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تمهيديةكلمة 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة احلمد هللا الواحد القهار 
، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ألويل القلوب واألبصار

حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.وحبيبنا 
نعما كثرية وتوفيقا يهاالذي قد أنعم علفالكاتبة تشكر اهللا شكرا جزيال، 

اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة   وهداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إل
سالمية يف  ة اإلكشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبي

اإلسالمية احلكومية عالءالدينجامعة اللغة العربية تدريسرتبية قسمالكلية 
مكاسر.

بفضللكنالرسالةهذهكتابةيفكثريةمشكالتالباحثةواجهتلقد
انحىتمعاجلتهايفالباحثةاستطاعتذة واألصحاببعض األساتخدمةو اهللا

علىجلزيلالشكراتقدمأنالباحثةوّدتولذا. كاملةالرسالةهذهكتابةت
:منهماملشجعنيواملشرفنيواملساعدينهؤالء

، "دنّور" واألم "حبر الدينالكرميني العزيزين احملبوبني، األب "والديّ .1
واألخت"سوريا وسنريا وسنبيا ورسنا""مستاري و علم الدين ".واألخ

اللذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد وساعداين 
بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما 

الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.



ح

األستاذ الدكتور احلج. مسافر ببابري., م.س.إ مدير جبامعة عالء الدين .2
مية مكاسر ونوابه. اإلسالمية احلكو 

الدكتورغ. عميد كلية الرتبية ونوابه .س.، م.أ.الدكتور احلاج حممد أمرى، ل.3
مالك اة، والدكتورة مشكنائب العميد األول.غ.م.أموليونو داموفوليـئ،

الدكتور احلاج شهر الدين األستاذ ، و ةة العميد الثانينائبإ. .إبراهم، م.س
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم نائب.د.عثمان، م.ف

اإلسالمية احلكومية مكاسر.عالءالدينيف توجيه كلية الرتبية جبامعة 
اللغة العربية يف كلية الرتبية تدريس رئيس قسم .إ. ا.حتإميكا، محالدكتور .4

ذه الرسالة. الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 
اللغة العربية يف  تدريس سكرترية قسم الدكتورة سىت عائشة خالق، م.فد. .5

ذه الرسالة. كلية الرتبية اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 
ما يعطي الدعم دائاحملاضر واملشرفك.غأ.م،ادينجهنديساألستاذ الدكتور .6

إىل احلاضر ميكن حلها حبث هذه الرسالةمن بداية واالهتمام والعاطف
املشرف احملاضر كإ..فدس.أغ., م ّيف,ار . واألستاذ الدكتور بشكل صحيح

لذلك ميكن حل التوجية والتشجيع والدوافع للباحثةدائما يعطي التوجيه و 
هذه االطروحة

م يف ترقية ما عندي اتكل األس.7 ذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقا
ة.ة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعاملرحلمن أفكار منذ 



خ

قسم تدريس اللغة العربية يف كلية مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب .8
الطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الرتبية بوجه خاص و

ذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من  الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة 
ف هذه الرسالة.أفكار وآراء يف تألي

كل و ابن هّبان,س.فد.إ. رئيس املدرسة احلكمة الثانوية احمللية تتوىل.9
للبحث.الفرصة قد أعطوا الباحثةنالذيواملدرسنيدرسات امل

فصل التاسع الذين يستعدون أن ميلؤو مقياس حبث الباحثة.الطالب .10
ابن عمي "ارض شم" و "هسدي" .11

تكون هلا منفعة وزيادة هذه الرسالة إال أنةوأخريا إين ال أرجو بعد كتاب
الرسالة, آمني يا رّب كتابةسأل اهللا التوفيق واهلداية يف  لدى القرّاء, وأوعونا

العاملني.
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تجريد البحث
: هرني بحرالدينالباحثةاسم 

۲۰۲۰۰۱۱3013: جامعيرقم ال
: تأثير النشاط الصباحي قبل التعلم على انتظام الطالب بالمدرسةالموضوع

الحكمة الثانوية المحلية تتولى بوليوالى مندار.

باملدرسةتأثري النشاط الصباحي قبل التعلم على انتظام الطالبهذه الرسالة تبحث عن 
حتتوى هذه الرسالة على مشكالت وهي كيف كان شكل احلكمة الثانوية احمللية تتوىل بوليواىل مندار. 

املدرسة احلكمة الثانوية احمللية توتوىل بليواىل مندار ؟ لطالب يف لقبل التعلميط الصباحانشالتنفيذ لل
ط انشية تتوىل بليواىل مندار ؟ وهل الاملدرسة احلكمة الثانوية احملليف وكيف كان انتظام الطالب 

املدرسة احلكمة الثانوية احمللية تتوىل بليواىل مندار؟انتظام الطالب يف علىمؤثرقبل التعلميالصباح

موع الكلي يف هذا البحث هو الطالب للفصل التاسع احمللية الثانوية احلكمةاملدرسةيفا
موع الكليكل منيف هذا البحث هي والعينة النموذجية. طلبا30تتوىل بعدد وأدوات . يكون ا

. وشكل الوثائقاالستبياندليل املالحظة وأوراق مجع املواد هي الباحثة يف البحث الىت استخدمتها
وطريقة التحليل املواد البحثية هي طريقة التحليل اإلحصائي الوصفى و طريقة التحليل اإلحصائي 

االستداليل.

على انتظام قبل التعلمالبحث على أن يكون أثر بني النشاط الصباحيتدل هذه نتائج 
وهذا ) r= 0,207)p =0,012املدرسة احلكمة الثانوية احمللية تتوىل بليواىل مندار, يف الطالب 

انتظامتأخريسببمن العوامل اليت عامليقولب يدل على أن عطاء النشاط الصباحي قبل التعلم هو 
تكون افرتاحة هذا البحث هي معلومة الثانوية احمللية تتوىل. ة"كماملدرسة "احليفالطالب وتقدمه 

للمدرسة أن تطبيق النشاط الصباحي قبل التعلم يستطيع أن يرقي انتظام الطالب.
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األولباب
مقدمة

خلفية المشكالتالفصل األول : 
لدولة ليف حياة اإلنسان، وال سيما مهمةاألشياءأحدتعليم هو أن ال

وشخصية الشخص ةعيبشكيل طمن اجلهود املبذولة لتواحدعلىيشتملو ،ألمةلو 
بشأن نظام التعليم 2003لسنة 20مجهورية إندونيسيا رقم نينوايف قملاوفقا 
و من التعلم وعمليةِ اجلالتعليم جهد واع ومتعمد خللق "1ية، اآل1الفصل,الوطين
الروحية للدين، وضبط قوةهلمكونتلماحتماهلفاعلنينو املتعلمكي ينموالتعلم  

تمع واألمة هلمواملهارات الالزمة، ةوالشخصية، والذكاء، واحلرفالنفس، ، وا
1.والدولة

، املعرفية واحلركيةةبني القدر تعادللديهشر الذيتشكيل البيهدف التعليم
الذي يكون أن التعليم سوف ينتج اإلنسانومن املمكن يقالالعاطفية. ةوالقدر 
فاظ حمو دويل،رؤية وموقفموهلسامية،التمسك بالقيم الثقافية تشخصيةهلم 
م اجلانيةعلى 2.هاوتعزيز صور

.304. ص.2013), اداجكرتا : فيت راج غرفندو بريس, (,Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, هسب اهللا1
.174. ص, 2014بريسس), , (مكسار: جامعة عالء الدين Pendidikan Karakter,ب. مرجان الوي2
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تطور التقدم ةادزيالتعليم هو شيء ال ميكن فصله عن احلياة البشرية. مع 
ى واحدإلنسان. لحتياجات ر االصدأالتعليم علىوضعِ و ، يف اليومالتكنولوجي
علومالطُلَب من الطالب اكتساب يف املدرسة،و هي مدرسة. املعروفةاملؤسسات

.نتظاممبا يف  قيمة االو لمجتمع، غاية، ويف املستقبل سينفع لوالقيم اجليدة 

ةممهو اليت يكون هلا هدف احدى املؤسساتاملدرسة هي وال شك يف أن 
على من القيم اليت جيبواحدةو . طالبقيمة للالبنمول حرف ياعتباره تشكب

مجيع علىالرتكيزانتظاممنو قيموينبغي 3.نتظامنفذ هي قيمة االيأن الطالب
قيمة تركيز البداية يف مدرسة ابتدائية. اليت يكون تنفيذها يفمستويات التعليم 

مثلة من اخلري والشر، ولكن األاملدارس ليس فقط لتوفري املعرفة و علىنتظاماال
علىسعدةبالونيشعر طالبجعل العلى املعلمني جيب،أيضااملهممن األكثر
منتظامقيم اال يف احلياة اليومية.اعلى تطبيقهينر ادقمع اإلضافة إىل أ

اليت هلا ملدرسةاب أصبحت كبرية جدًا لتقدم املدرسة. الالطانتظامةمشكل
بدًال من ذلك، . ةجيدالتدريسعملية تنشأسوف دائماً رتتيبنظام جيدا ال

عادية غري منظم الشرط سيكون خمتلفاً كثريا. وتعترب االنتهاكات اليت حتدث ةرسدامل
لقبيل ليس من السهل. ولذلك، من أجل تثقيف وإىل حتسني احلالة من هذا 

كل و .والرتتيبالقواعدعل جتالرتبيةاملدرسة كمؤسسةفتظمنيمنالطالب ليصبحوا 
Penanaman Nilai-Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas IV SD Negeri kepek Kecamatanديان اردينيت,3

Pengasih Kabupaten Kulon Prog , ,4) ص. 2015رسالة (يوكيكرت: جامعة احلكومية يوكيكرت.
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تعارض مع الدين. كما طاعتها، طاملا القواعد املذكورة تباملصنوعة اليت جتاعدو قال
، فيما يلي نصها:59"اآلية 4/اءنساليف القرآن سورة 

يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَناَزْعُتْم ِيف "
ٌر َوَأْحَسُن َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل  اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر ذِلَك َخيـْ

"تَْأِويالً 

املصنوعة، طاملا لنظمانطيعأننا جيب علينا أن كانت اآلية السابقة تصف
لنظمالكن على الرغم من أن املدرسة قد جعلت و القواعد ال تتعارض للدين. 

