
 

 أ
 

تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  ىف "أتثري طريقة اإلرشاد ىف ترقية رغبة
مكاسر" 1الفصل الثاين ابملدرسة العالية احلكومة   

 

 
 

  شهادةعض الشروط للحصول على ستفاء بقدمت إل الرسالة

 كلية الرتبية و شؤون التدريس ب سرجان الرتبية
امعة األسالمية احلكومية عالء الدين اجل  

 مكاسر
 

 بكلم

 ريسفالدي

 20200113087جيل : سرقم الت

 

  جامعة عالء الدين األسالمية احلكومية كلية الرتبية و شؤون التدريس

2017 

 



 

 ب
 

 
  



 

 ج
 

 
  



 

 د
 

 

  



 

 ه
 

تمهيدكلمة ال  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم  ابلقلم، علم اإلنسان مامل يعلم،احلمد هلل الذي علم 
ال   األنبياء واملرسلني الذيسيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم خامت على

 حسان إىل يوم الدين.عده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إبي بـنب
الصحة والتوفيق  أعطاينوبعد، فأان أشكر هللا جزيل الشكر الذي   

هذه الرسالة العلمية البسيطة  متكنت من إهناء كتابة واهلداية واملعرفة والفهم حىت 
لية ك  الرتبية اإلسالمية يفكشرط من الشروط املطلوبة للحصول على سرجاان 

 امعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.الرتبية قسم اللغة العربية جب
 هللا بفضل لكن الرسالة هذه كتابة  يف ثريةك  مشكالتواجه الباحث  لقد

أنتهى   حىت معاجلتها يفبعض األساتيذة واألصحاب استطاع الباحث  خدمةو 
 هؤالء على اجلزيل الشكر قدمي أنوّد الباحث  ولذا. كاملة  الرسالة هذه كتابة

 :منهم واملشجعني واملشرفني املساعدين
أغ عميد كلية الرتبية ونوابه  .، ل س.،مىاألستاذ الدكتور احلاج حممد أمر  .1

 كنائب العميد األول.م. أغ. ملجونوا داموفوليـئ، الدكتور

العميدة الثانية، و الدكتور احلاج  ةكنائب.الدكتورة مشكت مالك م. س إ  .2
بذلوا جهودهم قد الذين شهر الدين عثمان م.ف د. كنائب العميد الثالث 
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لدين اإلسالمية احلكومية عالء افكارهم يف توجيه كلية الرتبية جبامعة أو 
 مكاسر.

ِو الدكتورة سيت عائشة رئيس قسم اللغة العربية، م.ته.إ. ،الدكتور محكا .3
ومها قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية  سكريتريةكم.ف د. أغ،.، سخالق

 اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.

 ،رايف،كاملشرف األول.، م. أالدين غاراجنانجالربوفيسور الدكتور احلج صرب  .4
ساعداين وأرشداين حىت انتهيت  . كاملشرف الثاين الذانس.أ.غ. ،م.فد.إ

 من كتابة هذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء هللا.

ما عندي هتم يف ترقية اكل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاق .5
 تدائية إىل املرحلة اجلامعية.باإل املرحلة ذرمنافكمن أ

مكاسر ، خاصة  1مجيع املدرسني واملربيني ىف املدرسة العالية احلكومية  .6
لرئيس املدرسة راملي رشيد، س.أ.غ ، م.ف.د.إ ، م.إي.د ، ساعدواين و 

 مسحوا يل ىف حبث هذه الرسالة .

وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل وأطيب الدعوات لوالدّي  .7
األب "الدكتور الرندوس احلاج سودارمان لطيف م.س.إ" واألم ) الكرميني

ين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن ن قد راباالذ(احلاجة حسنة"
دراسيت وأسأل هللا أن يطيل مام ـعلى إت ين بقدر طاقتهمو رشد وساعدال

 صراطا سواي.د هلم الصحة والعافية ويهديهمومي عمرهم
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بوجه قسم تدريس اللغة العربية  من طالب صديقاتوالمجيع األصدقاء  .8
خرين من الطالب اآلو  و شؤون التدريس كلية الرتبية  و من طالب خاص

وين الكتب املتعلقة هبذه ر عااألخرى بوجه عام الذين ساعدوين وأ الكليات
 راء يف أتليف هذه الرسالة.آفكار و أمدوين مبا لديهم من أالرسالة و 

ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزايدة  وأخريا إين
, ونسأل هللا التوفيق اء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالةوعوان بني لدى القرّ 

 تنظيم هذه الرسالة, آمني اي رّب العاملني. واهلداية يف
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 إستخدام طريقة اإلرشادىف فصل التجربية

دى لنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية  ونسبة الرتددات وزيعت. 4.2جدول 
 قبل إستخدام طريقة اإلرشاد ىف فصل التجربية تالميذال

ستخدام م لدى التالميذ الفصل الثاين قبإلوصف نتائج رغبة التعل. 4.3جدول 
 رقابةىف فصل التقليدية طريقة الال

دى لة العربية  نتيجة رغبة التعلم اللغ ونسبة الرتددات وزيعت.4.4جدول 
 قبل إستخدام الطريقة التقليدية ىف فصل الرقابة تالميذال

ستخدام إبوصف نتائج رغبة التعلم لدى التالميذ الفصل الثاين .4.5 دولج
 طريقة اإلرشادىف فصل التجربية

دى لنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية  ونسبة الرتددات وزيعت. 4.6جدول 
 إبستخدام طريقة اإلرشاد ىف فصل التجربية تالميذال

وصف نتائج رغبة التعلم لدى التالميذ الفصل الثاين إبستخدام . 4.7جدول 
 رقابةىف فصل الالطريقة التقليدية 

دى لنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية   ونسبة الرتددات وزيعت. 4.8جدول 
 إبستخدام الطريقة التقليدية ىف فصل الرقابة تالميذال
ىف  تالميذدى اللرغبة التعلم اللغة العربية بياانت نتيجة .4.1رسم البياانت 

 اإلرشاد إبستخدام طريقة فصل التجربية
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ىف  تالميذدى اللرغبة التعلم اللغة العربية بياانت نتيجة .4.2رسم البياانت 
 التقليدية طريقةالإبستخدام  فصل التجربية

  



 

 ل
 

 البحث جتريد
 : ريسفالدي  امسالباحث

 20200113087:  رقم التسجيل
 اللغة العربية تدريس /: الرتبية وشئون التدريس القسم / الكلية
 تعلم اللغةىف  رغبة ىف ترقيةأتثري طريقة اإلرشاد :" البحث

ابملدرسة العالية  العربية لدي تالميذ الفصل الثاين
 مكاسر " 1احلكومية 

 
 تعلم اللغةىف  رغبة ىف ترقية اإلرشادأتثري طريقة اليت حبث الباحث ىف هذه الرسالة فهي  شكالتامل

ذلك ، اهلدف الذى  . و بناء على  مكاسر 1ابملدرسة العالية احلكومية  العربية لدي تالميذ الفصل الثاين

ابملدرسة العالية  الثاىنالفصل  ميذالتتعلم اللغة العربية لدي  ىف رغبةملعرفة  عن كتب من أجله الرسالة الوصف

 ميذالتلدي تراد املعرفة اليت تعطي املدرسة هذه الطريقة اإلرشاد ، و ملعرفة طريقة و مكاسر  1احلكومية 

 ميذالتلدي  تعلم اللغة العربية ىف رغبة ىاإلرشاد علملعرفة أتثري طريقة ،و  مكاسر 1ابملدرسة العالية احلكومية 

 مكاسر . 1ابملدرسة العالية احلكومية 

أدوات مجع البياانت اليت ، و  البحث امليداينريقة ستخدم الكاتب طإ،ف شكالتحلّل هذه امل

. حتليل البياانت الذي يستحدم أوراق اإلستبيان وأورق املالحظة هي استخدمها الكاتب يف مجع البياانت

 70 معدده فيهذا البحثاجملموع الكلى ، عندما بلغ االستداليل إلحصاء التحليال التحليل الوصفي و

 العشوائّية .أخذ العينات  فيأخذ العينات هي طريقة الطريقة املستخدمةوأما تالميذا بطريقة ، 

يذ فصل التجربية الذي يبلغ نتيجة الرغبة اليت حصل الباحث من تالمالتحليل الوصفي ، بناء على 

، و هذه النتيجة أكثر من نتيجة الرغبة اليت حيصل الباحث من  49.72تالميذا ، يبلغ توسطها  29 عددهم



 

 م
 

التحليل . و بناء على  44.06تالميذا ، يبلغ توسطها  31تالميذ فصل الرقابة الذي يبلغ عددهم 

، ابلكلمة  0.001يبلغه  P-Valueو  3.650حصول النتيجة فهو ،  ”t“ختبار إب اإلحصاءاالستداليل

 . (𝐻𝑎)صدق إفرتاض اخليار و  (𝐻0)رفض إفرتاض الصفر أخرى ، 
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 الباب األول
 املقدمة

 الفصل األّول: خلفية البحث

الرتبية هي حماولة لرفع درجة اإلنسان بواسطة ترقية ذكائهم ىف احلياة ، 
ة وفقا على ارتفاع فعالية احلياة . والرتبية جيوز تنفيذها يف ري كث  مشكالتو هلا 

البيئة ، واملشكالت اليت توجد يف كل بيئتها متلك األسرة و املدرسة و 
 اخلصائص اخلاصة و منها املشكلة يف بيئة املدرسة .

املوجودة يف املدرسة تظهر مرتفعة ، و هي املشكلة املتصلة  شكالتامل
أبخالق التالميذ . فلذلك ، ال بّد أن حتتاج إىل العالج فورا . و تشغيل 

القهم جيب القيام املّتصلة أبخ شكالتكون املاخلدمة على التالميذ الذين ميل
 واءمة توّجه إيل عالقة اإلجتماعية واهل. واخلدمة املستخدبه على اإلطالق

 1. شكالتالتفكريية و حل املتعلمية و الوالرغبة والدفعية والشخصية و 

أن يصبح مشريفا أو مرشدا ابجلملة ،  ونيف تنفيذها ، إذا أراد املدرس 
للتالميذ . فمن املعروف ، إّن  اإلرشادخدمة  وافمن الضروري أن يعرف

 للتالميذ شخصية خاصة , مثل :

 مل تكن للتالميذ أخالق ابلغة جّيدة . .1
 هم حتت إصالح شخصيتهم . .2

                                                           

1Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial BBPPKS Depsos RI, Pekerjaan Sosial 

Sekolah. (Bandung, 2005),  hlm. 1. 
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ا جمتمعا ، مثل : حاجة كإنسان ، هلم صفات أساسية يطّوروهنا تطوير  .3
و مهارة الكالم و فرق  واءاهلوالروحية واإلجتماعية واملعرفية و األحياء 

 2الشخضية و غريها . 

واحدا من اخلدمات اليت حيتاجها و يلزمها  اإلرشادقد أصبح علم 
قد آخذت املدارس يف إندونيسيا التدابري  1963-1962يف عام  3التالميذ .

