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الملخص

األهداف من هذا البحث هي  ) 1ان يبني رغبة تعلم اللغة العربية للتالميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانوية
احلكومية  4كالتني ) 2.ان يبني اجنازات تعلم اللغة العربية للتالميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية 4
كالتني )3.ان يبني تفريق فعالية استخدام اسرتاتيجية لعبة اخلربشة بالرغبة املنخفضة و الرغبة العالية يف تعلم اللغة
العربية لرتقية االجنازات ىف تعلم اللغة العربية للتالميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية  4كالتني.
الكم ّي و مكان البحث يف املدرسة الثانوية احلكومية
طريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث هو البحث ّ
 4كالتني ومدة هذا البحث يف شهر فرباير  2112حىت مارس  .2112العينات يف هذا البحث هو مدرسة اللغة
العربية و التالميذ يف الفصل  VIII Aو  92 VIII Bتالميذا .الطريقة املستخدمة يف مجع املواد هي الطريقة
املقابلة ) ،(wawancaraوالطريقة االستبيانات ) (angketو الطريقة االختبارات ) .(testالطريقة اإلختبارات
األدوات هو اختبار الصالحية) (validitasو اختبار التوثقية ) . (Reliabilitasوطريقة حتليل البيانات هو
اختبار فروض البحث ( رمز املقارنة ) t-test

واما نتائج البحث هو  )1نتائج املواد احملصولة عن رغبة تعلم اللغة العربية للتالميذ  %11منخفاضة و
 %42عالية )2 .نتائج ا املواد احملصولة عن اإلجنازات يف تعلم اللغة العربية بدون إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية
"اسرتاتيجية لعبة اخلربشة " لتالميذ فصل  VIII A & VIII Bيعين يدل يف اإلجنازات يف تعلم اللغة العربية
 %22،2منخفاضة و  %3،3عالية )3 .نتائج املواد احملصولة عن حفظ املفردات بني فصل باستخدام إسرتاتيجية
اللعبة التعليمية اللغوية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) (Scrabbleو الرغبة املنخفضة هي  3،423و  tجدول يف
الدرجة اخلطــأ  % 1هو  21111إذا  tحسايب <  tجدول ألن  tحسايب ( t > )3،423جدول (،)21111
ف  Hoمرفوض و  Haمقبول .وفصل باستخدام إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة
) (Scrabbleو الرغبة العالية هي  1،333و  tجدول يف الدرجة املهمة  %1مع  11جميبة هي 2،111
وبالقرار إذا  tحساب ( t < )1،333جدول ( )2،111ف  Hoمرفوض و  Haمقبول .لذلك إستخدام
إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) (Scrabbleفعالية لرتقية االجنازات ىف تعلم اللغة
العربية لتالميذ الرغبة املنخفضة الفصل الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية  4كالتني السنة الدراسية
2112/2113م.

