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 الباب الرابع

 نتا ئج البحث

 ج البحثئ نتا .أ

ولونج املدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تاستنادا إىل األحباث اليت أجريت يف 

أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ الصف "حول  اجونج

ي يالدراسالسابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام 

على بياانت من االختبار. البياانت املستمدة  ة، وقد حصل الباحث"9102/9191

هي   تائج أنشطة االختبارن .البعدي و القبليمن االختبارات، مأخوذة من االختبار 

 كما يلي:

 القبلياختبار نتائج  8.0اجلدول 

 رقم
كود 

 ذتلميال
 معايري التقييم

هيكل  خمرج القيمة
 اجلملة

هلجة 
 واإليقاع

 الشجاعة الطالقة

,6,7 79 77 41 72 77 0ك 0  
 264, 4, 7, 4, 77 77 9ك 9
7ك 7  ,7 ,2 ,1 71 71 ,,64 
8ك 8  74 77 77 41 40 7469 



47 
 

7ك 7  70 ,, ,2 71 ,2 ,2 
,ك ,  71 70 ,4 71 79 7169 
7ك 7  74 77 77 41 79 7, 
4ك 4  ,4 ,7 71 71 79 ,46, 
2ك 2  72 41 49 41 74 7264 

01ك 01  77 72 72 41 49 7268 
00ك 00  77 74 71 71 77 7769 
09ك 09  71 ,2 79 71 ,4 ,264 
07ك 07  71 ,7 77 ,7 ,2 ,264 
08ك 08  79 77 77 77 71 77 
07ك 07  77 ,2 77 79 ,2 706, 
,0ك ,0  74 77 7, 79 77 7769 
07ك 07  74 7, 79 72 74 7,68 
04ك 04  41 74 77 41 77 776, 
02ك 02  49 77 79 72 7, 7,64 
91ك 91  71 79 ,2 41 74 7764 
90ك 90  74 7, 77 41 49 7469 
99ك 99  74 77 ,7 79 74 776, 
97ك 97  77 79 71 41 7, 786, 
98ك 98  74 77 79 7, 74 7764 
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97ك 97  41 74 77 41 49 72 
,9ك ,9  74 7, 7, 72 41 7764 
97ك 97  41 77 7, 41 7, 7768 
94ك 94  7, 74 7, 77 72 7,64 
92ك 92  71 78 ,7 72 7, 7964 
71ك 71  71 79 ,2 77 79 706, 
70ك 70  77 79 ,4 79 74 77 
79ك 79  41 74 71 78 74 7, 
77ك 77  77 74 77 41 74 7,،4 

 24،47 21،51 21،88 27،88 28،32 21،57 املتوسط
 

 البعدياختبار نتائج  9.8اجلدول 

 رقم
كود 

 ذتلميال
 معايري التقييم

هيكل  خمرج القيمة
 اجلملة

هلجة 
 واإليقاع

 الشجاعة الطالقة

 4764 41 47 49 47 47 0ك 0
 4769 41 47 44 48 47 9ك 9
7ك 7  49 41 41 47 47 4964 
8ك 8  21 29 47 21 44 42 



47 
 

7ك 7  29 44 49 47 21 4764 
,ك ,  44 21 29 21 47 4268 
7ك 7  27 29 47 41 27 4268 
4ك 4  42 4, 21 47 29 4468 
2ك 2  27 27 42 27 29 276, 

01ك 01  47 29 47 21 44 4468 
00ك 00  42 47 49 27 47 4769 
09ك 09  48 47 72 74 41 40.9 
07ك 07  41 74 7, 49 74 7464 
08ك 08  44 41 72 49 42 476, 
07ك 07  47 74 77 41 74 7269 
,0ك ,0  29 48 41 29 41 476, 
07ك 07  27 27 47 4, 21 4264 
04ك 04  21 44 27 47 27 4264 
02ك 02  28 4, 47 28 44 4262 
91ك 91  72 74 77 47 42 4069 
90ك 90  27 29 42 47 44 4264 
99ك 99  2, 44 27 47 21 2069 
97ك 97  48 72 7, 27 41 4968 
98ك 98  27 49 74 4, 47 4764 
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97ك 97  29 48 41 4, 47 4764 
,9ك ,9  42 41 47 47 42 4, 
97ك 97  28 72 41 47 47 486, 
94ك 94  47 47 29 47 42 44 
92ك 92  47 49 4, 49 4, 486, 
71ك 71  29 27 42 47 41 4469 
70ك 70  27 44 47 21 49 44 
79ك 79  47 44 21 41 27 476, 
77ك 77  28 27 47 29 27 2969 