، لنظملذين ينتهكون وال تلتزم باب اهناك العديد من الطال، ولكن ال يزالالرتتيبو 
مثل عدد الطالب الذين يأيت يف وقت متأخر إىل املدرسة، الطالب الذين ختطي أو 
ترك فئة عندما جتري الدروس، التعلم كسول، غالبًا ما ال يذهبون إىل املدرسة، ال 

.وغريهمميكن العمل على املهام املسندة، 

" أن النشاطىلو تتالثانوية احلكمةمدرسة"هذه املسألة، يشعر نظرا إىل
ذلك اليوم برنامج النشاط يف املدرسة مهم جدًا وحيتاج إىل تنفيذ  يصباحال

كمحاولة يف غرس العادات واملمارسات الدينية، فضال عن تدريب الطالب على 
هنا هو نشاط الذي يتم تنفيذه قبل عملية التعلم يصباحالالنشاط. نتظاماال

سىن، واالستماع إىل املدرسني نظراً احلأمساءقراءةثل قراءة القرآن، لتأخذ مكان م
مبكر يف املدرسة القيام مبثل . ولذلك جيب أن يصل مجيع الطالب يف وقتحماضرة
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التقليل من عدد ، ومن املتوقع أنه ميكن ىصباحالالنشاط هذا. معلنشاطااهذ
.الطالب الذين هم غري منضبطة

نشط التأثرييف احباث بعنوان "سحورةاملةعلى أساس ما سبق، فإن الباحث
ىلو تتاحملليةثانويةالاحلكمةدرسةاملالطالب يف انتظامعلىقبل التعلم يالصباح

".ليواىل مندرب

البحثتمشكالالفصل الثانى :

:فهيالبحث يف هذه الدراسة تمشكالأما 

لطالب يف لقبل التعلميط الصباحانشلشكل التنفيذ لكانكيف.1
؟رابليواىل مندىلو تو تاحملليةالثانويةاحلكمةدرسةامل

درسة احلكمة الثانوية احمللية تتوىل امليف الطالبانتظامكانكيف.2
؟ر ابليواىل مند

الطالب يف انتظامعلىمؤثرقبل التعلميط الصباحانشهل ال.3
؟رادرسة احلكمة الثانوية احمللية تتوىل بليواىل مندامل

الفرضيةالفصل الثالث:  

قدمها الباحثة وفصلها من ملشكلة البحث اليت يالفرضية هي جواب مؤقت
:هيفالفرضية يف هذه الدراسة، االطار النظري و مازالت تبتلي حبقه. وأما



5

يفرضية العدم. ال1

املدرسة الثانوية يف الطالبنتظامقيام به غري فعال الالصباحي الالنشاط 
.ىلو احلكمة تت

البديلةةفرضيال.2

املدرسة الطالب يف نتظامالقيام به فعال القبل التعلميط الصباحانشال
.ىلو الثانوية احلكمة تت

وفوائدهاغراض البحثالفصل الرابع : 
البحثضاغر ا.1

فهي:الدراسةهذهمنوأما الغرض

ملعرفة شكل التنفيذ من النشاط الصباحي قبل التعليم..1
الطالب.انتظامملعرفة شكل .2
الثانوية املدرسةالتعلم القيام به يفقبلالنشاط الصباحيتأثريملعرفة.3

.الطالبنتظامالاحلكمة تتوىل
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. فوائد البحث2
النظريةالفوائد. أ

نتائج البحث هذه العطاء املسامهة والفوائد يف منو العلوم عسى أن تقدر
والعطاء ذلك،إىلوباإلضافةخاصة لدراسة العلوم الدينية، إضافة إىل ذلك،

أنميكناإلمكانالقيام به، وبقدرالنشاطعلىالتعليميةللمؤسساتاملعلومات
للطالب.اجليدةوشخصيةيزداد موقف

العمليةالفوائد. ب

كمافهيالدراسةهذهمنعليهااحلصولميكناليتالعمليةوأما الفوائد
:يلي

يفالنشاط لتنفيذهحولجيدةمعلوماتتوفرأنميكنللمدرسة،بالنسبة-
.الطالبانتظامموقف ينميَ أنميكنأوفعاالاملدرسة

اآلخرينللكتابالعلميللعملالدراسةوموادللجامعة،بالنسبة-
شكالباعتبارهللتفكريمنوذجنطاقوتوسيعحتسنيوميكنللمؤلف،بالنسبة-

عليها.احلصولمتاليتالعلومأشكالمن
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الثانيباب

الدراسة المكتبية

قبل التعلمالنشاط الصباحي.أ
النشاط الصباحي تعريف .1

مستمدة من املغامرة اليت تعين كادح؛ عاطفي ومتحمس؛ النشطة. نشاطال
ميكن القيام بعمل املقاطع إىل اخلمسينات له أمهية حيث األنشطة هي األنشطة 

.واجلهود والعمل
كبرية" مبعىن اجلزء األول من اليوم، دنسياإلناليوم يف "قاموس اللغة صباح 

الوقت بعد شروق الشمس حىت بعد ظهر اليوم

ها يف الصباح قبل البدء يفاليت مت إجناز النشاطوهالنشاط الصباحيوهكذا
هذا . حيث تطالب الديينبرنامج النشاطهو قبل التعلميالصباحالنشاطالتعلم. 
هوالنشاطهذاللحضور مبكرا يف املدرسة حلضور هذا احلدث. طالبالالنشاط
كنشاطالربنامجهذاوالغرض من. بيئة املدرسةيفالديينالنشاطإلحياءحماولة

الوقتاستفادةعلىوتدريبهمالعبادةتنفيذعلىالتعودعلىاألطفاللتدريب
.)الوقتانتظام(
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انواع النشاط الصباحي.2

:هيفاميقو اليتالنشاط الصباحيانواعأما

القرآنقراءة.أ

وأما يف اللغة  1تعريفه بوجهني اصطالحا كان أم لغًة.ميكن غالباالقرآن
كان مشتق من كلمة قرأ يقرأ معناها تالوة وفقا ملا قاله اللحيان، وأما  يف 

:طريقتني، مهابميكن فهمه أيضاآنقر ال. حصطالاال

بوسيلةلنيب حممد إىل ايوحىأن القرآن هو كالم اهللا الذي ،النهائيالتعريف.1
(تاواتور)، فضال عن تر، روي بتو ةجز املعنب اوحتتوي على ججربيل، ملئكة 

" ...الدينية، مثل الصالةنشطةيف بعض األةاستخدامه كقراء
اثننيبنيمكتوبهوالذياهللاكالمهوالكرميالقرآنمثالوصفي, التعريف.2

.ناسسورةمعوانتهىالفاحتةسورةمنبدءااملصحف،أغلفةمن

مد عن طريق املالك جربيل كتاب اهللا كشف على النيب حمالقرآن الكرمي هو  
2احلصول على اجلدارة. قال مناع القطن ما يلي:ئتهوقرا

"اجلدارةعلىاحلصولوقراءته. حممدالنيبعلىاملنزلاهللاكتابهوالقرآنإن"

.36) ص. 2008يوغيكرتا:بستك بيلجر,: 1طبعة (, Peta Pembelajaran Al-Qur’an, أمحد مشس مديان1
33ص. ),2012, : بندنغ: بستك سيتيا3(طبعة , Ulum Al-Qur’an, روسحن أنور2
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قراءة القرآن مؤثرة جدًا على شخص قراءته. وقد أثبت ذلك بالدكتور 
واحداً من الطبيب العصيب يف الواليات املتحدة، من خالل أحباثه القاضي، أنه كان 

على مر السنني يف عيادة األصل فلوريدا، تثبت فقط عن طريق االستماع إىل تالوة 
اآليات من القرآن الكرمي، املسلم الذي يتقن اللغة العربية أم ال، ميكن أن تشعر 

خبارات للدماغ البشري، ويقلل تغريات فسيولوجية كبرية جداً، إضافة أجهزة االست
.3من االكتئاب، واحلزن، وكسب السالم للروح، ودرء األمراض املختلفة

عاميفالشماليةأمريكااإلسالميالطبمؤمتريفقدمتلدراسةتقريريف
حتقيقعلىقادرةلتكوناليوميةاحلياةروتنيقراءةأثبتإذاالقرآنأنوذكر1984

.تواضعبكليستمعونالذينألولئكبالنسبة٪ 97إىلالبالراحة

قراءة القرآن معا أفضل كزبري أبو هريرة روي أن النيب. وقال: "الناس الذين 
جتمعوا يف أحد املنازل هللا سبحانه وتعاىل. أثناء قراءة كتاب اهللا وتادروس، تسري 

ا جم ا مغطاة بنعمة، واملالئكة اجلليلة، وتوصف بأ موعته "وصوًال إىل هدوء. أ
4)(رواه مسلم

Pengaruh Pemberian Terapi Musik Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Ibu Inpartu“,ألف ديان3

Kala I Fase Aktif di RSKDIA PERTIWI Tahun 2014” ,32) ص. 2016, رسالة اجلامعة(مكاسر: جامعة عالء الدين
.101, بندونغ: البيان, ص. Menjaga Kemuliaan Al-Qu’an, إميم نواوي4
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االسماء الحسنىقراءةب. 

