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الباب الثاني
نظرية البحث

العربيةغةنظرية بحث تعلم الل: الفصل األول
لغة العربيةتعلم التعريف .١

تعريفها بدقة يستطيعباسلمان جيادل بأن التعلم ال النساءإ يف .م.رومسيثبناء 
:يستخدم التعلم إلظهار. ستخدامها يف نواح كثريةيألن املصطلح ميكن 

وئمعروفا عن شيكان اكتساب وإتقان ما  .أ
ولتفسريات حول معىن جتربة واحدوتقدمي املشورة وا.ب
يستخدم التعلم ووبعبارة أخرى١.باملشكلةالسديدي عملية اختبار األفكار وه.ت

.لوصف النتيجة والعملية والوظيفة
م األول على أنه يينظر إىل التعلووميكن النظر إىل التعلم من زاويتين

ويتكون التعلم من عدد من العناصر املنظمة مثل أهداف التعلم واملواد ونظام
والدعائم/التعلموسائل اإلعالموالتعليمية واالسرتاتيجيات وطرق التعلم

ينظر إىل و ثانيا). العالجية واإلثراء(ومتابعة التعلم ووتقييم التعلمواالمتحاحتاناتو 
ة عن سلسلة من اجلهود أو أنشطة مث التعلم هو عبار والتعلم على أنه عملية

:وتشمل العملية ما يلي. يتعلمونتالميذجعل الذلكاملعلمني من أجل
وإعداد والفصل الدراسيوبدءا من التخطيط لربنامج التدريس السنويواإلعداد.أ

ا . مثل الدعائم وأدوات التقييموخطة الدرس جنبا إىل جنب مع إعداد معدا

١ Anisah Basleman dan Syamsu Mappa, Teori Belajar Orang Dewasa, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2011),h. 12
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اإلعالم اإلعداد التعلم أيضا أنشطة املعلم لقراءة الكتب أو وسائلويشمل هذا 
والتحقق من عدد وأداء الدعائم تالميذتم تقدميها للتاملطبوعة األخرى اليت س

.املستخدمة
يف مرحلة . تنفيذ أنشطة التعلم مع اإلشارة إىل إعداد التعلم الذي مت إجراؤه.ب

التعلم اليت أدركها املعلم سوف فإن هيكل وحاالت والتنفيذ من هذا الدرس
اختيارها صممت أيضا تتتأثر كثريا النهج أو اسرتاتيجية وطرق التعلم اليت مت

واملوقف جتاه وواإلدراكوفضال عن فلسفة العمل والتزام املعلموالتطبيق
.تالميذال

اتمتابعة التعلم اليت مت.ت هذا النشاط ما بعد التعلم ميكن أن تتخذ شكل . إدار
الذين تالميذوميكن أيضا أن تكون خدمة تعليمية عالجية للو)إثراء(راء إث

.يعانون من صعوبات التعلم
خلص املؤلفون إىل أن التعلم هو عملية من و السابق استنادا إىل التفسري الوارد و 
ومرحلة التنفيذ لتنفيذ و بدءا من مرحلة اإلعداد للتصميم أو التخطيطميذتاللتعليم ا
يف تالميذالتعلم ومرحلة التقييم اليت توفر التغذية اخللفية ملا قدمه املعلمون للأنشطة 

.عملية التعلم
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م اللغة العربيةتعلّ أساس .٢
األساس الفلسفي.أ

يقول أن املعرفة البشرية تقوم وتعلم اللغة العربية وفقا لفلسفة التعلم البنائية
على اخلربة والظروف البيئة أو وسائل اإلعالم اليت شكلت عمدا ل ميمربوله 

٢.أهداف التعلم

ديينالساس األ.ب
:من اآلية السابعةالشعراءيستند هذا األساس الديين على سورة القرآن

َنا إِلَْيَك قـُْرآنًا َعَربِيا لِتـُْنذِ " ِلَك َأْوَحيـْ َر أُمَّ اْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَهلَا َوتـُْنِذَر يـَْوَم اجلَْْمِع وََكذَٰ
)٧"(َفرِيٌق ِيف اْجلَنَِّة َوَفرِيٌق ِيف السَِّعريِ ◌ۚ َال َرْيَب ِفيِه 

