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كلمة تمهيدية

      بسم اهللا الرحمن الرحيم

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار احلمد هللا الواحد القهار 

، والصالة والسالم على أشرف األنبياء تذكرة ألويل القلوب واألبصار

بإحسان واملرسلني سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

  دين، أما بعد.الإىل يوم 

نعما كثرية يهاقد أنعم علفالكاتبة تشكر اهللا شكرا جزيال، الذي

اء كتابة هذه الرسالة  وتوفيقا وهداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إل

العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة 

اللغة العربية جبامعة تدريسسرجانا الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية قسم

  عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

ة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن لقد واجهت الكاتب

برمحة وإذن اهللا تعاىل، وبفضل وخدمة خمتلف األقوام، متكنت الكاتبة 

لتخليص كتابة هذه الرسالة باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تشكر 

  هؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني جزيل الشكر، ومنهم:

  



ح

الدكتورغ عميد كلية الرتبية ونوابه أ.، ل س.،مىالدكتور احلاج حممد أمر .١

كنائب العميد األول.م. أغ.ملجونوا داموفوليـئ،

دكتور الاالستاذالثانية، والعميدةكنائب.الدكتورة مشكت مالك م. س إ.٢

بذلوا قد الذين د. كنائب العميد الثالث احلاج شهر الدين عثمان م.ف

لدين اإلسالمية عالء افكارهم يف توجيه كلية الرتبية جبامعةأجهودهم و 

احلكومية مكاسر.

و الدكتورة سيت اللغة العربية، تدريسرئيس قسمم.ته.إ.،الدكتور محكا.٣

اللغة العربية يف كلية تدريس قسم سكريتريةكد.م.فأغ،.، سعائشة خالق

ذه الرسالة.ومها الرتبية  اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 

،كاملشرف األول.م.أ.غ،أوندينجالدين.احلاج.شريفاألستاذ الدكتور.٤

ساعداين ذانلاملشرف الثاين الكإ.، م. فد. .احلاج.مرجوينالدكتور

وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه 

عليهما إن شاء اهللا.

عنديما م يف ترقية اكل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاق.٥

تدائية إىل املرحلة اجلامعية.باملرحلة اإلذرمنافكمن أ

، األسعدية بانوا بارو بوملاناملدرسة الثانويةمجيع املدرسني واملربيني ىف .٦

ساعدواين و . الذيند.إ، س.أ.غ ، م.فارسهةخاصة لرئيس املدرس

مسحوا يل ىف حبث هذه الرسالة.
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اجلزيل وأطيب الدعوات لوالدّي وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر .٧

ن اذلال) "فاطمةسىت احلاجة " واألم "احلاج حممد سلطان"األب (الكرميني

ين بقدر و رشد وساعدين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الاقد رب

د هلم الصحة وميدراسيت وأسأل اهللا أن يطيل عمرهممام ـعلى إتطاقتهم

صراطا سويا.والعافية ويهديهم

بوجه قسم تدريس اللغة العربية من طالبصديقاتمجيع األصدقاء وال.٨

خرين من الطالب اآلو و شؤون التدريسكلية الرتبية  و من طالبخاص

ذه ر عااألخرى بوجه عام الذين ساعدوين وأالكليات وين الكتب املتعلقة 

راء يف تأليف هذه الرسالة.آفكار و أمدوين مبا لديهم من أالرسالة و 

ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة وأخريا إين

ذه الرسالةوعونا بني لدى القرّ  ونسأل اهللا التوفيق ،اء وال سيما القواعد املتعلقة 

آمني يا رّب العاملني.،تنظيم هذه الرسالةواهلداية يف
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ز
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منورة:     اسم الكاتب

  ٢٠٢٠٠١١٣٠٦٢:     الرقم الجمعى

رفع رغبة تالميذ الفصل الثامن في طريقة اإلهداء فيفعالية تطبيق:   عنوان الرسالة

  األسعدية بانوا بارو بولمانبالمدرسة الثانويةاللغة العربيةتعلم

باستخدام التصميم“eksperimental-pra”التجريبية قبل البحث تعينالبحثطريقة

مبناسبة موضوع هذه الرسالة فيكون .Group Comparison-“Intact”سليمة جمموعة املقارنة

موع الكلى يف هذا البحث هو مجيع تالميذ  األسعدية بانوا باملدرسة الثانوية فصل الثامنالا

موعمع فصول٤منكّوناليت تت٢٠١٦/٢٠١٧بارو بوملان . شخصا١٠٢الكلىا

صولحيث أن الف،"Purposive Sampling"أخذ العينات اهلادفة  تقنيةإستخدمت الباحثة

موعات مع اعتبارات حمددة العينة لتكونا صلنيفةالباحثتلذلك أخذ.احملددة فئة ا

فصلال(VIIIa)فصل الثامن أ ال، وكتجربة فصل  ال(VIIIc)فصل الثامن ج الاي النموذجية، 

(VIIIa)فصل الثامن أ و الشخصا٢٣(VIIIc)فصل الثامن ج التالميذمع عدد الالتحكم

يف تعلم إلستبياناةدآةالباحثتاستخدمأغراض البحث،ىشخصا. للحصول عل٢٣

  .و حتليل البيانات إينفريينسيالةوصفياللبيانات احتليل يعين حليل البيانات استخداملت.تالميذال

دون الفصل الثامنتالميذ تعلملرغبةةوصفياللبيانات انتائج حتليل البيانات باستخدام

األكرب املبينة يف الفئة العالية ، اي ةمن قيمثويّة مةستند إىل نسبت،عاليةاإلهداءةتطبيق طريق

الفصل الثامنتالميذ الرغبة يف التعلمو .٦٠.٣٥ةبقيمه متوسطتالميذ٢٣من %٩٠.٣٠

عالية، الاألكرب املبينة يف الفئة ةة من قيمويّ ثمةستند إىل نسبت،عاليةاإلهداءةتطبيق طريقبعد

ختبار الفرض مع االختبارإلمن خالل ا.٦٦,٠٩ةمتوسطةبقيمتالميذ٢٣من %١٠٠اي 

(Uji t)القيمة املكتسبةhitungt=٨٣١,٣<tabelt =عرف يواستنادا إىل هذه النتائج ،  .٠١,٢

.اللغة العربيةلرفع رغبة تالميذ يف تعلمفعالاإلهداءةان طريقىعل



١

ولألالباب ا

المقدمة

خلفية المشكالتول: األالفصل

احلياة وائجحمن حاجةالرتبيةجداً وال ميكن فصلها عن احلياة.همالتعليم م

ريفاحلديث الشا ورد يفاحلياة كمشرط املطلق املطلوب مدىاليالبشرية ه

لك جيب علينا أن نطلب العلم والعمل به، ولذ. ١"دِ حاللىلَ إِ املهدِ نَ مِ لمَ العِ وابُ طلُ "أُ 

أملهم ورجائهميفيكما هه  و تطور يلميكن على مجيع الناس بدون العلم الهألن

احلياة.نوا سعداء يفحىت يكو 

العالقة من املعلمني ف،ما املهمن أجل رعاية وتوجيه وتوفري الدافع إىل

كارتباط عملية أما   وهذا تفاعل التعليمي.التعليمواأن يكونعليهمجيبتالميذوال

اية املطاف يقوم مقامهحيثتالميذالإلنضاج وهيله هدف حمدد، وميكن يف 

وناملعلم،باإلضافة إىل ذلك.مستقلهمبفردها، وميكن العثور عليها يفالوقوف

٢.تالميذهمكل أنشطة التفاعل مع الدافع على  على تطوير أيضاهلمينبغي

                                                          
١

  .١٥.)، ص٢٠٠٣، Fatiya MakassarYayasan:رمكاس(،  Retorika Kaum Bijakد،أزهر أرش
، )٢٠٠٣،PT Raja Grafindo Persada:جاكرتا(rInteraksi dan motivasi belajar mengaja،ساردميان٢
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أو نقل املعلومات لقصص و احكاء ا، وليس جمرد سهالشيئاليس التعليم

ليس جمرد قبول املعرفة او ،اللغةلك التعلمكذاو .فقطميذالتالإىلاملعلممناملعرفة

حوال اجلديدة يف ألاحملاولة لبناء اىتعلم اللغة هاملعلومات من املعلم فقط ولكن

ااصل باملو التفاعل وينالياملتعلم لكنفس   .ااملتكلم 

تعلمها عر بامللل يفشقد يكون املتعلم ي،بلكان تعلم اللغة مهما جدا.