واحد من العلوم املهمة فيها احملتاجة لدخول هذا العلم يف منهج املدرسة إبعتباره 
 4عاما . 80. و قد طّور هذا العلم تطويرا يف املّتاحدة األمريكية منذ 

علم يف بيئة املدرسة . و هذا و لكّن يف هذه الرسالة ، إن الكاتب يرّكز 
هذ العلم يهدف إيل توجيه و مساعدة التالميذ ليوّجهوا و ليحّلوا ما يصيبهم يف 

املشكالت . هناك دراسة تصعب عليهم خصوصا للتالميذ الدراسة معّينة من 
مدرسة احلكومية و هي دراسة اللغة العربية ، إّن اللغة العربية قد عّلمت يف 

 م. . 13إندونيسيا منذ اإلسالم دخل يف هذه الدولة تقريبا يف قرن 
اللغة آلة إتصالية هامة ىف احلياة ألهنا بدن لغة ستنعدم لعدم توفر  أداة 

صال. إن اللغة حمتاج إليها لفهم كل شيء فالناس يتفامهون إبستخدام اللغة اإلت
 5املفهومة بينهم. ولذلك إن مل يفهم أحد لغة غريه فينقطع اإلتصال فيما بينهم.

                                                           

2Hasbullah, Dasar – dasar Ilmu Pendidikan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 

23. 

3Cici Indriyanti,  Pengaruh Bimbingan dan Konseling Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

SMP Babus Salam Cimone-Tangerang. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 1 

4Djumhur dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Guidance & 

Counseling). (Bandung: C.V. Ilmu, 1975), hlm. 1.  

يط على طريقة املصباح املنبار وأساس ترتيب القاموس احملاللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم، أنظر الطاهر أمحد الراوي، 5
 .155، اجلزء الرابع )الطبعة الثانية: بريوت: دار الفكر، دون السنة(، ص. البالغة
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فاللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم، وهي أعظم مقومات األمة 
 األرض ومن عليها. اإلسالمية منذ أن بعث هللا رسوله العريب إىل أن يرث هللا

وهي اللغة السادسة ىف العامل األن، ألن يتحدث هبا ما يزيد على ثلثمائة مليون 
 6ما بني عريب وغري عريب.

طّورت تنظرا ، قد إن لتعليم اللغة العربية دورا هاما ىف احلياة البشرية.
 ترّكز لعربية الموّجهات هذه الدراسة يف هذا الوقت . إّن موّجهات تعليم اللغة ا

ة مبجّرد )تعليم تفسري القرأن و احلديث( ، بل هذه املوّجهات ترّكز يف جمال الديني
يف جمال اجلامعي و املهين و اإلتصايل الدويل ، حىّت ترّكز يف جمال اإلقتصادي و 

 7السياسي و صالت العاملية أيضا .

الدينية أتكيدا ، كانت دراسة اللغة العربية جترى دروسها يف بيئة املدارس 
فقط ، بل جتري دروسها أيضا )تنّفذها ىف منهج هذه الدراسة( يف املدارس األمة 

املدرسة أم املدارس احلكومية األن ، مبا يف تلك هذه الدراسة قد عّلمت يف 
 .  مكاسر 1العالية احلكومية 

دراسة اللغة العربية للتالميذ يف هذه املدرسة  مشكالتو لذلك ، توجد 
، ألهّنم ال يرغبون يف تعلم هذه الدراسة يف املدرسة . و دراسة اللغة العربية فيها 

اللغة اإلجنليزية و خصوصا حلالة وضع هذه الدراسة  من دراسة وجود التزال أقلّ 
يف هذه املدرسة  غري مهّمة هلم وضع هذه الدراسةب فيها . و يعترب بعض التالميذ

                                                           

 .5( ص.2008، )القاهرة: دار اآلفاق العربية، املدخل إىل تعلم العربيةرحب عبد اجلوك إبراهيم، 6

7Ulin Nuha, Metodologi  Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Diva 

Press, 2015), hlm. 47. 
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املدرسة ، فهو أصبح من أسباب التالميذ يرغبون عن لتعلم هذه الدراسة يف 
 .  مكاسر 1العالية احلكومية 

 1املدرسة العالية احلكومية بل كان تعلم اللغة العربية لدي تالميذ 
هاما جدا لكي يستطيعوا هبا أن يفهموا القرآن وأحديث رسول هللا  مكاسر

سلم و يستطيعوا هبا أن يتكلموا فصحا بينهم. قال إبن تيمية صلى هللا عليه و 
 8رمحه هللا "معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على كفاية".

، فمن الضروري أن وظّفو الرتبوية و خاصة للمدّرسنيوبناء علي ذلك ، م
. فمن تعريفه ، املدرس هو التالميذ إىل اإلرشاديقومو إبستخدام التوجيه و 

الشخص املهين الذي ميتلك واجبات مفّضلة، و منها يعّلم  و يرشد و يوّجه و 
فدور املدرس مهم كثريا ، إىل جانب قدرة على  9يدّرب و يقدر التالميذ .

 تثقيف التالميذ ، و قدرة على تغيري شخصية التالميذ أيضا .

و  اإلرشادأتثري طريقة وبناء علي ما سبق ، يرغب الكاتب يف حبث 
اإلستشارية يف رغبة تعلم اللغة العربية لدي طالب الفصل األول ابملدرسة العالية 

 مكاسر . 13احلكومية 

 الفصل الثاين: : مشكالت البحث

و ما سبق من البياانت ، يف هذا البحث ، سيصوّغ الكاتب 
 مشكالت البحث علي النحو التايل :

                                                           

 (، ص. ث.2003)الطبعة األوىل: اململكة العربية السعودية: املكتب الرئيس،  العربة بني يديك،عبد الرمحان بن إبراهيم الفوزان، 8

9UU RI N0.14 Th.2oo5 tentang Guru dan Dosen. (Jakarta, 2014), hlm.1. 
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ابملدرسة العالية  الثاىن الفصل تالميذرغبة تعلم اللغة العربية لدي كيف  .1
 ؟ قبل إستخدام طريقة اإلرشاد مكاسر 1احلكومية 

ابملدرسة العالية  الثاىنالفصل  تالميذرغبة تعلم اللغة العربية لدي كيف  .2
 ؟ إبستخدام طريقة اإلرشاد مكاسر 1احلكومية 

 تالميذرغبة تعلم اللغة العربية لدي كيف أتثري طريقة اإلرشاد ىف ترقية  .3
 ؟ مكاسر 1ابملدرسة العالية احلكومية  الثاىنالفصل 

 الفصل الثالث: االفرتاض
 اإلرشادأتثري طريقة الباحث أن ليس هنام  ضفرت : ي (𝐻0)إفرتاض الصفر   

ابملدرسة  الثاىنالفصل  تالميذرغبة تعلم اللغة العربية لدي  علىو اإلستشارية 
 . مكاسر 1العالية احلكومية 

و  اإلرشادأتثري طريقة الباحث أّن هناك  ضفرت : ي (𝐻𝑎)إفرتاض اخليار   
ابملدرسة  الثاىنالفصل  تالميذرغبة تعلم اللغة العربية لدي  علىاإلستشارية 

 . مكاسر 1العالية احلكومية 

 الفصل الرابع: توضيح معاىن املوضوع
، فيقّدم لكم الواردة يف هذا البحث  املباحثةهدف  فهم معنىو تسهيلل

املوضوع  هذا البحث يتعلقبالباحث تعريف البحث الذي يعترب مهّما و 
الفصل  تالميذتعلم اللغة العربية لدي  ىف رغبة ىعل اإلرشادأتثري طريقة "

 ”مكاسر1ابملدرسة العالية احلكومية  الثاىن
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الطريقة هتدف إيل مساعدة تعليم  هي اإلرشادفاملقصود طريقة  .1
 . مكاسر 1ملدرسة العالية احلكومية ا يف تالميذلدى اللغة العربية 

هي امليل البقاء إىل اإلهتمام ابألنشطاة أم وأما معىن رغبة التعّلم  .2
و عادة ، تلك قد  مكاسر ، 1ملدرسة العالية احلكومية ا ابلتعليم للتالميذ يف
 جاءت من نفسهم .

 البحث وفوائدهأهداف الفصل اخلامس: 
أن ىف كّل أنشطاة البحث ، فلتكن هلا األهداف و الفوائد اليت يريد 

الذين تكون هلم املسؤولية ىف  اآلخرين الفرقاءمن الباحث أو حيققها 
 حتليلهايمكن ف البحث وفوائدهأهداف  وأمامباحثة هذه الرسالة . 

 :على النحو التايلفواحدا واحدا 

 أهداف البحث .1
ابملدرسة العالية  الثاىنالفصل  ميذالترغبة تعلم اللغة العربية لدي ملعرفة  .1

 مكاسر . 1احلكومية 
تراد املعرفة اليت تعطي املدرسة هذه الطريقة ، و  اإلرشادملعرفة طريقة  .2

 مكاسر . 1ابملدرسة العالية احلكومية  ميذالتلدي 
 ميذالتلدي  رغبة تعلم اللغة العربية ىاإلرشاد علملعرفة أتثري طريقة  .3

 مكاسر . 1ابملدرسة العالية احلكومية 
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 البحث فوائد .2
رأاي جديدا أو فهما  مع هذا البحث يستطيع أن يتوفر الكاتب .1

 .علومه و معارفه  يف تطوير جديدا
 علومات جديدةامل مع هذا البحث يستطيع أن يتوفرو املدرسون  .2

ريقة عن أتثري ط مكاسر 1مدرسة العالية احلكومية خصوصا ملدرسي 
 .فيها  الثاىنالفصل  ميذالتلدي  اإلرشاد

خزائن   يكون هذا البحث كتربع الكاتبفي حماوالت رفع أو ارتفاع .3
 مع املوجودة أكثر تفصيال ومشوال املفاهيم، حىت يكون الروائع العلمية

، متكامل، قارن هكم إذ كان وجود هذه البحث العلمي،وجود 
 . املعلم تفكري أومضيف إطار

 حمتواياتلبحثمن العريضة اخلطوط  :السادسالفصل 
 :البحث توايت اخلطوط العريضة حمل من للحصول على الصورة عامة

، مشكالت البحث، و خلفية البحث، و فيها األول مقدمة الباب  
اخلطوط  وفوائده توضيح معاين املوضوع، وأهداف البحث و واالفرتاض، و 

 .البحث حمتوايتمن العريضة 
، وفيه البحث عن رغبة التالميذ و تعريف علوم نقد املكتيبال الباب الثاين

 اإلرشد.
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العينات النموذجيه، اجملموع لكلى و ، وأخذ الباب الثالث طرق البحث
 .البياانتحتليل  و طريقة ،البياانت مجع وأدواتمجع البياانت،  طريقةو 

 ، والبحثوقع عام مل وصف نتائج البحث, يتضمن على الرابع الباب
ي رغبة تعلم علأتثري هذه الطريقة وصف البياانت و حتليلها و تفسريها عن 

 .مكاسر 1ابملدرسة العالية احلكومية  الثاىنالفصل اللغة العربية لدي تالميذ 

نتائج البحث واآلاثر والباب اخلامس اخلامتة، ويشتمل فيه على اخلالصة و 
اتفي  التحسنيمولعة ابجلدال و  اقرتاحات يف شكل البحثرتبة على امل

 املستقبل.
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 الباب الثاين

 الدراسة املكتبية
 رغبة التعلمفصل األول : 

 تعريف الرغبة .1

رغب يف  الّرغبةأن  رغبة يف لسان العرب البن منظورالحتليل كلمة 
 تدّل يف أصل الّلغة على الّشيء، وهو مأخوذ من ماّدة )ر غ ب( اّليت

 10طلب لشيء، واآلخر سعة يف شيء.أحدمها: ، معنيني
عند شيفول حبري جامارة ، الرغبة هي امليل املقيم ىف نفس الفرد إىل 

سيهتم هبذا  اإلهتمام ابألنشطة و تذكريها . الفرد الذي يرغب يف نشاط
 11 و هو سيهتّم به بكّل سرور أيضا .وايقالنشاط إهتماما 

ابلّرغبة يف حال أم و قال سالميتو أّن الرغبة هي الشعور ابحلّب و 
 12نشاط ، و ليس أحد أيمره .

