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 الباب اخلامس
  اإلختتام

 النتائج  .أ 
فعالية استراتيجية التعليم  "بناء على نتائج حتليل البحث حتت املوضوع 

على ترقية مهارة " Group Investigation"االبتكاري بنموذج البحث اجلماعى 
، واآلن "العالية التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس " املعلمات" باملدرسةالكتابة 

  :يستخلص الباحث الذي مناسب يف أسئلة البحث، وهي كما يلي
بتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم االتعليم باستخدام عملية تطبيق كانت  .١

ة املدرسمهارة الكتابة ب على ترقية  ”Group Investigation”بحث اجلماعىال
يستعمل باإلختبار القبلي  التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية" ملعلّماتا"

 بحث اجلماعىالبتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم اقبل يستخدم 

”Group Investigation”  ة التعليم امث تطبيق شبه جتريبيةبتكاري الاستراتيجي
إلختبار البعدي بعد وا ”Group Investigation”بحث اجلماعىالبنموذج 

  بحث اجلماعىالبتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم ايستخدم 
”Group Investigation”  تابةمهارة الك على. 

أعلى النتيجة قبل : فاستطاعت الباحثة أن تقدم النتيجة يف اإلمتحان القبلي .٢
: إقامة شبه جتريبية فاستطاعت الباحثة أن تقدم النتيجة يف اإلمتحان القبلي

بتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم اأعلى النتيجة قبل إقامة شبه جتريبية 
ونتيجة  ٤٩وأما أدناها هي  ٧٨هي  ”Group Investigation”بحث اجلماعىال

ويف اإلختبار البعدي أعلى النتيجة بعد إقامة شبه جتريبية . ٧٠،٣٦معتدهلا هي 
 ”Group Investigation”بحث اجلماعىالبتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم ا

حلاصل افلذلك . ٨٧،٣نتيجة معتدهلا هي  ٦٨وأما أدناها هي  ١٠٠هي 
بتكاري الاستراتيجية التعليم اباستخدام  مهارة الكتابةتعليم  على تلميذاتال
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مبدرسة " ٣"فصل العاشر يف ال ”Group Investigation”بحث اجلماعىالبنموذج 
/ ٢٠١٦التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس للعام الدراسي  العالية" ملعلّماتا"

هذا احلال يستطيع أن ينظر بارتقاء نتيجة معدلتهم  .مرتفعة كفاءم م ٢٠١٧
 tأكرب من   ٢،٢٣احلساب  tوعرفنا أن درجة  .٨٧،٣فصار  ٧٠،٣٦ من

وهذه تدل علي وجود الفرق . فمقبولة ١،٦٨٠هو%  ٥اجلدول من املستوى 
بتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم اذو داللة بني التلميذات قبل يستخدمون 

فعرفنا أن تعليم . وبعد أن يستخدموه ”Group Investigation”ىبحث اجلماعال
  بحث اجلماعىالبتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم امهارة الكتابة 

”Group Investigation” أكثر فعالية ملهارة الكتابة اللغة العربية . 
والنتيجة  ١٠٠بناء على اجلدول درجة قيمة اإلختبار، حيصل النتيجة األعلى  .٣

ومستمرة يف ٧٦،٠٠واملتوسط هو   ٧٧،٢٧وأما قيمة املعدل . ٤٩األدىن 
وملعرفة . ٥١ونطاق هو  ١٥،٤٢٦ومعيار اإلحنراف هو  ١٠٠وجوده هي 

جيد جدا، جيد، وسط، : عالية ومنخفضتها يستخدم الباحث أربع فئات فهو
سؤاال وعدد من اختبار ) ١٠(ألن جمموع السؤال اإلستبيان عشرة . األدىن

، فالنتيجة األعلى ٤- ١، يستخدم دوارة القيمة يف اإلستبيان بني ٤بات اجا
١٠x١والنتيجة األدىن  ٤٠=  ٤xبناء على اجلدول توزيع ١٠=١٠ ،

 ٨٣،٠٠السابق،ميكن أن ينظر من استراتيجية التعليم االبتكاري بقيمة املعدل 
و  ٨أو بالتكرار ) ٤٠- ٣٤(ألن يدل يف فاصل قيمة " جيد جدا"هو يف الفئة 
أي تطبيق استراتيجية التعليم االبتكاري يف تعليم . جمبني% ٢٨،٥٧نسبة مئوية 

" ملعلّماتا"مبدرسة ك تأثريا جيد جدا حىت يؤثر مهارة كتابة اللغة العربية ميل
يستخدم أدوات البحث استبيان مغلق .التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية

بناء على اجلدول درجة قيمة . سؤاال) ٢٥(وعددهم مخس و عشرون 
دل وأما قيمة املع. ٦٨والنتيجة األدىن  ١٠٠االستبيان، حيصل النتيجة األعلى 
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ومعيار  ٧٢ومستمرة يف وجوده هي  ٨٤،٠٠واملتوسط هو  ٨٣،٠٢
 .٣٢ونطاق هو  ٨،٧٨٧اإلحنراف هو 

