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 الباب الّزابع

 عزض البياهاث و جحليلها

 إحزاء البحث  . أ

 خطىاث حمؼ البُاهاث  .1

ت مدالػالُت ئلى مدزض اللغت الػسبُت في اإلادزطت حمؼ البُاهاث باإلاالخظت  (أ ًّ  3مد

 ُاهسجاهًى

مؼ جلىُت الاجطاٌ اإلاباشسة و كد أغدث الباخثت أطئلت حمؼ البُاهاث باإلالابلت  (ب

 مىخىبت مً كبل 

نيجىشَؼ وزكت الاخخباز  (ج ٌ غىد الخيٍى و السابؼ في الطف الحادي غشس  الاطبىع الاو

 ًىهُاهسجا 3الطبُػُت 

ت في الطف الحا (د  3دي غشس الطبُػُت جىشَؼ وزكت الاطخبُاهت غً الىفائت التربٍى

 ًىهُاهسجا

 . جىفيذ البحث1الجدول 

 الفزقت ألاوشطت اليوم رقم

ل  6الجمػت، 1 أبٍس

20018

الطف الحادي غشس اإلاالخظت 

 3الطبُػُت 

ل  6الجمػت، 2 أبٍس

20018

ني الطف الحادي غشس 1 الاخخباز الخيٍى

3الطبُػُت 

ل  13الجمػت، 3 أبٍس

2018

الطف الحادي غشس اإلاالخظت

3الطبُػُت 

ل  20الجمػت، 4 أبٍس

2018

الطف الحادي غشس اإلاالخظت 

3الطبُػُت 

ل  27الجمػت، 5 أبٍس

2018

ني  الطف الحادي غشس 2الاخخباز الخيٍى

3الطبُػُت 
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ل  27الجمػت، 6 أبٍس

2018

جىشَؼ وزكت 

الاطخبُاهت غً 

ت الىفائت التربٍى

الطف الحادي غشس 

3الطبُػُت 



غسفت اإلادزضملابلت2018ماًى  4الجمػت، 7

 

 اللغت العزبيت   جىفيذ حعليم . ب

 باملوضوع : املصائباللقاء ألاول  .1

خباز في الطف في الللاء ألاٌو اطخددمذ الباخثت اإلاالخظت و جىشَؼ وزكت الاخ

ت الػالُت اإلاباإلادزطت  3 الحادي غشس الطبُعي ًّ ًىهُاهسجا. 3دّمد

ملُت الخػلم و الخػلُم مؼ مدزض اللغت الػسبُت :أّما غ

 ًالدزوض بدء غلى ٌظاغد الطالب أن اإلاػلم ًػم 

 الُىمُت الحُاة كُم بغسض الطالب اإلاػلم ًدفص 

 اإلاخػلمين خػىز وجلدًم البظملت، و كساءة الافخخاخُت، الخدُت مؼ الدزض ابدأ 

 ٌىاكش الظابم دزض الدزضاإلا طأ  .ادًتاإلا باإلاادة "اإلاطائب" ٍو

 اخخباز ئحساء كبل اإلاطائب" الخطاب للساءة دكُلت 15 للطالب اإلاػلم أغطي ً  الخيٍى

 الػمل امخدان في بالػبط اإلاػلم ًخدلم 

 الدزوض ئخخخام كبل دكائم 10 إلادة اخخبازاث الطالب ًجمؼ. 