 38,87 38,87 38,88 34,41 31,32 33,87 املتوسط

 

ختبار اقبل إجراء اسرتجاع البياانت، يتم قياس جتارب األدوات أوالً ابستخدام  

. بعد ذلك يتم حتليل بياانت نتيجة االختبار من خالل إجراء الثبات و تصديقال

 وهو اختبار التجانس واختبار الطبيعية واختبار الفرضية. اختبار شرط أساسي

  )Validity Test( تصديقاختبار ال .ب

 الختبار القبلي تصديقاختبار النتائج  .5
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من املستجيبني لتحديد صحة  77على  القبلياالختبار  أداةمت إجراء 

. نتائج SPSS 16.0األداة ابستخدام صيغة ارتباط حلظية املنتج من خالل تطبيق 

 كما يلي: واختبار التصديق ه

 القبليالختبار تصديق اختبار النتائج  068الصورة 

 
بة أعاله، يتم استشارة القيمة احملسو  تصديقالبناًء على نتائج اختبار 

وميكن مالحظة أنه على  ،r "  product moment"  صيغة جدول قيمةابستخدام 

مث  .tabelr  =55300 مت احلصول عليها   = N 33-2مع  ٪7=   مستوى األمهية أو

 مع هذه األحكام يتم احلصول على االستنتاجات التالية:

 القبليالختبار تصديق اختبار النتائج حساب  7.8اجلدول 

 رقم tabelr hitungr التقرير
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 0 16497 16777 َصِحْيح  
 9 16474 16777 َصِحْيح  
 7 16788 16777 َصِحْيح  
 8 16402 16777 َصِحْيح  
 7 ,1640 16777 َصِحْيح  

hitungr  < . إذا كانtabelr   = 77167ر من ثأك hitungrيف اجلدول، من املعروف أن 

tabelr ة.َصِحْيح، فسيتم اعتبار األداة 

 الختبار البعدي تصديقاختبار النتائج  .7

ملعرفة صحة من املستجيبني  77على  البعدياالختبار  أداةمت إجراء 

اة فيما يلي نتائج حساب اختبار التصديق ألد. األدوات املقرتحة يف وقت سابق

 : البعدياختبار 

 

 البعديالختبار تصديق اختبار النتائج  698الصورة 
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بة أعاله، يتم استشارة القيمة احملسو  تصديقالبناًء على نتائج اختبار 

وميكن مالحظة أنه على  ،r "  product moment"  صيغة جدول قيمةابستخدام 

 .tabelr  =55300 مت احلصول عليها   = N 77-9مع  ٪7=   مستوى األمهية أو

 مث مع هذه األحكام يتم احلصول على االستنتاجات التالية:

 البعدي الختبارتصديق اختبار النتائج حساب  8.8اجلدول 

 رقم tabelr hitungr التقرير

 0 16,27 16777 َصِحْيح  
 9 16471 16777 َصِحْيح  
 7 ,1672 16777 َصِحْيح  
 8 16824 16777 َصِحْيح  
 7 16,47 16777 َصِحْيح  
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hitungr  < . إذا كانtabelr   = 77167ر من ثأك hitungrيف اجلدول، من املعروف أن 

tabelr ة.َصِحْيح، فسيتم اعتبار األداة 

  )y TesteliabilitR(الثبات  اختبار .ج

 الختبار القبلي الثباتاختبار نتائج  .5

حلساب  .ةقموثو  األداةملعرفة ما إذا كان  القبلييستخدم اختبار الثبات الختبار 

، تستخدم الباحثة صيغة معامل موثوقية ألفا. نتائج حساب موثوقية ألداةموثوقية 

 ألفا هي كما يلي:

 القبليالثبات الختبار نتائج اختبار  8.7 الصورة

 
  Cronbach’sأو بناًء على احلساب أعاله، مت احلصول على ألفا كرونباخ

Alpha  =1.47, .مبعايري عالية جًدا، لذلك ميكن القول إهنا أداة اختبار موثوقة 

 الختبار البعدي الثباتاختبار نتائج  .7

 كما يلي: وه البعدي الثبات الختباراختبار نتائج 

 

 البعدي الثبات الختبارنتائج اختبار  8.8 الصورة
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=   Cronbach’s Alphaأو بناًء على احلساب أعاله، مت احلصول على ألفا كرونباخ

 مبعايري عالية جًدا، لذلك ميكن القول إهنا أداة اختبار موثوقة. 777.1

 اختبار شرط أساسي .د

  )Homogenity Test(التجانس  اختبار .5

ملعرفة ما إذا كانت العينة هلا نفس الشخصية  يستخدم اختبار التجانس

يتم إجراء حساابت اختبار التجانس حلساب البياانت من  املتجانسة أم ال.