العديد من الطرق لتشكيل شخصية الطفل. جيب إنشاء تشكيل شخصية 
الطفل مبكرا حىت أن كان املرشح ولد جيل من املختصة وعالية اجلودة، شخصية 
سامية. طريقة واحدة يف تشكيل شخصية الطفل بطريقة أقرب إىل اهللا العلي 

ويف هذه احلالة، ميكن أن يتم بدعوة زراعة عظمة، كأمساء ال حسىن يف القدير. 
.احلياة اليومية

وكان أمساء األفضل والعظيم ميلكها بن أمساء األمساء احلسىنتعريفحرفيا، 
يشري إىل األمساء، والعناوين، والتسميات، فضال عن مسات اهللا ""عز وجل-اهللا

غ حسىن بن أمساء تسعة وتسعون منها جيب أن مجيلة بعد اآلن أما. وكان هذا املبل
.همتكون معروفة ومتارس

الكرمي،القرآنيفمذكوروهوواحلديث،القرآنعلىاملفهومهذاويستند
:تعاىلاهللاقال

َا... ولِلَِّه اَالْمسَآُء اُحلْسىن َفآْدُعْوِ

:أيضاالنيبيوصفاحلديثويف

اري(نَّ هللا ِتْسَعًة َوِتْسِعْنيَ ِاْمسًاِماَئًة ِاالَّ َواِحًدا ِمْن َاْحَصاَها َدَخَل اجلَنَِّة. إ )رواه 
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الى المحاضرةج. استماع

سبع دقائق وذلك هو الفن، والفن احملاضرةالكلمة هي اختصار لكلية
ا إليصال شيء لآلخرين مع مدة من الزمن وهي ليست من ذلك بكثري. مث دع

هي واحدة من أشكال الدعاية. الدعوة بث احملاضرةكما حماضرة قصرية.احملاضرة
الطالقهوالدعايةمنغرضال5.الدعاية، دعوة إىل دراسة وممارسة تعاليم الدين

الدعايةمنوالغرض. اإلهليالنوراىلالظالمأشكالمجيعمنالبشريةسراح
إىلحالةمنالناسنقلمناخلويلخبيولطرحهااليتالدعايةمفهوممعيتماشى

6.اإلجيابيةاحلالةإىلالسلبيةاحلالةمنالواضحمن.أخرى

اهللاقالكما. السيئةاألشياءومتنعاخلريإىلدعوةنفسهجوهر احملاضرة
:ونصها،110اآليةعمرانآلسورةيفتعاىل

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ُكْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس  تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ 

السيارةهواحملاضرةتوصيلعلىالبشرياإلفراجاليتالدعايةمنالغرض
:وهيعناصر،ثالثةاحملاضرة. األرضهذهعلىاخلرينشريفجدافعالةهياليت

سوربايا: جف. بستك أغونغ , Klasifikasi ayat-ayat Al-Qur’an Dakwah Kontemporerحممد أرفنب, 5
1حرفن, ص. 

:Tafsir Ayat Dakwahإفتيت جافر, 6 pesan, metode, dan prinsip dakwah inklusif تنغرينغ: 1, (طبعة :
.212مصباح) ص. 
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معطي احملاضرة.أ
االوصل الشخص. قصريةحماضرةاالوصل اليه الشخصمعطي احملاضرة هو

هومندربوليواىلمدرسة العالية احلكوميةيفاملنفذةالنشاطايف اضرةاليه احمل
بالدور.املدرسون

مستمع احملاضرة.ب
منتسليمهاقصريةحماضرةإىليستمعالذينالناساحملاضرة هومستمع

إنشاءوليساملشورةعلىاحلصوليفهيالطبيعةاحملاضرة مستمع. اآلخرينقبل
.الكراهيةعلىجمموعةإنشاءمرجل،
.تسليمهانصيحةأورسالة.ت

الطالبانتظامب.
نتظاماالتعريف .1

من هذه .معىن التعلمDiscereمن الكلمةالالتينيةمنمشتقة نتظاماال
هو أمر لتنظيم ترتيب نتظامهذا يعين التدريس. االdisciplinaالكلمات تظهر كلمة

الشخصي واجلماعي يف حد ذاته يطرح نفسه يف النفس ألن هناك نتظاماحلياة واال
.دفعة على طاعة النظام
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علىاملرءرغبةمنواملوقفاالستعدادهونتظاماالأنسنغودميدجوقال
اورةاملنطقةيفااملعمولالتنظيميةللقواعدواالمتثالااللتزام 7.ا

معان،عدةعلىتويحتكلمةنتظام،االكبري الاإلندونيسيالقاموسيف
علىحيتويالدراسةجماليفنتظامااللقواعد) االمتثال(والطاعةنتظاماال: هي

8.واألساليباألنظمةبعضكائن،

نتظاماالهو) 1999جوهرها،يف(ويبسرتكبريقاموسقبلمننتظاماال
9.والكفاءةاالنتظام،أواألحرفكيندارى،الذاتلزراعةممارسة

أوالتعلمعلىتنطوياليتأول،. احلواسمنواثننينتظامواال،ببأجه
قلقةنتظاماالأنالثاين،واملعىن. العقابأوالثوابتنفيذخاللمنالسلوكالطباعة

10.اجلاينضدالعقابيةاإلجراءاتمعفقط

القيادة،لقيادةوالطاعةللقواعدتعديل. واإلشرافالرقابةهونتظاماال
ذاتالبيئيةاملواقفنتظاملالبالنسبةأما. وغريهااالجتماعيةاملعايريمعالتكيف

: جكرتا: كينجن بريند ميديا غروب), ص. 1(طبعة , Manajemen Sumber Daya Manusiaإيدي سرتسنو, 7
86.

Pengaruh kedisiplinan guru terhadap hasil belajar peserta“حممد فرينتو مسسور, 8 didik kelas ix

di mts kaduaja gandangbatu sillanan tana toraja” , ,9) ص. 2014رسالة جامعة( مكاسر : جامعة عالءالدين
.16مكاسر: جامعة عالء الدين بريسس, ص. , Perilaku disiplin remajaإستيان أ. رمحن, 9
.87ص. , Manajemen Sumber Daya Manusiaإيدي سرتسنو, 10
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منشكلهونتظاماال. معااحلياةقواعدمنشكلضدالسلوكوتعديلمغزى
11.النظاموإدامةعلىاحلفاظأشكال

نتظاماال: "ومهاوالثقافة،والتعليمالرتبيةوزارةوضعتهااليتنتظاماالتعريف
السائدةواألعرافالقواننيجلميعاالمتثاليفالرغبةحيتويالذيالعقلياملوقفهو
اللوائحإىلاالنضمامأوالطاعةيعيننتظاماال". ومسؤولياتواجباتأداءيف

.جراوهلموالقانونوالنظام

هونتظاماالتعريفاقرتحسوريةلريةس.ف. هاسبوان املاليوعامليف
اليتاالجتماعيةواألعرافالقواننيمجيعيطيعأنلشخصواالستعدادالوعي
األنظمةمجيعمعطوعااالمتثالشخصموقفهوالسؤاليفالوعي. تطبق

مويدركون مواجبا عملكلتفعلأوميتثلسوفانهوقاللذلك،. ومسؤوليا
وفقاالشخصوأفعالوسلوك،موقفهواالستعداد. اإلكراهعلىوليسجيد

12.الأممكتوبةكانتسواءللقواعد،

وحتسنيلصيانةشخصمناملشاعرتعززأنميكناليتالعمليةهونتظاماال
.التوايلعلىاملنظمةللقواعداالمتثالخاللمناهلدف،يفاملنظمةأهداف

Pengaruh motivasi belajar dan disiplin terhadap hasil belajar fisika pada siswa“سسيان, 11

kelas mia sman i marioriwawo” , ,22), ص. 2015رسالة اجلامعة( مكاسر: جامعة عالء الدين
.193, جكرتا: بوم أكسر, ص. manajemen Sumber Daya, مليو س.ب. هسبون12
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تطويرعلىالقدرةلديهالذياملكانهيرمسيةتعليميةكمؤسسةاملدرسة
سلوكعلىمباشرةملراقبةكوسيلةاملدارسيفنتظاماالتفسريوميكن. نتظاماال

