
 الباب الزابع

 نخائج البدث

 عمليت البدث . أ

 للمىضىع غام وصف .1

و  طالًبا 25 بلغذ التي C  الفصل مً الفصل اإلاساكب أخر ًخم البدث

بُت الفصل ظدىد. طالبا 25 بلغذ التي B  الفصل هي الخجٍس  الفئخين اخخُاز َو

  : غلى

 .اإلاجاوز  اإلاىكؼ مؼ واخدة الابخدائُت دزطتاإلا في الفئاث مً ول وجلؼ ( أ

 .هفظها الػسبُت اللغت مػلمي ( ب

 .اإلاسفم خالت هفع ( ث

با ( ر  .ؤلاهجاشاث فئت هفع جلٍس

 اإلاخياملت ؤلاطالمُت الابخدائُت دزطتاإلا غام، الطالب الفصل الثالث بشيل

ٌ  "”إوظان أوجما“"  جخمدىز  الخػلم الخللُدًت، هى الخػلم بىماذج دزاًت غلى بىطى

 ٌ . اإلاػلم كدمها التي باإلاهام واللُام الاطخماع فلط الطالب أن خُث .اإلاػلم خى

 غير الصىزة حػل بغُت وسخت، فلط الحصمت اطخخدام ؤلاغالم وطائل حػلم

  واضحت
ً
 .وزجِبا كلُال

 اإلاخغير .واخد مظخلل ومخغير واخد جابؼ مخغير غلى الدزاطت هره جدخىي 

 هره في اإلاظخلل و اإلاخغير. الػسبُت اإلافسداث مً الخمىً هى البدث هره في الخابؼ

 .والصىز  اليلماث مطابلت جلىُت هى البدث

 حمؼ البُاهاث ت فياجى خط .2

 :  البِىار حمؼ خطىاث هىان

 الابخدائُتاإلادزطت حمؼ البُاهاث باإلاالخظت إلى مدزطت اللغت الػسبُت في  ( أ

ٌ  ”إوظان أوجما“ؤلاطالمُت اإلاخياملت   .بىطى

بي الفصل في اللبلي الاخخباز إحساء ( ب الػالج و الفصل  إغطاء كبل الخجٍس

 10 مجمىغه ما مؼ مخػدد مً الاخخُاز أطئلت شيل في هى الاخخباز اإلاساكب،

 .طؤالا



إغطاء الػالج في الفصل الخجسبي بأزبػت الللاء واطخخدمذ الباخثت  ( ث

 .بىطُلت اليلماث اإلاخلاطػت مجخلف في ول الللاء

بيجىشَؼ وزكت أطئلت الاخخباز البػدي في  ( ر  اإلاساكبالفصل و  الفصل الخجٍس

 .إلاػسفت ملازهت هخائج حػلم الطالب وإلاػسفت جسكُت اإلافسداث الطالب

م اإلالابالث، غً هخائج بُاهاث حمؼ ( ج ألاطئلت  مؼ اإلاباشس الاجصاٌ جلىُاث طٍس

الػسبُت  اللغت ومػلمي إلادزس ي الباخثين كبل مً مظبلا إغدادها جم التي

ٌ  ”أوجماإوظان “ؤلاطالمُت اإلاخياملت  الابخدائُتاإلادزطت   . بىطى

 

 4.1الجذول 

 املالخظت حعليم اللغت العزبيت الفصل الثالث جنفيذ جذول 

 معلم املذة الفصل أيام أو جاريخ

 طازي  دًان دكُلت III C 1  ×40 2018 ًىلُى ،30 الازىين

 طازي  دًان دكُلت III B 1  ×40 2018 أغظطع ،01 ألازبػاء

 

 4.2الجذول 

 .الفصل املزاقبو   الخجزيبيالفصل  القبلي الاخخبارجنفيذ  جذول 

 العذد املذة الفصل أيام أو جاريخ

بيالفصل  2018 أغظطع ،13 الازىين  25 دكُلت 1  ×40 (B) الخجٍس

 26 دكُلت 1  ×40 (C) الفصل اإلاساكب 2018 أغظطع ،15 ألازبػاء

 

  4.3الجذول 

 .املزاقبالفصل و  الخجزيبيالفصل  البعذ الاخخبارجنفيذ  جذول 

 العذد املذة الفصل أيام أو جاريخ

بيالفصل  طبخمبر ،17 الازىين  25 دكُلت 1  ×40 (B) الخجٍس

 26 دكُلت 1  ×40 (C) الفصل اإلاساكب طبخمبر ،26 ألازبػاء

 