األساس القانوين.ت
:ويستند أساس هذا االختصاص إىل ما يلي

بشأن معايري الكفاءة ٢٠١٣لسنة ٥٤الئحة وزير الرتبية والثقافة رقم )١
.ليالع

بشأن معايري ٢٠١٣لسنة ٦٤الالئحة التنفيذية لوزير الرتبية والثقافة رقم )٢
.احملتوى

هفوائدو تعلم اللغة العربيةأهداف.٣
يفالتوجيهيةواملبادئللقانونكمصادرواحلديثالقرآنونفهميالتالميذكنمي.أ

..اإلسالميةاحلياة

٢ Mustofa Sa’daniyah. Filsafat Pembelajaran Kontruktifisme dan Filsafat, (Kairy: Darul Ma’arif
1999), h. 8
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كتب الدين والثقافة اإلسالمية املكتوبة واملستخدمة باللغة ونفهميتالميذلا.ب
.العربية

.قادرون على الكتابة باللغة العربية مع قواعد اللغة اجليدة والصحيحةيتالميذال.ت
خرباء وميكن أن تساعد يف الشؤون املتعلقة تالميذمن أجل أن يكون ال.ث

.باستخدام اللغة العربية
.إىل األجيال القادمة بالتعليموميكن نقل املهارات العربية.ج

تعلم اللغة العربيةنتائج بحث نظرية : الفصل الثاني
تعريف نتائج التعلم.أ

نتائج التعلم . هناك نقطتان فيه مها النتائج والتعلمو التعلمةجيوفيما يتعلق بنت
والقيام ومن ما مت القيام (قها املتعلمون يف عملية التعلم يقحتهي النتيجة اليت 

تم حتفيز املتعلم من قبل شيء اليت تحني أن التعلم هو الدولة اليت يف. ٣)وهلم جرا
.قد تؤثر على أعمال املتعلم مع مرور الوقت أو عملية عدم معرفة ملعرفة

نتائج التعلم واإلجنازات . إن ملصطلح التعلم عالقة وثيقة مع التحصيل العلمي
على وأي أن نتائج التعلم تظهر جودة طويلة األجلوالتعليمية هلا معان خمتلفة

يف حني أن اإلجناز التعليمي . فصل دراسي واحد وهلم جراوسبيل املثال واحد كاو 
واختبار يومي واحد وعلى سبيل املثال يف موضوع واحدويظهر جودة قصرية األجل

.وهلم جرا

٣ L.Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka, 1995), h. 787
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:تنقسم نتائج التعلم إىل ثالثة أنواع هيوواستنادا إىل األهداف
نتائج التعلم يف شكل مهارات يف القدرة على أداء أو أداء مهمة باستخدام .١

.األداة
.نتائج التعلم يف شكل إتقان القدرة على العلم.٢
٤.نتائج التعلم يف شكل السلوك والسلوك.٣

التعلمنتائجؤثرة معوامل .ب
يف التعلم بسبب عدة عوامل تؤثر على حتقيق نتائج تلميذويستمد جناح ال

). خارجي(الناس الذين يتعلمون وأيضا من خارج نفسه ) الداخلية(التعلم من داخل 
:والعوامل اليت حتدد حتقيق نتائج التعلم هي كما يلي

عوامل الداخليال.أ
طفل الفسيولوجيةحالة)١

ومثل الصحة املمتازةوفإن الظروف الفسيولوجيةووبصفة عامة
مثل قدميه أو يديه ووليس يف حالة معاقة جسدياوليست يف حالة متعبة

باإلضافة إىل ). ألن ذلك من شأنه أن يتداخل مع علم وظائف األعضاء(
واليت ال تقل أمهية يف التأثري على العملية ونتائج وهذه الظروف املشرتكة
.لعني والشعور السمعوخاصة الشعور باوالتعلم هو حالة احلواس

لطفلاحالة نفسية )٢
الفائدة تؤثر بشكل  ووهي الفائدةوهناك مخسة أوضاع نفسية للطفل

إذا كان شخص ما غري مهتم يف تعلم . كبري على العملية ونتائج التعلم
. والعكس بالعكسومث انه لن تعمل بشكل جيد يف تعلم ذلكوشيء