.والثوابالعقابنظامباستخدامالطالب

اتأديبيةإجراءاتأبدا. النجاحمفاتيحمنواحدهونتظاماال تعيقأل
تبدأأنوينبغي. نتظاماالعدمبسببالفشلحاالتمنكثريسببهي. األداء

مشاكل،لديهاوليسواجباتمركزةتكونحبيثالتنفيذ،صياغةبدايةمننتظاماال
مثل،نتظاماالدوناملوهبة"جونيوربراونح. ججكسسونقولحدوعلى

الولكنكاحلركة،منالكثريهناك. األسطوانةاجلليدعلىالتزجليفاألخطبوط
13".جانبيةأوالوراء،اىلقدما،ستمضيكانتإذاماأبداتعرف

التوقعاتتلبيةأوملتابعةالناستعليمهونتظاماالمنالرئيسيواهلدف
للشعبكوسيلةنتظامااليعرفأيضا) 1984(هورلوك. معقولبسعراالجتماعية

موعاتاألخالقيالسلوكقيمةوتبلغاألطفالتعليم 14.ا

), ص. 2010: يوكيكرتا: بينريبت ميديا بريسندو, 1(طبعة, tips kilat Kepemimpinan 101, حيغر بنغريب13
34.

.16ص. , Perilaku disiplin remajaإستيان أ. رمحن, 14
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التخصصاتمتنوع .2

:وهيالثالثة،السلوكياتأبداهالذينتظاماالأنواعمنأيأريكونت

والطالباملعلمنيالذياملنظمووضعالدراسية،الفصوليفنتظاماالسلوك.أ
تنفيذيففعالةبصورةاملهامتنفيذمنيتمكنواحىتالدرجةبالقواعدااللتزام
.الدراسيةالفصوليفوالتعلمالتعليمألنشطةعملية

املدرسةجهداملدرسية،البيئةيفالدراسيةالفصولخارجالسلوكنتظاماال.ب
التصرفعلىالطالبوتشجيعحتيد،الحىتالطالبسلوكعلىللحفاظ

.املدرسةيفااملعمولواألنظمةللقواعدوفقا
يفارتكبتاليتواألمهاتاآلباءقبلمننتظامواالاملنزل،يفالسلوكنتظاماال.ت

.طيباولداليكونالطفلسلوكتنظيمإىلويهدفاملنزل

تقسيمهاوميكنمنظمة،كللظروفوفقاأعربسوسانتوس.اسرتيد
:وهيأنواع،) 2(قسمنيإىلنتظاماال

.جيايباإلنتظاماال.1

.السليبنتظاماال. 2
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إجيابية،طبيعةهلااليتنتظامااللتحقيقالسعيإىلزعيممهمةهيوهذه
.السليبنتظاماالأيلتجنبوذلك

تتكيفأنميكناليتوالتقاليدوالعاداتللتعليمنتيجةهواإلجيايبنتظاماال
عنالنامجةالتبعيةيفالعناصريفكعنصرالسليبنتظاماالأنحنييفالدولة،مع

.العقابمناخلوف

نتظاماالوظيفةغرض.3

السعيهوالذايتنتظاماالمنالغرضأنعلىتنص) 1964(برنارد
يكونسوفالذيالصاحل،الرجلأصبحاألطفالوتنميةالطفلمصلحةلتطوير
.صاحلنيومواطننيوجريانأصدقاءلدينا

الدينيةالقيمإىلاستناداانتظام،لديهاالذايتنتظاماالهمالذينالناس
معىنذاتحياةمنواملواقفاحلياةيفوفلسفتهاالعالقات،وقواعدالثقافيةوالقيم
تمعلنفسه تشكيلعلىيعملنتظاماال)1991(نرساو غوفقا. والدولةواألمةوا

يسببأوضغطتشعرتعدملاليتالعاداتيفراسخةلذلكالسلوك،هذامثل
.التوتر



18

الذيللمراهقنينتظاملالالرئيسيةاملهمةأنإىليشري) 1973(هورلوك
تتمأنميكناليتاألسبابعلىاالجتماعيةللتوقعاتمطابقةاملراهقنييعلم

15.عليهااملوافقة

نتظاماالتشكيلعملية. 4

ملكية) Shochib،1998يف(Gnagey،نتظاماالهولألطفالالذايتنتظاماال
اآلباءمنحماولةيكونأنينبغيالتعلمبدايةيف. التعلمعمليةتتطلبنتظاماال

16:طريقعنذلكيتمأنوميكن. واألمهات

تدريب.1
.األخالقيةاملرجعيةأساسعلىللقيموفقاتتصرفنفسكعلىتعرف.2
.لتطويرهواألمهاتاآلباءعلىالسيطرةعلىاحلفاظ.3

يقرتحالصدد،هذاويف. اخلارجيةالسيطرةجهودتكونأنثلثإنويقال
:وهياألطفال،الذايتنتظامااللتحسنيشاملجثالثةروعوس

األخالقيةالقيمتعكساليتالظروفواألسرةالوضع.1
األسيفاألخالقيةالقيمعلىوالتعرفالتعود.2

.19ص. , Perilaku disiplin remajaإستيان أ. رمحن, 15

21ص. , Perilaku disiplin remajaإستيان أ. رمحن, 16
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.األسرةأفرادمجيعقبلمنيطاعألنأنظمةإنشاءمت.3

دعوةأنعلىتنصاليت) sochib،1998يف(purkeyمعيتماشىوهذا
:طريقعنذلكيتمأنميكنالذايتنتظامااللديهماألطفال

لهكفردالطفللوجودإجيابيةتأشريةلبناءواألمهاتاآلباءمنيطلب.1
.سعيدااآلخروتقبلنفسهتوجيهعلىقادرمعىن،

واحرتاماألخالقية،القيمحنوالقصديكونأنعلىاألطفالمساعدة.2
.التدقيقواحرتامواآلخرين،أنفسهم

.ذاتهحديفنتظاماالدائمالتحسنيوزراعتهاتدريب.3

نتظاماالتنفيذ.5

القيامإىلعادةمييلونالذينالناس. الذايتنتظاماالبيبدأنتظاماالتنفيذ
سيكونالوقتذلكTohardiقال. القواعدعلىواحلفاظواجبهمنأنبأشياء
مدائماتؤديأناملتوقعمنواليتمنهم،مطلوبهومافهمعلىالناس واجبا

وراءأناحتماالهناكأنيعرفونالناسمنكثرياآلن. املتعةمعوفعاليةبكفاءة
17.الكسلمننفسكحتسنيهونتظاماال

نتظاماالوإنشاءأسلوبتطويرأنواع. 6

.94ص. , Manajemen Sumber Daya Manusia, إيدي سرتسنو17
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واحدموقفيفنتظاماالوتطورتولدتاليت)1994(برجودرمنتووفقا
تمع،يفبالفعلاملوجودةالثقافيةالقيممنظومةيف مناثننيهناكأنيعينوهذاا

18.نتظاماالتشكلاليتاألساسيةالعناصر

رجليفقائماكانالذياملوقف). 1

تمعيفالثقافيةالقيمنظام). 2 .ا

والعاداتوالتعليم،التدريبخاللمنيتحققوأنتنمونتظاماالسوف
منبدءاأسرية،بيئةيفاألطفالمعتبدأأنجيباليتالعليا،املثلبعضمعزراعة
. قوةتزداداليتنتظاماالأشكالمنشكلوتقدميالنمويفويستمرالطفولةمرحلة

استخداماملراهقةسنيفاآلباءسلوكعلىالسيطرةأجلمنالصدد،هذايف
طريقةهياستخدامهاميكناليتاألساليبمنأنواعثالثةوهناك،نتظاماال

.واإلباحيةودميقراطيةاستبدادية

نتظاماالفرضمحاوالت. 7

:يليكماهياملدرسيةالبيئةيفنتظامااللغرسسبوتركورنيوانحملاولةووفقا

صحيحبشكلالقواعدتضع. أ

.25ص. , Perilaku disiplin remajaإستيان أ. رمحن,18
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سلطةفقطغرسوليسوسائلهناكحكمكلأنللطفلفهمإعطاء. ب
املعلم

الطفللعمرتنظيمأيمصممةتكونأنجيب. ج

شركةمنذلكعلىيرتتبمعالتنظيمإجراءجيب. د

كسرمنيتمكنواأنقبلقاعدةكلمنللغرضونظرالألطفالشرح. ه

.واضحةالقواعدهذهمنالغرضيكونأنجيب. و

منمملوكةتكونأنجيبالدراسةيفوخاصةالنواحي،مجيعيفنتظاماال
علىوعالوة. نشاطكليفالعادةاملطافايةيفتصبحأنميكنطفلكلقبل

التعلمروحتشكلوسوفعادة،أصبحنتظامواالالتعلمالعاديةالطريقةفإنذلك،
.للحياةضرورةبالفعليعتربولكنعبئا،تكونأناليتعلمااللتزامحيث. اجليد