. إشرتاك حاصة اللغة العربيةاللغةعليملتمدخلكمناسب جدا  فالتعليم الفعلي

يدرسوناملتعلمون ناسب بطبيعة تعلم اللغة نفسها، يف التعلم الفعلي مالتالميذ

، والكتابةواحلوار والقراءةاإلستماع هي مهارات اللغةمن مة عناصر هاأربعة

  .كامالشرتكوا اشرتاكا  يدة جيب على التالميذ أن ياجلوللحصول على هذه املهارات

من املوقف الذي يظهر أثناء عملية التدريس غري املشتغل تالميذاليتضح 

والتعلم، مثل صامت أكثر حىت من أحالم اليقظة أو خيشون التحدث، ينقل 

ا ميكن أن جتعل .الفكرة القائلة بأن يأيت إىل عقلها ا بالتأكيد ليست جيدة أل أ

أقل فهم ملاذا يتم تسليمها من قبل املعلمني، وهذا حيدث إذا كان جيرؤ ال تالميذال

نسأل ملاذا أقل وضوحًا أو ميكن عدم اإلجابة على أي أسئلة وإعطاء آراء يف 

اية املطاف ستكون نتائج تعلم .الفصول الدراسية ضية، ألن أقل مر تالميذاليف 

إحضار الشجاعة لطرح وقد جتد .هم التحكم السليب الخنفاض مستوىتالميذال

اإلجابة بني زمالئه الطالب مبشاركتها النشطة يف شكل التعلم يتطلب وجود 



٣

تالميذاخللفية التعليمية للتكون باإلضافة إىل ذلك، قد .املدعمةاحملفزات والظروف

من املدارس االبتدائية إىل مستوى من املعرفة باللغة العربية احلد األدىن، وسبب 

  .لعربية املستمدة من املدرسة االبتدائيةلتعلم األساسيوجود ال

يف معاجلة هذه املسألة، أحد اجلهود اليت ميكن إجراؤها يف زيادة الرغبة يف 

باإلضافة إىل تطبيق تعلم اللغة العربية هو بإعطاء مكافأة يف شكل هدايا

األنشطة يف أشعل النار ميكن أن تعطي هوالتدريس والتعلم.اسرتاتيجيات التعلم

، وأقالم الرصاص، احملمولاسوبكون الكائنات مثل أجهزة احلاهلدايا، ميكن أن ت

يف تالميذللهو جماملة أيضا مكافأة وحتفيز جدًا ،باإلضافة إىل ذلك.وهلم جرا

  .التعلم

عملية التعليم منح تلميذلتقدير للسلوك اجليد لهدية أو يهمكافأة 

متنوعة جداً، وليس دائمًا يف شكل نقود، ولكن ميكن أن يكون يف شكل الثناء، 

  ٣.والبضائع، والقيمة وغريها

لتحقيق تالميذلكواحدة من احملفزات لهدية  ة التعليم والتعلم، وتعطيعملي

، أو الثناء بعد القيام بعمل صاحلائزة اجلإىل تالميذللاقحو . أفضل النتائج املمكنة

                                                          
،)٢٠٠٢، PT. Intermasaجاكرتا: (Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam، عريف أرماي٣

٢٥.ص
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.فعليًا أو ظاهرياً هيهدية يعترب أكثر فعالية كسلوك مكرب للصوت ألن النتيجة

  .ضادأت كثافة املكافأة تدرجييا ختفيوعندما أصبح من عادة جيدة مث ب

القيام به ال بد له من للتالميذهديةيف دروس اللغة العربية، إعطاء كان 

واهتمامهم مبعرفة حبيث ميكن زيادة النشاط، ومن املتوقع تالميذاللتحسني محاسة 

كان الكاتب يأخذ أن تزيد الفائدة يف التعلم وحتسني التحصيل. بناء على ما سبق،  

رغبة تالميذ الفصل الثامن في رفعتأثير طريقة اإلهداء في"العنوان مبا يلي 

تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية األسعدية بانوا بارو بولمان"

  

  



٥

  مشكالت البحثالفصل الثانى: 

ولذلك، قبل تنفيذ مراحل .ويف دراسة، املشكلة هي نقطة انطالق للبحث

دقيق أخرى للبحث، باحث جيب أوًال حتديد وصياغة املشاكل البحثية مع 

قدم هنا أسئلة تة من اخللفيات السابقة، فالباحثتبناء على ما قدم.٤وواضح

جيعلها حتديدا ملشكالت البحث فيما يلي:

ملدرسة الثانوية بالفصل الثامن يف تعلم اللغة العربيةاتالميذرغبة كيف .١

  ؟اإلهداءدون تطبيق طريقه األسعدية بانوا بارو بوملان

ملدرسة الثانوية بالفصل الثامن يف تعلم اللغة العربيةاتالميذرغبة كيف .٢

؟اإلهداءتطبيق طريقه بعداألسعدية بانوا بارو بوملان

تعلم يف تالميذ الفصل الثامن رغبةيف رفع فعالاإلهداءطريقةتطبيقهل.٣

؟األسعدية بانوا بارو بوملانملدرسة الثانويةبااللغة العربية 

  

  

                                                          
٣٣ص.،)٢٠١٥، Aynat publishingيوغياكارتا: (Metodologi Penelitian Pendidikanموستامي، ك،٤

  



٦

البحث وفوائده: أهدافالفصل الثالث

أهداف البحث  .أ

ث:البحهذااهلدف من 

باملدرسة الثانويةاللغة العربيةتعلميف لفصل الثامنرغبة تالميذ اعرفةمل.١

.اإلهداءدون تطبيق طريقه األسعدية بانوا بارو بوملان

باملدرسة الثانويةاللغة العربيةتعلميف لفصل الثامنرغبة تالميذ اعرفةمل.٢

.اإلهداءتطبيق طريقه بعدبانوا بارو بوملاناألسعدية 

تعلميفتالميذ الفصل الثامن رغبةيف رفعاإلهداءطريقةفعالية تطبيقعرفةمل.٣

.األسعدية بانوا بارو بوملاناملدرسة الثانويةبااللغة العربية 

البحثفوائد  .ب

نياملناسبة لتحسدريساللغة العربية الختيار طرق التملدرسيمرجعا ليكون.١

قدرة التالميذ ىف تعلم اللغة العربية.

عثور الدراسات اجلديدة اليت ميكن يف تالميذللتحسني وتطوير املعرفة ل.٢

.لتالميذاستخدامها ل

يف حتقيق أهداف تالميذكما ينظر للمعلمني لزيادة تعزيز اإلبداع لدى ال.٣

التعليم الوطين.



٧

وضالفر : الفصل الرابع

هلذه املشكلة سوف حتل من خالل البحوث، وتتمثل فرضية مبدئي إجابة 

وصيغ على أساس املعارف القائمة وسيتم مث اختبار منطق للحقيقة من خالل 

  :هيبحثمن هذه الوضالفر ، فإنذالكوب.٥البحوث ينبغي القيام به

لدىوبعدها اإلهداءثر طريقةقبألتعلم اللغة العربيةةرغببينفرق توجد "

"األسعدية بانوا بارو بوملانملدرسة الثانوية ابافصل الثامن تالميذ ال

عالموضو معانيتوضيح:: مساخل الالفص

مث لتسهيل فهم القارئ حنو اللقب، فضال عن توضيح نطاق هذا البحث،

ملتغري يف عنوان امع فكرة اجلناح الذي يتوافق مع يعطي مقدم البالغ أوًال نظرة عامة

:على النحو التايلفأما بالنسبة للمتغريات .هذه األطروحة

استجابة إجيابية لسلوك اليت ميكن أن ، مبعىن مكافأةاحملددة هياملتغريات.١

.تعزز روح التعلم ورمبا تتكرر مثل هذه التصرفات

تعاملجيب أن تكون موجودة يفأمرهي رغبة، مبعىنغري احملددةاملتغريات.٢

درس إذا كان املعلم احلق يف اليف نيدافعونكونيعادة الطالب سالتعلم،

                                                          
  ٧٠ص ،)٢٠٠٥، Grafindo PersadaPT Raja :جاكرتا(Metode Penelitian Bahasaحمسن،٥



٨

لديهم املوهبة والرغبة طالب الذين للذ خطوات يف إيصال املواد حيث اختا

.باستمرار ينظر املوضوع املمنوحةالدافع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩

الباب الثانى

  دراسة المكتبيةال

  اإلهداء:الفصل االول

اإلهداءطريقة  .أ

أريكونتو سوهارسيمي، حني يصف هدية هو شيء أن يعطي لآلخرين بني 

أي اتباع قواعد املدرسة واالنضباط قد حددت ألنه بالفعل تتصرف وفقا للمطلوب

، مث مطعشيء متك  ، يشعر بشخص ماايف نظريات التعلم يعرف تأثري . ٦مسبقاً 

  .٧التأثري يسمى هدية

ولكن ليس دائمًا احلالة للجائزة ملهمة وميكن أيضا أن تكون الدافع،اهلدايا 

.قد ال تكون جذابة لشخص غري سعيد وغري املوهوبني للحصول على الوظيفة

م بقايا ال ميلك املوهبة لرسم، املثال .٨يتم إعطاء جوائز ألفضل صورة قد ال 

يف ةطالب إجناز الذلك كان الدافع ستزيد ،ةإجناز تالميذللاهلدية ميكن زيادة احلافز 

  التحصيل العلمي ألن الدافع شرط مطلق للتعلم.

