
 الباب الثالث

 طريقة البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ

نوع البحث  استنادا إىل املدخل، هذا البحث هو البحث الكّمي. و

. descriptive correlation research  املستخدمة فيه هو البحث االرتباطي الوصفي

وقد مت حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من عينات البحث وفقا مع الطريقة 

 .ئية املستخدمة مث تأويلهااإلحصا

ويف هذا البحث، يفحص الباحثة عن وجود أو عدم وجود من تأثري 

حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات ومهارة القراءة اليت تستند إىل  برنامج

احلسابات الرقمية، واليت بياناهتا يف شكل أرقام )درجات أو قيمة(، واليت يتم 

ميكن  جابة على اسأسللة أو فريية البحث.حتليلها باستخدام اإلحصاءات لإل

تعريف البحث الكّمي على أهنا طريقة البحث اليت تستخدم لفحص بعض 

تستخدم مجع البيانات أدوات البحث، وحتليل البيانات  السكان والعينات. و

 1اإلإحصائية، هبدف اختبار الفرييات احملددة مسبًقا.
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 متغيرات البحث .ب

سيكون مويوع البحث، وغالًبا ما يتم ذكر متغري البحث هو كل شيء 

يف هذا و  2.متغريات البحث كعوامل تلعب دورًا يف اسأحداث اليت سيتم حبثها

 dependent variable البحث، تنقسم املتغريات إىل متغريين، ومها املتغري املستقّلي

 قرآن هو حتفيظ ال (x) واملتغري املستقلي. independent variable قيديواملتغري ال

 .(y2) ومهارة القراءة  (y1)قيدي هو استيعاب املفرداتواملتغري ال

 

 معاينةان والعينة والالسك   .ج

 السك ان  .1

السكان هو يتكّون مكان التعميم من الكائنات أو املواييع هلا صفات 

وخصائص معينة حددهتا الباحثة لبحثها مث استخلصت منها. وبالتايل فإن 

وجود يف املويوع أو الكائن الذي قابلة للتعليم، السكان ليس فقط العدد امل

وكان السكان يف هذا البحث  3ولكن يشمل مجيع اخلصائص اليت ميتلكها.

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة، والثانية والثالثة مجيع الطالب يف 

 .تولونج أجونج يتخصصون يف قسم الديين
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 3.1جدول 

 الثانوية اإلسالمية الحكومية  مجموع السك ان في المدارس
 بتولونج أجونج

 عدد الطالب لقسم الديني نمرة

1 
املدارس الثانوية اإلسالمية 

 1احلكومية 
165 

2 
املدارس الثانوية اإلسالمية 

 2احلكومية 
135 

3 
املدارس الثانوية اإلسالمية 

 3احلكومية 
121 

   ∑141   المجموع اإلجمالي
 العينة .2

من العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان ، وتستخدم  العينة هي جزء

 سلوفني  أو Taro Yamane تارو مياين الباحثة أسلوب أخذ العينات برمز من

Slovin،  كما يلي: 

n = 
N 

N.d2 + 1 

 الشرح :

n  =جمموع العينات 

N  =مستجيب( 111السّكان ) جمموع 
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d  = (٪50مع مستوى ثقة  ٪15الدقة )تعيني عند 

 :ادا إىل الرموز، مت احلصول عليها عدد العينات بالتايلاستن

09 
414  414  N  

 = n 
4,4 = 414 .19%  +1  = N.d2 + 1 = 

 .طالًبا 55لذلك ، عينة البحث يف هذا البحث هي 

 المعاينة .3

الختيار العينة،  .املعاينة هي أسلوب أخذ العينات من السكان

وهي أسلوب ، random Sampling استخدمت الباحثة العينة العشوائية

يف هذه احلالة، ختتارعينة البحث اليت مت اختبارها يف قسم الديين  و .اليانصيب

 .(XI) بالصف احلادية عشرة

 

 اة البحثو أد ةشبك .د

يف البحث، جيب أن تكون الباحثة قادرة على صنع اسأدوات اليت سيتم 

البحث اليت يتم  ونقطة البداية يف اإلعداد هي متغريات استخدامها للبحث.