 
 



 
 4.4الجذول 

 .املزاقبالفصل  الخعلم جنفيذ جذول 

 الاعالم وسائل مذة املذة أيام أو جاريخ لقاء

I 
 أغظطع ،29 ألازبػاء

2018 
 - في الفصل دكُلت 40×  2

II 
 طبخمبر ،05 ألازبػاء

2018 
 - في الفصل دكُلت 40×  2

III 
 ، طبخمبر ،12 ألازبػاء

2018 
 - في الفصل دكُلت 40×  2

IV 
 ، طبخمبر ،19 ألازبػاء

2018 
 - في الفصل دكُلت 40×  2

 

 4.5الجذول 

 .الخجزيبيالفصل  الخعلم جنفيذ جذول 

 الاعالم وسائل مذة املذة أيام أو جاريخ لقاء

I 
 أغظطع، 20الازىين 

2018 
 في الفصل دكُلت 40×  2

 اليلماث

 والصىز 

II 
 أغظطع، 27الازىين 

2018 
 في الفصل دكُلت 40×  2

 اليلماث

 والصىز 

III 
 أغظطع، 03الازىين 

2018 
 في الفصل دكُلت 40×  2

 اليلماث

 والصىز 

IV 
 أغظطع، 10الازىين 

2018 
 في الفصل دكُلت 40×  2

 اليلماث

 والصىز 

 
 
 
 

 



  بالصور  الكلماث مطابقت لعبت جقنيت جطبيق . ب

ٌ  لاءللا .1  ألاو

 مطابلت لػبت جلىُت باطخخدام الخػلم في الباخث ًبدأ اإلاالخظاث، إحساء بػد

 بالصىز، الطالب اليلماث مطابلت لػبت في جطبُم جلىُت. بالصىز  اليلماث

ٌ  مطالبىن   .والىخابت الاطخماع في حُدة مهازاث غلى بالحصى

 : والخػلم  الخػلُم غملُت

 .الظبىزة غلى باإلافسداث اإلاخػللت الصىز  مً الػدًد ٌػلم اإلاػلم ( أ

 مً آلاخس الجاهب غلى غشىائي بشيل الصلت ذاث اإلافسداث ٌػلم اإلاػلم ( ب

 .الظبىزة

 .مطبىع هخاب أو هساطت إلغالق ًىغص اإلاػلم ( ث

  ًىفس اإلاػلم ( ر
ً
 خط مؼ إلاطابلت ألامام إلى واخدة جدخلذ الطالب لبػض فسصا

 .الصلت ذاث اإلافسداث

صحح ، الىخائج ًلسأ اإلاػلم ( ج  .الطالب هخبها التي اإلافسداث الطالب مؼ أًًضا ٍو

 

 الثاوي لاءللا .2

ٌ  مطالبىن  الطالب الثاوي، اللاء في  في حُدة مهازاث مهازاث غلى بالحصى

 .والخددر الاطخماع

 : والخػلم  الخػلُم غملُت

 .البظُطت والجمل الظبىزة غلى اإلافسداث ًىفس اإلاػلم ( أ

 .الظبىزة مً آلاخس الجاهب غلى الصىز  مً الػدًد ٌػلم اإلاػلم ( ب

 .الطالب ًدبػها التي الجملت ًلسأ اإلاػلم ( ث

 جدخىي  التي الجمل بجىاز الصىز  للصم آلاخس جلى واخدا الطالب ًخلدم ( ر

 .الصلت ذاث اإلافسداث غلى

 

 الثالثالللاء  .3

ٌ  مطالبىن  الطالبفي هرا اللاء،   في حُدة مهازاث مهازاث غلى بالحصى

 . هخابت اإلافسداث

 : والخػلم  الخػلُم غملُت



 .كظمين إلى اللىخت ًلظم اإلاػلم ( أ

ػسض ( ب  .اإلافسداث مؼ آلاخس والجاهب. واخد حاهب غلى الصىز  مً اإلاػلم َو

  ًىفس اإلاػلم ( ث
ً
 خط مؼ إلاطابلت ألامام إلى واخدة جدخلذ الطالب لبػض فسصا

 .الصلت ذاث اإلافسداث

 .الطالب ًدبػها بِىما الظبىزة غلى اإلافسداث كساءة بئغادة اإلاػلم ( ر

 

