحديد اختبار الطبيعية  إجراء مت

 قيمة كانت إذا ىو القرار اختاذ أساس. ال أم طبيعي بشكل موزعة عليها
Lcount> Ltable ، رفض فسيتم H0 ، قيمة كانت وإذا Lcount 

<Ltable ، قبول فسيتم H0.19 
 :الفرضية صياغة

H0  =الطبيعي ابلتوزيع عينة 
Ha  =طبيعي بشكل العينة توزيع يتم ال 
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 SPSS 22 برانمج الدراسة ىذه يف الطبيعية احلالة اختبار يستخدم
 البياانت أن تعين 2.25< األمهية قيمة كانت إذا االختبار معايري مع

 ال البياانت أن تعين 2.25> األمهية كانت وإذا ، طبيعي بشكل موزعة
 .طبيعي بشكل توزيعها يتم

 (uji homogenitas)التجانس اختبار .ز 
 كانت ، طبيعي بشكل البحث عينات توزيع عن اإلعالن بعد
 ، الدراسة ىذه يف. للتباين التجانس قيمة على العثور ىي التالية اخلطوة

 ليفني اختبار إجراء خالل من التجانس قيمة على احلصول مت
 22.اإلحصائي
 :الفرضيات اختبار

H0  =متجانسة غري سكانية رلموعات من اجملموعتني كلتا أتيت. 
Ha  =متجانسة سكانية رلموعة من أتتيان اجملموعتني كال. 

 :االختبار معايري
 H0 رفض فسيتم ،a> الداللة قيمة كانت إذا( 1
 Ha قبول فسيتم ، a<الداللة قيمة كانت إذا( 2

 
 T(uji paired sampel T-Test)اإلختبار ادلقًتنة والعينة .ح 
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 يف اختالف ىناك كان إذا ما دلعرفة ادلزدوج t اختبار ُيستخدم
 بياانت لديهما ولكن العينة نفس مها ادلعنيتان العّينتان. العينتني متوسط
 21.خمتلفة

 بناءً  ادلزدوجة للعينة T اختبار يف القرار الختاذ التوجيهية ادلبادئ
 22.يلي كما ىي ، SPSS خمرجات لنتائج .(Sig) األمهية قيمة على

 ويتم H0 رفض يتم مث ، Sig  (2-tailed) <0.05.قيمة كانت إذا (.1
 .Ha قبول

 .Ha ورفض H0 قبول يتم مث 0.05 .Sig< (tailed-2) قيمة كانت إذا(. 2
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