 حتصيل شيء ما ويف معجم روبري الفرنسي، تشري الرغبة إىل امليل يف
 ،يقال كذلك. عرب أو أبدى رغبة أي مرادا، وأمنية ،يقال .بغية حتقيق اللذة

 13الرغبة يف النجاح مبعىن الطموح واإلرادة، والرغبة يف املعرفة مبعىن الفضول.
                                                           

 .423-422(، ص. 1994الثالثة،   ، )بريوت: دار صادر، الطبعةلسان العرب" اجمللد األول "ابن منظور، 10

11Syaiful Bahri Djamarah, PsikologiBelajar. (Jakarta:  Rineka Cipta, 2008). 

12Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010). 

 

13Paul Robert, Le Petit Robert De La Langue Française, (Perancis: Dictionarries Le Robert, 
1969) 
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ط انشلللفرد رغبة ىف النشاط فيهتّم ابو ميكن القول ، إذا كانت 
ذلك  و هو ميكن أن يستمع عليها بكّل سرور أيضا . ألن وايقإهتماما 

و  النشاط قد صدر من نفسه و قد نشأ منه شعور احلب يف هذا النشاط
. و ابلكلمة أخرى ، إذا رغب التلميذ قيام بذلك كره عنليس هناك من ي

 حيبه، فلن يبايل يف شيئ أخر .فيما 
و كذلك ميكن القول ، الرغبة هي ميل النفسية املنّظم الذي يفوذ به 
الفرد من خربته ، واخلربة تدافع الفرد أو الشخص إىل حبث البياانت أو 
احلقيقات من املوضوع و النشاط و الفهم و املهارة و أغراض اإلهتمام ، أم 

ودعا هللا رغبة ورغبة ، كما قال ىف معنّي . هو يريد أن يقدر على حالحقيقة 
 14(90َغباً َوَرَهباً )األنبياء/ التنزيل العزيز : َيْدُعونَنا رَ 

  

                                                           

14Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahanKitabSuci, (Semarang : C.V. Toha 

Putra, 1998), h. 329 
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 أنواع الرغبة .2

قام العديد من اخلرباء بتقدمي رءيتهم عن أنواع الرغبة ، منهم كارل 
 : 15سافران و قد إنقسمها إىل أربعة أنواع 

: الرغبة املعربة من خالل اللفظية اليت تشري إىل ما  Expressed Interest (أ
 حيب أو ال حيب أحد ىف املوضوع أم األنشطة .

 : الرغبة املخّلصة من مشاركة األفراد ىف النشاط معني . Manifest Interest (ب
: الرغبة املخّلصة من إختبارات املعرفة أم املهارات ىف  Tested Interest (ج

 النشاط .
: الرغبة املعربة من خالل قائمات الرغبات أم  Inventoried Interest (د

 ائمات األنشطة ، و النشاط املعادل مع البياانت . ق

، فيمكن أن ينقسم إىل ثالثة  16و أما أنواع الرغبة عند حممد سوراي
 أنواع :

، بدون التأثري من الرغبة املوجودة من نفس التلميذ : Volunter Interest (أ
 اجلهات اخلارجية .

                                                           

15Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah. (Bandung: Usaha Nasional, 

2003). 

16 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2004). 
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: الرغبة املوجودة من نفس التلميذ بتأثري الوضع  Involunter Interest (ب
 الذي يوجده املتعلم .

: الرغبة املوجودة من نفس التلميذ بطريق  Non-Volunter Interest (ج
 اإلضطرّا و اإلبطال .

 
 تالميذالالعوامل املؤثّرة على رغبة التعلم لدي  .3

هي ميل الفرد )التلميذ(  من بناء على ما سبق ميكن القول أّن الرغبة
إىل توجيه اإلهتمام ابألحب و ابلرغبة ىف املوضوع و احلال معني . و أما 

 : 17العوامل املؤثّرة علي رغبة التعلم كما أييت
 ;العوامل الظاهرة من التالميذ أنفسهم  (أ

ليس لديهم هدف واضح ، إذا كان لديهم هدف واضح ، فيميل  .1
علم ، ألن التعلم هو احلاجة هلم ، فإن التالميذ إىل وضع الرغبة ىف الت

 حجم رغباهتم يف التعلم يعتمد على هدف التعلم واضح لديهم .
املتعّلق مبا يدرس التالميذ من الدراسة نفع هلم أو ال ، لو كانت  .2

 دراسة تقّل فائدة للتطور أنفسهم ، ليميلوا إىل إبتعاد عنها .
. مثل : ريا على التعلمثّر هذه الصحة أتثالصحة املزعيجة دائما ، تؤ  .3

األمل املتكرر ، و نقص الفيتامينات أو التشوهات اجلسدية ، ألن 

                                                           

17Mohammad Surya, Dalam  Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1999). 
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ذلك تصعب عليهم و تؤثّرهم على التعلم و قيام ابإلجابة واجبتهم ىف 
 صف .

هناك مشكالت و ضائقة نفسية ، مثل : وجود إضطرار العاطفي ،  .4
تؤثر رغباهتم ىف اإلنزعاج ، اإلضطرار إىل التفكري ، كلها ميكن أن 

 التعلم .
 ;العوامل الظاهرة من ظروف املدرسة  (ب
كيفية تقدم الدراسة ، ىف عملية التعليم و التعلم ، إن تقدم التعلم  .1

الذي يفعل املعلم مقّرر رغبتهم ىف التعلم فعال ، إذا كان املعلم يّتقن 
مدة الدراسة بل هو ال يقدر على تطبيق كل طرق التعلم مفّضلة ، 

 للتالميذ رغبة ىف التعلم .فتقل 
وجود نزاع بني معلم و تالميذ ، هذا سيقل رغبة التالميذ ىف الدراسة  .2

 ، و سيؤدى على قّلة و خفض رغبتهم أيضا .
الوضع و البيئة ىف املدرسة ، هذا يؤثر إىل رغبة التعلم للتالميذ ، مبا   .3

كلها يف ذلك املناخ و اجلّو و املكان و تسهيل التعلم و التعليم ،  
تؤدى تالميذ راغبني ىف التعلم و متفرغني إىل نشاط التعليم و التعلم 

. 
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 العوامل الظاهرة من بيئة األسرية و اجملتمع ،  (ج
اليت حتدث من أجلها بني  شكالتاألسرة املتكاسرة ، امل مشكالت .1

 التلميذ و أسرته ستؤثّر علي رغبة التعلم للّتلميذ .
إىل األنشطاة ختارج من املدرسة ،  اإلهتمام املفّضل للتلميذ خيصص .2

ىف هذا الوقت ، إن خارج املدرسة إحوال جتتذب رغبة التلميذ و تقل 
 اهتمامه ابألنشطة التعليمية ، مثل : الرايضة أو العمل .

و يشري سالميتو أن هناك عوامل تؤثر رغبة التالميذ ىف التعلم كما 
 : 18أييت

 ةعوامل الداخليال (أ
 ، مثل : عوامل الصّحة و اإلعاقة ، عامل اجلسد .1
، مثل : الذكاء و اإلهتمام و املواهب و النضج  عامل النفس .2

 .واإلستعداد 
 يةاخلارجعوامل ال (ب
، مثل : كيفية تثقيف األسرة ، و عالقة بني التلميذ و  ةعامل األسر  .1

أسرته ، و حال البيت ، و وضع اإلقتصادي لألسرة ، و فهم 
 الوالدين ، و خلفية الثقافية .

                                                           

18Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yangMempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 54. 
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عامل املدرسة ، مثل : طرق التدريس ، و املناهج ، و عالقة بني  .2
تالميذ و معلميهم ، و عالقة التالميذ بعضهم بعضا ، واإلنضباط 

درسي ، و أدوات املدرسية ، و أوقات الدراسية ، و تقومي القياس امل
 ىف حجم ، حالة من املباين ، و واجبات املنزلية .

 الرغبة ىف التعلم للتالميذ كّونت اتكيفي .4

إن للرغبة و للموجهة يف التعلم عالقة وثيقة جّدا ، و عادة ، إذا 
أحّب الشخص ىف الدراسة معينة ، فيهتّم هبذه الدراسة إهتماما . و كذلك ، 
إذا إهتّم الشخص ابملوضوعات معينة إستمرار أيضا ، شعورا أم ال ، فيمكن 

ه الدراسة ، أن تزداد رغبة له فيها . و على العكس ،  إذا كان يكره عن هذ
و كذلك ، إذا أراد  مبا يدّرس التلميذ من الدراسات.فيتكاسل لإلهتمام 

التالميذ أن يرغبوا عّما يدّرسهم من الدراسات ، فيصعب عليهم أن يتعّلموا 
 تعّلما جّيدا ، و ذلك يؤثّر أتثريا علي حتصيلهم ىف التعلم .