. ميكن Levene’s Test of Equality SPSS 16.0ابستخدام  البعديو  القبلياالختبار 

 صورة اجلدول التايل:رؤية نتائج اختبار التجانس يف 

 التجانسنتائج اختبار  7.8 الصورة

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

x1    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.009 1 64 .925 
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 <1،297املتغريات اليت مت احلصول عليها مع القيم بناءً على احلساب أعاله، 

، فسيتم اإلعالن عن وجود متغري متجانس 1.17 < . إذا كانت قيمة األمهية1.17

 للبياانت.

   )Normality Test( الطبيعية اختبار .7

م إجراء اختبار الطبيعية ملعرفة ما إذا كانت البياانت املنتجة يتم توزيعها يت

يتم إجراء حساابت اختبار الطبيعية حلساب البياانت من  بشكل طبيعي أم ال.

. ميكن رؤية نتائج اختبار احلالة SPSS 16.0ابستخدام  البعديو  القبلياالختبار 

  الطبيعية يف اجلدول التايل:

 القبليالختبار  نتائج اختبار الطبيعية 8., الصورة

 
، فلن يتم توزيع 1.17 >رية أو كانت قيمة االحتمال إذا كانت القيمة كب

مث يتم توزيع  1.17 < وقيمة كبرية أو قيمة االحتمال البياانت بشكل طبيعي
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بناًء على نتائج حساب اختبار الطبيعية أعاله، يتم احلصول على البياانت عادة. 

 ، وخيلص إىل أن القيمة املتبقية يتم توزيعها عادًة.1.17 <16707 قيمة كبرية

 البعديالختبار  نتائج اختبار الطبيعية 7.8 الصورة

 
، فلن يتم توزيع 1.17 االحتمال >رية أو كانت قيمة إذا كانت القيمة كب

مث يتم توزيع  1.17<  وقيمة كبرية أو قيمة االحتمال البياانت بشكل طبيعي

بناًء على نتائج حساب اختبار الطبيعية أعاله، يتم احلصول على البياانت عادة. 

 ، وخيلص إىل أن القيمة املتبقية يتم توزيعها عادًة.1.17< 16974 قيمة كبرية

 )Test Hypothesis(اختبار الفرضية  .8

 اختبار للفرق بني معلمتني هو  )test-T Paired Sample(اختبارعينة مقرتنة 

مع  SPSS 16.0. يستخدم اختبار الفرضيات هذا يف املتوسط مع متغري اتبع واحد

  نتائج احلساب التالية:
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 الفرضيةنتائج اختبار  4.8 الصورة

 

وميكن  -04،407هو  hitungt استناًدا إىل الصورة أعاله، من املعروف أن

)اختبار على جانبني( بدرجات من احلرية  1.197=  9: 1.17أبمهية  tabeltمعرفة 

1-n (df)   مث .-9.177واليت تكون  77-0= 79أو tabelt- ≤ hitungt ≤tabel t   يتم

. يف 0H، فسيتم رفض hitungt <tabel tأو  - hitungt- > tabelt. إذا كان االختبار 0Hقبول 

-tabelt-  =9.177مع  -hitungt-  =04.407، يتم احلصول عليه احلساب أعاله

 صريعين أق 16111مع أمهية  -9،177 > -04،407. مت رفض النتائج أعاله 

، لذلك ميكن االستنتاج أن هناك أتثريًا على طريقة aHومت قبول  0Hمث  1.197من 

 تالميذ.مع نتائج التعلم لل احملاورة

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pret

est 

- 

Pos

ttest 

-1.22182E1 3.73007 .64932 -13.54081 -10.89556 -18.817 32 .000 
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ابستخدام البياانت اليت مت احلصول عليها أعاله، ميكن مالحظة مدى 

أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ. استخدم الباحثة صيغة 

Effect Size Cohen’s d :مع النتائج التالية 

 Effect Size Cohen’s dنتائج  2.8 الصورة

 
االختبار القبلي والبعدي  ,78.7,7حصلت على متوسط قيمة 

. يتم احلصول على املتوسط من 7.77117، واحنراف معياري قدره 7404.,4

االختبار البعدي املتوسط انقص االختبار القبلي املتوسط ومن مث تقسيمه على 

. استناًدا إىل القيمة 7.977,1بقيمة  dاالحنراف املعياري ويتم احلصول على قيمة 

لتفسري له أتثري  ، فإن ا1.4 < 7.977,1و  d > 164 املرجعية لكوهني إذا كانت

  ميذأتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتال، فإن كبري جًدا. لذلك