 الجسض. ًدق بػد والخدُت بالدغاء الدزض ٌغلم 

ئحساء  اإلاػلمبدأ الخػلُم الفػاٌ، مً الللاء ألاٌو اطخيخاج الباخثت أن اإلادض ج

يُت حُدا  جىظُم الىكذ واإلاخػلمين مؼ خظً، الاخخبازاث الخيٍى

 اللقاء الثاوي باملوضوع : السوق  .2

في الللاء الثاوي اطخددمذ الباخثت اإلاالخظت غلى اإلادزض في الطف الحادي غشس 

ت  3الطبُػُت  ًّ  ممازطت مً إلاػلموان ا الحالت، هره في ًىهُاهسجا. 3باإلادزطت مدّمد

.حُد وجطبُله الخػلم جطمُم
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أّما غملُت الخػلم و الخػلُم مؼ مدزض اللغت الػسبُت :

 أن بػد 14.05 ئلى 13.25 الظاغت مً الثامىت الظاغت في الخػلم ًبدأ ٌ  الجسض ًخدى

 الدزض طاغاث ئلى

 ًالدزوض بدء غلى ٌظاغد الطالب أن اإلاػلم ًػم 

 الُىمُت الحُاة كُم بغسض الطالب اإلاػلم ًدفص 

 اإلاخػلمين خػىز وجلدًم ، البظملت كساءة جليها ، الافخخاخُت الخدُت مؼ الدزض بدء ، 

 الخػلم أوشطت في جدلُلها ًمىً التي الىفاءة هلل وغدم ، بالخىحُه واللُام

 الىخاب  زؤٍت وحُد و اإلااد بترجُل حُد دون دون صحُذ باإلاخسج دةااإلا اإلاػلم ًلسأ

 دة( زّم اجباع الطالب واخد فىاخدا)خفظ اإلادزض اإلاا

 اإلاترحمت:(  70-50) الخطاب ئلى الخطاب وجفظير ، الطالب بخىحُه اإلاػلمىن ًلىم  /

ت اللغت باطخخدام اإلالدمت  اإلافسداث بمظاغدة:  50 وئهدوهِظُا:  50 ؤلاهجليًز

 .الطسد هخب في اإلاىحىدة

 خخللها ألامثلت مؼ واضح بشيل اإلاادة اإلاػلم ٌػسع  اإلاخػللت الُىمُت الحُاة كُم ٍو

 بالفله

 ًاإلاىاد جسحمت في حمُػا شازوىا الطالب ئلُه ًىظس أن ًمىً الفطل ئجلان اإلاػلم ًمى 

ٌ  "الظىق" خى

 وألاحىبت ألاطئلت وطسق ومىاكشت مداغسة اإلاػلم ٌظخخدم 

 الفطل في اإلاىحىدة اإلاسافم و ٌظخخدم ، الىخاب في الخػلم مطادز اإلاػلم ٌظخخدم 

 .زة و اإلاػلمتالظبى مثل

 آلازاء غً والخػبير ألاطئلت لطسح للمخػلمين الفسضت اإلاػلمىن ٌػطي 

  أغطى اإلادزض الخالضت 

 الجسض ًدق بػد والخدُت بالدغاء الدزض ٌغلم. 
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 مدفصة لجبدأ الخػلُم الفػاٌمً الللاء الثاوي 
ً
لطالب في ، في هره الحالت اإلاػلم دائما

ىغىع حُدا، جطبُم اإلاػلم الاطتراجُجُت/اإلاىج  دائما ب، اجلان اإلافهم الىمى اإلاػسفي للطال

 وفي نهاًت الدزض حُدا.، مُالخػل ىج ًىحد أي اخخالف في اإلا الخلاًدًت 

 باملوضوع : السوق  لثاللقاء الثا .3

في الللاء الثاوي اطخددمذ الباخثت اإلاالخظت غلى اإلادزض في الطف الحادي غشس 

ت  3الطبُػُت  ًّ اهسجا.ًىهُ 3باإلادزطت مدّمد

أّما غملُت الخػلم و الخػلُم مؼ مدزض اللغت الػسبُت :