عليها التالميذ  هذه الرغبة ليست أمرا تلقائيا منذ الوالدة ، بل حيصل
، إن الرغبة ىف الدراسة ، تؤثر على التعلم الالحق و قبول  ىف الوقت الالحق

اإلهتمام اجلديد ، و الرغبة ىف الشيء هي حتصيل الدراسية املبذول و دفع 
 التعلم املستمّر ، 

و ابلتلي ، إذا أردان أن نقوم برفع الرغبة للتالميذ فمن الضروري أن 
رفع الرغبة ىف التعلم للتالميذ من احملاوالت و األفكار ، نوجد ما يقدر على 

و مبا يف ذلك مّتصل بدراسة اللغة العرية ، الرغبة هي اجلانب الواجبات و 
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ليست اجلانب من الوالدة ، و لكّنها الظروف املشّكل بعد أن تؤثّرها البيئة ، 
 فإن الرغبة خاصتها مغرّية و معتمدة على الفرد )التلميذ( ،

 19وامل املتؤثّرة على قّلة الرغبة ىف التعلم للتالميذ ، عند سالميتوعالإن 
 ، املعّلم ميكن أن يعاجلها ىف املدرسة بطروق :

 العرض على ما خيّطط إنتظاما و فعالية و فنونية من مواد الدراسات ، .1
 حتريق التالميذ ليصبحوا اإلهتمام املرتفع ابلدراسة ، .2
 تطّور العادات املنتظمة ، .3
 حتسني احلالة اجلسدية هلم ، .4
 حمافظة أبملهم و بطلبتهم ، .5
 إستخدام تسهيالت الدعم الكافية  ، .6

هناك خطوات يستطيع املدّرس أن يعمل هبا لوجود رغبة التعلم ، عند 
 سودارمونو ، و منها :

 جيب املدّرس أن يوّجه التالميذ إىل ما حيقق به من األهداف ، .1
 أنشطة التعلم هلم ،يعرض املدّرس عناصر اللعبة ىف  .2
 خيّطط املدّرس أنشطة التعلم و يقوم به ىف الفصل ، .3
 املدّرس يؤّكد أهداف التعلم ىف وقته ، مثال : قيام ابلواحبات ، .4
 فّز ابإلرتياح بعد أن يتّم القيام خبطة الدراسة ، .5

                                                           

19Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. (Cet. 2, Jakarta, Rineka 

Cipta, 1995). 
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 كْن إجيابيا ىف مواجهة أنشطة التعلم ، .6
 . ميارس مراقبة الغضبية أثناء التعليم و التعلم .7

 طريقة اإلرشادالفصل الثاين : 
 اإلرشادتعريف طريقة  .1

" فهي الكيفية املنّظمة methodىف اللغة اإلجنليزية " من الكلمة الطريقة
ميكن القول أيضا إن الطريقة هي  20و املبتكرة ابجلودة حلصول األهدف ،

.و بناء على ما سبق ، نظام عام خليار املوضوعات و لنظامها و لتقدميها 
الطريقة هي كيفّية تنفيذ خطة التعليمية اليت قد مجعت ىف النشاط احلقيقي 

 21لتحقيق أهدافها .
 اليت، عند تولربت ، هي املشاريح و األنشطة ىف جمال الرتبية  اإلرشاد

لكي خيّططوا و ينّفذوا هبا  ، يكون اهلدف إىل مساعدة األفراد )التالميذ(
 22كّل جوانب حياهتم اليومية ،خطّاهتم ، و لكي يوفّقوا أنفسهم يف  

فهي كيفية حيّقق هبا املرشدون )املدّرسون(  اإلرشادإذا ، طريقة 
 و خبطّة التعليمية احملّققة. اإلرشادأهداف 

و ىف هذه العالقة ، فلتكن هذه السورة دليال لنا ، ألهنا حتتوي على 
 قيم التفاؤل ىف تنفيذ هذه الطريقة   :

                                                           

20Oxford University, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Oxford, Oxford University 

Press, 2015, hlm. 277. 

21Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta, Diva 

Press, 2015, hlm. 18. 

22Fenti Hikmawati, Bimbingan dan Konseling. (cet. 4,Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 

1. 
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 ..." ✓☺  

    " سورة الشورى(
 23(52اآلية 

علم يقوم على نظرايت علمية ، فممارستها تعترب واحدة  اإلرشادإّن 
من علوم العالقات اإلختماعية تقوم على أساس علمّي ، و حتتاج إىل دراسة 
علمية ىف أي جمال الرتبوية ، خصوصا ىف جمال املدرسة ، و تدريب عملي 

واإلستشارة النفسي لذلك فعلى املرشد  اإلرشادعلمي قبل املمارسة ىف مراكز 
دّرس( أن يعمل ىف ضوء نظرية ، و هي إطار عام يضّم جمموعة منّظمة )امل

 24متناسقة متكاملة من احلقائق والقوانني اليت تفّسر الظاهرات النفسية .
 اإلرشادأهداف و فوائد طريقة  .2

دف اهلو  دف املؤقتاهلهدفان ، مها  عند و.س.فينكل ، لإلرشاد
هو جتعل الفرد يّتخذ موقفه و يقوم بشيء  دف املؤقتاهلأّما  25، النهائي

نفسه ىف وضع حياته األن ، املثال : هو يريد أن يستمّر دراسته ىف مدرسة أم 
و جتعل الفرد ينّظم حياته و يّتخذ موقفه و هدف النهائي اهلمعهد ، و أّما 

 اخلطاء و اخلطر من أعماله نفسه ، يسأليتقّدم رأيه و 
ني ، اهلدف العام و اهلدف اخلاص ، ينقسم إىل هدف اإلرشادهدف 

أّما اهلدف العام الذي هتدف من أجله هذه الطريقة إىل عمليتها ، فهو حيّقق 
                                                           

23Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Kitab Suci, Semarang : C.V. Toha 

Putra, 1998, h. 791. 

( 1999. )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. اإلرشاد النفسيو مبادئ التوجيه د.كاملة الفرخ شعبان و د.عبد اجلابر تيم، 24
 51ص.

25W.S Winkel, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menegah, (cet. 1, Jakarta: PT. 

Gramedia, 1987), hlm. 17. 
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اإلنسان الكاملني الذين تكون هلم أخالق كرمية ، والذين تكون هلم معارف 
و إمكان ، والذين تكون هلم صحة البدنية والروحية ، والذين تكون هلم 

ة ، والذين يكون هلم ضمان ىف بيئة اإلجتماعية شخصية اثبتة و مستقلّ 
و أّما اهلدف اخلاص الذي تكون موجهة هذا البحث فهو 26والوطنية ،

 يهدف إىل حتصيل أهداف التطّور للتالميذ ، و خصوصا ىف تطّور تعّلمهم .
 : 148تساير هذه األهداف آنفا مع كلمة هللا ىف سورة البقرة آيتها 

 ... 

 ...  27(148)  سورة البقرة اآلايت 
 ، خاصة لبيئة املدرسة ، تتكّون من : اإلرشادأّما فوائد 

فائدة املفهوم ، هي الفائدة اليت هتدف إىل مساعدة التالميذ ، كي  (أ
 يفهموا أنفسهم )قدراهتم( و بيئتهم )التعليم واملهنة و مقياس الدينية( .

الفائدة املّتصلة جبهود املستشار ، واملستشار حيّل ما فائدة الوقائية ، هي  (ب
ميكن أن حيدث من املشكالت دائما ، و حياول أن مينعها كي ال 

 يصيبوها.
فائدة التطوير ، هي الفائدة حينما املستشار حياول الوجود ما يسّهل  (ج

 تطّور للتالميذ من بيئات التعليم و التعلم األمينة هلم دائما .
، هي الفائدة اليت هتدف إىل مساعدهتم ليحّسنوا أخطاء  فائدة التحسني (د

 28تفكريهم و شعورهم و تصّرفهم .
                                                           

26Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah. (cet. 2, Jakarta: RinekaCipta, 2010), hlm. 44. 

27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Kitab Suci, Semarang : C.V. Toha 

Putra, 1998, h. 38 
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 اإلرشادأنواع طرق  .3

إرشاد  ، و مها اإلرشادعاما ، هناك طريقتان ىف إستخدام طريقة 
 الفردي و إرشاد اجلماعي .

 إرشاد الفردي (أ

)املدرس( و هو إرشاد عميل واحد وجها لوجه ىف كل مرّة بني املرشد 
و ابلكلمة أخرى ، إعطاء املساعدة هبذه الطريقة  29املسرتشد )التلميذ( .

يعمله املرشد من خالل عالقة وجه لوجه ، فيعمله أيضا أبسلوب احلوار 
شد واملسرتشد اليت يريد املر  شكالت. واملالذي يقوم به املرشد مع املسرتشد

 الفردية . شكالت، هي املحّلها يهذه الطريقة
عملية اإلرشاد الفردي ، املرشد جيب أن يستطيع التعاطف  ىف

، و التعاطف يعربه املرشد من خالل االشرتاك ىف شعور ما والتقمص كامال
ه . و التقمص هو جهود املرشد لتوظيف نفسه مشكالتيشعر املسرتشد من 

ىف الوضع واملشكلة الىت يوّجه املسرتشد إليهما . إذاجنح املرشد ىف التعاطف 
لتقمص ، فيثق املسرتشد به كامال ، و أّما جناح املرشد أيضافيساعد جناح وا

 عملية اإلرشاد .
  

                                                                                                                                                         

28Fenti Hikmawati, Bimbingan dan Konseling. (cet. 4, Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 

18-20. 

29FentiHikmawati, BimbingandanKonseling. (cet. 4, Jakarta, RajawaliPers, 2014), hlm. 76 
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 إرشاد اجلماعي (ب

إّن املسرتشد )التلميذ( الذي أيتى لإلرشاد النفسي ال أيتى من فراغ 
ه مشكالتإنّه أيتى من مجاعات و يعود إىل مجاعات و معظم خربات و 

كانت أمهّية الفروق الفردية ، فإن   حتدث ىف مواقف إجتماعية . و مهما
دراسة علم النفس اإلجتماعي و سيكولوجية الفرد واجلماعة تعّلمنا أن كّل 
فرد يشرتك سلوكيا مع غريه ىف كثري من خصائص السلوك و أمناطه . فهو 

 30فريد ىف بعض أمناط سلوكه و مثل غريه ىف بعض أمناط السلوك األخرى .
عدد من املسرتشدين الذين حيسن أن  واإلرشاد اجلماعي هو إرشاد

و هناك أنواع 31م واضطراابهتم معا ىف مجاعات صغرية .مشكالهتتتشابه 
 32طريقة اإلرشاد اجلماعي ميكن أن ينّفذها املرشد إىل املسرتشد ، فهي :

 برانمج الفصل املنزيل (أ

فهو الربانمج املستخدم ىف خارج وقت الدراسة جلعل وضع الفصل أم 
إبعتباره املنزيل ، اهلدف الذى يستخدم هذا الربانمج للتالميذ ، فهو املدرسة 

املدرس ميكن أن يعرف تالميذه قراب ، حيّت ميكن أن يستخدم هذه الربانمج 
 فعاليا .

 حبث جدىل اجلماعي (ب

                                                           

30Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), 

(Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 289. 

31Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah. (cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 229. 

32Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling di Sekolah. (Yogyakarta, Andi, 2014), hlm. 

