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حيدث يف رابطة واحدة لألغراض الًتبوية أحد أشكال التعامل التعامل الًتبوي ىو 
بوجود التعامل الًتبوي، يرجو من أن يقدر املعلم على حتقيق األىداف التعليمية . ليميةوالتع

على األىداف التعليمية. ومشكلة فيعثري باجليد، ألنو إذا مل حيدث التعامل الًتبوي جيدا 
البحث يف ىذا البحث ىي "ىل ىناك العالقة اهلامة يف التعامل الًتبوي بني املعلم والطلبة 

علم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع مبدرسة نور اهلدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو بنتائج ت
 المبونج الوسطى".

التعامل الًتبوي جيب أن تصف عالقة نشطة يف إجتاىني مع مقدار معني من املعرفة 
ر باعتبارىا وسيلة، حىت يتسٌت للتفاعل ىي عالقة ذات معٌت واإلبداعية. وينبغي جلميع عناص

التفاعل املضي قدما يف أغراض التعليمية السندات. لذلك والتفاعل التعليمي ىو صورة من 
 عالقة ذات اجتاىني النشطة بني املعلمني واملتعلمني اليت وقعت يف أغراض التعليمية السندات

ملعرفة التعامل الًتبوي بني املعلم والطلبة وعالقتو بنتائج تعلم اللغة يهدف ىذا البحث  
 ربية لطلبة الصف الرابع مبدرسة نور اهلدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو المبونج الوسطى.الع

 korelasiإستخدمت الباحثة يف ىذا البحث املدخل الكمّي بنوع طريقة عالقة متوازنة 

sejajar واالستنتاج من ىذا طالبا.  33، وجمتمع البحث ىم مجيع طلبة الصف الرابع بعدد
لتأثري اهلام واإلجيايب يف التعامل الًتبوي بني املعلم ونتائج تعلم اللغة العربية وجود ا ،البحث

 لطلبة الصف الرابع مبدرسة نور اهلدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو المبونج الوسطى. 
 t hitung. بعد معرفة نتيجة tظهرت ىذه احلالة بوجود حتليل االختبار  

 t table، فتحصل على dk  =n -2( ،33- 2 = )33و  5مبستوى األمهية % 8،133
 H0( فتكون 2،023 >  8،133)  t hitung > t tabel. وألن نتيجة 2،023

 مقبول.  Haمرفوض و 
وجود التأثري اهلام واإلجيايب يف التعامل الًتبوي بني املعلم ونتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف 

 إلسالمية سوقاىرجو المبونج الوسطى.الرابع مبدرسة نور اهلدى اإلبتدائية ا
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Artinya : 

Dan apabila dikatakan : “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (Q.S. al-Mujadilah: 11)
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Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, cet ke 8 (cv Diponegoro, 

2015). Hlm 543 
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 إهداء

 هذه الرسالة العلمية إىل:أهديت احلمد هلل رّب العاملني، بالشكر إىل اهلل تعاىل، 

 لتشجيعوا النشاطةاللذان قدماين صاحلة احملبوبة وأمي سودارتو احملبوب  . أيب1

 .جناحيويرحامٍت باإلخالص ويدعوان دائما على 

 والدعاء على جناحي دافعةال ىل أخيت احملبوبة ريسيت فيربياين وهي اليت أعطتٍت. إ2

 حىت قدرت على إمتام الدراسة يف الدرجة األوىل.

 . عائليت املمتدة  واحملبوبة اليت تشجعٌت دائما على حتقيق ميويل.3

رادين إينتان اإلسالمية احلكومية   كلية الًتبية والتعليم جبامعةيف  زمالئي وأصدقائي . 4

 .المبونج
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 ةترمجة الباحث

مبديرية  بومي راتو نوبان،ناحية سيدوكرتو قرية يف  مريي أيرموايت تولد

أيب الثانية للزوجني ابنة  وهي 7991 من مارس 2 خيف التاري وسطىالمبونج ال

 .أمي صاحلةو سودارتو 

ناحية سيدوكرتو 7وتلقى علومها اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

استمرت ، و 2009سنة يف  بومي راتو نوبان، مبديرية المبونج الوسطى ومتت الدراسة

. 2072 سنةوقد متت  اإلسالمية كوتا غاجاه توسطةامل نور العلوم مدرسةيف  دراستها

ناحية إيرينج موليو ميرتو  ميرتو 7 احلكومية اإلسالمية يف املدرسة الثانوية مث درست

 . 2072سنة ومتت دراستها يف 

مث درست الباحثة يف إحدى اجلامعة وهي جامعة رادين إينتان اإلسالمية 

يف قرية  KKNية. وقد اتبعتها احلكومية المبونج بقسم تعليم اللغة العرب

Tritunggalmulya  بناحية أديلويح برينجسو وPPL  يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

 باندار المبونج. 77احلكومية 
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 تقديركلمة شكر و 
والرمحة الذي قد أعطى التوفئ  واذلداية و ل  ك  شئ،  بالشكر إىل اهلل تعاىل الذخي

. والصالة والسالم على النيب الكرمي ىذه الرسالة العلمئة على إمتامحىت قدرت الباحثة 
اهلل علئو وسلم وىو الذي ورث مصدري احلقئقئة يف سري الناس إىل آخر حممد صلى 

الزمان مها القراآن واحلديث. فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزي  الشكر إىل مجئع 
 األطراف علىك  مشاركة وتشجئع. وباخلصوص إىل سادات األفاضئ 

كلئة الًتبئة والتعلئم جبامعة ة  كعمئدة   ادلاجستري ديانا  ة نريىفالدكتور  ةاألستاذ.1
 .رادين إينتان اإلسالمئة احلكومئة المبونج

ربئة  قسم تعلئم اللغة الع ةكرئئسةدلاجستري ة أمي ىجرية  االدكتور  ةاألستاذ.2
 .حبامعة رادين إينتان اإلسالمئة احلكومئة المبونج

 يناحلاج عبد احلمئد  ادلاجستري كادلشرف األول الذي قد أعط األستاذ. 3
 ىذه الرسالة العلمئة.ىب اعدار التوجئهات واإلرشادات 

شكرا جزيال على  لثاينكادلشرف ا  ادلاجستري  أكمان شاه حممدواألستاذ  .4
 ىذه الرسالة العلمئة. ومجئع االرشادات والتوجهات إلمتام كتابةتقدمي الوقت 

إلجراء رئئس ادلدرسة الذي أعطى الفرصة للباحثة كاحلاج م. محئد   السئد. 5
 حبثها يف مدرسة نور اذلدى اإلبتدائئة اإلسالمئة سوقاىرجو المبونج الوسطى.

. السئد زيد كمدرس اللغة العربئة ومجئع الطلبة يف مدرسة نور اذلدى اإلبتدائئة 6
   شكرا جزيال على تقدمي ادلساعداإلسالمئة سوقاىرجو المبونج الوسطى

 .طول ىذا البحث
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وباخلصوص إىل   B.مجئع أصدقائي يف قسم تعلئم اللغة العربئة للفص  . 7
أخيت أمي  ديفي  إيإيس  لودينا  مريين  وديدي. وأصدقائي يف الشقة أيدى 

أشكرىم على التشجئع والدافع   KKN  ويكى  وألفى  وكذلك أصدقائي يف 
 لكتابة ىذه الرسالة العلمئة.

كتابة ىذه الرسالة العلمئة ومل أذكرىم   مجئع األطراف اليت قد ساعدوا يف. 7
 .واحدا فواحدا

وأخريا تعرف الباحثة أن ىذه الرسالة العلمئة ال تزال بعئدة عن الكمال  
عسى اهلل أن . رئنياو نفس الق اهلنفسولذلك ترجو من أن تفئد ىذه الرسالة العلمئة 

وادلشاركة. آمني يا رب ساعدة على مجئع ادل اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء يعطئهم
 دلني.العا
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث .أ

اجتماعية. فيما يتعلق با جملتمع اإلنساين   البشر كا ئنات فردية وكائنات

ككائنات اجتماعية, ىناك نية مفادىا أنو الشنكن فصل البشر عن غريىيم من 

األفراد. سوف يعيش العيش بني البشر يف أشكال خمتلفة من التواصل واحلاالت. يف 

 1ىذا النوع من التفاعالت احلياة حتدث.

