
 

 
 

لم لدى طالب م اللغة العربية على نتائج التعيفي تعل ينمتأثير إبداع المعل
 نجباال-رسة الثانوية باالنجالصف السابع في المد

 
 رسالة

التربية قدمت الستيفاء بعد الشروط المتلوبة للحصول على درجة سرجانا 
 بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة

 اإلسالمية الحكومية مكاسرعالءالدين 

 

 بقلم :

 نتيانور س
 02022225262الرقم الجامعي : 

 قسم تدريس اللغة العربيةكلية التربية وشؤون التدريس بجامعة

 عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر

0229 
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 التصريح بأصالة الرسالة

بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملها  يةصرحت الباحثة املوقع التان 
نفسها، ك إذا كانت يف يـو آت مربىنة أك مثبتة بدليل على أهنا نتيجة تقليد أك 

اآلخر كلها أك بعضها، فهذه الرسالة ك الشهادة اليت انتحاؿ أك مساعدة الشخص 
 حصلت عليها الباحثة باطلتاف للحكم.

 

 مكاسر، 01شواؿ0221 ق
ـ 0107 يونيو01        
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  نور سانيت
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 موافقةالمشرفين

: اجلامعي رقمال ،نيتانور س :الطالبة من املقدمة الرسالة على اإلطالع بعد
م اللغة العربية على يتأثَت إبداع املعلمُت يف تعل" :باملوضوع ،01011003140

 كبعد ".نجباال-رسة الثانوية باالنجالسابع يف املد نتائج التعلم لدل طالب الصف
 الشركط استوفت قد املذكورة الرسالة أف على ،ُتاملشرف رمن ،نقر اإلصالحات إجراء

 .ناقشةإىل امل تقدظمهاا صاةحة لهناك  املطلوبة،، العلمية
 ق 0221ذكالقعدة  0،مكاسر

 ـ 0107يويل  2
 

 الثاين املشرؼ      األكؿ املشرؼ
 

 

 لدكتوراندكس.ىادينج، ـ.أغا       ، ـ.أ.انجذماربالدين غر اةحاج.ص.لدكتورا.األستاذ
 074000100770100110:التوظيف رقم                                010023701106700531:رقم التوظيف
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 عتماد على الرسالةاإل

، 01011003140التسجيل:رقمال ،نيتانور س :ةىذىالرسالة املقدمة من الطالب
م اللغة العربية على نتائج التعلم لدل طالب الصف يتأثَت إبداع املعلمُت يف تعل"املوضوع:

وف كشئ شة لكلية الًتبيةقاملنانج" قدناقشتها جلنة باال-السابع يف املدارسة الثانوية باالنج
يويل    2التاريخ اإلثنُت يفيـو سالمية اةحكومية مكاسر يف جبامعة عالء الدين اإل التدريس
ق. قد قبلت الستفاء بعض الشركط املطلوبة  0221 رجب6ـ. املوافق لتاريخ  0107

 اللغة العربية بكلية الًتبية سسالمية يف قسم تدريالًتبية اإل ليسانسللحصوؿ على درجة 
 .بإصالحات

 جلنة املناقشة:
 )..................( . شهرالدين، ـ.فد.              اةحاجلدكتور.ا .األستاذالرئيس:

 )..................(  س.أغ.، ـ.فد.رة سيت عائشة خالق، السكرتَتة: الدكتو 
 )..................(    الدكتور ريف،ـ.فد.إ.املناقش األكؿ: 
 )..................(           الدكتور محكا، ـ.تح.إ.املناقش الثاين : 
 )..................(   اةحاج.صربالدين غراذمانج، ـ.أ.لدكتور.ااألستاذ.املشرؼ األكؿ : 

 .........(.........).                        لدكتوراندكس.ىادينج، ـ.أغا: املشرفة الثاين     
 مكاسر،

 كلية الًتبية ك شؤكف التدريس
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية اةحكومية مكاسر          
 ،العميد     

 

 الدكتور اةحاج حممد أمرم، ؿ.س.، ـ.أغ. 
 075110010111000110رقم التوظيف:  
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 تمهيدالكلمة 

اةحمد هلل الذم أنعم علينا بنعمة اإلظماف كاإلسالـ كالصالة كالسالـ على أشرؼ 
األناـ سيدنا حممد كعلى آلو كأصحابو مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أف ال إلو إال 
اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف حممدا عبده كرسولو. كبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل 

الصحة كالتوفيق كاهلداية كاملعرفة كالفهم حىت سبكنت من إهناء   الشكر الذم أدامٍت
تأثَت إبداع املعلمُت يف تعلم اللغة كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "

 بالنج-العربية على نتائج التعلم لدل طالب الصف السابع يف املدارسة الثانوية باالنج

جة سرجانا الًتبية بقسم اللغة كشرط من الشركط املطلوبة للحصوؿ على در 
العربية يف كلية الًتبية كشؤكنالتدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية اةحكومية 
مكاسر.لقد كاجهت مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة 
خمتلف األقواـ استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة 

دت الكاتبة أف تقدـ الشكر اجلزيل على ىؤالء املساعدين باجلودة.كلذالك، ك 
 كاملشرفُت كاملشجعُت منهم:

فضيلة األستاذ الدكتور اةحاج مسافر، ـ.س.إ. مدير جامعة عالء الدين  .2
اإلسالمية اةحكومية مكاسر كنوابو األستاذ الدكتور مرداف ـ.أغ. نائب املدير 

ائب املدير الثاين، كاألستاذة سيت األكؿ، كاألستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. ن
عائشة، ـ.أ.، فح.د. نائبة املدير الثالثة، كاألستاذ الدكتور محداف جهانس،ـ.أ. 
نائب املدير الرابع،الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو جامعة عالء 

 الدين اإلسالمية اةحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور اةحاج حممد أمرم، لس. ـ.أغ. عميد كلية الًتبية ك شؤكف  .0

التدريس كنوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، ـ.أغ. نائب العميد األكؿ 



 ك 
 

 
 

كفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س.إ. نائبة العميد الثانية كفضيلة 
العميد الثالث، الذين قد األستاذالدكتور اةحاج شهر الدين عثماف، ـ.فد. نائب 

بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة عالء 
 الدين اإلسالمية اةحكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور محكا، ـ.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، كالدكتورة سيت عائشة  .1
اللذاف ساعداين  خالق، ـ.فد. سكرتَتة قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية كشما

 بتقدًن بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
كفضيلة  ،املشرؼ األكؿ .غراذمانج، ـ.أاةحاج.صربالدينلدكتور.ااألستاذ.فضيلة  .2

ت يحىت انته املشرؼ الثاين، شما اللذاف ساعداين .لدكتوراندكس.ىادينج، ـ.أغا
 اللهم آمُت.من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما، 

مجيع األساتذة كاملدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عندىم من  .3
 أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

فضيلة كالداىا الكرظماف العزيزاف احملبوباف، األب "رادينج" كاألـ " جوىرية "   .4
صغرىا إىل سن الرشد كساعدىا ربياىا تربية حسنة صاةحة منذ    ن قد ياللذ

بقدر طاقتهما على إسباـ دراستها كتسأؿ اهلل أف ظمد يف عمرشما كأف يرزؽ هلما 
 الصحة كالعافية ك يهديهما صراطا سويا.

مجيع األصدقاء كاإلخواف من طالب كلية الًتبية بوجو خاص كالطالب اآلخرين  .5
الكتب املتعلقة هبذه من الكليات األخرل بوجو عاـ الذين ساعدكىا كأعاركىا 

 الرسالة كأمدكىا دبا لديهم من أفكار كآراء يف إعداد ىذه الرسالة.
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كأخَتا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف هلا منفعة ك زيادة كعوف 
ما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، كأسأؿ اهلل التوفيق القراء كالسي       بُت لدم 

 ىذه الرسالة، آمُت يا رب العاملُت. كاهلداية يف تنظيم

 ق 0221ذكالقعدة 0،مكاسر
 ـ0107يويل 2

 الباحث             

   نيتانور س
 0101100314الرقم اجلامعي:    
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 تجريد البحث
 نتيا: نور ساسم الباحث

 02022225262: الرقم الجامعي    
في تعليم اللغة العربية على نتائج التعلم لدى  ينتأثير إبداع المعلم :موضوع الرسالة       

 بالنج-طالب الصف السابع في المدارسة الثانوية باالنج
 

-درسة الثانوية باالنجامليف التدريس يف  ُتالدراسة إىل ربديد إبداع املعلمهتدؼ ىذه 
باالنج -باالنجدرسة الثانوية املباالنج. ملعرفة نتائج التعلم للطالب حوؿ املواد العربية يف 

يف التدريس مع نتائج تعلم  ُتاؾ تأثَت كبَت بُت إبداع املعلمكيهدؼ إىل ربديد ما إذا كاف ىن
 باالنج.-درسة الثانوية باالنجاملالطالب على املواد العربية يف 

يف التدريس  ُتنوع ىذا البحث كمي. املتغَت املستقل يف ىذه الدراسة ىو إبداع املعلم
(X) ملتغَت التابع ىو نتائج تعلم الطالب يف حُت أف ا(Y) .11العينة يف ىذه الدراسة  عدد 

ربليل البيانات  يف يستخدـ وثيق، ك اإلختبار.الت طالبنا. تستخدـ أداة مجع البيانات استطالع،
ىذه الدراسة ربليل البيانات الكمية اليت يتم تصنيفها بشكل منهجي باستخداـ تقنيات ارتباط 

 ةحظات املنتج.
درسة امليف التدريس يف  ُت( إبداع املعلم0أف: ) يف تظهر نتائج ربليل بيانات البحث

( 0. )62,17باالنج يف فئة دمتازة ، مع متوسط قيمة حصل عليها طالب من -الثانوية باالنج
باالنج. املدرجة يف فئة دمتازة -درسة الثانوية باالنجاملنتائج تعلم الطالب يف املواد العربية يف 

. ىناؾ عالقة إصمابية كىامة بُت نظاـ التعلم كنتائج تعلم 61.06أيضا مع متوسط قيمة 
باالنج. كظمكن مالحظة ذلك من خالؿ -درسة الثانوية باالنجاملالطالب يف اللغة العربية يف 

 = 8α أك 73على مستول األشمية  1.133< 1.262اجلدكؿ = rعد<r اكتساب القيمة 
(. يتم تفسَت معامل االرتباط ىذا يف قيمة التفسَت ظمكن 11-0) n0 =10- ك 1.13

 تصنيف معامل االرتباط على أنو "قوم بدرجة كافية" على مستول التأثَت.
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 الباب األول
 مقدمةال

 خلفيات البحث : الفصل األول

 التعليم .اةحياة كطواؿ البيئات مجيع يف ربدث اليت التعلم خربات كل ىو التعليم
ضركرة للبشرية ألف  التعليم 0.اةحياة كتطور سمو على تؤثر اليت اةحياة مواقف كل ىو