125-127. 
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فهو الكيفية املستخدمة عندما التالميذ حيصلون على الفرصة حلّل 
لتالميذ على الفرصة لتقّدم رأيهم مجاعة و مشاورة ، و حيصل أي ا شكالتامل

ىف حّل املشكلة . يدّور كّل التالميذدورا ، منهم من  هو رئيس اجلديل ، و 
منهم من هو خمضر ، و منهم من هو حماضر اجلديل . يرجو من إعطاء تدوير 
اجلديل أن يفهم و يعرف التالميذ واجباهتم ، و يرجو من هذا اجلديل أن 

 م .يوجد املسؤولية ىف ذاهت
 مجاعة الدراسة (ج

واإلستشارية ىف املدرسة . إىل  اإلرشادتنفيذ مجاعة الدراسة فهو حتقيق 
جانب ميكن التلميذ أن يتعّلم نفسه ، و ميكنه أيضا أن يتعلم بنظام مجاعة 
الدراسة )التلميذ يتعّلم مع أصدقائه( . اهلدف الذي يستخدم هذا الربانمج ، 

ل التليمذ إبعتباره الشخص جمتمع جيدا فهو يرجو من هذا الربانمج أن يشكّ 
 ، والتلميذ يستطيع أن يتفاعل ىف بيئته .

 رواية متثيلية اإلجتماعية (د

التالميذ بطريقة الدرام ، من تعريفه  مشكالتفهو الكيفية املساعدة حل 
اإلجتماعية .  مشكالت، الشاكل املتظاهرة ىف إنطالق الدرام ، فهي 

خالل لعبة الدور . يف هذا الربانمج ، حيصل أي الكيفية يعملها التالميذ من 
التالميذ على الدور معنّي ىف وضع سشكلة اإلجتماعية ، و من هذا الربانمج 

 ، حيصل التالميذ على حّل املشكلة . 
 دراسة التكرار (ه
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فهي الدراسة املستخدمة إىل التالميذ ملساعدة ضائقة التعّلم هلم . 
املدّرس إليهم فردا أم مجاعة ، و إعطاء ميكن دراسة التكرار أن يستخدمها 

 33هذه الدراسة يعتمد على مشكلة التعّلم اليت يوّجهها التالميذ .
 

 
 

  

                                                           

 .7، ص.أساسيات تعليم اللغة العربية لغري العربحممود كامل انقة، 33
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 الباب الثالث

 طرق البحث
 

 نوع ومكان البحثالفص األول :
لتعريف أتثري  "التجربة" هلكمي، وتصميمنوع هذا البحث هوالبحث ا

إستخدام الطريقة معينة على الشيء ىف حالة مسيطرة . فيه فصالن يبحثهما 
الباحث ، فهما فصل التجربية و فصل الرقابة . أما فصل التجربية سيعلم فيه 

 بطريقة اإلرشاد ، و فصل الرقابة سيعلم فيه بطريقة التقليدي . 
مكاسر ، و تقع ّولباألكومية مدرسة العالية احلوجيري هذا البحث يف 

والية سوالويسي  مبدينة مكاسر (46أربعني )و  سّتةرقم  سالابنالىف شارع ت
.و هو يكون الباحث هذه املدرسة  خيرت من أجله ية. السباب الذاجلنوبي

 ذلك يف املدرسة اليت قام الباحث فيها ابملمارسة التعليمية . 
 جيهاجملموع الكلى و العينات النموذالفصل الثاين : 

اجملموع ،و يسّمى  البحث هذا البياانت يف مصدريوجد  عرفنا أن قد
 .الكلى و العينات اخلوذجيه
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 اجملموع الكلى  (أ
ىف البحث الكمي ، اجملمع الكلى هو املنطقة العامة اليت تتكّون ممّا 
ميتلك الفضيلة واخلاصة معينة من مفعويل البحث أم فاعليه ، و حيّدد هبا 

 الباحث ىف دراسة البحث وإستنتاجه ، 
الذي اجملموع الكلى  ، فهذا البحث حيتاج إىلذلك وبناء على

 يف، فيكون اجملموع الكلى لكولذ يف البحث. كمصدر البياانت  سيستخدمه
 األّولابملدرسة العالية احلكومية  التالميذ الفصل الثاين مجيع هذا البحث

 مكاسر ،
 العينات النموذجيه (ب

،  ميكن حبثهاجملموع الكلى من ، ليس كل حبث علمي  يف كما هو الزم
 34الطاقة والقدرة ،واملال و  للبحث قصر البحث عتبار أنو هذا وفقا إل
أمبو أينري عبد هللا  ، والعينات عنداجملموع الكلى من  يناهتي جزءالع

 ، فهي اجملموعات املمثّلة من الكلي املساعدين مبنزلة املدعى عليه ،
أخذ العينات  فيأخذ العينات هي طريقة وأما الطريقة املستخدمة

و أيخذ الباحث فصلني من فصول ىف الفصل الثاين ألخذ  ، العشوائّية
العينات و مها سيكوانن الفصل التجرييب والفصل الرقايب. و أّما أيخذ 

و الفصل الرقايب فهو الفصل  XI IPS 2الباحث الفصل التجريب فهو الفصل 
XI Agama  . 

                                                           

34Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. (Cet. VIII; Jakarta:  Rineka Cipta, 1991) h. 

107. 



 

26 
 

الفصلني من الفصول  أخذ يف والسبب الذي يدافع من أجله الباحث
 البحث ، وملاذا على ويرّكزه يسّهل الباحثفي مجع البياانتىف الفصل الثاىن ،

 يف استخدام اجددا ما زالو  مألهن تالميذ الفصل األول أيخذ الباحث مل
 واكان  مألهنالثالث تالميذ الفصل  الباحثخذ أيمل و  تلك الوسيلة.

إذا  همتركيز  وطبعا ستزعج، االمتحان الوطين ةواجهيف م نيمشغول
 .كمبحث البحثأخذهم الباحث  
 طريقة مجع البياانتالفصل الثالث : 

الكتب  البياانت ابستخدام وهومجع، (library research)البحث املكتيب  (أ
مباشر  اقتباس إما، مشكلة البحث  مع املتعلقة جعاو القائمة ابملر  اآلدبيأ

 .أو غري مباشر
عن طريق إجراء  مجع البياانتو وه،  (field research)البحث امليداين  (ب

معلومات  و للحصول على بياانت جمال البحث املباشر يف ،البحث
املستخدمة يف ، وأما الطريقة املشكالت اليت تبحثها  دقيقة عن موضوعية

 وهي :، البياانت مجع
 اإلستبيان -أ

جمموعة من  االستبيان هو طريقة مجع البياانت من خالل إعطاء
طريقة  هو االستبيانو  إلجابتها. إىل املدعى عليه بيان املكتوبال أو األسئلة

قياسها عرفا  عرف  املتغريات اليت سيتمي الباحث البياانت إذا كان جلمع فعالة
، فإن وابإلضافة إىل ذلك املدعى عليه. ميكن توقعه من ما ومعرفة اتما
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 جدا كبري  عليه املدعى عندما يكون عدد يناسب استخدامه االستبيان
أم معلقا  كون أسئلة/بياانأن ي االستبيان على مساحة واسعة. وميكننتشر يو 

أوترسل عن طريق  شخصيا أو مباشرامدعى عليه أن تعطى لل، وميكن مفتوحا
 اإلنرتنت ، أو الربيد

، مكتوبة  إجاابت اليت تتطلب من عدة األسئلة املكتوبة االستبيان ويتكون
 اجمليب كلمات  مع اآلراء املعلومات أو طلب :سئلةمن األ نوعانوهناك 
رحلة االستكشاف ، ولكنها هو مفيد مل هذا النوع من األسئلةو  ،اخلاصة 

 .اليت هي صعبة  ألجوبة ميكن أن تولدا
 الحظةامل -ب
 تتكون منمجموعة متنوعة من، وهي العملية اليت هي عملية معقدة  املالحظة

املراقبة  عملية وهناك طريقتان مهمتان فيها ومها ،والنفسية العمليات البيولوجية
 الحظ عندما ملالحظة البياانت من خالال مجع طريقة تستخدم ،الذاكرةو 

والظواهر  وإجراءات العمل اإلنساين ابلسلوك املتعلقة،  ءاألشيا البحث
 ليست كبرية جدا ، املدعى عليهكان    إذاو  الطبيعية
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 البياانت مجع أدواتالفصل الرابع : 
 ميكن اختبار البحث اليت لبياانت مستخدمة مجع البياانتوأدوات 

اليت مت  حيث أن البياانت، اليت متصيغتها أو إجابة األسئلة الفرضيات
 .35ستخالص النتائجكأساس إل  سوف تستخدم احلصول عليها

 مصدر وموقع متغريات البحث تصل إىل مجيع وتلك األدوات
 اإلمكان ةقدر  تعمل أنالذي جيب  البحث تنفيذ لكي غرض بياانت الدقيقال

 .بياانتال ثقة ودرجة من البياانت نوع للحصول على
يف مجع  ع البياانت اليت استخدمها الكاتبوهناك عدة من أدوات مج

 :البياانت مبوقع البحث، وهي
 أوراق االستبيان (أ

 اليت حتتوي على الئحات مجع البياانت وهو أداة أوراق االستبيان، 
املعلومات اليت  للحصول على جمموعة من الناس إىل املكتوبة من األسئلة

 اإلرشادكيف احلال عن أتثري طريقة   أما هذا االستبيانالباحث. و  تاج إليهاحي
ابملدرسة العالية  ثاينالفصل ال تالميذتعلم اللغة العربية لدي  ىف يف رغبة

 .مكاسر  1احلكومية 
 املالحظة دليل (ب

 النشاط املوقع عملية أو سلوك األفراد لقياس هو دليل املالحظة دليل
 36حالة مصطنعة.يف حتقيقية و ة يف حال اليت ميكن اختاذها

                                                           

35M.Subhanana,dkk; Statistik Pendidikan, ( Cet.I; Bandung: Pustaka Setia,2000) , h. 

30. 