٤ Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2005), h.3
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زادت فرص الفرد حتقيق النجاح ووكلما ارتفع مستوى ذكاء الفردوالذكاء
املوهبة هي القدرة على أن تكون واحدة من املكونات الالزمة . يف التعلم

ال الذي . يف عملية التعلم إذا كانت موهبة الشخص تتماشى مع ا
.فإن تلك املوهبة ستدعم تعلمه حبيث ينجح على األرجحويدرسه

مني يريدون القيام أما بالنسبة للدافع وقادرة على تشجيع املتعل
وواهلدف من التعليم يشمل ثالثة جوانب وهي املعرفية. مبأنشطة التعلّ 

ولكن ال ميكن إنكار أنه حىت اآلن القياس املعريف ال والعاطفية والنفسية
يف حني اجلوانب العاطفية واجلوانب . يزال يفضل لتحديد جناح التعلم واحد

يف تالميذديد درجة جناح الالنفسية احلركية هي أكثر تكميلية يف حت
٥.املدرسة

لنتائج التعلم هو النتيجة النهائية السابقإن استنتاج الوصف الوارد 
يتم . واملعلمنيتالميذلسلسلة من أنشطة التعليم والتعلم اليت أجريت بني ال

استخدام خمرجات التعلم من قبل املعلمني لتحديد مستوى جناح عملية 
اتم تالتعلم اليت  .القيام 

عوامل اخلارجيال.ب
عامل األسرة)١

. دين هو تأثري كبري جدا على جناح األطفال يف التعلموالعامل ال
وواالهتمام الكايف أو األقلوومقدار الدخلوارتفاع مستوى تعليم الوالدين

سواء كانت العالقة مع وواالنسجام أو ال كال الوالدينووتوجيه الوالدين

٥ Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 107



١٢

وكل ما يؤثر على النجاح وسواء كان الوضع يف املنزل أم الوالوالدين أم ال
.التعلم

عامل املدرسة)٢
جودة املعلمني وطرق التدريس واملناهج مالءمة مع قدرات األطفال

يف الفصل تالميذوعدد الووحالة الغرفةواملعدات يف املدارس/ وحالة املرافق 
.ح تعلم األطفالالواحد وتنفيذ قواعد املدرسة تؤثر أيضا على جنا 

تمعاملع)٣ ا
تمعية أيضا نتائج التعلم وحينما تكون حالة . وحتدد الظروف ا

تمع مكونة من أشخاص متعلمين تمع احمللي وا وخاصة األطفال يف بيئة ا
وهذا سوف يشجع واملدرسة الثانوية واألخالق احلميدةاليت متوسط 

.األطفال على دراسة أكثر صعوبة
البيئيةعوامل )٤

ميكن أن . تؤثر الظروف البيئية أيضا على العملية ونتائج التعلم
يكون نوع البيئة بيئة طبيعية أو طبيعية أو ميكن أن تكون حالة من درجة 

سواء والبيئة االجتماعية. وما إىل ذلكواحلرارة والرطوبة والرطوبة اجلوية
لعملية ونتائج ميكن أن تؤثر أيضا على اوالبشرية وغريها من األشياء

.٦التعلم

٦ Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV. PustakaSetia, 1997),
h.105
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طريقة التنويم المغناطيسي: الفصل الثالث 
التنومي املغناطيسيطريقةتعريف.أ

. التعلمىف منومتطبيقهييف املعىن البسيطومي املغناطيسيالتنتعريف طريقة 
لذلك تعريف التنومي . طريقةهذه المناهلدفبتلميذيصبح الوالةيف هذه احل

دف أن يصبح يف عملتالميذالتنومي يتم تطبيقه على الاملغناطيسي هو  ية التعلم 
ومن .واملغامر يف التعلمويكون متحمساولديهم حافز عاليةوعاطفيبتالميذال

املعروف أن التنومي املغناطيسي هو فن االتصاالت اليت لديها القدرة على اخرتاق 
على معلومات جديدة العوامل احلامسة مما جيعل من السهل على شخص احلصول

