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 امللخص

 Numbered Headsتطبيق منوذج التعاوين جبنس 2019 فريداريياين، ليسيت

Together (NHT)  اللغة العربية لرتقية نشاط طالب يف تعليم 
االثانوية اإلسالمية  املدرسة معارف اإلصالحج" ب"الصف الثامن 

فونوروجو البحث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم 
يوفريدل فطر التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو. املشرف 

 نور السالم املاجستري.
 Numbered ،(Cooperative)منوذج التعاوين ساسية  :  الكلمة األ

Heads Together (NHT) ، طالبالنشاط  
 املعلمني بعض يقوم هي التعليم يف املشاكل من إحدى

 أنشطة يف سلبيا املتعلم صبحفأ ،تعليمهم يف احملاضرة طريقة باستخدام
. همعلمت نتائج على قبيحا تأثريا يكون وهذا .منخفضا هواهتمام التعلم

 وهي ،التعليمية العملية يف االبتكار إىل احلاجةف ذلك، إىل باالضافة
. Numbered Heads Together (NHT) جبنس التعاوين منوذج تطبيقب

Numbered Heads Together (NHT) التعاوين، منوذج من جزء هو 
 يف هو النموذج هذا. الطالب تعلم أنشطة أمناط على للتأثري صممم

 بطرح املعلم يقوم مث ،منرة له طالب كل ،خصائص هلا تجمموعا شكل
 .املناقشة النتيجة من حصل ما ليعرض الطالب ويعني سؤالال
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 جبنس التعاوين منوذج تطبيق ملعرفة( 1: هو البحث هذا هدفو 
Numbered Heads Together عرفةمل( 2. العربية اللغة درس تعليم يف 

 اإلصالح معارف درسةامل" ج" الثامن الصف الطالب تعلم نشاط
 تطبيق بعد العربية اللغة تعليم يف فونوروجو بوجنكال اإلسالمية الثانوية
 . Numbered Heads Together جبنس التعاوين التعلم منوذج

 البحث هذا موضوع. الصفي اإلجرائي البحث هو البحث هذا
 عددهم 2018/2019 الدراسية السنة يف" ج" الثامن الصف طالب

 4 من تتضمن دورة وكل ،دورتني على البحث هذا وإجراء .طالبا 22
 دورة كل هناية ويف .والتأمل واملالحظة، والتنفيذ، التخطيط،: مراحل
 هذا يف البيانات مجع تقنيات استخدمت. الطالب تعلم لنتائج تقييم

 واختبارات الطالب، تعلم بأنشطة اخلاصة املالحظة أوراق هي البحث
 .والوثائق تبيانات،واالس التعلم، نتائج

 Numbered Heads Together جبنس التعاوين منوذج فتطبيق
 بشرح بدأ" ج" الثامن للصف العربية اللغة مادة والتعلم التعليم عملية يف

 الطالب تناقش وبعد فرق، مخس إىل الطالب تقسيم مث املعلم، من املادة
 ليعرض األمام إىل فقّدم مستدعة منرته الذي ومن النمرة، املعلم استدعى

. أصدقاؤه و املعلم من السؤال إجابة و املناقشة النتيجة من حصل ما
 مسؤولية يف زيادة هناك. التعلم أمهية على الطالب لدى الوعي اتضح

 من إضافةو  .الطالب بني الشخصية االختالف وقبول التعلم يف الطالب
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 الصف البلط العربية اللغة درس التعلم ونتائج نشاطال زيادة هي ذلك
 األوىل الدورة يف. اإلسالمية الثانوية اإلصالح معارف املدرسة" ج" الثامن

 نشاط وضحأ. ٪54.54 الطالب تعلم ألنشطة املئوية النسبة لغتب
 ٪75.45 الثانية الدورة يف النسبة املئوية زادت". كافية" فئة يف الطالب

 جبنس التعاوين منوذج أن النتيجتني بني نقارن إذا،". نشاط" الفئة يف
Numbered Heads Together الطالب تعلم أنشطة ترقية على قادر .
 يف الطالب تعلم اكتمال بلغوي ،75عرف أن معايري اكتمال احملدد 

 ويف ،٪63.64 األوىل الدورة ويف ،٪22.73 الدورة قبل ما ختباراال
 نأ السابقة البيانات من االستنباط فحصلت. ٪80.36 الثانية الدورة
 ترقية على قادر Numbered Heads Together جبنس التعاوين منوذج
 .الطالب تعلم نتيجة
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 الباب األول
 املقدمة

. البحث لعنوان وفقا اإلعداد يف عامة نظرة فيه تضمني
 وحتديد البحث، خلفية ووه مباحث، ستة بابال هذا يف يوجد

 البحث، وفوائد البحث، وأهداف البحث، وأسئلة البحث،
 عليه فاإلطالع بالتفسري، يتعلق فيما. البحث تقرير كتابة وتنظيم

 :التايل الوصف يف

 خلفية البحث أ﴾ ﴿
التعليم هو العملية للتعليم والتعّلم. فيه 

ة الرئيسية املهمّ موضوعان، مها املدّرس والطاّلب. 
أكثر فاعلية  واملسؤولية للمدّرس هي إدارة التدريس

اليت تتميز بالوعي واملشاركة ، وكفاءة وإجيابية ديناميكيةو 
را املعلم يكون بادئا ومدي .التعليم بني موضوعيالنشطة 

ومرشدا، وأما الطالب الذين خيتربون ويشرتكون بنشاط 
مهارة و  .للحصول على تغيري يف أنفسهم يف التدريس
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العلوم تعتمد على حتصيلها على  االطالب أن يتقدمو 
القراءة والفهم. وكثري من اخلطأ يف إجابات التالميذ يعود 
إىل عدم قدرهتم على فهم ما يقرؤون، أو إىل ضعفهم يف 

 1 عما يعرفون.التعبري
. هلذا السبب، من الضروري إدارة التعليم باجليد
 2جيب تطوير إدارة التعليم على أساس مبادئ التعليم.

ويقال إدارة التعليم تكون جيدة إذا كانت نتائج التعّلم 
لذلك، كي تستمر . احملققة تتفق مع أهداف التعليم

عملية التعليم جيدا، حيتاج املعلم إىل إعداد التعليم بعناية 
 ووضوح.

قادرا على  املعّلم الناجح هو الذي جيعل املتعلم
على  وإىل حد بعيد، معتمداأن يستغىن عنه تدرجيا 

م وذلك هو جوهر الرتبية  يجهوده الذاتية يف مواصلة التعل

                                                           
)القاهرة: دار الشواف(،  دروس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،  1

63. 

)يوجياكرتا:  barA aaahr  aaAajrlrare  rirer حممد خليل هللا، 2
 .2 (،أسواجا فريسندو
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كما يتجلى يف املواقف التعليمية الواقعية، وذلك هو 
  3املنطلق جلعلها مستدمية متكاملة.

 املدرسة معارف اإلصالح الثانويةحاليا يف 
ل فونوروجو، املعلمون على وجه اخلصوص كابوجن

خيتّصون يف هدف اكتمال مواد التدريس مقارنة بعملية 
التعليم اليت حتدث يف الطالب، حبيث يعمل املعّلم تسليم 

هذا يؤدي إىل اختيار طرق التدريس . للطالب فقط املواد
التقليدية باعتبارها أفضل بديل يستخدم يف عملية 

ا هي لتقليدية اليت استخدامها غالبإحدى الطرق ا. التعليم
 طريقة احملاضرة واألسئلة واألجوبة.

على نتائج املقابلة مع معّلم اللغة العربية  بناء
املدرسة الصف الثامن ج فإن تصنيف الفصول يف 

يعتمد تصنيف . متجانسمعارف اإلصالح الثانوية 
إجراؤها على وجه  صول على نتائج االختبارات اليتالف
، وهي االختبارة التحريرية اليت تشمل من املدرسةحديد الت

                                                           
(، 2005)القاهرة: دار الثقافة، تعليم اللغة العربية مصطفى رسالن،  3

78. 
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( املعرفة العامة واملعرفة الدينية)االختبارات األكادميية 
واختبارات قراءة وكتابة القرآن، مع األخذ يف االعتبار 
نتائج االختبار الوطين يف املدرسة االبتدائية. تصنيف 

وضع  .القيمة مث تقسيم الطالب إىل عدة فئاتمتوسط 
ئة العليا يف طالب احلاصلني على نتائج اختبار الفال

وضع الطالب من الفئة املتوسطة "ب"  الصف "أ"، بينما
 4و "ج".

اليت أدىل هبا الباحثة، فإن  ةعلى املالحظ وبناء
املدرسة معارف قيمة اللغة العربية فصل الثامن ج متوسط 

يف الفصل الدراسي األّول السنة  لثانويةاإلصالح ا
طالبا  22من  14) ٪63.64 2019/2018الدراسية 

احلد األدىن من معايري اكتمال منخفضة حتت ( وطالبة
احلد األدىن من معايري . 75يعين  ( KKM)احملدد 

من )يتم حتديدها من قبل تعقيد مؤشر  75االكتمال 
حتمل /رة املعتدلةفئة من كافية، والقد( الصعوبة والتعقيد

الفئات ( مرافق العامة، وقدرة املعلم، والبيئة، والتكاليف)
                                                           

 .2018نوفمرب  14سوادي،  سيداملقابلة مع ال 4



5 
 

 

فئات  غري املكتملة، وقدرات الطالب/املتوسطة
 5كافية./معتدلة

لتعليمية تشري نتائج تعلم الطالب أن قبول املواد ا
 إىل املواد استيعاب الطالبعّلم مل تنجح، و اليت يقدمها امل

م يستخدم طريقة املعلّ  يف عملية التعليم. أقل من املتوسط
الطالب سلبيون . ااحملاضرة، حبيث يكون املعلم نشط

نظرا أن . مإىل حماضرات وكتب املعلّ  يستمعونألهنم 
جابة ، يصبح الطالب أقل شجاعة يف اإلالطالب سلبيني

، حبيث يكون هناك نقص يف بري عنهاعلى آرائهم أو التع
 م الرتيب. يالتعل م بسببحافز الطالب للتعلّ 

حلب ديل ، هناك حاجة إىل من املشاكل املذكورة
على زيادة نشاط الطالب يف استكشاف  تعليم قادر

م يقدراهتم حىت يتمكن الطالب من فهم عملية التعل
م اليت ميكن استخدامها يالتعل اسرتاتيجياتبعض  .جيد

نشاط الطالب هي منوذج التعاوين جبنس لدعم 
                                                           

نوفمرب  14صف الثامن ج، النتائج تعّلم طاّلب  املالحظة عن 5
2018. 
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Numbered Heads Togetherالتعلم . يف هذا النموذج ،
يتحمل الطالب مسؤوليتني، ومها تعّلم ألنفسهم 

 6ومساعدة زمالئهم أعضاء اجملموعة يف التعّلم.
ى الوصف الذي يتبنّي عنه، من الضروري عل ناءب

 مل جهد لتحسني جودة التعليم ونشاطأن يقوم املعّلم بع
يف درس اللغة  حىت تكون نتائج الطالب زيادة الطالب

أداء البحث اإلجرائّي الباحثة  تلذلك حاول. العربية
 Numberedجبنس منوذج التعاوين تطبيق "بعنوان الصّفّي 

Heads Together  (NHT)  يف تعليم اللغة العربية لرتقية
املدرسة معارف ج" ب"الصف الثامن  نشاط طالب

 ".فونوروجو اإلصالح الثانوية بوجنكال

 البحثحتديد  ب﴾ ﴿
بناء على بعض املشكالت املذكورة، املشكلة 
الرئيسية هي نقصان نشاط الطالب يف التعليم، حىت 

                                                           
ريا، رماجا رسداك)باندونج:  Strategi Pembelajaranعبد اجمليد،  6

2014 ،)175. 
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حتد يسبب نقصان نتائج يف درس اللغة العربية. فلذلك 
التعاوين الباحثة من القضايا مع الرتكيز على تنفيذ 

يف تعليم  Numbered Heads Together  (NHT)جبنس
 الطالب.نشاط  الذي يهدف إىل ترقيةاللغة العربية 

 أسئلة البحث ج﴾ ﴿
 Numbered Headsجبنس منوذج التعاوينتطبيق  كيف .1

Together  (NHT)   الصف اللغة العربية يف تعليم
املدرسة معارف اإلصالح الثانوية ج" ب"امن الث

 ؟فونوروجواإلسالمية بوجنكال 

 Numbered Headsجبنس كيف منوذج التعاوين .2

Together  (NHT)  قادر على ترقية نشاط الطالب
 ؟العربية اللغة يف تعليم

 أهداف البحث د﴾ ﴿
 Numberedجبنس منوذج التعاوين لوصف تطبيق  .1

Heads Together  (NHT)  اللغة العربية يف تعليم
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 املدرسة معارف اإلصالحالصف الثامن "ج" ب
 .بوجنكال فونوروجو اإلسالمية ثانويةال

بعد  العربية اللغة ترقية نشاط الطالب يف تعليم ملعرفة .2
 Numbered Headsجبنس منوذج التعاوينتطبيق 

Together  (NHT). 

 فوائد البحث ه﴾ ﴿
 النظرية فوائدال .1

افة البصرية العلمية يف زيادة النشاط ونتائج إلض
 التعّلم من الطالب يف مستوى املدارس املتوسطة.

 الفوائد العملية .2
 للباحثة .أ 

من املتوقع أن تضيف نتائج هذه الدراسة إىل 
حتصل على  الباحثة. آفاق التفكري وتوسيع املعرفة

 خربة عملية يف إجراء البحوث.
 للمعلمني .ب 

 ع أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إىل:من املتوق
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 م.يم يف عملية التعلإثراء التعلّ   (1
م يف عملية يحتسني دقة اختيار مناذج التعل  (2

 م.يالتعل
دراسة يف التدريس، والتوجيه، وتشجيع   (3

الطالب على أن يكونوا أكثر نشاطًا يف 
 عملية التعليم.

 بالنسبة للطالب .ج 
 هذه الدراسة إىل:من املتوقع أن تؤدي نتائج 

 م.يتفعيل دور الطالب يف عملية التعل  (1
حتسني تعلم الطالب عن املواد اليت مت   (2

 تدريسها.
زيادة اهتمام الطالب بالتعلم يف املنزل   (3

 واملدرسة.
 رسةاملد/للمؤسسة .د 

املعلمني ا يف تقدم/ة، ألن هناك زيادةرسلتطوير املد
لبحث ميكنه أيضا ذا اه. والتعليم يف هذه املدرسة

 .ةرسيم يف املدالتنفيذ والتعل حتسني جودة
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 كتابة تقرير البحثتنظيم   و﴾ ﴿
واضح يف هذا البحث، تقوم املؤلفة  وصفلتوفري 

بكتابة تقرير البحث، تتكون من ثالثة أجزاء مع 
 على النحو التايل: التصنيف والوصف

 وصفحة الغالف، صفحةيف بداية هذا البحث، تغطي 
 املناقشة، جملس وقرار املناقشة، على واملوافقة ع،املوضو 

 ومقدمة، وامللخص، والشعار، اإلهداء، وصفحة
 البياين، الرسوم وقائمة اجلداول، وقائمة واحملتويات،

 .املالحق وقائمة
، مبا يف لقسم الرئيسي يتكون من مخسة أبوابيف ا

 ذلك:
 البحث، حتديد، و البحث خلفيةالباب األول حيتوي على 

 وفوائد البحث، وأهداف البحث، أسئلةو 
 .كتابة تقرير البحث وتنظيم البحث،

 اإلطارو  ،السابقة البحوثالثاين حيتوي على  الباب
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 .البحث وفروض ،التفكري هيكلو  ،النظري
 نوع البحث، بحث حيتوي علىال منهجالثالث هو  الباب

 املتغريات، و البحث ووضع البحث، موضوع
 أساليب، و بحثال وإجراءات املالحظات،

 البيانات، حتليل أساليب، و البيانات مجع
 .البحث تطبيق جدولو  النجاح، ومؤشر

اليت حتتوي على وصف  بحثالرابع هو نتائج ال الباب
ملدرسة معارف اإلصالح الثانوية عام لالال

 لكل البيانات تفسريبوجنكال فونوروجو، و 
  .واملباحثة ،دورة لكل البيانات حتليل، و دورة

 اخلالصةمن يتكون  االختتاماخلامس حيتوي على  بالبا
 .االقرتاحاتو 

حيتوي على هذا البحث العلمي بينما يف هناية   
، البحث ترخيصو  حق،املال قائمة، و املراجع قائمة

 .البحث أصالة إقرار، و البحث مرخصةو 
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 الباب الثاين
البحوث السابقة واإلطار النظري وهيكل التفكري وفروض 

  البحث

 الباحثة استخدمتها اليت ءاألشيا بعض الباحثة أوضحت
 أربعة على الباب هذا حيتوي. البحوث إجراء يف كمرجع

 وهيكل النظري، واإلطار السابقة، البحوث وهي مباحث،
 يف عليه فاالطالع للتفسري، بالنسبة أما. البحث وفروض التفكري
 :التايل الوصف

 البحوث السابقة أ﴾ ﴿
 الباحثون أجراها اليت األحباث على بناء

 جبنس التعاوين منوذج باستخدام التعليم سابقون،ال
Numbered Heads Together تعلم نتائج حتسني يستطيع 

 أن تبني ولكن خمتلفة املوضوعات من حيث. الطالب
 Numbered Heads جبنس التعاوين النماذج استخدام

Together نتائج حتسني يثبت. التعلم نتائج لتحسني 
 :اليةالت الباحثني قبل من التعلم
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 اإلسالمية اجلامعة األمة، خليفة فرتي رمحة .1
. 2017 يوجياكرتا، كليجاغا، سونان احلكومية

 Numbered Headsمنوذج التعليم تطبيق" بعنوان

Together  (NHT) مع التعاونCourse Review 

Horey مدرسة يف جتاريب حبث) القراءة التعلم يف 
 هو ثالبح هذا (.يوجياكرتا ماجووهارجو ثانوية
 . جتريبية دراسة

 منوذج وجود عدم هي البحث هذا خلفية
 تعلم يف بامللل الطالب يشعر حبيث املتنوع التعليم
 طالب تعلم نتائج على تأثري ذاهل. العربية اللغة

 من اهلدف وكان. ماجوهوهارجو الثانوية املدرسة
 التعليم منوذج تطبيق كيفية معرفة هو البحث
 الصفوف بني الطالب تعلم جنتائ يف الزيادة ومعرفة

