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 الباب الرابع

 و مناقشتها تحليل البيانات

 اءات الذراسية العلميةاحر .أ

 الخطىاث لجمؼ البُاهاث .أ

ذ البحىر هما ًلي : أما بالىصبت للخطىاث التي أحٍس

 يالظابؼ بمػهد الخحفُظ ًىمث لطالب الصف هخائج اإلاالحظاث مً البح رجىفُ .1

 سجا.ًىهُاه

ئلت إلاهازة طجصاٌ اإلاباشسة مؼ اٌػني بخلىُاث الاهخائج ملابلت حمؼ البُاهاث  .2

 الىالم.

بُت كبل الحصٌى غلى الخفػُل إطتراجُجي .3  الاخخباز اللبلي غلى الطبلت الخجٍس

بي مؼ أزبػت احخماغاث، ٌظخخدم الباحثإغطاء الخفػُل  .4  للصف الخجٍس

لت   .في ول الخػلُم يػاووالخػلم الخحُىظى بخلىُاث بالطٍس

بي إلالازهت هخائج حػلم الطالب.وشس أطئلت اخخباز البػدي في الفصل  .5  الخجٍس

 البحثُت البُاهاث فحص .ب

الطالب ٌػني الاخخباز اللبلي و  إحابت وأوزاق ألاطئلت أوزاق غدد مً جطبُم .1

 الاخخباز البػدي.

 احخماع. ول في الطالب حظىز فحص .2
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1.2 الجذوال

قائمة

عرفةنشاطساعةاليوم واثاريخرقم

-08.30 /أغظدع2الخامٌع/2

10-00 

الفصل و  اإلالابلت

املسجذ

-10.00 /أغظدع2الخامٌع/1

11.30 

ملابلت الي ألاطخاذ 

غبد هللا ٌػني مدزض 

 اللغت الػسبُت

الذارة

-10.15 2118طبخمبر/24اطىين/3

11.45 

الفصل و  ياخخباز اللبل هدشازؤلا

املسجذ

-10.15 2118/أهخىبس /3/ازبػأ4

11.45 

  (streatment) جفػُل

 لىاإلالابلت ألاو

لت الطخخدامها  بالطٍس

حُىظى بخلىُاث 

 يػاووالخػلم الخ

الفصل و 

املسجذ

-10.15 2118/أهخىبس /6طبذ/5

11.45 

  (streatment) جفػُل

الثاوي  اإلالابلت

الفصل و 

املسجذ
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لت الطخخدامها  بالطٍس

حُىظى بخلىُاث 

 يػاووالخػلم الخ

-10.15 2118/أهخىبس/17/ازبػأ6

11.45 

  (streatment) جفػُل

 تاإلالابلت الثالث

لت الطخخدامها  بالطٍس

حُىظى بخلىُاث 

 يػاووالخػلم الخ

الفصل و 

املسجذ

-11.00 2118/أهخىبس/21طبذ/7

11.45 

  (streatment) جفػُل

السابػت اإلالابلت 

لت الطخخدامها  بالطٍس

حُىظى بخلىُاث 

 يػاووالخػلم الخ

الفصل و 

املسجذ

-10.15 2118/أهخىبس/26/ازبػأ8

11.45

هدشاز اخخباز ؤلا

 البػدي

الفصل و 

املسجذ
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يعاونالتعلم التحيكسو بتقنيات  طريقةثطبيق  ب.

لىألاو خلفُتأ. 