التنومي املغناطيسي يف التعلم يهدف إىل جعل عملية التعلم أكثر . عن العقل الباطن
وموجات الدماغ اليت حتدث علميا ومتعة وتركز باستخدام آلية العقل والعامل احلرج
يف عملية التعلم وهناك حاجة .تالميذوبطبيعة احلال من خالل التفاعل املعلم مع ال

كتلة العقل هي ويف هذه احلالة. املغناطيسي ألنه ميكن أن تدمر كتلة العقليةالتنومي
حالة عقلية متنع الشخص من الوصول إىل رغباته اليت تأيت يف الواقع من املعتقدات 

٧.أو احلد من املعتقدات

فإن العقلية هي صراع يف املعتقدات وحدود التفكري البشري ومن حيث املبدأ
بعض هذه اجلمل هي عالمة على كتلة . اليت ال تريد أن يدخلها شيء جديد

مث هو عالمة على أن شخصا ما وعلى الرغم من النطق اجلملة يف قلوبناوعقلية
؛ "فت هذالقد عر "األمثلة التالية من اجلمل العقلي تشمل . يعاين من كتلة عقلية

.خالفه". ال أحتاج أن أتعّلم هذا؛ "ة؟ما هذه النظري... آه "

٧ Yosandri L.S., You are the real personal success! Formula NLP Praktis untuk Transformasi Menjadi
Pribadi Sukses (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 80.
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لذلك خيلص بعض التفسريات املذكورة أعاله إىل أن أمهية القضاء على كتلة 
واملعلمني يف عملية تالميذواملعلمني ألن هذا سيعوق التالميذالعقل يف ال

.واالستفادة املثلى من التعلم
املغناطيسيالتنومي طريقةطبيقت.ب

التنومي املغناطيسي من خالل توليد الطاقة املغناطيسية للمعلم من أجل جعل 
العديد من املعلمني يف إندونيسيا . الفصلمثل املعلم وما يتم تدريسه يف تالميذال

ليست سوى عدد قليل من الذين يفهمون جوهر القوة املغناطيسية للمعلمني يف 
ووقحاوالعديد من املعلمني الذين هم بسهولة املزاجعملية التدريس والتعلم وبالتايل

ويكرهون املعلمني تالميذحبيث خيشى التالميذوالكلمات اليت تقتل السلطة احلرجة لل
جيب على املعلم توليد قوة مغناطيسية داخله . مبا يف ذلك مع ما يعلمه املعلم

أيضا زيادة الدافع وروح تعلم سيتم تنومي املتعلمني على املواضيع اليت تدرس و ووبالتالي
.تالميذال

. فقط خطوات بسيطة ضروريةوومي املغناطيسيالتنيف القيام وبن حجر وفقا إ
ا حىت يتمكن املدرسون من تطبيق  فيما يلي اخلطوات األساسية اليت جيب القيام 

.التنومي املغناطيسي
النية والدافع يف نفس.١

يعتمد جناح الشخص على نيته الداخلية يف النضال والعمل جبد 
فإن النوايا العظيمة ستولد حافزًا كبريًا والتزاًما وولذلك . لتحقيق هذا النجاح

.بالرتكيز على امليدان الذي ثابر عليه
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سرعة.٢
يعين سرعة مساواة املواقف واإلمياءات واللغة وموجات الدماغ مع 

مييل البشر إىل ومن حيث املبدأ وألنه . آخرينتالميذأشخاص آخرين أو 
حبيث وتفضيل أو التفاعل مع األصدقاء الذين لديهم الكثري من أوجه التشابه 

فإن كل رسالة ومع الراحة اليت تأيت من تشابه موجات الدماغ . يشعر بالراحة
٨.يتم تسليمها من شخص إىل آخر ميكن قبوهلا وفهمها بشكل جيد

ووهذا يعين . صحيح أيضا يف تطبيق تعلم التنومي املغناطيسيهذا 
يعين أن املوجات الدماغية ويكرهون الدروس اليت قدمها املعلم تالميذإذا كان ال

ا أقدم من تلك . للمدرس ال تساويهم ميكن يف الواقع أن وعلى الرغم من أ
.تتم مزامنة موجات الدماغ كما لو كان يفعل أو يفكر مثلهم