                                                          
، Rieneka Ciptaيوغياكارتا: (Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi،أريكونتوسوهارسيمي٦

  ١٨٢.)، ص١٩٨٠
  ٧٢.)، ص٢٠٠٩، STAINتيغا: السا(teori Pembelajaran-Teoriن،يسرييانيت، ليلى، وآخر ٧
)، ٢٠٠٣،PT Raja Grafindo Persada:جاكرتا(Interaksi dan motivasi belajar mengajar،ساردميان٨

٩٢.ص



١٠

سلوك . (التعزيز اإلجيايب) هلا أمهيةديةالتدريس، وأنشطة التعلم، اهلويف 

هدية إعطاء .جيدة، ومنحت يف شكل ابتسامة أو كلمات الثناءتالميذالومظهر 

يف التدريس، وأنشطة التعلم، تالميذالستضاعف جهودها تشجيع صليف الف

.٩ووضع نتائج الدراسة

االستجابة لسلوك اليت ميكن أن تزيد من احتمال السلوك حيدث هي هدية

، متحّمسو أ،و غري اللفظي بالدفعمله لفظيًا أهديةميكن أن تكون .مرة أخرى

  .١٠وجدواها

وسيلة يستخدمها إلعطاء جائزة ديةاهلولذلك فإنه ميكن االستنتاج بأن 

لذلك ميكن أن يكون عاطفة مرة لشخص ألنه بالفعل العامل على شيء من احلق،

الذين تالميذلمعلم قد مت إعطاء مكافأة أو ثناء لاملثال،.أخرى يف هذه املهمة

أن العاطفة مرة أخرى يف هذه تالميذالأجابوا على األسئلة بشكل صحيح، مث 

  .املهمة

                                                          
 Classroom Management Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan Bagiموليادى،٩

Siswa)نغ الما :UIN Malang PRESS ،٣٦ص.،)٢٠٠٩  
Menjadi Guru Profesional Meniptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkanمليسا،١٠

٧٧ص.،)٢٠١١، PT Remaja Rosdakaryaباندونغ: (



١١

  الهديةالغرض من إعطاء   .ب

دف يف القيام بشيء ليس بسبب االعمال، ولكن هناك ،ديةاهليف إعطاء 

ةالوجهة سوف توفر االجتابسبب وجود،ةمن خالل أفعالةء ال بد من إجناز شي

م   .يف خطوا

ملواصلة تطوير الدوافع هو الدوافع الذاتية هديةهدف السعي يف إعطاء

القيام بفعل، مث القانون الذي ينبع من وعي تالميذلبافيما يتعلقواخلارجية،

دية، كما يتوقع أن بناء عالقة إجيابية بني املعلمني اهلومع .أنفسهمتالميذال

ا جزء من بيلمان على الشعور بالشفقة قائال معلم اهلبسبب ،تالميذالو  دية أ

  .تالميذلل

  الهديةانواع ت. 

يف شكل مجيع تالميذلتعطي لهدية.دراستههدية هو تقييما إجيابيا جتاه

:ميكن أن تكون متباينة يف أربعة أنواع، هيهديةأنواع، عموما 

)Pujian(التقدير.١

جيد، حسن، :التقدير شكل من أشكال املكافأة لتنفيذها بسهولة. مثل

على سبيل . ولكن ميكن أيضا أن يكون عبارة موحية،غري ذالكلطيف، و 

املثال: حسنا، املرة القادمة سوف يكون أفضل من ذلك، أنت اآلن أكثر جدية 



١٢

باإلضافة إىل شكل كلمات التقدير ميكن أيضا أن يكون .غري ذالكالدراسة و 

ام مع باتس .جديلة أو عالمة ام أو تشري إىل اإل فعلى سبيل املثال: مع اإل

.غري ذالكو الكتف للطفل، ومع التصفيق 

  (Penghormatan)حتية.٢

).: أيعينخمتلفني،نوعنييفتتشكلينقسم هدية يف شكل حتية 

.، إال وهي حتية الطفل كان أعلن وسيظهر قبل أصدقائهجائزه مثلشكلت

: لألطفال الذين املثال.حتية يف شكل منح السلطة للقيام بشيء ما.)ب

حماكاة الكتابة إىل بنجاح تام وقيل ملشكلة صعبة، للقيام بذلك ديبابان

.أصدقائه

(Hadiah berupa barang)جائزة.٣

املكافآت يف ، هو اجلائزة هنا هو املكافأة يف شكل هدايا يف شكل سلع

وهذا منوذج البنود اليت تضم .شكل منح مكافآت مادية األشياء ديسيبوت

مثل أقالم الرصاص واملساطر، دفاتر املالحظات،.املدرسة حيتاج إىل أدوات

منح املكافآت يف شكل سلع غالبًا ما والكتب املدرسية واألخرى سيباجاينيا.

كانت تلك اجلائزة مث أصبح هدف .تثري التأثريات السلبية على التعلم للطفل

ال يتعلم األطفال إضافة إىل املعرفة، ولكن التعلم مع اهلدف .التعلم للطفل

حىت تعطي اهلدايا من هذه .املتمثل يف الرغبة يف احلصول على هذه اجلائزة



١٣

األشياء إذا لزم األمر، وقم بتحديده يف الوقت املناسب. على سبيل املثال، إىل 

.األطفال الذين هم أقل قدرة، وقت عيد رأس السنة

)Tanda Penghargaan(كفاءة.٤

.إذا كانت اجلائزة مكافأة يف شكل سلع، مث يذكر الشرفاء هو له اللطف

مثل ، للتقدير من حيث السعر والفائدة من هذه العناصرال يتم تقييم رمز 

هالنيا على اجلائزة. بدًال من ذلك، رمز للتقدير من حيث القيم االنطباع أو 

وبسبب هذا الرمز املميز للتقدير أو مكافأة، وتسمى أيضا مكافأة .الذاكرة

وشهادة وهذا ميكن أن يكون أما مميز مكافأة رمزية رسائل التقدير .رمزية

.١١تسجيل رسائل الشهادات واجلوائز وغريها سيباجاينيا

  

                                                          
-١٥٩.ص،)١٩٧٣، Usaha Nasionalسورابايا: ( Pengantar Ilmu Pendidikanين إيندراكوسوما ،ادأمري١١

١٦١

  



١٤

  الفصل الثاني: رغبة التعلم

هذه الكلمتني هلا ".التعلم" و "رغبةال"مهامن كلمتنيةمشتقرغبة التعلم

   .، ولكن التفاعل مع بعضها البعضةمعان خمتلف

معظم.شخصالرغبة موقف نسيب استقر على ، رغبة لغة ميل حنو شيءال

تو و سالموفقا.يف تعيني شخص للقيام بشيء مارغبة او العاديني ودعكانوا  الناس

أن هذه رغبة هو املفضل واإلحساس مبصلحة يف الشيء أو النشاط، دون أي 

الرغبة أساسا قبول أن تكون عالقة بني أنفسنا بشيء خارج .شخص يقول

  .١٢رغبةأقوى العالقة أو قريبة، كلما زادت .أنفسهم

وفقا للمعىن يف علم النفس، التعلم عملية تغيري أي تغيري يف السلوك نتيجة 

  لتعلم عملية للعمل املنجز لشخص .للتفاعل مع البيئة يف الوفاء باحتياجات حياته

للحصول على تغيري سلوك جديد ككل، نتيجة لتجربتها اخلاصة يف التفاعل مع 

.١٣بيئتها

جوانب علم النفس اليت ظهرت يف بعض االعراض الرغبة التعلم كجانب من 

السلوك من خالل تغيريةللقيام بعمليمثل العاطفة ، والرغبة ، والشعور بالسعادة

،وبعبارة أخرى.جمموعه متنوعة من االنشطه اليت تشمل البحث عن املعرفة واخلربة

                                                          
ص،)Rineka Cipta٢٠١٣ :جاكرتا(faktor yang mempengaruhi -Belajar dan Faktorسالميتو،١٢

١٨٠
  ٢ص.،faktor yang mempengaruh-Belajar dan Faktorسالميتو،١٣



١٥

للتعلم اليت تظهر من تالميذالةالهتمام ، واملتعة ، وجذب استجاباهيالتعلم رغبة 

.خالل املشاركة واحليوية يف الدراسة

  تعلمالرغبةفي المؤثرةعواملالت.

