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 الباب الثالث

 منهج البحث

سكاف البحث وادلعاينة البحث، مكاف البحث، حيتوي على مدخل  الباب ىذا
أدوات البحث، و طريقة حتليل  ،، طريقة مجع احلقائقوالعينة، ادلصادر ومتغَت احلقائق 

 .احلقائق

 البحثمدخل  .أ 
 تصميم البحث .ٔ

استخدـ مدخل  .كميال البحث مدخل ىواستخدـ مدخل ىذا البحث 
 كثَتا يستخدـ الذي ىوالبحث الكمي  .كميال البحث مدخل ىوىذا البحث 

 ابختباره القياـ مث الفرض، لنيل القياسي ابلتفكَت ادلبدوء التحقيقي الفرضي ادلنطق
 أما عند  ٔالواقعية. ادليدانية قائقاحل حسب الفرض ذلك وأخذ البحث ميداف يف

 خالؿ من شكلةادل ألجواب البحوث وى الكمي البحث اتاتغ يويل ايكو سيوونو
  ٕا.االستنتاجات اليت تعميمه إىل أدى اشل ات،َت تغادل لبعض دقيق قياس تقنيات

الباجثة ابستخدـ البحث الكمي لتنظر أتثَت ادلتغَت احلري  اوكاف ىدف
( ولتحليل أتثَت لكّل اإلستماع( على ادلتغَت الرابط )مهارة ادلتحركةوسائل الصور )

. وإختارت (Uji Cohen) كوىُتاختبار   متغَت ابستعماؿ طريقة إحصائ على
استخداـ الباحثة ىذا اجلنس للبحث. ألّف تريد الباحثة أف تعَتؼ مدى أتثَت 

  .وسائل الصور ادلتحركة على مهارة اإلستماع

                                                             
1
 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 57. 
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 نوع البحث .ٕ

. (Quasi Experimental Design)شبو التجربة  البحث نوع ىذا البحث ىو

التصميم الذي لو فرقة التحكم ولكن ال ينفع دتامًا لتحكم البحث شبو التجربة ىو 

 رلموعةىو  البحث النماذج تصميم  ٖ.ادلتغَتات اخلارجة يف أتثّر تطبيق التجربة

وىذا . ((Non Equivalent Control Group Desain ادلكافئ غَت التحكم تصميم

التصميم يشبو بتصميم االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، إال أف يف ىذا 

 . (random)التصميم ليس ىناؾ ادلعاينة ادلأخوذة ابلعشوائي

 ويكوف اذليكل كما يلي:

O1  X  O2 
O3   O4 

 الشرح:

= O1  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

= O2  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

= O3  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة ادلتجربة 

 = O4 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة ادلتجربة 
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 البعدي واالختبار (pre test) القبلي ختباراال التجرييب التصميم يستخدـ

(post test)  .تحكم.ال فصل واحد و التجرييب الفصل واحد من البحث ذاى كوفي 

 فصل أف حيث وسائل الصور ادلتحركة ابستخداـ التجرييب للفصل التعليم طرؽ

 االختبار و  (pre test)ختبار القبلياإل قيمة. عتادادل نموذجال ابستخداـ التحكم

 .الدراسي التحصيل يف لزايدة ستخدـت    (post test) البعدي

تعليم على  وسائل الصور ادلتحركة استخداـ أتثَت دلعرفة البحث ذاى داؼىأو 

مهارة االستماع لطالب الصف السابع ابادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 وى البحث ذاذل ستخدـادل دخلفادل. ٕٕٓٓ\ٜٕٔٓاألوىل ابليتار للعاـ الدراسي 

 .تَتاتغادل ُتب العالقات على داللة إىل يهدؼ دخلادل ذاىو  .الكمي دخلادل

 مكان البحث .ب 

مكاف البحث ادلستخدـ ىذا البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

ـ. ختتار الباحثة ىذه ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاحلكومية األوىل ابليتار للعاـ الدراسي 

 :ادلدرسة ألهنا

 اللغة العربية يف ىذه ادلدرسةف تدريس تكوّ  .ٔ

مهارة تصادؼ ىذه ادلدرسة الصعوابت يف اصلازات التعليم والسيما يف تعليم  .ٕ

 .اإلستماع
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 ىذه ادلدرسة متقدمة للغاية ، ومجيع ادلرافق متوفرة .ٖ