د ٌػني دلُل مػه وهي اإلاطبىغت ؤلاغالم وطائل الباحث اطخخدمألاولى  خلفُت في

ً الطالب ًيىن أن ًجب ؤلاغالم، باطخخدام الخػلم الػسبُت بين ًدًً, في  غلى كادٍز

مًػا. اللساءة في مىحىد هى غما الخيلم

لت الخفاهم ما هى  ٌػطي اإلاػلم .1  .يػاووالخػلم الخحُىظى بخلىُاث طٍس

 طخت وهىان مجمىغاث، طبؼ إلى مجمىغاث طذ جلظُم إلى الطالب اإلاػلم ًسشد .2

 للحظىز. وفًلا أًًظا

 .لفهمها مجمىغت ول في اللساءة مىاد اإلاػلم ٌػطي .3

 في ًجخمػىن الفسعي اللظم هفع دزطىا الرًً ألاخسي اإلاجمىغاث أغظاء إن .4

 الفسغُت. فصىلهم إلاىاكشت الخبراء مجمىغاث حظمى هىا حدًدة مجمىغاث

م أغظاء مً الاهتهاء بػد .5  حللاث ول ًيىن , زمبمىاكشت فصل الفسعي  الخبراء فٍس

م مً ػلم ألاصلُت اإلاجمىغت إلى أخسي مسة الخبراء فٍس ج َو  مجمىغت صدًم بالخدٍز

 إلى آلاخسون ألاغظاء ٌظخمؼ بِىما إجلاهه جم الري الفسعي الفصل غً واحدة

 .بػىاًت الخفظير

 .الخلُُم أوشطت بئحساء اإلادزض ًلىم .6
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تالثاهُ خلفُت ب.ا

دلُل مػهد ٌػني  وهي اإلاطبىغت ؤلاغالم وطائل الباحث اطخخدم تالثاهُ خلفُت في

ً الطالب ًيىن أن ًجب ، ؤلاغالم باطخخدام الخػلم فيالػسبُت بين ًدًً,   غلى كادٍز

مًػا. اللساءة في مىحىد هى غما الخيلم

ػُد اإلاىاد اإلاػلم ول ًلسأ .1  الطالب َو

 طخت وهىان مجمىغاث، طبؼ إلى مجمىغاث طذ جلظُم إلى الطالب اإلاػلم ًسشد .2

 للحظىز. وفًلا أًًظا

 .لفهمها مجمىغت ول في اللساءة مىاد اإلاػلم ٌػطي .3

 في ًجخمػىن الفسعي اللظم هفع دزطىا الرًً ألاخسي اإلاجمىغاث أغظاء إن .4

 الفسغُت. فصىلهم إلاىاكشت الخبراء مجمىغاث حظمى هىا حدًدة مجمىغاث

م أغظاء مً الاهتهاء بػد .5  حللاث ول ًيىن , زمبمىاكشت فصل الفسعي  الخبراء فٍس

م مً ػلم ألاصلُت اإلاجمىغت إلى أخسي مسة الخبراء فٍس ج َو  مجمىغت صدًم بالخدٍز

 إلى آلاخسون ألاغظاء ٌظخمؼ بِىما إجلاهه جم الري الفسعي الفصل غً واحدة

 .بػىاًت الخفظير

 الخلُُم. أوشطت بئحساء اإلادزض ًلىم .6
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تالثالث خلفُتد. 

دلُل مػهد ٌػني  وهي اإلاطبىغت ؤلاغالم وطائل الباحث اطخخدم تالثالث خلفُت في

ً الطالب ًيىن أن ًجب ، ؤلاغالم باطخخدام الخػلم فيالػسبُت بين ًدًً,   غلى كادٍز

مًػا. اللساءة في مىحىد هى غما الخيلم

ػُد اإلاىاد اإلاػلم ول ًلسأ .1  الطالب َو

 طخت وهىان ، مجمىغاث طبؼ إلى مجمىغاث طذ جلظُم إلى الطالب اإلاػلم ًسشد .2

 للحظىز. وفًلا أًًظا

 .لفهمها مجمىغت ول في اللساءة مىاد اإلاػلم ٌػطي .3

 في ًجخمػىن الفسعي اللظم هفع دزطىا الرًً ألاخسي اإلاجمىغاث أغظاء إن .4

 الفسغُت. فصىلهم إلاىاكشت الخبراء مجمىغاث حظمى هىا حدًدة مجمىغاث

م أغظاء مً الاهتهاء بػد .5  حللاث ول ًيىن , زمبمىاكشت فصل الفسعي  الخبراء فٍس

م مً ػلم ألاصلُت اإلاجمىغت إلى أخسي مسة الخبراء فٍس ج َو  مجمىغت صدًم بالخدٍز

 إلى آلاخسون ألاغظاء ٌظخمؼ بِىما إجلاهه جم الري الفسعي الفصل غً واحدة

 .بػىاًت الخفظير

 الخلُُم. أوشطت بئحساء اإلادزض ًلىم .6



 



