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 الباب الثالث

 البحث نهجم

 مىكع البحث و مجحمعه و عينحه  .أ

 مىكع البحث .1

وخذة ألامت  الابخذائُتاظخخذمذ الباخثت مىكؼ البدث فى املذسظت  

. فى الػام Haurgeulis 27سكم  الحاج غبذ الحلُم، بشاسع (PUI) إلاظالمُت

 2016/ 2015الذساس ى 

 

 مجحمع البحث .2

ُه البدث لخدصُل البُاهاث لئمجخمؼ البدث مهم حذا، ألهه ًدخاج  

التى جخػلم بالبدث. وان مجخمؼ البدث فى َزا البدث َى ول الخلمُز فى الفصل 

 90 بػذَم  Haurgeulis (PUI) وخذة ألامت إلاظالمُت الابخذائُتباملذسظت  الشابؼ

 جلمُز.

 

 عينة البحث .3

ّشس مجخمؼ البدث، فلّشسث الباخثت غُىت البدث. وغُىت 
ُ
بػذ ما ك

ث هي بػع مً مجخمؼ البدث. وبمىاظبت جلً الحاٌ، فخأخز الباخثت البد

لت  غُىت الػشىائُت غُىت البدث و هي بػع مً غذد املجخمؼ ألاصلى بالطٍش

، وغُىت البدث فى َزا البدث هي (simple random samplingالبعُطت )
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جلمُزا. الخالمُز في الفصل الثامً  39بػذدَم الخالمُز فى الفصل الثامً 

بي و الخالمُز في الفصل الثامً  (أ) ى الفصل الخجٍش ى الفصل ( ب)َو َو

 الظابط.

 طريلة البحث .ب

لت البدث التي حعخخذمها الباخثت في َزا البدث َى دساظت شبه ججشبُت  طٍش

(quasi experiment )ّّلت حعخخذمها باظخخذام املىهج الىّمي ، ٌػني َزٍ الطٍش

بي و الف صل الظابط، غليهما ئغطاء مػالجت الباخثت غلى الفصل الخجٍش

بي فاغطاء مػالجت باظخخذام  Flash) (إلاظخزواس املخفشكت. أما الفصل الخجٍش

Card  وظُلت املعلعلت و أما الفصل الظابط فلِغ له مػالجت باظخخذام

 الصىسة املعلعلت.

 ثصميم البحث .ج

 quasi experimental nonأّما جصمُم البدث الزي حعخخذمها الباخثت فهى 

equivalent control group design فى َزا الخصمُم فشكخان ملاسهخان و َما .

بي بػذد  جلمُزا. حػطى  30جلمُزا و الفصل الظابط بػذد  30الفصل الخجٍش

الباخثت هال الفشكخين الاخخباس اللبلي لخػشف ألاخىاٌ ألاولى. و بػذ أن حػطى 

وظُلت الصىسة املعلعلت فى  خخذامالباخثت الاخخباس اللبلي ظخػطى الباخثت اظ

بي ملػشفت جأزيٍر غلى اللذسة غلى جزهش ئجلان املفشداة . وال حػطى  الفصل الخجٍش

املعلعلت فى الفصل الظابط، وبػباسة  Flash Card) (فليش اظخخذام الباخثت

ّأخشي أّن غملُت الخػلُم ججشي والػادة.
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، ظخلىم الباخثت باالخخباس بػذ الاهتهاء مً غملُت الخػلُم فى هال الفشكخين

 املعلعلت في جشكُت Flash Card) (فليش البػذي ملػشفت وحىد جأزير اظخخذام

. ووان حػُين الػُىت فى هال الفشكخين ال ًيخخب اجلان اللذسة غلى خفظ املفشداث

صّىس الباخثت جصمُم 
ُ
اهخخابا غشىائُا، ولىً باظخخذام الفشكت املىحىدة. وج

ّالبدث فُما

ّ ًل ي :

ّ

 ّبُان الصىسة:

:E بي  الفصل الخجٍش

:K الفصل الظابط 

O1  :بي  الاخخباس اللبلي في الفصل الخجٍش

O3 :الاخخباس اللبلي في الفصل الظابط 

X1 :فليش اظخخذام ((Flash Card بي ّاملعلعلت غلى الفصل الخجٍش

O2 :بيالاخخباس البػذي في الفصل ا  لخجٍش

O4 :الاخخباس البػذي في الفصل الظابط 

 (2008:116) ظىؾُىهى

اظدىادا ئلى الخصمُم العابم, حعخػمل الباخثت الخالمُز الى 

بُت و الفشكت الظابطت. هالَما مجمىغخان  مجمىغخين ٌػني الفشكت الخجٍش

خان في اغطاء الاخخباس, ولىً في اغطاء الػالج ؾير  مدعاوي. مدعاٍو

م املفشداث باظخػماٌ  وظُلت بطاكت الفشكت الخ
ّ
ت حعخخذم حػل  فليشجٍش

E O1 X1 O2 

K O3  O4 

O3  O4 
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(Flash Card) ٌم مفشداث بذون اظخػما
ّ
, و اما الفشكت الظابطت حػل

 .فليشوظُلت بطاكت 

 حعريف الاجرائي و إلاصطالحيال د.

 . الحعريفات إلاجرائي محغير البحث1 

لا باملىطىع العابم، جلعم الباخثت َزا البدث ئلى مخؿ
ُ
ُػل

َ
ً، ح ّيًر

َّما:

ف الاحشائي. الأ     X))  مً املخؿير املعخلل خػٍش

ّ(.Flash Card) فليشوظُلت املخؿير املعخلل في َزا البدث َى 

ف الاحشائي. ال2 ّ(Yمً املخؿير الخابؼ ) خػٍش

ّ.اجلان اللذسة غلى خفظ املفشداثاملخؿير الخابؼ في َزا البدث َى 

ً في َزا البد ّث غلى الىدى الخالي:صىسة للػالكت بين مخؿيًر

 

 

ّبُان الصىسة:

= X ( فليشوظُلت املخؿير املعخلل ( ((Flash Card. ّ

= Y ( (ظخمؼ)إلّا اللذسة غلى خفظ املفشداثاملخؿير الخابؼ)ّ

r فػالُت املػامل املخؿير = X  ئلى املخؿيرY ( ،16: 2010ظىؾُىن ) 

Y 

r 

X 
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( و املخؿياااار Xَىااااان مخؿيااااران فااااي َاااازا البدااااث. َمااااا املخؿياااار معااااخلل ) 

املعلعااالت  Flash Card)) ) فلييييشوظاااُلت  (. املخؿيااار املعاااخلل َاااّىYجاااابؼ )

اللااذسة املعااخخذمت فااي دساظاات اللؿاات الػشبُاات. و أمااا املخؿياار الخااابؼ فهااى مهاااسة 

 الابخذائُااتفااي املذسظاات  الفصاال الشابااؼ فااي (مؼظااخ)إلّا غلااى خفااظ املفااشداث

ػشف  Haurgeulis (PUI) وخاااذة ألامااات إلاظاااالمُت ُُ . َااازان املخؿياااران ظااا

ّاملعلعلت. Flash Card) ) فليشوظُلت فػالُتهما بػذ اللُام بػملُت 

ّ

 . جعريف اصطال البحث2

ّأ( الفػالُت 

مّ
ّ
 KBBI) 1984:42) الفػالُت هي الحاٌ غلى أزش الخخطُط في هخائج الخل

Depdikbud   

( فػالُت هي اخخُاس الىحهت املىاظبت ٌ 2013لطفي الشخمً )و كاٌ  

 .ئهجاص مدذد ظلفا

Flash Cardّ) ) فليشوظُلت بطاكت ب(  

م وظُلت بطاكت ّّ
ّ
ت كذسة هخائج حػل ُّ إلاظخزواس ملعاغذة غلى جشك

اث هثيرا الخالمُز خصىصا غلى جشكُت اظدُػابهم و مزاهشتهم في املفشد

ّ(2011:119)اسشاد

ّالزاهشةج(. 
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الزاهشة هي ( 2013( في ظاهخىظى )2011:64كاٌ ظىغذو)   

ّجلخُص الزاهشة، و ًىدشف ، هذغى مشة أخشي ، والفشص والاظخخذام

 املفشداث. د(

ٌ :  1412كاٌ مدمىد فشاج غبذ الحُظ في واجابه غً املفشداث )ّّ

ػشفىنها هى اللؿت. أما ( املفشداث هي أَم غىاصش الترهُب ال 62 لؿىي َو

املفشداة في الجملت فهي مدذدة بعُاق مػين أو ملام مػين ال ًمىً 

غ  . ليل رلً, ًيبغي مشاغاة الاحي غىذ جذَس للمػنى أن ًخشج غً اطاٍس

املفشداث: أ(. جلذًم املفشداة في حملت مدذدة. ب(. أن جيىن الجملت مشجبت 

اَا مً العُاق اللؿىي فلط بمىكف مػين ألن املفشدة الجىدعب مػى

ّواهما مً الظشوف املدُطت باظخػما لها ألفُا

 أداة البحثه.  