ومن هذه املتغريات، يتم إعطاء التعريف التشغيلي، مث يتم حتديد  حتديدها لبحثها.

املؤشرات لقياسها. مث ُترتجم هذه املؤشرات إىل بنود اسأسللة أو العبارات. 

 .ولتسهيل إعداد اسأدوات، من الضروري استخدام شبكة اسأدوات
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حتفيظ القرآن على استيعاب يف هذا البحث، ناقشت الباحثة عن تأثري 

حتفيظ القرآن بنتائج االستبيانات املتعلقة  املفردات ومهارة القراءة. يتم قياس

ميكن رؤية استيعاب  املطبق على كل املدرسة. بربنامج اتعليم حتفيظ القرآن

املفردات ومهارة القراءة من خالل احلصول على قيمة االختبار املطبقة يف عينة 

 .البحث

 شبكة املستخدمة فيه فما يلي :وأما ال

 شبكة اسأدوات لإلستبيانات .1

 3.2جدول 

 استبيانات حتفيظ القرآن

 وصف مؤشرات متغير

 رقم البنود

العبارة 

 اإلجيابية

العبارة 

 السلبية

حتفيظ 

 القرآن

أنشطة 

حتفيظ 

 القرآن

 

 طريقة التعليم املطبقة .أ

 الكفاءة مع الدروس اسأخرى .ب

 أثر برمامج التحفيظ على  .ت

 مادة اللغة العربية

1 

- 

0 ،6  

2 

3 ،1  

- 
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إيداع جبد 

 لتحفيظ

 الوقت متاما يف احلفظ .أ

  إيداع التحفيظ لزيادة .ب

 االتساق يف احلفظ .ت

5 

15 ،11  

12 ،13  

- 

- 

- 

التكرار  

 عنيد

 استمرار يف تكرار التحفيظ .أ

 حماولة الستكمال التحفيظ .ب

 جلهود لتكون أكثر نشاطا .ت

11 ،10  

16 

11 

- 

- 

13 

اهلدف  

صول حل

 التحفيظ

قادرة على احلفظ وفقا  .أ

 للهدف

قادرة على إيافة حتفيظ   .ب

 بانتظام

15 

25 

- 

- 
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 شبكة اسأدوات لإلختبار .2

 3.3جدول 

 شبكة اإلختبار الستيعاب املفردات ومهارة القراءة

 نمرة
متغير 
 البحث

 وصف مؤشرات
رقم 

 السؤال

1 
استيعاب 
 املفردات

 رمجةت .1.1
املفردات/اجلملة 

 صحيحا

 ردات/املف ترمجة .1.1.1
اجلملة مبويوع املرحلة املراهقة 

 يف العمود املتاح
 املفردات/ ترمجة .1.1.2

يف  صحةاجلملة مبويوع ال
 العمود املتاح

 املفردات/ ترمجة .1.1.3
نظافة يف اجلملة مبويوع ال

 يف العمود املتاح اإلسالم

 

 رمجةت .1.2
املفردات/اجلملة 

 من القرآن

 املفردات/ ترمجة .1.2.1
 من سورة الشمس والليلاجلملة 

 

2 
مهارة 
 القراءة

أجب على  .2.1
نص القراءة 

 صحيحا وجيدا

أجب على نص  .1.2.2
القراءة صحيحا وجيدا 

 مبويوع املرحلة املراهقة
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أجب على نص  .1.2.1
القراءة صحيحا وجيدا 

 الصحةمبويوع 

أجب على  .2.2
اسأسللة املختلفة 
حول حمتويات 

 القراءة

أجب على نص  .1.1.2
القراءة صحيحا وجيدا 

 النظافة يف اإلسالممبويوع 
لى نص أجب ع .1.1.1

القراءة صحيحا وجيدا 
 الصحةمبويوع 

 

 

 ه. تصديق أدوات البحث

 الصالحية  .1

حتتاج اسأداة اجليدة عموًما إىل وجود شرطني مهمني، ومها الصالحية  

التصديق من أدوات البحث الصالحية يعين أّن أداة القياس  واملوثوقية.