يف أنشطة التعليم تالميذفيما يتعلق ببعض الطرق يف عمل سرعة ال
:والتعلم كما يلي

م باألنشطة ونشعر حىت نتمكن من القياوتالميذختيل أن عمرنا يساوي ال.أ
ا الباألشياء اليت مت .وليس عندما كنا ال نزال يف املدرسةواليوم تالميذر 

وإذا لزم األمر . غالًباتالميذالستخدمهااستخدم اللغة وفًقا للغة اليت ت.ب
.تالميذاستخدم لغة عامية هي اجتاه بني ال

.جعل احلركات وتعبريات الوجه اليت تتناسب مع موضوع املناقشة.ت
.تالميذالتحدث موضوع املوضوع مع موضوع هو االجتاه بني ال.ث

٨ Rizki Siddiq Nugraha, “Metode Hypnoteaching”, pada
http://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/08/metode-hypnoteaching.html

٢٠١٨مارس ٢٣وصول في التاریخ 
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حىت أحدث القيل والقال الذي ودائما حتديث املعرفة حول املوضوع واللغة .ج
.تالميذو االجتاه بني اله

ذه األمور  عندئذ تكون موجات العقل لدى ومن خالل القيام 
إذا . لذلك يشعرون باالرتياح لاللتقاء مبعلمهوتالميذاملعلمني هي نفسها مع ال

.فتابع بعد ذلكوحدث هذا 
ةقيادي.٣

يتم ذلك بعد االنتهاء من . القيادة لديها حس قيادة أو توجيه األشياء
فهذا هو نفس األمر الذي وإذا كان املعلم يقود دون أن يسبقه سرعة . سرعة

م يفعلون ذلك باإلكراه واحملفوفة باملخاطر تالميذيعطي األوامر لل أل
.وهذا يؤدي إىل رفضهم للمعلم. واالكتئاب

يف هذه اللحظة . بالراحة مع املعلمتالميذسيشعر الوة بعد إجراء السرع
ولذا . طوًعا وسعيًداوسيكون أي شيء مهما كان يقوله املعلم أو يعهد إليه و

م . فإن عقوهلم الباطنية ستلتقط املوضوع بسهولةووبقوة مثل أي مادة  كما أ
.حىت لو كان ذلك صعباولن جيدون صعوبة يف إجراء االمتحان 

اإلجيابيةم الكلمةاخداست.٤
يتوافق استخدام . اخلطوة الرابعة هي خطوة داعمة يف تنفيذ السرعة والرائدة

.العقل الباطن اليت لن تقبل الكلمات السلبيةطريقةهذه الكلمة اإلجيابية مع 
تؤثر وبشكل مباشر أو غري مباشر والكلمات اليت قدمها املعلم و أساسا 

لذلك هم أكثر ثقة يف تلقي املواد وتالميذبشكل كبري على احلالة النفسية لل
إذا كانت هناك أشياء ولذا . هذه الكلمات ميكن أن تكون دعوة ونداء. املعطاة
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جيب استخدام ضمري إجيايب الستبدال الكلمات وال ينبغي هلا أن تفعل 
فعادة ما ودئة الطبقة املزدمحة إذا كان من شأنهوعلى سبيل املثال . السلبية
جيب والتنومي املغناطيسيعند تطبيق !" ال جيوز"وكلمة األمر اليت خترج تكون  

دئ"وغري املزدمحة بـ استبدال هذه الكلمات ".الرجاء إليكم أن 
اعطاء الثناء.٥

هو الثناء. لتعلم هي املكافأة والعقابواحدة من أهم األشياء يف ا
الطرق لتشكيل مفهوم ىحدالثناء هو إ. دة احرتام الذاتكافأة لزيام

لذلك سوف يضطرون إىل وبإخالص تالميذثناء الولذلك . الذات
.القيام بأكثر من ذي قبل
. يف حتقيق أو حتقيق إجنازتالميذعندما ينجح الميكن أن يتم الثناء

مبا يف ذلك عندما ينجح يف إجراء وأدىن قدر من الثناء على أدائه أعطاء
وعلى الرغم من أنه قد ال يزال حتت أصدقائه . تغيريات إجيابية لنفسه

