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 الباب الرابع
ومناقشتها البيانات تقديم  

 
 ثمحة عن ميدان البحل  - أ

 ( بنجرماسُت.MAN 3تاريخ تأسيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ) -1

( بنجرماسُت اصلها من ادلدرسة MAN 3ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة )
( وادلدرسة األبادية MAMالثانوية ادلدنية اليت شّكل اإلجتماع من ادلدرسة الثانية ادلالورمان )

MAM يف تلك الوقت الّنشاط تعليمها يف مكان يف البنيان .PGAN  بنجرماسُت وقع يف
 مالورمان.

PGAN   حىت البنيان 4إنتقل إليالشارع فراموكاكيلومًت  1757بنجرماسُت يف السنة ،
PGAN  الفارغ. بالفارغPGAN  يطفوالفكرة من ادلدرسُتPGAN  لبٍت ادلدرسة الثانوية

ادلالورمان منها: الدكتورندس راي شاكور، والدكتورندس خبتيار سرياين، والدكتورندس عثمان 
مالورمان قاطع الشكل ادلدرسة  PGAN   ذتري، ومشسوين إيدي. ومن مشاورهتم يف البنيان

-1757برئيس ادلدرسة الدكتورندس راي شاكور  MAMان ىي ادلدنية وقع يف مالورم
، والثالث الدكتورندس احلاج بادري 1766 -1761، والثاين الدكتورندس حممد زيٍت 1761
بٍت ادلدرسة ادلدبية بإسم  1765. ويف السنة 1766، مث بدل إىل احلاج أمسوري 1766

 برئيس ادلدرسة الدكتورندس حرماون سيونو. 4ادلدرسة الثانوية ادلدينية األبادية وقع يف كيلومًت 
 (MAMصار اجلمع بيٌت ادلدرسة الثانوية ادلالورمان ) 1771أغستوس16ويف التاريخ 

 53(. بعد ثالثة السنوات على اجلمع يف التاريخ MASوادلدرسة الثانوية ادلدنية األبادية )
لثانوية اإلسالمية احلكومية ( تكون ادلدرسة اMAMادلدرسة الثانوية ادلالورمان) 1771أكتوبر 
يف التاريخ  522( على الرسالة القرر مسجال بادلؤسسة لبالد إندونيسيا رقم MAN 3الثالثة )
 .1776-1771برئيس ادلدرسة احلاج أمسوري  1771أكتوبر 55
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( بنجرماسُت ىوافيا لشارع باتوابناوا MAN  3ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة )
بنجرماسُت، الناحية بنجرماسُت وسطى. مالورمان جمتمع مبان من ادلدرسة. مجع  41رقم  1

 الدراج الًتبية األساسية وادلتوسطة والثانوية.
 بنجرماسُت. 1: بيانات رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 2.1اجلدول 

 

أحوال  -2
األجهزة 

يف ادلدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

3 
 م.1027/1022بنجرماسُت يف السنة الدراسية 

 

بنجرماسُت يف  3أحوال األجهزة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية : 2.1اجلدول 
 م.1027/1022السنة الدراسية 

 العدد األجهزةنوع  رقم
 1 قاعة رئيس ادلدرسة 1
 1 قاعة إدارة ادلدرسُت 5

 1 قاعة إدارة ادلساحة 3
 20 الفصل 4
 1 ادلصلى 5

 الدور االسم رئيس ادلدرسة رقم
 1776 -1772سنة  احلاج أمسور 1
 5111-1776سنة  الدكتوراندوس احلاج حمّمد حربى ب 5
 شهر( 4) 5111سنة  الدكتوراندوس احلاج عبد الفّتاح س 1
 5117-5111سنة  الدكتوراندوس جنوان نور، اجملستَت 2
 5111-5117سنة  الدكتوراندوس عدنان 3
 5113-5112سنة  الدكتورنداه احلاجة نايٌت فرستياىن 4
 االن-5113سنة  احلاج عبد الرمحن اجملسًتالدكتوراندوس  5
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 العدد األجهزةنوع  رقم
 1 ادلكتبة 6
 1 معمل اللغة 7
 1 معمل الكومبيوتر 8
 1 معمل علوم الطبعية 9
 1 معمل الكيمياء 10
 1 معمل علوم األحياء 11
 1 قاعة الوحدة الصحية 12
 1 قاعة الكشافة 13
 1 قاعة ادلنّظمة 14
 5 مقصف ادلدرسة 15
 1 مرحاض رئيس ادلدرسة 16
 2 مرحاض ادلدرسُت 17
 4 مرحاض الطالب 16
 10 مرحاض الطالبات 17
 1 ادليدان 51
 1 موقف ادلوظف 51
 1 موقف الطالب 55