 أن بػد 14.05 ئلى 13.25 الظاغت مً الثامىت الظاغت في الخػلم ًبدأ ٌ  الجسض ًخدى

 الدزض طاغاث ئلى

 ًالدزوض بدء غلى ٌظاغد الطالب أن اإلاػلم ًػم 

 الُىمُت الحُاة كُم بغسض الطالب اإلاػلم ًدفص 

 اإلاخػلمين خػىز وجلدًم ، البظملت كساءة جليها ، الافخخاخُت الخدُت مؼ الدزض بدء ،

 الخػلم أوشطت في جدلُلها ًمىً التي الىفاءة هلل وغدم ، بالخىحُه واللُام

  "  ٌشسح اإلادزض غً اللاغدة "غمير اإلاخطل للفاغل و مفػٌى

 " ل و غمير اإلاخطل للفاغ ًأمس اإلادزض الطالب للساءة اإلاادة جدٌ غلى غىاضس  اللاغدة

" زّم جددًدها.  مفػٌى

 الطالبفهم  تلىظهل بىغىح و اإلاثاٌ اإلاادة اإلاػلم ًلدم 

 الفطل في اإلاىحىدة اإلاسافم و ٌظخخدم ، الىخاب في الخػلم مطادز اإلاػلم ٌظخخدم 

 .الظبىزة و اإلاػلمت مثل

 آلازاء غً والخػبير ألاطئلت لطسح للمخػلمين الفسضت اإلاػلمىن ٌػطي 

  أغطى اإلادزض الخالضت 

 الجسض ًدق بػد والخدُت بالدغاء الدزض ٌغلم. 
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اإلاػلم خافظا مدخىي اإلاىاد مً الللاء الثالث اطخيخاج الباخثت جبدأ الخغلُم الفػاٌ، 

، ئحساء جلُُم لػملُت الخػلم، ئغطاء ألامثلت اإلاخػللت بالحُاة الُىمُت التي كاٌ أهه طُػلم

ت.والخدُ دغاءئغالق الدزض بالزّم 

 الىخائج .4

ئج اإلاالخظت زم ًمىً اطخيخاج أن غملُت الخػلم التي جطٌى في الطف الحادي مً هخا

 هىان جصاٌ ال)(. أضد غمىما جفػل حُدا وفلا لخطت الخىفُر للخػلم 3الطبُػُت غشس 

لت حىاهب في كطىز أوحه لت اطخخدم اإلاػلم ٌػني الخدَزع طٍس  ألاطئلت و اإلاداغساث طٍس

 اإلاػلم ٌظخخدم الحالت، هره في الخػلُمُت الىطائط اطخخدام زّم غدم وؤلاحابت،

 في الخػلُمُت بالىطائل
ّ

 الظبىزة و اإلاػلمت. شيل ئال

 مسخوى الكفاءة التربويت للمعلم  . ج

 الطدق  .1

 و 30الطدق في هرا البدث باطخخدمذ اخخباز
ً
( alphaمظخجُبا بألفا الفا ) 34 طإالا

الطدق في هرا  اخخبازف . يهد 0،339( حدواٌ اإلاظخخدمت هي r%، زم همُت )5بيظبت 

 إلاخطلباث الطالخُت )
ً
 وكفا

ً
( حدٌو و rالبدث ألى الخأهد مً ألادواث اإلاخخبرة ضالحت جماما

(r( الحظاب )rtabel dan rhitung.) 

فهخائج  مظخىي  اخخباز ضدق ألادواث في شيل اطخبُان الطخجاباث الطالب لخػٍس

ت للمػلم في اللغت الػسبُت .الىفاءة التربٍى

 . صدق ألادواث في شكل اسخبيان2ول الجد

 وضوح (rhitung( الحساب )r) (rtabel( حدوال )r) رقم

ضدق10،3390،632

غير ضدق20،3390،142

ضدق30،3390،353

ضدق40،3390،488

ضدق50،3390،343

ضدق60،3390،718
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غير ضدق70،3390،168