لديهم الرغبة يف التعلم، هناك العديد من العوامل املرتبطة التالميذحيث أن 

يف التعلم متعة، حيث أن التالميذينبغي دائمًا حماولة املعلمني يثري رغبة .بالرغبة

  ميكن أن حيقق نتائج جيدة.التالميذ

وميكن متييز الرغبة يف التعلم إىل التالميذأما بالنسبة للعوامل اليت تؤثر على 

:نوعني

:ة (عامل يف الطالب)، واحلالة البدنية والروحية، تتكون منالعوامل الداخل)١

لتالميذمبا يف ذلك حالته البدنية أو الصحة البدنية ل، اجلوانب املادية  .أ

الفردية. حالة فيزيائية رئيس الوزراء داعمة جدًا لنجاح الدراسة وقد تؤثر 

لكن يف احلالة الصحية مشاكل يف احلواس املادية .على الرغبة يف التعلم

للبصر والسمع خاصة، تلقائي ميكن أن يؤدي إىل تناقص الرغبة يف 

.الدراسة عليه

سبيكولوجيس حالة ميكن أن تؤثر وانب علم النفس (النفسية)،اجل    .ب

التعلم عموما شهدت أكثر من الضروري، إذا تعلم التلميذعلى نوعية



١٦

مع الروح اليت ليست هادئة، ألن هناك إكراه قد تؤدي إىل التالميذ

.التالميذالدروس ال تتبع يف 

ة (عامل وراء الطالب)، أي البيئة احمليطة بالطالب. أما يف العوامل اخلارج)٢

تمع. أما بالنسبة للعوامل اخلارجية ما يليالبيئة شكل  :األسرة واملدرسة وا

عائلة  .أ

مجيع األسر الذين أصبحوا من سكان املنزل كان عامًال رئيسيا يف تأثريه 

عالية األداء والوالدين كبرية من الدخل .على حتسني الرغبة يف التعلم ضد الطفل

طفل يف حاجة إىل التوجيه .١٤الصغرية يؤثر بشكل كبري نتائج الدراسة

  .والتشجيع من الوالدين أما الذي هو مادة أو مواد

مدرسة  .ب

حالة أماكن املدارس أو املدارس الداخلية للتعلم أيضا يؤثر على الرغبة 

يف التعلم، نوعية املدرسني، وأساليب التدريس، ومدى مالءمة املناهج الدراسية 

املدرسية، تنفيذ مدونة قواعد السلوك مع قدرة الطفل، وحالة املرافق، واللوازم

.سيكوالهدان، كل يعرض هذه تؤثر على فائدة التعلم للطلبة

جمتمع  .ت

                                                          
  ٢٥٣.ص، )١٩٩٣، GrafindoPersadaRajaجاكرتا:(PsikologiPendidikanسومادي سوريابراتا،١٤

  



١٧

مع التالميذحتقيق أفضل النتائج عند تعليم يقوم على التفاعل بني 

تمع   .١٥احمليطة مبا ينبغي أن يتعلم األطفال األشياء اليت تتوفر أيضا يف ا

تمع نوعية الرغبة يف التعلم من  ارتفاع .التالميذكما حتدد الدولة ا

مستوى التعليم يف جمتمع درجات أعلى من طلبه التعليم الذي يتم يف بيئة 

تمع و تمع. حىت ينبغي أن تكون هناك عالقات جيدة بني ا .التالميذا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  ١٦٦.ص،)٢٠٠١، Bumi Aksaraجاكرتا: (KurikulumAsas-Asasس المة،١٥



١٨

الباب الثالث

مناهج البحث

طريقة أو إجراء يف القيام بالبحوث مهم يف اجلهود الرامية يف القيام حبوث،

أما بالنسبة للمنهجية املستخدمة يف هذه الدراسة .إىل تنسيق سري األنشطة البحثية

:هي

العينة النموذجيةوالمجموع الكليالفصل االول:

المجموع الكلي.١

"Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang diteliti"

موع الكلى هو    ١٦عموما األعراض/وحدة فحصاملعىن: ا

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya"

موع الكلى هو  "والية تعميم تتكون من موضوع البحث الذى له  املعىن: ا

  ١٧كمية معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب االستنباط"

                                                          
، Raja Grafindo Persadaجاكرتا:( Metode Penelitian Kuantitatifاجلنة،احبراسيتيو، لينا مفتبامبانج ١٦

١١٩.، ص)٢٠١٤
Metode Penelitian Pendidikanسوجينو،١٧ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D

١١٧.)، ص٢٠١٤، Alfabetaباندونغ: 



١٩

موع الكلى يف هذا البحث هو مجيع  مبناسبة موضوع هذه الرسالة فيكون ا

٢٠١٦/٢٠١٧األسعدية بانوا بارو بوملاندرسة الثانوية باملفصل الثامنالتالميذ 

موعمع فصلال٤اليت تتألف من  شخصا٢١٠الكلىا

العينة النموذجية.٢

“Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri  atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti”.

هي جزء من السكان لديه الصفات أو الظروف اليت العينة النموذجية

  ١٨ستدرس

  جية هي:أن العينة النموذسحرسيمى اركنتوقال
“Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan 

hasil penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya 

sebagai suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat 

mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasinya.”

موع الكلى الذى  املعىن: العينة النموذجية هي جزء ينوب عن ا

تبحث الباحثة ىف هذا البحث يسمى البحث العينة النموذجية. إذا أرادت 

أن تعم حاصالت حبثها، يعىن هي تأخذ احلالصة لبحثه الذى الباحثة 

                                                          
٥٦.)، ص٢٠١٢، etabafAl(باندونغ: Belajar Mudah Penelitianرضوان،١٨



٢٠

يتمثل ىف العينة النموذجية الىت تعترب متثال للمجموع الكلى وال بد أن تكون 

١٩هذه العينة النموذجية ممثلة متثل الصفات األساسية للمجموع الكلى.

متثل النموذجيةاستنادًا إىل الوصف، تأخذ الكتاب جزءا من عينة

.السكان وتيسري احلصول على بيانات حمددة وذات الصلة من منوذج القائمة

الباحثون "nonprobability Sampling"أخذ عينات غري احتماليةتقنيةمع

صلالفحيث أن ،"Purposive Sampling"أخذ العينات اهلادفةتقنيةباستخدام 

موعات مع اعتبارات حمددة هو النظر يف أي النصيحة ملعلمي .احملددة فئة ا

العينة ألنالفصل الثامن باملدرسة الثانوية األسعدية بانوا بارو بوملان اللغة العربية

)aVIII(أ الثامنالفصل ضافة إىل ذلك،إلوبا. خمتارة هلا املعلم نفسهالنموذجية

اليت فصلهي )cVIII(جالثامنالفصلحنييف، العلياصلالفاملعروفة باسم 

الثانية من صليف الف)العالجصلقد متوسطها أقل الفئات (الذي يستخدم كف

  .شخصا كعينة٤٦فيها لتالميذالعدد احملدد ل

  

                                                          
  ١٨٤.)، ص٢٠١٠، Rineka Cipta(جاكرتا: Prosedur Penelitianأريكونتو، سوهارسيمي١٩



٢١

ثبحالمتغيرالفصل الثانى:

:كما يلي  بحثالمتغريا هذ

مكافأةاحملددة هياملتغريات.١

الثامنفصل التالميذالتعلم اللغة العربيةهي رغبةغري احملددةاملتغريات.٢

  .متغرياألسعدية بانوا بارو بوملاناملدرسة الثانوية

ثتصميم البحالفصل الثالث:

experimental pre"البحث املستخدم أي تصاميم جتريبية قبل البحث

”   designsوبعبارة أخرى حبث التجارب يف حماولة .ألن هذا مل يكن جديا

البحوث التجريبية النموذجية .أو اللدراسة ما إذا كانت هناك عالقة سببية 

يف هذا .Group Comparison-“Intact”  املستخدمة أي سليمة جمموعة املقارنة

(يتم إعطاء ”Kelompok Treatment“التصميم هناك نصف جمموعة للعالج 

موعة)،العالج (الذي مل يعط ”Kelompok Kontrol“ونصف للسيطرة على ا

  ٢٠).العالج

  

                                                          
.، ص Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&DMetode Penelitianسوجينو،٢٠

١١١  



٢٢

:مناذج البحث كما يليوميكن توضيح

  

  

  

  

  

:الوصف

=Oمعينة من معاملة (معاملة الفئات)صلنتائج القياس لف١

=X   العالج للهدايا  

٢=O اليت ال تعطي العالج (درجة التحكمصلالفنتائج قياسات(  

الفصل الرابع: طريقة جمع المعلومات

.االستبيانتقنيه مجع البيانات اليت أجريت يف هذا البحث هو شكل 

هو قائمه باالسئله أو العبارات حول موضوع معني يتم إعطاؤه للموضوع االستبيان

للحصول علي معلومات حمدده مثل املراجع ، اما بشكل فردي أو يف جمموعات ،

وكان .هناك نوعان من االستبيان املفتوح واملغلقواملعتقدات واالهتمامات والسلوك.

وكان ).اآلن (إغالق االستمارةنوع االستبيان املستخدم يف هذا البحث مغلقا 

.االستبيان املغلق بالفعل يقدم أجابه علي السؤال حىت املستجيبني العيش التصويت

                               Perlakuan       Posttest

  Treatment X O١

                              ------------------------------------

  Control -- O٢



٢٣

المعلوماتأدوات البحث الفصل الخامس: 

  شرح سحرسيمي اركنتو عنها حيث قال: 

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, atau ini 

harus dipilih sesuai dengan data yang diinginkan.

وسائل حلصول على املواد. وهذه الوسائل الىت ياملعى: أدوات البحث العلم

  ٢١اختارها الباحث مناسبا بنوع احملتاجة.

االستبيان أوراق يعين يف هذه الدراسة، األدوات مجع البيانات املستخدمة

Kuesioner/Angket)Lembar (.أساليب مجع البيانات اليت يتم تنفيذها عن هواستبيان

طريق نشر قائمة باألسئلة اليت تأيت مع اإلجابات البديلة متاحة يف شكل منوذج 

  .السؤال إىل املدعي عليه

  

  

  

                                                          
١٠٩.، صProsedur Penelitianأريكونتو،سوهارسيمي٢١



٢٤

الفصل السادس: أدوات جمع المعلومات

أما بالنسبة ملراحل اإلجراء جلمع البيانات يف هذه الدراسة هي على النحو 

:التايل

(Persiapan)مرحلة اإلعداد.١

مرحلة اإلعداد اليت هي املرحلة األوىل يف بدء نشاط قبل الباحثني 

يف مرحلة اإلعداد، والباحثني إعداد .البحث مباشرة إىل امليدان جلمع البيانات

عدد قليل من األشياء اليت حتتاج إىل أن تتصل بالبحوث اليت سوف يتم، على 

رعاية تراخيص إلجراء البحوث لألطراف املعنية، مشروع،إنشاء :سبيل املثال

.فضال عن إعداد األدوات واملواد الستخدامها يف البحوث

(Penyusunan)الصياغةمرحلة.٢

يف هذه املرحلة حدث الباحث القادم معرفة املشاكل احلقيقية سهولة 

.رقة استبيانو وإىل جانب صياغة حبوث .حىت يف مجع البيانات

(Pelaksanaan)التنفيذمرحلة.٣

أما بالنسبة للكيفية اليت تتم يف هذه املرحلة إجراء البحوث امليدانية 

وقراءة املراجع/املؤلفات للحصول على بيانات حمددة باستخدام أداة البحث

ذه املناقشة أما باستخدام عرض األسعار صورة مباشرة أو غري  ذات الصلة 

.مباشرة من جانب الطريق



٢٥

السابع: طريقة تحليل المعلوماتالفصل 

االهتمام إىل أو عن طريق حتديد حجم تأثري التغيري  هو حتليل املعلومات

فضال عن سائر ، كمياً (بعض) األحداث إىل شيء (بعض) تكرارات أخرى

األحداث ميالماركان/تقدير. وميكن التعبري عن األحداث (احلدث) كالتغري يف 

  .٢٢قيمة املتغري

الوصفياإلحصائيأ). 

أنه يهدف إىل احلصول على قيمة متوسط عدد مرات، ،اإلحصائي الوصفي

.فاريانسي، االحنراف املعياري، والوسيط، ووضع كل من املتغريات اليت درست

هي: أما بالنسبة للصيغة املستخدمة،

              rata   (-Mean/ rata̅(املتوسط.١

x = ∑ x١n
:الوصف    

			= 	 متوسطعدد    ̅ 

                                                          
، PT Bumi Aksaraجاكرتا: ( Analisis Data Penelitian dengan Statistik،حسنإقبالميسباهودين، ٢٢

٣٢.)، ص٢٠١٣



٢٦

           		=   Xمن متغري عشوائيi-ke  البيانات	

    n=العدد من البيانات
٢٣

    (SD)االحنراف املعياري.٢

SD = ∑ (x − x)٢
١ − ١

:الوصف

= SDاالحنراف املعياري

= 	 العدد املتوسط  	

  i-keالبيانات  =   

     n=  ٢٤العدد من البيانات  

(Variansi)فاريانسي.٣

S٢ = 	 ∑ (x − x)٢
١ − ١

                                                          
  ٢٧١.ص،Analisis Data Penelitian dengan Statistik،حسنميسباهودين، إقبال ٢٣
،PT Bumi Aksara(جاكرتا:  Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif،انفيو سسرييغار٢٤

١٤١.)، ص٢٠١٥



٢٧

  :الوصف

= SDاالحنراف املعياري

= 	 العدد املتوسط  	

  i-keالبيانات  =   

     n=  ٢٥العدد من البيانات

الرغبة يف التعلمالفئة.٤

مت استخدام .Likertيف هذه الدراسة الباحثني باستخدام منوذج مقياس

وتصور لشخص أو جمموعة حول اآلراء،لقياس املواقف،Likertمقياس

  .٢٦األحداث أو األعراض االجتماعية

هو أسلوب لقياس بيانات املواقف واآلراء والتصورات اليت Likertمقياس

تستخدم كاألساس لتحديد توزيع رد قيمة األنصبة املقررة له،يف هذا اجلدول 

،للغايةقاتفإلباستخدام استجابة تصنف إىل أربع فئات خمتلفة من إجابات ا

                                                          
٩٣.)، ص١٩٩٢، Tarsito(باندونغ:  Metode Statistikaسودجانا،٢٥

 ,Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomiسونارتو،رضوان، ٢٦
komunikasi dan Bisnis :باندونغ)Alfa beta،١٠٥.)، ص٢٠٠٩



٢٨

likertميكن رؤية إجابات مقياس.٢٧قاتفإلابغري،قاتفإلانقصان ، قاتفإلا

  :النتيجة يف اجلدول التايل

الرغبة يف التعلم: جدول الفئة١-٣اجلدول 

إجابات نقاط على إجابة إجيابية نقاط إجابة سلبية

(SS)للغايةقاتفإلا ٤ ١

(S)قاتفإلا ٣ ٢

٢  (KS)قاتفإلانقصان  ٣

١  (TS)قاتفإلابغري ٤

إينفريينسيالاإلحصائيب). 

يستخدم الختبار فرضية البحث باستخدام إينفريينسيالاإلحصائي

موع الكلىلكن مسبق الختبار t) t-.(Uji-االختبار ، يتم االختبار قبل ا

  .جتانسها واحلياة الطبيعية

                                                          
.ص،Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & DMetode Penelitian Pendidikanسوجينو،٢٧

١٣٤



٢٩

اختبار مسبق للبحث.١

عن عموميات والبيانات، أي اإلحصائي،هو اختبار مسبق للبحث

وسحب االستنتاجات املستخلصة من والتفسري،التجهيز،، حول مجع ودراسة

.٢٨البيانات يف شكل أرقام

اختبار مسبق حبوث أجريت باستخدام االختبار يف اختبار التجانس واحلياة 

.الطبيعية

اختبار للحياة الطبيعية  .أ

يانات اليت مت اسرتدادها ملعرفه ما إذا كانت الباختبار الطبيعية القيام به 

. عندما البيانات غاوسي ، مث ميكن استخدام االختبارات االحصائيه الوغاوسي ا

يف حني إذا كانت البيانات ليست غاوسي ، مث يتم استخدام احصائيه .بارامرتيه

االختبار غري بارامرتيه.