بنجرماسُت يف  1احلكومية ادلصدر: الوثائق لقسم اإلدارة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 م.5116-5115السنة الدراسية 

بنجرماسُت يف السنة الدراسية  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف ادلدرسُت أحوال -1
 م5115/5116
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بنجرماسُت يف السنة الدراسية  1عدد ادلدرس بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ل اآليت:اجلدو  لتفصيل البيان انظر إىل، تسعة وأربعُت أساتيذ م5115/5116

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  م5115/5116 يف السنة ادلدرسُت أحوال: 2.1اجلدول 
 بيجرماسُت. 1احلكومية 

 ادلهنة مادة التدريس االسم رقم
الدكتورندس احلاج عبد الرمحن  1

 اجملستَت
 رئيس ادلدرسة الرياضيات

ةمدرس اللغة اإلندونيسية أمي سالمة، السرجانا 5  

ةمدرس كيمياء خَت النساء، اجملسًت 1  

 مدرس الرياضيات رحيم مفتاح الدين 2

ةمدرس الفقو خَتية، السرجانا 3  

ةمدرس الًتبية ادلدنية احلاجة نوردا يولياين، السرجانا 4  

ةمدرس القرآن واحلديث ليلة اإلثنينة، اجملستَت 5  

ةمدرس كيمياء السرجانااحلاجة نور ماليانا،  6  

ةمدرس علم األحياء رستامية، السرجانا 7  

التاريخ  عقيدة األخالق، رمخات نور، ادلاجستَت 11
 الثقايف لإلسالم

 مدرس

سندي غسون جندرورابكيت،  11
 السرجانا

 مدرس اللغة اإلجنليزية

 مدرس الرياضيات حممد رفاين، السرجانا 15
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 ادلهنة مادة التدريس االسم رقم
ةمدرس اللغة اإلندونيسية رمحي بوديريت، السرجانا 11  

 مدرس الرياضيات محداين، السرجانا 12

 مدرس اللغة اإلجنليزية عبد احلارس، السرجانا 13

ةمدرس التاريخ يسمُت، السرجانا 14  

ةمدرس علم اإلقتصاد سكينة، السرجانا 15  

 مدرس الرياضيات خَت الدين نور، السرجانا 16

العربيةاللغة  خَت األنامي، السرجانا 17 ةمدرس   

 مدرس اللغة العربية توفيق النور، السرجانا 51

 مدرس التوجيو ادلشورة عبد الغٍت، السرجانا 51

 مدرس الفن اخلط حممد ريفئ، السرجانا 55

 مدرس علم االجتماع حممد حيت، السرجانا 51

 مدرس اللغة العربية السرجانا رفعان رشادي، 52

ةمدرس الفن السرجانا مّلَت رجا، 53  

ةمدرس العلوم الطبيعية رجية 54  

ةمدرس التاريخ السرجانا ،رزقي رشيدة حياتى 55  

 مدرس القرآن و احلديث السرجانا توفيق الرمحن، 56

ةمدرس التوجيو ادلشورة السرجانا نور ليال، 57  

 مدرس القرآن و احلديث السرجانا أدنٍت، 11
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 ادلهنة مادة التدريس االسم رقم
األحياءالعلوم  السرجانا ،األدويةربيعة  11 ةمدرس   

