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 الباب الخامس

 النتائج واالقتراحات

  النتائجأ. 

ميكن  و راحل عملية البحث وإجراء التحليليف مجيع م بعد أجرى الباحث
يف تعلم متعددة  لذكاءاتا ميتعل شرح استنتاجات حول اسرتاتيجية للباحث

 .احملادثة. ما يلي ىي االستنتاج من البحث

 متوسط قدرة التالميذ على احملادثة نتكا  MI ميتعلاسرتاتيجية  تنفيذ قبل   .١   
يف  ٪29.60  من خالل أو  52أقصى  من درجة 7.4     فصل الضابط يف 

 كان أعلى فصل التجرييب يف التالميذ من العربية احملادثة ةمهار  حني أن متوسط
  8.8 من احلد األقصى درجة اليت وصلت إىل، من السيطرة على اجملموعة قليال

 .٪35.20 أو عن طريق، 52من أصل 

 التالميذ ومتوسطكان  فصل التجرييب يف MI  ميتعل اسرتاتيجية بعد تنفيذ .٢ 
الدرجة  من 5..2إىل  ارتفاعا طفيفا يف السيطرة على اجملموعة احملادثة ةمهار 
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 العربية احملادثة ةمهار  يف حني أن متوسط .٪52.80 أو 25  أي القصوى
 من 20.8 ، أي MI ميتعل اسرتاتيجية زيادة يوىل عدب فصل التجرييب يف لتالميذا

 .٪83.20 أو عن طريق 25 من الدرجة القصوى

سيتم  يف البيانات اليت من احلياة الطبيعية االفرتاض اعتبارىا أن وإذ تضع يف  .٣
مل و  فصل التجرييبأفراد  مع يف فصل الضبط لعربية  ة احملادثةمهار  يف الزيادة مقارنة

 اختبار عينة املستقلني اثنني من استخدام ليس من املمكن ذه التجربةىيتم استيفاء 
اختبار  مان ويتين   مع الالمعلمية اختبار عينتني مستقلتني وذلك باستخدام .يت
(Mann-Whitney U Test ميكن أن ينظر إىل قيمة )Z  تتم مقارنة ىذه  -2.9.2يف

٪ واختبار يف 2ألفا من  يف جدول الطبيعي القياسي مع Zالقيمة مع النتيجة 
. وىذا ىو، ىناك اختالفاتا يف  Ho| يف رفض  2.91اجتاىني اليت تنتج قيمة | 

يف  التجرييبيف مهارة احملادثة  و فصل   الضابطمتوسط الزيادة التالميذ يف الفصل 
االختبار بداية و االختبار النهائي. أما بالنسبة للمعرفة حيث ميكن رؤية نتائج 

زيادة يف متوسط. زيادة يف متوسط قدرة التالميذ التحادث بالعربية أفضل من ال
أكرب من الزيادة يف متوسط قدرة احملادثة لتالميذ  التجرييب٪ لصاحل فصل 1..2.1

٪ فقط. وىذا يشري إىل أن الزيادة يف  مهارة 7..7.اليت وصلت إىل  الضبطفصل 
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ة احملادثة العربية حتسنت فصل احملادثة العربية لتالميذ حتكم أفضل جمموعة من مهار 
ترقية قدرة يف   MI تعليم. اذا  أن خنلص إىل أن ىناك الفعالة اسرتاتيجية الضبط

 احملادثة لتالميذ للغة العربية .

 االقتراحات   ب.

 يوصي الباحث، املستقبلية بحثيف ال أقصى قدر من النتائج من أجل حتقيق
 .االقرتاحات التالية

 غة العربيةلقسم تربية الل.  ١
ترجى بوجود ىذا البحث لرتقية نوعية التعليم والكفائة ملتخرجني اللغة 

 العربية.
 الملدرسة العالية احلكومية إحدى َعشَرَة بانـدونج .  ٢

 املدرسةترجى ىذه 
أن تدفع املدرسني للنشاط يف ابتكار أي االسرتاتيجية التعليمية       

 وتطبيقو.
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 للباحث اآلخر.  ٣ 
لباحثة ىذا البحث أن يكون مرجعا للباحث اآلخر. ترجى ا

 ويتم البحث ببحث آخر.