اسويبأيضا باستخدام برنامج احلا اختبار الطبيعية من البيانات يتم تنفيذه

for Windows٢٢SPSS  مع حصيلة من النموذج ،lilliefors.مع الشروط ، إذاP > 

وهذا يعين ان البيانات اليت مت احلصول  .H)١(، مث يتم تلقي الفرضية البديلة٠,٠٥ ,

                                                          
٢٨٠.، صAnalisis Data Penelitian dengan Statistik،حسنميسباهودين، إقبال ٢٨

  



٣٠

البيانات أو وهذا هو ، مرفوض.١H  مث > ٠,٠٥Pإذا.عليها قد ذكر ان هلا تاثريا

  .توزيع البحوث كشفت نقاط املتغري ليس له اي تاثري

اختبار التجانسب. 

ويستخدم اختبار التجانس لتحديد ما إذا كانت جمموعتا البيانات 

:فرضيه اوجينيا هي.F-Ujiاملتجانسة ام ال. االختبار املستخدم كان

H١ :٠
٢ = ٢

٢  (data kedua kelompok mempunyai varians sama atau homogen).

H١ :١
٢ ≠ ٢

٢ (data kedua kelompok mempunyai varians tak sama).

Rumus statistik uji-F  diekspresikan sebagai berikut:

= 	 		 = 	 ١
٢

٢
٢

         db١ (varians terbesar sebagai pembilang) = (n١ – ١) dan,

         db٢ (varians terbesar sebagai penyebut) = (n٢ – ١) 

:نتيجة

Jika Fhitung < Ftabel maka H٠ diterima dan jika Fhitung > Ftabel maka H٠

ditolak dengan taraf signifikan sebesar = ٠,٠٥.

وبعد القيام .الذي يهدف إىل اختبار الفرضيةإينفريينسيالاإلحصائي

،يانات الختبار الفرضيات املقرتحةحبساب األوضاع الطبيعية ، اجري حتليال للب

ويتم هذا االختبار ملعرفه ما إذا كان هناك فرق بني االهتمام يف تعلم الطالب 



٣١

التعلم مصلحه الطالب مع ديةالعرب الذين كانوا يدرسون دون تطبيق أساليب ه

  اإلهداء.تطبيق طريقه 

صياغة فرضيه يف اإلحصاءات  .أ

   Ho : ١ ٠

H١ : ١ ٠

:وصف

Ho: رفع رغبة تالميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانويةيففعالغريطريقة اإلهداء

األسعدية بانوا بارو بوملان

  ١H: الفصل الثامن باملدرسة الثانويةرفع رغبة تالميذ يففعالطريقة اإلهداء

  األسعدية بانوا بارو بوملان

 (Dk)حتديد قيمه درجات احلرية  .ب

Dk  = N١ + N٢ – ٢

:وصف

١N: موعة ١عدد البيانات املتعلقة با

٢N:موعة   ٢  عدد البيانات املتعلقة با



٣٢

٠,٠٥ =αيفtabeltحتديد قيمه  .ت

  

ttabel = t (١ -١/٢α), (dk)

  thitungقيمهحتديد  .ث

طرفني ، t-اختباراختبار الفرضيات يف هذه الدراسة مت اختباره باستخدام

. واستخدمت العينات املستقلة من t-يشار اليها عاده من العينات املستقلة اختبار

t-صيغه اختبار.ملقارنه متوسط جمموعتني من مناذج البيانات املستقلةt-اختبار

:كما يلي

= 	 ١ − 	 ٢

١
٢

١
+ 		 ٢

٢

٢

  :نتيجة

Jika thitung > t tabel, maka H٠ ditolak

Jika thitung < t tabel, maka H٠ diterima

  



٣٣

الباب الرابع

نتائج البحث:الفصل األول

بالمدرسة الثانويةالتحكمالفصلرغبة تالميذ فينتائج التحليل الوصفي.١

  اإلهداءبدون تطبيق طريقه بولماناألسعدية بانوا بارو 

باملدرسة (VIIIa)أالفصل الثامنيف رغبة تالميذ بناء على نتائج االستبيان

مث يتم عرض ،اإلهداءةبدون تطبيق طريقبوملاناألسعدية بانوا بارو الثانوية

يف شكل جدول توزيع الرتددات تالميذالبيانات املسرتجعة من االهتمام يف تعلم ال

  .١-٤يف اجلدول 

(VIIIa)أالفصل الثامنيف رغبة تالميذ التوزيع الرتددي:١-٤جدول 

اإلهداءبدون تطبيق طريقه بوملان األسعدية بانوا بارو باملدرسة الثانوية

رقم Xi Fi

١ ٤٧ ١

٢ ٤٩ ١

٣ ٥٢ ٢

٤ ٥٥ ١

٥ ٥٦ ١

٦ ٥٧ ٢

٧ ٥٩ ١

٨ ٦١ ١



٣٤

(املصدر: حتليل بيانات البحوث)

يف ةمرجعيةأعاله كنقط١-٤وتستخدم البيانات الواردة يف اجلدول 

. وميكن النظر إىل التحليل الشامل للنتائج يف جدول ةالتحليل الوصفيةمعاجل

.التوزيع أدناه

باملدرسة (VIIIa)أالفصل الثامنتالميذ تعلم رغبةيفببيانات٢-٤اجلدول 

  اإلهداءةبدون تطبيق طريقبوملان األسعدية بانوا بارو الثانوية

معلمة قيمه

القيمة القصوى ٧٠

القيمة الدنيا ٤٧

متوسط ٦٠,٣٥

٩ ٦٢ ٣

١٠ ٦٣ ١

١١ ٦٤ ٤

١٢ ٦٥ ١

١٣ ٦٦ ١

١٤ ٦٧ ١

١٥ ٧٠ ٢

جمموع ٨٩٣ ٢٣



٣٥

االحنراف املعياري ٦,٢٩٣

الفرق ٣٩,٦٠١

معامل الفرق ١٠,٤٢٧%

(املصدر: حتليل بيانات البحوث)

تالميذالة، أوضحت ان القيمة القصوى هي قيم٢-٤واستنادا إىل اجلدول 

القيمة الدنيا يف حني ان.٧٠الذين حيصلون علي اعلي فائده ، اي ما يصل إىل 

متوسط الدرجات ة. قيم٤٧العظماء من تالميذاحلصول علي الةاليت هي ادين قيم

، اسرتداد . التايل٢٩٣,٦مع االحنراف املعياري ٣٥,٦٠اليت مت احلصول عليها من 

ةاملسافة االمجاليةالتباين هو النسبة بني متوسط قيم. معامل ٣٩,٦٠١الفرق من 

معامل التباين أصغر ، ةملئوية املذكورة. وكلما كانت قيماحملاذاة مع النسبة ا-اخلام

معامل ةأعاله قيم٢-٤تعين ان املعاملة األكثر انصافا تعطي. استنادا إىل اجلدول 

  .١-التحليلية الواردة يف التذييل ب. مزيد من النتائج %١٠,٤٢٧املتغري من 

مث ،ةاستنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها ونتائج التحليل الوصفي

يف تصنيف مع النتائج اإلهداءالدراسة دون االهتمام بتطبيق طريقه تالميذلميكن ل

  .أدناه٣-٤املبينة يف اجلدول 



٣٦

اإلهداءةبدون تطبيق طريقيف رغبة تالميذ: التصنيف٣-٤اجلدول 

  

(املصدر: حتليل بيانات البحوث)

تالميذلاستنادا إىل توزيع الفائدة التعليمية ل٣-٤احلصول علي اجلدول 

  من ةمئوية عاليةيف فئة مع نسبتلميذ٢١استنادا إىل فئة توزيع الرتددات. هناك 

. %٦٩,٨يف الفئة املتوسطة النسبة املئوية من تلميذال٢يف حني ان %٣٠,٩١

. وميكن وصف تصنيف درجه الفائدة يف الرسم ٣-٤البيانات الواردة يف اجلدول 

  :التصنيف التايل١-٤البياين علي الشكل 

  