 مدرس الفقو السرجانا حسن النور، 15

ةمدرس التوجيو ادلشورة السرجانا سيت رمحة، 11  

 مدرس الًتبية ادلدنية السرجاناعبد احلاكم،  12
 مدرسة اللغة اإلجنليزية أرمية، السرجانا 13
 مدرس العقيدة األخالق حرسى فورونتو، السرجانا 14
 مدرسة اللغة اإلجنليزية فوروانيت، السرجانا 15
 مدرس الفن والوطٍت ويسنو وجينركو، السرجانا 16
 مدرسة الفن والوطٍت إرنا حندراياين، السرجانا 17
 مدرس التوجيو ادلشورة حضرى، السرجانا 21
 مدرس الرياضة الفادينا، اجملستَت 21
 مدرسة الرياضيات ميغا إسالمية، السرجانا 25
 مدرسة التاريخ السرجانادينا مسلتيفى،  21
 مدرسة الرياضيات سيت أمينة، السرجانا 22
 مدرسة التاريخ نوفيا دامينيت 23
 مدرسة علم الطبيعية مجية الرشيدة، السرجانا 24
 مدرس الرياضة حَتنندا فطري أديت، السرجانا 25
 مدرس العقيدة األخالق حمّمد عبد مّتقُت، السرجانا 26
 مدرسة اللغة اإلندونيسية السرجانارمحا يونَتيت،  27

بنجرماسُت يف  1ادلصدر: الوثائق لقسم اإلدارة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 م.5116-5115السنة الدراسية 
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 بنجرماسُت . 3أحوال طلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -4
طلبة يف السنة  777بنجرماسُت  3عدد طلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .طلبة 122م، وعدد طلبة الصف احلادى عشر 1022-1027الدراسية 
 
 

 بنجرماسُت 3اإلسالمية احلكومية أحوال طلبة يف ادلدرسة الثانوية  :2.2اجلدول 

مجع  الفصل رقم
 الفصل

اجملموع  عدد الطالب
 ادلرأة الرجل اإلمجايل

1 11 5 75 142 541 

5 11 5 112 155 561 
1 15 4 73 157 552 

 544 251 574 51 اجملموع

بنجرماسُت يف  1ادلصدر: الوثائق لقسم اإلدارة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 م.5116-5115السنة الدراسية 

 

 ديم البياناتتق - ب

 واجملموعة التجريبية  تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة الضابطة -1

 يف اجملموعة الضابطةتعليم مهارة القراءة  ( أ

تعليم يف اجملموعة الضابطة. ل كل ما حتتاج إليها  دتقبل تنفيذ تعليم، فالباحثة أع
 تالحظ أن فيمكن يتضح لكي( RPP) التعليم خطة بوضع الدراسة، ادلواد تنطم و إعداد

 ولتنفيذ واحد لقاء القبلي ختباراال البعدي، ختبارواال القبلي ختبارلال .3 و 1 بادلالحق
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 الضابطة ادلمجوعة يف التعليم تنفيذ جدول. واحد لقاء البعدي ختبارواال اللقاءان التعليم
 :يلي فيما

 : تنفيذ تعليم يف اجملموعة الضابطة2.3اجلدول 
الساعة  التاريخ  /اليوم اللقاء

 الدراسية
 ادلادة

سبتمرب  4األربعاء،  1
5115 

 ختبار القبلياال 1-2

سبتمرب   11األربعاء،  5
5115 

ِصحَُّة اجِلْسِم تعليم األول: ال 1-2
مِ يف اإِلْسالا   

سبتمرب  51األربعاء،  1
5115 

ِصحَُّة اجِلْسِم  تعليم الثاين:ال 1-2
 ميف اإِلْسالا 

سبتمرب  55األربعاء،  2
5115 

 ختبار البعدياال 1-2

 تنفيذ تعليم مهارة القراءة اجملموعة التجريبية ( ب

اجملموعة التجريبية،  ما حتتاج إليها لتعليم يف كل  قبل تنفيذ تعليم، فالباحثة أّعدت
إعداد أكثر مقارنة يف اجملموعة الضابطة. سوى تنظيم ادلواد الدراسة، بوضع خطة التعليم 