مطلقة صمب أف تتحقق طواؿ اةحياة كما نعرؼ يف الوعظ، كىي "أطلب العلم  التعليم
لذلك رمن ملزموف بدراستو كدمارستو ألنو بدكف تعليم، يستحيل  0د".هد اىل اةحمن امل

على جمموعة من الناس العيش لتتوافق مع تطلعاهتم للتقدـ، مزدىرة كسعيدة كفقا 
 ملفهـو رؤيتهم للحياة.
على أف التعليم ىو  0من املادة  0تنص الفقرة  0111لعاـ  01يف القانوف رقم 

نشطوف كعملية تعلم حىت يتمكن الطالب  جهد مدركس خمطط لو خللق جو للتعلم
من تطوير قدراهتم على اةحصوؿ على قوة ركحية دينية، كمراقبة النفس، الشخصية، 

 1كاألمة كالدكلة. كالذكاء، كالشخصية النبيلة، كاملهارات اليت ضمتاجها، كاجملتمع
كاةحركية املوجودة يف  ،الفعالة املعرفية، القدرات تطوير يف تساعد أف ظمكن التعليم

ظمكن للتعليم أف يساعد يف تطوير القدرات املعرفية كالفعالة كاةحركية املوجودة  .الطالب
ألف ىذا سيكوف لو تأثَت كبَت على الفرد حبيث صمد صعوبة عند كجوده  .يف الطالب

                                                           

37(. ص.0100األكىل: فريناد كسيلة غورك، )الطبعة .  Dasar-dasar pendidikan عبد القادر دكك.  0 
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 .112-113(. ص. 0113مارس  02دكا فرسادا، )جاكرتا: فت راجا غرافينDasar-dasarIlmuPendidikanأنظر حسب اهلل
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يتم تعلم اللغة العربية حبيث يتمكن الطالب  .اجملتمع كاالختالط مع بيئتو اخلاصة يف
كفقا لكلمة اهلل سبحانو كتعاىل يف  .من فهم القرآف كاةحديث الذم يتحدث العربية

 2"إنّآ أنزلناه قرءاننا عربيًّا لعلكم تعقلوف".:، كىي0:00القرأف الكرًن سورة يوؼ 
ية ىو تشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز القدرات كتعزيز الغرض من تعلم اللغة العرب
إف القدرة على التحدث باللغة العربية مهمة للغاية  .موقف إصمايب ذباه اللغة العربية

للمساعدة يف فهم مصدر التعاليم اإلسالمية، أم القرآف كاةحديث، ككذلك الكتب 
 .العربية املتعلقة باإلسالـ للطالب
ؤثر على عملية التعليم كالتعلم ىو املعلم الذم يعترب من أحدل العوامل اليت ت

املعلموف ىم معلموف حمًتفوف  .عامالن خارجينا يدعم نتائج التعلم املثلى للطالب
يقوموف باملهمة الرئيسية يف التعليم، كالتعليم، كاإلرشاد، كالتوجيو، كالتدريب، كالتقييم، 
كالتقييم، كالطالب يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، كالتعليم الرمسي، كالتعليم 

 3األساسي، كالتعليم الثانوم.
يف ىذه  .لتعليم ىي إبداع املعلمُت املتزايدإحدل املشكالت اليت يواجهها عامل ا

اةحالة، ظمكن تفسَت اإلبداع على أنو القدرة على إنشاء أشياء جديدة، سواء جديدة 
سبامنا أك نتائج تعديالت أك تغيَتات من خالؿ تطوير أشياء موجودة بالفعل، لذلك 

املعلم املعٍت قادران  إذا كانت مرتبطة يف ىذه اةحالة بإبداع املعلم يف التدريس، قد يكوف

                                                           
 .023(، ص. 0102)جاكرتا: ؼ ت.فنجا مجرلغ، 0: 00القراف الكرًن.2
 Guru Profional Implementasi Kurikulum Tingkat Ssatuan Pendidikan (KTSP)كنندار،3

danSuksesdalamSertifikasi Guru.32(، ص. 0117اكرتا راجواىل فَتس، )ج 
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على كضع إسًتاتيجية تدريس جديدة كحقيقية )إنشاء أصلي(، أك تعديل خمتلف 
 .اسًتاتيجيات التعلم اةحالية من أجل إنتاج تشكيالت جديدة

م ىو عملية معقدة يف األساس، كدليل على التوضيح، يتعليف  ُتإف إبداع املعلم
يف عملية  .ختلفة يف إدارة الدركس كتطويرىاكعملية التفكَت يف األفكار أك األفكار امل

ا للمعلمُت  ا كفريدن التعليم كالتعلم، يشكل خلق أفكار أك أفكار جديدة ربدينا فريدن
 .املبدعُت يف اكتشاؼ نتائج جديدة

ىذا يؤثر على استعداد املعلم قبل تنفيذ التعلم يف املدرسة.يف تعليم اإلبداع، إنو 
تدريس املعلمُت ضمتاجوف إىل مهارات يف إدارة املواد  أمر مهم ، كىذا يعٍت أنو يف

التعليمية اليت يتم تقدظمها عن طريق إجراء تغيَتات أك تركيبات جديدة، حىت ال يكوف 
ىناؾ ضجر بالدركس اليت ظمكن أف ربدث اختالفات يف السلوؾ كاإلذماز يف املستقبل 

 .كنوعية حياة الطالدبخرجات التعلم
م ىو قدرة ظمتلكها املعلم يف عملية التعلم يف يعملية التعليف  ُتإبداع املعلم

القدرة على معاجلة التعلم  .حماكلة لتحقيق األىداؼ التعليمية املتوقعة على أكمل كجو
تعٍت قدرة املعلم على صياغة إعداد التدريس كأنشطة التعلم، كاختيار كتطبيق طرؽ 

عل مع الطالب بشكل متناغم سواء يف التدريس املناسبة كاملناسبة، كالقدرة على التفا
املدرسة أك خارج املدرسة، حىت يتمكن من خلق مواقف التعلم كربفيز الطالب على 
املشاركة الفعالة دائمنا يف املشاركة يف الدركس مع اةحماس كاالىتماـ كاالىتماـ بالتعلم 

 .كتلبية نتائج التعلم
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يف استخداـ االسًتاتيجيات  سيحدث ذماح التعلم أيضنا إذا كاف املعلم مبدعنا
انطالقا من نتائج املالحظات املؤقتة، مل يتم تنفيذ  .اليت يستخدمها يف تسليم املادة

باالنج. ال يزاؿ معلمو اللغة -إبداع املعلم بشكل جيد يف مدرسة الثانوية باالنج
 العربية يف املدرسة غَت قادرين على استخداـ املواد التعليمية بشكل صحيح لنقلها

 .عندما ربدث عملية التعليم كالتعلم
-كلذلك، رأل الباحثوف أف معلمي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية باالنج

باالذملم يتمكنوا من استخداـ كسائل اإلعالـ الستخدامها يف عملية التدريس كالتعلم 
نظرنا ألف املدرسُت يركزكف فقط على كسائط تعليمية كاحدة ، كىي  .بشكل صحيح

طة القوة، ال يركف كيف يفهم الطالب أك ال يفهموف املواد اليت يدرسها املعلم، نق
حبيث ال يتمكن الطالب املهيموف من اإلجابة على النحو األمثل على املهاـ اليت 

 .يقدمها املعلم
ظمكن أف يؤثر ذلك على نتائج التعلم للطالب الذين مل يستوفوا اةحد األدىن من 

يف ىذا الوقت، تتأثر نتائج تعلم الطالب باملعلم الذم يقدـ . (KKM)معايَت االكتماؿ 
املادة.كلذلك، فإف نتائج التعلم للطالب يف موضوعات تاريخ الثقافة اإلسالمية ال 

مث، باإلضافة إىل القيمة، ىناؾ حاجة إىل KKM.تزاؿ تليب نتائج التعلم يف إطار 
 .العالج
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كاستنادان إىل الوصف الوارد أعاله، مت تشجيع الباحث على دراسة تأثَت إبداع 
"تأثير إبداع المعلمين في املعلم على نتائج تعلم الطالب من خالؿ حبث بعنواف 

م اللغة العربية على نتائج التعلم لدى طالب الصف السابع في المدارسة يتعل
 بالنج".-الثانوية باالنج
 مشكالت البحث: الفصل الثاني

 :أخذ الباحث صياغة املشكلة التاليةيبناءن على اخللفية املذكورة أعاله، 
ما ىو إبداع املعلم يف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع يف مدرسة الثانوية  .0

 باالنج؟-باالنج
كيف نتائج تعلم الطالب املواد العربية يف الصف السابع يف املدرسة الثانوية  .0

 ج؟باالن-باالنج
ىل ىناؾ تأثَت كبَت بُت إبداع املعلم يف التدريس على نتائج تعلم الطالب يف  .1

 باالنج؟-املواد العربية يف الصف السابع يف املدارسة الثانوية باالنج
 أهداف البحث وفوائده: الفصل الثالث

 أهداف البحث .2
املدارسة ملعرفة كيفية إبداع املعلم يف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع يف  . أ

 باالنج-الثانوية باالنج
ملعرفة  كيف نتائج التعلم للطالب يف املواد العربية يف الصف السابع يف  . ب

 باالنج.-املدارسة الثانوية باالنج
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ملعرفة ما كيف تأثَت إبداع املعلم يف التدريس على نتائج تعلم الطالب يف  . ج
 باالنج.-نجاملواد العربية يف الصف السابع يف املدارسة الثانوية باال

 فوائد البحث .0
 :الفوائد املتوقعة من ىذا البحث ىي

 الفوائد النظرية . أ
من املتوقع أف يضيف ىذا البحث مراجعنا أك معرفة جديدة للباحثُت اآلخرين حوؿ 

 .إبداع املعلم
 فوائد عملية . ب

 للمدارس .0
تقدًن املساشمات للمدرسة يف حماكلة لزيادة إبداع املعلمُت يف التدريس  

توفَت املعلومات حوؿ إبداع املعلم يف عملية التعليم كالتعلم كفقنا  من خالؿ
 .ملتطلبات احتياجات الطالب، سواء من حيث نظرية كدمارسة التعلم

 للمعلمُت .0
زيادة ربفيز املعلمُت ككعيهم حىت يسعوف دائمنا لتطوير قدرات املعلمُت  

ية كظمكن أف تزيد كربسُت نتائج تعلم الطالب عال .يف عملية التعليم كالتعلم
 .من إمكاناهتم

 للباحثُت .1
أ.(  الفائدة من ىذا البحث ىو لفهم كمعلمُت احملتملُت من أجل 

 تعزيزاإلبداع الذم ظمكن استخدامو يف عملية التدريسفي املستقبل.