يتعمد التعامل يف عملية التعلم والتعليم على ادلعلم والطالب. والتعامل مؤثر 

على وجود نشاط الطالب أو ادلعلم. بينما عملية التعلم ىي التعامل لو قيمة معيار ية 

عمليتها شنسك الطالب على ادلقدار والدرجة العالية. لكل التعامل ىدف,  اليت كانت

زندد ىذا اذلدف إىل استخدام طريقة التعامل. والتعليم ىو عملية ختترب االسًتاتيجية 

 2أواخلطة حىت تطورت عملية التعلم يف نفس الطالب.

 

 

                                                             
1 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Cet. ke-3 (Jakarta: PT 

 RajaGrafindo Persada, 2016). 
2
 Riza Halifah, Supriadi, Wanto Rivaie, “Analisis Interaksi Edukatif Guru dan Siswa 

Meningkatkan Motivasi Belajar Sosiologi SiswaSMA Negeri 1 Singkawang”, Jurnal Pendidikan: 

Program Magister Pendidikan Sosiologi FKIP Untan Pontianak 
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عملية التعليم ىي نشط تعليمي تفاعل ادلعلم بني ادلعلم والطالب. كالذنا يف 

عليمية مع خمتلف ادلناصب وادلهام وادلسؤوليات, ولكن حتقيق األىداف التفاعالت الت

معا. ادلعلم مسؤل عن أخذ الطالب حنو نضج غري ناضج قادرمن خالل تزويدىم 

ىذا اذلدف مبساعدة وإرشاد ببعض ادلعرفة وتوجيههم. بينما زناول الطالب حتقيق 

 3.ادلعلم

يني وباليت يف التفاعالت الًتبوية للمعلم, رنب أن يكون ىناك عنصرين رئيس

رنب أن يكونا حاضرين يف موقف مدرس, وذنا ادلعلم والطالب. لذلك, حنتاج إىل 

معلم قادرعلى إنشاء تفاعالت تعليمية مواتية حىت يتمكنوا الحقا من مساعدة 

 الطالب على حتقيق نتائج التعلم.

لألغراض الًتبوية  زندث يف رابطة واحدة التعامل الًتبوي ىو التعامل

ويتم تقييم كفاءة ادلعلم من أحناء خمتلفة  فيها ادلعلم والطالب.  والتعليمية ويوجد

يف التعامل  4كصورة مهنية ادلعلم، حىت أن كفائتو ذلا تأثري على جناح الطالب.

علم والطالب نشطني، إاا ينشط فقط واحد منهم فال رنب أن يكون ادلالًتبوي، 

أن األدناط احلادثة بني ادلعلم والطالب يف عملية التعامل يعترب عن التفاعل الًتبوي. 

                                                             
3
 sadirman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar.Op. Cit hlm 11 

4
Sardiman.Ibid., hlm 67 
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كما قد واالتصال كتوصيل ادلعلومات  ىي االتصال كالعمل، واالتصال كالتفاعل، 

 4:5-1شرح يف القرآن يف سورة الرمحن آية 

ُّن )  (4)َمُو المبَ َياَن ( َعلَّ 3( َخَلَق اإٍلنمَساَن )2( َعلََّم المُقرماَن )1الرَّمحم

 نسان وعّلمو البيان حىت قدره علىتوضح اآلية السابقة أن اهلل خلق اإل

 حتسني نتيجة ال بني الناس اآلخر. يدور ادلعلم دورا ىاما يفاحملادثة للتفاعل واالتص

تكون ادلادة جيدة والطرق مثالية إاا مل تكن ىناك عالقة  التعلم لدى الطالب، ولن

متناغمة بني ادلعلم والطالب. وىكذا يف النهاية سوف حتصل على النتيجة غري 

 مثالية.

ل بني ادلعلم سواء كان الطالب يف ادلدرسة ال ينفصل عن التفاع حضور كان

حيث  يةالتفاعلكأمثلة معلم ادلادة أو معلم الشخصية. يعرف الطالب أي ادلعلم  

لم والتصرف. ومن ىذه العوامل ادلؤثرة ىي يتأثر يف إرادة الطالب وقدرهتم على التع

 التقليد، واالقًتاح، وحتديد الوية والتعاطف.

التعلم بعوامل عديدة، ذنا يف  جناح الطالبشنكن أن يتأثر  Slameto وفقا ل"

الطريقة وادلنهج  ة ىيمل اخلارجيومن العوا .ةمل الداخلية والعوامل اخلارجيالعوا

العوامل  ة فهيالداخلي اح الطالب يف التعلم. وأما العواملوالوسائل الداعمة على جن
                                                             

5
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, cet ke 8 (cv Diponegoro, 

2015). Hlm 531 
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لرغبة، دلوىبة، واكامثل احلالة ادلادية واحلواس، والعوامل النفسية ىي  نفس الطالب من 

 6والذكاء، والتشجيع و القدرة ادلعرفية.

حتدد بيئة ادلدرسة إىل جناح الطالب يف تنفيذ وإدتام عملية التعليم. والنجاح 

ع أن تنظر إىل نتائجها، ولكن رنب االىتمام يف أنشطة التعلم والتعليم تستطي

بعمليتها. صارت نتيجة التعلم نتيجة مثالية، إاا يوجد فيها التعامل الًتبوي اجليد يف 

التعامل الًتبوي زنب أن تصف عالقة نشطة يف اجتاىني مع مقدار  الفصل الدراسي.

معني من ادلعرفة باعتبارىا وسيلة حىت يتسٌت للتفاعل ىي عالقة اات معٌت 

أكثر نشطا يف أنشطة التعلم وىم الطالب وبالتايل من ادلتوقع أن يكون  واإلبداعية.

رنب على  لية التعليم.ياس النجاح يف عمعلى أفضل النتيجة حيث أهنا كمقزنصلون 

ؤال تقدمي الس، بادلعلم أن سنلق التعامل الًتبوي اجليد بني الطالب يف الفصل الدراسي

م مهم يف تغيري وألن دور ادلعليف عملية التعليم، واجلواب أو بالتعبري عن آرائهم 

تكون من ثالثة اجلوانب، وىي جوانب العاطفية، وجوانب سلوك الطالب والذي ي

 وجوانب احلركية. ادلعرفية،

                                                             
6
slameto, Belajar Dan Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar (PT RajaGrafindo 

Persada, 2016). hlm 54 
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لو تأثري  أن تعامل ادلعلم مع الطالب  بناء على ادلشكالت السابقة، يوضح

كبري على نتائج تعلم اللغة العربية يف الفصل الدراسي، ومن خالل ىذا التعامل 

 الًتبوي فصار التعليم ناجحا.

الدينية تقدم فيها درس ىي إحدى ادلؤسسات التعليمية ادلدرسة اإلبتدائية 

أذنية اللغة العربية كلغة القرآن، فتتوقع ادلدرسة أن إىل  . نظراغة العربية جلميع طالهباالل

درس اللغة العربية قادر على تشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز ادلهارات ىذا يكون 

 اللغوية فصيحة كانت أو سلبية.

 فيما تتعلق بأنشطة التعامل الًتبوي يف عملية التعليم، فمن األشياء ادلهمة

ويف التعليم  ىي كيفية هتيئة احلالة أو العملية يف توجيو الطالب لتنفيذ أنشطة التعلم.

الرمسي ظهر التعلم بوجود التغيريات اإلرنابية حىت يف النهاية زنصل على ادلهارات 

يف حتقيق  أن نتيجة من عملية التعلم تظهر يف نتائج التعلم، ولكنواخلربات اجلديدة. 