(RPP)  لكي يتضح فيمكن أن تالحظ بادلالحق رقم إسًتاتيجية جيقسو، واستخدام
لقاء واحد ولتنفيذ التعليم اللقاءان ولالختبار البعدي لقاء ( لالختبار القبلي 3و2)

 .إسًتاتيجية جيقسو باستخدامقراءة واحد. يف اجملموعة التجريبية يطلب الطلبة لتعلموا ال
 فيما يلى: تجريبيةتعليم يف جمموعة الالجدول تنفيذ  

 : تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة التجريبية2.4اجلدول 
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 مناقشة البيانات و تفسَتىا -ج

 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة -1

 : نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة2.5اجلدول 

اجلموعة  رقم
اجملموعة  نتيجة التجريبية

 نتيجة الضابطة

 46 أ 72 أ 1
 35 ب 55 ب 5
 55 ج 46 ج 1
 46 د 54 د 2
 35 ه 55 ه 3
 41 و 55 و 4
 46 ز 54 ز 5

 ادلاّدة الساعة الدراسية التاريخ  /اليوم اللقاء
سبتمرب  3الثالثاء،  1

5115 
 ختبار القبلياال 1-2

سبتمرب  15الثالثاء،  5
5115 

تعليم األول: ال 1-2
ِصحَُّة اجِلْسِم يف 

 مِ اإِلْسالا 
1 
 

سيتمرب  17الثالثاء، 
5115 

 تعليم الثاين:ال 1-2
ِصحَُّة اجِلْسِم يف 

 مِ اإِلْسالا 
سبتمرب  54الثالثاء،  2

5115 
 ختبار البعدياال 1-2
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اجلموعة  رقم
اجملموعة  نتيجة التجريبية

 نتيجة الضابطة

 55 ح 55 ح 6
 46 ط 55 ط 7
 41 ي 55 ي 11
 46 ك 42 ك 11
 41 ل 41 ل 15
 55 م 42 م 11
 41 ن 46 ن 12
 55 س 22 س 13
 41 ع 41 ع 14
 46 ف 42 ف 15
 55 ص 41 ص 16
 41 ق 35 ق 17
 55 ر 35 ر 51
 34 ش 42 ش 51
 46 ت 22 ت 55
 46 ث 34 ث 51
 55 خ 46 خ 52
 46 ذ 41 ذ 53
 55 ض 46 ض 54
 46 غ 42 غ 55
 55 ظ 42 ظ 56
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اجلموعة  رقم
اجملموعة  نتيجة التجريبية

 نتيجة الضابطة

 46 أأ 41 أأ 57
 55 ب ب 42 ب ب 11
 42 ج ج 46 ج ج 11
 55 دد 46 دد 15
 22 ه ه 41 ه ه 11
 46 و و 35 و و 12
 35 ز ز 41 ز ز 13
 42 ح ح 42 ح ح 14
 42 ط ط 41 ط ط 15
 35 ي ي 35 ي ي 16
 34 ك ك 41 ك ك 17

 5352 اجملموع 5241 اجملموع
 42.55 ادلعّدل 41.16 ادلعّدل

ة البيانات يف االختبار القبلي لطلبة اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة تعٍت نتائج قدر 
عياري االحنراف. حتليل البيانات دلعرفة أعلى النتيجة وأوطأ النتيجة وادلعّدل وادل. وخطوات ةبأول الطل

 الذين يتبعون ىذا االختبار القبلي كما يف اجلدول: ةبوأما توزيع الطل

 تبار القبليالذين يتبعون االخ ةبعن توزيع جمموع الطل: 2.6اجلدول 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 
 17 17 القبلياالختبار 

 56 عدد الطالبة
 الذين يتبعون االختبار القبلي كاملُت. ةبعرفنا أن الطل ،اجلدولاء على ىذا بن



55 
 

 : التصوير العام عن نتيجة اجملموعتُت يف االختبار القبلي2.7اجلدول
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 