الكلمات الرئيسية :استراتيجية لعبة الخربشة ) ,(Scrabbleالرغبة ,االنجازات

المقدمة
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كانت اسرتاتيجية اخلربسة تؤثر نتائج التعلم للتالميذ وهي ىف عوامل هنج التعلم .ستستخدم الباحثة هلذا
البحث اسرتاتيجية لعبة اخلربشة .اخلربشة هي ألعاب اللوحة وألعاب إنشاء الكلمات اليت يتم لعبها من شخصني
استنادا إىل قيم الكلمات اليت تتكون من قطع احلروف فوق لوحة مربعة
أو اربعة أشخاص يقومون جبمع النقاط
ً
سطرا) .البذور ىف اللعب هي شكل قطع مربعة قراءة الرسائل على جانب واحد .يأخذ
الشكل (ً 11
عمودا و ً 11
الالعبون سبعة أجزاء من احلروف من اجليب ،وحياولون ترتيب الكلمات أفقياً أو نزولياً مثل لغز الكلمات املتقاطعة.
جيب أن تكون الكلمات اليت يتم إجراؤها الكلمات املسموح هبا .يتم اإلعالن عن الفائزين بالالعبني الذين جيمعون
أعلى النقاط اإلمجالية .ولذلك ،إن هذه اسرتاتيجية مناسة استخدامها لتعليم املفردات1 2112 :23(.مهروين)
وجبانب اسرتاتيجية ،فمن العوامل اليت تؤثر يف التعلم للتالميذ ،مبا يف ذلك ظروف التالميذ الصحية،
والعوامل النفسية له مثل االهتمام ،والدافع ،واملواقف ،والذكاء ،والدعم من البيئة احمليطة بالتالميذ أو ميكن أن يكون
ذلك من خالل مناهج التعلم اليت يستخدمها املعلمون جلذب انتباه التالميذ أثناء عملية التعلم ىف الفصل .مثل
االسرتاتيجية املستخدمة ،وطريقة التعليم املطبقة ،والوسائل اليت تدعم عملية التعليم وغريه.
مهم يف هذ العامل ،ألن املواصالت بني احد و األخر ال تقع اال با للغة .حممد علي اخلويل
اللغة هي شيئ ّ
يقول إن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة.
(حممد علي اخلويل .)٢١ :٢٨٩١ ،رأى حممود اللغة هي األلفاظ والرتاكيب اليت يعرب هبا كل قوم عن أعراضهم
وتتخذ أداة للفهم واإلفهام والتفكري ونشر الثقافة(.نورحبيب)2113:33 ،
الرغبة هي االجتاه واحلماس العايل أو إرادة كبرية لشيء ما .وباملثل مع شخص مهتم بتعلم اللغة العربية،
وسعيدا ومألوفًا مع املواد التعليمية 1133:2119( .حمبني شاه)
فإنه مييل إىل أن يكون منتبهاً
ً
وكانت اللغة العربية هي من أكثر اللغة يف العامل ،يكلم هبا أكثر من مائيت ماليني أمم .وهي لغة كتاب
مقدس ودستور دين اإلسالم .قال عبد العليم إبراهيم إن اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم .وأعظم مقومات
القومية العربية ،كما أهنا لغة التعليم يف مجيع املدارس واملعاهد وكثرة كليات اجلامعة يف العامل ،مثل يف أمريكا مل توجد
الكليات اليت مل تستعمل اللغة العربية مادة ،منها كلية اليهودي وهي كلية احلرفد ((.أمي حنيفة.)23 :2111 1
لن يكون من املمكن ألحد أن يستكشف القرآن الكرمي وحديث النيب بدون أن يكون له القدرة على
التحدث بالعربية .يتم إعطاء الطالب حماضرة عن التفسري ،وعلم احلديث ،وعلم الفقه ،والعقيدة على املستوى
اجلامعي ،بدون إتقان أول األدوات ،وهي اللغة العربية ،مث يستحيل النجاح يف فهم املعرفة املستفادة بشكل جيد.
الدليل ،كثري من الطالب قد أعلنوا متريرات علم التفسري لعدة فصول دراسية ،ولكن الغريب أن يقرأ الكتاب باللغة
العربية وحده غري قادر.
ومع ذلك ،إن اليوم كثري من املدارس اإلسالمية الناشئة وفقا ملستوى التعليم املناسب .وبدأ إدراك الشعب
اإلندونيسي ألمهية تعلم اللغة العربية ،والدليل على ذلك أن الكثريين منهم يفضلون إرسال أبنائهم إىل املدارس
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اإلسالمية اليت تعلم اللغة العربية .لكن املشكلة هي آراء أو ردود التالميذ الذين ما زالوا منخفضني ،وهذا يرجع إىل
كثري من العوامل ،مبا يف ذلك وجود عقيدة يف تفكريهم بأن تعلم اللغة العربية أمر صعب.
من هنا نعلم ما واجبة املعلم ،وخاصة معلم اللغة العربية ،هي تغيري وجهة النظر للتالميذ يف اللغة العربية،
اليت اعتقدت يف البداية أهنا الصعبة ،وتبني أن العربية سهلة وممتعة للغاية ،وبعبارة أخرى جيب أن تنمو االهتمام أو
ميل القلب حنو العربية.
يف املالحظة األوىل ،الحظت الباحثة أثناء عملية تعليم اللغة العربية .كان املعلم يعطي مواد تعليمية حول
قراءة النصوص العربية ،مع طريقة تعليم احملاضرات وبدون الوسائل اليت تدعم التعليم .ووف ًقا لنتائج املقابالت بني
الباحثة مع معلم اللغة العربية األستاذة نور جنة الذي قام بالتدريس ،فقد كشف عن أن التالميذ شعروا بالصعوبة
أثناء متابعة عملية التعليم ،حىت إن بعضهم عندما قيل هلم لقراءة نصوصهم العربية مل يقرأو بعدها بطالقة ،ولكن
ال تزال كلمات وأيقونات احلروف غري صحيحة .عند طرح األسئلة باللغة العربية ،فهي ال تزال يف صعوبة.
زيادة املفردات علي التالميذ مهمة ،سواء كانت من عملية تعليم اللغة أو تطوير املهارات اللغوية الىت
ميتلكها التالميذ بالفعال .ولكن ذلك اليناسب يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية فيدان كالتني .رأى
املعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية فيدان كالتني  ،هي األستاذة نور جنة وقال األستاذة نور جنة إن اضمان
املفردات للتالميذ ناقصة .ولكن ال يوجد األستاذة جهود خاصا لزيادة مفردات( .مقابلة مع مدرسة اللغة العربية،
 11يناير  .) 2112يأمر التالميذ لتطلب املفردات يف فهرس املفردات فقط .تكتب املعلم املفردات اجلديدة
القصرية ،كما يف العادة ،كان األستاذة نور جنة ال تستخدم االسرتاتيجية ووسائل والطريقة املتنوعة .تستخدم املعلم
طريقة اخلطابة واستخدام الكتب املدرسية فقط .ومن ذلك احلال يظهر حني تعليم اللغة العربية الىت جرت فيه،
والتالميذ مل يعرفوا معناها ،يطلب ان تبحث املفردات يف القائمة ،بدون احلفظ (املراقبة يف الفصول الدراسية 11 ،
يناير .)2112
فمن التعبريات السابقة ،أرادت الباحثة لتعمل البحث ىف املدرسة من املدارس ىف كالتني ،وهي املدرسة
الثانوية احلكومية فيدان كالتني .سرتكز الباحثة على البحث ىف املدرسة الثانوية احلكومية فيدان كالتني الىت تتكون
من الفصل السابع ،والفصل الثامن ،والفصل التاسع .االختالفات على مرحلة الفصول الدراسية جتعل الباحثة أكثر
كيزا يف حتديد أحباث البحث إال يف الفصل الثامن.
تر ً