 .حتتاج عملية التعلم دةنتائج التعلم اجلي

واستنادا إىل نتيجة ادلقابلة وادلالحظة مع السيدة ليلة اخلريية كمدرسة اللغة 

العربية مبدرسة نور اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو، تعرف الباحثة أن التعامل 

الًتبوي يسري جيدا يف عميلة التعليم، لكن نقصان الطلبة يف فهم درس اللغة العربية 
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ىي طريقة الًتمجة والطريقة ادلستخدمة   .التعلمإىل إخنفاض نتائج الك ىت يسبب ح

  على شكل احلوار.

، ىذا  Snowball Throwingوأما دنواج التعليم ادلستخدم فهو دنواج التعليم 

إثارة إبداع دنواج التعليم نوع من التعليم التعاوين كلعبة رمي الكرة والذي يهدف إىل 

 ادلادة ادلقدمة.األسئلة واختبار إمتصاص الطالب يف جعل 

، تستخدم ادلدرسة  Snowball Throwingجبانب إىل استخدام دنواج التعليم 

أيضا دنواج التعليم فرز البطاقات. ىذا دنواج التعليم نوع من التعليم التعاوين 

بة وبادلساعدة مع اآلخرين ويتحمل ادلسؤولية يف إهناء الواجبات ادلقدمة من خالل لع

 البطاقة.

ىناك العوامل ادلؤثرة والعوامل الداعمة احلادثة يف عملية التعليم. العوامل 

ادلؤثرة يف عملية التعليم وىي إختالف الذكاء العاطفي حىت يصعب الطالب يف 

زيادة مقابلة التوجيهات من ادلدرس. بينما العوامل الداعمة يف عملية التعليم ىي 

 7دة اليت مل تكن معرفة من قبل.رغبة الطالب يف مقابلة ادلا

أكد البيان السابق بنتيجة ادلالحظة ومقابلة الباحثة مع السيدة ليلة اخلريية  

إلسالمية سوقاىرجو، ظهرت ائية اكمدرسة اللغة العربية مبدرسة نور اذلدى اإلبتد
                                                             

 2118/2119بيانات نتيجة ادلالحظة وادلقابلة يف مدرسة نور اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو للعام الدراسي  7 
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الطلبة يف فهم جيد، ولكن نقصان  عميلة التعليمادلستخدم يف أن التعامل النتيجة 

طلبة الصف الرابع مبدرسة نور اذلدى اإلبتدائية لولنتائج التعلم درس اللغة العربية. 

 اإلسالمية سوقاىرجو المبونج الوسطى كما تبني يف اجلدول التايل:

1.1 
نتائج التعلم لدى طلبة الصف الرابع بمدرسة نور الهدى اإلبتدائية  بيانات

 اإلسالمية سوقاهرجو المبونج الوسطى
 % التكرار الفاصل الرقم
1 55-55  14 37 
2 56-61  11 29 
3 62-67  7 18 
4 68-73  5 13 
5 74-79  1 3 
6 85-85  5 5 

%155 38 المجموع  
 2118/2119يف مدرسة نور اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو للعام الدراسي ة نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلب

و  Aطلبة الصف الرابع  38% من 37من اجلدول السابق، ىناك انطالقا 

B   طالبا 18، و 61-56% بنتيجة 29، و 55-51زنصلون على النتيجة %
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ىم  73-68نتيجة %، وب18فهو  73-68، وأما الطلبة بنتيجة 67--62بنتيجة 

 85.8-81 % منهم بنتيجة1% ، و 3ىم  79-74%، والطلبة بنتيجة 13

 14طالبا، و 38ظهر اجلدول السابق أن عدد الطلبة يف الك الفصل ىم 

لبيانات تستنتج الباحثة أن طالبا منهم زنصلون على النتيجة "ناقص"، من تلك ا

ان البحث. وىكذا ترغب الباحثة يف النظريات ال تطابق باحلقائق ادلوجودة يف ميد

 أنشطة مدرس اللغة العربية لًتقية نتائج تعلم اللغة العربية.حبث 

 تعيين المشكالت .ب

بناء على مشكالت البحث السابقة، فيمكن أن تعني الباحثة بعض ادلشكالت 

 التالية:

 نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضة. 1

 . التعامل الًتبوي يسري جيدا، ولكن نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضة2

 ج. تحديد المشكالت

واستنادا إىل تعيني ادلشكالت السابقة، فيمكن أن حتدد الباحثة بعض 

 ادلشكالت التالية:

                                                             
8
 2118/2119درسة نور اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو للعام الدراسي وثيقة ادل 
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اللغة العربية لطلبة  . التعامل الًتبوي بني ادلعلم والطلبة وعالقتو بنتائج تعلم1

الصف الرابع مبدرسة نور اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو المبونج 

 الوسطى.

. يعقد ىذا البحث لطلبة الصف الرابع مبدرسة نور اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية 2

 سوقاىرجو المبونج الوسطى.

 د. مشكلة البحث

بنتائج تعلم  ني ادلعلم والطلبةبالتعامل الًتبوي يف  . ىل ىناك العالقة اذلامة1

اللغة العربية لطلبة الصف الرابع مبدرسة نور اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية 

 سوقاىرجو المبونج الوسطى؟

 ه. أهداف البحث

وعالقتو بنتائج تعلم اللغة العربية بني ادلعلم والطلبة التعامل الًتبوي  . دلعرفة1

بتدائية اإلسالمية سوقاىرجو لطلبة الصف الرابع مبدرسة نور اذلدى اإل

 المبونج الوسطى.

 و. فوائد البحث

 ىذه نتائج البحث ذلا فوائد كالتايل:

 . الفوائد النظرية1
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مساذنة للتعامل الًتبوي بني ادلعلم نتائج البحث أن تكون ىذه يرجى 

وعسى أن ينفع ىذا البحث لتطوير البحوث العلمية ونتائج التعلم لدى الطلبة. 

 سيا، خاصة للبحث اإلجرائي.يف إندوني

 . الفوائد التطبيقية2

أ( للمدرس، شنكن أن يستخدم ىذا البحث كبديل يف تعليم ادلفردات حىت 

 صارت عملية التعلم والتعليم مرزنة.

ب( للطلبة، من ادلتوقع أن يتعلم الطلبة بالنشط وبالفراحة ألن التعليم 

أن يسهل الطلبة شنكن   snowball throwingباستخدام اسًتاتيجية 

لإلجابة على السؤال أثناء عملية التعليم. ويرجى من الباحث حتسني 

 محاسة الطلبة يف اتباع تعلم اللغة العربية.

ج( للمدرسة، أن تكون ىذه نتائج البحث مساذنة جيدة خاصة لتعليم اللغة 

 العربية.

د( للباحث، عسى أن ينتفع ىذا البحث لنفسها ونفس القارئني. ومن 

التعامل ادلدرس  باحث تطوير نظريات التعليم وحتسني جودة التعليم وال

والطلبة. كذلك لزيادة ادلفردات حىت تصبح عملية التعلم جذابة ويسهل 

 الطلبة على احملادثة باللغة العربية.
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 ز. اشتمال البحث

اشتمال البحث ىو التحديد، ومنهج البحث ىو علم يدرس عن الطرق 

بحوث العلمية. ىذا البحث ىو البحث الكمي بطريقة عالقة ادلستخدمة يف عقد ال

أي ىي طريقة ما فيها عالقة سببية من بني احلالة األوىل  korelasi sejajarمتوازنة 

واحلالة الثانية، ولكن يبحث عن أسباب وجود العالقة.  أما اذلدف من ىذا البحث 

 فهو للوصف عن احلقائق والعالقة بني الظواىر التحقيقية.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 التعامل التربوي .أ

 . تعريف التعامل التربوي1

حنن كاظتخلوقات اإلجتماعية، والناس يف حياهتم حيتاجون العالقة بينهم وبُت 

حيتاجون إىل الناس اآلخرين عندما حدثت ىذه العالقة، ألن الناس الناس اآلخرين. 

يسبب اظتختلفة  بوجود ىذه االحتياجات .اطتاصة ال يقدرون على القيام بعملهم

خرى باإلضافة إىل أمهية الناس دييلون إىل خدمة االحتياجات اإلنسانية األ

أن التفاعالت اليت حتدث حول حياة البشر ديكن تغَتىا إىل "قيمة  الشخصية.