 الللاء السابؼ .4

ٌ  مطالبىن  الطالبفي هرا اللاء،  هخابت  في حُدة مهازاث غلى بالحصى

 .اإلافسداث

 :والخػلم  الخػلُم غملُت

 .مخخلفت حىاهب غلى والصىز  اإلافسداث اإلاػلم ٌػلم ( أ

 .الصىزة في الدكُلت اإلافسداث وهخابت كدما للمض ي الطالب بخػلُم اإلاػلم ( ب

 .الطالب وجللُد اإلافسداث كساءة .مًػا الػمل هخائج جصحُذ ( ث

 

 املوثوقيت  و الصالخيت اخخبار . ث

في  23في الفصل اإلاساكب و  24  البدث هرا في الصالخُت اخخباز ٌظخخدم

بي  اإلاظخخدمت  rtabel زم كُمت ،%5 مً الهامت ألفا بيظبت مظخجًُباالفصل الخجٍس

 ًخم التي ألاداة البدث هى للخأهد هره في الصالخُت اخخباز يهدف 0،444هى 

  .(rtabel rhitung) الصالخُت إلاخطلباث وفًلا خًلا صالحت اخخبازها

 أما. خدم الصيىن إحاباث جدظم مظخىي  إلاػسفت اإلاىزىكُت اخخباز ٌظخخدم

يىهخى ألفا للُمت وفلا مىزىكُت إلاظخىي  باليظبت  :  ًلي ما غلى طىهازطُمي أٍز

 

 4.6الجذول 

 املسخوى الاعخمادي

 نديجت وضوح

 0،20 – 0،00 مىخفض

                                                             
1
 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), Hlm. 319. 



 0،40 – 0،20 ملبل

 0،60 – 0،40 حُد

 0،80 – 0،60 حُد حدا

 1،00 – 0،80 ممخاش

 

 الاخخباز كبل و الاخخباز ما أطئلت شيل في ألاداة صالخُت اخخباز هخائج ًلي فُما

 : Microsoft Excel 2007 بػد الطالب باطخخدام وما

 

 4.7الجذول 

 .املزاقبالفصل الخيت ص اخخبار

 معلوماث Rtabel Rhitung السؤال رقم

 غير صالح 07304407774 0،444 1

 صالح 07637598252 0،444 2

 غير صالح 07381241846 0،444 3

 صالح 07471449066 0،444 4

 صالح 07693166993 0،444 5

 صالح 07702363415 0،444 6

 صالح 07608815547 0،444 7

 صالح 07640681647 0،444 8

 صالح 07736235045 0،444 9

 صالح 07464990555 0،444 10

 

 4.8الجذول 

 موثوقيت اخخبار

 ألاسئلت من عذد معلوماث KR 11 مخغير

 8 مىزىق  07675973 البػد و الاخخباز اللبلي الاخخباز

 
 



 

 4.9الجذول 

 .خجزيبيالالفصل صالخيت  اخخبار

 معلوماث Rtabel rhitung السؤال رقم

 غير صالح 07110926388 0،4132 1

 صالح 07581589617 0،4132 2

 صالح 07704684346 0،4132 3

 صالح 07704684346 0،4132 4

 صالح 07429839752 0،4132 5

 صالح 07827470255 0،4132 6

 صالح 07517275551 0،4132 7

 صالح 07459112528 0،4132 8

 صالح 07827470255 0،4132 9

 صالح 07766919472 0،4132 10

 
 4.11الجذول 

 موثوقيت اخخبار

 ألاسئلت من عذد معلوماث KR 11 مخغير

 9 مىزىق  07738644 البػد و الاخخباز اللبلي الاخخباز

 

ٌ  مً  الفئت في. فلط 8 هي الصحُدت ألاطئلت مً ، أغاله الصالخُت اخخباز حدو

بي الفئت في 9 و اإلاساق ٌ  ومً. الخجٍس الفئت  في مدفىظت 8 اإلاىزىكُت، مً اخخباز حدو

بي، الفئت في 9 اإلاساق   وولها الخجٍس
ً

 .غالُت فئت حمًُػا صالًحا طؤالا

 