ضدق80،3390،559

ضدق90،3390،533

ضدق100،3390،399

ضدق110،3390،421

ضدق120،3390،567

ضدق130،3390،668

ضدق140،3390،585

ضدق150،3390،709

غير ضدق160،3390،248

ضدق170،3390،377

غير ضدق180،3390،243

ضدق190،3390،385

قضد200،3390،346

غير ضدق210،3390،207

ضدق220،3390،339

ضدق230،3390،422

ضدق240،3390،478

غير ضدق250،3390،178

غير ضدق260،3390،199

ضدق270،3390،584

غير ضدق280،3390،176

ضدق290،3390،540

ضدق300،3390،339

 

( rاث لِظى مً حمُؼ الطالحت ألن الىدُجت )أن ألادو بىاء غلى الجدٌو أغاله، وػسف

 22(. لرالً، ًمىً اطخخدمخه rtabel( الجدٌو )rأكّل مً هدُجت ) 8( rhitungخظاب )

بُاهاث.
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 (Reabilitas)الثقت  .2

(اخخباز هرا الثلت alpha cronboachهرا البدث باطخخدمذ ضُغت )الثلت أدواث 

الىخائج االثلت أدواث اطخبُان في أما ( للىىافر. SPSS 15,0باطخخدمذ مظاغت مً )

ت ل اطخجابت الطالب غً لمػلم في الجدٌو الخالي:الىفائت التربٍى

Reliability Statistics 
 

 . هديجت الخخبار الثقت1 الصورة

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.397 73 
 

 الى الجدٌو أغاله، زّم الحطٌى غل
ً
ى هخائج الثلت في اطخجابت طالب و اطدىادا

 -0،70( alphaاذا ) 1.1هما زأًىا مً الجدٌو  0،793الاطخبُان للىفائت التربُت اإلاػلم حػني 

".ًمىً البُاهاث ٌظمى "زلت 0،90

 الاسخبيانردود فعل الطالب على  .3

الىفائت التربىٍت للمػلم اللغت الػسبُت، كامذ اطخبُان إلاػسفت اطخجابت الطالب في 

داث طلبُت.  7بُاهاث اًجابُت و  23باخثت بخىشَؼ اطخبُاهاث غلى اإلاظخجبين مؼ ال جطٍس

 (.Skala Likert) حظاب هدُجت بطُغت ملُاض لُىسثاطخددمذ الباخثت ل

ًالي:أّما هدُجت خظاب اطخبُان فُما 

 . ردود فعل الطالب على الاسخبيان3الجدول 

 وضوح % رقم بيان

أوفم بشدة189،4

أوفم بشدة285،2

أوفم بشدة396،4

أوفم بشدة485،2

أوفم بشدة594،1

أوفم بشدة685،9
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مخفم غلُه773،5

أوفم بشدة885،88

أوفم بشدة989،4

مخفم غلُه1078،2

مخفم غلُه1179،4

أوفم بشدة1286،4

أوفم بشدة1381،7

مخفم غلُه1469،4

أوفم بشدة1581،2

مخفم غلُه1670

أوفم بشدة1787

مخفم غلُه1861،2

مخفم غلُه1965،9

مخفم غلُه2075،8

مخفم غلُه2173

مخفم غلُه2263،5

مخفم غلُه2368،8

مخفم غلُه2478،8

ال أغسف2557

مخفم غلُه2672،3

مخفم غلُه2775،8

ال أغسف2857،6

أوفم بشدة2980

مخفم غلُه3071،7

 

ٌ الاطخبُان ، اطخيخاج الباخثت أن الطالب ًىافلىن بشدة غلى أغاله اطدىادا ئلى الجدو

ت للمػلم.مً  الىفائت التربٍى
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 جحليل البياهاث و هخائج البحث .4