5 
 

 
 

 ب.( أضف البصَتة للكتاب لتطوير األعماؿ العلمية يف املستقبل.
لألحباث املتعلقة بإبداع كمدخل للباحثُت املستقبليُت، خصوصنا  .( ج

 .املعلم يف عملية التعليم كالتعلم لنتائج تعلم الطالب
 فرضيةالفصل الرابع : 

لذا فإف الفرضية ىي  4الفرضية ىي زبمُت أك إجابة مؤقتة للمشكلة املطركحة.
إجابة مؤقتة أك اإلجابة األكلية اليت مت اةحصوؿ عليها من خالؿ البيانات اليت مت 

 :ية اليت يقًتحها املؤلفوف يف ىذه الدراسة ىيالفرض .مجعها
(: ىناؾ تأثَت إلبداع املعلم يف التدريس حوؿ نتائج تعلم (Haفرضية بديلة  .0

 باالنج.-الطالب يف مواد اللغة العربية يف املدرسةالثانوية باالنج
ال يوجد أثر إلبداع املعلم يف التدريس حوؿ نتائج  (Ho): عدـ كجود فرضية  .0

 باالنج.-يف مواد اللغة العربية فياملدرسةالثانوية باالنج تعلم الطالب
 Y     و  X متغيرات الفرضية 2.2الشكل 

Y 

 
مع الفرضية املقًتحة ، فإف النتيجة ىي أنو إذا سبإثبات الفرضية اخلاطئة، 
فعندئذ يتم رفض فرضية العمل أك البديل، دما يعٍت أنو ال يوجد تأثَت إلبداع املعلم يف 
التدريس حوؿ نتائج تعلم الطالب يف موضوعات تاريخ الثقافة اإلسالمية يف 

 باالنج.-مدرسةالثانوية باالنج

                                                           
 .76(. ص. 0104)باندكنغ: جيتا فستاكا ميديا، .Metodologi Penelitian Kuantitatif، سهرـك ك سامل 4

X 
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 توضيع معانى الموضوع: خامسال الفصل
 إبداع المعلم .2

يعترب إبداع املعلم يف التدريس مهارة ظمتلكها املعلم يف إدارة املواد التعليمية 
اهلدؼ ىو، قدرة املعلمُت على إعداد املواد املختلفة اليت سيتم تسليمها للطالب. 

 .التعليمية كاألدكات كاألساليب كاخلطط اليت سيتم تنفيذىا يف التعلم
 تعلم لطالب نتائج .0

 .تائج التعلم ىي تغيَت يف املواقف اليت ربدث للطالب خالؿ كبعد نقل املعرفة 
كلئك الذين ال النقطة األساسية ىي أف نتائج التعلم ىي تغَتات يف املوقف من أ

 .يعرفوف أف يعرفوا، من أكلئك الذين ال يفهموف، من أكلئك الذين ال يتوافركف
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 الباب الثاني

 الدراسة النظرية

 مفهوم اإلبداعالفصل األول : 

 مفهوم اإلبداع .2
( 0الكبَت لغة االندكنيسية أك اإلبداعية لديو املعٌت: كفقا للقاموس   

كفقا للمصطلح اإلبداع  .مبدعة (0 .لديك اإلبداع، لديها القدرة على خلق
( عن األشياء 0( القدرة على اإلبداع كاإلبداع 0ضمتوم على املعٌت: 

 5اإلبداعية.
ينما ب .لذا، فإف اإلبداع ىو القدرة على إظهار شيء ما أك التسبب فيو  

يف اللغة اإلذمليزية، يأيت مصطلح اإلبداع من الكلمة خللق معٌت اإلنشاء. 
اإلبداع ىو عملية تتطلب التوازف كالتطبيق من اجلوانب األساسية الثالثة 
للذكاء التحليلي كاإلبداعي كالعملي، كبعض اجلوانب اليت عند استخدامها 

 6بطريقة متوازنة كمتوازنة ستولد ذكاء النجاح.
لذلك ، فإف اإلبداع ىو مزيج من القدرات اليت تتكوف من عدة ك   

 .جوانب من الذكاء اليت ربقق النجاح

                                                           
 . 036إيرما كيديا(، ص.  باندكنغ:)الطبعة الرابعة:.Kamus Umum Bahasa Indonesiaكرين. 5
 Paradikma Baru sebagai Refrensi Bagi Guru/Pendiik dalam Implementasi Pembelajaranيامت ريانو،6

yang Efektif dan Berkualitas ،003(، ص. 0101. )الطبعة الثانية:جاكرتا: كينجانا. 
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ككفقان ملوريوف ، فإف اإلبداع ليس اكتشاؼ شيء مل يكن معركفنا من   
قبل، كلكن ىذا املنتج لإلبداع شيء جديد للذات كليس من الضركرم أف 

ا بالنسبة إىل اآلخرين أ مث اإلبداع   7ك العامل بشكل عاـ.يكوف شيئنا جديدن
 .كعمل جديد مل يتم إنشاؤه أك تغيَت من عمل موجود

شابلن يف يٍت رمشاكايت عرب عن أف اإلبداع ىو القدرة على إنتاج    
أشكاؿ جديدة يف الفن أك يف اآلالت أك يف حل املشاكل بأساليب 

لذا، فإف اإلبداع ىو القدرة على إنتاج أشكاؿ يف األساليب  01جديدة.
 .اجلديدة اليت ربتوم على الفن

من التعبَت أعاله، يتم تعريف اإلبداع على أنو القدرة على ربقيق   
أشكاؿ كىياكل جديدة يف تطوير األعماؿ الفنية الفنية. مث يعرب كيفن 

لى إنتاج جمموعة متنوعة من سيفرت عن إبداعو كالتفكَت املتفرّع ، القدرة ع
 00اةحلوؿ املختلفة، رغم أهنا غريبة كغَت مألوفة ، إىل مشكلة.

كفقا لتعريف غيلفورد الذم قاؿ إف اإلبداع ىو القدرة على التفكَت   
بشكل متباعد )انتشار، كليس يف نفس اذباه عكس ذلك، تركزت( 

 00الستكشاؼ إجابات بديلة خمتلفة ملشكلة فعلية.

                                                           
 .003(، ص.0101)باندكنغ: جف إيرما كيديا، .Belajar dan Mengajarدراينتو، 7

)جاكرتا: كينجانا: . Strategi Pngembangan Kreativitas Pada AnakUsia Taman Kanak-kanakييٌت، 01
 .02(، ص. 0101

 .035-034ص.  .(0100)يوغياكرتا: إيرجيسود، . Pedoman Pembelajan & Instruksi Pendidikanكيفُت سيفر،  00
 .011(. ص. 0101)الطبعة الرابعة: يوغياكرتا: فوستاكافيالجار، . Menjadi Guru Inspiratifغينوف نائم، 00
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ريف الوارد أعاله، ضملل الباحث أف اإلبداع ىو طريقة تفكَت، من التع  
كذبربة ليست مركزية أك حمدكدة، كلكن اإلبداع ىو سمط تفكَت طمًتؽ حدكد 

 .االفًتاض البشرم
ككشف حسن لنغولوف أف اإلبداع ىو طبيعة اهلل "اخلالق" اليت ظمكن   

دة دبعناىا الواسع تطويرىا يف البشر ككفقا للفيلسوؼ اإلسالمي يعترب العبا
 01جدا.
بعض اخلرباء على الرغم من أف الصيغة زبتلف إىل حد ما كلكن اجلوىر   

أف اإلبداع ىو القدرة على خلق نتائج جديدة كمبتكرة كغَت  .ىو نفسو
مسبوقة كمثَتة لالىتماـ كغريبة كمفيدة للمجتمع. اإلبداع قادر على تغيَت 

يكوف جاىزنا ليتم نشره يف حالة االكتشافات اجلديدة يف شكل عمل قيم ل
 .جمتمع اليـو الذم يفقد شخصيتو يف جمموعة من الناس يف عامل التعليم أـ ال

 :اليت اقتبستهاسالميتوتقوؿ 0753إف خصائص املبدعُت حسب الصوت، 
 الرغبة الفضولية كبَتة .0
 . كن منفتحنا على التجارب اجلديدة0
 . معٌت طويل1

 . الرغبة يف البحث كالبحث2

 . سبيل إىل تفضيل املهاـ الثقيلة كالصعبة3

                                                           
)جاكرتا : فت اةحسٌت . Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidian، حسن لنغولوف 01
 .002(. ص. 0773ذكرل، 
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 . سبيل للبحث عن إجابات كاسعة كمرضية4

 . يكوف التفاين العاطفي كينشطوف يف تنفيذ املهاـ5

 . فكر دبركنة6

 . الرد على األسئلة املطركحة كسبيل إىل إعطاء املزيد من اإلجابات7

 .القدرة على إجراء التحليل كالتوليف01

 طرح األسئلة كالبحث . ىل لديك ركح00

 . لديو قوة ذبريدية جيدة دبا فيو الكفاية00

 02. لديو خلفية قراءة كاسعة إىل حد ما.01

إف خصائص املبدعُت املستندة إىل ما ىو مذكور أعاله كاسعة إىل حد   
 كبَت، حيث يولد اإلبداع من أشخاص يفهموف ككفقان للقواعد املوجودة يف

 .االبتكار
اع يف ىذه الورقة ىو إبداع املعلم يف عملية التعلم، كىي إف معٌت اإلبد  

قدرة ظمتلكها املعلم يف إدارة عملية التعلم يف حماكلة لتحقيق األىداؼ التهلمية 

                                                           
)الطبعة اخلامسة: جاكرتا: فت رينيكا جيفتا،  Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinyaسالميتو، 02

 .026-025(. ص. 0101
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املتوقعة على أكمل كجو املدرسوف أك املعلموف ىم أشخاص يتحملوف مسؤكلية 
 03التعليم.

 إبداع المعلم في التعليمالفصل اللثاني : 

مهم للغاية لفهم املعلم، خاصة عندما يتعلق األمر باملهاـ كاملسؤكليات   اإلبداع
كمعلم كمعلم يف توجيو الطالب كإيصاهلم إىل التغيَتات كتطوير نتائج التعلم 

لذلك سوياتنو فيالتراين ك إنتاف فلونغاف تعبَت عن موقف اإلبداعي يف املعلمُت .املثلى
 04كتتميز دبا يلي.