 Numbered Headsمنوذج باستخدام التجريبية

Together  مع بالتعاون Course Review Horey يف 
 باستخدام التحكم وفئة العربية اللغة تعليم

  .الكالسيكية األساليب
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 التجرييب الصف ميتلك أن اخلالصة وذكر
 منوذج تطبيق ،23.1818 القيمة يف زيادة

 Numbered Heads Together  (NHT)التعليم
 نتائج حتسني Course Review Horey مع بالتعاون

 رمحة أجرهتا اليت الفرضية هذه. الطالب تعلم
 للتعاون Course Review Horey تستخدم

 وكان. Numbered Heads Together  (NHT)مع
 الذي والبحث جتريبيا، حبثا إجراؤه الذي البحث
 Numbered Headsتستخدم الباحثة أجرته

Together  (NHT) اإلجرائيّ  البحث من نوع 
 . الصفيّ 

 2015 عام حبثه يف أوكتافيا هوكي وينو دادنج .2
 Numbered Headsالتعليم منوذج تطبيق" بعنوان

Together  (NHT) طالب التعلم نتائج لتحسني 
 باجم اهلدى مفتاح ابتدائية مدرسة اخلامس الصف

 ".االجتماعية لومع يف بليتار سوطاجايان



15 
 

 

 قليل الطالب أن هي البحث هذا خلفية
 من ٪25 اليتعدى التعّلم ومستوى االهتمام
( 1: )هو البحث هذا وغرض. 22 الطالب
 Numberedمنوذج  التعاوين تطبيق عملية لوصف

Heads Together  (NHT) االحتالل ضد موضوع 
 مفتاح ابتدائية مدرسة اخلامس الصف يف اهلولندي

 وصف( 2. )بليتار سوطاجايان باجم اهلدى
 للطالب االجتماعية العلوم تعلم نتائج يف الزيادة

 تطبيق اهلولندي االحتالل ضد موضوع مادة يف
 Numbered Heads Together التعاوين منوذج

(NHT) ابتدائية مدرسة اخلامس الصف لطالب 
 . بليتار سوطاجايان باجم اهلدى مفتاح

 البحث هو البحث هذا نوع يستخدم
 كميس بواسطة تطويره منوذج الصفيّ  اإلجرائيّ 
 الطالب تعلم نتائج. (Kemis & Taggart) وتاغرت

 Numberedالنوع من التعاوين منوذج خالل من

Heads Together  (NHT) االجتماعية العلوم يف 
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 من بدءا اهلولندي، االحتالل ضد موضوع خيضع
 ألول،ا دورة يف االختبار ومابعد ول،األ اختبار
 مالحظة وميكن. الثانية الدورة زادت مابعد اختبار
 االختبار من الطالب قيمة متوسط من ذلك

 زيادة دورة بعد ما اختبار من ،55 مبتوسط السابق
 الثانية دورة مابعد اختبار يف وزادت ،66.81 إىل
 هو البحث هذا بني والفرق. 75 إىل أخرى مرة
 الدراسات موضوعات يف به قيام البحث هذا

 هذا يف الباحثة قامت اليت والبحث االجتماعية،
 . العربية اللغة املواد يف البحث

 بعنوان أفريليياين فيفي ألّفته الذي العلمي البحث .3
 Numbered Heads جبنس التعاوين منوذج تأثري"

Together من الرابع الصف يف التعلم نتائج على 
 ".يكاطانجنر  33 احلكومية االبتدائية املدرسة

 Ke  التعلم نتائج هي البحث هذا مشكلة
 درسةامل يف الرابع الصف طالب من منخفضة
 إىل البحث هذا هتدف. جنريكاطان 33 االبتدائية
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 Numbered Heads جبنس  التعاوين نوع تأثري حتديد

Together درس يف التعلم نتائج على  Ke للصف 
 .جنريكاطان 33 االبتدائية درسةامل يف الرابع

 البحث هو املستخدم البحث نوع
 اجلماعي للتصميم التجرييب التصميم مع التجرييب

 البيانات حتليل نتائج وخلصت. املكافئ غري
 منوذج على تأثري وجود إىل الدراسة ومناقشة
 على Numbered Heads Together جبنس التعاوين

 .Ke  درس يف الرابع الصف لطالب التعلم نتائج
 التعاوين منوذج البحث ذاه معادلة تستخدم

 بديل Numbered Heads Together جبنس
 اليت األحباث يف االختالف وأن. القائمة للمشاكل

 يف يكمن البحث هذا مع أفريليياين فيفي أجرهتا
. للبحث املستخدمة واملوضوعات البحوث نوع

 على وجتري الصفي اإلجرائي البحث هذا يستخدم
 .الثانوية املدرسة ىمستو  على العربية اللغة مواد
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 اإلطار النظري ب﴾ ﴿
 (Cooperative) التعاوين  .1

 م التعاوينلتعلياملفهوم األساسي ل .أ 
 الفردي الفعال للتفاعل نشاط هو التعلم

 7.السلوك يف تغيريات حتدث حبيث البيئة مع
التعليم هو جهود املدرس لنقل املعارف واملهارات 
والعلوم إىل املتعلم. هناك ثالثة العملية التعليمية 
)املدرس، واملنهج، والطالب(. ينمو الطالب فيه 
بتوجيه من املدرس وإرشاده بواسطة منهج 

 8التعليم.
منوذج التعليم هو إطار املفاهيمي يف 
شكل منط من اإلجراءات املنهجية املطورة على 
أساس النظرية وتستخدم يف تنظيم عملية التعليم 

                                                           
جاكرتا: بومي ) Inovasi Pembelajaran، ساين رضوان عبد هللا 7

 .40 (،2016أكسارا، 

اللغة العربية طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  8
 . 87(، 2005)عمان: دار الشروق، اهجها وطرائق تدريسها من
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يرتبط منوذج . والتعلم لتحقيق أهداف التعليم
التعليم باختيار االسرتاتيجيات وصنع بنية 

 9أساليب الطالب ومهاراهتم وأنشطتهم.
هو  التعاوين أن  (Roger)رأى روجر 

نشاط تعليمي مجاعي ينظمه مبدأ واحد وهو أن 
التعليم جيب أن يعتمد على التغريات يف 
املعلومات االجتماعية بني جمموعات التعلم اليت 

يم مسؤواًل عن تعلمه ويشجع يكون فيها كل تعل
 أعضاء اآلخرين. على حتسني التعليم

أن جمموعات صغرية  (Parker)ف باركر تعرّ 
تعليم حيث يتفاعل الطالب يف  ةتعاونية كبيئ

جمموعات صغرية للقيام مبهام األكادميية لتحقيق 
 ونيومان (Art)دد آرت حي األهداف املشرتكة.

(Newman)  من  كمجموعة صغرية التعاوين
الطالب الذين يعملون معا يف فريق /املتعلمني

                                                           
 .Inovasi Pembelajaran ،89ساين،  رضوان عبد هللا 9
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للتغلب على مشكلة أو إكمال مهمة أو حتقيق 
 هدف مشرتك.

على فعالية  التعاوين وبالتايل، يعتمد 
يف هذا التعليم، توقع . اجملموعات من الطالب

املعلمون أن يكونوا قادرين على تشكيل 
جمموعات تعاونية بعناية حىت يتمكن مجيع 

ء من العمل معا لتعظيم تعّلم نفسهم األعضا
كل عضو يف . والتعّلم من زمالئهم يف اجملموعة

اجملموعة مسؤول عن تعلم ما تقدميه ومساعدة 
 األعضاء اآلخرين يف التعلم أيضا.

إىل أساليب  التعاوين باختصار، يشري 
التعلم اليت يعمل فيها الطالب معا يف جمموعات 

. يف التعلمصغرية ويساعدون بعضهم البعض 
طالب  4جمموعات من  التعاوين عادة يتضمن 
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ذوي قدرات خمتلفة وبعضهم يستخدمون 
 10جمموعات ذات أحجام خمتلفة.

 التعاوين أهداف  .ب 
تطوير مناذج  إىل أن (aeaeAr)أرندس  تشري

، لتحقيق ثالثة أهداف تعليمية مهمة التعاوين 
 وهي:

 األكادميي نتائج (1
العليا أعطى التعاوين  الفوائد للطالب 

ا إلكمال الذين يعملون مع األدىن والطالب
سيصبح طالب اجملموعة . املهام األكادميية

، ذال. العليا مدرسني لطالب اجملموعة األدىن
موعة األدىن على مساعدة حيصل طالب اجمل

هم الذين لديهم نفس االجتاه من أصدقائ
عة العليا من سيزيد طالب اجملمو . واللغة

                                                           
 ,Cooperative Learning: Metode, Teknik مفتاح اهلدى،  10

Struktur Dan Model Penerapan29(، 2013ياكرتا: فستاك فالجار، )يوج-
32.  
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، ألن تقدمي اخلدمات  قدراهتم األكادميية
كمدرس يتطلب تفكريًا عميًقا حول األفكار 

 املضمنة يف مادة معينة.
 قبول الفروق الفردية (2

ا للطالب من فرص التعاوين يقدم 
خمتلف اخللفيات والظروف، للعمل 
واالعتماد على بعضهم البعض يف املهام 

 املشرتكة.
 تنمية املهارات االجتماعية (3

. للطالب التعاوين  مهارة التعاونم يعلّ 
وتسمى . هذه املهارة مهمة للغاية يف اجملتمع

باملهارات  التعاوين مهارات حمددة يف 
يل عالقات العمل التعاونية ووظيفتها لتسه

  11والواجبات.

                                                           
 Strategi Pembelajaran Teori danمجيل سوفريهاتننغروم،  11

Aplikasi 198-197(، 2013رتا: الرز مدييا، ياك)يوج. 
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 التعاوين خصائص  .ج 
األشياء اليت جيب فهمها حول خصائص 

املتعلقة هبدف التعليم يف املدرسة ما  التعاوين 
 يلي:

 التعلم يف الفريق (1
م يف الفرق التعليم جيب أن يكون التعل

قادرا على خلق، خلق  التعاوين املرتبطة ب
مناخ تعلم لكل طالب يتعلم، جيب على 
مجيع األعضاء مساعدة بعضهم البعض 
حتقيق أهداف التعلم للتعاون من كل جمموعة 
غري متجانسة، وهذا هو تتكون اجملموعة من 

ية األعضاء الذين لديهم القدرة األكادمي
واجلنس واخللفيات االجتماعية خمتلفة، 
ويتوقع كل جمموعة قادرة على املسامهة يف 

 جناح اجملموعة. 
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 التعاون إدارةالتعيم القائم على  (2
التعاونية يعين التعلم القائم على إدارة 

أن وظيفة التنفيذ تظهر أنه جيب تنفيذ 
وفقا للتخطيط من خالل خطوات  التعاوين 

. على أساس االتفاق املتبادلالتعلم احملددة 
هو  التعاوين تظهر الوظائف التنظيمية أن 

، لذلك. عمل مشرتك بني أعضاء اجملموعة
فمن الضروري ترتيب مسؤوليات كل عضو 

االحتفاظ بوظيفة التحكم جيب . يف اجملموعة
ألهنا تبني أن خمرجات التعلم هي قيم 
مشرتكة بني أعضاء اجملموعة ونتائج التعلم 

ساس التقييم القائم على االختبارات على أ
 االختبارات. بدونو 

 الرغبة يف العمل معا (3
خالل جناح  ميالنجاح يف التعل

العمل املشرتك ، فإن مبدأ لذلك. اجملموعة
، جيب التأكيد على هو األساس الرئيسي
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جيب أن ال . التعاوين مبدأ العمل املشرتك يف 
 من خالل يتم تنظيم كل عضو يف اجملموعة

 واجبات ومسؤوليات كل عضو، ولكن جيب
مساعدة كل عضو يف غرسها يف حاجة إىل 

جمموعة الدراسة، جيب القضاء على 
، وجيب الشخصية اليت هلا طابعها الشخصي

 12 القضاء على املصاحل املشرتكة.

 أقسام التعاوين .د 
التعاوين إىل أربعة أنواع،   (Arends)قّسم أريندس 

 وهو:
 STAD (Student Teamsطريقة جبنس  (1

Achievement Divisions) 
 Jigsawطريقة  (2
 GI (Group Investigation) طريقة جبنس (3

                                                           
 Pendidikan dan Pengajaran: Strategiمخيدي وسالمة،  12

Pembelajaran Sekolah 252-251(، 2018و، )جاكرتا: غراسند. 
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 Numberedله نوعان: ، Structuralطريقة  (4

Heads Together وThink Pair Share
13

 

 التعاوين إجراءات  .ه 
 اختاذ اإلجراء على النحو التايل: التعاوين تنفيذ ل

 شرح املادة الدراسية (1
قاط قدمي النهذه املرحلة هي مرحلة ت

قبل أن يتعلم  الرئيسية ملواد الدراسية
اهلدف الرئيسي من . الطالب يف جمموعات

هذه املرحلة هو فهم الطالب ملوضوع 
 املوضوع.

 التعلم يف اجملموعات (2
املرحلة بعد أن يقدم املعلم  هذه

ا للمادة ويعمل الطالب يف جمموعات شرح
 تكونت من قبل.

                                                           
 Belajar Dan Pembelajaran حممد طرباين وعريف مصطفى، 13

 .293(، 2013)يوجياكرتا: الروز مدييا، 
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 التعلم تقييم خمرجات (3
من خالل  التعاوين ييم يف إجراء التق

االختبارات اليت يتم إجراؤها بشكل فردي 
ستقدم االختبارات . أو يف جمموعات

الفردية تقييما للقدرات الفردية، بينما 
 لقدرات اجملموعة. ستقدم اجملموعة تقييما

14 
 فريقال اعرتاف (4

 (team recognition)اعرتاف الفريق 
هو حتديد الفريق الذي يعترب األكثر 

أوالفريق مع معظم احملتملة لثم أن االمتياز 
ومن املتوقع أن . تعطى اجلائزة أو اجلائزة

حيفز االعرتاف باجلائزة ومنحها الفريق على 
االستمرار يف التفوق وحتفيز الفريق ليكونوا 
أكثر قدرة على حتسني التحصيل 

                                                           
 .Strategi Pembelajaran، 180-181  ،عبد اجمليد 14
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 15العلمي.

 التعاوين االمتياز والعّلة يف  .و 
 على ما يلي: التعاوين بعض مزايا 

يتمتع الطالب بفرصة لتحسني العالقات  (1
 التعاونية بني األصدقاء.

حيصل الطالب على فرصة لتطوير األنشطة  (2
الستقاللية واملوقف النقدي واإلبداع وا

 والقدرة على التواصل مع اآلخرين.
ال حيتاج املعلمون إىل تعليم مجيع املعارف  (3

للطالب، ومفاهيم أساسية كافية ألن 
الطالب ميكن أن يكملوا أنفسهم بالتعلم 

 16يف التعاوين.
 مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني. (4

                                                           
 Pendidikan dan Pengajaran: Strategi يدي وسالمة، مخ 15

Pembelajaran Sekolah ،254. 

 Strategi Pembelajaran Teori dan  مجيل سوفريهاتننغروم، 16

Aplikasi، 201. 
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 استخدام مهارات التفكري العليا. (5
نقل ماتعلمه الدارسون يف موقف تعليمي  (6

 17ما إىل موقف آخر.

 :التعاوين  تتضمن بعض عيوب
، تتطلب ختصيص وقت أكثر نسبًيا (1

 خاصة إذا مل تكن مألوفة.
يتطلب املزيد من التحضري الربناجمي  (2

 والنظامي.

إذا كان الطالب غري مألوفني ويتقنون  (3
، فلن يكون اإلجناز التعليمي هو التعاوين 

 18احلد األقصى.

 

                                                           
 .93-92 تعليم اللغة العربية، ،مصطفى رسالن 17

 Strategi Pembelajaran Teori dan  مجيل سوفريهاتننغروم، 18

Aplikasi، 202. 
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 Numbered Heads Together جبنس التعاوين  .2

(NHT)  
 Numbered Heads Together (NHT) طريقة

تنفيذه يكاد متماثال مع . اجملموعة مناقشة هو من
هي   Numbered Heads Together.اجملموعة مناقشة
 raenaa ) سبنجر كغن تطويرها بواسطة طريقة

Krgae) مراجعة  إلشراك عدد أكرب من الطالب يف
م ، والتحقق من فهمهاملادة املضمنة يف الدرس

طرح األسئلة بدال من اختاذ خطوات . حملتوى الدرس
يف هذه احلالة، . على مجيع الطالب يف الفصل

 ، وهي:خطوات 4من  يستخدم املعلم
 الرتقيم .أ 

 5-3م الطالب إىل جمموعات من م املعلّ يقسّ 
-1، وترقيم كل عضو يف اجملموعة بني طالب

5. 
 طرح األسئلة .ب 

هذه األسئلة . باليطرح املعلم سؤاال على الط
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كن أن تكون األسئلة مي. ميكن أن ختتلف
وعلى شكل مجل أسئلة أو يف  حمددة للغاية

 شكل توجيهات.
 التفكري اجلماعي .ج 

ب آراءهم حول اإلجابة على الطالمّجع 
، وحيرصون على أن يعرف كل عضو السؤال

 يف الفريق هذه اإلجابة ويفهمها.
 اإلجابة .د 

، مث جيب على ينايستدعي املعلم رقما مع
ا رفع يده مناسبالطالب الذي يكون رقمه 
جلميع أعضاء  وحماولة اإلجابة عن السؤال

 19الفصل.