ٌ ت الىفاءة هُفُت غلى بُاهاث غلى للحطى باإلادزطت مدمدًت  الػسبي للمػلم التربٍى

 .(Microsoft Excel) حػلُماث باطخخدام ًىحُاوازجا 3 الػالُت

ت الىفاءة هُفُت غلى البُاهاثأّما هدُجت  فُما ًالي: للمػلم التربٍى

 . هديجت البياهاث على كيفيت الكفاءة التربويت للمعلم4الجدول 

 وضوح هديجت رقم

حُد190

خظ277ً

خظ383ً

خظ483ً

حُد598

خظ674ً

خظ784ً

خظ868ً

حُد9107

خظ1088ً

خظ1178ً

خظ1269ً

حُد1394

خظ1489ً

حُد1593

خظ1677ً

حُد1798

حُد1897

خظ1978ً

خظ2088ً
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حُد2195

خظ2288ً

خظ2383ً

حُد2491

خظ2582ً

حُد2690

خظ2788ً

ُدح2896

حُد2998

حُد30102

حُد3194

خظ3288ً

حُد3392

حُد34105

 الىفاءة مخغير بخدلُل تالباخث ًلىم الػسبُت، اللغت إلاػلم التربىٍت الىفاءة إلاػسفت

ت :ًلي فيها (standar hipotetik) و (mean) باطخخدام للمػلم التربٍى

(SDhip(½=)Xmax – Xmin )ƹ(Mhip = )1/6 (I max = Imin )ƹ

(SDhip(½=)110-22 = )12،7(Mhip(½=)5  +1 )22  =66

 مػسفت هي الخالُت الخطىة فان ،(Mean standar hipotetik) الافتراض ي الحظاب مً

ت الىفاءة مظخىي  هرا في اللُاطاث جطيُف ًىلظم. اإلاظخجُبين غلى للمػلم التربٍى

 دزحت إلاػسفت. مىخفػت وفئت مخىططت، وفئت ،غالُت فئت وهي فئاث، زالر ئلى اإلاىغىع

ٌ ًخم الفئت، :الخالي الىدى غلى اللظم مً غليها الحطى

 X > Mean  +1 SD  =X > 80،7= غالُت  .1

 Mean – 1 SD < X > Mean  +1 SD  =51،3 < X > 80،7=  مخىططت .2

 X < Mean – 1 SD  =X < 51،3= مىخفػت .3
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 الطُغت بىاططت خظابها طِخم ، واإلاىخفػت ططتواإلاخى الػالُت الفئت كُمت مػسفت بػد

(persentase) الخالي الىدى غلى:

P = f/N x 100 

:الخالي الىدى غلى لمػلماهفائت التربىٍت ل غسع جدلُل هخائج جفظير ًمىً لرالً،

 

 . فئاث الكفائت التربويت للمعلم5الجدول 

 % Interfal الفاصلت معاًير فئاث

 X > Mean + 1 SD X > 80،727 7994%غالُت

 Mean – 1 SD < X > Mean + 1 SD51،3 < X >  80،77 2،96%مخىططت

 % ، -X < Mean – 1 SDX < 51،3مىخفػت

 %،،1 34 الجملت

 

ت للمػلم في اللغت  اطخيخاج الباخثتاطدىادا ئلى الجدٌو أغاله،  مظخىي الىفاءة التربٍى

ت دزطت الػالُت اإلاب الفطل الحادًت الػشس الطبُػُتفى  الػسبُت ًّ لديها  ُاهسجاهًى 3مدمد

 .مجًُبا 34 مً 27 ئلى وضلذ التردداث مػظم مؼ " غالُت بالىدُجت "

 لدي مهارة القزاءةمعلم لكم جؤثز  الكفاءة التربويت ل . د

ً  غلى بالطال كدزةمّسجين إلاػسفت  (Tes Formatif) اطخخدمذ الباخثت الاخخباز الخيٍى

ً مً الىص ي الفهم خالٌ مً اللساءة اخخبازاث مؼ اللساءة . أن هخائج الخخباز الخيٍى

ت دزطت الػالُت باإلا 3الطالب الطف الحادي غشس  الطبُػُت  ًّ فُما ًلي: ُاهسجاهًى 3مدمد