جيد جدا، : وملعرفة عالية ومنخفضتها يستخدم الباحث أربع فئات فهو
سؤاال وعدد من  ١٢ألن جمموع السؤال اإلستبيان . جيد، وسط، األدىن

، فالنتيجة ٤- ١تبيان بني ، يستخدم دوارة القيمة يف اإلس٤اختبار اجابات 
، بناء على اجلدول توزيع ١٢=١٢x١والنتيجة األدىن  ٤٨=  ١٢x٤األعلى 

" جيد "هو يف الفئة  ١١،٣٥السابق،ميكن أن ينظر مهارة كتابة  بقيمة املعدل 
% ٥٧،٥٣و نسبة مئوية  ٨أو بالتكرار ) ٣٨- ٣٠(ألن يدل يف فاصل قيمة 

االبتكاري يف تعليم اللغة العربية ميلك تأثريا  أي تطبيق استراتيجية التعليم. جمبني
التابعة جلمعية  العالية" ملعلّماتا"درسة باملجيد جدا حىت يؤثر مهارة كتابة 

  .ضة العلماء بقدس
الدرجات املكتسبة من التلميذات يف مهارة الكتابة الالئي مل يستخدم  املعلم  .٤

وهذه مل تصل إىل  ٧٠،٣٦التعليم االبتكاري بنموذج البحث اجلماعى مبعدل 
الدرجات املكتسبة من التلميذات يف  و ،٧٧) KKM(درجة املعايري األدىن 

مهارة الكتابة الالئي يستخدم  املعلم التعليم االبتكاري بنموذج البحث 
 .٧٧) KKM(وهذه أعلى من درجة املعايري األدىن  ٨٢،٩٥اجلماعى مبعدل 

بذلك  نستنتيج ان التلميذات الالئي يستخدم بنموذج البحث اجلماعى أكثر 
و احلاصل . يستخدم بنموذج البحث اجلماعىي مل التلميذات الالئ فعالية من

  .فمقبولة ٢،٨٨هو % ٥أكرب من اجلدول ٢،١٠١ t-tesاملكتسب من قيمة 
  
 اإلقتراحات  .ب 

استراتيجية التعليم االبتكاري بنموذج البحث وبعد حبث الباحث فعالية 
" املعلمات"درسة باملعلى ترقية مهارة الكتابة  ”Group Investigation”اجلماعى 
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، يريد يعطى اإلقتراحات اليت جيعلها العالية التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس
  :املذاكرة كما يلي

علي التدريس ملدة اللغة صها وينبغي هلا أن ترقي نظام املدرسة خص: للمدرسة .١
استراتيجية  العربية ويعطي املداخل لترقية التعليم اللغةتوسيع املعارف و .العربية

 على ”Group Investigation”بحث اجلماعىالبتكاري بنموذج الالتعليم ا
التابعة جلمعية  العالية" ملعلّماتا"درسة بامل "٣"يف الفصل العاشر  تابةمهارة الك

 .ضة العلماء بقدس
تعليم اللغة يف  تزويد سعية حنو ترقية اهتمام الطالب ينبغي له أن :للمدرس .٢

  بحث اجلماعىالبتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم ا العربية
”Group Investigation” درسة بامل "٣"يف الفصل العاشر  تابةمهارة الك على

وينتهز الفرصة وينظم  .التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية" ملعلّماتا"
ويستطيع أن يستعمل  تابةالك ىلع تلميذاتالوقت جيدا وبدوام لتدريب ال

  املتنوعي مبرتح سلوباأل
ينبغي هلم أن يتعلموا املواد الدراسية باجلد ويتعودوا الكالم باللغة : للطالب .٣

 يف يف إجناز التدريس بأعلى درجة ممكنة تلميذاتإاض محاسة الو .العربية
بحث البتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم ا العربية اللغة تعليم

 "٣"تابة يف الفصل العاشر مهارة الك على ”Group Investigation”اجلماعى
  .التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية" ملعلّماتا"درسة بامل
  

  اإلختتام  .ج 
حنمده ونستعينه ونسغفريه ونتوب إليه ونعوذ باهللا من سرور احلمد هللا 

. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضلّ له ومن يضلل فال هادي له
الصالة والسالم . وخباصة القوة والقدرة للباحث على إمتام هذا البحث العلمي
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به والتابعني ومن على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصح
تبعهم بإحسان يوم الدين ونترجي بشفاعة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف يوم 

  .والحول والقوة إالّ باهللا العلي العظيم أمابعد. القيمة
قد انتهى الباحثة هذا الباحثة حبثا كامال يف مخسة أبواب، ويرجو الباحث 

استراتيجية التعليم فعالية  "ضوع أن جيد القارئ مايعينه يف هذا البحث حتت املو
على ترقية مهارة  ”Group Investigation”االبتكاري بنموذج البحث اجلماعى 

ويرجو ". العالية التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس" املعلمات"درسة باملالكتابة 
 الباحث النقد واإلقتراحات من القارئني مجيعا يف إمتام هذا البحث، عسى اهللا عز

لّ أن ينفعنا ذا البحث العلمي ويرزقنا علما نافعا وفهما صحيحا وعمال وج
  .أمني. صاحلا مقبوال

 