07 
 

تالسابػ خلفُتذ. 

دلُل مػهد ٌػني  وهي اإلاطبىغت ؤلاغالم وطائل الباحث اطخخدم تالسابػ خلفُت في

ً الطالب ًيىن أن ًجب ، ؤلاغالم باطخخدام الخػلم في الػسبُت بين ًدًً,  غلى كادٍز

مًػا. اللساءة في مىحىد هى غما الخيلم

ػُد اإلاىاد اإلاػلم ول ًلسأ .1  الطالب َو

 طخت وهىان مجمىغاث، طبؼ إلى مجمىغاث طذ جلظُم إلى الطالب اإلاػلم ًسشد .2

 للحظىز. وفًلا أًًظا

 .لفهمها مجمىغت ول في اللساءة مىاد اإلاػلم ٌػطي .3

 في ًجخمػىن الفسعي اللظم هفع دزطىا الرًً ألاخسي اإلاجمىغاث أغظاء إن .4

 الفسغُت. فصىلهم إلاىاكشت الخبراء مجمىغاث حظمى هىا حدًدة مجمىغاث

م أغظاء مً الاهتهاء بػد .5  حللاث ول ًيىن , زمبمىاكشت فصل الفسعي  الخبراء فٍس

م مً ػلم ألاصلُت اإلاجمىغت إلى أخسي مسة الخبراء فٍس ج َو  مجمىغت صدًم بالخدٍز

 إلى آلاخسون ألاغظاء ٌظخمؼ بِىما إجلاهه جم الري الفسعي الفصل غً واحدة

 .بػىاًت الخفظير

 الخلُُم. أوشطت بئحساء اإلادزض ًلىم .6
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حيكسوطريقة  يعاونالتعلم التصورة ج. 

1.1الجذوال 

 

 

 

 

 

 

 



الطالب اإلاخلدمبن زم الطالب اإلاػلىماث ٌػني في ول فسكت لها الطالب اإلابخدئين و 

 اإلاخػلمين

البحث نتائج و ثحليلد. 

الىمىذج باللسان . هحً  (t test) حي باالخخبازفي الاخخباز الخحلُل ممخحً الطخخدامها 

لت حُىظى بخلىُاث لُػسف مؤزس جطبُم هأخر ألاخخباز اللبل و ألاخخباز البػد   يػاووالخػلم الخطٍس

س للصف  يخحفُظ ًىمبمػهد ال يو الاخخباز البػد يمهازة الىالم. و هخائج الاخخباز اللبل لخطٍى

هما ًلي : الظابؼ

فرقت 

 1الفرعً 

 

فرقت 
 1الفرعً 

 

فرقت 
 1الفرعً 

 

 فرقة الخبرا

7 

 فرقة الخبرا

4 

 فرقة الخبرا

4 

فرقت 
 1الفرعً 

 

فرقت 
 2الفرعً 

 

فرقت 

 1الفرعً 

 تعليم المبدة األثبنيت  تعليم المبدة األولً تعليم المبدة األثبلثت
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1.3 الجذوال