  

  

قیمة تكرر ویةالنسبة المث طبقي

X ≥ ٦٠ ٢١ ٩١,٣٠% ارتفاع

٤٠ ≤ x < ٥٠ ٢ ٨,٦٩% معتدل

X ≤ ٤٠ ٠ ٠ منخفض



٣٧

اإلهداء ةبدون تطبيق طريق يف رغبة تالميذ: الرسم البياين ١-٤الشكل 

 الطالبأعاله ، ويظهر تصنيف  ١-٤استنادا إىل الرسم البياين يف الشكل 

طالبا والعديد  ٢١ة من يتعلمون الفائدة بأنه يف مستوي عال مع القيمة الفئالذين 

.طالبا ٢أكثر من  ٥٠-٤٠ كانت مع القيمة القياسية ٦٠ من الفئات

بالمدرسة  (VIIIc)ج  الثامن الفصلرغبة تالميذ في ةنتائج التحليل الوصفي .٢

  اإلهداء ةتطبيق طريق بعد بولماناألسعدية بانوا بارو الثانوية

باملدرسة  (VIIIc)ج الفصل الثامنيف رغبة تالميذ  بناء على نتائج االستبيان

مث يتم عرض البيانات  ،اإلهداء ةتطبيق طريق بعد بوملاناألسعدية بانوا بارو الثانوية

يف شكل جدول توزيع الرتددات يف  تالميذاملسرتجعة من االهتمام يف تعلم ال

  .٤-٤اجلدول 
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٣٨

c(VIII(جالفصل الثامنيف رغبة تالميذ التوزيع الرتددي:٤-٤جدول 

  اإلهداءةتطبيق طريقبعدبوملان األسعدية بانوا بارو باملدرسة الثانوية

رقم Xi Fi

١ ٦١ ١

٢ ٦٢ ٥

٣ ٦٣ ١

٤ ٦٤ ١

٥ ٦٥ ٣

٦ ٦٦ ١

٧ ٦٧ ٢

٨ ٦٨ ٣

٩ ٦٩ ١

١٠ ٧٠ ٣

١١ ٧٢ ٢

جمموع ٢٣  ٧٢٧

(املصدر: حتليل بيانات البحوث)

يف ةمرجعيةأعاله كنقط٤-٤وتستخدم البيانات الواردة يف اجلدول 

. وميكن النظر إىل التحليل الشامل للنتائج يف جدول ةالتحليل الوصفيةمعاجل

  .التوزيع أدناه

  



٣٩

c(VIII(جالفصل الثامنتالميذ تعلم رغبةيفببيانات٥-٤اجلدول 

  اإلهداءةتطبيق طريقبعدبوملاناألسعدية بانوا بارو باملدرسة الثانوية

معلمة قيمة

القيمة القصوى ٧٢

القيمة الدنيا ٦١

متوسط ٦٦,٠٩

االحنراف املعياري ٣,٤٦٣

الفرق ١١,٩٩٢

معامل الفرق ٥,٢٤٧%

(املصدر: حتليل بيانات البحوث)

تالميذالة، أوضحت ان القيمة القصوى هي قيم٥-٤واستنادا إىل اجلدول 

القيمة الدنيا يف حني ان.٢٧، اي ما يصل إىل ةالذين حيصلون علي اعلي فائد

متوسط الدرجات ة. قيم٦١العظماء من تالميذاحلصول علي الةاليت هي ادين قيم

، اسرتداد . التايل٤٦٣,٣مع االحنراف املعياري ٠٩,٦٦اليت مت احلصول عليها من 

مقارنه بني التقاطع مع القيم املتوسطة هو . معامل التباين ١١,٩٩٢الفرق من 



٤٠

معامل التباين أصغر، تعين ان ة. وكلما كانت قيماخلام املعرب عنها بالنسبة املئوية

معامل املتغري من ةقيم٥-٤املعاملة األكثر انصافا تعطي. استنادا إىل اجلدول 

  .٢-التذييل بالتحليلية الواردة يف . مزيد من النتائج %٥,٢٤٧

مث استنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها ونتائج التحليل الوصفي ،

يف تصنيف مع النتائج اإلهداءةاالهتمام بتطبيق طريقبعدالدراسة تالميذلميكن ل

  .أدناه٦-٤املبينة يف اجلدول 

  اإلهداءةتطبيق طريقبعديف رغبة تالميذ: التصنيف٦-٤اجلدول 

قیمة تكرر ویةالنسبة المث طبقي

X ≥ ٦٠ ٢٣ ١٠٠% ارتفاع

٤٠ ≤ x < ٥٠ ٠ ٠ معتدل

X ≤ ٤٠ ٠ ٠ منخفض

  

تالميذلاستنادا إىل توزيع الفائدة التعليمية ل٦-٤احلصول علي اجلدول 

مئوية عاليه من ةيف فئة مع نسبتلميذ٢٣استنادا إىل فئة توزيع الرتددات. هناك 

الفائدة ة. وميكن وصف تصنيف درج٦-٤اجلدول البيانات الواردة يف .%١٠٠

  :التصنيف التايل٢-٤يف الرسم البياين علي الشكل 



٤١

  اإلهداء ةتطبيق طريق بعد يف رغبة تالميذ: الرسم البياين ٢-٤الشكل 

أعاله ، ويظهر الطالب التعلم  ٢-٤استنادا إىل الرسم البياين يف الشكل 

 ٦٠طالبا يف مستوي عال مع قيمه الفئة من  ٢٣التصنيف الفائدة معظم الكثري 

  .مع العرض % ١٠٠وفوق 

اإلهداء ةبدون تطبيق طريق  (VIIIa)أ الفصل الثامنفي رغبة تالميذ  مقارنه .٣

الثانويةاإلهداء بالمدرسة  ةتطبيق طريق بعد (VIIIc)ج  الفصل الثامن مع

  بولماناألسعدية بانوا بارو 

يف هذا القسم ، اما ان يستخدم الباحثون البيانات اليت يتم احلصول عليها 

من نتائج الدراسة لتحليل البيانات حبيث تزيد من االهتمام باالختالفات التعليمية 

 تالميذالمع  اإلهداء ةيتم تعليمهم من خالل تطبيق طريق الذين ال تالميذالأو 

  .اإلهداء ةطريقتدرس من خالل تطبيق 
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٤٢