 جديدةاالنفتاح على أشياء  . أ
 املركنة يف التفكَت  . ب

 ج.  اةحرية يف التعبَت عن الذات
 تقدير الفنتازيا . د
 االىتماـ اإلبداعي  . ق

 ع. ثق يف أفكارؾ اخلاصة
 .االستقالؿ يف إعطاء االعتبار الذايت  .ؼ

املعلم ىو السلطة كمسؤكؿ عن تعليم الطالب الفردية كالكالسيكية ، سواء يف 
 .املدرسة كخارج املدرسة
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كبطل يف تفسَت معرفتو لطالبو كجرأة على قضاء املزيد من الوقت يف   املعلم 
يعترب إبداع املعلم يف إصماد الطريقة أك الطريقة الصحيحة  .إعطاء معرفتو ألم شخص

ا مث ىناؾ  .كاعتباره جديدنا يف شكل نقل املعرفة أك كيف يكوف تسليم املواد أمرنا جيدن
 .يق أىداؼ التعلمحاجة جلهد جاد أك جهد ، حبيث يتم ربق

مندر إف املعلمُت املبدعُت لديهم دكر مهم يف تشجيع ذماح  U.S.Cكقاؿ 
 الطالب على أف يكونوا مبدعُت ، دبا يف ذلك:

 إجراء تعديالت عاطفية كاجتماعية لنمو الطفل لشخصيتو . أ
مفتاح أنشطة الطالب الناجحُت ىو فعاؿ كخاصة على مستول  . ب

 املدارس االبتدائية
 الطالب للتعلم مدل اةحياةإعداد  . ج
 املعلمُت أكثر صعوبة من الضغط يف التعلم . د

 ق.    إيالء االىتماـ لنتائج التعلم من خالؿ عملية التعلم
 يقدـ املعلم املالحظات بدالن من التقييم ع. 
 يوفر العديد من اسًتاتيجيات التعلم البديلة ؼ. 
 05خلق فئة ساكنا مواتية. ؽ. 

من الشرح أعاله ، ظمكن للمعلم أف يستنتج أف للمعلم دكرنا مهمنا يف تشجيع 
ذماح الطالب حبيث صمب أف يكوف املعلم قادرنا على فهم الطرؽ املستخدمة جلعل 
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الطالب املبدعُت كما ىو مذكور أعاله ألف املعلم اإلبداعي سينتج طالبنا مبدعُت 
 أيضنا.

 مؤشر املعلم لتدريس اإلبداع:
للمدرسُت إنشاء طرؽ ككسائل ظمكن أف ذبعل األطفاؿ متحمسُت  ظمكن (0

 للتعلم
 ظمكن للمدرسُت أف يتسببوا يف تعلم الطالب محاسة (0
 تطوير برنامج عمل جيد (1
 تطبيق تقنيات حل املشكالت (2
 ىل تقييم خمتلف (3

 العوامل التي تؤثر على إبداع المعلمالفصل الثالث : 

القوؿ أف اإلبداع ظمكن أف يزرع من خالؿ استنادا إىل الوصف أعاله ، ظمكن 
عملية تتكوف من عدة عوامل ظمكن أف تؤثر عليها. تصبح قيمة اإلبداع ىي القوة 

ككشف كوملاف كىادمن  .الدافعة للمعلمُت الكتشاؼ أشياء جديدة يف التعليم كالتعلم
؛ ب( موقف يف مارديانتو أف العوامل اليت تؤثر على اإلبداع ىي: أ( القدرات املعرفية 

 06مفتوح  ك ج( موقف حر.
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 الفصل الرابع: نتائج التعلم

 .  مفهـو نتائج التعلم0

ا اليت صمب أخذىا يف   يف التعليم، تعترب خمرجات التعلم من العوامل اهلامة جدن
االعتبار من قبل كل معلم، ألف نتائج التعلم اليت حققها الطالب ُتظهر مدل إتقاف 

ملعرفة النتائج التعليمية  .ذماح أك فشل املعلم يف التدريسالطالب للموضوع كتعكس 
توضح نتائج التعلم ىذه ما ظمكن أف  .للطالب ، صمب تقييم كل عملية كنتائجها

غالبنا ما يتم     07يقـو بو الطالب مع نتائج التعلم.
 .استخداـ نتائج التعلم كتدبَت ملعرفة مدل إتقاف شخص ما للمواد اليت مت تدريسها

لتحقيق نتائج التعلم ، ىناؾ حاجة إىل سلسلة من القياسات باستخداـ أداة تقييم 
ىذه القياسات دمكنة ألف القياس نشاط علمي ظمكن  .جيدة كالوفاء باملتطلبات

 01تطبيقو يف خمتلف اجملاالت دبا يف ذلك التعليم.
كفقا  .علمنتائج التعلم ىي تغيَتات إصمابية ربدث للطالب أثناء كبعد عملية الت 

لينا ساذمايا فيأبدِّين ناتا، قاؿ إف ذماح التعلم ىو أيضا تغيَت يف حالة عملية التعلم من  
كوهنا سلبية إىل نشطة ، من الثابت إىل الديناميكي، من عدـ معرفة املعرفة ، من 
عدـ القياـ بشيء لفعل شيء ما، دما كاف يف األصل ال يسبب أم شيء ، أصبح 

 00كمنذ البداية ال يستحق أف تكوف قيمة.تغيَت يف املوقف، 
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، 10مت العثور على اةحجة اليت تناقش نتائج التعلم يف القرآف سورة البقرة اآلية 
 00كىي: 

"كعلم آدـ األمساء )من كل األشياءكلها مث عرضهم على املالئكة فقاؿ أنبئوىن 
 بأمساء ىؤالء إنكنتم صدقُت". 

يتم التعبَت عنها  (TIU) اؼ تعليمية عامةيتم صياغة نتائج تعلم الطالب كأىد 
 00يف أشكاؿ كمكونات أكثر ربديدنا ألىداؼ الدكرة أك جماؿ الدراسة.

خمرجات التعلم ىي مستول القدرة على إتقاف املواد اليت مت تدريسها لتتضمن 
أف مستول القدرة أك اإلتقاف الذم  01ثالث قدرات كما كشفها بلـو يف سودجانا.

ظمكن أف يتقنو الطالب يشمل ثالثة جوانب، كاحدة منها ىي القدرة املعرفية )اجملاؿ 
املعريف(، كىي املنطقة املرتبطة باجلوانب الفكرية أك املنطقية اليت تقاس عادة من العقل 

اليت مت دراستها  ( كتشمل املعرفة ذكريات األشياء0تتكوف ىذه املنطقة من  .أك العقل
( 2(التطبيق، 1( الفهم، باإلشارة إىل القدرة ، فهم املعٌت املادم 0كزبزينها يف الذاكرة 

 ( التقييم.4( توليف، 3التحليل، 
سواء تعلم كاحد ضمقق أك ال .يتم ربقيق النتيجة التعلم من خالؿ عملية التعلم

 عملية التعلم.يعتمد على عملية التعلم نفسها كالعوامل اليت تؤثر على 
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 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلمالفصل الخامس :
مد إرىاـ كنوفاف أردم كياين، إف العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم كفقا حمل

 :شرح كل من ىذه العوامل على النحو التايل .تتكوف من عدة جوانب
 العوامل الداخلية .0

على عمليات تعلم الطالب اليت تنشأ  العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تؤثر
العوامل الداخلية تتكوف من عوامل  .من داخل األفراد أك الطالب الذين يتعلموف
 02فيزيائية أك فيزيولوجية كعوامل نفسية أك نفسة.

العوامل الداخلية ىي أحد العناصر اليت تؤثر على نتائج التعلم، يف عملية 
ك املادية للطالب كمحدد ملا إذا كاف الطالب قادرين التعليم كالتعلم، اةحالة املادية أ

يف حالة غَت صحية، سيصبح من  .على اةحصوؿ على املعرفة من املعلم أـ ال
سوؼ تنشأ مثل ىذه  .الضجيج أك عقبة أماـ الطالب للًتكيز خالؿ عملية التعلم

 الشركط إذا كاف الطالب يعانوف من السمع كالرؤية اليت ال تنتج عن املشاكل
 .الصحية

عالكة على ذلك، تتأثر العوامل النفسية بعوامل اإلرىاؽ الذىٍت لدل الطالب 
اليت تنطوم على مستول القدرات املعرفية لدل الطالب، كمستول القدرات العاطفية، 

يؤثر  .كقدرات الطالب اةحركية كشخصيات الطالب ، باإلضافة إىل أشكاؿ أخرل
على مستول الذكاء كاىتماـ الطالب يف التعلم  ىذا العامل على نتائج تعلم الطالب
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كاىتماـ الطالب باملواد كعملية التعلم حبيث ظمكن القوؿ إف الطالب يواجهوف 
 .تداخالن 

 العوامل اخلارجية  .ب
كظمكن رؤية العوامل اخلارجية أف العوامل اخلارجية ىي املصدر من كل 

لتأثَت ىذه العوامل ىي  أما بالنسبة 03.شيء، كظركؼ خارجة عن التعلم الفردم
تشمل العوامل غَت االجتماعية كل ما .عوامل غَت االجتماعية كالعوامل االجتماعية

 .ضميط بالطالب خبالؼ العوامل االجتماعية
كما أكضح سوميدم سوريابراتا ، فإف العوامل املدرجة يف ىذه اجملموعة من  

على سبيل املثاؿ، الطقس  .العوامل غَت االجتماعية كبَتة جدا كىي عدد ال هنائي
 .كدرجة حرارة اهلواء ، كالتعلم ككقت التعلم ، كمكاف التعلم، كاملعدات يف التعلم

كعالكة على ذلك ، فإف العوامل االجتماعية اليت تشمل األشياء البشرية، سواء 
البشرية موجودة بشكل مباشر أك غَت موجود، كلكنها تؤثر على عملية التعلم كتعلم 

أما ما ىو مدرج يف العوامل االجتماعية فهو يتكوف من البيئة األسرية كالبيئة  الطالب.
 :املدرسية كاجملتمع كالثقافة، كالظركؼ كالظركؼ الطبيعية على النحو التايل
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 عوامل البيئة األسرية  .ج

العوامل البيئية األسرة ظمكن أف تؤثر على عملية التعلم لدل الطالب، بُت  
كاألمهات تربية األطفاؿ اآلخرين، ككيفية تثقيف اآلباء كاألمهات، كالعالقات اآلباء 

 04بُت أفراد األسرة.
 خصائص نتائج التعلمالفصل السادس : 

استنادنا إىل الوصف أعاله، ظمكن مالحظة أف خمرجات التعلم ىي قدرات 
لذلك، ال ظمكن تصنيف مجيع  .ظمتلكها الطالب بعد تلقي ذبربة التعلم اخلاصة هبم

األنشطة أك التغيَتات يف الطالب على أهنا خمرجات تعلم من عملية التعلم كما  
كشف عنها سوغَتتونو كآخركف يف حممد إرىاـ كنوفاف أردم كياين أف اخلصائص 

 05السلوكية لنتائج التعلم اليت يقـو هبا الطالب تشمل ما يلي:
 ربدث تغيَتات السلوؾ بوعي ككعي  . أ
 التغيَتات السلوكية اليت ربدث ىي مستمرة كفعالة  . ب
 التغيَتات السلوكية اليت ربدث إصمابية كنشطة .ج

 تغيَتات السلوؾ اليت ربدث ىي دائمة أك تفرض نسبيا  .د

 يتم توجيو كتوجيو التغيَتات السلوكية يف التعلم  .ق

 التغيَتات السلوكية اليت ربدث تغطي مجيع جوانب سلوؾ الفرد املعٍت  .ع
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. مولياس، أف نتائج التعلم بشكل عاـ سوؼ توفر التأثَت من خالؿ  Eكفقاؿ 
 :اخلصائص التالية

سيكوف لدل الطالب منظور حوؿ نقاط قوهتم كضعفهم يف السلوؾ   . أ
 املطلوب

أك يف مرحلتُت حبيث تنشأ  كجدكا أف السلوؾ املرغوب زاد إما على مراحل . ب
 06الفجوة بُت املهارات السلوكية اةحالية كالسلوؾ املرغوب.