أداة البدث َى ألاداة التي ًخم اظخخذامها لجمؼ أو جىفير البُاهاث ّ

في البدث أدواث (. 2009:155)ظىجُذي,  املطلىبت في مخخلف ألاوشطت البدثُت

املفشداث املعخخذمت   بػذ الاخخباس.البدث الاخخباس، في شيل ما كبل الاخخباس و 

ىا الئدت مً  40في َزٍ الذساظت َى هىع مً املفشداث الاظمُت مً  ولمت . َو

Flash Cardّ)) فليشاظخخذام  املفشداث في

1.3ّالجذٌو 

 كىائم املفشداث

 Kosakata (مفرداة) Arti (معن) 

Peralatan di sekolah 

 (ألادواث املذسظُت)

 مشظم .1

 كلم .2

1.Pensil 

2.Pena/Pulpen 
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3. مسحتم  

 ظّبىسة.4

 واجاب.5

 مىخب.6

 مدفظت.7

طت.8  خٍش

 معطشة.9

 هشس ي.10

3.Penghapus 

4.Papan Tulis 

5.Buku 

6.Meja 

7.Tas Sekolah 

8.Peta 

9.Penggaris 

10. Kursi 

Peralatan di rumah 

 ( ألادواث في البِذ)

 خضاهت .1

 مشوخت.2

 خلُبت.3

 مصباح.4

 جلفاص.5

حت.6
ّ
 زال

م.7  جلٍى

ت.8 ُّ  خش

ش.9  ظٍش

 مخّذة.10

ت.11 شٍّ  مَض

12.ٌّ  مدمى

 ظاغت.13

 وظادة.14

1. Lemari 

2. Kipas Angin 

3. Koper 

4. Lampu 

5. Televisi 

6. Kulkas 

7.Kalender 

8. Kasur 

9. Ranjang 

10. Guling 

11. Vas Bunga 

12. Handphone 

13. Jam Dinding 

14. Bantal 

Macam-Macam Profesi 

( هىتامل ) 

 مزٌؼ.1

 ششطي.2

 طالب.3

 خادم.4

 مذّسط.5

1. Penyiar 

2. Polisi 

3. Siswa 

4. Pelayan/Pembantu 

5. Guru 
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 طبِب.6

ح.7
ّ
 فال

 مّمشض.8

 خاهم.9

 مهىذط.10

6. Dokter جلذًم ألاظشة   

7. Petani 

8. Perawat 

9. Hakim 

10. Arsitek 

Anggota Keluarga 

 (ألاسرة)

 أب.1

 أمّّ.2

 أبً.3

 بيذ.4

 حّذّ.5

 حّذة.6

 غّمّ.7

 غّمت.8

 خاٌ.9

 خالت.10

1. Ayah 

2. Ibu 

3. Anak Laki-laki 

4. Anak Perempuan 

5. Kakek 

6. Nenek 

7. Paman dari ayah 

8. Bibi dari ayah 

9. Paman dari ibu 

10. Bibi dari ibu 

 

َزٍ الاخخباساث حشيل اخخباسا مىطىغُا في شيل أظئلت مخػذدة الخُاساث 

 .ظإالا 25اة مؼ املفشداث التي كذمذ مً كبل املػلم بلذس وصىس مباّس

 23.الجذٌو 

 مفشداث اخخباس أداة

سكم ألاظئلت    
الفشكت 

 ألاظئلت
 ملُاط الظبط ألاظئلت

الشك

 م

1,2,3,4,5 5 
الاخخُاس احخباس  

 مخػذد

ألاشُاء أن ًزهش أظماء 

في املذسظت لشؤٍت 
1 
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 صىسةبال 

  

6,7,8,9,10 5 

س الاخخُااحخباس  

 مخػذد

 

أن ًزهش بىطىح املهىت 

 هي املإظعت بالصىسة
2 

11,12,13,14,

15 
5 

الاخخُاس احخباس  

 مخػذد

 

أن ًزهش أظماء ألاظشاة 

 جاظغ بالصىسة
3 

16,17,18,19,

20,21,22,23,

24,25 

 اخخباس املطابلت 10

أن ًزهش بىطىح 

ألاداواث البِذ هي 

 املإظعت بالصىسة

4 

شداث َى ًإظغ غلى ألاحىباث الّصحُدُت. وئالخخباس مً اظدُػاب املف

م ًمىً أن ٌعخػمل باظخػماٌ الحعاب فُما ًلى:او ول حّى  ب له دسحت, والفٍى

ّ

      
 