 .املستخدمة للحصول على البيانات )القياس( الصالحية

اسأدوات صالحة حني هي تستطيع املستخدمة لقياس ما عليها يسمى 

بعد اختبار البناء من اخلرباء، يتم بعد ذلك االستمرار يف جتربة اسأداة  1بقياسها.

                                                           

  121نفس املراجع، ص.  1 
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الختبار الصالح يستخدم رمز االرتباط حلظية  مث يتم حتليل التصديق منها. 

 :0كما يلي، moment Product املنتج

 

          

       







2222 YY.nXX.n

YXXYn
:rxy 

 الشرح :

r  :  نتجة املعامل االرتباطي  

:n  عدد العينة  

:x  حتفيظ القرآننتجة من االستبيان عن 

 :Y   القراءةمهارة استيعاب املفردات و نتجة من 

-من مجيع العناصر مث مقارنتها بقيمة ر (rxy) معامل ارتباط حلظية املنتج

 .ملعرفة الصالحية من كل عنصر  r-tabel جدول

 كان  إذا rxy> rtabel  ،فسيتم بنود اسأداة صالحا 

 إذا كان rxy <rabel  ،فسيتم بنود اسأداة غري صالحا. 

ويف هذا البحث، لتسهيل حساب اختبار الصالحية، استخدمت الباحثة 

  windows.  SPSS 2449 for مساعدة

 

                                                           
5 Hamzah B Uno dan Satria Koni, Asesment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2912), hal. 150 
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 املوثوقية .2

اسأدوات املوثوقية هي أداة عند استخدامها عدة مرات لقياس نفس 

الختبار موثوقية اسأداة املستخدمة السرتداد  6كائن  ستنتج نفس البيانات.ال

 بيانات البحث، استخدمت الباحثة أداة االختبار، وهي: االتساق الداخلي

Internal consistency ، أي عن طريق اختبار اسأداة مرة واحدة، مث مت حتليل

سب الرموز حت البيانات اليت مت احلصول عليها بواسطة أسلوب معينة.

 :وهي،  Alpha املستخدمة موثوقية اسأسللة باستخدام رمز ألفى

 

 : الشرح 

α  موثقة اسأداة = 

K عدد اسأسللة =  

∑σt2  =عدد املتغريات من النتيجة اإلمجالية 

σt2  =عدد املتغريات لدرجة السؤال 

 :معايري تعيني املوثوقية هي كما يلي 

 ن املوثوقية كمالية، فإ alpha>  5،55   إذا كانتأ( 

                                                           
4 Sugiyono, Metode Penelitian…, hal. 121 
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 ، فإن املوثوقية عالية 5.55 - 5.15يرتاوح بني  alpha ب( إذا كان

 املوثوقية وسطية نفا،  5.15 - 5.05يرتاوح بني  alpha ج( إذا كان

 .، تكون املوثوقية منخفضة 5.05أقل من  alpha د( إذا كانت

ة ويف هذا البحث، لتسهيل حساب اختبار الصالحية، استخدمت الباحث

 windows.  SPSS 2449 for مساعدة

  :1االختالفات بني الصالحية واملوثوقية هي

 .الصالحية هي اليت تدور حول ماذا وكيف ميكن قياس أداة اإلختبار (1

املوثوقية هي اسأداة اليت إذا استخدمت عدة مرات لقياس نفس الكائن،  (2

 .فسوف تنتج نفس البيانات

 

 مصادر البياناتو. 