 البياناث جدليل نخائج . ث

 paired ملترهت t غُىت اخخباز الباخثىن  اطخخدم هرالبدث في الفسضُت الخخباز

sample t-test  أما اخخبازt باطخخدام بسهامج SPSS 15 اللبلي الاخخباز مً بُاهاث مؼ 

 مطابلت لػبت جطبُم جلىُت فػالُت إلاػسفت هى الاخخباز هرا يهدف. يالبػد و الاخخباز



 الاخخبازو  اللبلي هخائج الاخخباز .إجلان اإلافسداث الػسبُت لتركُت بالصىز  اليلماث

 ”إوظان أوجما“ اإلاخياملت ؤلاطالمُت الابخدائُت دزطتاإلا ثالثفصل الالبػد طالب 

 ٌ  : بىطى

  

 4.11الجذول 

 .املزاقبالبعذ الفصل  القبلي و الاخخبار نخائج الاخخبار

 اسم رقم
 نخائج الاخخبار

 البعذ القبلي

ا فىاش اغاطا 1  60 60 هازاٍز

 60 70 هاهاهدازو  غسفت أغلى 2

 60 50 أزوان خلف غطُت 3

 100 100 ازدهُت غلُلت بُال 4

ظىازي  والظخا حالً 5  100 70 هاَز

 90 50 أدًاها لطُف فاًصة 6

 70 40 أطُال طُدان فىشان 7

 90 90 زاشمي هىزَظُا فىشٍت 8

ٌ  فاشا 9  90 100 منى هُلى

 90 50 الثافىهيزا خفصىه 10

 50 40 غبدهللا إلُاض 11

دًجدو أدًبا هُيُيا 12  100 100 ٍو

اح الدًً غالء مدمد 13  100 80 طُذ ٍز

 60 20 مفتي غلي مدمد 14

 60 50 أزطُدُا بىجسا شوي مدمد 15

ص مصطفا غبد 16  30 60 الػٍص

 60 50 هللا هصام الدزاز هبت 17

 90 70 السطُِد زافي 18

خاما حبران زفُف 19  50 30 ٍز



 30 40 طالظابُال زخمت زاٌظُت 20

 60 60 طفُاهافُؤ فىجساطاطمُخا 21

 100 70 هيرماوظُه بىجسي  خلُفت طُاٍزف شلفت 22

 10 0 الحافظ زشان ًاطيىز  ظٍسف 23

 70 40 هبُل ازهام هاوطان اهدي 24

 

 4.12الجذول 

 .خجزيبيالالبعذ الفصل  القبلي و الاخخبار نخائج الاخخبار

 اسم رقم
 نخائج الاخخبار

 البعذ القبلي

 100 40 فلُه غبدهللا 1

 100 100 شىلُذ السخمً غبد أوع 2

 80 20 اهىدًا همازاجُه 3

صة 4  100 80 خىزوهِظا ضُاء غٍص

 40 20 أدًخاما غاالهج باهخُاز 5

 50 10 بالىبي داهِىدًا هُازا 6

 80 30 هيظُيخيزوى بصهاهلل هجُدخان 7

 40 50 مخلُين السخمً غبد داود 8

 100 100 طازاطفاحي دًىدا أولُاض 9

 60 100 فسداطُفا هظىاولِظخا 10

 100 80 أبلسي  الدًً خىُف 11

 100 90 غبدهللا اليىطيي خظام 12

 80 80 طُغُذ هللا زشق زافؼ مدمد 13

 50 70 ب أحِظا زافؼ أغىُا مدمد 14

 20 40 هىغسوهى غلُف مدمد 15

 90 80 اهمل ازاًا غسق  مدمد 16

 80 80 طاخي ابُى فسض مدمد 17



 100 30 الفاًص شهس هفاٌ 18

 100 100 ًىلِظتي بىجسي  خيظا هاشفه 19

 80 60 خظً حباز هصزٍل 20

 100 100 بسامِظتي أًىدًا طُياز 21

 60 70 مىالها وافي الحبيزي  22

 100 100 زخماوي أميرة شهسة 23

 

 بخىساز الخىشَؼ .1

 ٌ ٌ  في باهخظام البُاهاث جسجِب ًصف الري بخىساز جىشَؼ حدو  هظمذ .حدو

 مً مىاطب لػدد وفلا وجصىف البُاهاث غدد لللت مىاطب حظلظل في

اث   .فئاث  ضمً اإلاظخٍى

 ٌ بي لللُم بخىساز جىشَؼ حدو بي للفئت الخجٍس   : ًلي هما هي الخجٍس

 