 السكان واملعاينة والعينة .ج 

 السكاف .ٔ

 ذلا اليت دلوادأو ا  الكائنات من تتكوف اليت التعميم منطقة ىو السكاف
 مث ومن لدراستها احملقق قبل من اخلصائص حتديد ويتم معينة صفات

وعند سوجيونو، السكاف ىو كل موضوع البحث.  ٗ.ادلستخلصة االستنتاجات
وموضوع البحث ميلك صفة و مجلة خاصة. حىت يصَت ىا البحث موضوع 

 السابع الصف طالب مجيع يعٌت البحث ىذه يف السكاف كافو  ٘.البحث
 ٜٖٗالذين بلغ عددىم    األوىل ابليتاراحلكومية  االسالمّية ادلتوسطة دلدرسةاب

 طالبا. وجد من أعداد الطالب الصف الثامن كما يلى:
 عدد الطالب الصف السابع ٔ.ٖاجلداؿ 

 مجلة الطالب الصف الثامن رقم
ٔ ٚ.ٔ ٖٕ 
ٕ ٚ.ٕ ٖٕ 
ٖ ٚ.ٖ ٖٕ 
ٗ ٚ.ٗ ٖٕ 
٘ ٚ.٘ ٖٕ 
ٙ ٚ.ٙ ٖٕ 
ٚ ٚ.ٚ ٖٔ 
ٛ ٚ.ٛ ٖٕ 
ٜ ٚ.ٜ ٖٖ 
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ٔٓ ٚ.ٔٓ ٖٓ 
ٔٔ ٚ.ٔٔ ٖٔ 

 ٜٖٗ اعداد الطالب
 

 ادلعاينة .ٕ

إلختيار أو ألخذي العينة الذي ميلك اخلصائص  طريقةال ادلعاينة ىي

ادلناسبة. تنقسم أسلوب ادلعاينة على قسمُت ىي ادلعاينة اإلحتمالية 

(Probability Sampling( وادلعاينة غَت اإلحتمالية )Non Probability 

Sampling.)ٙ ( وتستخدـ الباحثة ىنا ادلعاينة ادلقصودةPurposive Sampling )

ىي األسلوب الذي تستخدـ لتأخذ العينة من السكاف أبىدؼ معُت )إبختيار 

( يف ىذا Purposive Samplingأسلوب ادلعاينة ادلقصودة ) ٚمن ادلدرس(.

دلدة البحث ابستخدـ النطر يف قدرة الطالب من الفصل لديهم قيمة كبَتة يف ا

 اللغة العربية.

 العينة .ٖ

 اليت عينة ىو شلثل العينةٛ .ضبط يف للسكاف أوجزء شلثلة العينة كانت

 غَت العينة كانت إذا. أعضاء يف الواردة السكاف وخصائص طبيعة تعكس
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 استنتاجات، الستخالص للباحث حق يوجد ال العلمية الناحية فمن شلثلة،

 األحياف من كثَت يف دتثيلية عينات. نفسها للعينة صاحلة االستنتاجات ولكن

 ،السابع فالص ايل ادلسؤولية ادلعامُت اراء ايل ستنادااٜ .البحوث نتائج مضللة

 ادلتوسطة دلدرسةاب لسابعا للفصل التالميذ مجيع من سيحتاج العينة فتأخذ

 طالبا ٕٖعدده  ٔ.ٚ الفصل من توكل احلكومية األوىل ابليتار اإلسالمية

 .طالبا وىذا توكل العينية على األقل ٕٖعدده  ٕ.ٚوالفصل 

 احلقائق ومتغري املصادر .د 

 مصادر احلقائق .ٔ

كاف مصدر   ٓٔأما مصدر احلقائق ىو موضوع أين حيصل البياانت.

 احلقائق قسمُت،  كما يلي:

مصدر األساسية ىو الطالب الصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة احلكومية  ( أ

 من نتائج اختبار التعليم يف مهارة اإلستماع.األوىل ابليتار. أما يؤخذ احلقائق 

مصدر الثنائية ىو الواثئقة. تتكوف الواثئقة من صورة التعليم وسَتة ادلدرسة   ( ب

ودفًت األرقاـ لطالب الصف  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار

 ابدلدرسة ادلتوسطة احلكومية األوىل ابليتار. السابع
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 متغَت احلقائق .ٕ

و  ٔٔونطا، ادلتغَتات ىي عالقة متنوعة تكوف موضوع البحث.قاؿ أريك

 يف ىذا البحث تكوف متغَتَْين، ومها كما يلي: 

 Independent Variable (X)ادلتغَت احلرى  (أ 

أما متغَت  ٕٔوادلتغَت احلرى ىو متغَت الذي أسباب على ادلتغَت الرابط.