 55 54 أعلى النتيجة
 22 22 أوطأ النتيجة

 42،55 41،16 ادلعّدل
 5،171 5،615 ادلعياري االحنراف

إذا نظرنا من توجد الفروق اجلدول، نتيجة ادلعّدل من اجملموعتُت فال  بناء على ىذا
يف تعليم مهارة القراءة.  ةبفقط. وادلقصود من االختبار القبلي ىنا دلعرفة قدرة أول الطلنتيجة 

 ولكن للتوضيح البيانات فالباحثة تستخدام االختبارات كما يلي:
 ختبار الطبيعيةاال ( أ

 عملت الباحثة االختبار الطبيعية دلعرفة ىل البيانات توزيع الطبيعية أم ال.
 (Kolmogorov - Smirnovمسرنوف ) –والستخدمت الباحثة قلمغوروف 

 اختبار الطبيعية يف االختبار القبلي : نتيجة حتليل2811اجلدول

 اجملموعة
 مسرنوف –قلمغوروف 

 اخلالصة
 ملحوظ الًتددات

 العادية 1،553 17 التجريبية
 غَت العادية 1،111 17 الضابطة
1،13( =α) 

أكرب من  1،553يعٍتدّل ىذا اجلدول أي اجملموعة التجريبية أن قيمة ملحوظها 
احلال أثبت أن نتيجة االختبار القبلي يف اجملموعة (. ىذا α= )1،13ادلغزى درجة 

أصغر من  1،111مث، يف اجملموعة الضابطة قيمة ملحوظها يعٍت  العادية. التجريبية
أما ادلقصود اخلتبار البعدي يف اجملموعة الضابطة غَت (. α= ) 1،13دراجة ادلغزي
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جمموعتان بتوزيع  ( من اثنتانα= )1،13العادية. و بطريقة ظاىرة أي درجة ادلغزي 
 .13أما خطوات الساب الكامل فادلنظر يف ادلالحق العادية وغَت العادية. 

 Mann Whitney/ U االختبار ( ب

 من نتيجة االختبار القبلي الطلبة Mann Whitney/ U االختبار : خالصة211اجلدول 

 اخلالصة ملحوظ الرددات اجملموعة
 17 التجريبية

1،541 
و ""مقبول    
 17 الضابطة ""مردود    

 من درجة ادلغزى أكرب 1،541دّل ىذا اجلدول ألن قيمة ملحوظها يعٍت 
1،13( =αحىت )     "يوجد الفروق قيمة  الصة  فالاخل .""مردود     و"قبولم

بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، أما احلساب كامال  أنظر يف  االختبار القبلي
 .14ادلالحق

 االختبار البعدي للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة نتائج -5

 : نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة2.15اجلدول

 نتيجة اجملموعة الضابطة نتيجة اجلموعة التجريبية رقم
 62 أ 62 أ 1
 75 ب 75 ب 5
 66 ج 66 ج 1
 62 د 74 د 2
 75 ه 74 ه 3
 66 و 61 و 4
 75 ز 75 ز 5
 66 ح 74 ح 6
 62 ط 74 ط 7
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 نتيجة اجملموعة الضابطة نتيجة اجلموعة التجريبية رقم
1

1 
 62 ي 74 ي

1

1 
 46 ك 62 ك

1

5 
 46 ل 54 ل

1

1 
 66 م 61 م

1

2 
 75 ن 54 ن

1

3 
 66 س 66 س

1

4 
 61 ع 66 ع

1

5 
 62 ف 74 ف

1

6 
 66 ص 74 ص

1

7 
 46 ق 62 ق

5

1 
 66 ر 62 ر

5

1 
 62 ش 74 ش

5

5 
 62 ت 75 ت

5

1 
 66 ث 75 ث

 75 خ 62 خ5
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 نتيجة اجملموعة الضابطة نتيجة اجلموعة التجريبية رقم
2 
5