 36M.Subhanana,dkk; Statistik Pendidikan h. 31.  
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تعلم اللغة  ىف رغبة هيف هذا البحث وأما األشياء اليت تراد حبثها يف
 مكاسر ، 1ول ابملدرسة العالية احلكومية العربية لدي طالب الفصل األ

 حتليل البياانت طريقةالفصل اخلامس : 
 أما الطريقة التحليلية اليت يستخدم يف هذا البحث فهي:

 الوصفي التحليل .أ

التحليل الوصفى هو التحليل الذي حيلل به الباحث بطريقة وصف 
البينات احلاصلة كما مجعها الباحث بعد البحث ، بدون أن يستنتج بشكل 

رغبة ىف التعلم العام . ىف هذا البحث، التحليل الوصفى يوضح به الباحث 
 . ملدرسة واحد العالية احلكومية مكاسراللغة العربية لدى التالميذ اب

من التحليل الوصفي ، جدول و رسم البيان و متوسطة و وساطات و 
يخترب التحليل . و الباحث ستشغيل و ضبط اإلحنراف و حسب النسبة املثوية 

 .”SPSS“الوصفي بوسيلة 
 االستداليل اإلحصاء التحليل .ب

التحليل اإلحصاء اإلستداليل هو التحليل الذي حيلل به الباحث 
بياانت العينات و ملا قد حصل إىل نتائجه فينّفذها الباحث إىل اجملموع 
الكلى .  يقصد هذا التحليل إلختبار إفرتاض البحث . و إلختباره فيقيم 

ج اليت الباحث إبختبار العادي وإختبار التجانس . ىف مرحلة التحليل ، النتائ
( skor posttestحيللها نتائج إختالف بني نتيجة بعد إستخدام طريقة اإلرشاد )

 ( . skor posttest – skorawalو النتيجة األوىل )
 إختبار العادي -أ
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إختبار العادي هو اخلطوة األوىل ىف حتليل البياانت حتليال نوعيا . نفع 
حث سيخترب به الباحث هذا اإلختبار إلختبار تطبيع البياانت . ىف هذا الب

و يستعمل مستوى One Sample Kolmogorov-Smirnov (UjiLiliefors)إبختبار   
 . بشروط : 0،05% أم  5الدالالت 

0,05 ≥valueP  =العادي 
< 0,05valueP   =37غري العاد 

 إختبار التجانس -ب

هذا إختبار حيلل به الباحث عينتان لتعريف جتانسهما . و اإلختبار 
. إذا كانت العينات متجانسة  ”T“يستخدمه قبل إستخدام إختبار 

 بشروط :فيكوانن متجانستني 
0,05 ≥valueP  =املتجانس 

< 0,05valueP   =. غري املتجانس 
أّما الطريقة التحليلية اليت خيترب هبا الباحث اإلفرتاض ىف هذا البحث 

 .”SPSS“و خيتربه بوسيلة”t“فهي إختبار 
 

  

                                                           

37Eka Karunia Lestari dan Muhammad Ridwan Yudhanegara. Penelitian Pendidikan 
Matematika. (Bandung: Refika Aditama. 2015), hlm. 243 
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 الباب الرابع  
 نتائج البحث

ىف هذا الباب، سنقدم لكم نتائج البحث الذي حبثنا عنه. فهي 
تتكون من وصف موضوعات البحث وبياانته، وسنقدم لكم أيضا نتائج 
حتليل البياانت اليت حللناها، حينما تكون الطرق املتحدة إلختبار اإلفرتاض. 

، ومها حتليالن اإلحصاءاالستداليلفهي تتكون من التحليل الوصفي والتحليل 
 .”SPSS“بوسيلةخمتربان 

رغبة تعلم اللغة العربية لدي تالميذ الفصل الثاىن الفصل األول : 
 مكاسر قبل إستخدام طريقة اإلرشاد 1ابملدرسة العالية احلكومية 

ىف  التالميذلتقدمي الوصف األول عن رغبة تعّلم اللغة العربية لدى 
املدرسة واحد العالية احلكومية مكاسر ، سيقّدم الباحث وصف نتائج رغبة 

. هذا الوصف ين قبل إستخدام طريقة اإلرشادالفصل الثا التالميذالتعلم لدى 
أيخذه الباحث قبل إستخدام طريقة اإلرشاد ىف فصل التجربية و فصل الرقابة 

. 
 4.1جدول 

الفصل الثاين قبل إستخدام طريقة وصف نتائج رغبة التعلم لدى التالميذ 
 اإلرشادىف فصل التجربية
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Skor Pre Test Kelas 

Eksperimen 
Eksprerimen Pre Test   

N Valid 29 

Missing 0 

Mean 47.62 

Median 47.00 

Mode 44 

Std. Deviation 3.886 

Range 18 

Minimum 40 

Maximum 58 

Percentiles 25 44.50 

50 47.00 

75 49.50 

 

نتائج وزيعالرتدداتونسبةتو هذا جدول نقدمه لكم لوضح البينات عن 
 قبل إستخدام طريقة اإلرشاد . رغبة التعلم اللغة العربية  ىف فصل التجربية

رغبة ممكن القول أن متوسطة نتائج  4.1جدول بناء على ما قدم من 
قبل إستخدام طريقة اإلرشاد تبلغ  التعلم اللغة العربية ىف فصل التجربية

إحنرافها يبلغ  أنو  44وأن منواهلا يبلغ  47أن وسيطتها تيلغ . و 47،62
حسبنا  .40وأن نتيجتها صغرى تبلغ  58نتيجتها كربى تبلغ وأن 3،886

 تالميذا. 29ىف فصل التجربية اليت يبلغ التالميذ فيه عددهم هذه النتائج 
 4.2جدول 

ىف  تالميذالدى لرغبة التعلم اللغة العربية  نتيجة ونسبة الرتددات وزيعت
قبل إستخدام طريقة اإلرشاد فصل التجربية  

 

Eksprerimen Pre Test 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 1 3.4 3.4 3.4 

43 1 3.4 3.4 6.9 

44 5 17.2 17.2 24.1 

45 2 6.9 6.9 31.0 

46 2 6.9 6.9 37.9 

47 4 13.8 13.8 51.7 

48 4 13.8 13.8 65.5 

49 3 10.3 10.3 75.9 

50 3 10.3 10.3 86.2 

52 2 6.9 6.9 93.1 

57 1 3.4 3.4 96.6 

58 1 3.4 3.4 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
وصف نتائج رغبة أّما هذا جدول نقدمه لكم لوضح البينات عن  

تجربة .هذا اجلدول هو لدى التالميذ الفصل الثاين ىف فصل الالتعلم 
ىف فصل  تالميذدى اللنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية  وزيعالرتدداتونسبةت

 4.2جدول قبل إستخدام طريقة اإلرشاد.بناء على ما قدم من  التجربية
وأن  58نتيجتها كربى تبلغ  وأن.44ممكن القول أن يكثر تكرارها فهي 

 .40جتها صغرى تبلغ نتي
 4.3جدول 

وصف نتائج رغبة التعلم لدى التالميذ الفصل الثاين قبل إستخدام 
 رقابةىف فصل التقليدية طريقة الال
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Skor Pre Test Kelas Kontrol 
Kontrol Pre Test   

N Valid 31 

Missing 0 

Mean 46.0968 

Median 46.0000 

Mode 41.00 

Std. Deviation 4.72832 

Range 14.00 

Minimum 40.00 

Maximum 54.00 

Percentiles 25 41.0000 

50 46.0000 

75 50.0000 

نتيجة وزيعالرتدداتونسبةتو هذا جدول نقدمه لكم لوضح البينات عن 
 قبل إستخدام الطريقة التقليدية . رغبة التعلم اللغة العربية  ىف فصل الرقابة

رغبة ممكن القول أن متوسطة نتائج  4.3جدول بناء على ما قدم من 
تبلغ  الطريقة التقليديةقبل إستخدام  رقابةالتعلم اللغة العربية ىف فصل ال

إحنرافها يبلغ  أنو  41وأن منواهلا يبلغ  46أن وسيطتها تيلغ . و 46،0968
 .40وأن نتيجتها صغرى تبلغ  54نتيجتها كربى تبلغ  وأن 4،72832

 31ىف فصل الرقابة اليت يبلغ التالميذ فيه عددهم حسبنا هذه النتائج 
 تالميذا.

 4.4جدول 
ىف  تالميذالدى لنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية   ونسبة الرتددات وزيعت

 الطريقة التقليديةقبل إستخدام  ةرقابفصل ال
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Kontrol Pre Test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 4 12.9 12.9 12.9 

41 5 16.1 16.1 29.0 

42 1 3.2 3.2 32.3 

43 2 6.5 6.5 38.7 

45 1 3.2 3.2 41.9 

46 3 9.7 9.7 51.6 

47 3 9.7 9.7 61.3 

48 3 9.7 9.7 71.0 

49 1 3.2 3.2 74.2 

50 1 3.2 3.2 77.4 

51 2 6.5 6.5 83.9 

52 1 3.2 3.2 87.1 

53 1 3.2 3.2 90.3 

54 3 9.7 9.7 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 
وصف نتائج رغبة أّما هذا جدول نقدمه لكم لوضح البينات عن  

. هذا اجلدول هو  رقابةالتعلم لدى التالميذ الفصل الثاين ىف فصل ال
ىف فصل  تالميذدى اللنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية  وزيعالرتدداتونسبةت
 4.4جدول . بناء على ما قدم من الطريقة التقليديةقبل إستخدام  رقابةال

وأن  54نتيجتها كربى تبلغ  وأن .41يكثر تكرارها فهي ممكن القول أن 
 .40نتيجتها صغرى تبلغ 

 4.2و جدول  4.1على ما سبق من اجلداول آنفا ، و منها جدول 
ىف فصل  ، ميكن أن نصفها أّن نتيجة الرغبة 4.4و جدول  4.3و جدول 

 التجربية أكثر مننتيجة فصل الرقابة.
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رغبة تعلم اللغة العربية لدي تالميذ الفصل الثاىن ابملدرسة الفصل الثاين : 
 ستخدام طريقة اإلرشاديةإبمكاسر  1العالية احلكومية 

يعرض لكم الباحث نتيجة التحليل املتعلقة بنتيجة املتغري اليت إستخدم 
 كما يلي :  4.5الفصل التجريب ىف جدول الباحث طريقة اإلرشاد لدي 

 4.5جدول 
ستخدام طريقة إبوصف نتائج رغبة التعلم لدى التالميذ الفصل الثاين 

 اإلرشادىف فصل التجربية
 

Statistics 
Eksperimen Post Test   

N Valid 29 

Missing 2 

Mean 49.79 

Median 49.00 

Mode 45a 

Std. Deviation 5.473 

Range 23 

Minimum 40 

Maximum 63 

Percentiles 25 45.00 

50 49.00 

75 54.00 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 

 

و أّما هذا جدول نقدمه لكم لوضح البينات عن 
قبل  نتيجة رغبة التعلم اللغة العربية  ىف فصل التجربيةوزيعالرتدداتونسبةت

 إستخدام طريقة اإلرشاد .
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رغبة ممكن القول أن متوسطة نتائج  4.5جدول بناء على ما قدم من 
. 49،79ستخدام طريقة اإلرشاد تبلغ إبالتعلم اللغة العربية ىف فصل التجربية

 وأن 5،423إحنرافها يبلغ  أنو  45وأن منواهلا يبلغ  49أن وسيطتها تيلغ و 
حسبنا هذه النتائج  .40جتها صغرى تبلغ وأن نتي 63نتيجتها كربى تبلغ 

 تالميذا. 29ىف فصل التجربية اليت يبلغ التالميذ فيه عددهم 
 4.6جدول 

ىف  تالميذالدى لنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية  ونسبة الرتددات وزيعت
 ستخدام طريقة اإلرشادإب تجربيةفصل ال

 

Eksperimen Post Test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 1 3.2 3.4 3.4 