 .وسائل الصور ادلتحركةاحلرى ىنا 

 Dependent Vaiable (Y)  ادلتغَت الرابط  (ب 

وىو الذي يصَت  ٖٔوادلتغَت الرابط ىو ادلتغَت ادلؤثَت على ادلتغَت احلرى.

يف ادلدرسة  السابعلطالب الصف  اإلستماعمتغَت الرابط ىي مهارة 

  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار.

 ق احلقائ مجع طريقة .ه 

احلقائق اإلشارة حاصل طريقة مجع احلقائق ىي بعض من األدوات جلمع 

كانت طريقة مجع احلقائق ادلستخدمة يف   ٗٔالبحث أـ غَت حاصل يف البحث.

 البحث كما يلي:
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 الواثئق .ٔ

الواثئق ىو يبحث عن كل شيئ أو متغَتات ادلكتوبة من ادلذكورات، و 

إستخدمت الباحثة يف  ٘ٔالتصوير، و الكتب، و اجلريدة، و اجملالت و غَتىا.

ؿ على معلومات مكتوبة عن مالمح ادلدرسة، و ىيكل ىذه الطريقة للحصو 

تنظيمي للمدرسة، و عدد من ادلعلمُت و ادلوظفُت، و غَتىا من احلقائق 

 ادلكتوبة ادلطلوبة من ىذه الدرسة.

 اإلختبار .ٕ

اإلختبار ىو احد العناصر ادلهمة يف التقومي التعليم. يقصد االختبار 

 أريكونتو رأى و  ٙٔ.الطلب يف التعليملتناوؿ صورة فكرية عن الكفاة اليت ميلك 

أخرى  آالت أو التمرينات أو األسئلة من السلسلة عن عبارة ىو أف اإلختبار

أو  الفرد ميلكها اليت والكفاءة الذكاء و ادلعرفة و ادلهارات لقياس ادلستخدمة

 .ٚٔاجلماعة

 يف وكفائتهم الطالب قدرة مقياس معرفة يف الطرائق أحد ىو اإلختبار

 و الصور ادلتحركة. وسائل ابستخداـ التعليم إجراء بعد اإلستماع مهارة

 مهارة يف الطالب مبهارة تعلقةادل البياانت جلمع اإلختبار استخدامت الباحثة
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 سؤاال ٓٔ منهما البعدي. ولكل اإلختبار من يتكوف اإلختبار ذاى .اإلستماع

 .بشكل اإلمالءات الذي

 أدوات البحث .و 

أدوات البحث ىو الة مستعمل ليحصل معطيات يف البحث. ادوات  

ة كفائة التالميد . يستعمل أختبار ادلكتوب دلعرفوالوثيقة ختباراإلىذا البحث ىو 

اإلختبار  ةالباحث ستخدـيف ىذا البحث ت سؤاؿ اإلختبار ٛٔ.يف تعليم القواعد

يتم إجراء ىذا فتوجيهات أداة اإلختبار وأما  سؤاؿ اإلختبار. ٓٔادلكتوب، يعٍت 

االختبار مرتُت، من خالؿ االختبار القبلي وما بعد االختبار، ويتم استخداـ 

سهم االختبار ادلسبق لقياس إصلاز نتائج التعلم األولية للطالب قبل أف يتم تدري

يف حُت يتم استخداـ االختبار البعدي لقياس وسائل الصور ادلتحركة. ابستخداـ 

وسائل الصور ادلتحركة. يف  م الطالب بعد أف يتم تدريسهم ابستخداـيتائج تعلن

وسائل الصور أتثَت وقت ال حق سيتم معاجلة احلقائق من ىذين االختبارين دلعرفة 

تعليم مهارة االستماع. ومايلي ىو شبكة أداة االختبار. دلعرفة على  ادلتحركة

 .(لحقاتادل)جدواؿ شعرية أداة اإلختبار ستنظر يف 
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2015), hlm. 163. 