 

 

                                                           
 .Strategi Pembelajaran، 192  ،عبد اجمليد 19



32 
 

 

 الطاليب النشاط .3
 الطاليب للنشاط األساسي املفهوم .أ 

 هي الطالب نشط هبا يتعلم اليت الطريقة
 أي ،Student Active Learning مبصطلح متساوي

 أنه على النشط الطالب تعلم تفسري ميكن كيف
 الطاليب النشاط على يركز وتعلم تعليم نظام

 أن هو ههدف20 .وعاطفيا وفكريا وعقليا جسديا
 التعلم خربة اكتساب من الطالب يتمكن

 والتحليل التفكري على القدرة وتطوير بنشاط،
 21.اليومية احلياة يف وتطبيقها والتقييم

 هاًما أساسًيا نشاطًا الطالب تعلم يعترب
 جناح على كبري تأثري له النشاط ألن التعلم، يف

 جيب الطالب، نشاط ارتفع كلما. التعلم عملية
 روسو وأوضح .أعلى التعلم عملية جناح يكون أن

                                                           
20

 بارو سيينار: باندونج) Cara Belajar Siswa Aktif ، نانا سجانا 
 .20 ،(1980الغنسيندو،

 .21 املرجع، نفس 21
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(Rousseau) املعرفة كل على احلصول جيب أنه 
 اخلاصة، وجتربته اخلاصة، مالحظته خالل من

 كل يكون أن جيب. اخلاصة حتقيقاته خالل ومن
 .مبفرده نشطًا يتعلم من

 على (J.Dewey) ديوي. ج شدد كما
 وفيما. عمل كأماكن املدارس استخدام ضرورة
 املشروع، أساليب تطوير ىلإ دعا بذلك، يتعلق
 تنفيذ على الطالب حفز مما ،املشكالت وحل

 من التعلم منه شاع الذي الشعار كان. األنشطة
 22 .العمل خالل

 هو النشاط ،(Sardiman) ساردميانل وفقا
 والذي سواء، حد على والعقلي اجلسدي النشاط
 وال دائما مرتبط كمسلسل ويفكر يتصرف
 وجهات بعض عن التعبري خالل من 23.ينفصل

                                                           
 Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar ،.م.أ ساردميان 22

 .97-96، (2006)جاكرتا: راجا غرافيندو فرسادا، 

 .100 املرجع، نفس 23
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 التعلم، أنشطة يف أنه الواضح من أعاله، النظر
 أخرى، بعبارة. بنشاط العمل الطالب على جيب
 نشاط، نبدو . للنشاط للغاية ضروري التعلم هذا
 .صحيح بشكل التعلم عملية تتم أن ميكن ال

 يف النشطني الطالب فوائد تتضمن
 :التعلم

 وخيتربون اخلاصة جتارهبم عن يبحثون الطالب (1
 .مباشر بشكل أنفسهم

 مجيع تطوير إىل بنفسك ذلك سيؤدي (2
 .متكاملة بطريقة للطالب الشخصية اجلوانب

 .بالطال بني املتناغم التعاون تعزيز (3
 .وقدراهتم ملصاحلهم وفقا الطالب يعمل (4
 التعلم وجو املعقول الطبقي االنضباط خلق (5

 .دميقراطية لتكون
 أجل من وملموسة واقعية بطريقة التدريس (6

 وجتنب والتفكري النقدي الفهم تطوير
 .التعددية
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 يف نشاط أنه على املدرسة يف التدريس يأيت (7
 24.اجملتمع يف احلياة

 التعلم يف النشاط تصنيف .ب 
 تصنيف (Paul. B. Diedrich) رأي على وفقا

 : التالية اجملموعات يف النشاط تعلم
 وعرض القراءة،: مثل ،البصرية األنشطة( 1

 واملظاهرات، التجارب، ومراقبة الصور،
 أو يعملون اآلخرين اهدةومش واملعارض،

 . يلعبون
 حقيقة عن التعبري: مثل ،الشفوية األنشطة( 2

 طرح أو هدف، ربط أو مبدأ، أو قائمة
 رأي، عن التعبري أو املشورة، تقدمي أو سؤال،

 أو املناقشة، أو املقابالت، إجراء أو
 . املقاطعة

                                                           
 أكسارى، بومي: باندونج) Proses Belajar Mengajar ك،مهل عمر 24

2016)، 175-176. 
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 عرض إىل االستماع: مثل ،االستماع أنشطة( 3
 مناقشات أو احملادثات إىل واالستماع املواد،

 إىل واالستماع لعبة، إىل واالستماع اجملموعة،
 . الراديو

 كتابة القصص، كتابة: مثل ،الكتابة أنشطة( 4
 إعداد املواد، املقاالت، فحص التقارير،

 ملء االختبارات، إجراء امللخصات،
 . االستبيانات

 الرسوم صنع الرسم،: مثل ،الرسم أنشطة( 5
 البيانية، الرسوم البيانية، لرسوما البيانية،
 . واألمناط اخلرائط،

 التجارب، إجراء: مثل ،احلركية األنشطة( 6
 والرقص، املعارض، وإجراء األدوات، واختيار
 . والبستنة

 وحل والتذكر، التأمل،: مثل ،العقلية األنشطة( 7
 العالقات ورؤية العوامل، وحتليل املشكالت،

 . القرارات واختاذ
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 الفائدة، وضع: مثل ،العاطفية نشطةاأل( 8
 متحمس، سعيد، بامللل، والشعور التمييز،
 25.وعصيب هادئ، شجاع،

 التعلم نشاط مؤشرات .ج 

 سودجانا نانا ذكرت نفسه، الوقت ويف
(Nana Sudjana) من الطالب نشاط رؤية ميكن أنه 

 : حيث
 . هبم اخلاصة التعلم مهام تنفيذ يف املشاركة( 1
 . املشكالت حل يف االخنراط( 2
 مل إذا اآلخرين املعلمني أو الطالب سأل( 3

 . يواجهوهنا اليت املشاكل يفهموا
 الالزمة املختلفة املعلومات على العثور حماولة( 4

 . املشكالت حلل

                                                           
25

،  Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar ،.م.أ ساردميان 
101. 
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 لتعليمات وفقا اجملموعة مناقشات إجراء( 5
 . املعلم

 . عليها احلصول مت اليت والنتائج قدرته تقييم( 6
 مشاكل أو املشاكل حل يف نفسك تدريب( 7

 .مماثلة
 احلصول يتم ما تطبيق أو استخدام فرصة( 8

 اليت املشكلة أو املهمة إكمال يف عليه
 26.تواجهها

 الطالب ينشط الذي التعلم تطبيق ميكن
 األساسية التعلم مهارات تطوير خالل من

 :يلي ما تشمل اليت املختلفة األساسية
 والكتايب الشفهي الفعال التواصل  (1
 واإلبداعي واحلاسم املنطقي التفكري  (2
 الفضول  (3

                                                           
26

 Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajarنانا سجانا،  
 .61 (،1995رسداكريا،  )باندونج: رماجا
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 واملعلومات التكنولوجيا من التمكن  (4
 واالجتماعية الشخصية التنمية  (5
 املستقل التعلم  (6

 ليس املوجه الطاليب النشاط التعلم لذلك،
 يف يكون أن جيب بل االجتاه، أحادي اتصااًل 
 الطالب بني تفاعلي تباديل اتصال شكل

 الطالب وضع التواصل، هذا خالل من. واملعلمني
 على حيصلوا أن جيب ممن التعلم يف كمواضيع

 واإلمكانات والنشاط اإلبداع تطويرل واسعة فرص
 توفري على قادرين يكونوا حىت مباشر، بشكل
 ختطيط من بدءا الكاملة الطالب مشاركة نتائج
 27.التعلم تقييم إىل التعلم وعملية التعلم

 

                                                           
 Model-Model Pembelajaran Mengembangkan ،رومسان 27

Profesionalisme Guru ،،388(، 2013 )جاكرتا: راجا غرافيندو فرسادا-
389. 
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 نتائج التعّلم .د 
ر أساسية لعملية التعليم هناك أربعة عناص

ألهداف واملواد والطرق )واألدوات( ، وهي اوالتعلم
 لية التعليم والتعلم هواهلدف من توجيه عم. التقييمو 

صياغة السلوك املتوقع أن يتقن الطالب بعد تلقي أو 
ة هي جمموعة من املادو . أخذ جتربة التعلم اخلاصة هبم

 ينة يف املناهج الدراسية اليتاملعارف العلمية املب
لتعلم تقدميها أو مناقشتها يف عملية التعليم وا

الطرق . تطبيقها للوصول إىل األهداف اليت
واألدوات هي األساليب أو التقنيات املستخدمة 

التقييم هو جهد أو إجراء  أماو . لتحقيق األهداف
وبعبارة . دف املعلن أو عدمهملعرفة مدى حتقيق اهل

، وظائف التقييم كأداة لتحديد جناح العملية أخرى
 ونتائج تعلم الطالب.

ه الطالب يف حتقيق العملية هي نشاط يقوم ب
التعلم هي قدرات  نتائج وأما، أهداف التدريس

يف نظام . ميتلكها الطالب بعد تلقيه اخلربة التعليمية
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، ألهداف التعليميةتستخدم صياغة ا ،التعليم الوطين
، تصنيف نتائج هداف املناهج واألهداف التعليميةأ

، واليت (Benyamin Bloom) التعلم من بنيامني بلوم
، وهي اجملاالت املعرفية مها إىل ثالثة جماالتيتقس

تفسري اجملاالت الثالثة على . والعاطفية واحلركية
 النحو التايل.

 املعريفاجملال  .أ 
علم الفكري تم بنتائج التاجملال املعريف يه

املكونة من ستة جوانب، وهي املعرفة أو 
الذاكرة، والتفاهم، والتطبيق، والتحليل، 

األوالن يسمى اجلانبان . والتقييموالتوليف، 
، وتشمل اجلوانب املستوى املعريف املنخفض

 .العايل ملعريفاملستوى ا األربعة التايل
 جملال العاطفيا .ب 

ملواقف اليت عامل مع اجملال العاطفي يتا
تتكون من مخسة جوانب، وهي القبول، 

، واإلجابة أو رد الفعل، واحلكم، والتنظيم



42 
 

 

 والداخلية.
  احلركي جملالا .ج 

بنتائج مهارات التعلم هتتم  احلركي جملالا
 هناك ستة جوانب. والقدرة على التصرف

احلركي، وهي حركات منعكس، للمجال 
والقدرات ومهارات احلركة األساسية، 

اإلدراكية، واالنسجام أو الدقة، وحركات 
 ، واحلركات التعبريية والتفسريية.املهارة املعقدة

 التقييم نتائجتصبح هذه اجملاالت الثالثة موضوع 
بني اجملاالت الثالثة، فإن اجملال املعريف هو  ومن. التعلم

أكثر قيمة من قبل املعلمني يف املدارس ألنه يرتبط بقدرة 
 28ب على إتقان حمتوى املواد التعليمية.الطال

 

 
                                                           

-Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ،22نانا سجانا،  28
23. 
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 هيكل التفكري ج﴾ ﴿
، ألن نتائج مهم أكثرنتائج التعلم هي تعترب 

على الرغم من . ميالتعلم حتدد جناح أو فشل عملية التعل
 بدون فهم، ألنه يم مهم جدايعترب التعل أن مستوى الفهم

، ال ميكن أن تكون نتائج التعلم املواد من الطالب
 األمثل.

 Numbered Headsجبنس تعداد  منوذج التعاوين

Together  مشددا على مشاركة الطالب يف عملية
التعليم، ويركز على عالقة تعاون جيد يف ضمان فهم 

حبيث مع هذا النموذج . موضوع أعضاء اجملموعة
 اجملموعة يتقنون املواد.التعليمي مجيع أعضاء 

جبنس تعداد  منوذج التعاوينومن املتوقع أن تنفيذ 
Numbered Heads Together ،نشاط الطالب يف تعلم 

املدرسة معارف اللغة العربية يف الصف الثامن ج 
جلعله سهل . فونوروجو سيزيد اإلصالح الثانوية اإلسالمية

صف ت هذا البحث، الباحثةللفهم االجتاه والغرض من 
 الرسم البياين على النحو التايل:
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 هيكل تفكري البحث 2.1الرسم البياين 

منوذج  مينرى أن اللغة العربية تعل بناء على الرسم البياين
 كن حتسنيمي Numbered Heads Togetherجبنس  التعاوين

 نتائج التعلم. نشاط الطالب وترقية

 فروض البحث د﴾ ﴿
 Numbered Headsجبنس  منوذج التعاوينتنفيذ 

Together  الصف الثامن "ج"  نشاط الطالبميكن ترقية
 .العربية اللغةالتعلم على 

 
  

 التعليم

مشكالت 
 التعليم

 منوذج التعاوين
  Numbered 

Heads Together  

ترقية نشاط 
 نتائج التعلم الطالب



 

45 

 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع وهي الباب، هذا يف مباحث تسعة فيه يتضمن
 املالحظة، املتغريات حث،الب وضع البحث، موضوع البحث،
 حتليل أساليب البيانات، مجع أساليب البحث، إجراءات
 بالنسبة أما. البحث تطبيق وجدول النجاح، مؤشر البيانات،
 :التايل الوصف يف يالحظ أن فيمكن للتفسري،

 نوع البحث أ﴾ ﴿
لبحث ا هذا البحث هو في ملستخدموع البحث ان

 Classroom Action ليزيةأو باللغة اإلجن اإلجرائّي الصفيّ 

Research .إحدى التقنيات  لبحث اإلجرائّي الصفيّ ا
حبيث يزيد التعليم الذي يديره املعلم دائما من خالل 

 29التحسني املستمر.

                                                           
)جاكرتا: كنجانا،  Penelitian Tindakan Kelasوينا سنجايا،  29

2011 ،)1. 
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لبحث اهناك العديد من الصياغات للتعريفات 
 ، مبا يف ذلك:من اخلرباء الصفيّ اإلجرائّي 

 (1993) هوبكنز .1
شكل من أشكال هو  لبحث اإلجرائّي الصفيّ ا

الفاعلون يف العمل  البحث التأملي، الذي يقوم به
لزيادة االستقرار العقالين ألعماهلم يف تنفيذ املهام 

  م.يوتعميق فهم الظروف يف ممارسات التعل
 (1988تاغارت ). كيمس ومج .2

البحث لتحسني النفس  هو اإلجرائّي الصفيّ لبحث ا
وخمطط  نظممب وخربة العمل اخلاصة به، والذي يطّبق

 موقف من االستبطان.و 
 (1977) رمحان نتاوجيايا .3

هو البحث للمشاكل العملية  لبحث اإلجرائّي الصفيّ ا
، واليت هتدف إىل حتديد الطابع الظرفية والسياقية
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، كل اليت تواجههاحيحة يف حل املشا اإلجراءات الص
 30أو حتسني األشياء.

لبحث ااالستنتاج أن  الصياغات الثالثة املذكورة، ميكنمن 
، ونفذت لتحسني نوعية هو حبث إجرائيّ  اإلجرائّي الصفيّ 

 م.يالتعل

 موضوع البحث ب﴾ ﴿
 موضوعا البحث، مها:  هلذه الدراسة

 العربية. اللغةم ييف عملية تعل تعلم الطالب نشاط .1
 نتائج التعلم للطالب يف درس اللغة العربية. .2

 البحث وضع ج﴾ ﴿
 مكان البحث .1

مكان هذا البحث يف املدرسة معارف 
اإلصالح الثانوية اإلسالمية بوجنكال فونوروجو. 

                                                           
)جاكرتا: بومي  Melaksanakan PTK Itu Mudah، ماسنور مصلخ 30

 .9-8(، 2009أكسارا، 
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  ب الصف الثامن "ج"وتنفيذ هذا البحث لطال
طالبات( يف  6طالبا و  16البة )ط 22تصل إىل 

 .2018/2019السنة الدراسية 
 حالة املعلمني .2

املدرسة معارف اإلصالح الثانوية  معلمو
 اوفق كاملون اآلن اإلسالمية بوجنكال فونوروجو

 تزال ال املدرسة أن من الرغم على احلالية للمواضيع
 الطالب حيصل أن أمل على املعلمني بتدريب تقوم
املدرسة معارف  يف. تعلمهم من اهلدف هو ما على

 عتقدي امعلم 32 يوجد ،اإلصالح الثانوية اإلسالمية
 .درس كل كفاءات مع

 حالة الطالب .3
 املدرسة معارف اإلصالح الثانوية اإلسالمية

 الصف إىل السابع الصف من اطالب 181 لديها
 وفيما. طالبة 83 و اطالب 98 من ويتكونون ،التاسع

املدرسة  من والطالبات الطالب من بعدد قائمة يلي
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 الصف من معارف اإلصالح الثانوية اإلسالمية
 :التاسع إىل السابع

املدرسة معارف اإلصالح  طلبة بيانات 3.1 اجلدول
 الثانوية اإلسالمية

 اجملموع الطالبة الطالب الصف الرقم
 20 13 7 أ"" السابع 1
 20 6 14 "ب" السابع 2
 18 5 13 السابع "ج" 3
 19 10 9 الثامن "أ" 4
 18 8 10 الثامن "ب" 5
 22 6 16 الثامن "ج" 6
 16 8 8 التاسع "أ" 7
 16 8 8 التاسع "ب" 8
 16 9 6 التاسع "ج" 9
 16 10 6 التاسع "د" 10

 181 83 98 اجملموع  
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 أجريت. الصفوف مجيع على البحث تطبيق يتم ال
 بيانات أما. "ج" الثامن الفصل يف البحث حثةالبا
 :يلي كما "ج" الثامن الصف بالط

 "ج" الثامن الصف طالب بيانات 3.2 اجلدول

 اجلنس االسم الرقم

 ذكر عبد اخلفيف كافيانتارا 1

 ذكر عبد القهار مذكر 2

 ذكر ألدي سابوترا 3

 ذكر أنوجرا تاتاغ كونكورو 4

 ذكر أرونج ديسوانتارا 5

 ذكر باجوس عاجي سابوترا 6

 أنثى ديوي فرانسيسكاساري 7

 ذكر إرالجنا ريفالدو 8



51 
 

 

 اجلنس االسم الرقم

 ذكر جيفني آدي سابوترا 9

 ذكر م. حالصي أوىف أهديان ر. 10

 ذكر ريندي يوسف أسريف 11

 أنثى ريفاليا رمحا د. 12

 ذكر رضوان أّول الدين أمحد 13

 ذكر رزقي أجونج فراتاما 14

 ذكر س.تيو أجنا رمضان  15

 أنثى أمي سارة فضيال س. 16

 ذكر فيكي فريمانشه 17

 أنثى فيفي أسوة حسنة 18

 أنثى فرييل ووالنسيه إ. 19

 ذكر ي. أرفات الفائز 20
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 اجلنس االسم الرقم

 ذكر ريان أريس فراستيو 21

 أنثى إليسا دوي نور 22
 

 املتغرّيات املالحظة د﴾ ﴿
جبنس  منوذج التعاوين تنفيذ املتغريات العملية، .1

Numbered Heads Together لتعاونت. 
يف تعليم املتغري النتائج، وهو زيادة النشاط الطلبة  .2

 اللغة العربية. درس

 البحث ءاتاإجر  ه﴾ ﴿
ة يف املستخدم لبحث اإلجرائّي الصفيّ ا إجراءات
هوبكنز  لبحث اإلجرائّي الصفيّ امنوذج  هذا البحث هي

(Hopkins) لبحث اإلجرائّي ا. ووفقا ملا ذكره هوبكنز، فإن
وصف النموذج حلزونيا على  .تبع شكال حلزونياي الصفيّ 