.حافظ على الثناء
مثل وجتنب الكلمات السلبية السلبية ويف إعطاء الثناء 

ل عاستخدام هذه الكلمات جت. هكذاو (tapi)"لكن"و(namun)"لكن"
إذا مت اجلمع بني املديح مع النقاد أو . أن يسخر مناملديح عبثا ويبد

فعندئذ يكون القيد األكرب هو اهلجوم على الشخص الذي واالقرتاحات 
على الرغم من أنه يبدو تافهاً . مت اإلشادة به فسوف يسقطه يف الواقع

.إال أن التأثري كبري جداً يف النظام النفسيووغالباً ما حيدث 
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تصميم.٦
النمذجة أو املثال من خالل الكالم املتسق النمذجة هي عملية 

تالميذبعد أن يشعر ال. والسلوك وتعد واحدة من مفاتيح النجاح يف التغاير
حيتاج إىل توحيد سلوكه ليكون متسًقا مع كلمته و باالرتياح جتاه املعلم 

او ودروسه  .لذلك فهو دائًما شخصية موثوق 
وميكناملغناطيسيالتنوميخصائصاخلرباءيستخدموعامبشكل

:حلكيموفقاالتدريسعمليةيفاستخدامها
االهتمامتركيز.أ

الحىتاجلميعحيتاجهشرطًاالواقعيفالتعلميكونعندماالرتكيزحالة
علىقادرةلتكوناألشياءتوجيهاملغناطيسيالتنوميتقنيات. العقليتفرع
.معينةأشياءعلىالرتكيز

حالة البدنيةاسرتخاء.ب
يفاملشاركةمنليتمكنواتالميذالحالةيعدألنهوهاماً دوراً االسرتخاء

.التعلم
أو كلهاخلمساحلواسجزءيفالقدراتبناء.ت

اخلمساحلواسمجيعحتفيزطريقعناالقيامميكنالطريقةهذه
استيعابعلىالتالميذاخلمساحلواسدعميساعدأنميكنللتالميذ

.الباطنالعقليفوختزينهااملعلومات
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حتكيم االنعكاس ونشاط .ث
تعلمألمناطاملختلفةطريقةالعلىالتدريسطريقةلضبطهذايستخدم
طريقعنذلكيتم. احلركيةواحلركيةوالسمعيةالبصريةمثلاألطفال

املعلمنيتدريسعند. تالميذالتعلمطريقةبنياجلمعخاللمناملعلم
املوادتصفاليتالتعبرييةواحلركاتالشيقةالكلماتبنياجلمعميكن
.املعلميشرحهااليت

.املغناطيسيالتنوميكتأثريتالميذالاستجابات.ج
االقرتاحتأثريتأثرييفاملغناطيسيالتنوميعمليةيفاملتصورةالنتيجةتتمثل
. املغناطيسيالتنوميبعدتالميذالايقوماليتاألنشطةعلىاملقدم
منالغرضيفهمونتالميذالأنهياملعنيةاإلجابةفإنوأخرىوبعبارة
.التعلمبعدتعلمهم

التنومي املغناطيسيةطرقفضائل ونقائص.ح
:طريقة هينوتاشينغ الزائدة.أ

اليت ميتلكها هذا النموذج التنومي املغناطيسي وفقا يوستيسيا الفضائل 
:هي كما يلي

متالميذميكن لل)١ .تطوير وفقا ملصاحلهم وإمكانا
ا )٢ ميكن للمعلمني خلق جمموعة متنوعة من عملية التعلم حىت أ

.تالميذليست مملة لل
.سوف تكون عملية التعلم أكثر ديناميكية)٣
.تالميذخلق تفاعل جيد بني املعلمني وال)٤
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ا أكثر دوافع للتعلمتالميذميكن لل)٥ .إتقان بسهولة املواد أل
التعلم بنشط)٦
أكثر كثافةتالميذمراقبة ال)٧
هم التفكري أكثر إبداعا وخالقةتالميذال)٨
سوف تفعل التعلم مع املتعةتالميذال)٩

.بشكل كامل على املوضوع الذي يقدمه املعلمتلميذسوف يركز ال
:هذا النموذج التنومي املغناطيسي وفقا يوستيسيا  هي كما يليالنقائص

