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 الباب الخامس

 الخاثمة 

 نتستاتا لا  . أ

  أضئلت البدث، الاضخنخاحاث التي ًمكن أن جقدم لئحابت بدثلنهاًت لهذو ال
ً
اضدنادا

ت القزاءة  ةمهار  على للمعلم إلى هخائج جدلُل بُاهاث البدث على "جأثير الكفاءة التربٍى

 ًىلُالزجا" فُما ًلي: 3املدّمدًت  العالُت درضتبامل  3الطبُعي  عشز صف الخادي اللل

 3العشز  الطبُعُت  عمىما ججزي عملُت الخعلُم اللغت العزبُت في الصف الخادي .1

م ُجبدأ الخعل: )أ( ًىلُالزجا جفي بالفعل املؤشزاث 3املدّمدًت  العالُت فى مدرضت

)د(  ضتراجُجُاث الخعلم/ههج فعالتجطبُق ا)ج(  حُدا املىضىع اجقان)ب(  الفعال

 على قادرة)ه(  مُقادرة على الاضخفادة من مىارد الخعلم/وضائل إلاعالم في الخعل

ش  من ولكن. بفعالُت الخعلم إنهاء على قادرة)و(   للطالب النشطت املشارلت حعٍش

ظ تقٍطز  حىاهب في قصىر  أوحه ىناك جشال ال العملُت، الناخُت  ٌعني الخدَر

قت املعلماضخخدم   اضخخدام عدمثّم  ،وإلاحابت ألاضئلت و املداضزاث طٍز

 في الخعلُمُت الىضائلب املعلم ٌطخخدم الخالت، ىذو في الخعلُمُت الىضائط
ّ

 إال

 الطبىرة و املعلمت. شكل

ت الكفاءة هي املعلمىن  ًمخلكها أن ًجب التي الكفاءاث من واخدة .2  الكفاءة. التربٍى

ت  وجصمُم املخعلمين فهم ٌشمل والذي املخعلمين مُحعل دارةإ على القدرة هي التربٍى

ز الخعلم مخزحاث وجقُُم الخعلم وجنفُذ  إمكاهاث لخدقُق املخعلمين وجطٍى

ت الكفاءة جقُُم ًخم. مخخلفت  إلادراك. الطالب جصىر  منالبدث  ىذ في التربٍى

مذ اضخخد التي ألادواث إخدي. القزاءة هارةمل إًجابُت هدُجت ضُعطي الجُد

 في الصف الخادي  34 أي املطخجبين مع لطالبل لخىسَع الاضخبُان الباخثت
ً
طالبا
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تبأن مطخىي الكفاءة  ضخبُانمع النخائج الا العشز الطبُعُت  .  مدرص اللغت  التربٍى

 ."الفئة عالية"دخلذ في  ُالزجالًى  3دًت املدّم عالُت العزبُت في املدرضت ال

 (،regresi linear sederhanaالبطُط ) الخطي ارالاهدد جدلُل هخائج إلى اضدناًدا .3

ا جأثيًرا ىناك أّن البدث  من .لدي الطالب القزاءة مهارة على العزب للمعلم جزبىًٍ

حجم مطاىمت ، 5،،،>  3،،،، قُمت أىمُت على خصلذ التي البدث هخائج

ت من املعلمين ججاو الطالب مهار  شز فى الصف الخادي الع القزاءة ةالكفاءة التربٍى

فئهه ًدبين من معامل ًىلُالزجا  3 العالُت باملدرضت املدّمدًت 3الطبُعُت 

(determinasi R
وىذا ٌعني أن قزاءة الطالب مهاراث ًمكن أن  240،،،( ٌعني 2

ت التي من ٪ مخأثز بعىامل 05.3% و والباقي 24،0 ًخدقق بطبب الكفاءة التربٍى

 اضخنخاج  أخزي خارج من ىذا البدث. لذلك ًمكن
ً
 مهما

ً
 إًجابُا

ً
أن ىناك جأثيرا

العالُت باملدرضت  3 الخادي العشز الطبُعي على املعلم في مهارة القزاءة للطالب

 ًى ًالزجا. 3املدّمدًت 

 الاقترحات . ب

الزجا  3ملدرضت املدّمدًت العالُت   :ًٍى

مىاصلت جدطين الجىدة، فضال عن لمُت من املشىرة وألادواث التي جدعم عملُت  .1

 الخعلم

 درص اللغت العزبُت :مل

ش إلابداع والفعالُت في عملُت الخعلم من أحل حذب اهدباو واىخمام للطالب في  .1 حعٍش

 عملُت الخعلم

الخاحت إلى جدقُق أقص ى العائد من حمُع أشكال وضائل إلاعالم، ألاضالُب،  .2

خاصت بالنطبت ملهاراث الىضائل والبنى الخدخُت بغُت جِطير الخعلم باللغت العزبُت. 

لقزاءة خاحت املعلمين ملداولت مع وضائل إلاعالم ألاخزي خُث أن الطالب ال ا

 ًمُلىن إلى امللل أثناء الدراضت

ت حُدة التي جملكها بالفعل معلمي اللغت العزبُت .3  الخفاظ على خد لفاءة جزبٍى
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 :الالخقت للباخثين

ٍت التي للباخثين الذًن ًزغبىن في مىاصلت البدث هفطه، اقترح النظز في النظز 

ت لجمُع املهاراث، مثل مهارة  ضدطخخدم في املخغير الخابع، لخأثير على الكفاءة التربٍى

 الاضخماع والقزاءة والكالم والكخابت.

 