 النحو التايل.
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 لبحث اإلجرائّي الصفيّ امنوذج  3.1الرسم البياين 

 (Hopkins)وبكنز هل
 

 التخطيط

 التنفيذ

 املالحظة

 التأمل

إعادة 
 التخطيط

 املالحظة

i 

تأملال  

 

 التنفيذ

 

 الدورة األوىل

 الدورة الثانية

 انتهاء
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 :إجراءات، وهيأربع  إجراء هذا البحثشمل ي
 طيطالتخ .1

من  هو عبارة عن سلسلة التخطيط
يف البحث . حدثاإلجراءات املخططة لتحسني ما

. االعملي، جيب أن يكون ختطيط العمل تطلعي
، جيب أن يدرك املخطط من باإلضافة إىل ذلك

البداية أن اإلجراءات االجتماعية يف ظروف معينة 
 ، جيبلذلك. ال ميكن التنبؤ هبا وحمفوفة باملخاطر

ا لتبين تأثريات غري لتخطيط املتطور مرنأن يكون ا
وينبغي أن يركز التخطيط يف  .مرئية وعوائق خفية

القادرة  البحث العملي على السمات االسرتاتيجية
على اإلجابة عن التحديات اليت تنشأ يف التغيري 

 31االجتماعي واالعرتاف بالعقبات الفعلية.
 هناك العديد من األنشطة اليت نفذت يف

 ، وهي:التخطيط هلذا البحث
                                                           

 Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Praktik مفتاح اهلدى، 31

 .13(، 2015ياكرتا: فستاك فالجار، )يوج
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 الصفيّ  منط البحث اإلجرائيو  حتديد منوذج .أ 
ويف هذا البحث العلمي  استخدامه. الذي

ّي لبحث اإلجرائامنوذج تستخدم الباحثة 
ومنط الباحثة  (Hopkins)هوبكنز  الصفيّ 

 تكون املعلمة يف ميدان البحث.
رتيب التصميم وخطوات العمل اليت تتعني ت .ب 

 ا لرتكيز املشكلة وفرضية البحث.تنفيذها وفق
منوذج وتصميم التعليم هلذا البحث هو 

 Numbered Heads Togetherالتعاوين جبنس 

 .البترقية نشاط تعلم الطتقريبا على 
حدد املكونات املختلفة املطلوبة للتنفيذ  .ج 

الصفّي، وأجريت  السلس البحث اإلجرائي
التنسيق مع  الباحثة يف هذه املرحلة هي

األشخاص الذين سيشاركون يف تنفيذ البحث 
الصفّي )رئيس املدرسة ومعلم درس  اإلجرائي

اللغة العربية الصف الثامن "ج" باملدرسة 
نوية اإلسالمية معارف اإلصالح الثا



56 
 

 

، باإلضافة إىل جتميع برنامج نشاط فونوروجو(
 يشمل اجلدول الزمين لتنفيذ اإلجراء.

إعداد كل ما يلزم للقيام باإلجراءات، مبا يف  .د 
 ،(RPP)ترتيب خطط تنفيذ التعلم  ذلك

طلوبة، وإعداد أدوات توفري األدوات واملواد املو 
واملقابلة إرشادات املراقبة ) البحث

 .ستبيان(واال

 التنفيذ .2
تنفيذه  التخطيط لن يكون له معىن، دون

سوف توفر . يف األنشطة أو اإلجراءات امللموسة
تنفيذ اإلجراء دون . اخلطة التوجيه يف تنفيذ شيء

، فإن اإلجراءات ولذلك. ه اإلجراءخطة، لن يوج
ستكون معتمدة  الصفيّ  البحث اإلجرائييف تنفيذ 

 32.على التخطيط املوحد
 تنفيذ هي البحث هذا يف التنفيذ مرحلة

                                                           
 .76، فس املرجعن 32
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جبنس  التعاوين منوذج باستخدام العربية اللغة تعلم
Numbered Heads Together التعلم لتصميم وفقا .

 :التعليم عملية يف اإلجراءات تنفيذ يلي فيما
 ميالتعل خلطة اوفق التعليم إجراء .أ 
 األولية االختبارات إجراء .ب 
 على بناء واالستنتاجات التعليم تقييم هناية يف .ج 

 .تنفيذها اليت يمالتعل عملية

 املالحظة  .3
هذه املالحظة ملعرفة هل كانت مجيع 

تنفيذها جيد وتتوافق مع األهداف  اخلطط اليت
وأما املالحظة اليت اسخدمت  33املتوقعة أم ال.

 ثة يف هذا البحث هي:الباح
املالحظة عن نشاط الباحثة تكون املعلم يف  .أ 

 تنفيذ التعليم.
 املالحظة عن نشاط الطالب يف التعلم. .ب 

                                                           
33

 Melaksanakan PTK Itu Mudah، 222، ماسنور مصلخ 
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املالحظة عن نتائج تعلم الطالب يف درس  .ج 
جبنس  منوذج التعاويناللغة العربية بعد تنفيذ 

Numbered Heads Together. 

 التأمل  .4
علم الذي يقوم مع امل ةوم الباحثقيف هذه املرحلة ت

 ·تعاوين باألنشطة التالية:  بتدريس
 تنفيذها. يم اليتمالحظة أساليب التعل .أ 
 م.يعوامل عقبة وسهولة يف عملية التعل .ب 
 تنفيذها بعد ذلك.صياغة إجراءات بديلة ل .ج 
ترتيب تصميم تنفيذ التعليم يف الدورة  .د 

 34التالية.
 املوجزة البيانات توضيحف ،التفاصيل من زيدمل

 :التايل اجلدول يف التأمل مرحلة يف

                                                           
 .47 ،نفس املرجع 34
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 التأمل مرحلة 3.3 اجلدول
 كيفية املوارد الفاعل أدوات اإلجراء رقم

 التحليل

 حتليل 1
 أنشطة
 املعلم

 صفحة
 املالحظة

 1 املراقب
 درس معلم)

 (العربية اللغة

 الباحثة
 منّفذة تكون

 اإلجراء

 حتليل
 اناتالبي

 الكمية
 والنوعية

 حتليل 2
 نشاط

 الطالب
 عملية يف

 التعلم

 صفحة
 املالحظة

 2 املراقبة
 صديقة)

 (الباحثة

 حتليل الطالب
 البيانات
 الكمية
 والنوعية

 حتليل 3
 نتائج
 تعلم

 الطالب

 الباحثة االختبار
 منّفذة تكون

 اإلجراء

 حتليل الطالب
 البيانات
 الكمية
 والنوعية
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 ،التأمل مرحلة على تركز اليت تحليلال نتائج 3 هناك
 :وهي

 املعلم نشاط .1
 املعلمني أنشطة يف التأمل عملية تظهر أن

 جنت قد اليت األشياء بعض أو املعلم قصور أوجه
. والتعلم التعليم عملية أثناء املعلم أنشطة من

 مرحلة يف التحليل هذا نتائج اعتبار ميكن حبيث
 .ليةالتا الدورة يف لتصحيحها التأمل

 الطالب نشاط .2
 موالتعل التعليم عملية يف الطالب نشاط

 كونت حبيث. البحث هلذا الرئيسي احملور هو
 للغاية ةمهم بالالط نشاط حتليل نتائج متابعة

 الطالب نشاط كان إذا ما ملعرفة التأمل مرحلة يف
 . ال أم املتوقعة األهداف مع يتوافق

 الطالب تعلم نتائج .3
 نتائج استخدامو  ،التأمل مرحلة هذه يف  
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 على ودليل داعمة كعوامل الطالب تعلم حتليل
 الطالب أنشطة زادت إذا. بالالط نشاط زيادة
 اأيض سيتم أنه املؤكد فمن ،متوقع هو ملا وفقا

 .الطالب تعلم نتائج حتسني

 أساليب مجع البيانات و﴾ ﴿
 أساليب مجع البيانات يف هذا البحث هي:

 املقابلة .1
ة هي احملادثة على غرض حمدد، مع املقابل

أشخاص آخرين للتعرف على احلدث والنشاط 
يف هذا البحث، أجريت الباحثة  35والشعور وغريهم.

ربية والطالب من املقابلة مع معلم درس اللغة الع
املدرسة املتوسطة معارف اإلصالح الصف الثامن ج 

 .فونوروجو
تستخدم الباحثة يف هذا النشاط املقابلة 

                                                           
 Kaerhe  aaAajrlrare  aaArehe  eK, باسوكي أسعادي35

 .124(، 2009)فونوروجو: اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو فرس، 
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املنظمة، واملقابلة املنظمة هي نوع من املقابلة اليت 
يقيمها احملاور ملشاكله وأسئلتهم اليت طرحها، ألن 

لذلك . الباحثة تبحث عن إجابات لفرضية العمل
وإجراء هذا النوع يف  .األسئلة بدقة وإحكامترتيب 

احلاالت إذا طُلب من عدد من العينات التمثيلية 
تعترب مجيع اجلوانب . نفس األسئلة وهذا مهم جًدا

لديها فرص متساوية لإلجابة على األسئلة 
 إىل هتدف املقابالت مع البيانات مجع 36املطروحة.
 دقة أكثر بطريقة املطلوبة البيانات على احلصول

  .ومسؤولية

 الحظةامل .2
املالحظة هي جهد واعي جلمع البيانات 

 يف املباشرة أو غري مباشرة على الكائن قيد البحث.
 املالحظة هي ُأجريت اليت املالحظة ،البحث ذاه

                                                           

 Metodologi Penelitian Kualitatifالكسي ج. مليونغ،  36 
 .190(، 2014)باندونج: رسداكريا، 
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 يف النظر أو مراقبة أي النشطة، اركةاملش أو املباشرة
 البيانات من العمليات أو احلركات أو األحداث

 هذه تستخدم 37.فيها األنشطة يف واملشاركة امليدانية
 عملية يف الطالب نشاط ملعرفة الفعالة املالحظة
 يف التعلم ونتائج وضوع،للم الطالب وفهم التعليم،

 تنفيذ عند تواجه اليت والعقبات العربية اللغة املواد
 .Numbered Heads Together جبنس التعاوين منوذج

 ةالوثيق .3
 ادرمص من البيانات مجع هي ةوثيق تقنية

 البحث، هذا يف 38.والتسجيالت الوثائق من تتكون
 للطالب، احلضور ائمقو  هي املستخدمة الوثائق

 التعليم عملية وصور اليومية، االختبار ودرجات
 استخدامها ميكن اليت الصلة الوثائق من وغريها

 .للبيانات
                                                           

 ،aerhe  aaAajrlrare  aaArehe  eKD ،باسوكي أسعادي 37
124-125. 

38
 .125، نفس املرجع    
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 االستبيان .4
 أداة أشكال أحد هو (kuesioner) االستبيان

 من جمموعة إعطاء طريق عن تنفيذها اليت التقييم
 وفقا بةاستجا للطالب املكتوبة البيانات أو األسئلة
 بشكل املستخدمة االستبيانات. الطالب لظروف
 وتقييم ،(الذايت التقييم) الذايت التقييم على خاص
. الطالب املواقف لتقييم( األقران تقييم) األقران

 كأدوات االستبيانات تستخدم ذلك، إىل باإلضافة
 39.التعلم ودوافع الطالب اهتمامات لتقييم

 االستبيان من نوعا البحث اهذ تستخدم
 وال الباحثة، قبل من اإلجابة إعداد حيث املغلق
 اإلجابات أحد ملء إال املستجيب من يُطلب
 عالمة تقدمي طريق عن خبصائصه املتوفرة البديلة

 هذا تقدميو . العمود يف اختيار عالمة أو متقاطعة
 كل هناية يف أو التعلم نشاط اكتمال بعد االستبيان

                                                           
 Penilaian Hasil Pembelajaran Di إكو فوترا ويدويوكو، 39

Sekolah  ،155-154(، 2014)يوجياكرتا: فوستاكا فالجار. 
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 املتعلقة املستجيبني بيانات على احلصول هبدف دورة
 .الطالب بردود

 االختبار .5
 التمارين أو األسئلة من سلسلة هو االختبار

 املهارات لقياس املستخدمة األدوات من وغريها
 ميتلكها اليت املواهب أو والقدرات لذكاءوا واملعارف

 استخدام الدراسة هذه يف 40.اجملموعات أو األفراد
 إعطاء .التعلم بعد الطالب حتصيل لقياس االختبار
 بيانات على حلصولا أجل من للطالب االختبار

 .العربية اللغة تعلم مادة حول الطالب قدرات حول
 جناح مستوى لتحديد االختبار نتائج معاجلة

 جبنس التعاوين منوذج اليت التعلم عملية يف الطالب
Numbered Heads Together العربية املواد على. 

 هذه يف أجريت اليت االختبارات كانت

                                                           
 Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan سوهارسيمي أريكونطا، 40

Praktik  ،150 (،2006)جاكرتا: رينكا جفتا. 
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 :الدراسة
 ،(قبل ما اختبار) الدراسة ةبداي يف اختبار .أ 

 .تدريسها اليت للمواد الطالب فهم معرفة هبدف
 ،(بعد ما اختبار) عمل كل هناية يف اختبار .ب 

 وحتقيق للتعلم الطالب يف الزيادة حتديد هبدف
 منوذج تطبيق خالل من تدريسها اليت املادة

 Numbered Heads Together. جبنس التعاوين

 بياناتأساليب حتليل ال ز﴾ ﴿
 العمل خالل من تنفيذه جهد هو البيانات حتليل

 واحدة وحدة إىل وفرزها البيانات وتنظيم البيانات مع
 األمناط وإجياد عليها والعثور وجتميعها إدارهتا ميكن

 إخبار ماميكن وحتديد وتعلمها مهم هو ما على والعثور
 البيانات حتليل عملية تبدأ الدراسة هذه يف.  به اآلخرين

 مصادر من املتاحة البيانات مجيع فحص خالل نم
 واالختبارات واملالحظات املقابالت من وهي خمتلفة،

 .الدراسة يف أجريت اليت واالستبيانات
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 النتائج وثائق من املستقاة البيانات ومعاجلة
 بنتائج ستقارن أولية كبيانات واستخدامها السابقة
 ال لذلك. ذلك إىل وما 2 والدورة ،1 الدورة يف االختبار

 تصبح بل العمق يف الدراسة هذه نتائج حتليل يتم
 .للدراسة األساسية البيانات

 البحث هذا يف املستخدمة النوعية البيانات تقنية
 اليت (Miles and Huberman) وهوبرمان مايلز تقنيات هي

 :وهي خطوات، 4 تشمل
 البيانات مجع .1

 مجعها يدانامل من الباحثة عليها حصول اليت البيانات
 سيتم. والوثائق واملقابلة املالحظة طريقة باستخدام

 .لالستنتاجات حتليلها أو معاجلة البيانات هذه
 البيانات من احلد .2

 والرتكيز التحديد خالل من تبسيط عملية هي
 .معىن بيانات إىل األولية البيانات وإستخالص

 البيانات عرض .3
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 ماحيدث، هملف الباحثة على البيانات عرض سيسهل
 41.فهمه على بناء اإلضايف العمل وختطيط

 االستنتاجة .4
 تقدمي هو تنفيذه الذي النشاط يكون املرحلة هذه يف

 هذا يشمل. والتقييم التفسري نتائج عن استنتاجات
 وتقدمي البيانات معاين عن لبحثا النشاط

 استنتاجات إىل التوصل يكن مل إذا. التوضيحات
 ميدان إىل الباحثة وتعود التحقق إىل فتحتاج قوية،

 .البيانات جلمع البحث

 سيشرح الطالب ونتائج املالحظة البيانات حتليل وأما
 :يلي فيما
  املالحظة بيانات حتليل .1

 هو الطالب متعل أنشطة يف املستخدم التحليل
 حتليل يقوم. الكمية البيانات حتليل باستخدام

                                                           
 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D، سوغيونو41

 .249(، 2015باندونج: ألفابتا، )
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 املتعلقة البيانات بتحليل هذا الكمية البيانات
 من ذلك ويتم جمموعات، يف الطالب تعلم بأنشطة
 :التالية اخلطوات خالل

 جوانب من جانب كل على درجة إعطاء .أ 
 .املرصود النشاط

 .املالحظة النشاط درجة نتائج نلخص .ب 
 متت اليت األنشطة لدرجة املئوية النسبة حساب .ج 

 :التالية الصيغة باستخدام مالحظتها
 
 

 : الوصف
 الطالب تعلم ألنشطة املئوية النسبة=   
b  =عليه حصل مؤشر لكل الدرجات عدد 

 الطالب
N  =نشاط مؤشر كل لدرجة األقصى احلد 

 الطالب
 

P = 
𝐴

𝑁
 x 100% 
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 اجلدول يف ستظهر. الطالب لنشاط معايري 4 هناك
 :يلي ما

 مستوى تصنيف النشاط الطالب 3.4اجلدول 
 تفسري معايري رقم
 التعلميف  اطنشال غري 24٪ - 1٪ 1
 التعلميف  أقل النشاط 49٪ -25٪  2
 كفاية النشاط يف التعلم 74٪ - 50٪ 3
 النشاط يف التعلم 100٪ - 75٪ 4

 
 االختبار نتائج حتليل .2

 نتائج رقيةت لتحديد ستخَدميُ  ما إىل بالنسبة
 من كمية بطريقة الدراسة، هذه يف الطالب تعلم

 النسبة ومبقارنة الطالب قيمة متوسط حساب خالل
 جبنس التعاوين منوذج تطبيق اكتمال لتعلم املئوية

Numbered Heads Together األوىل الدورة يف 
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 حساب خالل من كمية وطريقة. الثانية والدورة
 42:التايل الرمز مع الطالب، مةقي متوسط

 (املتوسط) املتوسط=  
 درجات إمجايل= 

N  =املوضوعات عدد 

 خالل من التعلم إكمال نسبة حسابو 
 مع املتقن التعلم حيققون الذين الطالب عدد مقارنة
( للطالب صىاألق احلد) عموما الطالب عدد

 .٪ 100 بنسبة مضروبة

 
 اللغة فئة احلد األدىن من معايري االكتمال

 معارف املدرسة" ج" الثامن الصف يف العربية
. 75 هو فونوروجو بوجنكال الثانوية اإلصالح

 يقال ،75 ≤     الطالب كان إذا فردي، بشكل

                                                           
 .Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ،109نانا سجانا، 42

x  = 
Σ𝑥

𝑁
 

   

 