. لبسالسةالتعليميةواألنشطةالتنفيذعمليةلدعماملدارسيفنتظاماالخيدم
للمعلمني،قواعدضروريةتعترباملدرسة،قواعدتصميمخاللمنذلكحتققوقد

وبالتايل،. وبالتايلباستمرارتنفيذهامث. األنظمةمنغريهاعنفضالللطالب،
.التعلمأهدافلتحقيقوأسهلالتعلمعمليةتشغيلسيتم
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باب الثالث
طريقة البحث العلمي

البحثتصميمنوع و منهج و الفصل األول:

منهج البحث.1

قال .الكميمنهجهوالدراسةهذهيفالباحثةيستخدمالذيأما النهج
:يونو ما يليسغ

طرق ميكن أن تفسر البحث الكمي كوسيلة من وسائل البحث اليت تقوم على "
السكان أو عينة معينة، ويتم تقنية أخذ العينات فلسفة الوضعية، ويستخدم لدراسة 

الكمية / وادعشوائي باستخدام أداة البحث، وحتليل املوادبشكل عام، ومجع امل
دف اختبار فرضية أن كان ضب ."1إحصاءات 

ثنوع البح.2

يف هذه الدراسة هو إكس بوست ةحثنوع البحث الذي يستخدمه البا
هو البحث الذي اجري للكشف عن تو كفإكس بوست البحث . فاكتو

.11), ص. 2013: بندونغ: ألفبيت, 4(طبعة , Metode Penelitian Kombinasi, سغيونو1
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مث العودة إىل معرفة العوامل اليت قد تسبب االحداث اليت حدثت بالفعل ، 
2.احلادث

البحثتصميم.3
اما بالنسبة للتصميم النموذج املستخدم يف هذه الدراسة . وصفها علي 

:النحو التايل

:وصف

Xنشاط الصباحي قبل التعلم =

Yانتظام الطالب =

مكان البحث:الفصل الثانى

املدرسة يف هذه تقع املدرسة "احلكمة" الثانوية احمللية تتوىل.يفمواقع البحث
ندار ، مقاطعه موايل، منطقه تابانغو ، مقاطعه بولتتوىلشافت بورسو ، قرية طريق

جدا هذه املدرسة مع اعتبارات من السهل ةسوالويسي الغربية. اختار الباحث
ة.الوصول اليها من قبل الباحث

.8)ص. 2014:يكيكرتا: بت بستك بر,1, (طبعة Metodologi Penelitianورتنا سجرويين, 2

XY
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المجموع الكلى والعينة النموذجية: الثالثالفصل

المجموع الكلى. 1

موع الكلى هو أنيونوسغيشري والية تعميم تتكون من موضوع البحث ا
وكان3.وخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراستها ويليها سحبت االستنباطله كيفية

موع الكلى  املدرسة الثانوية يفللفصل التاسعطالبالهي البحثهذايفا
.بالطال30عددباحلكمة تتوىل 

والعينة النموذجية. 2

موع الكلىوخصائصعددمنجزءهيالعينة وتشكل العينة جزءا من . ا
موعه  ا. ميكن تعريف العينة كاعضاء  عدد وخصائص السكان الذين ميلكو

ةاملتوقع ان متثل السكان. والعينحمدده باستخدام إجراءات معينه حبيث من 
و غري احملتملة اي ان اي عناصر أةخدمة يف هذا البحث هي أخذ العيناملست

زم . اما بالنسبة لقةح هلا نفس الفرص الختيارها كعينالعناصر يف السكان ال تتا 
املشبعة اليت هي عينه قزم حتديد عندما يتم استخدام ةاختاذ ساميلنيا مع أخذ العين

.مجيع افراد السكان كعينه

Metode Penelitian, سغيونو3 Administrasi , .90ص.
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الموضوعمعنىتوضيحمتغير البحث و:الفصل الرابع

متغير البحث.1
متغير مستقل.أ

ي تؤثر أو تكون سبب حدوث تغيري يف متغري ذالمستقل هو متغريمتغري
.(X 1)آخر. وكانت املتغريات احلرة يف هذه الدراسة صباح قبل التعلم

مربوطمتغير .ب
متغري املتاثر أو الذي يصبح مستحقا نتيجة للمتغريات احلرة. املتغريات تغري هو م

.(Y)املنضمة يف هذه الدراسة هي االنضباط
الموضوعمعنىتوضيح.2

لتجنب التفسريات املختلفة لعنوان هذه الدراسة، سيتم إعطاء املتغريات 
ختلفة بني القراء.املتفسريات المن أجل جتنب افهم

النشاط.أ

من املغامرة اليت تعين كادح؛ عاطفي ومتحمس؛ النشطة. مستمدنشاطال
ميكن القيام بعمل املقاطع إىل اخلمسينات له أمهية حيث األنشطة هي األنشطة 

.واجلهود والعمل
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الصباح قبل التعلم.ب
كبرية" مبعىن اجلزء األول من اليوم، دنسياليوم يف "قاموس اللغة اإلنصباح 

اي يف الساعة السابع والرعب ظهر اليوم.الوقت بعد شروق الشمس حىت بعد
وقت مبكر صباح النشاط هو نشاط حىت يف الساعة السابع والنصف. وهكذا

ا يف كل صباح الدينية مث ، واالستماعاحلسناءقراءة القرآن، تالوة أمساء ل املضطلع 
املعلم.اليت كلفها احملاضرةإىل

نتظاماالج. 

) مدونة قواعد السلوك 1: (نتظامكلمة مما يعين االنتظاماملستمدة من اال
) الطاعة (طاعة) كبد اللوائح (مدونة 2مدرسة، واخلدمة العسكرية، إخل)؛ ((على

) جمال الدراسة اليت لديها كائنات ونظم وأساليب معينة3إخل)؛ (لقواعد السلوك
نشطة هي ألمهمة حيث أن ا). وميكن إحلاق إىل أمهية القيام2007:268كيب، (

4.األنشطة واجلهود، العم

من هذه .معىن التعلمDiscereمن الكلمةالالتينيةمنمشتقة نتظاماال
هو أمر لتنظيم ترتيب نتظامهذا يعين التدريس. االdisciplinaالكلمات تظهر كلمة

Pengaruh Partisipasi“فوزي, أمحد4 Kegiatan Keagamaan Islam Terhadap Kedisiplinan

Siswa Yang Beragama Islam Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Salatiga” ,رسالة (سلتيغ :

STAIN ,2012 .11) ص.
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الشخصي واجلماعي يف حد ذاته يطرح نفسه يف النفس ألن هناك نتظاماحلياة واال
.دفعة على طاعة النظام

5:ما بالنسبة للمؤشرات للتأديبأ

ملدرسةابرتتيبالطاعة)1
ةرسالتعلم يف املدنشاطبالطاعة)2
بواجبات الدرسطاعةال)3
نزل.التعلم يف املنشاطبطاعةال)4

الموادجمعطريقةالفصل الخامس: 

: وهيالبيانةمجعطريقةالباحثةتاستخدمالدراسة،هذهيف

مالحظة.1
مقياس.2

املقياسهوليكرتمقياس. ليكرتمقياسهواملستخدماملقياسنوع
عنجمموعةأوشخصوجودعنواملالحظةواآلراءاملواقفلقياساملستخدم
6.االجتماعيةالظواهر

Persepsi Siswa Terhadap Guru Pembimbing Dalam Meningkatkan Disiplin“, أ. حمرضي5

Belajar Siswa Smp Negeri 5 Kota Jambi”, ,9), ص. 2014رسالة (مجب : جامعة مجب

.136, ص. Metode Penelitian Kombinasi, سغيونو6
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مث . املؤشرمتغريةإىلقياسأنإىلاملتغريحتويليتممثليكرات،مقياسمع
تكونأنميكناليتاألدواتوحداتلبناءانطالقكنقطةاستخداميتماملؤشرة

.سؤالأوبيانا

الوثائق.3

البحثاةو أدالفصل السادس:

ألداةهذاويهدف. البحثاةأدباستخداموالباحثةالدراسةإلجراء
أداةأنسويونوقال. احلقيقةمتثلأنميكناليتخباراالأوالبيانةعلىللحصول
مفيداألداة. لوحظواالجتماعيةالطبيعيةالظواهرلقياستستخدمأداةهوالبحث
.لقياسإّماو البيانةجلمعِاّماكأداة،

بيانة ك                                                                                                                      إلنتاج،)1989(وإبراهيمنانا سدجانل قا
الصياغة،الصكوكيفاالعتباريفأخذهاجيباليتاألشياءبعضوهناكدقيقة،
7:وهي

واضحةتكونأنجيب،املتغريةمؤشرداخل يف درستواملتغريةشكلةامل.1
األداة.منأنواعإىلحاجةوهناكحتديدلةبسهاىل انّ وحمددة،

.248) ص. 2013: جكرتا :كنجن, 1, (طبعة Penelitian Pendidikan, ونا7
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مسبقا،معروفايكونأنينبغيوامالتنوعإما الكميةاملعلومةأوالبيانةعني.2
أداةيفاملوجودةوالعناصرواملواداحملتويةلتحديدأساسأومادةيفكما