 4.13الجذول 

 بخكزار الفصل الخجزيبي الخوسيع

 اسم رقم
 نخائج الاخخبار

 معلوماث البعذ معلوماث القبلي

 واملت 100 واملت غير 40 فلُه غبدهللا 1

 واملت 100 واملت 100 شىلُذ السخمً غبد أوع 2

 واملت 80 واملت غير 20 اهىدًا همازاجُه 3

صة 4  واملت 100 واملت 80 خىزوهِظا ضُاء غٍص

 واملت غير 40 واملت غير 20 أدًخاما غاالهج باهخُاز 5

 واملت غير 50 واملت غير 10 بالىبي داهِىدًا هُازا 6

 واملت 80 واملت غير 30 هجُدخانبصهاهلل  هيظُيخيزوى 7

 واملت غير 40 واملت غير 50 مخلُين السخمً غبد داود 8

 واملت 100 واملت 100 طازاطفاحي أولُاضدًىدا  9

 واملت غير 60 واملت 100 فسداطُفا هظىاولِظخا 10
                                                             
2
Jakni, metodologi penelitian eksperimen bidang pendidikan, (bandung: alfabeta, 2016), hlm. 103.  



 واملت 100 واملت 80 أبلسي  الدًً خىُف 11

 واملت 100 واملت 90 غبدهللا اليىطيي خظام 12

 واملت 80 واملت 80 طُغُذ هللا زشق زافؼ مدمد 13

 واملت غير 50 واملت 70 ب أحِظا زافؼ أغىُا مدمد 14

 واملت غير 20 واملت غير 40 هىغسوهى فغلُ مدمد 15

 واملت 90 واملت 80 اهمل ازاًا غسق  مدمد 16

 واملت 80 واملت 80 طاخي ابُى فسض مدمد 17

 واملت 100 واملت غير 30 الفاًص شهس هفاٌ 18

 واملت 100 واملت 100 ًىلِظتي بىجسي  خيظا هاشفه 19

 واملت 80 واملت غير 60 خظً حباز هصزٍل 20

 واملت 100 واملت 100 بسامِظتي أًىدًا طُياز 21

 واملت غير 60 واملت 70 مىالها الحبيزي  وافي 22

 واملت 100 واملت 100 زخماوي أميرة شهسة 23

 
 4.14الجذول 

 القبلي نخائج الاخخباربخكزار  الخوسيع

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid .00 1 2.1 2.1 2.1 

10.00 1 2.1 2.1 4.3 

20.00 3 6.4 6.4 10.6 

30.00 3 6.4 6.4 17.0 

40.00 5 10.6 10.6 27.7 

50.00 7 14.9 14.9 42.6 

60.00 4 8.5 8.5 51.1 

70.00 6 12.8 12.8 63.8 

80.00 6 12.8 12.8 76.6 

90.00 2 4.3 4.3 80.9 

100.00 9 19.1 19.1 100.0 

Total 47 100.0 100.0   

 

 
 



 4.15الجذول 

 البعذ نخائج الاخخباربخكزار  الخوسيع

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10.00 1 2.1 2.1 2.1 

20.00 1 2.1 2.1 4.3 

30.00 2 4.3 4.3 8.5 

40.00 2 4.3 4.3 12.8 

50.00 4 8.5 8.5 21.3 

60.00 9 19.1 19.1 40.4 

70.00 2 4.3 4.3 44.7 

80.00 5 10.6 10.6 55.3 

90.00 6 12.8 12.8 68.1 

100.00 15 31.9 31.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0   

 

 ىصفيال لُلالخد .2

. الخدلُل الىصفي ٌظخخدم أن ًصف الشيئ و ٌشسخه بمىضىح هما هى

 اليظبت الخىساز، الىضؼ، الىطُط، غادة مػامل جدلُل وصفي هى مػدٌ،

ت، وغيرها هخائج هرا البدث هي  في التي مً هرا الخدلُل الىخائجو  3.اإلائٍى

 :ًليهما  SPSS 15 Software  باطخخدامالبػدي  و الاخخباز اللبلي الاخخباز
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 .يالبعذ و الاخخبار القبلي خخباربال وصفي الخدليل ال

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest 47 .00 100.00 62.3404 27.67928 