ينتائج الذراحة الاختبار القبل

النتيجةالاسمرقم

 62غبد الػلُم اإلابازن 1

ص 2  44غبد الػٍص

يا طىغُازجا ماهُى ابي 3  79ٍو

ً ازشاد 4  93افىان ٍش

 73احمد فىشان شولفا 5

فالدي 6  75احمد ٍز

ل غبد اإلاىان 7  75احٍس

 44غماز شٍسف الدًً 8

 94ازفين 9

 64فساض زاللت فىجسا هازاهف 11

 46فاجُح ابلازي 11

 93فىاض اطلت زماطاها 12

 48حافظ دًماض هىز حىُم 13
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 35حمدوي مىالها بِظٍسً 14

ص أمس هللا 15  33ازفان غٍص

 91ًىدٌظخيرا فساجاما هُلفين 16

 75ًىاهظاكا 17

 46مظػد طُف السحمان 18

 79محمد مُصان 19

 71محمد دافا غبد السحمان 21

 48يشتالفُ محمد فظلي 21

 33محمد فازحان هجُب 22

 44محمد فازحان صلطاوي 23

 79محمد فىشا 24

 73محمد زافا غبد هللا الغفازي 25

 64محمد زطا 26

 42محمد هَسظىا مصوي 27

 95هىاف طُداث الفُاض 28

 55زافي وىزهُا هىُف 29

 49صفُان 31

 71جصيُم صالح 31
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ظىى دوي هاهدا 32  48َو

 99ًاشد الازسي 33

 79ًاشد هىان غبد هللا 34

 91ًاطا غبد اإلالً 35

 69شاوي زلُب الفىسي 36

 42شاوي مفخح اهىان 37

 95زشق الاهبرشلفان  38



1.4 الجذوال

يمعايير الذراحة الاختبار القبل

د الطالبعذالنتيجةاملعاييررقم

21 100-80ممخاش 1

8 79-70حُد حدا 2

4 69-60حُد 3

2 59-50ملبل 4

5 50<زاطب 5
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1.5 الجذوال

نتائج الذراحة الاختبار البعذي

النتيجةالاسمرقم

 77اإلابازنغبد الػلُم  1

ص 2  44غبد الػٍص

يا طىغُازجا ماهُى ابي 3  73ٍو

ً ازشاد 4  188افىان ٍش

 79احمد فىشان شولفا 5

فالدي 6  46احمد ٍز

ل غبد اإلاىان 7  75احٍس

 73غماز شٍسف الدًً 8

 79ازفين 9

 79فساض زاللت فىجسا هازاهف 11

 188فاجُح ابلازي 11

 75فىاض اطلت زماطاها 12

 44حافظ دًماض هىز حىُم 13
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 73حمدوي مىالها بِظٍسً 14

ص أمس هللا 15  79ازفان غٍص

 75ًىدٌظخيرا فساجاما هُلفين 16

 188ًىاهظاكا 17

 46مظػد طُف السحمان 18

 77محمد مُصان 19

 79محمد دافا غبد السحمان 21

 77محمد فظلي الفُيشت 21

 75محمد فازحان هجُب 22

 71محمد فازحان صلطاوي 23

 75محمد فىشا 24

 79محمد زافا غبد هللا الغفازي 25

 79محمد زطا 26

 79محمد هَسظىا مصوي 27

 71هىاف طُداث الفُاض 28

 77زافي وىزهُا هىُف 29

 91صفُان 31

 75جصيُم صالح 31
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ظىى دوي هاهدا 32  75َو

 99ًاشد الازسي 33

 71هللاًاشد هىان غبد  34

 91ًاطا غبد اإلالً 35

 75شاوي زلُب الفىسي 36

 73شاوي مفخح اهىان 37

 79شلفان زشق الاهبر 38



1.6 الجذوال

معايير الذراحة الاختبار البعذي

د الطالبعذالنتيجةاملعاييررقم

35 100-80ممخاش 1

3 79-70حُد حدا 2

 _ 69-60حُد 3

_ 59-50ملبل 4

_ 50<زاطب 5
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(Analisis deskriptif) الخحلُل الىصفي .1