عدد الطالب الذين حيققون التعلم  x  =  التعلم إكمال حسبة
 %100 عدد الطالب عموما
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احلد  إىل استناًدا. التعلم يف كاملة تكون أن الطالب
 ≤ القيمة كانت إذا ،معايري االكتمالاألدىن من 

 التقييم أسئلة على العمل على قادرة أهنا فيعترب ،75
   (.الباحثة) املعلم قدمها اليت

 الستبيانا بيانات حتليل .3
" ج" الثامن الصف من الطالب تصورات

 التعاوين منوذج مع العربية اللغة تعلم عملية حول
 واليت كميا Numbered Heads Together جبنس
 يستخدم. الوصفي التحليل طريق عن مث حتليلها
 مقياس االستبيان طريقة يف املستخدم القياس مقياس
 إجابة كل درجات يلي فيما. (Guttman) جومتان
 :املستفىت قدمها بديلة

 جومتان مقياس 3.5 اجلدول
 درجة سؤال البديلة اإلجابات

 1 نعم

 0 ال
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 مت اليت( نعم) اإلجيابية التصورات عدد من
 النحو على املئوية النسبة حساب مث عليها احلصول

 :التايل
 

 

 إذا للمعايري وفقا االستبيان نتائج فتأهل
-0 حدود يف اإلجيابية االستجابة نتائج استخدام

 نطاق على ويطلق ،"االختالف من تقرتب" 50٪
 وملدى ،"وافقةامل وعدم االتفاق من قريب" 50٪

 اقرتاب" يسمى ٪100 إىل ٪50 من يرتاوح
 ".املوافقة

 النجاح مؤشر ح﴾ ﴿

 أو نشاط أي جناح لتحديد سمقيا هو مؤشر
 إىل الوصول على قادرا كان إذا ناجح إنه ويقال برنامج،
 جتاوز على قادر غري كان إذا وفشل امسبق حمدد مؤشر

 حثلبا جناح وصف ميكن. امسبق احملددة املؤشرات

 P = عددالدرجة
 x 100   درجات القصوى 



74 
 

 

 سواء ،التحسينات مناقشة خالل من الصفي اإلجرائي
 . الطالب أو باملعلمني املتعلقة

 الدورة حىت األوىل الدورة قبل البحث هذا يبدأ
 ملا معىن وإعطاء للنظر كمرجع الثانية والدورة األوىل
 املعايري البحث هذا استخدامو . اإلجراء بعد حتقيقه
. التايل اإلجراء مع جرائياإل قبل النتائج مبقارنة ،ةاملعياري
 حالة تظهر اإلجراء حالة كانت إذا ما هي ةاملعني املعايري

 اإلجراء إن يقالف اإلجراء، قبل من أفضل بالالط
 . ناجح

: هو البحث هذا يف املستخدمة النجاح معايري
 إىل املستندة العربية اللغة الدرس على التعلم تنفيذ( 1)

Numbered Heads Together، (2 )الطالب عدد يبلغ 
 مما ٪75 الطالب تعلم نشاط فئة على حيصلون الذين
 يقال بالعملية، يتعلق فيما بأنه مولياسا إي شرح إىل يشري

 (٪75) الطالب مجيع شارك إذا وجودة ناجح التعلم إن
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 شوهد 43.التعلم العملية يف نشطة مشاركة األقل على أو
: وهي مؤشرات، مخسة من البحث هذا يف النجاح
 االعرتاف خالل من والتعاون املعلم، أسئلة على اإلجابة
 والعالقات األفكار،/اآلراء عن والتعبري بالتنوع،

 يف عضو لك فهم ضمان) الطالب بني االجتماعية
 يف بنشاط املشاركني والطالب ،(املناقشة لنتائج اجملموعة

 .اجملموعات

 البحث تطبيق جدول ط﴾ ﴿

                                                           
: باندونج) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan مولياسا، إي 43

 .101 ،( 2008 روسداكريا،  رماجا

 التاريخ التنفيذ العملية الرقم

1 
 11إىل  2018ديسمرب  5 تأليف خطة البحث 

 2019يناير 

 2019فرباير  15-6 اإلعداد 2

مارس  6إىل  2019فرباير  27 تنفيذ تدريس الدورة األوىل 3
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2019 

 2019مارس  27-20 تنفيذ تدريس الدورة الثانية 4

 2019مارس  27 التقومي 5

6 
كتابة تقرير البحث 

 اإلجرائي الصفيّ 
مايو  13مارس إىل  27

2019 



 

 

 الباب الّرابع
 البحث نتائج

 يف .الباحثة عليها حصلت اليت البيانات فيه يتضمن
 مكان وضع وصف وهي مباحث، أربعة هناك الباب هذا

 دورة، لكل الببيانات حتليل دورة، لكل البيانات تفسري البحث،
 الوصف يف يالحظ أن فيمكن للتفسري، بالنسبة أما. واملباحثة

 :التايل

 البحث مكان وضع وصف أ﴾ ﴿
 لفيةاخل .1

يف  الثانوية اإلسالمية املدرسة معارف اإلصالح
قرية كاليسات، مقاطعة بوجنكال /قرية كابواس

مرتا  25على بعد حوايل  ة الشرقية.فونوروجو، جاو 
 ال.جنوب سوق بوجنك

 املدرسة معارف اإلصالحيعيش معظم طالب 
الثانوية اإلسالمية بوجنكال حول موقع املدرسة 

بفضل دعم . واملناطق خارج منطقة بوجنكال الفرعية
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النقل السهل نسبيا ومنشورات املدارس املنتشرة على 
اوي يف اجملتمع احمليط، نطاق واسع نسبيا واملوزعة بالتس

جتذب هذه املدرسة أطفال يقعون حول دائرة نصف 
وأن الطالب املقيمني . من املدرسة. كم 15قطرها 

. يف مساكن الطلبة من خمتلف أحناء منطقة جنرايون
تسبب وجود حالة جغرافية اسرتاتيجية إىل حد ما يف 

 زيادة املتحمسني.
غرايف يف املستقبل، استنادا إىل املوقع اجل

للمدرسة، من املتوقع أن يتم البحث عنها من العديد 
من املناطق، خاصة من منطقة بونوروجو اجلنوبية، إذا 
تطورت املدرسة مع تطور اجلغرافيا ونظام التعليم يف 

الثانوية اإلسالمية بوجنكال  املدرسة معارف اإلصالح
 بسرعة يف الفرتة املقبلة، كن جيد جدا.

 واألهداف املدرسة بعثةالرؤية وال .2
 املدرسةالرؤية من  .أ 

Q  B   B SaebU  األخالقوحسن 
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( كرميةال أخالق)اإلجناز املتفوق إميان والتقوى و 
 :ها هوؤشر وم

 التميز يف تعزيز الديين اإلسالمي (1
  QNbالعليا إىل زيادة يف التحصيل  (2
 التميز يف حتقيق زيادة العربية (3
 اللغة اإلجنليزية التميز يف تعزيز اإلجناز (4
 تتفوق يف تعزيز األداء الرياضي (5
 املتفوق يف حتسني اإلجناز الفين (6
 احلصول على بيئة (7
 كسب ثقة جمتمع مجعية (8

 البعثة من املدرسة .ب 
 يف املدرسة معارف اإلصالحالقيم تطوير 

تدعم القيم األخالقية  بوجنكال الثانوية اإلسالمية
مناهج  يضمن يف كما واألخالق واملهارات

 التعلم.
 تزايد املوقف والعامية للدين اإلسالمي. (1
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تطوير التعليم وتدريس علوم وتكنولوجيا  (2
 اجلودة من أجل حتسني نوعية التعليم.

تنفيذ التعلم واإلرشاد بشكل فعال، حبيث  (3
تطوير على النحو األمثل،  ميكن لكل طالب

 وفقا إلمكانات لديهم.
يز بشكل مكثف جلميع تنمية روح التم (4

سكان املدرسة يف كل من اإلجنازات 
 األكادميية وغري األكادميية.

 خلق بيئة مدرسية صحية ونظيفة ومجيلة. (5
شجع كل طالب وساعده على التعرف على  (6

إمكاناته، حىت ميكن تطويرها على النحو 
 األمثل.

تنفيذ اإلدارة التشاركية اليت تشمل مجيع  (7
 جلان املدرسة.سكان املدرسة و 

شجع الطالب على أن يكون لديهم  (8
دافع تعليمي عايل ومستمر ولديهم 

 إحساس كبري باملسؤولية جتاه اجملتمع.
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 نبذة خمتصرة عن املدرسة .3
 املوقع اجلغرايف .أ 

ملؤسسة اإلخالص للرتبية اإلسالمية ا
كلمات على بعد   يف كلسات تقع" اإلصالح"

بالتحديد يف كم من عاصمة بونوروجو، و  30
قرية كالسات مقاطعة بوجنكال، بونوروجو. ووفقا 
ا لرؤية املؤسسة ورسالتها، وهي مناسبة جد

قرية للظروف االقتصادية للمجتمع سكان ال
، وجتار، ورجال الذين يعملون كموظفني مدنيني

ني من ذوي الدخل فالح، و األعمال، وعمال
على الرغم من وجود العديد . املنخفضاملتوسط 

واملؤسسات التعليمية  اإلسالمية من املؤسسات
 عهد، هناك حاجة ماسة إىل وجود مبونوروجو
اإلسالمية من قبل اجملتمع حول منطقة  اإلصالح

نطقة الفرعية مبا يف بوجنكال الفرعية إىل خارج امل
 راون الفرعية.ذلك منطقة ننج
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 املدرسة .ب 
الثانوية  املدرسة معارف اإلصالح

كال برئاسة السيد حممد أصام بوجن اإلسالمية
مؤسسة دينية خاصة حتت هي  املاجستري. الدين

وحتت رعاية مؤسسة ( )هنضة العلماء NQرعاية 
مؤسسات وهي  4اإلصالح اإلسالمية وهناك 

 واملدرسة معارف اإلصالحروضة اإلخالص، 
 واملدرسة معارف اإلصالح، اإلسالمية االبتدائية

 ة معارف اإلصالحواملدرس ،اإلسالمية الثانوية
 اإلسالمية، ومعهد اإلصالح اإلسالمية. العالية

 نظام التعليم .ج 
فرتة دراسة  على" اإلخالص"ملؤسسة 

كمال مدهتا أربعة عشر عاما. وسنتني إل 
األطفال وست سنوات  ةالدراسات يف رياض

مدرسة االبتدائية وثالث إلكمال الدراسات يف 
لثانوية اكمال الدراسات على مستوى سنوات إل 

كمال الدراسات على مستوى وثالث سنوات إل 
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فرتة دراسة  على" اإلخالص"ملؤسسة العالية. 
كمال مدهتا أربعة عشر عاما. وسنتني إل 

األطفال وست سنوات  ةالدراسات يف رياض
مدرسة االبتدائية وثالث إلكمال الدراسات يف 

الثانوية كمال الدراسات على مستوى سنوات إل 
كمال الدراسات على مستوى وثالث سنوات إل 

 ةاإلسالمي تصميم املناهج الدراسيةو . العالية
بشكل مناسب مع نظام مؤسسة اإلخالص 

، وهذا يعين أن املواد املقدمة هي مزيج متكامل
 .اإلسالميةاملناهج الوطنية ومناهج املعاهد  من

 منظمة الطالب .د 
A ab هي ( ةرس)منظمة طالب املد
تتوىل . املؤسسة هذهطالب  منتدى للتعلم

A ab شؤون تطوير ( )على غرار جملس الطالب
حماضرة أو من بينهم . املواهب واالهتمامات
 طبلالخطاب وكذلك فرقة 
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 الالمنهجية .ه 
تنظمها  اليت الالمنهجيةكثري من هناك  

مبا  اإلسالمية الثانوية املدرسة معارف اإلصالح
 يف ذلك:

 الكشافة (1
2)  b KS  bKb (مريب لواء  يتال قواتال

 الرتاث(

 فرق  مسرية (3
 كرة الصاالت/كرة القدم (4
 اإلقليمي /الرقص التقليدي (5
 احلبش (6
 كرة الطائرة (7
 كرة املضرب (8
 قراءة القرآن (9

 أنشطة الروتني .و 
باإلضافة إىل أن تكون نشطة يف جمال 

 الثانوية املدرسة معارف اإلصالحالكشفية 
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 اليت تنفذ واليت تشملأنشطة منتظمة  اإلسالمية
احملاضرة، الصلوات، صالة الضحى، ، هي اخلطابة

ال يتم تنفيذ هذا . ، تالوة القرآنصالة الظهر
النشاط سوى زراعة القيم الدينية اجليدة وتعريفها 

 .وغرسها يف شخصية الطالب
 متخرجون .ز 

للرتبية اإلسالمية  "اإلخالص"مؤسسة 
 إلصالحاملدرسة معارف ا، وخاصة "اإلصالح"

املدرسة ، ذهب معظمهم إىل اإلسالمية الثانوية
كان هناك   ،العالية اإلسالمية معارف اإلصالح

ا من ذهب إىل مدارس أخرى داخل وخارج أيض
 كال.منطقة بوجن

 دورة لكل البيانات تفسري ب﴾ ﴿
هذا البحث اإلجرائي الصفّي يف الصف  أجرى

اإلسالمية الثانوية  املدرسة معارف اإلصالحب( ج)الثامن 
بوجنكال فونوروجو. وإجراء هذا البحث على دورتني 



86 
 

 

 منوذج التعاوين لرتقية نتائج تعلم الطالب من خالل 
م ييف تعل Numbered Heads Together (NHT) جبنس

 البحث الذي أجريت الباحثة ا إىلاستناد. اللغة العربية
احلصول ف، اسة األولية حىت الدورة الثانيةمن مرحلة الدر 

 ى البيانات التالية:عل

 التعرض لبيانات ما قبل الدورة .1
ت ، عقد2019فرباير  6يف يوم األربعاء 

املدرسة معارف  الباحثة االجتماع األول مع رئيس
يف هذا . الثانوية اإلسالمية بوجنكال اإلصالح

بحث اللطلب إذن  ت الباحثةاالجتماع استخدم
رسالة الطلب للحصول على إذن إجراء وتقدمي 

إىل جانب مراقبة الصف الثامن ث يف املدرسة البح
يعرب رئيس  يف هذا االجتماع القصري، ال. "ج"

ة عن اعرتاضه ورحب برغبة الباحثة يف إجراء املدرس
ث وآمل أن يتم البحث تنفيذها ميكن أن تقدم البح

. يم يف هذا املدرسةمسامهات وأمثلة ملمارسة التعل
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 ئيس املدرسة مبقابلة، يوصي ر بالنسبة للخطوة التالية
ملناقشة  الصف الثامن "ج"س اللغة العربية مدرّ 

 اخلطوة التالية.
فرباير  8 االجتماع الثاين يف يوم اجلمعة

 تعقد وفقا لنصيحة رئيس املدرسة ،2019
 الصفس مادة اللغة العربية ا مع مدرّ ة اجتماعالباحث

س اللغة العربية جتماع مع مدرّ اال. "ج"الثامن 
خطة حبثية  ةالباحث تم، قدّ "ج"امن الث صفال

من االجتماع . س املدرسةرئيحصلت على إذن من 
 ت، حصل"ج"الثامن  صفس اللغة العربية المع مدرّ 
على معلومات اقرتحها حملاولة إكمال مادة  ةالباحث

س بناًء على نصيحة من مدرّ . 1 يف الدورة "املهنة"
 ةالباحث ت، قبل""جالثامن  صفاللغة العربية ال

حملة عامة عن  ةقدم الباحثبعد ذلك، ت. االقرتاح
 تنفيذ البحث.

الثامن  صفالعربية يف ال اللغة سدر جدول 
دقيقة  40) 6و  2-1 يف الساعة يوم األربعاء "ج"
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، جرائيلإل ة أهّنا منفذةالباحث بّلغتو (. حصةلكل 
ة الباحث تأوضحاللغة العربية يكون مراقبا.  ومعلمّ 

راقبة مجيع أنشطة الطالب يف مكلف مب أن املراقب
لتسهيل . الفصل سواء كانت متوافقة مع اخلطة أم ال

 ورقة املالحظة اليت أدليت املراقب املالحظة، أعطي
ن البحث أجري على ة أالباحث بّلغت. ةهبا الباحث

، كل منها سيكون له اختبار هنائي للعمل نيدورت
يوم  ويف. لقياس مدى جناح اإلجراءات املتخذة

سيتم إجراء االختبار  2019فرباير  13 ،ربعاءاأل
 . اختبار املواد هو مادة عن املهنة. (Pre-Test) األول

، سيتم إجراء ةكما هو خمطط من قبل الباحث
 .2019فرباير  13يوم األربعاء  االختبار األول

ا من الصف طالب 22 يف االختبار األول حضر
 10 ةحثالبا أعطيت . يف هذا االختبار األولالثامن
، كان االختبار األول بناء على نتائج قيمة. أسئلة

فيما . ينظر إىل أن الطالب يفتقرون إىل املواد الالزمة
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مت إعادة  األول الذي يلي نتائج درجات االختبار
 .ةتلخيصها بواسطة الباحث

  قائمة بقيم االختبار األول 4.1اجلدول 
 وصف نتيجة اسم رقم
 مكتمل 80 كافيانتاراعبد اخلفيف   1
 غري مكتمل 30 مذكر القهارعبد  2
 مكتمل 80 ألدي سابوترا 3
 غري مكتمل 40 كونكورو  أنوجرا تاتاغ 4
 غري مكتمل 30 أرونج ديسوانتارا 5
 غري مكتمل 40 عاجي سابوتراباجوس  6
 غري مكتمل 50 فرانسيسكاساريديوي  7
 غري مكتمل 30 إرالجنا ريفالدو 8
 غري مكتمل 50 راجيفني آدي سابوت 9
م. حالصي أوىف  10

 أهديان ر.
 غري مكتمل 50

 غري مكتمل 50 ريندي يوسف أسريف 11
 غري مكتمل 50 ريفاليا رمحا د. 12
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 وصف نتيجة اسم رقم
رضوان أّول الدين  13

  أمحد
 غري مكتمل 40

 غري مكتمل 40 رزقي أجونج فراتاما 14
 غري مكتمل 30 تيو أجنا رمضان س. 15
 مكتمل 80 أمي سارة فضيال س. 16
 غري مكتمل 30 فيكي فريمانشه 17
 مكتمل 80 فيفي أسوة حسنة 18
 غري مكتمل 40 فرييل ووالنسيه إ. 19
 مكتمل 80 ي. أرفات الفائز 20
 غري مكتمل 30 ريان أريس فراستيو 21
 غري مكتمل 30 إليسا دوي نور 22

  1060 جمموع الدرجات
  40.82 متوسط

  
مراقبني  ت الباحثةاستخدم هذا البحثيف 

على مراقبة أنشطة تعلم  الباحثة يف اخلدمة مساعدة
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أثناء التنفيذ التعلم من خالل تطبيق  يف الطالب
. Numbered Heads Togetherجبنس  منوذج التعاوين

 س اللغة العربية السيد سوادياملراقب األول هو مدرّ 
 تمراقب لألنشطة الطالبية وكان املاجستري، يكون

تعليم اللغة العربية لعام  ةمن فئة طالب ةالثاني ةاملراقب
 .ة ألنشطة املعلممراقبتكون ، إيين نوريانيت 2015

 وصف نتائج البحث  .2
 الدورة األوىل .أ 

إىل  البحث اإلجرائي الصفيّ ينقسم تنفيذ  
مراحل، وهي مرحلة التخطيط للعمل، ومرحلة  4

ري اليت ، ومرحلة املالحظة ومرحلة التفكتنفيذ اإلجراء
، سيشرح كل مرحلة ملزيد من التفاصيل. تشكل دورة

 على النحو التايل:ا احبث من مراحل هذ
 التخطيط  (1

تنفيذ البحث ختطيط  رحلةم شريت
إىل نتائج  1 اإلجرائي الصفّي يف الدورة األوىل
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مالحظات ما قبل الدورة اليت أجريت يف تعلم 
ة، فإن من نتائج املالحظات األولي. اللغة العربية

 مواجهتها كما يلي: املشكالت اليت 
طريقة التعلم اليت يستخدمها املعلم يف  (.أ 

م هي طريقة احملاضرة وما يعملية التعل
زالت تظهر هيمنة املعلم يف كل عملية 

م مما يؤدي إىل ميل الطالب إىل أن يتعلال
 يكون أكثر سلبية.