 
     

ّ:البُاهاث

Bغذد ألاظئلت التي ججُب بصحُذ =ّ

Nغذد ألاظئلت =ّ

 و. عملية ثطىير ألاداة 

 الصدق  اخحبار .1
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-software AnatesV4)خخباس الصذ ي ٌعخخذم في َزا البدث، وان الّا

New)  الدسان مشخلت الصذ ي ليل ألاظئلت لخيىن ألادواث في حمؼ البُاهاث. ئرا

ٌّ >( ئًجابى و كُمت ث خعاب thitungوان كُمت ث خعاب )  < thitung)  ث حذو

ttabel( فمػامل ول العإاٌ َى صذًم و ارا واهذ كُمت ث خعاب )thitung ظلبى )

ٌّ < خعابمت ث و كُ ( فمػامل ول العإاٌ َى ؾير thitung < ttabel)  ث حذو

ٌّالصذًم، ألن الخدصُل كُمت ث   = á% )95( مً معخىي الصذق ttabel) حذو

 .n-2 = (dk)( با 0,05

 اخحبار الثبات .2

-software AnatesV4لخفعير َزٍ هدُجت الثباث، اظخخذمذ الباخثت 

New. طُؼ أن هىظش غلى َزا الجذٌو في جفعير و لخػُين أهىاع الثباث، وعخ

ى: ّالثباث َو

ّ

 3.3جدول 

 معايير الثبات

 معايير الثبات معامل الارثباط

0,81  r  1,00 مشجفؼ حّذا 

0,61  r  0,80 مشجفؼ 

0,41  r  0,60 واف 
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0,21  r  0,40 مىخفع 

0,00  r  0,20 مىخفع حّذا 

يىهخى )  (75: 2006أٍس

فيان الاخخباس زباجا. وبالػىغ ئرا  rhitung > r tabelئرا واهذ هدُجت 

فيان الاخخباس ؾير زباث. و كذ خصلذ هدُجت  rhitung < r tabelواهذ هدُجت 

و باملعخىي  n-2 =(dk)طالبا باملعخىي املعخلل  25اخخباس الثباث غلى 

ى ّ%. 95 الذاللي املػُين َو

بػذ جأدًت اخخباس الصذق واخخباس الثباث، فأغطذ الباخثت 

الاخخباس الدسان كذسة حػلم الخالمُز للفصل الثامً )ج( و)د( باملذسظت 

ت املشاوسة، كبل ئغطاء املػالجت ٌػنى الىخابت )إلاوشاء( و بػذٍ.  الثىاٍو

ى جيىن طشق حمؼ البُاهاث التي حعخخذمها الباخثت هي الاخخباس اللبل

ّوالبػذي.

 درجة الصعىبة .3

دسحت الصػىبت َى الخػُين أن جلً ألاظئلت هي أظهل، وظهل، 

ومخىظط، وصػب، وأصػب. في َزا البدث اظخخذمذ الباخثت 

(software AnatesV4-New)  ما هبرة كُمت معخىي الصػىبت فعهلذ
ّ
ول

 بىىد ألاظئلت، لخػُين معخىي الصػىبت فىلذس أن هىظش فُما ًلى:

  3.4 الجدول 

   درجة الصعىبة   
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 ثفسير كيمة مسحىي الصعىبة 

 أصػب 15% -% 0

16 %- 30%  صػب 

31 %- 70%  أوظط 

71 %- 85%  ظهل 

86 %- 100%  أظهل 

 (40: 2013معشوسة )       

 طاكة الحمييز .4

في َزا البدث، الحعاب لخىاٌو بُاهاث طاكت الخمُيز باظخخذام 

(Software Anatesv4-Newزي
ّ
يهذف ئلى حػُين حىدة العإاٌ وكجه  ( ال

 لُيىن معخخذما. ولخػُىه جشاحؼ الباخثت ئلى الجذٌو فُما ًلى :

    3.5الجدول 

    ثصنيف طاكة الحمييز

 ثصنيف D)مسافة الليمة د ) ركم

1 0,00ّ– 0,20  (poor) كبُذ 

2 0,21ّ– 0,40  (satisfactory) واف 

3 0,41ّ– 0,70 ذ  ُّ  (good) ح

4 0,71ّ– 1,00  (excellent) مىخفع 
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 ظالب 5
ا Dولها ؾير حُذة. حمُؼ البىىد الزي هاٌ كُمت د ) ُّ ( ظلب