صادر البيانات، ميكن أن يستخدم مجع البيانات املصادر عند عريها من م

هي مصادر البيانات اليت توفر البيانات  ساسيةاملصادر اسأ والثانوية. ساسيةاسأ

مباشرة إىل جامعي البيانات. واملصادر الثانوية هي مصادر ال تقدم البيانات 

                                                           

 121نفس املراجع، ص.  1 
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خالل مباشرة إىل جامعي البيانات، املثال من خالل أشخاص آخرين أو من 

 3.الوثيقة

 :يف هذه البحث، حاولت الباحثة إىل احلصول على البيانات من

 البيانات اسأساسيةمصادر  .1

هذا املصدر هو وصف مباشر للواقع الذي أدىل به اسأفراد الذين 

 .يدلون مبالحظات أو مشاهدة اسأحداث أو من أفراد طرحوا النظرية سأول مرة

لقسم  من الفصل احلادية عشرة  املستجيبون يف هذا البحث هم الطالب 

 .يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج الديين

 مصادر البيانات الثانوية .2

هو مصدر البيانات غري مباشرة اليت حصل عليها الباحثة من 

املويوعات البحثية. ويف هذه احلالة، يكون مصادر البيانات الثانوية هي 

 .دبّر برنامج حتفيظ القرآنمدرس اللغة العربية وم

 

 أسلوب جمع البياناتز. 

لنيل البيانات الدقيقة، استخدمت يف هذا البحث على بعض طريقة مجع 

 البيانات مما يلي :
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 االستبيانات .1

إن اإلجراء بإعطاء . حفظ القرآن عناستخدام االستبيان جلمع البيانات 

سؤال ميثل سؤااًل أو بياناً نتيجة لإلجابة على االستبيان املقدم للمجيبني هو ال

حمايد و ، 3درجة ب وافقإجيابياً، حيث يوافق الطالب الذين يقدمون إفادة على م

يف حني أنه بالنسبة  .5، وإذا مل يعطوا بيانًا 1درجة غري موافق ب، و 2درجة ب

، 2درجة بحمايد و ، 1درجة ب وافقةاملبيانات الللعناصر السلبية، يقدم الطالب 

، فإن عدد االستبيانات 5درجة ب، وإذا مل يعطوا بيانًا 3رجة درجة دغري موافق بو 

احلفظ يصل عددهم وملعرفة حتفيظ القرآن ، بنودا 25اليت مت اختبارها يصل إىل 

 .بنود 25إىل 

 االختبار .2

مهارة ، و عن استيعاب املفرداتاستخدام االختبار جلمع البيانات 

 .تعددةامليارات اخلوب مع أشكال و كتاملختبار االشكل فيه بالختبار القراءة. ا

، وإذا كانت اإلجابة خاطلة أو 1-1قيمة بإذا أعطى الطالب إجابة صحيحة 

 مقسمة .سؤااًل  35، فإن عدد عناصر االختبار قد مت اختبار 5قيمة بال تعطي 

  .مهارة القراءةملعرفة  15و، استيعاب املفرداتسؤال ملعرفة  25إىل  له
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 الوثيقة .3

 قدرات الطالب املبدئية وقدرات الطالب عرفةسات التوثيق ملاستخدام درا

 بينهم. صول عليها الختبار التوازنالبيانات احملو  .م البحثييخالل عملية التعل من

 

 تحليل البيانات .ح

حتليل البيانات هو النشاط بعد مجع البيانات من مجيع املستجيبني أو 

 :لبيانات بالتايلهناك مراحل يف حتليل ا مصادر البيانات اسأخرى.

 المرحلة األولى )معالجة البيانات( .1

 :اخلطوات املتخذة يف معاجلة البيانات للبحث الكّمي هي كما يلي

 تصنيف البيانات (أ

يتم تصنيف البيانات عن طريق تصنيف اإلجابات املختلفة يف فلات 

جيب أن يتم تصنيف هذه الفلات على أساس املعيار   .أكثر حمدودية

نه جيب أن تكون كل فلة كاملة، ومل حتصل أي من الواحد، أي أ

 .إجابات املستفىت على مكان ومل تتداخل فلة مع أخرى

 التحرير (ب

أعد فحص البيانات اليت مت إدخاهلا يف اجمليبني واليت تعترب ذات صلة وغري 
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يتم استدعاء   .ذات صلة. إذن التحرير هو عمل تصحيح أو فحص