مل بعض الطالب  يف أثناء عملية التعليم (.ب 
، لكنهم يشعرون ا على الدرسيهتمو 

مثل بالراحة من خالل أنشطتهم اخلاصة 
و نقص الدردشة مع األصدقاء جبانبهم، 

و كيز، و النعاس، و أحالم اليقظة، الرت 
القيام بأعمال أخرى خارج أنشطة 

 التعلم.
أن الطالب على  شجاعةعدم قدرة و  (.ج 

 .يفهمواعن املواد اليت مل  يسألوا
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ب على اإلجابة عن العدم قدرة الط (.د 
 حول املواد اليت تسليمها. أسئلة املعلم

 3 يفيف الدورة األوىل اليت نفذت 
ساعات من التعلم مع اخلطط على النحو 

 التايل:
 (RPPترتيب خطط تنفيذ التعلم ) (.أ 

على نتائج  تتكون مرحلة التخطيط بناء
 مالحظات ما قبل اإلجراء اليت إجراؤها

جيل القدرات من تس بدءا. الباحثة
األول االختبار األولية للطالب على قيمة 
تنفيذ هذا ف. لشرح املواد وطرح األسئلة

النشاط مبوافقة املشرف ومعلم اللغة 
 العربية.

املادة عن ، وهي إعداد املواد اليت تدريسها (.ب 
فعل مضارع + أن ، لن ، ل  الرتكيب

 أصحاب املهنة()



94 
 

 

 ،جمموعات 5تقسيم الطالب إىل  (.ج 
وتقسيم اجملموعات على أساس نتائج 

 .األول االختبار قيمة
 بطاقات رقم اجملموعة  جعل (.د 
 مصورة كوسيلة للمناقشة.جعل  (.ه 
ترتيب أوراق املالحظة ألنشطة الطالب  (.و 

 م.ييف عملية التعل ةوالباحث

 مرحلة تنفيذ اإلجراء (2
 27يوم األربعاء  تنفيذ الدورة األوىل

و  08.20-07.00 الساعة يف 2019فرباير 
تبدأ مرحلة (.  ساعات 3) 10.40-11.20

، فيذ مع املرحلة األولية، مث املرحلة األساسيةالتن
 وتنتهي مع املرحلة اخلتامية. 
يف أنشطة  ةبدأ الباحثيف املرحلة األولية، ت
قول التحيات وقراءة  التعليم والتعلم من خالل

حضور  كشف، والتحقق من  البسملة سويا
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. أهداف التعلم املراد حتقيقها تطالب ونقلال
 كرة عن املادة.ف ةعطي الباحثمث ت

 ةشرح الباحثويف املرحلة األساسية، ت
. احملاضرات واألسئلة واألجوبة طريقة املادة مع

يف الوقت املناسب بعد على هامش شرح املادة و 
الفرصة للطالب لطرح  الباحثةتيح شرح املادة، ت

 6، وهناك تسليمها ليتأسئلة حول املادة ا
 ةيب الباحثمث جت. طالب يسألون عن املادة
 تأوضح. ا فواحداعلى أسئلة طالب واحد

الطالب  ت، وسألة مرة أخرى املادة التاليةالباحث
عما إذا كان الطالب مجيعهم واضحا  مرة أخرى

لك الوقت مل يكن هناك طالب ، يف ذأم ال
يف . يهاأسئلة ليجيبوا عل ةالباحث ت، وقدمسألوا

تستخدم الباحثة منطا مماثال تقريبا، ، هذه املرحلة
طرح أسئلة على الطالب أو الطالب  وهي

الذين يقومون بطرح األسئلة على 
 ./الباحثةماملعلّ 
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 ةقسم الباحثبعد اكتمال شرح املادة، ت
، كل جمموعة تتكون جمموعات 5الطالب إىل 

أعضاء غري متجانسة من اجلنس  5-4من 
وعات بناء يف تقسيم اجملم. ألكادمييواملستوى ا

. تقسيم (Pre-Test) على نتائج االختبار األول
قبل بدء أنشطة  ةأعضاء اجملموعة من قبل الباحث

ميكن أن ينظر إىل تقسيم اجملموعة يف . التعلم
 اجلدول التايل:

 موعةاجملأعضاء  قائمة بأمساء 4.2اجلدول 

ء أعضا اسم اجملموعة
 اجملموعة

 قيمة اجلنس
االختبار 

 األول

1 

 80 ذكر خفيف
 40 ذكر باجوس
 30 ذكر فيكي
 40 ذكر تاتاغ
 30 أنثى إليسا
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2 

 80 ذكر ألدي
 50 أنثى ديوي

 50 ذكر جيفني
 30 ذكر أرونج

3 

 50 ذكر ريندي
 50 ذكر م. حالصي

 40 أنثى فرييل
 80 ذكر ي. أرفات

 30 ذكر قّهار

4 

 50 أنثى ريفاليا
 40 ذكر زقير 
 80 أنثى ميأ

 30 ذكر تيو
 80 أنثى فيفي 5
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 30 ذكر ريان
 30 ذكر إيرالجنا
 40 ذكر رضوان

 
عددا لكل جمموعة  ت الباحثةمث توزع

ولكل عضو من أعضاء فريق حيصل على عدد 
شرح قبل أن يبدأ العمل اجلماعي، ت. خمتلف
 أن منوذج التعلم املستخدم هو ة أوالالباحث

 Numbered Heads“جبنس  ج التعاوينمنوذ 

Together”  ّقم حيمل كل عضو يف وهو رأس ُمر
 ةتصل الباحثتاجملموعة رقما خمتلفا الحقا عندما 

، الذي جيب أن جييب الرقم موعةبرقم من اجمل
شرح بعد أن ت. على السؤال لتمثيل اجملموعة

على الطالب  اخلطوات اليت جيب ةالباحث
صورة بطاقة  ةعطي الباحثتدراستها يف اجملموعة، 
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دقائق  10نح تتعلق باملهنة لكل جمموعة ومت
 . ةالباحث للعمل على تعليمات

الحظ يف أثناء مناقشة اجملموعة، ت
ما سأل كل جمموعة عالباحثة مسار املناقشة وت

ا أو سيئة إذا كانت هناك أشياء أقل وضوح
 يشارك بعض الطالب يف مل هناك. الفهم

دثوا فقط ولعبوا مع حت ، ولكنهماملناقشات
أشخاص  3، وكان هناك أيًضا جمموعات أخرى

فقط ممن عملوا بينما انتظر آخرون إجابات من 
ا الباحثة أحياندين ت. زمالئهم يف اجملموعة

الطالب الذين يلعبون ويدردشون وال يشاركون 
 يف مناقشات مجاعية.

مجيع  ت الباحثة، سألدقائق 10بعد 
وا قد انتهوا من العمل اجملموعات عما إذا كان

بعد انتهاء مجيع . يف مهام اجملموعة اخلاصة هبم
ة دعو الباحثا، تاجملموعات من العمل يف مهامه
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ا من إحدى اجملموعات لتمثيل اجملموعة اليت رقم
 تقدم إجابات من نتائج عمل اجملموعة. 

من اجملموعات األخرى  ةالباحث تطلب
حة أم الرد من إجابات أخرى سواء كانت صحي

غري صحيحة أو كانت هناك إجابات إضافية 
ا طالب 11كان هناك . من جمموعات أخرى

جترأوا على التعبري عن آراء خمتلفة مع اإلجابات 
 4-3اليت قدمها أصدقاؤهم، واستمر النشاط 

بعد متثيل كل . أضعاف اجملموعة املتقدمة
بإبالغ نتائج إجابات   ةقوم الباحثاجملموعات، ت
حتصل اجملموعات اليت جتيب . كل جمموعة

أكثر من غريها باإلجابات الصحيحة على 
جائزة يف شكل تصفيق من مجيع زمالئها يف 

. وف واحلصول على هدايا من الباحثةالصف
 (reinforcement)التعزيز  الباحثةعطي ت

للمجموعات اليت حققت إجنازات ودوافع 
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جيدة للمجموعات اليت تفتقر إىل العروض 
 ىت حتسن دائًما من تعلمها.التقدميية ح

 ةضمن الباحثيف املراحل اخلتامية، ت
عن  ةالباحث تسأل. إكمال أنشطة اجملموعة

الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف املهام 
 عالوة على ذلك، تقوم الباحثة. اجلماعية

والطالب بإنتاج استنتاجات من املواد اليت 
الطالب  عاد اخلالصة،االنتهاء من . دراستها

 إىل مقاعدهم.
اجلميع قد فهموا بعد اإلحساس بأن 

 ةالباحث تعقد املادة املعروضة، وفقا للخطة
. األوىللدورة  (post-test) دورة االختبار النهائي

كان اهلدف من هذا االختبار هو معرفة مدى 
 منوذج التعاوينفهم الطالب للمواد باستخدام 

. بعد ”Numbered Heads Together“جبنس 
نهي هاء من العمل ومجع أوراق العمل، تنتاال

 والتحية. دعاءالتعلم من خالل قراءة ال ةالباحث
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 املالحظات  (3
 ة يف مرحلة املراقبة يساعدهاالباحث

 ةباحثمالحظان يتصرف بصفة مراقب ال
 املاجستري مدرس والطالب. أوال، السيد سوادي

املدرسة معارف  "ج"من الصف الثامن 
. الطاّلبكمراقب   سالميةالثانوية اإل اإلصالح

تكليف املراقبني . ةلباحثزميلة كمراقبة ا ثانيةو 
وأنشطة الطالب  ةمبراقبة مجيع أنشطة الباحث

منوذج  خالل أنشطة التعلم اليت استخدام ن
 Numbered Heads“جبنس  التعاوين

Together” بتنسيق . تستخدم مرحلة املالحظة
إذا كانت . ةبواسطة الباحث اليت توفريهامالحظة 

ومل تكن  ميهناك أشياء حتدث أثناء عملية التعل
تضمينها وكتابتها  ف، يف نقاط تنسيق املالحظة

شرح ما يلي فيما يتعلق و  .كمالحظات ميدانية
 بنتائج املالحظات يف الدورة األوىل:
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 بالوالطنتائج مراقبة أنشطة املعلم  (.أ 
 ميالحظة مهمة ملراقبة عملية التعلامل

يف هذه . بالالط أداء املعلم واملستمرة و 
ت الباحثة بتقسيم ورقة قام املالحظة

، وهي ورقة مالحظة املالحظة إىل جزأين
أنشطة املعلم وأوراق مالحظة أنشطة 

جدول يوجد  فيما يلي .الطالب يف التعلم
 ب.الملالحظات املعلم والط

 نتائج مراقبة أنشطة املعلم (1)
 1الباحثة يف الدورة نتائج املراقبة أنشطة  4.3اجلدول 

 معلومات النجاح معدل نقاط املؤشر
 حتقيق األهداف

 الطالبوحتفري 
 يكفي 60% 3

 جيد جًدا %100 5 تقدمي املعلومات
 الطالب يف تنظيم

 الدراسة جمموعات
 جيد جدا 100% 5
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 معلومات النجاح معدل نقاط املؤشر
موعات إرشاد اجمل

 تعلمال
 جيد 80% 4

 جيد %80 4 تقييم
 إعطاء اجلوائز

 

 جيد جدا 100% 5
 جيد جدا %86.67 26 اجملموع

 
 لطالبنتائج مراقبة أنشطة ا (2)

 1دورة يف ال بالنشاط الطنتائج مالحظة  4.4دول اجل
 الوصف نسبة الدرجة اسم رقم
 نشاط ٪80 4 عبد اخلفيف كافيانتارا 1
كفاية  ٪60 3 عبد القهار مذكر 2

 نشاط ٪80 4 ألدي سابوترا 3 النشاط 
 غري نشاط ٪20 1 وأنوجرا تاتاغ كونكور  4
 أقل نشاط ٪40 2 أرونج ديسوانتارا 5
باجوس عاجي  6

 سابوترا
كفاية  60٪ 3

ديوي  7 النشاط
 فرانسيسكاساري

 نشاط 80٪ 4
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 الوصف نسبة الدرجة اسم رقم
كفاية  ٪60 3 إرالجنا ريفالدو 8

 غري نشاط ٪20 1 جيفني آدي سابوترا 9 النشاط
كفاية  ٪60 3 م. حالصي أوىف أ. 10

 غري نشاط ٪20 1 سريفريندي يوسف أ 11 النشاط
 نشاط ٪100 5 ريفاليا رمحا د. 12
 أقل نشاط ٪40 2 رضوان أّول الدين أ. 13
 غري نشاط ٪20 1 رزقي أجونج فراتاما 14
 أقل نشاط ٪40 2 تيو أجنا رمضان س. 15
 نشاط ٪80 4 أمي سارة فضيال س. 16
كفاية  ٪60 3 فيكي فريمانشه 17

كفاية  ٪60 3 فيفي أسوة حسنة 18 النشاط
كفاية  ٪60 3 فرييل ووالنسيه إ. 19 النشاط
 نشاط ٪80 4 ي. أرفات الفائز 20 النشاط

 غري نشاط  ٪20 1 ريان أريس فراستيو 21
كفاية  ٪60 3 إليسا دوي نور 22

54.54 60 اجملموع النشاط
٪ 

 كفاية النشط
 

 



106 
 

 

 األوىلورة يف الدالتقييم  (.ب 
انتهاء،  الدورة األوىلبعد التعلم يف 

 الثاين اختبارإجراء تقييم من خالل توفري 
لقياس نتائج التعلم اليت حصل عليها 

إىل القيم اليت حصل عليها ا استناد. الطالب
 ب يفالالطالب، ميكن رؤية نتائج تعلم الط

طالع واإل أنشطة التعلم يف الدورة األوىل. 
 :اآليتعلى مزيد من التفاصيل يف اجلدول 

 1يف الدورة  الثاين مة درجات االختبارقائ 4.5اجلدول 
 وصف قيمة اسم رقم
 مكتمل 90 كافيانتاراعبد اخلفيف   1
 كتملغري م 50 مذكر القهارعبد  2
 مكتمل 90 ألدي سابوترا 3
 مكتمل 80 كونكورو  أنوجرا تاتاغ 4
 كتملغري م 60 أرونج ديسوانتارا 5
 كتملغري م 60 عاجي سابوتراباجوس  6
 مكتمل 80 انسيسكاساريفر ديوي  7
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 وصف قيمة اسم رقم
 كتملغري م 60  إرالجنا ريفالدو 8
 مكتمل 80 جيفني آدي سابوترا 9
م. حالصي أوىف أهديان  10

 ر.
 مكتمل 80

 غري مكتمل 50 ريندي يوسف أسريف 11
 مكتمل 80 ريفاليا رمحا د. 12
 غري مكتمل 40  رضوان أّول الدين أمحد 13
 تملغري مك 50 رزقي أجونج فراتاما 14
 مكتمل 80 تيو أجنا رمضان س. 15
 مكتمل 100 أمي سارة فضيال س. 16
 مكتمل 80 فيكي فريمانشه 17
 مكتمل 80 فيفي أسوة حسنة 18
 مكتمل 80 فرييل ووالنسيه إ. 19

 مكتمل 80 ي. أرفات الفائز 20

 كتملغري م 60 ريان أريس فراستيو 21
 مكتمل 80 إليسا دوي نور 22

  1590 اجملموع
  70.23 توسطامل
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 التأمل (4
استنادا إىل املالحظات على نتائج التعلم 

يف درس اللغة العربية  الثامن "ج"طالب الصف 
ونشاط الطالب يف املشاركة يف أنشطة تعلم 

 جبنس منوذج التعاويناللغة العربية من خالل 
NeaAaaaa sarae eegabiaa  يف الدورة األوىل

 على النحو التايل:
 أقل ك بعض الطالب الذين يولونهنا (.أ 

عند تقدمي املوضوع من  استماع و اهتمام
، ال يزال باإلضافة إىل ذلك. قبل املعلم

بعض الطالب يشعرون باحلرج من طرح 
األسئلة أو التعبري عن اآلراء للمعلم أو 

 اإلجابة على أسئلة املعلم.
، ال يشارك يف أثناء مناقشات اجملموعة (.ب 

الب يف حل مناقشات مجيع الط
، هناك بعض باإلضافة إىل ذلك. اجملموعة
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الطالب الذين ما زالوا يعتمدون على 
 األصدقاء األذكياء يف جمموعتهم.