من التفاعل الذي وضع بوعي اعتدف ىو ىي عملية اظتقصودة الًتبوي" و التعامل 

تغيَت سلوك الفرد وأفعالو. وقيمة التعامل الًتبوي يف عامل التعليمي يسمى "التعامل 

 1الًتبوي".

عملية التعليم و التعلم نشط ديناميكي بُت اظتعلمُت الذين يقومون مبهام مع 

, يف إطار األىداف احملددة. الديكن فصل الطالب الذين يقومون بأنشطة التعلم

                                                             
1
syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014). hlm 11 
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أنشطة التدريس والتعلم عن تفاعل اظتعلمُت والطالب. عملية التفاعل ىذه مهمة جدا 

يف استمرارية أنشطة التعلميم و التعلم, ألنو يف عملية التعلم. يقدم اظتعلمون رسالة يف 

ية التعامل شكل اظتعرفة و اظتهارات واظتواقف واألخالق للطالب من خالل عمل

 2الًتبوي. 

 التعامل عمليات التعليم و التعلم من حيث اظتبدأ يعتمد على اظتعلم   

والطالب. يتضمن التعامل نشاط كل من اظتتعلمُت الذين يتعلمون واظتعلمُت الذين 

يقومون بالتدريس. عملية التعليم والتعلم ىي التعامل معياري مما يعٍت أنو يف العملية 

باضتجم والقواعد والقيم اليت يعتقدون. جيب أن يهدف كل التعامل يتمسك الطالب 

تعليمي. ىذه األىداف حتدد طريقة وشكل التعامل. الًتيس ىو عملية اختبار االسًتا 

 اتيجيات واطتطط لتعزيز تعلم الطالب يف هناية اظتطاف.

التعامل الًتبوي جيب أن تصف عالقة نشطة يف إجتاىُت مع مقدار معُت "

. اظتعرفة باعتبارىا وسيلة، حىت يتسٌت للتفاعل ىي عالقة ذات معٌت واإلبداعيةمن 

وينبغي صتميع عناصر التفاعل اظتضي قدما يف أغراض التعليمية السندات. لذلك 

                                                             
2
 Riza Halifah, Supriadi, Wanto Rivaie, “Analisis Interaksi Edukatif Guru dan Siswa 

Meningkatkan Motivasi Belajar Sosiologi SiswaSMA Negeri 1 Singkawang”, Jurnal Pendidikan: 

Program Magister Pendidikan Sosiologi FKIP Untan Pontianak 
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والتفاعل التعليمي ىو صورة من عالقة ذات اجتاىُت النشطة بُت اظتعلمُت واظتتعلمُت 

 (.7985847. )أبو أزتدي وسويادي، "السنداتاليت وقعت يف أغراض التعليمية 

يف عملية التعلم ىذه, حيدث التعامل بُت اظتعلم والطالب أو الطالب مع 

الطالب أو الطالب يف غتموعات أو الطالب بشكل فردي. تفع خذه اجملموعة من 

النفاعالت يف القطب اظتتطرف, وىو نشط يركز على اظتعلم ونشط يركز على 

 مع واجباهتم ومسوولياهتم والطالب أيضا مع واجباهتم الطالب. اظتعلمُت

ومسوولياهتم. وكذلك دورىم. ىذه اظترحلة ىي مرحلة تنفيذ مامت ختطيطة يغطي ذتانية 

جوانب وىي 8 " إدارة الفصول الدراسية والتحكم فيها, وتقدمي اظتعلومات, 

 مباد  التعلم, واستخدام السلوك اللفظي واطتداعي, وحتفيز اراء الطالب, والنظريف

 3وتشخيص صعوبات التعلم, والنظر يف الفروق الفردية, وتقييم أنشطة التعامل.

مشكلة التعامل يف الفصول الدراسية للمدرسة, وغالبا ماتواجو 

 لى إىل أسفل بُت اظتعلم والطالب,النارتة عن التواصل من أع العقبات 

سياق موضوع والتواصل يف اظتمر التعلميي. اجملتمع الينفصل عن 

احملاضرة. مبعٌت خاص. يف قدرات التعلم متعددت الصف, فهي خالقة 

جزئيا, ثابتة جزئيا, غَت مبا لية. بعض الطالب يف الفصل ليس كل ما 

                                                             
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014). Hlm 56-59 
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ديكنهم التعامل. دور اظتعلم, احملاضر, ديكن أن يولد اىتماما أو حتفيزا 

 للطالب يف التواصل بشكل كبَت جدا. طبيعة كل طالب ليست ىي

نفسها بُت اظتعلم واالخرين. بعضها مفتوح, بعضها مغلق, خوجول, 

 4شجاع, وىلم جرا. 

عملية فيها غتموعة القيمة. وجيب على اظتعلم عملية التعامل الًتبوي ىي 

ينقل رتيع القيمة إىل الطالب. لذلك التعامل الًتبوي ىو صورة من العالقة ذات 

ىو العالقة يف اجتاىُت بُت اظتعلم والطالب معٌت. وىكذا نفهم بأن التعامل الًتبوي 

 5مع غتموعة من القيمة باعتبارىا وسيلة لتحقيق األىداف التعليمية.

 . مؤشرات التعامل التربوي2

 ىناك اظتوشرات اظتستخدمة ظتعرفة جناح عملية التعامل الًتبوي، منها8

 و غتموعا.. امتصاص اظتادة  التعليمية وصل إىل إجناز األعلى منفردا كان أ7

. حصل الطالب على الناحية العاطفية والناحية السلوكية منفردا كان أو 2

 غتموعا.

                                                             
4 Martini Siamin, Kiat Membelajarkan Siswa, ( Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), hlm 

161-162 
5
 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Cet. ke-3 (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2016). hlm 25 
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ومع ذلك، فإن اظتوشرات اليت مت حتقيقها كمقياس النجاح ىي امتصاص 

تقومي الطالب حنو اظتادة التعليمية. وىذا النجاح يف التعامل الًتبوي ديكن قياسو ب

 .نتيجة التعلم

بيانات )رتع الأو تقومي نتيجة التعلم ىو أنشطة القياس الشاملة 

واظتعلومات(، والتفسَتات لتقرير مقدار النتيجة اليت حصل عليها الطالب بعد 

على وجو عام ىناك أنواع   6اتباع أنشطة التعلم لتحقيق األىداف اظتقررة. 

 7التقومي لقياس جناح التعامل الًتبوي وىي8 

التقومي التلخيصي، ىو التقومي لتحديد معدل نتيجة التعلم. يستخدم ىذا . 7

التقومي لقياس امتصاص الطالب حول اظتواد اظتبحوثة ظتدة نصف السنة 

ىذا التقومي ىو لتقرير مقدار جناح التعلم لدى من دف واعتالدراسية. 

 فًتة تعليمية معينة.الطالب يف 

ضع الطالب يف حالة التعليمية اظتتناغمة. التقوم لو التقومي اظتوضعي، وىو  .2

يستخدم ىذا التقومي ظتعرفة اختالف القدرة الفردية حنو الطالب على 

امتصاص اظتواد التعليمية من اظتعلم. واعتدف من ىذا التقومي ىو لتكوين 

                                                             
6
Oemar Hamalik, Kurukulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).  hlm 77 

7
Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2001). hlm 89 
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 A ،Bأنواع الفصول اظتتختلفة يف كل اظتستوى، فعلى سبيل اظتثال للفصل 

 .C، و 

بعض اظتواد اظتبحوثة هبدف اضتصول  كويٍت، ىو التقومي لقياس. التقومي الت3

على الصورة عن امتصاص الطالب حول ىذه اظتواد. وتستخدم ىذه 

 نتيجة االختبار لتحسُت عملية التعامل الًتبوي يف وقت معُت.