42 1 3.2 3.4 6.9 

44 2 6.5 6.9 13.8 

45 4 12.9 13.8 27.6 

46 1 3.2 3.4 31.0 

47 3 9.7 10.3 41.4 

49 4 12.9 13.8 55.2 

50 2 6.5 6.9 62.1 

51 1 3.2 3.4 65.5 

52 1 3.2 3.4 69.0 

54 3 9.7 10.3 79.3 

55 2 6.5 6.9 86.2 

56 1 3.2 3.4 89.7 

57 1 3.2 3.4 93.1 

60 1 3.2 3.4 96.6 

63 1 3.2 3.4 100.0 

Total 29 93.5 100.0  

Missing System 2 6.5   

Total 31 100.0   
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وصف نتائج رغبة أّما هذا جدول نقدمه لكم لوضح البينات عن  
تجربة . هذا اجلدول هو ىف فصل ال التعلم لدى التالميذ الفصل الثاين

ىف فصل  تالميذدى اللنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية  وزيعالرتدداتونسبةت
ممكن  4.2جدول ستخدام طريقة اإلرشاد. بناء على ما قدم من إب التجربية

 63نتيجتها كربى تبلغ  وأن .49و  45 قيمة القول أن يكثر تكرارها فهي
 .40وأن نتيجتها صغرى تبلغ 

الذي تصف لكم  4.1و على ما سبق ، سنعرض لكم رسم البياانت 
 ىف فصل التجربية تالميذدى اللرغبة التعلم اللغة العربية عن بياانت نتيجة 

 كما عرضنا ىف جداول أنفا .  إبستخدام طريقة اإلرشاد
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، نستطيع أن نصف  4.6و جدول  4.5على ما سبق من جدول 
هذه البياانت ـ إّن نتيجة الرغبة اليت حيصل الباحث من تالميذ فصل التجربية 

، أو ميكن القول  49.72تالميذا ، يبلغ توسطها  29الذي يبلغ عددهم  
 أّن للتالميذ رغبة التعلم اللغة العربية كبرية .

أما يعرض لكم الباحث نتيجة التحليل املتعلقة بنتيجة املتغري اليت 
كما   4.7احث الطريقة التقليدية لدي الفصل الرقايب ىف جدول إستخدم الب

 يلي 

 4.7جدول 
الطريقة وصف نتائج رغبة التعلم لدى التالميذ الفصل الثاين إبستخدام 

 رقابةىف فصل الالتقليدية 
Statistics 

Kontrol Post Test   
N Valid 31 

Missing 0 

Mean 44.06 

Median 44.00 

Mode 41a 

Std. Deviation 5.715 

Range 24 

Minimum 31 

Maximum 55 

Percentiles 25 41.00 

50 44.00 

75 49.00 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 

 

نتيجة وزيعالرتدداتونسبةتو هذا جدول نقدمه لكم لوضح البينات عن 
 إبستخدام طريقة التقليدي . الرقابةرغبة التعلم اللغة العربية  ىف فصل 
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رغبة ممكن القول أن متوسطة نتائج  4.7جدول بناء على ما قدم من 
. 44،06تبلغ  تقليديةطريقة الالستخدام إبرقابةالتعلم اللغة العربية ىف فصل ال

 وأن 5،715إحنرافها يبلغ  أنو  41وأن منواهلا يبلغ  44أن وسيطتها تيلغ و 
حسبنا هذه النتائج  .31وأن نتيجتها صغرى تبلغ  55نتيجتها كربى تبلغ 

 تالميذا. 31ىف فصل التجربية اليت يبلغ التالميذ فيه عددهم 
 4.8جدول 

ىف  تالميذالدى لتيجة رغبة التعلم اللغة العربية ن ونسبة الرتددات وزيعت
 الطريقة التقليديةستخدام إب ةرقابفصل ال

 

 

Kontrol Post Test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31 1 3.2 3.2 3.2 

35 1 3.2 3.2 6.5 

37 1 3.2 3.2 9.7 

38 1 3.2 3.2 12.9 

39 1 3.2 3.2 16.1 

40 2 6.5 6.5 22.6 

41 4 12.9 12.9 35.5 

42 4 12.9 12.9 48.4 

44 4 12.9 12.9 61.3 

45 2 6.5 6.5 67.7 

46 1 3.2 3.2 71.0 

49 2 6.5 6.5 77.4 

50 3 9.7 9.7 87.1 

51 1 3.2 3.2 90.3 

53 1 3.2 3.2 93.5 

55 2 6.5 6.5 100.0 

Total 31 100.0 100.0  
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وصف نتائج رغبة أّما هذا جدول نقدمه لكم لوضح البينات عن  
. هذا اجلدول هو  رقابةالتعلم لدى التالميذ الفصل الثاين ىف فصل ال

ىف فصل  تالميذدى اللنتيجة رغبة التعلم اللغة العربية  وزيعالرتدداتونسبةت
ممكن  4.8جدول بناء على ما قدم من  التقليدية.طريقة الستخدام رقابة إبال

نتيجتها كربى  وأن .44و  42و  41 قيمة القول أن يكثر تكرارها فهي
 .31وأن نتيجتها صغرى تبلغ  55تبلغ 

الذي تصف لكم عن بياانت  4.2سنعرض لكم أيضا رسم البياانت 
إبستخدام  رقابةىف فصل ال تالميذدى اللرغبة التعلم اللغة العربية نتيجة 

 كما عرضنا ىف جداول أنفا .  الطريقة التقليدية

 
 

، نستطيع أن نصف  4.8و جدول  4.7على ما سبق من جدول 
هذه البياانت ـ إّن نتيجة الرغبة اليت حيصل الباحث من تالميذ فصل الرقابة 
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، أو ميكن القول  44.06تالميذا ، يبلغ توسطها  31الذي يبلغ عددهم 
 أّن للتالميذ رغبة التعلم اللغة العربية كبرية .

رغبة تعلم اللغة العربية ة اإلرشاد ىف ترقية أتثري طريقالفصل الثالث : 
 مكاسر 1ابملدرسة العالية احلكومية  الثاىنالفصل  تالميذلدي 

رغبة تعلم اللغة قبل أن نعرف أّن هناك أتثري طريقة اإلرشاد ىف ترقية 
، أوال  مكاسر 1ابملدرسة العالية احلكومية  الثاىنالفصل  تالميذالعربية لدي 

سيخترب الباحث إختبار  الظّن . و هناك إختربان و مها إختبار العادي و 
ختالف إختبار التجانس. و ىف هذا إختبار ، النتيجة اليت سيحللها نتيجة اإل

( و النتيجة األوىل skor posttestبني نتيجة بعد إستخدام طريقة اإلرشاد )
(skorawal-skorakhir) و نتيجة اإلصالح ستكون أو تسمي نتيجة اإلصالح .

 هناك أتثري طريقة اإلرشا ىف فصل التجربية و فصل الرقابة .حصوال على 
 إختبار العادي -أ

 ”SPSS“و أّما إختبار العادي سيحلله الباحث بوسيلة 
. و النتيجة اليت One Sample Kolmogorov-Smirnov (UjiLiliefors)إبختبار

لنتيجة ىف  0,050.200 ≤أيين0,05valueP ≤فهي  لنتيجة األوىلحيصل عليها ل
لنتيجة ىف فصل الرقابة . و علي ما سبق ،  0.074 0,05 ≤فصل التجربية و 

 خنلص أّن نتيجتان قد حاللهما الباحث ىف فصلني آنفا فهما عاداين . 
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 لنتيجة بعد إستخدام طريقة اإلرشادأّما النتيجة اليت حيصل عليها ل
التجربية ولنتيجة ىف لنتيجة ىف فصل  0,00.200 ≤5أيين0,05valueP ≤فهي 

. و علي ما سبق ، خنلص أّن نتيجتان قد حاللهما الباحث ىف فصل الرقابة
 فصلني آنفا فهما عاداين .

أيين  0,05valueP ≤فهي  صالحلنتيجة اإلالنتيجة اليت حيصل عليها ل أّماو 
ىف فصل لنتيجة 0.123 0,05 ≤لنتيجة ىف فصل التجربية و  0,050.200 ≤
. و علي ما سبق ، خنلص أّن نتيجتان قد حاللهما الباحث ىف فصلني الرقابة

 ) أنظر إىل املالحقة (. آنفا فهما عاداين .
 إختبار التجانس -ب

 ”SPSS“و أّما إختبار التجانس سيحلله الباحث بوسيلة 
. و هذه نتيجة حيصل عليها إلختبار التجانس ، كما  Levene’s Testإبختبار
 يلي :

، فهي  0,050.091 ≤أيين0,05valueP ≤فهي  لنتيجة األوىلل .1
 متجانسة.

 ≤أيين0,05valueP ≤فهي  لنتيجة بعد إستخدام طريقة اإلرشادل .2

 ، فهي املتجانسة . 0,050.932
، فهي  .0,052110 ≤أيين  0,05valueP ≤فهي  اإلصالحلنتيجة ل .3

 املتجانسة . ) أنظر إىل املالحقة ( . 
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نتيجة 0,05 ≤على ما سبق ، ميكن أن خنلص هذا اإلختبار أّن 
 الدالالت أو نتيجة املتغرياتن )فصل التجربية و فصل الرقابة( متاسويتان .

 ”t“إختبار   -ج
بعد أن عرفنا أّن هذا اإلختبار أّن نتيجة املتغرياتن )فصل التجربية و 
فصل الرقابة( متاسويتان ، فيقوم الباحث إبختبار اإلفرتاض و اإلختبار الذي 

. ىف هذه املرحلة ، النتيجة اليت سيحللها هي نتيجة ”t“حيلله به فهو إختبار 
اإلختالف بني نتيجة بعد إستخدام طريقة اإلرشاد و نتيجة أوىل ، بوسيلة 

“SPSS” . 
) أنظر إىل املالحقة ( ، ”SPSS“و بناء على حتليل البينات بوسيلة 

، ألن هذه نتيجة  0.211يبلغه Levene’s TestىفP-Valueحنصل على 
فنتيجة املتغرياتن )فصل التجربية و فصل الرقابة( متاسويتان  0.05أكثر من 

حصلت من حصول  ”t-hitung“فهي نتيجة ”t“. النتيجة ىف الصف 
ملّا  ”t“، هي نتيجة  3.650ىف الصف األول يبلغها  ”t“احلسب . نتيجة 

ىف  ”t“. و أّما نتيجة  (equal varians assumed)تتجانس نتيجة املتغريتني 
ملّا ليست تتجانس نتيجة  ”t“، هي نتيجة  3.632لثايت يبلغها الصف ا

 Levene’s. فالنتيجة من  إختبار  (equal varians not assumed)املتغريتني 

Test و  3.650قيلت أّن املتغريتني متجانستان ، حصول النتيجة فهوP-

Value  0.001يبلغه . 
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، فرفض  0.05اليت حيصل عليها الباحث أقل من  P-Valueنتيجة 
هناك أتثري طريقة اإلرشاد ىف ترقية الذي قيل أّن ليس  (𝐻0)إفرتاض الصفر 

 1ابملدرسة العالية احلكومية  الثاىنالفصل  تالميذرغبة تعلم اللغة العربية لدي 
. و ابلكلمة أخرى ، خنلص أّن هناك أتثري طريقة اإلرشاد ىف ترقية  مكاسر

 1ابملدرسة العالية احلكومية  الثاىنالفصل  يذتالمرغبة تعلم اللغة العربية لدي 
 .(𝐻𝑎)،أو صدق إفرتاض اخليار  مكاسر

 
  



 

46 
 

 الباب اخلامس
 اخلامتة

 احلالصةالفصل األول : 
 :ما يليكأننخلص   ميكن، ثاليت مت احلصول عليهاالبح نتائج بناء على

العالية تعلم اللغة العربية لدي تالميذ الفصل الثاىن ابملدرسة نتيجة الرغبة .1
 (XI IPS 1)ىف فصل التجربية  مكاسر قبل إستخدام طريقة اإلرشاد 1احلكومية 

، عندما متوسط نتيجة الرغبة ىف فصل (XI Agama)أكثر من فصل الرقابة 
و متوسط نتيجة الرغبة ىف فصل التجربية يبلغه  47.62التجربية يبلغه 

46.09 . 
تعلم اللغة العربية لدي تالميذ الفصل الثاىن ابملدرسة العالية نتيجة الرغبة . 2

 (XI IPS 1)ىف فصل التجربية  ستخدام طريقة اإلرشادإيمكاسر  1احلكومية 
، عندما متوسط نتيجة الرغبة ىف فصل (XI Agama)أكثر من فصل الرقابة 

و متوسط نتيجة الرغبة ىف فصل التجربية يبلغه  49.79التجربية يبلغه 
44.06  . 