3 
 66 ذ 66 ذ

5

4 
 74 ض 66 ض

5

5 
 62 غ 66 غ

5

6 
 66 ظ 75 ظ

5

7 
 61 أأ 66 أأ

1

1 
 75 ب ب 66 ب ب

1

1 
 62 ج ج 75 ج ج

1

5 
 75 دد 66 دد

1

1 
 61 ه ه 61 ه ه

1

2 
 66 و و 75 و و

1

3 
 55 ز ز 66 ز ز

1

4 
 62 ح ح 74 ح ح

1

5 
 66 ط ط 61 ط ط

1

6 
 66 ي ي 75 ي ي
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 نتيجة اجملموعة الضابطة نتيجة اجلموعة التجريبية رقم
1

7 
 62 ك ك 66 ك ك

 1152 اجملموع 1241 اجملموع
 63.51 ادلعّدل 66.55 ادلعّدل

لضابطة تعٍت نتائج البيانات يف االختبار البعدي لطلبة اجملموعة التجريبية و اجملموعة ا
. و خطوات حتليل البيانات دلعرفة أعلى النتيجة و أوطأ النتيجة و ادلعدل و ةبقدرة أخر الطل

 الذين يتبعون ىذا االختبار البعدي كما يف اجلدول:ادلعياري االحنراف. و أما توزيع الطالب 
 الذين يتبعون االختبار البعدي ةبلعن توزيع جمموع الط: 2.11اجلدول 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 
 17 17 االختبار البعدي
 56 عدد الطالبة

 الذين يتبعون االختبار البعدي كاملُت. ةباء على ذلك اجلدول عرفنا أن الطلبن
 : التصوير العام عن نتيجة اجملموعتُت يف االختبار البعدي2.12اجلدول 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 

 74 74 أعلى النتيجة
 46 54 أوطأ النتيجة

 63،51 66،55 ادلعّدل
 4،471 3،645 ادلعياري االحنراف

اجلدول، نتيجة ادلعّدل من اجملموعتُت توجد الفروق إذا نظرنا من نتيجة  بناء على ىذا
يف تعليم مهارة القراءة  ةبالبعدي ىنا دلعرفة قدرة أخر الطلفقط. و ادلقصود من االختبار 

. ولكن للتوضيح البيانات فالباحثة تستخدام االختبارات  بطريقة االستجابة اجلسادية الكاملة
 كما يلي:

 بيعيةاختبار الط ( أ
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عملت الباحثة االختبار الطبيعية دلعرفة ىل البيانات توزيع الطبيعية أم ال. 
 (Kolmogorov - Smirnovمسرنوف ) –والستخدمت الباحثة قلمغوروف 

 : نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار البعدي2.13اجلدول 

 اجملموعة
 مسرنوف –قلمغوروف 

 اخلالصة
 ملحوظ الًتددات

 العادية 1،512 17 التجريبية
 غَت العادية 1،115 17 الضابطة

1،13( =α) 
أكرب من  1،512ىذا اجلدول أي اجملموعة التجريبية أن قيمة ملحوظها يعٍت  دلّ 

(. ىذا احلال أثبت أن نتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة α= )1،13درجة ادلغزى  
أصغر من  1،115الضابطة قيمة ملحوظها يعٍت مث، يف اجملموعة التجريبية العادية. 

(. أما ادلقصود اخلتبار البعدي يف اجملموعة الضابطة غَت α= ) 1،13دراجة ادلغزي
ن بتوزيع ( من اثنتان جمموعتاα= )1،13درجة ادلغزي ة ظاىرة أي العادية. و بطريق

 .16فادلنظر يف ادلالحق  ساب الكامالالعادية وغَت العادية. أما خطوات احل
 Mann Whitney/ U االختبار ( ب

 من نتيجة االختبار البعدي الطلبةMann Whitney/ U االختبار خالصة:2.14 لاجلدو 

 اخلالصة ملحوظ الرددات اجملموعة
 17 التجريبية

1،155 
 " "مردود    
 17 الضابطة ""مقبول   

أصغر من درجة ادلغزى  1،155ألن قيمة ملحوظها يعٍت  دّل ىذا اجلدول
1،13( =αحىت )     اخلالصة توجد الفروق قيمة االختبار  "."مقبول     و ""مردود

البعدي بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، أما احلساب كامال  أنظر يف 
 .17ادلالحق