 . هديجت الامخحان الخكوين6الجدول 

الخكوين  هديجت 1هديجت الخكوين  الاسم رقم

2 

مخوسط 

 قيمت

1Anggita Gusa Brilliani 759082،5
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2Cahya Maulana Saputra 809085

3Cindy Salsa Belia 909090

4Dafa Luthfian Bagaskara 859087،5

5Dahlan Firdaus 859087،5

6Defa Permata Ramadhani 859087،5

7Desti Anggraeni 808082،5

8Digna Mutivianny 

Dewinta 
909090

9Ella Dias Prasetyo 809087،5

10Fahmi Aulia Rahman 859085

11Fa’iqa Syifa Irawan 858082،5

12Fitriani Baruwati 858585

13Jamaludin Nur Ridho 907580

14Kalika Azra Zainna 907582،5

15Kezia Debora Simamora 908587،5

16Laila Rahma 859090

17Meita Dwi Asyfa 808585

18Muhammad Firman 

Saputra 
909085

19Muhammad Rafi’ Ma’ruf 

Kusuma 
809090

20Namira Salsabila Tyadin 909085

21Nugroho Abdi Prayitno 859090

22Olivia Syahbilla 759087،5

23Pradita Saidah 

Damayanti 
858580

24Putri Hari Widiastuti 809087،5

25Quwwatul Zahira 

Hanifah Atu 
858585

26Raissa Rahma 858585

27Rama Nur Cahyo 

Wasiono 
859085
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28Reza Fahlefi 809087،5

29Sayyid Abdul Hafizh 808582،5

30Shifa Aulia 959092،5

31Sophia Rosa Rizqi Anisa 909090

32Yoga Aditya Prabowo 909090

33Yonigya Wasthutaya 909090

34Yuanisa Desi Ramadhani 909090



ت غد مهازاث اللساءة   لخدلُل مدي جأزير غلى مدزض اللغت الػسبُت الىفاءة التربٍى

ًىهُاهسجا اطخخدمذ  3الػالُت دزطت اإلادمدًت باإلا 3للطف الحادي غشس الطبُػُت 

 Regresi) و اهدداز خطي بظُط( Tes Normalitas) اخخباز مً الحُاة الطبُػُت الباخثت

Linear Sederhana)  مً هخائج كُمت اإلاخىطط الخخباز كساءة غدد مً الاطخبُاهاث للىفاءة

ت اإلاجُبين   :هما طيرد فُما ًلي  34التربٍى

 . . هديجت مخوست من الاخخبار القزاءة و حملت الاخخبار الاسخبيان7الجدول 

خخبار الاسخبيانحملت الا هديجت مخوست من الاخخبار القزاءة رقم

182،590

28577

39083

487،583

587،598

687،574

782،584

89068

987،5107

108588

1182،578
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128569

138094

1482،589

1587،593

169077

178598

188597

199078

208588

219095

2287،588

238083

2487،591

258582

268590

278588

2887،596

2982،598

3092،5102

319094

329088

339092

3490105



اخخباز  (Regresi Linear Sederhana) الاهدداز الخطي الحسفُت تلباخثكبل ا

مؼ  (Uji Normalitas) أي اخخباز الحُاة الطبُػُت (Uji Prasyarat) اإلاخطلباث ألاطاطُت

اخخباز الحالت الطبُػُت هى اخخباز ًجسي (. SPSS 15 for windows) مظاغدة خظاب
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ٌ في هما. ً البُاهاث أو اإلاخغيراثبهدف جلُُم جىشَؼ البُاهاث غلى مجمىغت م  الجداو

: الخالُت

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 . اخخبار للحياة الطبيعيت2 الصورة