.ومنهجيةمنتظمةالبحث
وأما والصالحيةوضوحمنإماالبيانةجلمعكأداةنفسهاألداةيفالوصف.3

.ملوضوعية
الباحثةاىل انواضحة،تكونأنجيبأداةاستخداممناملتوقعالبيانةنوع.4

.البحثيةاملشاكلةحللالبيانةحتليلمدىتقدير
الالزمةالبيانةإنتاجولكنلالستخدام،وعمليةسهلة.5

وشكل االستبياندليل املالحظة وأورقالبحثهذايفاملستخدمةاألداةأما
8.مسبقاإعدادهامتاليتاألسئلةبشكلالبيانةمجعطريقةهواالستبيان. الوثائق

3.1جدوال 
داة النشاط الصباحيأدرابزين 

جمموع رقم مؤشر متغري
4 1,2,3,4 قراءة القرآن النشاط 

الصباحي قبل 
التعلم

4 5,6,7,8 قراءة السماء احلسىن
4 9,10,11,12 استمع اىل احملاضرة

30) ص. 2014غرفندو فريسد, : جكرتا: راج 24(طبعة , Pengantar Statistik Pendidikan, أنس سدجونو8
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12 عدد

إجابات ميكن ان 5اما بالنسبة لتسجيل االداات من االنضباط من خالل 
:ينظر اليها يف اجلدول التايل

3.2جدوال 
تقييم االستبيان

رقم جوبةاختيار اال جوبةاالنتيجة ال
اإلجيايب

جوبة االنتيجة ال
السليب

1

2

3

4

5

موافق جدا
موافق
حمايد

غري موافق 
جداغري موافق

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

3.1جدوال 
انتظامداة أدرابزين 

جمموع رقم مؤشر متغري
3 1,2,3, ملدرسةابرتتيبالطاعة انتظام الطالب
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3 4,5,6 ةرسالتعلم يف املدنشاطبالطاعة
3 7,8,9 بواجبات الدرسطاعةال
3 10,11,12 نزلالتعلم يف املنشاطبطاعةال

12 عدد

إجابات ميكن ان 5اما بالنسبة لتسجيل االداات من االنضباط من خالل 
:ينظر اليها يف اجلدول التايل

3.4جدوال 
تقييم االستبيان

رقم جوبةاختيار اال جوبةاالنتيجة ال
اإلجيايب

جوبة االنتيجة ال
السليب

1

2

3

4

5

موافق جدا
موافق
حمايد

غري موافق 
جداغري موافق

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

الموادتحليلطريقة: بعالفصل السا

املستخدمة يف هذا البحث تقنية التحليل الوصفي املوادستخدم معاجلة 
:كما يلياملوادحتليل طريقةوالتحليل االستداليل. 
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.الوصفيئيحتليل اإلحصاطريقة.1
ختدم لوصف الذيئياإلحصاوهالوصفيئياإلحصاويوضح سوجيونو أن 

ن، دون إجراء عينة أو السكاوادأو تقدمي حملة عامة عن الكائن قيد الدراسة من امل
نتائج اليت تنطبق على اجلمهور.أي حتليل واستخالص

االستداليلالتحليل اإلحصائيطريقة .2
العينة ويتم موادإحصائية تستخدم لتحليل طريقةلتحليل االستداليل هو ا

تطبيق النتائج على السكان. قبل إجراء حتليل إحصائي استنتاجي، يتم إجراء 
.املواداختبار التحليل األويل، وهذا هو، اختبار طبيعية من 

حتليل اختبار املتطلبات املسبقةأ). 

الطبيعيةواداختبار امل). 1
لعينة، االرتباط واالحندار، tالختبار الفرضية باإلحصاءات املعيارية (اختبار 

لكل متغري يتم حتليله بشكل وادلعينتني)، جيب توزيع املtحتليل التباين واختبار 
طبيعي. لذلك، قبل اختبار فرضية قدمت، مث سيتم اختبار األول على طبيعية 

باستخدام اختبار كوملوغوروف واد. يف هذه الدراسة، واختبار طبيعية املوادامل
.20.0شابريو ويلك باستخدام سبس مسرينوف و 
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αإذا كانت القيمة سيغ. أكرب من املستوى اهلام  واديعين أن امل0.05 =
αموزعة عادة. على العكس من ذلك، إذا كانت قيمة سيغ. أقل من  = 0.05

ال توزع عادة.واديعين أن امل

ةاختبار اخلطي)2

لدينا وادإذا كانت املاختبار اخلطية هو اختبار من شأنه أن يضمن ما 
االحنياز أو ال مع خطوط خطية. ويستخدم اختبار اخلطية لتأكيد ما إذا كانت 
الطبيعة اخلطية بني املتغريين املعرفني نظريا مناسبة أم ال للنتائج امللحوظة. يتم إجراء 
اختبار اخلطي يف هذا البحث مع اختبار اخلطي باستخدام مساعد تطبيق سبس 

20.0.

αكانت القيمة سيغ. أعلى من املستوى اهلامإذا   ، فهذا يعين 0.05 =
αاخلطية. على العكس من ذلك، إذا كانت قيمة سيغ. أقل منوادعالقة امل =
.فإن العالقة ليست خطية0.05

اختبار الفرضية)3
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ويهدف اختبار الفرضية إىل اإلجابة على الفرضية املقرتحة يف فرضية البحث، 
حتليل االحندار اخلطي البسيط. االحندار اخلطي البسيط هو حتليل وبالتايل إىل

.االحندار اخلطي مع عدد من املتغريات اليت تؤثر على واحد فقط
:كما يلييف معادلة أو منوذج رياضي  Yو Xويعرب عن العالقة بني املتغريين 

= Yمنوذج االحندار:  α + βX + e(عدد السكان)
+ بكس (عينة)Y = aالدالة املقدرة: 

= معامل االحندار (املنحدر)، وميكن احلصول على القيمة b= ثابت، aحيث 
العينة.مواداليت ميكن احلصول عليها من 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن معامل معامل االحندار مع صيغة االختبار 
اإلحصائي هو كما يلي:

= √ − 2√1 −
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الباب الرابع
نتائج البحث

ثنتائج البحتصوير: ولفصل اال
اليت مت املوادعن انتشار ةعامةطاء حملإلعهذهثنتائج البحتصويرفيد ي

اليت يتم ةاخلامنةلبياملقدمة هي ااملوادث. والبحطوىلول عليها يف امليدان احلص
لنتائج تصويراحلصول علي جتهيزها باستخدام حتليل إحصائي وصفي. ويتم 

تغرياتمم نوعني من استنادا إىل تصنيف املتغريات باستخدااحلصول عليهاثالبح
واملتوسط )(hipotetikث ، اي التصنيف القائم علي املتوسط هيبوتييك البح

هي املواد املقصودة يف كل مقياس ميأله يبوتييك املواد هلو . (Empirik)التجرييب
ىالرد علةا من أجاباحلصول عليهاليت يتم املوادهي فالتجريبية واما ، مستجاب
.مقياس معنيعلى مستجاب

قبل التعلم الصباحيالنشاطوصف .1
املدرسة حكمة التاسع يف الطالب للفصلانتظاماليت تصف املوادتسجيل 

تقدممستجاب30من الصباحيالنشاطاشرتاكهم. وقد اسرتدت قبلاملتوسطة
املقدمة يف املواد. وصف عنهجميبلكل التسجيلمقداراجلدولة وحسبيف 

التجرييب للردود الواردة علي الرد رهنا بأي مقياس توسطاملتوسط هيبوتييك وامل
:ث املوجزةالبحواداملمعني. ويرد يف اجلدول وصف 
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4.1جدول 
قبل التعلمالصباحينشاط الةالتجريبيالموادو هيبوتييكالالموادتصوير

ةتجريبي هيبوتييك
سدمتغير متوسط أدىن أقصى سد متوسط أدىن أقصى

6,408 41,36 31 51 8 36 12 60 النشاط الصباحي

، مع عدد 5-1يف تسلسل هو نتظاماالمقياسيف ىادين واعلجواب الرد 
مع متوسط 60ى اعلو 12هيالتسجيل االدىنبندا. 12يصل إىل مفردةمن 
و االدىن 51االعلىفالتسجيل املتوسط التجرييبواما8واحنراف معياري 36
.6,408عياري مواحنراف 41,36متوسطمع 31

4.2جدول 
نتظامااللتسجيل التفسير التصنيف و 

% التردد فصيلة التسجيلفرجة مجموع 
30% 9 مرتفع X ≥  44

70% 21 متوسط 28 ≥  X < 44

0% 0 منخفف X <  28
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4.3جدول 
قبل التعلمالنشاط الصباحيوصف 