اختبار للحياة الطبيعية.١

تعلم الةيانات يف مصلحما إذا كانت البةاختبار الطبيعية القيام به ملعرف

األسعدية الثانويةباملدرسة (VIIIc)جوالثامن(VIIIa)أاملكتسبة من الدرجة الثامنة 

يف هذه الدراسة ، اختبار احلياة الطبيعية باستخدام .الوطبيعي ابوملانبانوا بارو 

Liliefors مستوي كبري. وفيما يتعلق بنتائج حساب اختبار احلياة ٠٥,٠علي

  :الطبيعية يف هذه الدراسة ، علي النحو التايل

)اإلهداءة(دون تطبيق طريقاختبار للحياة الطبيعية  .أ

رفع رغبة تالميذ الفصل لتائج حساب بيانات الفائدة الختبار الطبيعية 

األسعدية بانوا بارو بوملانباملدرسة الثانويةاللغة العربيةيف تعلم(VIIIa)الثامن أ 

TabelL١٧٣,٠ةوقيمhitungL١٠٥,٠ةاملكتسبة قيماإلهداءةبدون تطبيق طريق

رفع رغبة تالميذ الفصل الثامن يفلذلك ميكن تلخيص البيانات يف هذا البحث

بدون األسعدية بانوا بارو بوملانباملدرسة الثانويةاللغة العربيةيف تعلم (VIIIa)أ

  .غاوسياإلهداءةتطبيق طريق

)اإلهداءةتطبيق طريقبعد(اختبار للحياة الطبيعية  .ب

رفع رغبة تالميذ الفصل لنتائج حساب بيانات الفائدة الختبار الطبيعية 

األسعدية بانوا بارو باملدرسة الثانويةاللغة العربيةيف تعلم(VIIIc)جالثامن 



٤٣

TabelLةوقيمhitungL٠,١٤١  ةاملكتسبة قيماإلهداءةبدون تطبيق طريقبوملان

رفع رغبة تالميذ يف. لذلك ميكن تلخيص البيانات يف هذا البحث٠,١٧٣

األسعدية بانواباملدرسة الثانويةاللغة العربيةيف تعلم (VIIIc)جالفصل الثامن 

  .غاوسياإلهداءةتطبيق طريقبعدبارو بوملان

اختبار التجانس.٢

(VIIIa)الثامن أرفع رغبة تالميذ الفصللنتائج حساب اختبار التجانس

األسعدية بانوا باملدرسة الثانويةاللغة العربيةيف تعلم(VIIIc)جفصل الثامن وال

ةوقيمhitungF٠٢١,١  ةاملكتسبة قيماإلهداءةبدون تطبيق طريقبارو بوملان

TabelFواستنادا إىل هذا التحليل يتحول . ٣٦,٣hitungF=٠٢١,١>Tabel F=

٠٥,٠مث ميكن استنتاج ان البيانات السكانية تايت من املستوي احلقيقي ٣٦,٣

  .التجانس. لذلك كل من العينات من هذه البيانات هلا تباينات متجانسة

اختبار الفرضية.٣

ا باختبار احلساب الشروط املسبقومبجرد القيام  ة والبيانات اليت ثبت ا

ويتم اختبار .، مث املضي قدما يف حتليل اختبار الفرضيةومتجانسةةطبيعي

.علي الفرضية املقدمة يف هذه الدراسةةية إلثبات احلقيقة أو االجابالفرض

أو اختبارةمستقلةاختبار عيناختبار الفرضية املستخدمة يف هذه الدراسة هو 

t-العينات املستقلة٢.  



٤٤

حصلت  .م العينات املستقلةستخدت٢-tنتائج اختبار الفرضية مع اختبار

 ٨٣١,٣= Hitungt  وينظر إىل ان القيمة  .tabel  t٠١,٢ةوقيم Hitungt٨٣١,٣  علي

< tabelt  =٠لذلك ميكن االستدالل علي ان.٠١,٢H١مرفوض ومقبولH  

 (VIIIc)ج  رفع رغبة تالميذ الفصل الثامنيف فعال اإلهداءطريقة  تطبيقيعين

  .األسعدية بانوا بارو بوملانباملدرسة الثانويةاللغة العربيةيف تعلم

فصل التحكم ة وبني الفصل التجرب ةمقارن: ٣-٤الشكل 
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٤٥

  مباحثالفصل الثانى:

حصلت .املستقلةم العينات تخدست٢-tنتائج اختبار الفرضية مع اختبار

٨٣١,٣= Hitungt  وينظر إىل ان القيمة .tabel  t٠١,٢ةوقيمHitungt٨٣١,٣  علي

<tabelt =٠لذلك ميكن االستدالل علي ان.٠١,٢Hو   مرفوضaHمقبول.

اللغة يف تعلمرفع رغبة تالميذ الفصل الثامنيففعالاإلهداءطريقة تطبيقيعين

وبعبارة أخرى ، وردت .األسعدية بانوا بارو بوملانالثانويةباملدرسة العربية

.الفرضية الواردة يف هذه الدراسة

يب ويبني رد الطالب علي التعلم ان الطالب الذين لديهم احلب اإلجيا

وهذا يبني ان اهتمام .اإلهداءةالتعلم بطريقةعمليةالذي أعربوا عنه ملتابع

هذه احلقيقة .العاليةاإلهداءةباستخدام طريقعلم اللغة العربية الطالب بت

ةقد تشكل مصلحةالتعلم طريقةريفان مع راي تانر انه ، يف عمليالتجريبية 

ا من الطالب الذين لديهم اهتمام بالتعلم تثري ةواالنشط.ةجديد اليت يبدو ا

القلق ، والشعور بالسرور ، واالهتمام بالدروس تتجلى من خالل املشاركة 

تاثري كبري التعلم االهتمام يف التعلم الن الفائدة ستعطي .واحليوية يف الدراسة

.الروح املعنوية يف التعلم



٤٦

ويف .يف حتقيق أهداف التعلمةالغ االمهيدور بلهاإلهداءةتطبيق طريقل

ا قادره علي تعزياإلهداءة، أثبتت طريقهذه احلالة ز اهتمام الطالب بالتعلم. ا

يف حتسني االهتمام بتعلم اإلهداءةالتايل، ميكن استنتاج ان تطبيق طريق

    .الطالب أفضل من التقليدية

روح الطالب ألداء توفري تأثري كبري ضد يعين اإلهداءمزايا طريقة 

ميكن أن يكون حافزا للطلبة اآلخرين ملتابعة طفل ،بيسيفات اإلجيابية والتقدمية

الذي اكتسب الثناء من املعلم له، سواء يف السلوك واألخالق أو الروح والدافع 

هذه العملية مسامهة كبرية جدًا يف جتانس يف .له يف القيام على حنو أفضل

قد له أيضا سلبياته وتشملهديةباإلضافة إىل ميزة منح حتقيق أهداف التعليم.

ا مفرطة، مما ميكن أن يسفر عن  يسبب أثر سليب عند املعلمني القيام بأ

  .الطالب ورأى أن هلا أعلى من أصدقائه

  

  

  

  



٤٧

الباب الخامس

اإلختتام

  اتالفصل األول: الخالص

ا الباحثة استنادا إىل البحوث اليت  اليت حصلت عليها النتائج وقامت 

فتكون اخلالصات كما يلي:

يف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية األسعدية بانوا الفصل الثامنتالميذرغبة .١

ةمئوية من قيمةستند إىل نسبت،عاليةاإلهداءةدون تطبيق طريقببارو بوملان

ةبقيمتالميذ٢٣يف املائة من %٩٠.٣٠األكرب املبينة يف الفئة العالية ، اي 

.٦٠.٣٥ةمتوسط

يف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية األسعدية بانوا الثامنالفصل تالميذرغبة .٢

ةمئوية من قيمةستند إىل نسبت،عاليةاإلهداءةتطبيق طريقبعدبارو بوملان

ةبقيمتالميذ٢٣يف املائة من %١٠٠األكرب املبينة يف الفئة العالية ، اي 

.٦٦,٠٩ةمتوسط

ويظهر هذا .يف تعلم اللغة العربيةيف رفع رغبة تالميذفعالاإلهداءةطريقتطبيق.٣

ان هذا البحث ىعلرفحثة تصاالبهامن خالل اختبار الفرضية اليت تستخدم



٤٨

>٨٣١,٣=  tabelt،hitung   t  ةاحلصول عليها هو أكرب من قيمhitungtنألقبلت

tabelt =٠١,٢.  

  اإلقتراحالفصل الثاني: 

بناء على نتائج البحث، فتقدم اإلقرتاحني فيما يلي: 

يف التعلم ،تالميذالةرغبرفعا التعلم اليت ميكن ةهي طريقاإلهداءةطريق.١

خل ااملداإلهداء بةطريقتطبيق اللغة العربية يعلمملولذلك ، فانه يوصي 

.عةتنو امل

تطوير ،وأكثر من ذلكأكثر تنوعا مدخل مع ةم ببحوث مماثلينبغي القيا.٢

.ةرسالتعلم يف املدةالتعلم املختلفة يف عمليةطريقموعةجمبالبحوث
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  محتويات الرسالة

  مقدمة:  الباب األول

  ت: خلفية املشكال  االول الفصل

  مشكالت البحث:الفصل الثاىن 

    أهداف البحث وفوائدهالفصل الثالث :

  الفروض:  الفصل الرابع

  عاملوضو معاينتوضيح:: مساالفصل اخل

  سة المكتبيةا: الدر   الباب الثانى

  يف التعليماإلهداءإستعمال طريقة:  الفصل االول

اإلهداءطريقة.١

اإلهداءالغرض من إعطاء .٢

اإلهداءانواع .٣

  رغبة التعلم:  الفصل الثاىن

رغبة التعلممعىن .١

تعلمالرغبةاملؤثرةعوامل.٢

  مناهج البحث:   الثالثالباب 

موع الكلي والعينة النموذجية:   الفصل االول   ا

بحثالمتغري:   الفصل الثاىن



٥٠

  تصميم البحث:   الفصل الثالث

  طريقة مجع املعلومات:   الفصل الرابع

  يأدوات البحث العلمالفصل اخلامس: 

  أدوات مجع املعلوماتالفصل السادس: 

  حتليل املعلوماتطريقة:   السابعالفصل

  :نتائج البحث  رابعالالباب 

  نتائج البحث:   االولالفصل 

  مباحث:  الفصل الثاىن

  مااإلختت:خامسالباب ال

  اتاخلالص:   الفصل األول

  احاإلقرت :  الفصل الثاىن

عالمراج



    ٥١
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