، كان هناك خالل العرض التقدميي (.ج 
العديد من الطالب الذين مل يكونوا 
بطالقة وثقة عند تقدمي نتائج إجابات 

ضافة باإل. املناقشة اجلماعية اخلاصة هبم
، يبدو أن بعض الطالب الذين إىل ذلك

 و ستطيعون التقدم يبدو أقل اهتمامال ي
إىل أصدقائهم الذين يتقدمون يف  استماع

 ةشرتط الباحثمل ت. تقدمي نتائج مناقشاهتم
 الطالب الذين ال حيصلون على منعطف

 .جيد لألمام حىت يصبح الفصل صاخبا
قيمة نتائج تعلم الطالب متوسط  (.د 

 ٪ 63.64نسبة اكتمال  و 70.23
والنسبة املئوية ألنشطة تعلم الطالب 

يف  NeaAaaaa sarae eegabiaa جبنس
وكال هاتني  .٪ 54.54 1الدورة 
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النسبتني مل تستوف معايري جناح البحث 
 .٪ 75الذي مت حتديده وهو 

 الدورة الثانية . ب
 التخطيط (1

والتخطيط للتعلم يف الدورة الثانية مشابه 
يف  التأململتابعة نتائج املالحظة و  األوىل.دورة ل

حتسينات  أداء الباحثة مع املعلماألوىل، و  الدورة
 NeaAaaaa sarae جبنسيف تنفيذ التعلم 

eegabiaa:مبا يف ذلك ما يلي ، 
حتفيز الطالب  الباحثةقبل الدرس،  (.أ 

ليكونوا أكثر جرأة يف طرح آرائهم والتعبري 
 عنها.

للطالب للتعاون  نصيحة احثةالبقدم ت (.ب 
يف املناقشات وليس  بشكل أكثر نشاط

 االعتماد على إجابات من األصدقاء.
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ا تضمن الباحثة أن الطالب يفهمون حق (.ج 
إجابات نتائج مناقشات اجملموعة حىت 
يكونوا بطالقة وثقة أكرب عند استدعاء 

لعرض نتائج مناقشات اجملموعة  الباحثة
 بشكل عشوائي.

التوجيه للطالب إليالء  الباحثةعطي ت (.د 
املزيد من االهتمام واالستماع إىل عرض 
نتائج املناقشات اليت قدمتها جمموعات 

 أخرى.

 التنفيذ  (2
 م األربعاءيو يف  الثانية لدورةتنفيذ التعليم ل

 08.20-7.00يف الساعة  2019مارس  27
 تبدأ(. ساعات 3) 11.20-10.40و 

من خالل حتية  والتعلمأنشطة التدريس  ةالباحث
ا والتحقق من قائمة حضور وقراءة البسملة مع
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مث . الطالب ونقل أهداف التعلم املراد حتقيقها
 تطبيقا للمادة. ةعطي الباحثت

 ةشرح الباحثويف املرحلة األساسية، ت
. احملاضرات واألسئلة واألجوبة طريقة املادة مع

يف الوقت املناسب بعد على هامش شرح املادة و 
ب لطرح الفرصة للطال شرح املادة، تتيح الباحثة

 8، وهناك أسئلة حول املادة اليت تسليمها
بدأ بعض الطالب . طالب يسألون عن املادة

الذين كانوا يف السابق غري فعالني بالنشاط من 
خالل إظهار الشجاعة لطرح األسئلة أو التفكري 

 يف املواد اليت جتري دراستها. 
 ةقسم الباحثادة، تبعد اكتمال شرح امل

، كل جمموعة تتكون جمموعات 5الطالب إىل 
أعضاء غري متجانسة من اجلنس  5-4من 

 ةالباحث تبعد ذلك قام. واملستوى األكادميي
مبشاركة األرقام مع كل جمموعة وحصل كل 

اجملموعة على رقم خمتلف، وبعد أن عضو يف 
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على الطالب  اخلطوات اليت جيب ةوضح الباحثت
ة ورقة فارغة الباحث يف اجملموعة، تعطيدراستها 

دقائق للعمل على  10 لكل جمموعة وتعطي
 . ةتعليمات الباحث

يف أثناء مناقشة اجملموعة، تالحظ 
سأل كل جمموعة عما الباحثة مسار املناقشة وت

أو سيئة  كانت هناك أشياء أقل وضوحإذا  
كاد مجيع ،  يف مناقشات اجملموعة. الفهم

 و تويل الباحثة. موعاتبنشاط يف جم الطالب
املزيد من االهتمام لتهيئة الطالب للمشاركة يف 

 املناقشات.
 ت الباحثة، سألدقائق 10بعد مرور 

مجيع اجملموعات عما إذا كانوا قد انتهوا من 
بعد انتهاء . العمل يف مهام اجملموعة اخلاصة هبم

يع اجملموعات من العمل يف مهامها، تتصل مج
جمموعة واحدة لتمثيل  بأرقام من الباحثة
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اجملموعة لتقدمي إجابات من نتائج عمل 
 اجملموعة. 
من اجملموعات األخرى  ةالباحث تطلب

الرد من إجابات أخرى سواء كانت صحيحة أم 
غري صحيحة أو كانت هناك إجابات إضافية 

ا عرب مجيع الطالب تقريب. من جمموعات أخرى
ة باإلجابات اليت قدمها عن آراء خمتلف

، لذلك قاؤهم، لذلك بدأ الفصل صاخًباأصد
. ات الباحثة حىت أصبح التعلم مشروطتوسط

كان طالب الصف الثامن "ج" متحمسني 
، ألن الطالب استمتعوا بالتعلم أكثر من قبل
التعلم جبنس  واعتادوا على بطرق جديدة

NeaAaaaa sarae eegabiaa . 
 ةقوم الباحثبعد متثيل كل اجملموعات، ت

حتصل . ئج إجابات كل جمموعةبإبالغ نتا
اجملموعات اليت جتيب أكثر من غريها 
باإلجابات الصحيحة على جائزة يف شكل 
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ف واحلصول تصفيق من مجيع زمالئها يف الص
 تعطي الباحثة التعزيز. على هدايا من الباحثة

للمجموعات اليت حققت إجنازات ودوافع 
العروض  جيدة للمجموعات اليت تفتقر إىل

 ا من تعلمها.ة حىت حتسن دائمالتقدميي
 يف املرحلة اخلتامية، تقدم الباحثة

. دراستها الب استنتاجات من املواد اليتوالط
إىل  واالطالب عاد االنتهاء من االستنتاجات،

يع أهنم قد فهموا بعد أن شعر اجلم. مقاعدهم
ة االختبار الباحث تعقد املادة، وفقا للخطة

دف هذا االختبار إىل يه. الدورة الثانيةيف  الثاين
ى فهم الطالب للمواد باستخدام معرفة مد

 NeaAaaaa sarae جبنس منوذج التعاوين

eegabiaaنتهاء من العمل ومجع أوراق . بعد اال
التعلم من خالل قراءة  ةنهي الباحثالعمل، ت

 الصلوات والتحية.
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 مرحلة املالحظة (3
شرح ما يلي فيما يتعلق بنتائج املالحظات يف 

 ورة الثانية:الد
 نتائج املالحظة ألنشطة املعلم والطالب (.أ 

يف  نتائج مالحظة أنشطة الباحثة 4.6اجلدول 
 2الدورة 

معدل  نقاط مؤشر نسبة
 النجاح

 املعلومات

حتقيق األهداف وحتفري 
 الطالب

 وحتفيز الطالب

 جيد 80% 4

 تقدمي املعلومات

 

 جيد جًدا 100% 5
تنظيم الطالب يف جمموعات 

 دراسةال
 جيد جدا 100% 5

 إرشاد اجملموعات التعلم

 العملودراسة

 جيد 80% 4
 جيد جدا %100 5 تقييم

 إعطاء اجلوائز

 جائزة

 جيد جدا 100% 5
 جيد جدا %93.33 28 اجملموع
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 من النجاح ستوىامل
 املسند مستوى جناح ساقي

 جيد جدا 86-100٪
 جيد 76-85٪
 مقبول 60-75٪
 ناقص 55-69٪
 الناقصأقل من  ٪ 54 - ≥

 

 2نتائج مالحظة أنشطة الطالب يف الدورة  4.7دول اجل

 الوصف نسبة الدرجة اسم رقم
 نشاط ٪100 5 عبد اخلفيف كافيانتارا 1
 كفاية النشاط ٪60 3 عبد القهار مذكر 2
 نشاط ٪80 4 ألدي سابوترا 3
 نشاط ٪80 4 أنوجرا تاتاغ كونكورو 4
 كفاية النشاط ٪60 3 أرونج ديسوانتارا 5
 نشاط ٪80 4 باجوس عاجي سابوترا 6
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 الوصف نسبة الدرجة اسم رقم
 نشاط ٪80 4 ديوي فرانسيسكاساري 7
 نشاط ٪80 4 إرالجنا ريفالدو 8
 كفاية النشاط ٪60 3 جيفني آدي سابوترا 9
 نشاط ٪80 4 م. حالصي أوىف أهديان  10
 نشاط ٪ 80 4 ريندي يوسف أسريف 11
 نشاط ٪100 5 ريفاليا رمحا د. 12
 كفاية النشاط ٪60 3 رضوان أّول الدين أمحد  13
 كفاية النشاط ٪60 3 رزقي أجونج فراتاما 14
 كفاية النشاط ٪60 3 تيو أجنا رمضان س. 15
 نشاط ٪100 5 أمي سارة فضيال س. 16
 كفاية النشاط ٪60 3 فيكي فريمانشه 17
 نشاط ٪80 4 فيفي أسوة حسنة 18
 نشاط ٪80 4 فرييل ووالنسيه إ. 19
 نشاط ٪80 4 ي. أرفات الفائز 20
 كفاية النشاط ٪60 3 ريان أريس فراستيو 21
 نشاط ٪80 4 إليسا دوي نور 22

75.45 83 اجملموع
٪ 

 نشاط
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 نتائج تقييم الدورة الثانية (.ب 
إىل القيم اليت حصل عليها استناًدا 

ب يف الالطالب، ميكن رؤية نتائج تعلم الط
للحصول . الدورة الثانية أنشطة التعلم من

، ميكن االطالع على مزيد من التفاصيل
 :التايلعلى اجلدول 
 قائمة درجات االختبار 4.8اجلدول 

 الثاين يف الدورة الثانية

 وصف قيمة اسم رقم
 مكتمل 100 كافيانتاراعبد اخلفيف   1
 مكتمل 90 مذكر القهارعبد  2
 مكتمل 90 ألدي سابوترا 3
 مكتمل 80 كونكورو أنوجرا تاتاغ 4
 مكتمل 80 أرونج ديسوانتارا 5
 كتملغري م 70 عاجي سابوتراباجوس  6
 مكتمل 90 فرانسيسكاساريديوي  7
 مكتمل 90 إرالجنا ريفالدو 8
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 وصف قيمة اسم رقم
 كتمل م 80 جيفني آدي سابوترا 9
 مكتمل 80 م. حالصي أوىف أهديان ر. 10
 مكتمل 90 ريندي يوسف أسريف 11
 مكتمل 80 .ريفاليا رمحا د 12
 مكتملغري  70  رضوان أّول الدين أمحد 13
 مكتمل 80 رزقي أجونج فراتاما 14
 مكتملغري  70 تيو أجنا رمضان س. 15
 مكتمل 100 أمي سارة فضيال س. 16
 مكتملغري  70 فيكي فريمانشه 17
 مكتمل 90 فيفي أسوة حسنة 18
 مكتمل 90 فرييل ووالنسيه إ. 19
 مكتمل 90 ائزي. أرفات الف 20
 مكتملغري  70 ريان أريس فراستيو 21
 مكتمل 90 إليسا دوي نور 22

  1840 اجملموع
  80.36 توسطامل
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 التأمل (4
بعد تنفيذ اإلجراءات املتعلقة التأمل 

 Numbered Heads جبنس  منوذج التعاوينبتطبيق 

Together . ةالتفكري من قبل املعلم والباحثو 
إعادة تقييم القيام به والنظر الذين يهدفون إىل 

تؤدي  اإلجراءات املتخذة ميكن أنيف إذا كانت 
. ا لألهداف املرجوةإىل حتسينات يف التعلم وفق

احلصول على ف بناء على نتائج املالحظات،
 األشياء التالية:

ا إىل املالحظات اليت أبداها استناد (.أ 
توضيح أنه يف الدورة الثانية  ان،املراقب

 جبنس  منوذج التعاوينباستخدام لتعلم ا
Numbered Heads Together   كانت

. هناك زيادة يف أنشطة تعلم الطالب
لك يف ورقة املالحظة ميكن مالحظة ذ

ب واليت توضح مجيع الاخلاصة بالط
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جوانب أنشطة تعلم الطالب اليت دخلت 
 معايري النجاح.يف 

منوذج عند تنفيذ التعلم باستخدام  (.ب 
 Numbered Heads نس جب التعاوين

Together مل يعد يف الدورة الثانية ،
الطالب خيجلون من التفاعل مع املعلم 

 مثل طرح أسئلة املعلم واإلجابة عليها.
، ساعد خالل مناقشات اجملموعةيف  (.ج 

معظم الطالب بعضهم البعض يف حل 
موعة وكان جو مشكالت مناقشة اجمل
 ا للغاية حيث ملنقاش اجملموعة مفضي

 .تكن هناك جمموعات صاخبة
يف خالل العرض التقدميي، كان معظم  (.د 

الطالب نشطني يف االهتمام وإبداء الرأي 
 من العروض التقدميية لألصدقاء.
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 دورة لكل البيانات حتليل ج﴾ ﴿
 حتليل البيانات قبل الدورة .1

 األول البيانات من االختبار 4.9دول اجل

 املعلومات وصف رقم
 طالًبا 22 مجيع الطالب إمجايل .1
 40.82 الطالب  نتيجةمتوسط  . 2
 5 مكتملونعدد الطالب الذين  .3
 17 عدد الطالب الذين غري مكتملني .4
 %22،73 (%اكتمال التعلم ) .5

 

كن مالحظة أن النتائج استنادا إىل اجلدول، مي
%. الطالب يف 22.73هي  ب األولالامتحان الط

ذين أعلنوا أهنم أكملوا أو الصف الثامن "ج" ال
. تشري النسبة املئوية إىل أن اكتمال KKaجيتمعون يف 

نتائج التعلم لطالب الصف الثامن "ج" ال يزال 
 .منخفضا
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 األولاالختبار  مستوىاكتمال  4.1الرسم البياين 
، 4.9واجلدول  4.1ساس الرسم البياينعلى أ

مل يتقنوا املواد املطلوبة  ميكن مالحظة أن الطالب
هذا واضح مع عدد متوسط . ا من مادة املهنةمسبق

فقط  40.82عليها الطالب  الدرجات اليت حصل
 ةقوم الباحثلذلك ست. ٪22.73وإكتمال التعلم 

جبنس  منوذج التعاوينبإجراء البحث باستخدام 
Numbered Heads Together  بقصد أن يتمكن

باستخدام وسائل  "املهنة"الطالب من فهم املواد 
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للبحث الذي بدأ يف فيما يلي وصف . جديدة وممتعة
األوىل إىل قيمة  الدورة يصل يف ، إذا ملالدورة األوىل

، فسوف ةاإلكمال كما هو متوقع من قبل الباحث
ينتقل إىل الدورة الثانية حىت يتم حتقيق قيمة االكتمال 

 كما هو متوقع.

 حتليل البيانات يف الدورة األوىل .2
 نتائج حتليل أنشطة املعلم والطالب . أ

 أنشطة املعلم  حتليلنتائج  (1
 جاحستوى من النامل

 املسند مستوى جناح ساقي
 جيد جدا 86-100٪
 جيد 76-85٪
 مقبول 60-75٪
 ناقص 55-69٪
 الناقصأقل من  ٪ 54 - ≥
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راقبة عمليات ماستنادا إىل جدول 
أن نرى كيف يتناسب بنجاح يمكن ف، ةالباحث
 ًء على مستوى جناح أنشطة الباحثة. بنااملتوقع

يف فئة جيدة خالل الدورة األوىل ألنشطة التعلم 
 .٪86.67جًدا بنسبة 

 بالالطأنشطة  حتليلنتائج  (2
نتائج مالحظة  4،4 دولاجلبناء على 

الطالب، ميكن مالحظة أن مستوى  نشاط
 NeaAaaaaنشاط الطالب يف التعلم جبنس 

sarae eegabiaa مما ٪54.54 على نسبة ،
 5هناك . يعين أنه ينتمي إىل الفئة كفاية النشاط

 3يف فئة غري النشاط، و طالب مدرجني 
طالب يف  8طالب يف الفئة أقل نشاط، و 

طالب يف الفئة  6الفئة كفاية النشاط، و 
إمجااًل، ميكن أن نستنتج أن متوسط . نشاط

املدرسة نشاط فئة الطالب الصف الثامن "ج" 



127 
 

 

يف الدورة  الثانوية اإلسالمية معارف اإلصالح
 األوىل هو يف فئة "كفاية النشاط".