 إطار التفكيرالفصل السابع : 

إبداعو األساسي ىو قدرة الشخص على صب شيء جديد، سواء يف شكل 
سواء يف األعماؿ اجلديدة أك باالشًتاؾ مع األشياء  .أفكار أك أعماؿ حقيقية

ضمتاج املعلموف إىل إجراء  .كاليت زبتلف نسبينا عما ىو موجود بالفعلاملوجودة بالفعل، 
اتصاالت مفتوحة مع طالهبم، قبل بدء دركس اللغة العربية.على األقل يقـو املدرس 

 ."بالتواصل مع الطالب"

كيقاؿ أف التعلم يكوف فعاال عندما تكوف نتائج التعلم كأنشطة درجة الطالب 
حل املشكالت أفضل من الطالب الذين يتعلموف مع التعلم الذين يتعلموف مع هنج 

من خالؿ التعلم اإلبداعي الذم يقـو بو  .التقليدم عند مستول معُت من الكماؿ
املعلم، من املتوقع أف ينتج عنو نتائج تعلم الطالب، كاليت بدكرىا ستليب النتائج كفقنا 

 KKM). ملعايَت اإلذماز الدنيا
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع و مكان البحثالفصل األول : 

النهج املستخدـ يف ىذه الدراسة ىو النهج الكمي، كىو النهج الذم صمد املعرفة 
يهدؼ تصميم البحث الوصفي إىل  07باستخداـ األرقاـ كأداة ملعرفة ما تريد معرفتو.

اةحصوؿ على نظرة عامة على كاقع كاحد أك اختبار النسيج على الواقع املوجود بالفعل 
يف ىذا التصميم، ال يتالعب الباحث  .أك الذم حدث بالفعل حوؿ ىذا املوضوع

 .دبعاجلة املوضوع أك موضعو

غوا رصمنسي، مقاطعة  باالنج، كالية-يقع مكاف البحث يف املدرسةالثانوية باالنج
 .جنوب سوالكيزم

 السكان و العينةالفصل الثاني : 

 السكان  . أ
كغالبا ما يشار إىل  .السكاف ىو الكائن بأكملو الذم ترغب يف دراستو

ظمكن أف يكوف أفراد اجملتمع إما  كائنات حية أك   .السكاف باسم الكوف
كائنات غَت حية ، كأشخاص، حيث ظمكن قياس اخلصائص املوجودة فيها 
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ككاف عدد السكاف يف ىذه الدراسة مجيع طالب الصف السابع  11كمراقبتها.
 .شخصا 076يف مدارسة الثانوية باالنج بلغ عددىم 

 العينة  . ب
عندما عدد  .ئص اليت ظمتلكها السكافالعينة ىي جزء من العدد كاخلصا

كبَت من السكاف، كالباحثُت قد تعلم كل ما يف السكاف، على سبيل املثاؿ، 
بسبب قلة األمواؿ كالقول العاملة كالوقت، ظمكن للباحثُت استخداـ العينات 
املأخوذة من السكاف.ما يتم تعلمو من العينة، سيتم تطبيق استنتاج 

خوذة من السكاف صمب أف تكوف سبثيلية حقا ألف العينات املأ.للسكاف
 10)سبثل(.

التقنيات املستخدمة يف أخذ العينات ىي أخذ العينات اهلادؼ )أخذ 
يف أخذ العينات ىادفة، كاستند اختيار جمموعة من العينات مع غرض معُت(. 

املواضيع على اخلصائص أك السمات احملددة اليت تعترب ذات عالقة كثيقة مع 
 10خصائص السكاف املعركفة سابقا.خصائص أك 

، كعينة 3لذلك يف ىذه الدراسة أخذ الباحث عينة من الصف السابع 
شخصنا، ككاف السبب يف أف الباحثُت كانوا يأخذكف املستجيبُت  11من 

 .بقدر طبقة كاحدة، أم لتسهيل الباحثُت يف مجع البيانات كتركيز البحث
 

                                                           
 .001. ص. Metodologi Penelitian Kuantitatif، سهرـك ك سامل 11
 006ص. dan R&DMetodologi Penelitian Kuantitatif،سوغيونو 10
 .057(.ص. 0116)باندكنغ: جف. فستاكا، Metode Penelitianبيٌت أمحد سيباين، 10
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 تقنيات جمع البياناتالفصل الثالث : 
أدكات  .للحصوؿ على البيانات امليدانية، يتم استخداـ أدكات مجع البيانات

مجع البيانات املستخدمة يف ىذه الدراسة باستخداـ استبيانات كدرجات منتصف 
 .الفصل الدراسي

االستبياف ىو قائمة باألسئلة أك " :ككفقا حجار فيشهرـك ك سامل القوؿ بأف
ضوع، سواء بشكل غَت مقصود أك العبارات حوؿ موضوع معُت معطى للمو 

جمموعات للحصوؿ على معلومات معينة مثل احملافظُت كاملعتقدات كاالىتمامات 
االستبيانات أك االستبيانات ىي تقنيات مجع البيانات اليت تتم من  11كالسلوكيات".

 خالؿ إعطاء جمموعة من األسئلة أك البيانات املكتوبة إىل املدعى عليو لإلجابة.
باختصار، االستبياف ىو أسلوب جلمع البيانات اليت يتم تنفيذىا من لذلك، 

خالؿ سلسلة ربتوم على عبارات أك أسئلة مكتوبة، للحصوؿ على معلومات حوؿ 
ُتستخدـ طريقة .األشياء اليت يتم فحصها كاليت تأيت من البيانات أك املستجيبُت

داع املعلم يف التدريس االستبياف ىذه للعثور على بيانات حوؿ إدراؾ الطالب إلب
كأثره على ذماح تعلم الطالب يف املواد الدراسية للصف السابع باللغة العربية يف 

 باالنج.-املدرسة الثانوية باالنج
 
 

                                                           
)الطبعة الثالث، جاكارتا: . proses penelitian suatu pendekatan praktek(0110سوىارسيمي أريكونتو، ) 11

 . 021بينا أكسارا(. ص.
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 أدوات البحثالفصل الرابع : 
 استطالع . أ

االستبياف ىو أسلوب جلمع البيانات عن طريق تقدًن أسئلة مكتوبة ليتم اإلجابة 
قبل اجمليب. االستبياف عبارة عن جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت يتم عليها كتابة من 

 12استخدامها للحصوؿ على معلومات من اجمليبُت.
 التوثيق . ب

التوثيق ىو كسيلة ملعرفة شيء ما من خالؿ النظر يف السجالت كاحملفوظات 
 13كالوثائق املتعلقة بالشخص الذم تتم دراستو.

لبحث كمكرب للصوت للبيانات اليت مت اةحصوؿ يتم استخداـ الوثائق يف ىذا ا
 عليها أثناء املالحظة.

 ج. االختبار
االختبارات عبارة عن سلسلة من األسئلة أك التمارين كاألدكات املستخدمة 
لقياس املهارات أك املعرفة أك الذكاء أك القدرات أك املواىب اليت ظمتلكها كل فرد أك 

 14جمموعة.
يستخدـ  .اإلحصائية، يتم إعطاء كل عنصر درجةلتسهيل تصنيف البيانات 

 ىذا االستخداـ مقياس ليكرت يتكوف من مخسة بدائل، كىي على النحو التايل:
 

                                                           
12

https:id.wikipedia. org 

 031ص، (، 0115: رينيكا جفت )جاكرتا Psikologi Pendidikanـ. دلونو.13
: رينيكا جفت، ، )جاكرتا: Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktekسوحرسيمي أريكنتو.  14

 .005(، ص. 0110، أحدعشرالطبعة
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 بديلة ليكرت مقياس اإلجابات .3.2الشكل 
 رقم إجابات بديلة نتيجة
 .2 دائما 5
 .0 غالبا 4
 .3 أحيانا 3
 .4 نادرا 0
 .5 أبدا 2

 :االستبياف على النحو التايلاخلطوات يف إعداد 
 ربليل املتغَتات يف املتغَتات الفرعية كاملؤشرات .0
 قم بعمل شبكة استبياف .0
 ترتيب األسئلة الستبيانات تستند إىل مؤشرات حمددة سلفا .1
 استشر االستبياف مع املشرؼ .2
 اختبار استبيانات البحث .3

 تقنيات تحليل البياناتالفصل الخامس : 
معاجلة البيانات ىي طريقة تستخدـ لوصف املعلومات أك ربليل البيانات أك 

البيانات اليت مت اةحصوؿ عليها حبيث ال ظمكن فهم البيانات من قبل األشخاص الذين 
يف ىذه الدراسة، ىناؾ  .يقوموف جبمع البيانات فقط، كلكن أيضنا بواسطة اآلخرين
أم البيانات اليت تعرض  طريقتاف ملعاجلة البيانات، كشما استخداـ التقنيات الكمية،

 .اةحسابات كالتقنيات النوعية ، كىي البيانات يف شكل التعرض للجمل أك األكصاؼ



05 
 

 
 

يف حُت يتم  .البيانات اليت توضح اةحساب عبارة عن استبياف مت ملؤه بواسطة املستفىت
أخذ البيانات يف شكل التعرض للجملة أك األكصاؼ من املالحظات اليت أدىل هبا 

 .الباحثوف
ا إبداع املعلم يف  البيانات اليت مت تقييمها ىي بيانات متغَتة مستقلة، ربديدن

باستخداـ االستبيانات كأداة البحث، كاملتغَت التابع ىو نتائج تعلم  (X) التدريس
 ك X كللتعرؼ على التأثَت بُت املتغَتين .باستخداـ درجاتنهاية االمتحاف (Y) الطالب

Y15حصائية ىي عالقة ارتباط املنتج.، استخدـ الباحثوف صيغة إ 
    

             

√    2      2     2     2 
 

  :مالحظات
Rxy  معامل االرتباط بُت املتغَتين = X ك Y 
Σx  عدد نتائج البند = 
Σy  )إمجايل الدرجات )كل العناصر = 

N جمموع السكاف = 
 = عدد مربعات الدرجات لكل عنصر   0  

حسب   Yك X على ذلك ، ظمكن ربديد متغَت املساشمة )مساشمة(كعالكة 
 :معادلة معامل التحديد على النحو التايل

 