 . خصائص التعامل التربوي3

 8كالتايل8كما القيمة التعامل اظتعيارية، فالتعامل الًتبوي لو خصائص  

 التعامل الًتبوي لو ىدف (أ

اعتدف يف التعامل الًتبوي ىو مساعدة الطالب يف تطوير معُت. وىذا 

 يسمى بالتعامل الًتبوي الذي وضع بوعي اعتدف.

 لو منهج خمطط لتحقيق اعتدف  (ب

من أجل حتقيق اعتدف األمثل، ففي التعامل الًتبوي حيتاج إىل 

 الصلة. اإلجراءات أو اطتطوات اظتنهجية وذات

 ج( يتميز التعامل الًتبوي من عمل اظتواد احملددة

                                                             
8
Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Cet. ke-3 (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2016). hlm 165 
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من حيث اظتواد جيب أن تكون مصممة حبيث أهنا مناسبة لتحقيق ىذا      

 اعتدف.

 يتميز بنشاط الطالب د(

أن الطالب ىم اظتركزي، مث نشاط الطالب ىو شرط ضروري إلستمرار 

التعامل الًتبوي. نشاط الطالب يف ىذه اضتالة على حد سواء جسديا وعقليا  

 نشطا. 

 ه( اظتعلم كاظترشد

يف دوره كاظترشد، جيب أن اظتعلم حياول تشغيل وتوفَت اضتافز لعملية 

مستعدا كوسيط يف رتيع حاالت التفاعل التعليمي. وجيب أن يكون اظتعلم 

عملية التعامل الًتبوي، حبيث أن اظتعلم ىو البشر الذي سوف ينظر وتقليد 

 السلوك من قبل الطالب.

 التعامل الًتبوي يتطلب االنضباطو( 

و يعرف االنضباط يف التعامل الًتبوي باعتباره منطا من أمناط السلوك 

 اليت وضعها وفقا ظتكونات التفاعل الًتبوي.

 ز( لديو الوقت احملدود
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لتحقيق األىداف التعليمية اطتاصة يف نظام التعليمي اصتامعي، الوقت 

احملدود ىو من أحد اطتصائص ال تستطيع أن تًتك. لكل اعتدف سوف يعطر 

 الوقت اظتعُت عن أي وقت اعتدف البّد ستحقق.

 يوخر بالتقوميح( 

غراض مهمة اليت من رتيع النشلط اظتذكور، مشكالت التقومي ىي من أ

ال تستطيع لتًتكها. اظتدرس البد أن يعمل التقومي لتعريف حتقيق األىداف 

 التعليمية اظتقررة.

 للتعامل التربوي . طرق التدريس4

 يف ىذا البحث، سوف تبحث الباحثة عن أنواع طرق التعليم كما يف التايل8

 . طريقة اظتشروع7

الطالب الفرصة الستخدام طريقة اظتشروع ىي طريقة التعليم دتنح 

 ةحدات اضتياة اليومية كاظتواد التعليمية.

 طريقة التجريبية. 2

طريقة التجريبية ىي طريقة لتقدمي الفرصة للطالب منفردا أو رتاعا حبيث 

 أن يقوم الطالب بعملية أو جتريبية.

 طريقة األحالة واظتقاومة. 3
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بزيادة الواجبات،   طريقة األحالة مبعٌت اظتعلم يأمر الطالب للقراءة

 كالواجبة للبحث وقراءة الكتب األخرى. 

 . طريقة اظتناقشة4

اظتناقشة ىي تقدمي اإلجابة البديلة يف حل مشكالت اضتياة اظتختلفة.  

 باظتالحظة أن اظتشكالت جيب أن يتقنها بالدقيق.

 طريقة لعب األدوار. 5

تطوير خيال طريقة لعب األدوار ىي إتقان اظتواد التعليمية من خالل 

الطالب وتقديرىم. ويستخدم أثناء التمثيل بعض اطتامات اظتساعدة يف إتقان 

ويكون دور اظتعلم موجها وميسرا ومشرفا  الدور الذي يوديو اظتمثل أثناء الدرس

 على ىذه الطريقة.

 Sosiodarmaطريقة . 6

ىي طريقة التعليم دتنح الفرصة للطالب يف لعب  Sosiodarmaطريقة 

 دتثيل األدوار يف حياة اجملتمع )اضتياة اإلجتماعية(.

 طريقة العرض. 7

الطريقة اظتستخدمة إلظهار العملية أو طريقة العمل طريقة العرض ىي 

 اظتتعلقة باظتواد التعليمية.
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 . طريقة الرحلة اظتيدانية8

قة التقان اظتواد التعليمية عن طريق جلب طريقة الرحلة اظتيدانية ىي طري

 الطالب إىل الكائنات خارج الفصل الدراسي أو يف البيئة اضتقيقية.

 طريقة االستجواب .9

طريقة االستجواب ىي طريقة لتقدمي اظتواد على شكل األسئلة اليت حتتاج 

 اإلجابة  عليها الطالب.

 . طريقة اظتمارسة71

التدريبات، وىي طريقة التعليم لغرس العادات تسمى طريقة اظتمارسة بطريقة 

 اظتعينة.

 . طريقة اضتكاية77

الطريقة باضتكاية، وديكن للمعلم أو الطالب بلعب طريقة اضتكاية ىي 

 األدوار كاظتتكلم.

 . طريقة احملاضرة72

طريقة احملاضرة ىي الطريقة التقليدية، ألن ىذه الطريقة كانت تستخدم 

 9شفهي بُت اظتعلم والطالب يف التعامل الًتبوي.دائما كأداة االتصال ال

                                                             
9
Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014). hlm 170-178 
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 . مكونات التعامل التربوي5

أنشطة االتصال بُت كان رتيع عملية التعلم والتعليم يف الفصل الدراسي ىو 

اظتعلم والطالب. ويف عملية التعليم كنظام التعامل، فإننا نواحو عددا من اظتكونات 

 اليت تشمل على8

 اعتدف .أ

واعتدف ىو األول يف أنشطة التعامل الًتبوي. لذلك ديكن إعطاء 

فيها أنشطة من قبل اظتعلم مع اإلشارة إىل أن اظتعلم أىداف اإلجتاه الواضح 

ديكن حتديد أي جيب أن تتم االحراءات اطتروج. يف األىداف التعليمية ىناك 

 القيمة جيب أن ديتلكها الطالب منذ صغاره.

 أنشطة التعلم والتعليم  .ب

أساس من األنشطة التعليمية، وكل الربامج أنشطة التعلم والتعليم ىي 

فمن األشياء جيب االىتمام  اظتربغتة سيتم تنفيذىا يف أنشطة التعلم والتعليم.

هبا وىي اختالفات الطالب يف الناحية البيولوجية، والناحية الفكرية، والناحية 

 يف فهم الفروق الفرديةللطالب. التفاعل بطريقة اظتعلم ديكن أن يتأثر النفسية.
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 ج. اظتواد الدراسية

قبل تنفيذ عملية التعلم والتعليم، فالبد للمعلم إعداد اظتواد الدراسية. 

اظتواد الدراسية ىي العنصر األساسي يف أنشطة التعامل الًتبوي، ألنو بدون 

 عملية التعلم.اظتواد من عملية التعامل الًتبوي لن تسَت 

 د. مصدر التعليم

التعامل الًتبوي ىو صورة من العالقة ذات معٌت وفيها غتموعة 

كل األشياء ديكن استخدامها كمصدر التعلم حسب ما تكون القيمة.  

 اضتاجة لتحقيق األىداف احملددة.

 ه. األداة

األداة ىي شيئ ديكن أن تستخدم من أجل حتقيق األىداف 

، تقسم األداة إىل قسمُت مها األداة اظتادية أو التعامل الًتبوييف  التعليمية.

 األداة غَت اظتادية. األداة غَت اظتادية ىي األمر والنهي.