مؤثر رقم طبقة
منخفف متوسط مرتفع

الرتدد % الرتدد % الرتدد %

قراءة القرآن 1 13 43,3% 12 40% 5 16,6%

2 15 50% 8 26,6% 7 23,3%

3 7 23,3% 7 23,3% 16 53,3%
4 17 56,6% 11 36,6% 2 6,6%

قراءة السماء 
احلسىن

5 13 43,3% 13 43,3% 4 13,3%

6 11 36,6% 10 33,3% 9 30%

7 12 40% 10 33,3% 8 26,6%

8 10 33,3% 16 53,3% 4 13,3%

إستمع اىل احملاضرة 9 15 50% 10 33,3% 5 16,6%

10 7 23,3% 8 26,6% 15 50%

11 12 40% 11 36,6% 7 23,3%

12 7 23,3% 10 33,3% 13 43,3%

طالبالوصف انتظام.2
املدرسة حكمة التاسع يف الطالب للفصلانتظاماليت تصف املوادتسجيل 

تقدممستجاب30من الصباحيالنشاطاشرتاكهمبعد. وقد اسرتدت املتوسطة
املقدمة يف املواد. وصف عنهجميبلكل التسجيليف اجلدولة وحسب مقدار
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توسط التجرييب للردود الواردة علي الرد رهنا بأي مقياس املتوسط هيبوتييك وامل
:حث املوجزةالبواداملمعني. ويرد يف اجلدول وصف 

4.4جدول 
الطالب نتظاماالةالتجريبيالموادو هيبوتييكالالموادتصوير

ةتجريبي هيبوتييك
سدمتغير متوسط أدىن أقصى سد متوسط أدىن أقصى

7,272 23,13 32 60 8 36 12 60 انتظام الطالب

، مع عدد 5-1يف تسلسل هو نتظاماالمقياسيف ىادين واعلجواب الرد 
مع متوسط 60ى اعلو 12هيالتسجيل االدىنبندا. 12يصل إىل مفردةمن 
و االدىن 60فالتسجيل االعلىاملتوسط التجرييبواما8واحنراف معياري 36

.7,272عياري مواحنراف 13,43متوسطمع 23

4.5جدول 
نتظامااللتسجيل التفسير التصنيف و 

% التردد فصيلة التسجيلفرجة مجموع 
46,6% 14 مرتفع X ≥  44

53,3% 16 متوسط 28 ≥  X < 44
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0% 0 منخفف X <  28

4.6جدول 
النشاط الصباحيفي اشتراك الطالب بعدطالبالوصف انتظام

مؤثر رقم
طبقة

منخفف متوسط مرتفع
الرتدد % الرتدد % الرتدد %

الطاعة برتتيب 
املدرسة

1 0 0% 10 33,3% 20 66,6%

2 2 6,6% 11 36,6% 17 56,6%

3 5 16,6% 4 13,3% 21 70%

الطاعة بنشاط التعلم 
يف املدرسة

4 5 16,6% 12 40% 13 43,3%

5 10 33,3% 13 43,3% 7 23,3%

6 3 10% 14 46,6% 13 43,3%

بواجبات الطاعة 
الدرس

7 7 23,3% 8 26,6% 15 50%

8 10 33,3% 4 13,3% 16 53,3%

9 5 16,6% 5 16,6% 20 66,6%

الطاعة بنشاط التعلم 
يف املنزل

10 5 16,6% 5 16,6% 20 66,6%

11 9 30% 12 40% 9 30%

12 4 13,3% 17 56,6% 9 30%
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ةالفرضيتجربةنتائج:فصل الثاني
. قبل ستنتاجيم التحليل اإلحصائي الستخدتيف هذه الدراسة ةالفرضيجتربة

التحليل الختبار لوازمجتربة، متجاوزا ستنتاجياإلحصائي التحليل الجتربةمواصلة 
.خترب الفرضيةاالة و خترب اخلطياالة والطبيعي
لموادار الطبيعية ختباال.1

اليت اداة التجربةغاوسي. حبثالسكان يف ةملعرفةالطبيعيخترباالتستخدم 
الطبيعية اليت جتربةغاوسي هو البحث الالسكان فيهل تطبيق عرفةمها ملستخدت

للمواد تعاجلهاوالغاوسيةالطبيعيةاخترب. وجتري 20,0سبسسالتطبيقباستخدام
.ويلك-مسرينوف وشابريو-اإلحصائي لكوملوروفبن يقام بهالسكا

فهي كما للموادالطبيعيةاخترباليت ستخترب ةاما فيما يتعلق بصياغة الفرضي
:يلي

H0: العينة من السكان  غاوسي
H1: الطبيعيغريمن سكان غاوسي ، ةعينال

مستوي الفا ىعلفتستخدم، لمواداما بالنسبة ملعايري حتديد الطبيعية ل
ولكن علي .H0تلقيفمقارنة القيمةsig. > 0.05. إذا كانت القيمة هي0,05

.sigالعكس من ذلك ، إذا كانت القيمة هي H0اخنفضف0.05 <.

spss20.0مع تطبيقنتظاماالمتغريالطبيعية مناملوادختبار الاما بالنسبة 

:هو كما يلي
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4.7جدول
عية من نتيجة البحث الطبياختبار املواد

متغري
مسرينوف-لكوملوروف ويلك-شابريو بيان

سيغ سيغ
النشاط الصباحي قبل التعلم 0,115 0,297 سوي
إنتظام الطالب 0,200 0,126 سوي

والقيمةحيصل على نتائج أعاله ، لالطبيعية املواد نتيجة من جتربةاستنادا إىل
sig. نتظاماالملتغري 200,0مسرينوف ، اي - يف كوملوروفالتجربةلكل متغري يف
اشرتاكهم بعد نتظاماالملتغري200,0واشرتاك الطالب يف النشاط الصباحيقبل 

.sigةويلك ، وقيم--شابريويف التجربةيف . مثالصباحيالطالب يف النشاط 
نتظامال126,0و اشرتاك الطالب يف النشاط الصباحيقبل نتظامال111,0

لكل من القيمة املتغرية .Sig. القيمةاشرتاك الطالب يف النشاط الصباحيبعد
املواد لوص إىل ان مقبول. ولذلك ، ميكن اخلoHأو بكلمات أخرى 0.05>

.من سكان غاوسي
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ةالخطيختبراال.2

اختبار اخلطية هو اختبار يتحقق ما إذا كانت البيانات اليت مت احلصول 
عليها هلا عالقة خطية أم ال. يتم إجراء اختبار خطي لتحديد ما إذا كان للمتغري 

.املستقل عالقة خطية مع املتغري التابع

4.8جدوال
نتائج االختبار اخلطي

متغري F سيغ بيان

Y atas X1 0,560 0,859 خطي

مت احلصول على نتيجة 20.0استنادا إىل نتائج التحليل باستخدام سبس 
> 0.859الطالب مع قيمة سيغ انتظاماختبار لينرييتاس للنشاط الصباحي حنو 

α املتعلم.نتظام) مما يعين تأثري النشاط الصباحي قبل تعلم اال0.05)

ختبر الفرضيةاال.3
يف هذا البحث هو االحندار اخلطي البسيط. يف ةالفرضية املستخدمخترباال

نتظامواالالصباحيطانشالهذه الدراسة، نقرتح فرضية تؤكد أن هناك تأثري بني 
املتعلم. أظهرت نتائج التحليل متوسط النشاط الصباحي قبل التعلم بالتساوي 
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املتدربني يف حني أن متوسط6.509ومعيار االختالف مساويا ل 39.67
.7،272وقاعدة الفرق يساوي 43.13التأديبيني يساوي 

4.9ال اجلدو 
نتائج اختبار الفرضية

بيانRPRsquareاحنراف معياريمتوسطمتغري
النشاط 

الصباحي 
39,676,509

0,4550,0120,207
انتظام 

الطالب
43,137,272

االرتباط بني متغري النشاط الصباحي قبل الفرضية معامل خترباالويظهر 
مبعىن مت احلصول عليه يساوي r = 0455املساوي الطالبانتظامالتعلم و 
0.012(0.05. القاعدة املستخدمة هي إذا كان املعىن هو أقل من 0.012

) مث يتم قبول ها ويتم رفض هو. على أساس هذه النتائج، وحنن نعلم أن 0.05<
رتحة يف هذه الدراسة مقبولة، حبيث ميكن استنتاج أن هناك تأثري الفرضية (ها) املق

احلكمة املدرسةيف الطالبانتظامو إجيايب بني النشاط الصباحي قبل التعلم 
.الثانوية احمللية تتوىل
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أن إمجايل مسامهة فعالة يف 0.207تربيع) من Rويبني معامل التحديد (
قية تتأثر ٪ املتب70.3٪ يف حني أن 20.7قبل التعلم هو يمتغري النشاط الصباح

تشارك يف هذا البحث.عوامل أخرى غري التعلم

المناقشة: فصل الثالث
حتليل تأثري النشاط الصباحي قبل التعلم يهدف إىل معرفة إىل أي مدى 

املدرسة احلكمة الثانويةيف الطالبانتظامعلىتعلمالتأثري النشاط الصباحي قبل 
احمللية تتوىل بوليواىل مندار.