تحتية يف املدارس لدعم تنفيذ أساليب التنومي االفتقار إىل املرافق والبىن ال
املغناطيسي

يف الفصول الدراسية يؤدي إىل ضيق الوقت من املعلم تالميذعدد ال)١
إىل إيالء االهتمام هلم واحدا تلو اآلخر

فإنه ال ميكن إنكار وعلى الرغم من التنومي املغناطيسي له فوائد كبرية)٢
التدريب املتكرر ضروري للحصول ووبالتالي. أن هذا ليس شيئا حلظة

على أقصى قدر من النتائج
ال تزال تصنف طريقة التنومي املغناطيسي يف أساليب جديدة وال )٣

.تستخدم على نطاق واسع من قبل املعلمني يف إندونيسيا

البحث السابق: الفصل الرابع 
فإن التعلم باستخدام طريقة وواستنادا إىل البحث الذي أجراه باحثون سابقون

.تالميذهينوتاشينغ حتول إىل حتسني نتائج تعلم ال
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التنومي املغناطيسي طريقةعلى الرغم من أن يف مواضيع خمتلفة ولكن استخدام 
أن تطبيق التنومي . ٢٠١٢من حبث سري وارتيين . وقد تبني لتحسني نتائج التعلم

١الثاين من سد نيجري الفصلتالميذاملغناطيسي ميكن أن تزيد من اهتمام 
زيادة محاسة ) ١: (ويشار إىل ذلك من خالل. برامبانان كالتن يف تعلم الرقص

الذين ليسوا تالميذ٪ من ال٢٥من متوسط ويف متابعة عملية التعلمتالميذال
زيادة تركيز ) ٢(و٪ يف الدورة الثانية٨.٥٧متحمسني يف الدورة األوىل اخنفض إىل 

الذين مل تالميذ٪ من ال٤٩.٢٩مت ختفيض متوسط وخالل عملية التعلمميذتالال
زيادة مستوى مشاركة ) ٣(و و٪ يف الدورة الثانية٩٤و٤٠يركزوا يف الدورة األوىل إىل 

من متوسط ويف عملية التعلم التالية من البداية إىل النهاية من التعلمتالميذال
٪ يف ١٣.٣٤مل يشاركوا يف الدورة األوىل إىل الذينتالميذ٪ مت ختفيض ال٢٩و١٤

فهناك مؤشرات مل تتحقق ألنه يستغرق وقتا طويال مبا وومع ذلك. الدورة الثانية
م (١:) وهي املؤشراتويتماشى مع توقعات الباحثين زيادة الطلبة الذين يسهل إدار

رتيبهم بسهولة ٪ من الطلبة الذين ال يتم ت٢٣.٥٧من متوسط وأثناء عملية التعلم
الذين ينفذون تعليم املعلمني املتطوعني خالل عملية تالميذزيادة عدد ال) ٢) (يف

الذين أمتوا تعليم املعلمني الطوعيني تالميذمن ال٪ يف املتوسط ١٣.٥٧من والتعلم
.٩٪ يف الدورة الثانية٢٩و١٤يف الدورة األوىل ارتفع إىل 

يف حبثه لتحسني باستخدام التنومي . ٢٠١٠زولكيفلي أند هكمي وسارتيكا
املغناطيسي القدرة على االستماع إىل األطفال يف رياض األطفال مدرسة اإليزار 
تامبان منطقة فرعية بيكانبارو هذا البحث هو إجراء البحوث الفصول الدراسية اليت 

٩ Sri Wartini, Skripsi Sarjana: “Peningkatan Minat Belajar Seni Tari Melalui Hypnoteaching Di SD
Negeri 1 Prambanan Klaten” (Yogyakarta: UNY, 2012), h. 72-73



٢٢

انت املوضوعات يف وك. اجتماعات٣وتتكون كل دورة من . دورات٢أجريت مع 
١٦واليت تبلغ وسنوات٦- ٥هذه الدراسة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

وأظهرت . تقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة باستخدام املراقبة والتوثيق. شخصا
. النتائج أن تقنيات التنومي املغناطيسي ميكن أن حتسن مهارات االستماع لألطفال