 و. الطريقة

الطريقة ىي طريقة ديكن أن تستخدم لتحقيق األىداف احملددة. أن 

 الطريقة ىي مطلوب من قبل اظتعلم ألمهية التعليم.
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 ز. التقومي

األنشطة يقوم هبا اظتعلم للحصول على البيانات عن جناح  التقومي ىو

الطالب. يقوم اظتعلم بإجراء التقومي باستخدام اجملموعة من أدوات البيانات مثل 

 Edwin Wand danاالختبار العملي، واالختبار التحريري، واالختبار الشفوي. فقال 

W. Brown "evaluation refer to the act or proses to determining the value of 

something." 

وبالتايل فإن الغرض من التقومي ىو تلخيص البيانات بإظهار مقدار التقدم 

للطالب يف حتقيق األىداف اظتطلوبة حىت يتمكن اظتعلم من تقييم أنشطة اطتربة 

 10والطريقة اظتستخدمة.

 التعلم والتعليم كالتعامل التربوي. تفاعل 6

عملية التعليم الشامل، اظتدرس واظتعلم تلعب عملية التعلم ىي أساس من 

دورا رئيسيا يف عملية التعلم، واليت وجدت يف الوحدة ال ديكن فصلها بُت الطالب 

وتعليم اظتعلم، ومن ىاتُت أنشطتُت وجدت التعامل الًتبوي الداعم بُت الواحد مع 

أعمال اظتعلمُت والطالب على أساس  اآلخر. عملية التعلم ىي عبارة عن سلسلة من

                                                             
10

Syaiful Bahri Djamarah.Ibid.,hlm 15-18 
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يف عملية حالة التعامل الًتبوي لتحقيق األىداف اظتعينة، وىو من العالقة اظتتبادلة 

 شرط أساسي الستمرار عملية التعليم.

التعامل الًتبوي لو معٌت أوسع، وليس فقط على العالقة بُت اظتعلمُت 

ضتالة ليس فقط تسليم الرسائل والطالب، ولكن يف شكل التعامل الًتبوي. يف ىذه ا

مع ىذه اظتادة ولكن إلحداث التغيَتات يف اظتعرفة والفهم واظتهارات واالجتاىات 

 والقيم لدى الطالب.

التعامل الًتبوي دلئما حيتوي على عنصرين يف أي شكل من أشكال 

 أساسُت، مها8

 عناصر اظتعيارية .أ

القيم اليت د من التعليم  ديكن أن تصاغ من اظتعيارية، ألن فيها عد

التعليم ىو األساس حدث لو القاعدة، وىذا يعٍت أنو يف  ىي القيمة الًتبوية.

حال التعليم يتمسك اظتعلم والطالب بقاعدة من قواعد اضتياة، وجهة النظر 

حول األفراد واجملتمع والقيم واألخالقية واآلداب العامة وكلها مصادر اظتعايَت 

يف التعليم وعمل الطالب أكثر جيدا وناضجة ويكون حسن اطتلق. ىذه 
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اصتوانب ىي مهمة جدا قي صياغة اعتدف العام كمثال على العنصر اظتعياري 

 11وىو التعليم باعتباره تشكيل التجارية والبشرية مسوولية ودديقراطية.

 عناصر العملية التقنية .ب

يف التعليم ديكن الصياغة فيما يتعلق بالعملية التقنية وىي من حيث 

أثناء حالة النشاط العملي اليت جتري األحداث. األحداث يف ىذه اضتالة ىي 

 واحدة وركز على ىدف واحد.

ىذه األحداث ىي عبارة عن سلسلة من االتصاالت بُت البشر 

وسلسلة من األنشطة اليت توثر على بعضها البعض، سلسلة من التغيَتات 

ومنو اصتسمانية، والنمو الفكري والنمو اإلجتماعي، كل ىذا يتم تضمينها يف 

لتعليمية، وىكذا التعليم ىو ثقافية معقدة اليت ديكن استخدامها األحداث ا

 يف ختطيط حياة اإلنسان.

يف عملية التعامل الًتبوي اليت حتتوي على اظتكونات الداعمة مما 

ذكرىا يف السابق، ىناك حاجة وال ديكن فصلها, ىذه العملية التقنية أيضا ال 

عملية التعلم أساسل ظتعياريةديكن فصلها عن الشروط اظتعيارية، ألن ىذه ا

 والتعليم، بينما العملية التقنية احملددة صورة لعملية التعلم والتعليم.

                                                             
11

sadirman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2016). hlm 13 
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 موقف المعلم في التعامل التربوي. 7

 معٌت اظتعلمأ.  

بالنظر إىل اظتعٌت البسيط، فاظتعلم أنو يقوم بتوفَت اظتعرفة للطالب. كان 

ما يف أماكن معينة ليست يف  اظتعلم يف نظر اجملتمع وىو شخص يعمل الشيئ

أحد العناصر البشرية اليت عتا دور يف تشكيل اظتوارد 12اظتوسسات التعليمية.

كاحملًتف على أساس دورا نشطا   اظتعلم يلعبالبشرية اظتتحملة ىو اظتعلم. وىكذا 

 مطالب اجملتمع اظتطور.

علم كان اظتعلم لو مكانة خاصة يف عملية التعامل الًتبوي، وليس ىو كاظت

لنقل العلوم فحسب لكنو كاظتدرس لطالبو يف التعلم. كما قال الدكتور 

Ametembun  ىو رتيع األشخاص لديهم مسوولية عن تعليم الطالب أن اظتعلم

 منفردا كان أو غتموعا يف اظتدرسة أو خارجها.

 الشروط الالزمة للمعلم .ب

اظتعينة كما  بعض الشروطاظتعلم أن يهتم فالبد دور اظتعلم وواجباتو ألداء 

 يلي8
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Syaiful Bahri Djamarah.Ibid., hlm 26 
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 اظتتطالبات اإلدارية( 7

 ىذه اظتتطالبات وىي من مشكلة اصتنسية.

 ( اظتتطالبات التقنية2

ىذه اظتتطالبات رشتية، أي جيب أن يتعلمو اظتعلم ويتقن الطرق الفنية 

 والتدريسية، وقادر على تصميم الربامج التعليمية.

 اظتتطالبات النفسية( 3

الروحانية الصحية، وناضجة يف التفكَت من تتكون ىذه اظتتطالبات 

والتمثيل، وقادر على منع العواطف، والتحلي بالصرب، أن لو شجاعة وأخالق 

 حسنة.

 اظتتطالبات اصتسمية( 4

حتتوي على اصتسمية الصحية، وما فيها عيوب بدنية اليت  اظتتطالباتىذه 

13ديكن أن تتداخل عملو، وال تظهر عليو أي أعراض لألمراض اظتعدية.
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sadirman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar.Op. Cit hlm 124 
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 .دور المعلم في التعامل التربوي8

على وجو عام، خيتلف التعامل الًتبوي واظتعلم لو دور ىام يف الفصل 

ظتستخدمة فهو يعتمد على اظتعلم يف الدراسي، ألن أحسن نظام التعليمي والوسائل ا

 استخدام رتيع اظتكونات التعامل الًتبوي.

اظتعلم اظتهنية والكفاءة تكون قادرة على خلق التعلم الفعايل وإدارة الصف، 

حبيث أن حيصل الطالب عنتائج التعلم على اظتستوى األمثل. الطريقة وتقرير اظتعلم يف 

يف شكل نتائج التعلم. دور اظتعلم يف التعامل التعامل الًتبوي حتديد جناح الطالب 

 الًتبوي ىو على النحو التايل8

 اظتعلم كاظتدّرس .أ

سا يف ختطيط اظتعلم كاظتدس جيب عليو التأكيد على موقفو مدر 

وتنفيذ مهمة التعليم، ألنو واجب ومسوولية أولية. لذلك ينبغي على اظتعلم 

أن تساعد اظتتعلم الناشئ لتعلم الشيئ ال يعرف بعد، ووضع معايَت الكفاءة 

 14مت دراستها.وفهم اظتواد اليت 
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E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). hlm 
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 اظتعلم كاظترشد .ب

ب يف اظتعلم كاظترشد تقدمي التأكيد على مهمة وتوفَت اظتساعدة للطال

ىذه اظتهمة ىي اصتانب التعليمي ألنو ليس فقط فيما يتعلق  حل مشكالهتا.