ها يف الصباح قبل البدء يفاليت مت إجناز النشاطوهالنشاط الصباحيوهكذا
هذا . حيث تطالب الديينبرنامج النشاطهو قبل التعلميالصباحالنشاطالتعلم. 
هوالنشاطهذاللحضور مبكرا يف املدرسة حلضور هذا احلدث. طالبالالنشاط
كنشاطالربنامجهذاوالغرض من. بيئة املدرسةيفالديينالنشاطإلحياءحماولة

الوقتاستفادةعلىوتدريبهمالعبادةتنفيذعلىالتعودعلىاألطفاللتدريب
.)الوقتانتظام(

املدرسة الطالب انتظامواستنادا إىل نتائج التحليل الوصفي يظهر أن 
النشاطخالل متابعة الذي أصبح موضوع البحث مناحلكمة الثانوية احمللية تتوىل

٪. هذا ميكن أن ينظر إليه من 70قبل التعلم يف املرتبة يف الفئة بنسبة الصباحي
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لديهم قبل التعلم حيث املوضوعالنشاط الصباحينتائج عشرات املوضوع وبعض 
درجة عالية نسبيا من الردود. صباحا قبل أن تتابع أنشطة التعلم موضوعات

اليت أتابعها لقراءة القرآن قبل أن يبدأ التعلم بنسبة 3رقمالدراسة املذكورة يف 
، حتدثت مع صديق خالل قراءة القرآن الكرمي بنسبة منخفضة 4رقم٪، 53.3
٪ تعين أن العديد من الطالب مل يتحدثوا مع صديق أثناء قراءة القرآن 56.6

اء الرائعة مع نسبة منخفضة من اليت مل أقرأها قبل تعلم األمس5رقمالكرمي، 
اليت 9رقم٪ يعين أن العديد من الطالب قراءة أمسول حسىن قبل التعلم، 43.3

٪ يعين أن الطالب وغالبا ما 50مل أتابع كولتوم قبل التعلم مع نسبة منخفضة من 
دوء مع نسبة 10رقمتتبع كولتوم قبل التعلم، و رقم٪، 50أن استمعت كولتوم 

٪.43.3أنين دروس من أنشطة كولتوم بنسبة 12

هو االمتثال الحرتام وتنفيذ نظام يتطلب من األفراد االلتزام نتظاماال
هو أيضا موقف من طاعة القواعد والشروط نتظامبالقرارات واألوامر واللوائح. اال

يف املدرسة تطيع قواعد نتظاماليت مت تأسيسها دون قيد أو شرط. خصائص اال
درسة، والطالب يتعلمون بانتظام يف املنزل ويف املدرسة، والطالب يدخلون امل

بانتظام الفصول الدراسية ملتابعة كل درس معني، والطالب العودة والعودة إىل 
املدرسة. املنزل، املعلم يشرح وجيعل أي ضجيج يف الفصول الدراسية، والطالب 

الصديق.القيام املنزلية يف املنزل دون تضليل الواجبات
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الذي هو املوضوع يف الفئة املتوسطة. ويتضح ذلك من نتظاممستوى اال
اليت تكون فيها املواد ذات درجة االنتظامنتائج درجات املوضوع وبعض العناصر 

املطبق من قبل املوضوعات يف نتظامعالية نسبيا من االستجابات. وينظر إىل اال
٪، 70درسة يف الوقت احملدد مع نسبة هو دائما موجود يف امل1هذه الدراسة يف. 

٪، 70وهذا هو، وأنا يف كثري من األحيان اخلروج من املدرسة مع اخنفاض 3رقم
نادرا ما ختطي املدرسة "احلكمة" الثانوية احمللية تتوىلوهو ما يعين أن الطالب 

أي أن يدخل الصف يف الوقت املناسب مع 2رقماملدرسة. وباإلضافة إىل ذلك، 
ا ليست مثل اصطياد / ازعاج األصدقاء أثناء الدراسة مع 9رقم٪، 60ة نسب ا

الذي هو دائما تقسيم الوقت للتعلم واللعب بشكل جيد 10رقم٪، 66.6نسبة 
الذي نادرا ما يكون من الطبقة دون إذن من املعلم 7رقم٪، 66.6مع نسبة 

اصة هم اخلأي، ال حيب أن يقول لآلخرين للعمل من أجل مصاحل8وعام. 
وأنا دائما حصة الوقت للتعلم واللعب بشكل وهذا هو10٪ والنامي. 53.3
جيد.

الفرضية، فإن قيمة الداللة اليت مت احلصول عليها واستنادا إىل نتائج اختبار
) تعين أن هناك تأثريا إجيابيا إلعطاء النشاط P<0.012(0.012من 

. وهذا املدرسة "احلكمة" الثانوية احمللية تتوىليف الطالبانتظامالصباحي قبل تعلم 
) الذي أجرى حبوثا 2012ما يتماشى مع نتائج البحث الذي أجراه أمحد فوزي (
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يبني العام الدراسي ساالتيغا 2طالبا من الصف احلادي عشر يف مسان 30على 
2أن تنفيذ النشاط اإلسالمي من الدرجة احلادية عشرة يف مسان 2011/2012

املراهقني). يف حني أن معظم التخصصات هي يف 27٪ (90تيغا تصل إىل ساال
املراهقني). بعد التحليل 12٪ (ما يصل إىل 40معظمها يف فئة عالية من 

. وهذا يدل 0.663باستخدام حلظة املنتج اليت حصل عليها نيلي ركسي يساوي 
نتظاممية واالعلى وجود تأثري إجيايب بني شدة تنفيذ األنشطة الدينية اإلسال

الطالب.

العقبات يف عملية هذا البحث هو أن الطالب تزوير جيدا يف حني االنتهاء 
درسة املهو أيضا املدرسة "احلكمة" الثانوية احمللية تتوىلمن مقياس البحث و 

سنوات، لذلك ال تزال هناك العديد من األشياء اليت حتتاج 7أنشئت حديثا ملدة 
درسنياملانتظاماإلضافة إىل ذلك، ال يزال الوعي بإىل حتديث وحتسني . وب

غالبا ما يصلون املدرسنيأن بعض ثةضا. ويتضح ذلك من مالحظة الباحمنخف
ألن الطالب يقلدون وال يفكرون يف نتظاممتأخرا جدا، مما يؤثر على مستوى اال

ريةتول خليهى حبث أجرته معواقب االنتهاكات. نتائج البحث املبين هنا عل
والطالب من الصف السابع يف مسب املدرسني) الذي أجرى حبوثا حول 2010(

، مما يعين أن هناك 0.990تاديكا بريتيوي. بعد البحث، حصل على خطوة من 
. تعلم الطالبنتظاميف العمل واالاملدرسنيانتظامعالقة إجيابية كبرية بني 
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ميكن أن ينظر الطالبنتظامقبل التعلم الحياكمية التربع النشاط الصب
. وهذا يدل على أن إعطاء النشاط الصباحي قبل 0.207مربع Rإليه من قيمة 

ة"كماملدرسة "احلالعايل أو املنخفض يف نتظامالتعلم هو عامل ميكن أن يسبب اال
٪ املتبقية يتأثر عامل آخر غري التعلم. 0.70.3، يف حني أن الثانوية احمللية تتوىل
بحث. العوامل األخرى اليت يفهمها الباحث هي عوامل الوعي تشارك يف هذا ال

والعوامل الداخلية وعامل العادة وضغط الوضع وتأثري اآلخرين والعقوبات أقل 
تأكيدا وإمكانية ارتكاب االنتهاكات.



48

الخامسباب
الخاتمة

الفصل األول : الخالصة 
إجيابياتأثرياهناكأنإىلتشريالبحثهذايفالفرضيةاختبارةنتائج

الثانوية "احلكمة"درسةامليفالطالبانتظامعلىالتعلمقبلالصباحيللنشاط
قبلالصباحيالنشاطمسامهةمقدارأنإىلالدراسةهذهنتائجوتشري. احمللية تتوىل

الأخرىبعوامليتأثر٪ 70.3والباقي٪ 20.7هوبللطالنتظاماالتعلمال
مثلدينيةالالنشاطهياملعىنالتعلمقبلالصباحيالنشاط. البحثهذايفتشارك
.اىل احملاضرةواالستماعسىناحلأمساءقراءةو الكرميالقرآنقراءة

اقتراحاتالفصل الثاني: 
واستنادا إىل املناقشة ونتائج واستنتاجات البحث ، قدمت بعض االقرتاحات  

:كما يلي
، على الرغم من الثانوية احمللية تتوىل"احلكمة"درسةاملبالنسبة للمدارس خاصة .1

ميكن أن حيسن الصباحيالنشاطمعلومات أولية أن تطبيق كانقدأن هذا
قبل الصباحيالنشاط، فمن املتوقع أن املستقبل سوف تطبق االنتظام الطالب

حبيث ميكن الطالبانتظامالتعلم. ومتشيا مع هذا، من الضروري أيضا حتسني 
.نتظامجلميع وحدات التعلم العمل بشكل جيد واال
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النشاطللطالب، سوف تكون قادرة على فهم واختاذ فوائد إجيابية من .2
تعلم ما ميكن أن يكون للمدرسة يف الوقت الأدى إىل املدرسة قبل يالصباح

.وغريه، كولتوم قراءة القرآناحملدد، وزيادة التطبيق واملعرفة من الدين مثل 
من ضربات يوباإلضافة إىل ذلك، ميكن أيضا أن ينظر إىل النشاط الصباح

ا أن ختلق إجيايب يف القلب والعقل لتحفيز الطالب االقلب صباح من شأ
.نتظامعلى التعلم واال
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