ّمخزوفا

يىهخى  (232: 2012) أٍس

 ز. طريلة جمع البيانات

لت حمؼ البُاهاث التى ح  ه في َزا البدث هي عخخذمها الباخثأما طٍش

دة فُما ًلي:اظخخذام لّا  

. املالحظة1   

لت املالخظت ح    ملػشفت مىكؼ املذسظت،  هخخذمها الباخثعطٍش

لت الخػلُم في حػلُم اللؿت الػشبُت، وخىاصل  والهُياٌ الخىظُمي، و طٍش

 حػلُم مفشداث اللؿت الػشبُت للخالمُز غلى الفصل الذساس ي املاض ي.

. امللابلة 2   

امللابلت ملػشفت غً البُاهاث واملػلىماث مً  هعخػمل الباخثح   

م فُما ًلي:مخبر املػلىماث، َو  

أ. امللابلت مؼ مذًش املذسظت أو هائبه، وهي معخخذمت ملػشفت البُاهاث غً  

خ  املذسظت الابخذائُت وخذة ألامت إلاظالمُتجاٍس (PUI). 

ب. امللابلت مؼ مذسظت الفصل الباء، وهي معخخذمت ملػشفت البُاهاث غً  

لت ها، والىظائل الػملُت الخػلُمُت مثال: ألاَذاف الخػلُمُت ومىادَا وطٍش

 املعخخذمت في حػلُم مفشداث اللؿت الػشبُت.
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 فأما دالئل امللابلت، فُما ًلي:

 أ. دالئل امللالبلت ملذًش املذسظت

خ حشىُل ئجداد ألاّمت إلاظالمُت في ئهذوهِعُا؟ (1 هُف جاٍس  

لت املذسظت لتركُت اَخمام الخالمُز في الػملُت الخػلُمُت اللؿت ( 2 ما طٍش

صىصا لخػلُم اللؿت الػشبُت؟ألاحىبُت، وخ  

ت لُخخاس الىظائل التى 3  ( َل  مذًش املذسظت ٌػطى املذسط خٍش

 ٌعخخذمها املذسط في الػملُت الخػلُمُت ؟

( ما وظُطت املذسظت التى حعخطُؼ أن حعاغذ حػلُم اللؿت الػشبُت؟ 4   

ت ئجداد ألاّمّ الابخذائُت  املذسط صل الباء فيب. دالئل امللابلت ملذسط الف

  إلاظالمُت

RPP( أو مثلها؟  ( َل هخب املذسط حطت الخػلُم )1  

لت املذسط لتركُت اَخمام الخالمُز في الػملُت الخػلُمُت؟2  ( هُف طٍش  

( ما الىظائل التى ٌعخخذمها املذسط دائما في ول الػملُت الخػلُمُت؟ 3   

( َل ٌعخخذم املذسط الىظائل الصىسٍت في ول الػملُت الخػلُمُت؟4 

لت املذسط لخلذًم املىاد الخػلُمُت باظخخذام الىظائل 5  ( هُف طٍش

 الصىسٍت؟
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لها فػالُت الظدُػاب مفشداث  هعخخذمها الباخث( َل الىظائل التى ح6 

 اللؿت الػشبُت؟

. الاخحبار3   

ى اخخباس الخدصُل الذساس ي. وهي معخخذمت في الاخخباس اللبلي     َو

مفشداث اللؿت الػشبُت كبل جىفُز  ملػشفت كذسة الخالمُز غلى اظدُػاب

. والاخخباس البػذي معخخذم  أإلظخزواس لخػلُمُت باظخخذامالػملُت ا

ملػشفت كذسة الخالمُز غلى اظدُػاب مفشداث اللؿت الػشبُت بػذ الػملُت 

 الخػلُمُت.