بتسليم العلوم، ولكن أيضا يتعلق بتطوير، وشخصيتو، وتشكيل القيم لدى 

 الطالب.

 ج. اظتعلم كالوسائل

جيب على اظتعلم لو اظتعرفة الكافية والفهم عن الوسائل التعليمية، 

لية التعلم والتعليم إما من اظتصادر أو الكتب ألهنا كأداة االتصال لتفعيل عم

 أو اجملالت أو الصحف.

 اظتعلم كاظتقوم  د.

على األساس، أن نوع التعليم يف أوقات معينة ىو دائما إجراء 

والغرض من ىذا التقومي ىو ظتعرفة التقومي. وجيب أن يكون اظتعلم مقيما جيدا.

الطالب عتذه اظتادة وكذلك النجاح يف حتقيق األىداف التعليمية. إتقان 

القوانُت أو فعالية طرق التعليم مع التقييم، ديكن للمعلم توضيح ما إذا كان 

الطالب من أنواع اجملموعة للطالب اظتاىرين أو اصتاىلُت يف فصلهم باظتقارنة 

 مع أصحاهبم.
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 ه. اظتعلم كاضتافز

جيب أن يكون اظتعلم حافزا لتشجيع رغبة الطالب يف التعلم، يعطى ىذا 

نشاطا يف التعلم.  فاظتعلم  التشجيع إذا كان الطالب ىم أقل عاطفية وأقل 

كاضتافز جيب هتيئة حالة الفصل اليت تشجع الطالب على إجراء أنشطة التعلم 

 15منفردا كان أو غتموعا.

 . دور الطالب في التعامل التربوي9

الطالب ىو أحد العنصر البشري ولو مكانة مركزية يف عملية التعلم 

والتعامل  تاج إىل التوجيهات.الطالب ىو اظتخلوقات اإلجتماعية حتو  16والتعليم.

الًتبوي ىو أنشطة عملية بُت اظتعلم والطالب، ويلعب الطالب دورا مهما يف التعامل 

ت اإلجتماعية الذي حيتل مكانة الًتبوي لتحقيق أىدافهم. والطالب أحد اظتخلوقا

مركزية يف التعامل الًتبوي. لذلك يف التعامل الًتبوي ىناك اضتاجة الرئيسية إىل 

 الطالب.
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sadirman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar.Op. Cit hlm 124 
16

Sardiman.Ibid.,hlm 111 
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 نتيجة تعلم اللغة العربية  .ب

 . تعريف التعلم1

 8بعض اطترباء كما يليتعريف التعلم عند 

أن التعلم ىو عملية تغيَت السلوك من خالل اطتربات أو  Whittakerقال  .أ

 التدريبات.

التغيَتات الدائمة يف القدرة على التصرف  أن التعلم ىو  Kimbleقال   .ب

 كنتيجة التدريبات.

بأنو النشاط العقلي والنفسي الذي حيدث يف التفاعل النشطي  ,Winkleج. يرى 

واظتهارة، والنتيجة والفهم،  مع البيئة وحيصل على التغيَتات من اظتعرفة،

 واظتوقف.

ىو تغيَت السلوك الثابت كنتيجة اطتربات أو  Sdafferأن التعلم عند د. 

 اظتمارسات.
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فهو عملية ليست نتيجة، مث يقال أن الطالب  Soemantoه. أما التعلم عند 

أو ال، وىو يعتمد على احتياجاتو ودوافعو. أن حاجة الطالب يتعلم 

 17كاألىداف الفردية يف التعلم.ودوافعو  

واطتالصة من التعريفات السابقة، أن التعلم ىو عملية مبذولة يقوم هبا 

 الطالب للحصول على تغيَت السلوك اصتديد وىو كتجريبة فردية حبد ذاهتا.

 . أهداف التعلم2

يف حتقيق أىداف التعلم، ىناك اضتاجة إىل القواعد أكثر مالئمة. يعّرف 

كمحاولة لوجود نظام البيئة حيدث على عملية التعلم. كان نظام التعلم التعليم بأنو  

حيتوي على اظتكونات اظتوثرة على بعضها البعض. ومن ىذه اظتكونات ىي ىدف 

دورا يف العالقة اإلجتماعية، ونوع  التعلم، اظتادة اظتدروسة، اظتعلم والطالب يلعب

 18األنشطة اظتقدمة، واظترافق والتسهيالت اظتتوفرة.

 على البيان السابق، نعرف من حيث أىداف التعلم وىي ثالثة أنواع 8بناء 

   للحصول على اظتعرفة. 7

يتميز ىذا اضتال بالقدرة التفكَتية اليت ال ديكن فصلها. ىذا اعتدف لو 

 أنشطة التعلم.أكرب التنمية يف 
                                                             

17
Keke T. Aritonang, ‘Minat Dan Motivasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa’, 

Jurnal Pendidikan Penabur, 2008. 
18

A.M Sadirman, ‘Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar’, 2016. hlm 26 
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 . صياغة اظتفاىيم واظتهارات2

أو  وىي من القدرة اصتسمانية إىل القدراتحتتاج صياغة اظتفاىيم 

الروحانيةديكن مالحظتها حىت توكد على اضتركة من أعضاء اصتسم. أما القدرة 

 الروحانية فهي معقدة ألهنا ال تتعلق مبشكالت القدرة.

 . تشكيل اظتوقف3

ديكن أن يالحظ الطالب ويسمعو ويقّلده سلوك اظتعلم يف عملية تفاعل 

حىت التعلم.  ومن عملية اظتالحظة السابقة، ديكن للطالب تقليد سلوك اظتعلم 

 19تتوقع فيها عملية التقديرية يف كل طالب.

انطالقا من البيان السابق، يوضح أن أىداف التعلم ىي للحصول على 

غريس اظتواقف العقلية. ويف حتقيق أىداف التعلم سوف حتصل اظتعرفة، واظتهارات وت

 على نتيجة التعلم.

 ف نتيجة التعلم. تعري3

 ,KhalidaRozanaUlfahأن نتيجة التعلم عند أشتارى، كما نقل عنو 

AnangSusanto  وىي كل ما حيصل عليو الطالب يف إتقان اظتعرفة واظتهارة اظتطورة يف

                                                             
19

sadirman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar.Ibid., hlm 28 
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احملصولة من قبل ال تشبو النتيجة و دروسهم وما يشَت إليو إختبار النتيجة من اظتعلم. 

 20الطالب وذلك يعتمد على كل فرد والعوامل اظتوثرة عليو.

ظتدة فًتة مقياس لنجاح الطالب يف تعلم اظتواد التعليمية نتيجة التعلم ىي 

فهم اظتادة، ومن خالل ىذه  حنو قدرة الطالب علىإجراء التقومي  معينة. ينبغي اظتعلم

نتيجة االختبار ديكنو اظتالحظة إىل النتيجة احملصولة من قبل الطالب. واعتدف من 

أنو ديكن صتميع الطالب اضتصول على نتائج التعلم ىذه عملية التعليم يف اظتدرسة ىو 

 21اظتثالية.

 تطبيقالقدرة اظتمتلكة للطالب بعد وأما رأي آخر أن نتيجة التعلم فهي 

أن الطالب الناجح يف تعلمو ىو الطالب الناجح يف حتقيق  22عملية التعلم والتعليم.

 أىداف التعليم.
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Hasil Belajar IPS”, Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Volume: 1 Nomor: 

8 Bulan Agustus Tahun 2016 
21
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 . العوامل التي تؤثر نتيجة التعلم4

أن نتيجة التعلم من اظتعلم ىي النتيجة من التفاعل اظتوشرات اظتوثرة إما من 

اظتوثرة العوامل  وويدودو أنالعوامل الداخلية أو العوامل اطتارجية. يشرح أبو أزتدي 

 يف نتيجة التعلم ىي كالتايل8

 العوامل الداخلية، تتكون من8 (أ

 ( العوامل اصتسمية 7

 ( العوامل النفسية واليت تشمل على28

 العوامل الفكرية كالذكاء واظتوىبةأ( 

 ب( عوامل اظتهارة الواقعية كإجناز الطالب

الشخصية، كاظتوقف، واظتوىب، ج( العوامل الفكرية اظتتعلقة بعناصر 

 23والعواطف، واضتاجة، والدافع، والتكيف النفسي.