خالل معايري الفعالية الطالب يف  من
 Numbered Heads Together جبنس التعاوين 

يف خالل جدول  األوىل يرى يف الدورة
 :ملخص نشاط التعلم ما يلي

 1ملخص نشاط التعلم الطالب يف الدورة  4.10اجلدول

دورة لل النسبة املئوية دورة األوىلال النشاطالبيانات  رقم
 األوىل

 ٪27.27 6 نشاط 1

 ٪36.36 8 كفاية النشاط 2

 ٪13.63 3 نشاطالأقل  3

 ٪22.72 5 غري النشاط 4
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 التحليل عن التقييم يف الدورة األوىل . ب
 اختبار الثاينملخص النتائج  4.11اجلدول 

 املعلومات وصف رقم
 طالبا 22 إمجايل مجيع الطالب .1
 70.23 قيمة الطالبمتوسط  . 2
 14 كتملونمعدد الطالب الذين  .3
 8 غري مكتملنيعدد الطالب الذين  .4
 ٪ 63.64 (%اكتمال التعلم ) .5
 

من خالصة لنتائج الدورة األوىل يف 
قيمة االختبار الثاين ميكن مالحظة أن متوسط 

الطالب يف دروس اللغة العربية يف الدورة األوىل 
ونسبة اكتمال تعلم الطالب هي  70.23هو 

قيمة أن نتائج تعلم  ويبني متوسط. 63.64٪
 احملدد اكتمال معايريالطالب مل تصل إىل 

(KKM) 75 أما بالنسبة لنسبة اكتمال نتائج .
 اآليت:تعلم الطالب  موضح يف الرسم البياين 
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االختبار الثاين يف اكتمال مستوى  4.2الرسم البياين 

 1دورة ال

 حتليل البيانات للدورة الثانية .3
 نتائج حتليل أنشطة املعلم والطالب . أ

 أنشطة املعلم حتليلنتائج  (1
على جدول مراقبة األنشطة  بناء

ة كما رؤية مستوى جناح الباحث ميكناحثة، الب
استنادا إىل مستوى جناح أنشطة . ةمتوقع هي
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، تعد الدورة الباحثة خالل أنشطة التعلم
 .٪93.33الثانية يف فئة جيدة جًدا بنسبة 

 لطالبأنشطة ا حتليلنتائج  (2
استنادا إىل جدول مراقبة الطالب، 
ميكن مالحظة أن مستوى نشاط الطالب يف 

 Numbered Heads جبنس  اوينمنوذج التع

Together كان هناك . ٪75.45على نسبة
طالب  8طالبا مدرجني يف "النشاط"، و  14

إمجاال، . كانوا مدرجني يف "كفاية النشاط"
نشاط طالب ميكن أن نستنتج أن متوسط 

 املدرسة معارف اإلصالحبالصف الثامن "ج" 
يف الدورة الثانية هو الثانوية اإلسالمية 

 نشاط".ال"
 التعاوين من معايري نشاط الطالب يف 

ميكن  ،Numbered Heads Together جبنس 
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رؤية يف الدورة الثانية من خالل جدول 
 تلخيص نشاط التعلم التايل:

 ملخص نشاط التعلم يف الدورة الثانية 4.12اجلدول 

دورة ال نشاطالبيانات ال رقم
 لثانيةا

 دورةلل النسبة املئوية
 الثانية

 ٪63.64 14 شاطن 1

 ٪36.36 8 اطالنش كفاية 2

 - - أقل النشاط 3

 - - النشاطغري  4

 

 التحليل عن التقييم يف الدورة الثانية . ب
 2لدورة االختبار الثاين يف اماخص النتائج  4.13اجلدول 

 املعلومات وصف رقم
 طالبا 22 إمجايل مجيع الطالب .1
 80.36 قيمة الطالبمتوسط  . 2
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 17 مكتملونعدد الطالب الذين  .3
غري عدد الطالب الذين  .4

 مكتملني
5 

 ٪ 77.27 (٪اكتمال التعلم ) .5
 

من خالصة نتائج االختبار الثاين يف 
قيمة الدورة الثانية ميكن مالحظة أن متوسط 

الطالب يف دروس اللغة العربية يف الدورة الثانية 
 والنسبة املئوية إلكتمال تعلم 80.36هو 

تظهر القيمة املتوسطة . ٪77.27الطالب هي 
 معايريأن نتائج تعلم الطالب قد وصلت إىل 

ميكن توضيح . 75هي  KKM)) احملدد اكتمال
الطالب يف  النسبة املئوية الكتمال نتائج تعلم

 الرسم البياين اآليت:

 
2دورة ال الثاين يفاالختبار اكتمال مستوى  4.3الرسم البياين   
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 املباحثة  د﴾ ﴿
من خالل هاتني الدورتني هذا البحث اإلجراء 

 منوذج التعاوين جبنسلتحديد ما إذا كان تطبيق 
Numbered Heads Together ّسن نشاط ميكن أن حي

املدرسة ب "ج"الطالب ونتائج التعلم من الفصل الثامن 
يتم توضيح الزيادة . معارف اإلصالح الثانوية اإلسالمية

ب ونتائج التعلم وردود الطالب املتعلقة اليف نشاط الط
 .على النحو التايل Numbered Heads Togetherبتعلم 

 بالنتائج متزايدة لنقاط نشاط الط .1
 بالنشاط الط نتائج 4.14دول اجل

 الدورة الثانية الدورة األوىل اسم رقم
 5 4 كافيانتاراعبد اخلفيف   1
 3 3 مذكر القهارعبد  2
 4 4 ألدي سابوترا 3
 4 1 كونكورو  أنوجرا تاتاغ 4
 3 2 أرونج ديسوانتارا 5
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 الدورة الثانية الدورة األوىل اسم رقم
 4 3 عاجي سابوتراباجوس  6
 4 4 فرانسيسكاساريديوي  7
 4 3 إرالجنا ريفالدو 8
 3 1 جيفني آدي سابوترا 9
م. حالصي أوىف  10

 أهديان ر.
3 4 

 4 1 ريندي يوسف أسريف 11
 5 5 ريفاليا رمحا د. 12
رضوان أّول الدين  13

  أمحد
2 3 

 3 1 رزقي أجونج فراتاما 14
 3 2 تيو أجنا رمضان س. 15
 5 4 أمي سارة فضيال س. 16
 3 3 فيكي فريمانشه 17
 4 3 سنةفيفي أسوة ح 18
 4 3 فرييل ووالنسيه إ. 19
 4 4 ي. أرفات الفائز 20
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 الدورة الثانية الدورة األوىل اسم رقم
 3 1 ريان أريس فراستيو 21
 4 3 إليسا دوي نور 22

 83 60 اجملموع
٪54.54 النسبة  75.45٪  
 نشاط كفاية النشاط الوصف

بيانات من زيادة يف أن هناك  اجلدول يرى يف
 درجة النشاط الطاليب على أساس املالحظة يف أنشطة

ملزيد من . التعلم يف الدورة األوىل والدورة الثانية
 يف الرسم البياين اآليت. نظرستطاع ال، االتفاصيل
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 بالالنسبة املئوية لنشاط الط 4.4الرسم البياين 

، وجودة يف الرسم البياين أعالهمن البيانات امل
ميكن مالحظة أن فعالية الطالب يف حتسني التعلم من 

، بزيادة  ٪ 54.54الدورة األوىل هي فئة كافية بنسبة 
حبيث يصبح نشاط الطالب يف  ٪ 20.91قدرها 

 .٪ 75.45نشطة بنسبة الالدورة الثانية فئة 
 
 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

الدورة 
 األوىل

الدورة 
 الثانية



137 
 

 

 نتائج تعلم الطالب ترقية .2
، يشري إىل أن تطبيق ناء على نتائج الدراسةب

يف   Numbered Heads Together جبنس  منوذج التعاوين
ميكن أن حيسن نتائج تعلم الطالب  "ج"الثامن  صفال

ميكن مالحظة زيادة نتائج تعلم الطالب . يف املواد العربية
األول، واالختبار الثاين للدورة األوىل،  ختباريف اال

ملزيد من التفاصيل حول . اين للدورة الثانيةواالختبار الث
، ميكن االطالع على اجلدول ترقية نتائج تعلم الطالب

 اآليت.
الدورة االختبار األول و  يف طالبالقائمة درجات  4.15اجلدول 

 2والدورة  1

االختبار  اسم رقم
 األول

الدورة 
 األوىل

الدورة 
 الثانية

 100 90 80 كافيانتاراعبد اخلفيف   1
 90 50 30 مذكر القهارعبد  2
 90 90 80 ألدي سابوترا 3
 80 80 40 كونكورو  أنوجرا تاتاغ 4
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االختبار  اسم رقم
 األول

الدورة 
 األوىل

الدورة 
 الثانية

 80 60 30 أرونج ديسوانتارا 5
 70 60 40 عاجي سابوتراباجوس  6
 90 80 50 فرانسيسكاساريديوي  7
 90 60 30 إرالجنا ريفالدو 8
 80 80 50 جيفني آدي سابوترا 9
م. حالصي أوىف  10

 ن ر.أهديا
50 80 80 

 90 50 50 ريندي يوسف أسريف 11
 80 80 50 ريفاليا رمحا د. 12
رضوان أّول الدين  13

  أمحد
40 40 70 

 80 50 40 رزقي أجونج فراتاما 14
 70 80 30 تيو أجنا رمضان س. 15
 80 100 100 أمي سارة فضيال س. 16
 70 80 30 فيكي فريمانشه 17
 90 80 80 فيفي أسوة حسنة 18
 90 80 40 فرييل ووالنسيه إ. 19
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االختبار  اسم رقم
 األول

الدورة 
 األوىل

الدورة 
 الثانية

 90 80 80 ي. أرفات الفائز 20
 70 60 30 ريان أريس فراستيو 21
 90 80 30 إليسا دوي نور 22

 1840 1590 1060 اجملموع
70.2 40.82 املتوسط 

3 
80.36 

 17 14 5 الطالب الذين مكتملون
22.73 النسبة املئوية لالكتمال

٪ 
63.6

4٪  
77.27

٪  
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زيادة النسبة املئوية يف نتائج تعلم  4.5الرسم البياين 
 2، والدورة 1والدورة ، االختبار األولالطالب 

 4.5والرسم البياين  4.15على اجلدول  بناء
، ميكن من املعروف أن بالاكتمال تعلم الط نسبة

 االختبار األولالنسبة املئوية لتعلم التمكن يف 
وعدد الطالب  40.82فصل المبتوسط  22.73٪
، بالنسبة للدورة األوىل. 5يصل إىل  مكتملونالذين 

صل الفمبتوسط  ٪63.64تبلغ نسبة االكتمال 
 14جمموعه  75 ≤وعدد الطالب له قيمة  70.23
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، بلغت للدورة الثانيةبينما بالنسبة . طالبا 22من 
، 80.36صل الفمبتوسط  ٪77.27نسبة االكتمال 

 17 75 ≤وبلغ عدد الطالب الذين بلغت قيمتهم 
 .طالًبا 22ا من طالب

 الذي لالختبار األولالنسبة املئوية يف متوسط 
، زادت قيمة تقييم الدورة ٪22.73 هو عليهحصول 

 ٪63.64ة اكتمال تعلم الطالب إىل األوىل من نسب
ويف الدورة الثانية مت . ٪40.91أو زادت بنسبة 

أو زيادة  ٪77.27احلصول على قيمة التقييم عند 
 .٪54.54االختبار األول عن 

 Numbered جبنس  منوذج التعاوينباستخدام 

Heads Together تبني  الدورة األوىل والدورة الثانيةبني ،
الدورة الثانية من الدورة لتعلم أعلى يف أن نسبة اكتمال ا

، ميكن أن حتدث بسبب عدة عوامل مبا يف ذلك األوىل
هناك . االختالفات يف املادة يف الدورتني األوىل والثانية

مثل  ةرسمل آخر يتعلق بعوامل بيئة التعلم، وهي املدعا
لذا فإن . أساليب التدريس وعالقات املعلم والطالب
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. ا عن الذكاء املنخفضال ينجم دائمب الجناح تعلم الط
طاملا أن الطالب يتابعون التعلم بفعالية يف فهم طالب 

  Numbered Heads Togetherالدورة األوىل لتنفيذ طريقة 
وال يتم تعظيم العالقة باملعلم حىت ال يتم تعظيم نتائج 

بينما يف الدورة . تعلم الطالب يف تقييم الدورة األوىل
يف هذه الدورة . تائج تعلم الطالب أفضل، تكون نالثانية
، يفهم الطالب بشكل أفضل اإلجراء اخلاص الثانية

ألنه   Numbered Heads Togetherبتنفيذ طريقة تدريس 
يف بداية الدرس يشرح املعلم مرة أخرى حول طريقة 

Numbered Heads Together   بشكل أبطأ حبيث يكون
باإلضافة إىل . تعلمالطالب مهتمني أكثر باتباع عملية ال

لعالقة بني املعلم والطالب أيضا حيث ، تزداد اذلك
أسئلة حول ا لطرح يكون الطالب أكثر استعداد

حبيث يصبح فهمهم للموضوع  صعوبات التعلم للمعلم
. أفضل مما يؤدي إىل نتائج تعليمية أفضل يف الدورة الثانية

 Numbered Heads جبنس  منوذج التعاوين، وبالتايل

Together نتائج تعلم الطالب يستطيع لرتقية. 
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 جبنس  للتعلم التعاوين فيما يتعلق الطالب استجابات .3
Numbered Heads Together  اللغة العربية الدرسيف  

 جبنس عاوين ملعرفة استجابات الطالب للتعلم الت
Numbered Heads Together الذي مت تنفيذه ،

توزيعها يف هناية اليت  أوراق استبيان ت الباحثةاستخدم
. فيما يلي نتائج االستبيانات حول تصورات الثانية الدورة

 Numbered Heads Together  طريقةالطالب الستخدام 
 .4.16يف اجلدول 

 للصف تصور الطبقة بيانات االستبيان 4.16اجلدول 
 Numbered Heads جبنس  التعاوين لتطبيق  "ج"الثامن 

Together 
رقم  البند املؤشر

 استبيان
جمموع 
 النقاط

 نسبة

أداء الطالب يف املهام 
 األكادميية

1.2 

 

35 79.54٪  

٪84.09 37 3.4 اعرتاف التنوع  

6.7، 5تطوير املهارات   52 78.78٪  
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 االجتماعية

االستفادة من الكتب أو 
األدلة اإلرشادية يف حل 

املشكالت أو املشكالت 
 اليت يقدمها املعلمون

8 14 63.63٪  

تفكري سويا لوصف ال
وضمان معرفة كل عضو 

باإلجابات على املهام اليت 
 قدمها املعلم

9  ،10  ،
11 

55 83.33٪  

%79.79 193 اجملموع  
 

إمجايل النقاط املشار إليها يف اجلدول هي جمموع 
على نتائج  بناء. نقاط التصورات اإلجيابية للطالب

استبيان تصورات الطالب للتعلم باستخدام طريقة 
يف هناية  Numbered Heads Together جبنس لتعاوين  ا

، فإن النتائج اليت حصول عليها كما يف الدورة الثانية
 اآليت.الرسم البياين 
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النسبة املئوية الستجابات طالب  4.6 الرسم البياين

 جبنس  منوذج التعاوينلتطبيق  الصف الثامن "ج"
Numbered Heads Together 

حول النسبة املئوية  4.6 الرسم البياينا إىل استناد
 جبنس  التعاوينمنوذج الستجابات الطالب لتطبيق 

Numbered Heads Together ميكن مالحظة أن ،
املدرسة ب " "ج"الثامن  صفمن طالب ال 79.79٪

يوفرون استجابة  معارف اإلصالح الثانوية اإلسالمية
من الطالب اآلخرين الذين قدموا و  ٪20.21إجيابية 

 %. 20.21 استجابة سلبية

0.00%

50.00%

100.00%

استجابة 
 إجيابية
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طالب  8من نتائج املقابالت اليت أجريت مع 
، ذكر معظم الطالب أن "ج"الثامن  صفثلني من المم
  Numbered Heads Togetherعلم باستخدام طريقة الت

ا على جعلهم يفهمون املزيد عن املواد املقدمة كان قادر 
على الرغم من أن املشكلة الرئيسية بالنسبة . يف التعلم

إال  نوا من قبول التنوع يف اجملموعة،هلم هي أهنم مل يتمك
أوا يف حماولة االستمرار يف املشاركة النشطة وتلقي أهنم بد

هذا يدل . االختالفات بني األفراد يف جمموعة الدراسة
ادة من عملية تعلم اللغة على أن الطالب يشعرون بالسع

اليت   Numbered Heads Together، وهي طريقة العربية
 كانت تستخدم يف طريقة احملاضرة.
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 اخلامس الباب
 االختتام

 هذا يف. العلمي البحث هذا يف أخري باب الباب هذا
 واالقرتاحات االستنتاجات من العديد الباحثة تقدم الباب،
 .البحث نتائج على بناء البحثية

 االستنتاجة أ﴾ ﴿
 على تلخيصها ميكن واملناقشة البحث نتائج على بناء

 :التايل النحو
 Numbered Heads جبنس التعاوين منوذج تطبيق .1

Together العربية اللغة مادة والتعلم التعليم عملية يف 
 مث املعلم، من املادة بشرح بدأ" ج" امنالث للصف
 الطالب تناقش وبعد فرق، مخس إىل الطالب تقسيم

 فقّدم مستدعة منرته الذي ومن النمرة، املعلم استدعى
 و املناقشة النتيجة من حصل ما ليعرض األمام إىل

 الوعي تضحا. أصدقاؤه و املعلم من السؤال إجابة
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 يف زيادة هناك. التعلم أمهية على الطالب لدى
 االختالف وقبول التعلم يف الطالب مسؤولية

 . الطالب بني الشخصية
 Numbered Heads جبنس التعاوين منوذج تطبيق .2

Together نتيجة وترقية الطالب نشاط يرتقي 
النسبة املئوية ألنشطة يف الدورة األوىل يبلغ . تعلمهم

وضح نشاط الطالب يف أ. ٪54.54تعلم الطالب 
زادت النسبة املئوية يف الدورة الثانية ". كافية"فئة ال

إذا، نقارن بني ". نشاط"يف الفئة  75.45٪
 Numbered Headsجبنس النتيجتني أن منوذج التعاوين 

Together قادر على ترقية أنشطة تعلم الطالب .
اكتمال بلغ ي، و 75عرف أن معايري اكتمال احملدد 

، ٪22.73دورة ختبار ما قبل التعلم الطالب يف اال
ويف الدورة األوىل يبلغ اكتمال تعلم الطالب 

. فحصلت ٪77،27، ويف الدورة الثانية 63.64٪
أن منوذج التعاوين االستنباط من البيانات السابقة 
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قادر على ترقية  Numbered Heads Togetherجبنس 
 .نتيجة تعلم الطالب

 االقرتاحة ب﴾ ﴿
 االقرتاحات من العديد هناك ، الدراسة هذه على بناء
 :التايل النحو على نقلها ميكن اليت
 الثانوية اإلصالح معارف املدرسة لرئيس بالنسبة .1

 فونوروجو بوجنكال اإلسالمية
 يف التعليم جودة حتسن أن سياسات لوضع الثاقبة
 النتائج حتقيق من يتمكنوا حىت العربية اللغة الدرس
 .املرجوة

 الثانوية اإلصالح عارفم املدرسة معلمي إىل بالنسبة .2
  فونوروجو بوجنكال اإلسالمية

 البديلة التعلم مناذج دحتدي يف ملعلمني استخدام ميكن
 .التعلم نتائج حتسني عند العربية اللغة درس يف

 اآلخرين للباحثني بالنسبة .3
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 ونتائج نشاط/فعالية على البحث هذا تركيز يقتصر
 احثنيالب أن املتوقع من لذلك للطالب، التعلم

 باستخدام التعلم تطبيق يف يرغبون الذين اآلخرين
 Numbered Heads Together جبنس التعاوين منوذج

 لتطبيق مناسبة أخرى تركيز جماالت تطوير ميكنهم
 Numbered Heads Together جبنس التعاوين منوذج
 النتائج على للحصول حتسينات حتسينات وإجراء
 .أفضل
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