 كبري جدا.
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 احملاورةالكالم مع طريقة  مهارةحتليل نتائج اختبار  .ه

 االختبار املستخدمة السرتداد بياانت البحث يف شكل اختبار اللغة العربية.أداة 

يدل على ، البعدي و القبليالبياانت اليت مت احلصول عليها هي مقارنة نتائج االختبار 

لى أن هناك هذا يدل ع .القبليأفضل من نتائج االختبار  البعديأن نتائج االختبار 

خدام طريقة بعد تعلم است التالميذرجات التعلم على أتثريًا على مهارة الكالم يف خم

 سبقملكما ميكن معرفة بياانت االختبار أعاله متوسط قيمة االختبار  .احملاورة

تعين الزايدة  .7404.,4 البعدي، يف حني أن متوسط قيمة اختبار ,78.7,7لل

 . شوهدت أكرب زايدة يف جانب املخرجاحملاورةوجود أتثري بعد التعامل مع طريقة 

. يف جوانب البعدييف االختبار  42.71إىل  القبلييف االختبار  77.09مبتوسط 

أخرى مثل بنية اجلملة والنربة واإليقاع والطالقة والشجاعة، هناك أيًضا أتثريات وسيتم 

 وصفها على النحو التايل:

 خمرج .5

االختبار  ج، أي زايدة يف نتائجيف هذا اجلانب، هناك أتثري بعد تلقي العال

 ليالقبيف االختبار  .البعدييف االختبار  42.71إىل  77.09مبعدل  القبلي

ة يف قراءة أيضا غري صحيح التالميذخيطئون يف قول الكلمة.  التالميذالعديد من 

 كالم كوسيلة بديلة ملمارسة الت  احملاورةالتعبريات. ومع ذلك، بعد إعطاء طريقة 
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ناك للتعبري عن حمادثة زايدة. لذلك ميكن االستنتاج أن ه لتالميذالعربية لابللغة 

 ابللغة العربية.مهارة الكالم يف  احملاورةأتثري لطريقة 

 هيكل اجلملة .7

يف جانب بنية اجلملة، هناك أتثري بعد تلقي العالج، وهو متوسط عدد 

  ،البعدي. خالل االختبار القبلي يف 47.47إىل  77.47 القبليمن االختبار 

أقل متاسًكا يف إعداد اجلمل. ولكن بعد العالج، تصبح  لتالميذكان العديد من ا

نية اجلملة يف حتسني جوانب ب احملاورةأفضل. مث ميكن لطريقة  لتالميذبنية مجلة ا

 .لتالميذا

 إيقاع هجة و .8

هو  ليالقبيف هذا اجلانب، من املعروف أن متوسط عدد نتائج االختبار 

. قبل العالج، كان العديد من البعدييف االختبار  48.87ويصبح  79.77

ة إىل يفتقرون إىل الوضوح الكايف للتعبري عن التعبريات العربية. ابإلضاف لتالميذا

ذلك، فإن هلجة هلجة يشعر أيضا قاسية ومسطحة كما لو قراءة كتاب. بعد 

يد اجليد قدرة على استخدام التجو أفضل بكثري و  لتالميذتلقي العالج، يصبح ا

أكثر محاسة  ميذلتال، يصبح ااحملاورةوفق تعبريهم. ينظر إليها ابستخدام طريقة 

 .كالم يف ممارسة الت
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 طالقة .4

يف جانب الطالقة زادت أيضا، أي متوسط عدد من االختبارات يف 

، مل يكن .,,.,4 البعدييف االختبار  و املتوسط  77.77 القبلياالختبار 

يصبح  لبعديا. لكن يف االختبار كالمجييدون وتعثروا يف الت لتالميذالعديد من ا

أكثر سالسة وجاهزًا عندما حيني وقت الكالم. مث ميكن االستنتاج أن  التلميذ

 على اجلانب السلس. احملاورةهناك أتثري لطريقة 

 شجاعة .1

من املعروف يف جوانب االختبار القبلي للشجاعة أن يصل إىل 77.07 يف املتوسط ويف 

االختبار البعدي إىل 1,.,4. قبل املعاجلة، مل يكن لدى العديد من التالميذ الشجاعة 

للتعبري عن التعبريات، عالوة على ذلك، شعر التالميذ ابحلرج واخلوف من التكالم  

بشكل خاطئ. لكن خالل فرتة االختبار، يصبح التالميذ أكثر جرأة و ثقة يف التكالم  

ابللغة العربية. لذلك، يف جانب الشجاعة، هناك أتثري لطريقة احملاورة مع زايدة نتائج 

 االختبار.