قد مت اإلجابة على كل سؤال، وإذا كان  االستبيانات والفحص مما إذا كان

 .قد مت اإلجابة عليه ما إذا كان صحيحا

 الرتميز (ت

أي إعطاء العالمة أو الرمز أو الشفرة لكل البيانات املدرجة يف نفس الفلة، 

 .يف هذه البحث يتم تعديلها إىل متغري البحث مع الرموز

 النقاط (ث

ان لكل درجة املويوع من  هذا هو إعطاء اسأرقام يف ورقة اإلجابة لالستبي

كل عنصر أو سؤال يف االستبيان احملدد وفًقا سأدات اجلهاز )اخليارات(  

 :كما يلي 

 النقاط على أدوات االستبيان (1

 (Sangat Tidak Setuju/STS)أعارض بشدة =  1

 (Tidak Setuju/TS) غري موافق=    2

 (Setuju/S) = موافق 3

 (Sangat Setuju/SS) = موافق بشدة 1
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 اإلختبار لى أدواتالنقاط ع (2

 لألسللة اإلمالء )املفردات( .أ

وليس  1واإلجابة اخلاطلة ، 1-2اإلجابات الصحيحة قيمة 

 . 5اإلجابة

 لألسللة اخليار املضاعفي )مهارة القراءة( .ب

وليس  1واإلجابة اخلاطلة ، 1اإلجابات الصحيحة قيمة 

 .5اإلجابة

 التبويب (ج

الذي مت احلصول عليه  يتم تصنيف البيانات املستقاة من نتائج البحث

على أنه فلات اإلجابات استناًدا إىل املتغريات واملتغريات الفرعية القيدية، 

التبويب يف معاجلة البيانات هي حماولة تقدمي  .مث يتم إدخاهلا يف اجلدول

 .البيانات اليت تتم يف شكل جدول

، عادة ما تؤدي معاجلة البيانات يف شكل هذا اجلدول إىل حتليل الكمي

أو ميكن أن تكون معاجلة البيانات يف شكل هذا اجلدول يف شكل 

 .جداول توزيع الرتددات أو ميكن أن تكون يف شكل جداول متقاطعة
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 المرحلة الثانية )تحليل البيانات( .2

 اختبار ت – عينة مستقلة يف هذه البحث لتحليل البيانات باستخدام

independent sample T-test  أنوفا وحتليل ANOVA   يف اجتاهني. مت استخدام

اختبار الختبار الفرق املتوسط بني عينتني خمتلفتني )غري  -ت عينة مستقلة

يستخدم هذا االختبار الختبار التأثري ملتغري املستقل على املتغري  .عالقة(

 MANOVAيف اجتاهني أو يسمى مبانوفا   ANOVA القيدي، ويف حني أن

(Multivariate Analisis of Variance)   حتليل متعدد املتغريات للفروق( هو(

أسلوب حتليل العالقة بني واحد أو أكثر من متغريات العوامل واملتغريات 

 5.املشرتكة مع اثنني أو أكثر من املتغريات القيدية

 ت اختبار و – قبل إجراء حتليل البيانات باستخدام عينة مستقلة

ت املسبقة اليت جيب إجراؤها أوالً، مانوفا، هناك العديد من اختبارات املتطلبا

 .وهي اختبار الطبيعية واختبار التجانس

 اختبار الطبيعي .أ

إن الغرض من اختبار الطبيعية لسلسلة من البيانات هو معرفة ما إذا  

إذا مت توزيع البيانات  .كان يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي أم ال

 .تبارات اإلحصائيةبشكل طبيعي، فيمكن استخدام نوع احملدد من االخ
                                                           

0 Tulus Winarsunu, Statistik dalam Penelitian…, hal. 81 
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بينما إذا مل يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي، يتم استخدام اختبارات  و

هناك العديد من الطرق اليت ميكن استخدامها  15اإلحصائية غري املعلمية.