, لىث التي جيىن فيها الىدُجت ألاغي غام للمخغيراالىصفالخحلُل الىصفي هى 

اللُمت اإلاساد جحلُلها بشيل وصفي في هره , و اللائمت اإلاخىصطت , ىالىدُجت ألادو

و إخخباز البػدي . هخائج الخحلُل الىصفي الري  يالدزاطت هي الىدُجت إخخباز اللبل

.(Software SPSS 19)إطخخدمه الباحثىن باالداث 

1.7 الجذوال

 التحليل الوصفي

 إختبار البعدي إختبار القبلي اإلحصاء

N 38 38 

Range  64 29 

(Minimum)71 33 لنتيجت األدنىا 

(Maximum)  100 97 األعلىالنتيجت 

 (Mean) 93,078 76,026 متوصطتوالقبئمت ال 

Std. deviation 18,539 7,178 

Valid N (listwise) 38 



ى الىدُجت ألادووػلم بأن هدُجت ؤلاخخباز اللبلي  ٌػني  ٌ الظابماهأخد الجدو

97 ى, و الىدُجت ألاغل33   .Std) , (Range 64), 76,026 اإلاخىصطتاللائمت و,

deviation 18,539). 
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, و الىدُجت 71 ىالىدُجت ألادووػلم بأن هدُجت ؤلاخخباز البػدي ٌػني والكن 

 .(Std. deviation 7,178) , (Range 29), 93,078 اإلاخىصطت,  و اللائمت 111 ىألاغل

1.8 الصورة

يالتحليل الوصف

 

 .(t-test)حي  هخائج ؤلاخخباز .2

لتلخػسف  س يػاووالخػلم الخ جطبُم طٍس  حي ؤلاخخبازهأخر هخائج  مهازة الىالم. لخطٍى

( t-test )  كُم . اخخباز الفسطُت الري صُاغُخه مً خالٌ ملازهت(Sig)  اإلاىحىدة في

في مػلجت البُاهاث اإلاروىزة إغاله مؼ  , (paired simple test)الجدواٌ ؤلاخخباز اإلالازهت 
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 (Ho)ملبل و  0,05 (Ha)>  (sig)غلي افتراض اذا هخائج  (0,05<)كُمت مظخىي الخطأ 

ملبل. (Ho)ملطؼ و  (Ha) 0,05<  ملطؼ و جىللب اذا 

1.9الجذوال 

 إلاختبار املقارنة

 

 
Paired Differences T df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

mean 

Std.  

Deviati

on 

Std.  

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   Lower Upper 

Pair 1 

 

Pretest  

Posttest 

-17.052 19,243 3,121 -23,377 -10,727 -5,463 37 .000 

 

 الخحلُل الىصفي

Variabel فرق بين القيمت  الوصطيت 

 الوصطيت

p-value اإلستنتبج 

 فرق بين القيمت الوصطيت 0,000 17,05263- 76,0263 تببر القبلًخاإل

 93,0789 اإلختببر البعدي
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فسوض البحث

(Ho)  لِع له فسكُت الىدُجت ـ"كُمت الىصطُت ؤلاجباز اللبلي بين كُمت الىصطُت

ؤلاجباز البػدي "لِع له جأزير  غلي الىدُجت.

ملطؼ . لرلً ًمىً  Hoٌػني  p-value sebesar 0,000 < α (0,05)الحاصل 

ز اإلاىحىد فساق بين كُمت الىصطُت ؤلاجباز اللبلي مؼ كُمت الىصطُت ؤلاجبااطخيخاج أن 

 .البػدي

 