  Kompetensi 

N 34 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 88.38 

Std. Deviation 9.522 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .131 

Positive .068 

Negative -.131 

Kolmogorov-Smirnov Z .764 

Asymp. Sig. (2-tailed) .603 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
 

ٌ  ( أّن الاخخبازOne-sample kolmogrov-smirnov) اخخباز للحُاة الطبُػُت مً الجدو

ت للمػلم بُاهاث مً ال لحُاة الطبُػُتل و  مخىطط الخلُُم الاطخبُان غً الىفائت التربٍى

 ".غادي"لللساءة أي بما في ذلً 

ت للمػلم تهُف تب الباخثدظجزم  مؼ  هازاث اللساءةإلاالطالب  لدي جأزير الىفاءة التربٍى

(.SPSS 15 for windowsمظاغدة خظاب )

Model Summary 
 

 اهحدار خطي بسيط .3 الصورة

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .497(a) .247 .224 4.635 

a  Predictors: (Constant), Kompetensi 
 

مً الىاجج الري جم  0،247الػالكت حظاوي /مً الجدٌو أغاله ًبين كُمت الازجباط

 غلى ًدخىي الري 0،247 بلغ (Koefisien Determinasi( )R Square) جددًد الحطٌى غلي

 %.24 هى اللساءة غلى الطالب كدزة غلى للمػلمين التربىٍت الىفاءة جأزير أن فهم



 

33 
 

طالب اخخباز اإلاهازاث خُث لدي الللساءة لػسفت هخائج جدلُل هفاءة اإلاػلم إلا

، فيها ًلي:)( أهمُت ت اخخبازالباخث ذاطخخدم

 Coefficients(a) 
 

 . اخخبار أهميت4 الصورة

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 60.822 7.531   8.076 .000 

Kompetensi .275 .085 .497 3.244 .003 

a  Dependent Variable: Qiraah 
 :ياهاث الجدول ب

 3،،9،هديجت أهميت = 

Constant (a)  =6،9822 

 (b) = 9275،الكفائت التربويت 

 

مً الجدٌو أغاله، أخدث الباخثت الاطخيخاج بالىظس ئلى كُمت أهمُت مؼ كىاغد جأهُد 

واذبت هما ًلي:

 ( : جأزير أو ازجباط هام حداSig<0،001ئذا وان )  (1

 جأزير أو ازجباط هام( Sig>0،05>0،01ئذا وان ) (2

غير هام( جأزير أو ازجباط Sig>0،05ئذا وان )  (3

ٌ ، لرا ًمىً الاطخيخاج  0،005>0،003هي   في هره الحالت ألاهمُت اللُمت في الجدو

ت للمػلم الػسب لها جأزير هام غلى مهازة اللساءة في الطف الحادي الػشس  أن الىفائت التربٍى

ًىهُاهسجا. 3دًت اإلادّمباإلادزطت  3الطبُػُت 

الىدُجت ، أّما 60،822( اإلاػسوفت مً Constant (a)) الىدُجت Coefficientsمً الجدٌو 

 الاهدداز حػني: لرا ًمىً هخابت مػادلت، 0،275( ٌػني b/koefisien regresiمً)

Y = a + bX 

Y = (X )،9275  +6،9822  
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و ًمىً جسحمت اإلاػادلت :

و مػامالث الاهدداز مهازة  60،822ن كُمت الثىابذ مما ٌػني أ، 60،822الثىابذ مً 

زّم شادث كُمت  خخطاص.% مً اللُمت الا1جىظ غلى أن أي ئغافت  0،275اللساءة حػني 

أن مػامل الاهدداز ئًجابي. ولرلً ًمىً اللٌى أن . 0،275مهازة اللساءة للطالب جطل ئلى 

ت" اإلاػلمين في اللغ ت الػسبُت، وهىان اللدزة غلى كساءة الخأزير باججاه "الىفاءاث التربٍى

 .الطالب ئًجابي

 