                                                           
 .014(. ص. 0102)جاكرتا: فت. رجا غرافيندك، .Pengantar Statistk Pendidikan، أنس سوجونو 15
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KD = r2 x 1001 

 :مالحظات
 = KD  قيمة معامل التحديد 

 = r   قيمة معامل االرتباط 

االختبار املتقدـ ىو اختبار مهم يعمل على اختبار الفرضية اليت سبت صياغتها 
الدراسة ، مث يتم اختبار نتائج ةحظة املنتج من خالؿ اختبار أشمية باستخداـ يف ىذه 
 :الصيغة

t= √  0
√0  0 

 :مالحظات
t السعر احملسوب = 

 =  rمعامل االرتباط 

 =  nعدد العينات  

 وصف البيانات .2
 كصف نتائج بيانات البحث اليت أجريت على متغَتم البحث ، كشما:

  متوسط =  . أ

 
 

2      2    √= االرمراؼ املعيارم )االرمراؼ املعيارم(  . ب

     1 
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 اختبار الفرضية .0
؛ ىناؾ تأثَت كبَت إلبداع املعلم يف التدريس على نتائج تعلم  1 ≠ىا = ع 

 باالنج.-الطالب يف مدرسة الثانوية باالنج
 ؛ ال يوجد تأثَت كبَت إلبداع املعلم يف التدريس على نتائج تعلم 1ىو = ع = 

 باالنج.-الطالب يف مدرسة الثانوية باالنج
 اخلطوات املتخذة يف اختبار الفرضية ىي كما يلي:

 اللحظة: personمع صيغة ارتباط منتج  Yك  Xاحسب معامل االرتباط بُت  . أ
Rxy =               

√    0      0     0      0 
 

على  Xحدد املعامل احملدد أك مؤشر التحديد ملعرفة حجم تأثَت املتغَت  . ب
 بصيغة: Yاملتغَت 

KP =   0 x011%  
 معلومات :

KP )مقدار املعامل احملدد )التحديد = 
r  معامل االرتباط = 

 ج. اختبار األشمية
، مت إجراء اختبار أشمية Yعلى املتغَت  Xبعد معرفة العالقة بتأثَت املتغَت 

ملعرفة ما إذا كاف ظمكن قبوؿ العالقة كالتأثَت املوضحُت من خالؿ مؤشر التحديد 
مدرسة كظمكن تعميمها على مجيع السكاف، أم السكاف ككل، أم الطالب يف 

 . الختبار ىذه األشمية، يتم استخداـ الصيغة:باالنج-الثانوية باالنج
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  t =   √  0
√0  0 

 بار:قواعد االخت
 )جدكؿ( فإف العالقة تكوف مهمة t ≤)عدد(  tإذا كاف 
 )جدكؿ( فإف العالقة ليست مهمة t ≥)عدد(  tإذا كاف 

8 أك 3)اجلدكؿ(، مأخوذة من جدكؿ توزيع الطالب دبعدؿ خطأ قدره  tقيمة 
=α 1,13   مع درجات اةحرية -n=db0 . 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 الباب الرابع

 نتائج البحث والمناقشة

 لمحة موجزة عن موقع البحثالفصل األول : 

 باالنج-حملة عن مدرسة الثانوية باالنج .0
 باالنج-: مدرسة الثانوية باالنج   إسم املدرسة 

 : أ   االعتماد 
 0753أنشأت        : 

 IMTAQرؤية: ربقيق الطالب الذين يتفوقوف يف التحصيل كيكونوا أقوياء يف 
.( إجراء ترتيب شامل كإضفاء اةحيوية على كظائف          0بعثة          :   

املدرسة التنظيمية اليت تقـو على اإلدارة القائمة على 
 املدرسة

يف زيادة كفاءة أعضاء ىيئة  MGMPفعالية أنشطة  .(0
 التدريس

إجراء عملية تدريب مستمرة للطالب الذين لديهم   .(1
مواىب متفوقة يف جماؿ الرياضيات كالعلـو الطبيعية، 
كاللغات، كالفنوف الرياضية، كمصباؽ تالكت القرآف 

 الكرًن.
تنفيذ العملية املعتادة ألداء صالة منتظمة يف املدرسة   .(2

 كتنفيذ االنضباط الطالب متسقة
كالبنية التحتية كالتعلم كفقا توفَت املرافق التعليمية   .(3

 RAPBMللمقياس كاألكلويات املدرجة يف 
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ربسُت اإلدارة املالية للمدارس اليت تتسم بالواقعية  .(4
 كالشفافية كاملساءلة

توفَت أماكن الصالة املناسبة كاملمثلُت بشكل مستقل أك  .(5
 دبساعدة األطراؼ األخرل

أك  تعظيم دكر اللجنة بطريقة مرتبطة يف بناء املدارس .(6
 دبساعدة األطراؼ األخرل.

 اةحالة املادية للمدرسة .0
  00.551مساحة األرض :  . أ

 غرفة 11 عدد الفصوؿ  . ب
  225 0حجم الفصوؿ : . ت
 د. املباين القائمة األخرل . ث

 60 : 0غرفة املعلم (0
 14 0مكتبة :  (0
 UKS 3 :0غرفة (1
 41 : 0غرفة الوسائط املتعددة (2
 مصلة  (3
 معمل  (4
 قاعة (5
 0غرؼ صغَتة  (6
 جماؿ اةحفل (7

 البيئة املدرسةحالة  .1
 أنواع املباين احمليطة باملدرسة: . أ
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 اجلانب اجلنويب جماكر ملكتب الشؤكف الدينية باملقاطعة. بونتومرانّو (0
 بونتومرانّو POLSEKTAاجلانب الشمايل ضمد مكتب  (0
 اجلانب الشرقي جماكر ملنزؿ سكاف قرية بونتومرانّو  (1

 ظركؼ البيئة املدرسية . ب
طريق ، فإف الظركؼ البيئية يف املدرسة الثانوية مواتية على الرغم من أهنا على جانب ال

 للغاية أثناء عملية التعلم.
 باالنج-قائمة بأسماء  المعلمين في مدرسة الثانوية باالنج 2.4الجدوال  .2

 ماّدة مادّ  ظيفة  ظيفة ظيفة املعلمُت اسم رقم رقم
 خالؽاأل العقيدة مدير مدرسة اةحاج.عبد اللطيف، س.أغ.ـ.فد.إ  .0
 الرياضيات موظف حكومي غرفةاملعيشة. كحيدمجااللدين،ـ.فد .0
 الفقو موظف حكومي حليمةراسود،. غرفةاملعيشة .1
 القرآف كاةحديث موظف حكومي فد..خَتكف،ـ. الدكتوراندكس  .2
 اللغة األندكنيسية موظف حكومي اةحاج.مشسوريايت، س.فد. .3
 الرياضيات موظف حكومي شرفوالدين .الدكتوراندكس .4
 اللغةاالذمليزية موظف حكومي مَتنوايت، س.فد. .5
 اللغةاالذمليزية موظف حكومي نور بييت خالك، س.فد.ـ.فد. .6
 اللغة األندكنيسية موظف حكومي ىسفييا، س.فد. .7

 التوجيهواإلرشاد موظف حكومي اةحاج.نور بايا، س.فد. .01
 العلومالطبيعية موظف حكومي نور ميٍت .00
 اللغة األندكنيسية موظف حكومي حسناكايت .00
 لعلومالطبيعيةا موظف حكومي علي شهيد، س.أغ. .01
 رياضةال موظف حكومي حممدصربم، س.فد. .02
 اللغة األندكنيسية موظف حكومي امَتالدين، س.فد.ـ.فد. .03
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 العلوماالجتماعية موظف حكومي أزيس، س.أغ. .04
تكنولوجي  حكومي موظف مرلينا، س.أغ.ـ.أ .05

المعلوماتواالتصا
 الت

 اللغة العربية موظف حكومي ساملوايت، س.أغ. .06
 اللغة العربية موظف حكومي أريف الدين، س.أغ. .07
 اللغةاالذمليزية موظف حكومي جوميايت، س.فد. .01
 الثقافية كاملهارات موظف حكومي زينالصاليح، س.فد. .00
 العلوماالجتماعية موظف حكومي س.أغ.األكاريسسيمباال،  .00
 العلوماالجتماعية موظف حكومي الدكتوراندكس.سهار الدين .01
 العلومالطبيعية موظف حكومي حممداخلاصيم، س.أغ. .02
 الرياضيات موظف حكومي آسياحسنالدين، ست .03
 تعليماملواطنةال موظف حكومي فاطمة، س.فد.. سيت .04
 القراف كاةحديث حكوميموظف  حسنة،. سيت .05
 خالؽاأل العقيدة موظف حكومي نؤر حيايت .06
 اللغة العربية موظف حكومي حممدناصرسوالدين .07
 اللغةاإلقلمية مدرس زائر نورمي ؾ، ب أ. اةحاج.سيت .11
 اللغةاإلقلمية مدرس زائر الدكتوراندا.اةحاج حدصمة .10
 القرآف كاةحديث مدرس زائر مشسينار، س.فد.إ.ـ.أ. .10
 رياضةال مدرس زائر إبنهاجر، س.فد. .11
 الفقو مدرس زائر دياناسارم، س.فد.إ. .12
.نورىك .13  تعليماملواطنةال مدرس زائر مابكَت، س.كـو
 التوجيهواإلرشاد مدرس زائر سريأيو، س.فد. .14
 اللغةاالذمليزية مدرس زائر نوركؿ إخساف مخش، س.فد. .15
 التوجيهواإلرشاد مدرس زائر حممدارشمزينورم، .15
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 طالب .2
الطالب ىم الذين شاركهم املدرسوف يف عملية التعليم الفاعلية. فل 
لطالب ينموف جسدا كركحا للوصوؿ إىل ىدؼ التعليم عرب املؤسسات 

باالنج للعاـ الددراسي -التعلمية. ملعرفة أحواؿ مدرسة الثانوية باالنج
 االطالع إىل اجلدكاؿ اآليت:ظمكننا  0106-0107

باالنج للعام الددراسي -عدد طالب مدرسة الثانوية باالنج 4.0الجدوال 
0228-0229 

 عدد الجميع الطالبات الطالب الفصل الرقم
0 5 71 016 076 
0 6 66 026 014 
1 7 46 001 066 

 400 154 024  عدد
 

 وصف نتائج البحثالفصل الثاني : 

تتكوف بيانات البحث املوضحة يف ىذا القسم من بيانات متغَتة مستقلة، كىي 
 (.Y( كاملتغَت التابع ىو نتائج تعلم الطالب )املتغَت Xإبداع املعلم يف التدريس )املتغَت 

 كصف بيانات إبداع املعلم يف التدريس .0
 يتم اةحصوؿ على بيانات حوؿ إبداع املعلم يف التدريس باستخداـ استبياف
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تعطى للطالب )عينات البحث(. مت تقدًن استبياف هبدؼ معرفة تصورات 
الطالب حوؿ إبداع املعلم يف التدريس. نتائج مجع البيانات باستخداـ 

 أدناه. 2.0طالبا، ظمكن االطالع لفًتة كجيزة يف اجلدكؿ  11االستبيانات إىل 
 (X)بيانات عن إبداع المعلم في التدريس  4.3الجدول.