الألوىل ٪ مث يف دورة ٣٨.٢٨قبل القدرة على االستماع من النتائج على دورات 
يف الدورة الثانية زادت القدرة على االستماع إىل . ٪٥٠.٦٤ارتفع إىل 

١٠٪٧٠.٨٣.
مع نوع خمتلف من البحث هو كانت موضع حبث ٢٠١٢رودي اريانتو 

ة بغالون املدرسة اإلبتدئية احلكوميّ اخلامسالفصلتالميذالتجريبية يف هذه الدراسة 
الذين سيدرسون واتلميذ٤٨من ٢٠١١/٢٠١٢سوراكارتا يف ٢٤١الثاين

لالجتماع األول . التعلم املختلفةطريقةاملواضيع تلقت اثنني من العالجات من 
كل من هذه . التنومي املغناطيسييف حني تستخدم الثانية طريقةوللطريقة التقليدية

وحصلت على موضوعات التنومي املغناطيسيوبعد االنتهاء من عملية التعلمطريقةال
البحوث تقييم ورقة خمرجات التعلم اليت مت اختبارها للصحة البيانات باستخدام 

. اليت ستصبح فيما بعد مرحلة ما قبل االختبار وبعد االختباروصالحية احملتوى
غري طبيعي ألن تشي مربع استنادا إىل نتائج هذا البحث فئة ليست توزيع

فرضية اختبار ٠٧٠و١١> ٥٣و٣٠من اجلدول تشي مربع هو > حساب
. ١٩باستخدام اختبار ويلكوكسون مباراة زوج اختبار مبساعدة سبس اإلصدار 

مث يتم رفض 05وα = 0<٠٠و٠= احلصول على نتيجة قيمة أسيمب سيغ 

١٠ Zulkifli, sartika, hukmi, “Penggunaan Teknik Hypnoteaching Untuk Meningkatkan Kemampuan
Menyimak Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Al–Izhar School Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” , (Riau:
Universitas Riau, 2016), h. 14
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يكون هلا تأثري على مي املغناطيسيالتنو وبالتايل فإن االستنتاج بأن طريقة. الفرضية
يف سوراكارتا يف ٢٤١املدرسة اإلبتدئية احلكومّية بغالون الثاين نتائج تالميذتعلم ال

وكذلك تالميذويقرتح ميكن للمدرسني تنفيذ التفاعل مع ال. ٢٠١٢/ ٢٠١١عام 
على جمموعة متنوعة من التنومي املغناطيسيطريقةمع تالميذزيادة تركيز ال

.١١املوضوعات
واستنادا إىل نتائج البحث أعاله ميكن استنتاج أن تطبيق طريقة التنومي 

وحتسني القدرة ويف مواضيع الفنونتالميذاملغناطيسي ميكن أن حتسن نتائج تعلم ال
.ويكون هلا تأثري على التعلموعلى االستماع

إطار التفكير: الفصل الخامس
كينداري أّم الصربمعهدللطلبة العرب من الفصل العاشر ميا نتائج التعلم

نتائج التعلم مهمة ألن خمرجات . سوف تتزايد مع تطبيق طريقة التنومي املغناطيسي
مستوى التفاهم . التعلم هي تلك اليت حتدد ما إذا كانت أو مل تكن يف عملية تعلم

.ميكن أن يكون األمثلمث نتائج التعلم الوهو أيضا مهم ألنه بدون أي مادة

١١ Rudy Aryanto, Skripsi Sarjana: “Pengaruh Metode Hypnoteaching Terhadap Hasil Belajar Siswa
Kelas V Di Sd Negeri Begalon II” (Surakarta:UMS, 2012), h. 75
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يشرح املؤلفون هذا فبحثفهم الغرض من هذه الىفولكي يكون السهل
:البحث من خالل الرسم البياين التايل

مشكلة اخنفاض نتائج تعلم 
يف تعلم اللغة العربيةتلميذال

التخطيط للعمل

تنفيذ اإلجراء مع طريقة التنومي 
املغناطيسي

مشكلة حتلها زيادة نتائج تعلم 
يف تعلم اللغة العربيةتالميذال