تعلم اللغة العربية لدي تالميذ الفصل طريقة اإلرشد على رغبة . هناك أتثري 3
. هذا ميكننا أن نؤّكد إبستخدام مكاسر 1الثاىن ابملدرسة العالية احلكومية 

 P-Valueو  3.650، الذي حيصل النتيجة ، فهي  ”t“حتليل إختبار 
 . 0.001يبلغه 
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 املقرتحاتالفصل الثاين : 
 .بعض املقرتحات فيما يلي : الباحث قدميعلي نتائج البحث، فبناء 

يف انحية املدرسة ، ننبغي هلا أن تستخدم طريقة اإلرشد لدي تالميد  .1
 ، خصوصا لتعلم اللغة العربية . مكاسر 1ابملدرسة العالية احلكومية 

لتسهيل حصول قدرة التعلم األساسية ، ننبغيللمدرسني أن يستخدموا  .2
 مواد الدراسة من أمناط و نظرايت و طريقات التعلم . ما الوثيق مع

هذا البحث حمدود جدا ، ننبغيللباحثني املستقبلني ىف جمال الرتبية أن  .3
 يبحثوا هذا البحث مستمرّا لتوسع حصول البحث .

ىف الباحثني الذين يرغبون يف هذا البحث ، ننبغيلهم أن يعاينو نقص  .4
 قبال و حصوله و نتائجه .هذا البحث ، حيت سيكمل البحث املست
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Pedoman Angket 

 

  



 

 
 

 
 

  



 

 
 

Hasil Angket 

 
A. Hasil Angket Kelas Eksperimen (XI IPS 2) 

Nomor Responden Skor 

1 50 

2 49 

3 63 

4 55 

5 55 

6 47 

7 49 

8 54 

9 49 

10 42 

11 54 

12 45 

13 45 

14 44 

15 46 

16 45 

17 44 

18 47 

19 57 

20 60 

21 56 

22 47 

23 40 

24 50 

25 45 

26 54 

27 51 

28 52 

29 49 

 

B. Hasil Angket Kelas Kontrol (XI Agama) 

Nomor Responden Skor 

1 41 

2 31 

3 45 

4 55 



 

 
 

5 53 

6 42 

7 38 

8 41 

9 42 

10 45 

11 49 

12 44 

13 44 

14 50 

15 51 

16 46 

17 42 

18 49 

19 39 

20 44 

21 42 

22 35 

23 55 

24 41 

25 37 

26 40 

27 41 

28 40 

29 50 

30 40 

31 50 

 

C. Hasil Kumulatif Angket 2 Kelas yang Diteliti (Pretest-Posttest) 

Nomor Responden Grup 
Pre-

Test 

Post-

Test Terkoreksi 

1 1 48 50 2 

2 1 44 49 5 

3 1 58 63 5 

4 1 49 55 -4 

5 1 47 55 8 

6 1 44 47 3 

7 1 44 49 5 

8 1 44 54 10 

9 1 45 49 4 

10 1 40 42 2 



 

 
 

11 1 49 54 5 

12 1 49 45 -4 

13 1 47 45 -2 

14 1 47 44 -3 

15 1 48 46 -2 

16 1 48 45 -3 

17 1 43 44 1 

18 1 46 47 1 

19 1 50 57 7 

20 1 57 60 3 

21 1 50 56 6 

22 1 47 47 0 

23 1 45 40 -5 

24 1 52 50 -2 

25 1 44 45 1 

26 1 46 54 -8 

27 1 48 51 3 

28 1 52 52 0 

29 1 50 49 -1 

30 2 48 44 -4 

31 2 50 50 0 

32 2 41 41 0 

33 2 43 31 -12 

34 2 46 45 -1 

35 2 54 55 1 

36 2 51 53 2 

37 2 45 42 -3 

38 2 40 38 -2 

39 2 40 41 1 

40 2 47 42 -3 

41 2 47 45 -2 

42 2 53 49 -4 

43 2 48 44 -4 

44 2 54 44 -10 

45 2 54 50 -4 

46 2 46 51 5 

47 2 48 46 -2 

48 2 43 42 -2 

49 2 41 49 5 

50 2 41 39 -2 

51 2 49 44 -5 



 

 
 

52 2 46 42 -4 

53 2 40 35 -5 

54 2 52 55 3 

55 2 42 41 -1 

56 2 40 37 -3 

57 2 41 40 -1 

58 2 41 41 0 

59 2 47 40 -7 

60 2 51 50 -1 

 

*ket : 

Grup 1 : KelasEksperimen (XI IPS 2) 

Grup 2 : KelasKontrol (XI Agama) 

 

Hasil Analisis Data 

 

Case Processing Summary 

 

Grup 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Nilai Pre Test Kelas Eksperimen 29 100.0% 0 0.0% 29 100.0% 

Kelas Kontrol 31 100.0% 0 0.0% 31 100.0% 

Nilai Post Test Kelas Eksperimen 29 100.0% 0 0.0% 29 100.0% 

Kelas Kontrol 31 100.0% 0 0.0% 31 100.0% 

Nilai Terkoreksi Kelas Eksperimen 29 100.0% 0 0.0% 29 100.0% 

Kelas Kontrol 31 100.0% 0 0.0% 31 100.0% 

 

 

Descriptives 

 Grup Statistic Std. Error 

Nilai Pre Test Kelas Eksperimen Mean 47.62 .722 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 46.14  

Upper Bound 49.10  

5% Trimmed Mean 47.43  

Median 47.00  

Variance 15.101  

Std. Deviation 3.886  

Minimum 40  

Maximum 58  

Range 18  

Interquartile Range 5  



 

 
 

Skewness .873 .434 

Kurtosis 1.499 .845 

Kelas Kontrol Mean 46.10 .849 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 44.36  

Upper Bound 47.83  

5% Trimmed Mean 46.00  

Median 46.00  

Variance 22.357  

Std. Deviation 4.728  

Minimum 40  

Maximum 54  

Range 14  

Interquartile Range 9  

Skewness .223 .421 

Kurtosis -1.202 .821 

Nilai Post Test Kelas Eksperimen Mean 49.79 1.016 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 47.71  

Upper Bound 51.87  

5% Trimmed Mean 49.62  

Median 49.00  

Variance 29.956  

Std. Deviation 5.473  

Minimum 40  

Maximum 63  

Range 23  

Interquartile Range 9  

Skewness .499 .434 

Kurtosis -.118 .845 

Kelas Kontrol Mean 44.06 1.026 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 41.97  

Upper Bound 46.16  

5% Trimmed Mean 44.10  

Median 44.00  

Variance 32.662  

Std. Deviation 5.715  

Minimum 31  

Maximum 55  

Range 24  



 

 
 

Interquartile Range 8  

Skewness .110 .421 

Kurtosis -.135 .821 

Nilai Terkoreksi Kelas Eksperimen Mean 1.62 .784 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound .02  

Upper Bound 3.23  

5% Trimmed Mean 1.67  

Median 2.00  

Variance 17.815  

Std. Deviation 4.221  

Minimum -8  

Maximum 10  

Range 18  

Interquartile Range 7  

Skewness -.193 .434 

Kurtosis -.324 .845 

Kelas Kontrol Mean -2.10 .658 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -3.44  

Upper Bound -.75  

5% Trimmed Mean -1.98  

Median -2.00  

Variance 13.424  

Std. Deviation 3.664  

Minimum -12  

Maximum 5  

Range 17  

Interquartile Range 4  

Skewness -.478 .421 

Kurtosis 1.327 .821 

 

 

Tests of Normality 

 

Grup 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai Pre Test Kelas Eksperimen .132 29 .200* .934 29 .068 

Kelas Kontrol .150 31 .074 .916 31 .018 

Nilai Post Test Kelas Eksperimen .109 29 .200* .969 29 .542 

Kelas Kontrol .125 31 .200* .970 31 .512 



 

 
 

Nilai Terkoreksi Kelas Eksperimen .099 29 .200* .988 29 .975 

Kelas Kontrol .140 31 .123 .954 31 .198 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Pre Test 2.961 1 58 .091 

Nilai Post Test .007 1 58 .932 

Nilai Terkoreksi 1.597 1 58 .211 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Nilai Pre Test Between Groups 34.796 1 34.796 1.846 .180 

Within Groups 1093.537 58 18.854   

Total 1128.333 59    

Nilai Post Test Between Groups 491.704 1 491.704 15.681 .000 

Within Groups 1818.630 58 31.356   

Total 2310.333 59    

Nilai Terkoreksi Between Groups 207.063 1 207.063 13.321 .001 

Within Groups 901.537 58 15.544   

Total 1108.600 59    

 

 

T-TEST 

Group Statistics 

 Grup N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Pre Test Kelas Eksperimen 29 47.62 3.886 .722 

Kelas Kontrol 31 46.10 4.728 .849 

Nilai Post Test Kelas Eksperimen 29 49.79 5.473 1.016 

Kelas Kontrol 31 44.06 5.715 1.026 

Nilai Terkoreksi Kelas Eksperimen 29 1.62 4.221 .784 

Kelas Kontrol 31 -2.10 3.664 .658 

 

 

INDEPENDENT SAMPLE TEST 
 
 F Sig. 



 

 
 

Nilai Pre Test Equal variances assumed 2.961 .091 

Equal variances not assumed   

Nilai Post Test Equal variances assumed .007 .932 

Equal variances not assumed   

Nilai Terkoreksi Equal variances assumed 1.597 .211 

Equal variances not assumed   
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