 0  (X)نتيجة الطالباسم  رقم

 4020 57 اديليا بوترم .0
 5174 64 ـ. ساتريا الغمار . 0
 5522 63 الفا خَت .1
 5003 66 ديرة أديليا .2
 5700 67 تازكيا أزرا نزيها .3
 1622 40 سكينة نور فضيلة .4
 7160 77 فضيلة رمحاين .5
 7412 76 فيكي سفوترا .6
 2174 42 سلسبيال الدرة .7

 1411 41 فادية الصلصبيلة .01
 1103 33 سوريا دارما .00
 5700 67 فيكرم .00
 2402 46 ـ. رزقي رمضاف .01
 5522 66 آيو رمضانت .02
 4211 61 أنيسة أكمي عايدة .03
 3707 55 سافيًتم  .04



15 
 

 
 

 7103 73 فيت األزىرم .05
 4502 60 فطر نور شواؿ .06
 5522 66 أغونغ  .07
 5347 65 خَتملطفي  .01
 7412 76 نوفيا رمضاف .00
 4020 57 أنديكا جاليو ك. .00
 6011 71 إليانا أرضيانيت .01
 7610 77 ريندم سبيلي .02
 7217 75 ابن الفريزم .03
 3062 50 فضلي فَتمانساه .04
 7610 77 راندم كيرادارما .05
 2174 42 أديليا اةحق .06
 5700 67 دم سفَتا .07
 7412 76 بوترم إلياين .11
 7004 74 ديانا نوفيا رمضاف .10
 4211 61 السفَتة ماىراين .10
 7103 73 تينا سافيًتم .11

 016357 0553 عدد 
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 . أعاله ، مت اةحصوؿ عليها:2.1من اجلدكؿ 

       0553           
      016357    0 

       =11 N 
كتباين كارمراؼ نتائج تعلم الطالب،   كبالتايل، ظمكن حساب متوسط )متوسط(،

 كما يلي:

  = متوسط              . أ

 
 

                           =0553
11 

                          =62,17  
2      2   = فرؽ                 . ب

     1 
 

                            = 11   016357   0553 0

11  11 0  

                            =5651015   551143 
11  10  

                   =050260
0134 

                =041,11 

√= ج. االرمراؼ املعيارم   
   0     0

     0  

                   =√
 33   235832    2338 2

33  32 
 

                   =√163 338 

                     =00,56 
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أعاله، حصلت درجة إبداع املعلم يف التدريس اليت مت  من نتائج اةحساب
مع  62.17اةحصوؿ عليها من نتائج استبيانات الطالب على متوسط درجة 

 .00.56كارمراؼ معيارم  041.11اختالؼ 
 قيمة تفسير إبداع المعلم في التدريس4.4الجدول. 

 متوسطالقيمة معايير
011-61 جيد جدا       
 57-41 جدا        

 جيد دبا فيو 

ج

يد 

دبا 

فيو 

الك

 فاية

م

زمف

21-37  
 17-01 منخفض   
منخفض جدا                   

 منخفض جدا

1-07  

، 62.17لذلك، فإف النظر إىل متوسط قيمة إبداع املعلم يف التدريس ىو 
ا".  حبيث يتم تصنيف إبداع املعلم يف التدريس بأنو "جيد جدن

 (Y)وصف البيانات المتغيرة حول نتائج تعلم الطالب  .0
تؤخذ البيانات حوؿ نتائج تعلم الطالب يف املواد العربية باستخداـ درجات 
امتحاف الفصل الدراسي. تستخدـ نتائج مجع البيانات درجات امتحاف الفصل 

 طالبنا ، كظمكن االطالع على ذلك يف اجلدكؿ التايل: 11الدراسي النهائي لػ 
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 (Y)نتائج تسجيل نتائج الطالب . 4.5الجدول.
 0  ( نتيجة ) اسم الطالب رقم

 4211 61 اديليا بوترم .0
 6011 71 ـ. سًتيا الغمار .0
 1411 41 الفا خَت .1
 6011 71 ديرة أديليا .2
 6011 71 تازكيا أزرا نزيها .3
 2711 51 سكينة نور فضيلة .4
 5522 66 فضيلة رمحاين .5
 7103 73 فيكي سفوترا .6
 3403 53 سلسبيال الدرة .7
 3403 53 فادية الصلصبيلة .01
 2003 43 سوريا دارما .00
 3707 55 فيكرم .00
 4211 61 ـ. رزقي رمضاف .01
 6011 71 آيو رمضانيت .02
 5003 63 أنيسة أكمي عايدة .03
 5522 66 سافيًتم .04
 7217 75 فيت األزىرم .05
 5003 63 نور شواؿ فطر .06
 6011 71 أغونغ .07
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 7103 73 لطفي خَتم .01
 5522 66 نوفيا رمضاف .00
 3707 55 أنديكا جاليو ك. .00
 7103 73 ربياتل حسنا .01
 3403 53 ريندم سبيلي .02
 3403 53 ابن الفريزم .03
 5003 63 فضلي فرمانشو .04
 01111 011 راندم كيرادارما .05
 3403 53 أديليا اةحق .06
 7103 73 دم سفَتا .07
 3403 53 بوترم إلياين .11
 5003 63 ديانا نوفيا رمضاف .10
 3403 53 السفَتة ماىراين .10
 4211 61 تينا سافيًتم .11

 010077 0523 عدد 
 :. أعاله ، مت اةحصوؿ عليها2.1من اجلدكؿ 
=∑Y 0523    

 =∑Y
2010077 

=N   11  
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ظمكن حساب متوسط )املتوسط( كالتباين كاالرمراؼ املعيارم لنتائج كبالتايل، 
 تعلم الطالب، على النحو التايل:

  =          متوسط  . أ

 
 

                 =0523
11 

      =61,06 
2      2   =          فرؽ   . ب

     1 
 

 = 11 00077    0523 0

11  11 0  

      =5410645 5313103
11  10  

            =75620
0134 

  =70,43 

√=   ج. االرمراؼ املعيارم
   2     2

     1 
 

     =√
 11   010077    0523 0

11  10  

                       =√70 43110774 74 
                       =7,40 

استنادنا إىل نتائج اةحساب أعاله، حصلت درجة نتائج تعلم الطالب اليت مت 
 61.06امتحانات الفصل الدراسي على متوسط درجة اةحصوؿ عليها من درجات 

 .7.40كارمراؼ معيارم قدره  70.43بتفاكت 
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 قيمة تفسير مخرجات التعلم .4.6الجدول 
متوسط              معايير 

011-61 جيد جدا       القيمة    
 57-41 جدا          

 جيد دبا فيو

ج
يد دبا 

فيو 
 الكفاية

من
 خفض

من
خفضة 

 جدا

21-37  
 17-01 منخفض     
07-1 منخفض جدا       

، حبيث يتم 61.06لذلك، من خالؿ متوسط قيمة نتائج تعلم الطالب ىو 
ا".  تصنيف نتائج تعلم الطالب بأهنا "جيدة جدن

 اختبار التحليل بيانات البحثالفصل الثالث : 
 حساب معامل االرتباط .2

البيانات اليت مت تقييمها عبارة عن بيانات تنوع جمانية، كىي اإلبداع يف 
باستخداـ االستبيانات كأداة حبث، كاملتغَت التابع ىو نتائج تعلم  (X)التدريس 
باستخداـ قيمة اختبار الفصل الدراسي النهائي. ملعرفة ما إذا كانت  (Y)الطالب 

)نتائج  Yاع املعلم يف التدريس( مع املتغَت )إبد Xىناؾ عالقة إصمابية بُت املتغَتات 
 باالنج.-تعلم الطالب( يف املواد العربية يف مدرسة الثانوية باالنج

سيتم عرض النتائج اليت مت اةحصوؿ عليها من البيانات من قبل املؤلف يف 
شكل جدكؿ. عالكة على ذلك، تتم معاجلة البيانات اليت مت مجعها من خالؿ 

االرتباط كمعامالت التحديد كاختبار الفرضيات. عالكة على  البحث عن معامالت
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ذلك، سيتم كصفو يف جدكؿ املساعدة ةحظات املنتج بُت متغَتات إبداع املعلم يف 
 التدريس مع نتائج تعلم الطالب. بناءن على اجلدكؿ، يتم اةحصوؿ على القيم التالية:

=∑X 0553     
∑Y = 0523 

=∑X 016357  
=∑Y

2 010077  
=∑XY010516 
= N     11 

 . مساعد معامل االرتباط )إبداع المعلم في نتائج التعليم 4.7  الجدول
 X Y  0  0 XY اسم الطالب رقم
 4101 4211 4020 61 57 اديليا بوترم .0
 5521 6011 5174 71 64 ـ.ساتريا الغمار .0
 3061 1411 5522 41 66 الفا خَت .1
 5431 6011 5003 71 63 ديرة أديليا .2
 6101 6011 5700 71 67 تازكيا أزرا نزيها .3
 2121 2711 162 51 40 سكينة نور فضيلة .4
 6500 5522 7610 66 77 فضيلة رمحاين .5
 7101 7103 7412 73 76 فيكي سفوترا .6
 2611 3403 2174 53 42 سلسبيال الدرة .7

 2311 3403 1411 53 41 فادية الصلصبيلة .01
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 1353 2003 1103 43 33 سوريا دارما .00
 4631 3707 5700 55 67 فيكرم .00
 3221 4211 2402 61 46 ـ. رزقي رمضاف .01
 5701 6011 5522 71 66 آيورمضانيت .02
 4611 5003 4211 63 61 أنيسةأكمي عايدة .03
 4554 5522 3707 66 55 سافيًتم  .04
 7003 7217 7103 75 73 فيت األزىرم .05
 4751 5003 4502 63 60 فطر نور شواؿ .06
 5701 6011 5522 71 66 أغونغ  .07
 6043 7103 5347 73 65 لطفي خَتم .01
 6402 5522 7412 66 76 نوفيا رمضاف .00
 6161 3707 4020 55 57 أنديكا جاليو ك. .00
 6331 7103 6011 73 71 إليانا أرضيانيت .01
 5203 3403 7610 53 77 ريندم سبيلي .02
 5053 3403 7217 53 75 ابن الفريزم .03
 4001 5003 3062 63 50 فضلي فَتمانشاه .04
 77112 01111 7610 011 77 راندم كيرادارما .05
 2611 3403 2174 53 42 أديليا اةحق .06
 6233 7103 5700 73 67 دم سفَتا .07
 5131 3403 7412 53 76 بوترم إلياين .11
 6041 5003 7004 63 74 ديانا نوفيا رمضاف   .10
 4111 3403 4211 53 61 السفَتة ماىراين .10
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 5411 4211 7103 61 73 تينا سافيًتم .11
 010516 010077 016357 0523 0553 (∑عدد ) 