٘ٗ 
 

 
 

( يوجد ٕ( يركب مسائل البحث ٔو مراحل لًتكيب أدوات البحث : 

( يركب درابزين ٘( يشرح كل ادلتغَت ٗ( يقرر االدوات ادلستعمل للبجث ٖادلتغَت 

( يركب ٛ( يفحص بزرة األدوات ٚ( يركب بزرة األدوات ٙالشباؾ لألدوات 

( يرتب ٔٔ( يصحيح األدوات ٓٔ( جتريب األدوات البحث ٜاآلت البحث 

 ٜٔأدوات البحث.

(. Reliability( و الثبات )Validityأدزات البحث صحيحة فيها الصّحة )

فلذلك دتتحن الباحثة أدوات البحث ابختيار التصديق واختيار الثبات. األدوات يف 

ىذا البحث ىو إختبار. اإلختبار ادلكتوب دلعرفة كفاءة مهارة القراءة لطالب الصف 

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار. السابع يف ادلدرسة

 (Validity Test)اختبار التصديق  .ٔ

يعٍت ىل األداة  ،(أداة القياس)صديق ىي درجة من الدقة لألداة الت 

وجيب أف تكوف األدوات اجليدة  20.ادلستخدمة مناسبة حًقا لقياس ما سيتم قياسو

تصديقة ومصداقية. جيب أف حتقق  (يف شكل اختبارات أو غَت اختبارات)

 .تصديق األداة يف شكل اختبار يتّم تصديق البناء وتصديق احملتوى
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 ٕاخلرباء، مع  تصديقاالختبار  ةالباحث تيف ىذه البحث، استخدم

و  جونجأيف جامعة اإلسالمية احلكومية تولونج  زلاضر مها من ادلتصدقُت

استخدمت . احلكومية األوىل ابليتارادلتوسطة االسالمية ادلدرس يف ادلدرسة 

 .صديقالتلتحسوب أختبار  SPSS 16.0 الباحثة مبساعدة

%. اذا  ٘بقيمة امهية        ابدلقارنة مع         نتائج احلساب 

فسؤال ال        >       فسؤال ثصديق و اذا اكنت         <       كانت 

 درجة: 5معيار ثصديق الأدوات يقسم   21ثصديق.
 

 معيار تصديق ٕ.ٖجدوؿ 

 تقدير Corrected Item-Total منرة

 نقص تصديق ٕٓ،ٓ -ٓٓ،ٓ ٔ

 تصديق قليل ٓٗ،ٓ -ٕٔ،ٓ ٕ

 كفائة تصديق ٓٙ،ٓ-ٔٗ،ٓ ٖ

 تصديق ٓٛ،ٓ -ٔٙ،ٓ ٗ

 تصديق جدا ٓٓ.ٔ-ٔٛ،ٓ ٘
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 (Reliability Test) الثبات اختبار .ٕ

تناقس األداة. اختبار الثبات فيما يتعلق ابألسئلة، أ  الثبات ىي مستوى

إذا كاف االختيار دقيقا وموثيقا وفقا دلعايَت زلدودة مسبقا. يقاؿ إف االختبار 

ميكن متساواي إذا كاف يعطي دائما نفس النتائج عند اختبار يف نفس اجملموعة 

 ةلباحثا تالثبات، إستخدم  ىذا اإلختباريف ٕٕيف أوقات أو فرض سلتلفة.

SPSS 16.0.  كاف إختبار الثبات بإلختيار إذاrhitung   أكرب منrtabel  وα 

 ادللحقات. وأما معايريف  نظرنستطيع أف نخطوة أختبار الثبات  .(٘ٓ،ٓ)

 ٖٕدرجة: ٘يقسم فألدوات ل الثبات

 معاير الثبات ٖ.ٖجدوؿ 

 تقدير قيمة الثبات

 طلفض جدا ٕٓ،ٓ-ٓٓ،ٓ

 منخفض ٓٗ،ٓ-ٕٔ،ٓ

 الكفاية ٓٙ،ٓ-ٔٗ،ٓ

 عالية ٓٛ،ٓ-ٔٙ،ٓ

 عالية جدا ٓٓ،ٔ-ٔٛ،ٓ
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,…………, hlm. 257 
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Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 125-128. 
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 طريقة حتليل احلقائق .ز 

حتليل احلقائق ىي لتقدير أو من خالؿ حتديد األثر الكمى لتغَت حدث 

كاف حتليل احلقائق ادلستخدـ يف ىذا البحث يسمى   ٕٗعلى حدوث أخر.