كما عربت الباحثة من قبل ،فستعمل الباحثة اسرتاجتية لعبة اخلربشة ورغبة لرتقية االجنازات ىف تعلم اللغة
العربية .بعد معرفة ذلك ،أن الباحثة حاولت على استخدام طريقة ارتباطية ،وهي نوع من البحث اليت حتاول إجياد
عالقة بني متغري واحد أو أكثر مع متغريات أخرى يف البحث .وأما املوضوع هو " فعالية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة
) (Scrabbleو رغبة تعلم اللغة العربية لرتقية االجنازات يف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن باملدرسة
الثانوية احلكومية  4كالتني السنة الدراسية 2112/2113م.

3

االطار النظري

 .0استراتيجية لعبة الخربشة )(Strategi game Scrabble
أ) تعريف استراتيجية

قال  cropperأن اسرتاتيجية إنتخاب أنواع التدريبات املعينات الىت تناسب بأغراض التعليم .و
رأى  Kimاإلسرتاتيجية هي نشاط التعليم الذى جيب على املعلم أن يعلمها لتحقيق أغراض التعليم رائعا
و كفاءا ( .مهروين .) ٣–٢ :١٠٠٨ ،و قال أيضا أن اإلسرتاتيجية أي الكيفيات احملاولة للوصول إىل
األهداف التعليمية املقررة .و تشمل هذه االسرتاتيجية األقسام اإلختيارية الىت البد على املعلم التوازن ىف
تعيني و إختيار تلك األقسام ىف إجراء عملية تعليمية(١ :١٠٠١,Syaiful Bahri(.
اسرتاتيجيات التدريس ،يقصد باالسرتاتيجية بصفة عامة ،فن اسخدام اإلمكانات والوسائل املتاحة
بطريقة مثلى ،حتقق األهداف املرجوة على أفضل وجه( .أوريل حبر الدين)149 :2111 ،
استخدام االسرتاتيجية تناسب باملواد الدراسية و األغراض املريدة .من هذه النقطة ،كثري النظريات
أن يساعد ىف إثبات و استخدام االسرتاتيجية .حيتاج معرفة و حتليل أنواع االسرتاتيجية املختلفة.