 مث ظمكن حسابو من خالؿ معامل ةحظية املنتج على النحو التايل:

Rxy =               

√    0      0     0      0 
  

Rxy =  11  010516    0553   0523 
√ 11   016357   0553 0  11  010077   0523 0 

 

Rxy = 5461132 5405153
√ 565115 5511403  5410645 5313103 

 

Rxy = 40757
√ 050260  75620 

 

Rxy = 40757
√04653761622 

Rxy = 40757
007715 375 

Rxy = 1,262 

مع نتائج  (X)من حساب معامل االرتباط بُت متغَتات إبداع املعلم يف التدريس 
.، كباملثل عند 1,262=عدد r، حصلت على قيمة (Y)تعلم الطالب املتغَتة 

8  3اجلدكؿ، عن طريق ازباذ مستول كبَت من rعدد مع قيمة rمقارنتها بقيمة 
(، مث ىناؾ 11-0) n-0 =10، كدرجة اةحرية 8ɑ=1,13( أك  73)مستول الثقة 

. يتم تفسَت معامل االرتباط ىذا 1,133<1,262اجلدكؿ = r العدد <rنتيجة 
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أيضنا بقيمة تفسَت معامل االرتباط أعاله، حبيث ظمكن تصنيفو على أنو "قوم بدرجة 
 كافية" على مستول التأثي:

 . قيمة التفسير لمعامل االرتباط4.8الجدول .
متوسط              معايير 

 011-61 جيد جدا      القيمة  
 57-41 جدا         
 جيد دبا فيو    

ج
يد دبا 

فيو 
 الكفاية
من
 خفض
من

خفضة 
 جدا

21-37 
 17-01 منخفض    

 07-1 منخفض جدا
عالكة على ذلك، ظمكن ربديد متغَت مساشمة )مساشمة( إبداع املعلم يف التدريس 

(X)  كنتائج تعلم الطالب(Y) :من خالؿ الصيغة التالية ملعامل التصميم 
KD= r0 x 0118 

=1,2620  x 0118 

=1,01 x 0118 

=018 

مزيد من االختبارات، كىو اختبار مهم يعمل على اختبار الفرضية اليت سبت 
األشمية صياغتها يف ىذه الدراسة، مث يتم اختبار نتائج ةحظة املنتج عن طريق اختبار 

 باستخداـ الصيغة التالية:
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t =   √  0
√0  0  

t = 1 262 √11 0
√0   1 262 0  

t = 1 262 √10
√0 1 012  

t = 1 262   3 42
1 544    

t = 0 507
1 544 

t = 1,340 

، على مستول 1,340احملسوبة =  t، مت اةحصوؿ على قيمة tكفقا الختبار 
، tمن قائمة القيم املئوية للتوزيع  dk  =n-0  =10ك = ɑ 1,13أك  %73األشمية 

اجلدكؿ كىي t  < العد t، ألف قيمة 0,450اجلدكؿ =  tمت اةحصوؿ على قيمة 
مقبوؿ أف القراءات ىناؾ تأثَت كبَت بُت  Haرفض ك  Hoلذلك  0،450<  1,340

 إبداع املعلم يف التدريس كنتائج تعلم الطالب.

 مناقشة نتائج البحثالفصل الرابع : 

"تأثَت إبداع املعلمُت يف تعلم اللغة العربية على نتائج التعلم لدل حبث بعنواف  .2
بالنج". ىذا يثَت مشكلة  -طالب الصف السابع يف املدارسة الثانوية باالنج

كيف إبداع املعلمُت يف تعلم اللغة العربية الصف السابع يف مدرسة الثانوية 
لصف السابع يف اللغة العربية يف باالنج باالنج، ما ىي نتائج التعلم لطالب ا
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مدرسة الثانوية باالنج باالنج، ىل ىناؾ تأثَت كبَت بُت إبداع املعلمُت يف 
التعليم على نتائج التعلم طالب  يف اللغة العربية الصف السابع يف املدرسة 

 الثانوية باالنج باالنج.
العربية  هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة كيف إبداع املعلمُت يف تعلم اللغة .0

باالنج، كيف إبداع املعلمُت يف -الصف السابع يف املدارسة الثانوية باالنج
تعلم اللغة العربية الصف السابع يف املدرسة الثانوية باالنج باالنج، ىل ىناؾ 
تأثَت كبَت بُت إبداع املعلمُت يف التعليم على نتائج التعلم طالب  يف اللغة 

 الثانوية باالنج باالنج. العربية الصف السابع يف املدرسة
يف مدرسة الثانوية باالنج كاف جمتمع الدراسة مجيع طالب الصف السابع 

طالبنا.  11طالبا. من السكاف، مت ربديد عينة من  076باالنج ىذا ىو ما يصل إىل 
النهج املتبع يف ىذه الدراسة ىو هنج كمي. يتم مجع البيانات باستخداـ تقنيات 

نات )االستبيانات( كعشرات امتحانات الفصل الدراسي، بينما املالحظة كاالستبيا
تستخدـ تقنية ربليل البيانات األساليب اإلحصائية، كىي حساب ارتباط ةحظات 

 املنتج للعثور على التأثَت بُت املتغَتين، كحساب معامل ربديد كاختبار الفرضية.
نتائج نتائج البحوث على إبداع املعلم يف التدريس من نتائج حساب ربليل 

. بناءن على فئات 62.17يوضح أف متوسط درجة الطالب ىو  Xالبيانات املتغَتة 
ىو يف فئة جيدة جدا. بناءن على نتائج اةحساب  62.17القيمة، متوسط القيمة 

كقيمة  041.11يف التدريس عند  أعاله، ىناؾ أيضنا قيمة تباين ملتغَت إبداع املعلم
 .00.56االرمراؼ املعيارم ىي 
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حيث أنو بالنسبة لنتائج تعلم الطالب من نتائج درجات امتحاف الفصل الدراسي 
، إذا مت تفسَتىا، فستندرج 61.06يف املواد العربية، حصلت على متوسط قيمة 

ا. من جدكؿ نتائج اةحساب أعاله، حصل أيضنا على قيمة  القيمة يف فئة جيدة جدن
. نتائج 7.40كاالرمراؼ املعيارم لل  70.43التباين يف نتائج تعلم الطالب البالغة 

مع نتائج تعلم  (X)حساب معامل االرتباط بُت متغَتات إبداع املعلمُت يف التدريس 
كباملثل عند مقارنتها  1,262اةحصوؿ على ص عدد قيمة =   (Y)الطالب املتغَتة 

8 )مستول  3اجلدكؿ. عن طريق أخذ مستول األشمية من  rعدد مع قيمة  rبقيمة 
مث ىناؾ نتيجة  n-0  =11-0  =10كدرجة اةحرية 8ɑ  =1,13( أك  73ة الثق

. إذا مت تفسَت معامل االرتباط 1.133< 1.262اجلدكؿ =  r عدد < rلقيمة 
على قيمة تفسَت معامل االرتباط أعاله، فيمكن تصنيفو على أنو "قوم بدرجة كافية" 

ف ىناؾ تأثَتنا بُت إبداع املعلم يف على مستول التأثَت.استنادنا إىل ىذه النتائج، يُذكر أ
 يف مدرسة الثانوية باالنج باالنج.التدريس كنتائج تعلم الطالب على املواد العربية 

بعد ذلك ، يبحث الباحث عن مقدار معامل التحديد. بناءن على الصيغة، ىناؾ 
8. بناءن على نتائج ىذه العمليات اةحسابية، ظمكن االستنتاج أف 01نتيجة لعدد 

8. كيتم 01إبداع املعلم يف التدريس يساىم )التربعات( يف نتائج تعلم الطالب بنسبة 
 8 املتبقية من قبل املتغَتات األخرل )العوامل(.  55ربديد 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصاتالفصل األول : 

استعراض الفصل بعد الفصل املتعلق بالعنواف الذم تتم مناقشتو، مث  ضماكؿ بعد 
املؤلف تقدًن االستنتاجات كاالقًتاحات يف الفصل األخَت ككذلك إغالؽ الكتابة 

 العامة.

 استنتاج ىذه الرسالة ىو:

استنادنا إىل نتائج الدراسة، ظمكن الوصف ىنا أف إبداع املعلم يف تدريس املتغَت   .0
X يف الفئة املمتازة. .  62.17يف التدريس( ىو  ُتداع املعلم)إب 

يف الفئة  61.06)نتائج تعلم الطالب( ىو  Yمث، ظمكن القوؿ أف ميل املتغَت  .0
املمتازة. لذلك، ىناؾ تأثَت إصمايب بُت إبداع املعلم يف التدريس مع نتائج التعلم 

ئج التعلم الطالب يف الطالب، أم إذا كانت إبداعات املعلم أعلى، فستزداد نتا
 .1.262باالنج التأثَت ىو -نجاملدرسة الثانوية باال

يف التدريس( مع  ُت)إبداع املعلم Xمعامل الكشف )قوة التأثَت( بُت املتغَتات  .1
يف  ُت)إبداع املعلم 8X تأثَت املتغَت  01)نتائج تعلم الطالب( ىو  Yمتغَت 

باالنج. -يف املدرسة الثانوية باالنج)نتائج تعلم الطالب(  Yالتدريس( على املتغَت 
يف  ُت8 يتأثر بعوامل أخرل.ىذا يعٍت كجود تأثَت كبَت بُت إبداع املعلم55بينما 
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-نجالتدريس على نتائج تعلم الطالب حوؿ املواد العربية يف املدرسة الثانوية باال
 نج. باال

 اإلقتراحاتالفصل الثانى : 

، ظمكن تقدًن االقًتاحات عليها من البحثج اليت مت اةحصوؿ بناءن على النتائ
 على النحو التايل:

باالنج إيالء االىتماـ لنتائج تعلم الطالب، -إىل ادير يف املدرسة الثانوية باالنج .0
كخاصة يف دركس اللغة العربية كإيالء املزيد من االىتماـ لزيادة إبداع املعلم يف 

 تعلم اللغة العربية.
قادرين على القياـ دبزيد من اإلبداع يف التدريس حبيث صمب أف يكوف املعلموف  .0

 يكوف التعليم املبتكر ذا قيمة إبداعية من ربسُت نتائج تعلم الطالب.
 للباحثُت اآلخرين ظمكن أف تكوف ىذا البحث مرجعا يف تطوير البحث القادـ. .1
 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 المراجع
 Retorika Kaum Bijak (Media Pembangkit Motivasi dan Daya Hidup sertaأرشدأزىر. 
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 0101الطبعة الرابعة: يوغياكرتا:فوستاكافيالجار، . Menjadi Guru Inspiratif. نائم غينوف
جاكرتا: بينا أكسارا، . Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. نسوتيوف

0765 
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