الختبار الطبيعية للبيانات، واحدة منها هي اختبار الطبيعية باستخدام 

لطبيعية للبيانات، .لتسهيل حساب ا Kolmogorov-smirnov طريقة

 SPSS 2249 الباحثة استخدمت

for windows. 

 

 :بالشروط التالية Kolmogorov-Smirnov إلجراء اختبار

فسيتم توزيع  ، Asymp. Sig. (2-tailed) <9495 إذا كانت قيمة (1

 .البيانات بشكل غري طبيعي

فسيتم توزيع ،  Asymp Sig. (2-tailed)  ≥ 9,95 إذا كانت قيمة  (2

 .ت بشكل طبيعيالبيانا

 إخنبار التجانس .ب

جيب أن يتم حساب التجانس أسعار املتغريات يف بداية 

يتم ذلك للتأكد من أن افرتايات التجانس   .اسأنشطة لتحليل البيانات

إذا ثبت افرتاض   .يف كل فلة من فلات البيانات قد مت الوفاء هبا أم ال

                                                           
19 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2914), hal. 152 
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 .ليل التاليةالتجانس، ميكن للباحثة القيام بذلك يف مرحلة التح

 :وأما الرموز الختبار التجانس فهي

 Fmax = 

varian tertinggi ( تغرياملأعلى)  

varian terendah ( تغرياملأدىن)  

 

 

 الشرح :

N  عدد الرتددات للبيانات = 

2xƩ = اجملموعة اإلمجالية للبيانات  

 SPSS 2449 for للبيانات، استخدمت الباحثةلتسهيل حساب التجانس 

windows بالشروط التالية: 

، حتتوي البيانات على  5.50>اسأمهية أو االحتمال  أو .Sigقيمة  (2

 متغري غري متجان.

، حتتوي البيانات على  5.50 <اسأمهية أو االحتمال  أو .Sigقيمة   (1

 .متغري متجانس

 

 

Varian (SD2) = 
∑x2 -  

 (∑x)2 

N 

 (N – 1) 
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 اختبار اإلفرتاييات  .ت

ة والتجانس، وقد استوفت البيانات املختربة بعد اختبار الطبيعي

معايري التوزيع الطبيعي والبيانات املتجانسة، مث ميكن إجراء اختبار 

 :اإلفرتاييات يف هذا البحث هي كما يلي .اإلفرتاييات

 الفريية الستيعاب املفردات (1

= موجود التأثري اإلجيابية واسأمهية بني حتفيظ القرآن على  a(H( أه

فردات لدى الطالب لقسم الديين يف املدارس الثانوية استيعاب امل

 اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج.

التأثري اإلجيابية واسأمهية بني حتفيظ القرآن على عدم  = o )o(Hه

استيعاب املفردات لدى الطالب لقسم الديين يف املدارس الثانوية 

 اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج.

 لقراءةالفريية ملهارة ا (2

= موجود التأثري اإلجيابية واسأمهية بني حتفيظ القرآن على  a(H( أه

لدى الطالب لقسم الديين يف املدارس الثانوية اإلسالمية  مهارة القراءة

 احلكومية بتولونج أجونج.
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التأثري اإلجيابية واسأمهية بني حتفيظ القرآن على مهارة عدم  = o )o(Hه

ديين يف املدارس الثانوية اإلسالمية لدى الطالب لقسم ال القراءة

 احلكومية بتولونج أجونج.

 الفريية الستيعاب املفردات ومهارة القراءة (3

= موجود التأثري اإلجيابية واسأمهية بني حتفيظ القرآن على  a(H( أه

لدى الطالب لقسم الديين يف  استيعاب املفردات ومهارة القراءة

 ة بتولونج أجونج.املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومي

التأثري اإلجيابية واسأمهية بني حتفيظ القرآن على عدم  = o )o(Hه

لدى الطالب لقسم الديين يف  استيعاب املفردات مهارة القراءة

 املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج.