Posttest 47 10.00 100.00 74.2553 25.17285 

Valid N (listwise) 47         

 

ٌ  مً  الحد، وهخائج 100هى  اللبليالخخباز  أكص ىٌػسف هخائج  أغاله الجدو

 الاهدساف ، و62،34هى  اللبليالاخخباز  مػدٌ، 0هى  اللبليالاخخباز  ألادوى

 .27،679هى  اإلاػُازي 

                                                             
3
 Ali Baroroh, Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2008, hlm 1. 



ٌ  مً وهخائج  ،100البػدي هى خباز الاخ أكص ىٌػسف هخائج  أغاله الجدو

 ، و74،25البػدي هى خخباز مػدٌ الا ، 10البػدي هى خخباز الا ألادوى  الحد

 .35،172هى  اإلاػُازي  الاهدساف

 -tهخائج اخخباز  .3

لطالب  بالصىز  الػسبُتيلماث لػبت مطابلت ال تجلىُإلاػسفت فاغلُت 

بىطٌى  ”إوظان أوجما“ اإلاخياملت ؤلاطالمُت الابخدائُت الفصل الثالث باإلادزطت

ُت و : م 2018/2019للفصل الدزاس ي ألاٌو الػام الدزاس ي  دزاطت ججٍس

البدث هي  الىخائج التي ٌظخخدم في هرا. tاخخباز ظخخدم الباخثت ، ٌجطبُلُت

  .يالبػد و الاخخباز اللبلي الاخخبازهخائج 

 في اإلاىحىدة sig ملازهت كُم خالٌ مً صُاغتها التي جمذ الفسضُاث اخخباز

( 0.05) الخطأ مظخىي  كُمت مؼ أغاله البُاهاث مػالجت في .-tحدٌو اخخباز 

ٌ H0  مسفىض و H1، زم sig>0.05بافتراض إذا كُمت  بالػىع  والػىع، ملبى

ٌ  H1زم  ،sig<0.05كُمت إذا   .مسفىض H0و  ملبى

 : SPSS 15 بسهامج باطخخدام الباخثت أحساه الري t اخخباز هخائج ًلي فُما
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 -tاخخبار 

 Paired Differences t Df 
Sig. (2-

tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Pair 
1 

Pretest 
– 

Postest 
-11.91489 23.37207 3.40917 -18.77719 -5.05260 -3.495 46 .001 

 

ٌ  مً و  (.0.05)الخطأ  بمظخىي  sig 0.001 كُمت ٌػسف ، أغاله الجدو

 : ًلي هما طابلا هي صُغذالفسضُاث التي 

ت فسضُتال ( أ  .(H0) الصفٍس



ت الفسضُت مظخلل ال جأزس  مخغيرهي الفسضُت التي ًخىهً  الصفٍس

. ألاخسي  اإلاخغيراث مؼ واخد غالكت بين مخغير جىحد جابؼ؛ ًخىهً ال خغيرإلا

ت الفسضُت  اليلماث مطابلت ألػاب حػلم جلىُاثفي هر البدث هي  الصفٍس

ادة في فػالت غير والصىز   مدزطتالػسبُت فصل الثالث  اإلافسداث إجلان ٍش

ٌ  ”إوظان أوجما“ اإلاخياملت ؤلاطالمُت الابخدائُت  .باهخى

  (H1)   بدًلتال فسضُتال ( ب

 خغيرمظخلل جأزس  إلا مخغيرالتي ًخىهً البدًلت هي الفسضُت  الفسضُت

 الفسضُت. ألاخسي  اإلاخغيراث مؼ واخد غالكت بين مخغير جىحد جابؼ؛ ًخىهً

 مفسداث إجلان لتركُت فاغال والصىزة اليلمت البدًلت في هر البدث هي

إوظان “ اإلاخياملت ؤلاطالمُت الابخدائُت مدزطت الثالث فصللل الػسبُت اللغت

ٌ  ”أوجما  .باهخى

 

 SPSS بسهامج باطخخدام اإلاػالجت البُاهاث T الاخخباز هخائج إلى اطدىادا

ٌ  ًخم .sig = 0.001 كُمت أن مسئُت 15 خم H1 و Sig <0.05 كُمت كبى  ٍو

إجلان  لتركُت فاغال يلماث بالصىز لػبت مطابلت ال تجلىُلرلً، . H0 زفض

 .اإلافسداث الػسبُت

 