ابلتحليل االحصائي ألنو يستخدـ الرمز اإلحصائية. وأما حتليل احلقائق يف ىذا 

 البحث ىي:

 االختبار الشرطي .ٔ

اختبار الشرطى ىو اختبار الذي يستخدـ قبلي اختبار إلضلدار البسيط 

 و  إضلدار البسيط.وىو  ابلستخداـ إختبار الطبيعية واإلختبار اخلطية 

 الطبيعية اختبار ( أ

 كل من صايف احلقائق كانت إذا ما عرفةدل باراتاالخت وأجريت

 ذاى يف احلقائق لتوىزيع الطبيعية بارالخت .ال أـ الطبيعي التوىزيع اتَت متغ

 kolmogorov) ؼو نَت مس– روؼورللو ك باراخت خداـابست.البحث

Smirnov) مبساعدة.  
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 Iqbal Hasa, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2004), h. 29 
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– روؼورللو ك واحدة ينةع ماؿاحت أساس لىع القرارات اذختو 

 (Probabilitas One Sample Kolmogorov Smirnov)باراالخت ؼو نَت مس

 ٕ٘:يىو  ، Windows  لنظاـ SPSS 00.11مبساعدة برانمج 

 الطبيعي التوىزيع مث 0ٓ٘ٓ من أكرب احتوماؿ كاف إذا  (ٔ

 العادي ليس والتوىزيع 0ٓ٘ٓ من أقل احتوماؿ كاف إذا  (ٕ

 يالتجانس ختباراال  ( ب

 باينالت لينات يكن مل أو كاف إذا ما عرفةدل باراالخت ذاى خدـيست

 أمهية ينةع لىع جانسالت باراخت حثالب ذاى . ويفاجملتومع من حدةو م

 من ذةو مأخ ثو والبح البحثية احلقائق ائجنت اف يو تنى ُتالباحث ألف جدا،

.T  باراخت مع خارجا جانسالت ذاى بارالخت .معاجملت
مبساعدة برانمج  ٕٙ

SPSS 00.11 لنظاـ  Windowsباراالخت ذاى يف القرارات اذطلا و قييمالت. و 

 ٕٚ: يىو  قيمة  lavene باراخت إىل نادااست جانسالت

  متجانسة تَػَباي ن مث 0ٓ٘ٓ من أكرب احتوماؿ كاف إذا (.أ 

 متجانسة ليست تَػَباي ن مث 0ٓ٘ٓ من أقل احتوماؿ كاف إذا (.ب 
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 Sidney Siegal, Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Gramedia, 

1997), hlm. 59-60. 
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 Sudjana, Analisis dan Desain Eksperimen, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 160. 
27

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivarian dengan Program SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 58.; Hartono, SPSS 16.00: Analisis Data Statistika 

dan Penelitian, (Yogyakaarta: Pustaka Pelajar, 2011)., hlm. 186. 
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 فرضية اختبار .ٕ

 البحث يف حةًت قادل الفرضية كاف إذا لتوحديد خدامهااست فرضية باراخت

احلقائق.  يلحتل يف الصيغة أف  t"" باراخت خداـابست اىاختبار . رفض أو قبىل

 تلقب .نظرست البحث صيلحت و ابو سأج البحث مسائل باراخت ذاى من

 :ايلالت النحى لىع يى الفرضية ورفضت األحكاـ

 يفادلذكورة  "ta" النقد سعر من أكرب أو مساوية الحظةادل  "t"كاف  إذا (.أ 

 متأنل   ُتتيالعين ُتب فرؽ جدو ي ال وأن ؿو تق اليت الفرضية مث اجلدوؿ،

 .َتكب كشفت ُتتوعاجملم يف الفرؽ ٍتيع .ورفض

  Ho العدـ فرضية مث اجلدوؿ،  " t " من أصغر راقبةادل " t " كاف إذا (.ب 

 .لىيهاع افقةو ادل تتم أف ُتتيالعين ُتب فرؽ جدو ي ال وأن لىع تنص واليت

  َتكب فرؽ ُتتضم يتم ال الفرؽٍت يع

 ت – اختبار مستقل استخداـ طريق نع ىو البحث فرضية الختبار

 من الحق حتليل .ةلص ذات َتغ / فةلختادل اتَت تغادل من ُتاثن من أتيت ألهنا

 T اتخطو و . Windows لنظاـ SPSS 16.0 مع تكتمل أف ميكن احلقائق ذهى

 .(ادللحقات)تستطيع أف تنظر يف  (T-Test)اختبار 
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 معرفة فعالية ابختبار الفرضي (.أ 