واخلطوة االستمرارية، ملعرفة تأثري حتفيظ القرآن على استيعاب 

هارة القراءة لدى الطالب لقسم الديين يف املدارس الثانوية املفردات م

-اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج هي من خالل إجراء اختبار ت

 .وأنوفا يف اجتاهني  t-testاختبار 

 :فما يلي  أنوفا يف اجتاهني و اختبار-وأما رمز ت

 t-test إختبار-إختبار ت (1
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املفردات مهارة القراءة  ملعرفة تأثري حتفيظ القرآن على استيعاب

هي  t-test إختبار-إختبار ت. t-test إختبار-ت هو القيام باختبار

أسلوب اإلحصائية ُتستخدم الختبار أمهية الفروق بني مثار متوسطني 

 :مشتقة من توزيعتني بالرموز التالية

  مع 

 

، تكون hitungt  حساب-ت بعد احلصول على القيمة التجريبية أو

 النظرية أو -ت مع hitungt حساب-ت  قيمة تالية هي مقارنةاخلطوة ال

 ميكن رؤيتها يف جدول القيم tabelt جدول-ت لقيمة.  tabelt جدول-ت

 جيب معرفة درجة احلرية ، tabelt جدول-ملعرفة قيمة ت املرفقة. و ت

(db)  مسبًقا يف التوزيع الكلي الذي متت حبثه بالرموز db = N-2. 

فإن اخلطوة التالية هي إلقاء نظرة على ، (db)  احلريةبعد معرفة درجة 

واستمراره هو  .٪0عند مستوى أمهية قدره  tabelt جدول-قيمة ت

-إلقاء نظرة على معايري االختبار الختبار الفرييات، إذا كان ت
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-مث هناك تأثري أمهي، وإذا كان ت  tabelt جدول-ت < hitungt حساب

 .فال يوجد تأثري أمهي  tabelt جدول-ت > hitungt حساب

 ، استخدمت الباحثة مساعدةحساب-إختبار تلتسهيل 

windows.  SPSS 2449 for .القرار اسأساسي هو فما يلي وأما: 

 أه فسيتم،  tailed)-1Sig.(  >5،50اسأمهية أو  إذا كانت القيمة (أ
)a(H ه مقبول وo )o(H  .مرفوض 

 أه فسيتم،  tailed)-1Sig.(  <5،50اسأمهية أو  إذا كانت القيمة (ب
)a(H ه و مرفوضo )o(H  .مقبول 

 يف اجتاهني Anovaإختبار أنوفا  (2

املسار اخلطوة التالية هي تأثري إجيايب وهامي بني حتفيظ القرآن 

واستيعاب املفردات ومهارة القراءة. الكتشاف التأثري، استخدمت 

 .Manova بنوع اختبارمانوفا يف اجتاهني Anova إختبار أنوفاالباحثة 

 بنوع اختبارمانوفا يف اجتاهني Anova إختبار أنوفا مت استخدام

Manova  ملعرفة ما إذا كانت هناك اختالفات يف العديد من املتغريات

11املستقلة واملتغري القيدي أم ال، وكان لكل متغري مستويني أو أكثر.
 

دد عدد املستويات اليت حيتوي عليها املتغري املستقل واملتغري القيدي حي

                                                           
11 Husaini Usman & Puromo Setiady Akbar, Pengantar Statiska, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2998), Hal. 158 
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ويف هذا البحث لديها مستوى واحد من املتغريات  اسم املتغري.

.ويف  2×  1املستقلة ومستويني من املتغري القيدي، مث يتم كتابة أنوفا 

  .SPSS 2449 for windows ساعدةمب ةالباحث تحساباته، استخدم

 :القرار اسأساسي هو فما يلي وأما

 أه فسيتم،  d)taile-1Sig.(  >5،50اسأمهية أو  إذا كانت القيمة (أ
)a(H ه مقبول وo )o(H  .مرفوض 

 أه فسيتم،  tailed)-1Sig.(  <5،50اسأمهية أو  إذا كانت القيمة (ب
)a(H مرفوض و هo )o(H  .مقبول 

 

 