د. التحليل البيانات

 (SPS 19) ألاداة باطخخدام الاخخباز ألطئلت واإلاىزىكُت الصالحُت اخخبازاث هخائج

:   الخالي الىحى غلى

 هي :وصحي ألاطئلت 

 (item statistic)  مػطُاث الاءحصاء

MeanStd DeviationN

q11 1.0000 .00000 38 

q12 1.0000 .00000 38 

q13 1.0000 .00000 38 

q14 1.0000 .00000 38 

q15 .7105 .45961 38 

q16 .5789 .50036 38 
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q17 .7105 .45961 38 

q18 .9474 .22629 38 

q19 1.0000 .00000 38 

q21 1.0000 .00000 38 

q22 1.0000 .00000 38 

q23 .9737 .16222 38 

q24 .9211 .27328 38 

q25 .8947 .31101 38 

q26 .9474 .22629 38 

q27 .9211 .27328 38 

q28 .9474 .22629 38 

q29 .9211 .27328 38 

q210 .7632 .43085 38 

q31 .9211 .27328 38 

q32 .9211 .27328 38 

q33 .8684 .34257 38 

q34 .8421 .36954 38 

q35 .7105 .45961 38 

q36 .8421 .36954 38 

q37 .9211 .27328 38 

q38 .8684 .34257 38 

q39 .9474 .22629 38 

q310 .9737 .16222 38 

q311 1.0000 .00000 38 

q312 1.0000 .00000 38 
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q313 1.0000 .00000 38 

q314 1.0000 .00000 38 

q315 .9737 .16222 38 

q316 1.0000 .00000 38 

q317 1.0000 .00000 38 

q318 1.0000 .00000 38 

q41 1.0000 .00000 38 

q42 1.0000 .00000 38 

q43 1.0000 .00000 38 

q44 1.0000 .00000 38 

q45 1.0000 .00000 38 

q46 1.0000 .00000 38 

q47 1.0000 .00000 38 

q48 1.0000 .00000 38 



حصء الاٌو في  ي ول ما ًخػلم ألاطئلت التي ًجُب غلي حمُؼ الطالب بشيل صحُح ه

وولما حصء  18زم  11,12,13,14,16,17زم حصء الثالث  2و  1زم حصء الثاوي  9و  1,2,3,4 حػني

 مً حصء السابػت.
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 (uji validitas soal)إخخباز الصحت الظؤاٌ  .1

 (item total statistic)كل الئحصبء

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q11 41.0263 9.702 .000 .769 

q12 41.0263 9.702 .000 .769 

q13 41.0263 9.702 .000 .769 

q14 41.0263 9.702 .000 .769 

q15 41.3158 8.438 .394 .757 

q16 41.4474 8.470 .337 .763 

q17 41.3158 8.654 .309 .764 

q18 41.0789 9.750 -.070 .776 

q19 41.0263 9.702 .000 .769 

q21 41.0263 9.702 .000 .769 

q22 41.0263 9.702 .000 .769 

q23 41.0526 9.727 -.051 .773 

q24 41.1053 9.881 -.147 .782 

q25 41.1316 9.847 -.124 .783 

q26 41.0789 9.804 -.108 .777 

q27 41.1053 9.556 .042 .774 

q28 41.0789 9.480 .122 .769 

q29 41.1053 9.556 .042 .774 

q210 41.2632 8.307 .487 .750 

q31 41.1053 8.313 .834 .736 
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q32 41.1053 8.313 .834 .736 

q33 41.1579 8.245 .681 .739 

q34 41.1842 7.938 .781 .731 

q35 41.3158 8.384 .416 .755 

q36 41.1842 8.262 .613 .742 

q37 41.1053 8.475 .724 .742 

q38 41.1579 8.677 .450 .753 

q39 41.0789 8.669 .737 .745 

q310 41.0526 9.673 .003 .772 

q311 41.0263 9.702 .000 .769 

q312 41.0263 9.702 .000 .769 

q313 41.0263 9.702 .000 .769 

q314 41.0263 9.702 .000 .769 

q315 41.0526 9.727 -.051 .773 

q316 41.0263 9.702 .000 .769 

q317 41.0263 9.702 .000 .769 

q318 41.0263 9.702 .000 .769 

q41 41.0263 9.702 .000 .769 

q42 41.0263 9.702 .000 .769 

q43 41.0263 9.702 .000 .769 

q44 41.0263 9.702 .000 .769 

q45 41.0263 9.702 .000 .769 

q46 41.0263 9.702 .000 .769 

q47 41.0263 9.702 .000 .769 

q48 41.0263 9.702 .000 .769 
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فسوض البحث 