 يعُت الفرضي (ٔ

 يعُت أساس أخد احلكم (ٕ

ال فعاال يف  وسائل الصور ادلتحركة: استخداـ (Ho)الفرض الصفر 

ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  السابعيف الصف  مهارة االستماعتعليم 

 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعاـ الدراسي  احلكومية األوىل ابليتار

فعاال يف تعليم  وسائل الصور ادلتحركة: إستخداـ (Ha)الفرض البديل 

مهارة االستماع يف الصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاحلكومية األوىل ابليتار للعاـ الدراسي 

 :على أمهية 

 مقبوؿ. Haرفض و  Ho. أف  ٘ٓ،ٓ >إذا كانت أمهية 

 رفض. Haمقبوؿ و  Ho. أف  ٘ٓ،ٓ <إذا كانت أمهية 

 جعل التلخيص  (ٖ

 يعن قيمة الفعالية (.ب 

على  وسائل الصور ادلتحركةأتثَت يف ىذا البحث سينظر قيمة  

احلكومية لدى طاّلب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  مهارة االستماعتعليم 
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على  الصور ادلتحركةوسائل أتثَت . و أما الرموز دلعرفة قيمة األوىل ابليتار

و درجة عن وى effect size. ابستخداـ احلسايب ،مهارة االستماعتعليم 

أتثر  ، كرب من فرؽ أو إرتباط الذي حرر منخرتغَت اآلادلىل إفعالية متغَت 

كما   (cohen’s)إختبار يستخدـ الرموز كوىُت   Tحلسابو يف  28مدى عينة.

 يلى: 

d  
 ̅   ̅  

       
 

 
 
 
 

 
 : ابلرموز كما يلى        ساب حل 

        √
(    )   

  (    )   
 

      
 

 

 

 

                                                             
28

Agus Santoso, Studi Deskriptif Effect Size Penelitian-Penelitian di Fakultas Psikologi 

Universitas Sanata Dharma, (Yogyakarta: Jurnal Penelitian, 2010), hlm.3. 

d Cohen’s deffetc size =  (مدى فعالية يف ادلئة) 

 ̅  =  mean treatment condition (معدؿ فرؽ التجريبية) 

 ̅   =  mean control condition(معدؿ فرؽ الضبطة) 

        = Standard deviation 

        Standard deviation = 
 عدد الطالب فرؽ التجريبية =   

 عدد الطالب فرؽ الضابطة =   

   
 Standard deviation فرؽ التجريبية =  

   
 Standard deviation فرؽ الضابطة =  
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 (Cohen’s)معيار تفسَت درجة كوىُت  ٖ. ٗجدوؿ 

Standart   كوىُت Effect size نسبة مثوية(%) 
 ٚ،ٜٚ ٓ،ٕ عالية

ٔ،ٜ ٜٚ،ٔ 
ٔ،ٛ ٜٙ،ٗ 
ٔ،ٚ ٜ٘،٘ 
ٔ،ٙ ٜٗ،٘ 
ٔ،٘ ٜٖ،ٖ 
ٔ،ٗ ٜٔ،ٜ 
ٔ،ٖ ٜٓ 
ٔ،ٕ ٛٛ 
ٔ،ٔ ٛٙ 
ٔ،ٓ ٛٗ 
ٓ،ٜ ٕٛ 
ٓ،ٛ ٜٚ 

 ٙٚ ٚ،ٓ متوسط
ٓ،ٙ ٖٚ 
ٓ،٘ ٜٙ 

 ٙٙ ٗ،ٓ منخفض
ٓ،ٖ ٕٙ 
ٓ،ٕ ٘ٛ 
ٓ،ٔ ٘ٗ 
ٓ،ٓ ٘ٓ 

 