 ثحليل البيانات طرق  .ط

اهاث و هُل حمُؼ البُاهاث املدخاحت فالخطىة الخالُت هي مػالجت البُ بػذ

بها، وجطبُلها وكفا ملىهج البدث.  جدللها التى حشخمل غلى ئغذاد البُاهاث، وجبٍى

ألّن البُاهاث املدصىلت مً هخائج البدث هي البُاهاث الخامت التى لم ًىً لها 

مىً  مػنى مهّم فخجب غليها أوال مػالجت َزٍ البُاهاث ختى جيىن أهثر وطىح ٍو

لبدث. جفػل الباخثت مػالجت البُاهاث أن حػطى صىسة خلُلت غلى كظاًا ا

ألاظالُب الاخصائُت ألّن البُاهاث فى َزا  Flash Card) إلاظخزواس )باظخخذام 

عخخَذُم فى َزا 
ُ
ت جدلُل البُاهاث التى ح ُّ البدث هي البُاهاث الىمُت. وأما جلى

ّالبدث فهي هما ًالى:

 جهاز الاخحبار .1
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اللبلي و البػذي،  بػذ الحصٌى غلى بُاهاث هدُجت الاخخباّس

ج   الاخخباس اللبلي و البػذي.الفشكت بين مً  (gain) جشكُت الىعبفخذٍس

يهذف لالحابت غلى فشطُاث البدث. و ًدخاج   (gain)الىعبجشكُت ّو

ج ئلى اظخػماٌ ّمؼ صُؿت الخالُت:  Microsoft Excel 2010َزا الخذٍس

( = gملُاط الىعب )
لياللب الاخخباس – البػذي الاخخباس  

الذسحت اللصىة   الاخخباس اللبلي
 0ّ100 %ّ

ّدسحت خصٌى كُمت التركُت املػخذلت املصىفت غلى زالر فئاث، وهي: 

  0،7: مؼ ؽ< ّغالُت -ؽ

0،3ّ< ؽ< 0،7: مؼ ّمػخذلت -ؽ         

 0،3: مؼ ؽ > مىخفظت -ؽ

 الاخحبار الطبيعي .2

 software SPSS versi 20  forَزا الاخخباس ًدخاج ئلى اظخػماٌ 

windows  الخخباس الػُىت ختى جذٌ أن َزٍ مػُىت أم ال. اخخباس

  (á)بأخذ دسحت الذاللت Shapiro-Wilkإلاخصاء املعخخذم َى اخخباس 

. هىع الاخخباس َى هما ًلي: ئرا واهذ دسحت الذاللت أهبر مً (0،05) هي

ملبىال, و بالػىغ ئرا واهذ دسحت الذاللت أكل مً  Hoفيان  (0،05)

 مشدودا. Ho فيان ( 0،05)

Hoغُىت مً املجخمؼ الطبُعي : 
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Haغُىت مً املجخمؼ ؾير الطبُعي :ّ

 الاخحبار الحجانس .3

 software SPSS versiَزا اخخباس الخجاوغ ًدخاج ئلى اظخػماٌ 

20  for windows  ًًملػشفت جباًً الػُىت. أ واهذ الػُىت لها جبا

ا. ئرا واهذ هدُج ا أم ؾير مدعاٍو فياهذ ( 0،05) أهبر مً  sigتمدعاٍو

أكل مً   sigالبُاهاث مخباًىت أو مخجاوعت، و بالػىغ أرا واهذ هدُجت

ّفياهذ البُاهاث ؾير جباًً أو ججاوغ.( 0،05)

 فروضالاخحبار  .4

اخخباس الخجاوغ والاخخباس العىي،  هالباخث يبػذ ما اظخخذم

واهذ  فِعخخذم الباخث اخخباس الفشوض ملػشفت فشوض البدث. ئرا

ت فِعخخذم اخخباس الفشوض (، وئرا واهذ Uji-tث )-البُاهاث ظٍى

ت فِعخخذم اخخباس هىن باسامُخً مً وطني  البُاهاث ؾير ظٍى

(Nonparametic-Mann Whitney.) 

 IBM SPSS 2.0 Statistic forالاخخباس باألدواث  هعخخذم الباخثوح

Windows ئرا  واهذ اللُمت .sig (2-tailed)  ًففشوض  0،05 أهبر م

ت   مشدود، وئرا واهذ اللُمت  Haملبٌى و فشوض املباششة  Hoالصفٍش

sig (2-tailed)   ًت  0،05أكل م مشدود و فشوض  Hoففشوض الصفٍش

. Haاملباششة   ملبٌى
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 IBM SPSS 2.0 Statistic forالاخخباس باألدواث  هعخخذم الباخثوح

Windows ئرا  واهذ اللُمت .sig (2-tailedأهبّر )   ًففشوض  0،05م

ت  مشدود، وئرا واهذ اللُمت   Haملبٌى و فشوض املباششة  Hoالصفٍش

sig (2-tailed  ًأكل م )ت  0،05 مشدود و فشوض  Hoففشوض الصفٍش

. Haاملباششة  ّملبٌى