ألاطئلت مىلطػت/: ألاطئلت الشسغُت  (Ho)فسطُت الصفس 

ألاطئلت ملبىلت/: ألاطئلت غير الشسغُت  (H1)فسطُت الىاحد 

ٌ ازجباط كُمت مؼ طؤاٌ ليل الازجباط كُمت ملازهت  (a = 5%)زم  ( df = 5)يلمت ب الجدو

.1,294ٌػني 

صحت أم الؤلازجباطالسكم 

q11 .000  الصحتغير ألاطئلت 

q12 .000   الصحتألاطئلت غير 

q13 .000  الصحتألاطئلت غير 

q14 .000  الصحتألاطئلت غير 

q15 .394  الصحتألاطئلت 

q16 .337  الصحتألاطئلت 

q17 .309  الصحتألاطئلت 

q18 -.070  الصحتألاطئلت غير 

q19 .000  الصحتألاطئلت غير 

q21 .000  الصحتألاطئلت غير 

q22 .000  الصحتألاطئلت غير 
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q23 -.051  الصحتألاطئلت غير 

q24 -.147  الصحتألاطئلت غير 

q25 -.124  الصحتألاطئلت غير 

q26 -.108  الصحتألاطئلت غير 

q27 .042  الصحتألاطئلت غير 

q28 .122  الصحتألاطئلت غير 

q29 .042  الصحتألاطئلت غير 

q210 .487  الصحتألاطئلت 

q31 .834   الصحتألاطئلت 

q32 .834  الصحتألاطئلت 

q33 .681  الصحتألاطئلت 

q34 .781   الصحتألاطئلت 

q35 .416  الصحتألاطئلت 

q36 .613  الصحتألاطئلت 

q37 .724  الصحتألاطئلت 

q38 .450  الصحتألاطئلت 

q39 .737  الصحتألاطئلت 

q310 .003  الصحتألاطئلت غير 

q311 .000  الصحتألاطئلت غير 



44 
 

q312 .000  الصحتألاطئلت غير 

q313 .000  الصحتألاطئلت غير 

q314 .000  الصحتألاطئلت غير 

q315 -.051  الصحتألاطئلت غير 

q316 .000  الصحتألاطئلت غير 

q317 .000  الصحتألاطئلت غير 

q318 .000  الصحتألاطئلت غير 

q41 .000  الصحتألاطئلت غير 

q42 .000 الصحتير ألاطئلت غ 

q43 .000  الصحتألاطئلت غير 

q44 .000  الصحتألاطئلت غير 

q45 .000  الصحتألاطئلت غير 

q46 .000  الصحتألاطئلت غير 

q47 .000  الصحتألاطئلت غير 

q48 .000   الصحتألاطئلت غير 



 مؼ طؤاٌ ليل الازجباط كُمت ٌ الظابم هأخر ؤلاطخيىاج ملازهتاهما في حدو

الحاصل ٌػني الاطئلت  1,294غلي  (a = 5%)زم  ( df = 5)الجدٌو باليلمت  ازجباط كُمت

أطئلت .إزىين و زالزىن بالصحت زالزت و غشس و الري الاطئلت غير بالصحت 



44 
 

 إخخباز اإلاىزىكُت  .2

م حُىظى  هخائج إخخباز اإلاىزىكُت ألاطئلت بالىصبت الخػلُم الخفاغلي بالطٍس

لخحظين مهازة الىالم , هما ًلي :

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.769 45 



(Ho) أطئلت اإلاىزىكُت : 

(H1) أطئلت غير اإلاىزىكُت :

ي هأكل نٌػ 0,6 < (0,769) (cronbach’s alpha)اج ألن كُمت خالظابم هأخر ؤلاطخيهما في حدٌو 

 . اإلاىزىكُتول أطئلت 