 ب( العوامل اطتارجية

 العوامل اإلجتماعية، تتكون من8( 7

 أ( بيئة األسرة

 ب( بيئة اظتدرسة
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Widodo Supriyanto Abu Ahmadi, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hlm 
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 ج( بيئة احملتمع

 د( بيئة اجملموعة

 ( العوامل الثقافية منها العادات، والعلوم، والفنون، والتكنولوجبة.2

 ( العوامل البيئية اظتادية، كاظترافق اظتنزلية واظترافق الدراسية.3

 24البيئة الروحية واألمنية.( 4

فاالستنباط منها  أن العوامل اليت توثر نتيجة التعلم ىي العوامل الداخلية  

كالعوامل اصتسمنية والنفسية، والعوامل اطتارجية ىي العوامل اإلجتماعية كشأن 

 احمليطة إما من بيئة األسرة أو بيئة اظتدرسة.األسرة حول البيئة 

 . أهداف تقييم نتيجة التعلم ووظائفها 5

 أىداف نتيجة التعلم( 7

 األىداف العامةأ. 

 لتقييم كفاءة الطالبأ(

 ب( لتصحيح عملية التعليم

 ج( كمادة صتمع التقرير عن تقدم تعلم الطالب

 ب. األىداف اطتاصة

                                                             
24

Abu Ahmadi.Ibid., hlm 138 
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 ظتعرفة تقدم نتيجة التعلم أ(

 ب( لتنبو صعوبات التعلم

 لتقدمي العالقة اظتتبادلة أو لتصحيح عملية التعلمج( 

 د( للتعليم

 حتديد تعزيز الصف الدراسيه( 

 و( تشجيع الطالب عن طريق التعرف التفّهم

 ( وظائف تقييم نتيجة التعلم2

 كمادة للتحديد تعزيز الصف الدراسيأ(  

 التعلم والتعليمب( كالعالقة اظتتبادلة وتصحيح عملية 

 ج( حتسُت دوافع التعلم

 25التقومي الذايت حنو أداء الطالب.د( 

 . أنواع نتيجة التعلم6

عند بلوم كما نقل عنو نانا سوجانا يف كتابو مبوضوع 

"PenilaianHasilBelajarMengajar ،أنو يقسم نتيجة التعلم إىل ثالث ثالثة أقسام "

 منها8
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Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm 302 
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وانب ىي اصتيتعلق بنتيجة التعلم واليت تتكون من ستة  اظتعريفاجملال  .أ

 اظتعرفة أو الذاكرة، والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقومي. 

اصتوانب ىي اجملال العاطفي يتعلق باظتواقف اليت تتكون من ستسة  .ب

 ، والتقييم، واظتنظمة والتدخيل.القبول، واإلستجابة

التصرف.  علق بنتيجة التعلم يف اظتهارة وقدرةج. اجملال السلوكي أو اضتركي يت

 وىي اضتركات اظتنعكسة، قدرة اجملال السلوكي وانب مناصتفهناك ستة 

اضتركية  ، قدرةاضتركة األساسية، القدرة اإلدراكية، اإلجنسام أو الدقة

 اظتعقدة واضتركات التعبَتية والشخصية.

فاجملال اظتعريف ىو اجملال كثَت االستخدام  ومن ثالث اجملاالت السابقة،

ويقيم اظتعلم بدرجة عالية يف اظتدرسة، ألن ىذا اجملال يتعلق بقدرة الطالب يف إتقان 

 26اظتواد التعليمية.

 ج. الدراسات السابقة

تبحث فيها الدراساتاظتتعلقة  الدراسات السابقةبعض ويف ىذا البحث ىناك 

 نها8. وىذه الدراسات فمذا البحثهب
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nana sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009). hlm 22 
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( كتبتها عائشة أدوية مبوضوع "التعامل الًتبوي بُت 2177البحث العلمي )

 7معلم الدين اإلسالمي والطالب يف عملية التعليم يف اظتدرسة الثانوية اضتكومية 

باتوك غونونج كيدول". يبحث ىذا البحث عن التعامل الًتبوي بُت معلم الدين 

وجود مفهوم اإلسالمي والطالب يف عملية التعليم. وأما نتائج ىذا البحث فهي 

والذي حيتوي على  باتوك غونونج كيدول 7التعامل ظتعلم اظتدرسة الثانوية اضتكومية 

 عادات والنواىي.مفاىيمة منوذجية، واقًتاحات إجيابية وال

( كتبو فحر الدين مبوضوع "تأثَت اظتوقف وطريقة 2116البحث العلمي )

التعليم اظتعلم على رغبة التعلم لطالب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية بيوجنان 

بانتول". يبحث ىذا البحث عن اظتوقف وطريقة التعليم ظتعلم اللغة العربية يف أنشطة 

ويركز ىذا البحث على رغبة الطالب يف ثَته على رغبة التعلم. التعليم، وكيفية تأ

التعلم بنتائج البحث أن موقف اظتعلم لو تأثَت على رغبة الطالب بنتيجة  

. ومن ذلك البيان نعرف أن موقف 21،11بنتيجة %وطريقة التعلم  %31،16

 إىل طريقة التعليم.اظتعلم لو تأثَت كبَت على رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية بالنسبة 

وأما إختالف ىذا البحث بالبحوث السابقة فهو ىذا البحث يوكد على 

التعامل الًتبوي بُت اظتعلم والطالب أثناء عملية التعلم والتعليم ومعرفة عالقتو بُت 

 التعامل الًتبوي ونتيجة تعلم اللغة العربية لدى الطلبة.
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 ه الكتب ما يلي8ىذا البحث يأيت من الكتب ذات الصلة، ومن ىذ

7  .Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, karya Syaiful 

Bahri Djamarah 
2 .Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,  karya Sadirman  A.M 



 د. اإلطار التفكيري

فال يقدر الطالب كان اظتعلم ىو شخص مهم يف أنشطة التعلم والتعليم، 

دون حضور اظتعلم. وللحصول على النتائج اظتثالية، فإهنا حتتاج إىل  على التعلم

 التعامل الًتبوي بُت اظتعلم والطالب بأحسن ما ديكن.

أن  ىو مهم جدا يف عامل التعليم والذي يشارك فيو اظتعلم والطالب.التعامل 

لطالب من التعامل الًتبوي يف أنشطة التعلم والتعليم وىو عالقة متبادلة بُت اظتعلم وا

أجل حتقيق األىداف اظتطلوبة. ويف أثناء أنشطة التعليم حيتاج التسلية إلزالة ملل 

الطالب، ومن خالل التعامل الًتبوي اصتيد بُت اظتعلم والطالب سيكون لو تأثَت جيد 

 على جناح الطالب يف التعلم. 
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 . فرضية البحثه

تثبت على صحة الفرضية ىي إجابة موقتة حنو مشكالت البحث حىت 

والفرضية ىي إجابة ممكنة على 27اإلجابة من خالل البيانات اليت رتعتها الباحثة.

الرغم أهنا ال تزال يتعُت إثباهتا من خالل البحث، ىذه اإلجابة اظتوقتة تفيد فائدة 

 28حسنة ظتساعدة الباحث حىت تكون عملية حبثو أكثر توجيها.

ىذا البحث ىي8أن الفرضية اليت قدمتها الباحثة يف 

7 .H0 : µ1 ≤ µ2:  عدم التأثَت اعتام بُت التعامل الًتبوي ونتائج التعلم يف مدرسة

 نور اعتدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو المبونج الوسطى. 

2.H1 : µ1 ≤ µ2 8  وجود التأثَت اعتام بُت التعامل الًتبوي ونتائج التعلم يف مدرسة

 .نور اعتدى اإلبتدائية اإلسالمية سوقاىرجو المبونج الوسطى
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