ب) تعريف استراتيجية لعبة الخربشة

و أما اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ( )Scrabbleهي لعبة اللوحة و لعبة تنظيم الكلمات يلعبه
شخصان او اربعة اشخاص جيمع نقطة على نتيجة الكلمات تشكل من ندفة احلروف فوق اللوحة و شكلها
صوندوق ( ٢١عمود و  ٢١صفوف) .بنود اللعبة مثل نبذة املربع تكتب فيها حروف يف إحدى اجلوانب.
الالعب يأخذ سبعة نُبذ من كيس و يسعى أن ينظم الكلمات أفقيا او رأسيا ككلمات متقاطعة .و الكلمات
املصنوعة تلزم عليها أن تأذن لتلعبها الالعب .و الالعب الذي جيمع النقط األعلى هو الفائز.

ج) فوائد استراتيجية لعبة الخربشة

رأى  Abdurrahmanاسرتاتيجية لعبة اخلربشة  ،فإن القطار تالميذ لتتصرف تضيقي وهي

ترتيب الكلمات أو كتابتها .سيتعلم تالميذ احلروف ليتم ترتيبها مث قراءهتا .اسرتاتيجية لعبة اخلربشة هي نوع
واحد من لعبة الطاولة اليت تستخدمها العديد من املدارس كمنهج دراسي يدعم األنشطة األكادميية لتالميذ.
و قال أيضا  ،Hinebaughيستخدم اسرتاتيجية لعبة اخلربشة كوسيلة لرتقية املهارات اللغوية ،وبعض
فوائد اسرتاتيجية لعبة اخلربشة كنوع واحد من اجملالس التعليمية على األمرين :أ) لرتقية مهارات القراءة ب)
لتطوير املفردات اللغوية ج) لتطوير مهارات القواعد  ،و لقطار مهارات اإلمالء( .فاريا نيهايات سعادة:
(2113
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قال  Tesl Canada Journalالذي كتبه جيمس ( ، )33 :1239اسرتاتيجية لعبة اخلربشة
هي وسيلة مفيدة لرتكيز انتباه تالميذ على كلمات غري معروفة .وبناءً على جملة بعنوان " How a

Visual Word Recognition in :Hobby Can Shape Cognition
” ،Hargreaves ، "Competitive Scrabble Playerوآخرون ( )1 :2111أن
اسرتاتيجية لعبة اخلربشة عبارة عن نشاط ينطوي على التعرف على الكلمات .رائ Waiteيف جملة
 )213 :2112( Voinovعلى أن اسرتاتيجية لعبة اخلربشة هي لعبة تقدم نشاطًا عقليًا حيسن املهارات
أيضا أن اسرتاتيجية لعبة اخلربشة عبارة عن وسائط ميكنها توسيع املفردات وتعزيز
املعرفية .أوضح ً Waite
املهارات اللغوية احلالية.
وف ًقا  )1 :2112( Pyattتأخذ اسرتاتيجية لعبة اخلربشة القيمة التعليمية للكلمات املتقاطعة إىل
املستوى التايل .ميكن لالعبني اخلربشة زيادة مفرداهتم يف كل مرة يلعبون فيها  ،أو يبحثون عن كلمات يف
القاموس ،أو يتلقون التعرض للكلمات غري املعروفة ساب ًقا اليت يستخدمها اخلصوم .ميكن املدرس تضييق
وتركيز املفردات املستخدمة حبيث تتالءم مع موضوع معني أو اللوائح اليت يدرسوهنا .هبذه الطريقة  ،تلعب
نظرا السرتاتيجية اللعبة .اسرتاتيجية
الذاكرة والذاكرة دورمها ً
أيضا .ميكن أن تزيد ألعاب اخلربشة من املفردات ً

لعب اخلربشة هي لعبة تعاونية) ، (Cooperative gameوهي لعبة تتطلب فيها حتقيق األهداف
معا لالستفادة من إمكانات التعلم لدى كل منهما، Smaldino, Deborah, James( .
العمل ً
 .)33 :2111مع هذه االسرتاتيجية  ،لعبة اخلربشة إضافة مفردات جديدة إىل بعضهم البعض ال يعرفوهنا
 ،ويستخدمها خصوم العبيهم يف اللعبة)2114 :Dwie Aries Santi( .
اسرتاتيجية لعبة اخلربشة بفوائد ومزايا كمايلي )1 :تشجيع القوة اإلبداعية والعفوية تالميذ )2
الدافع و رغبة تالميذ للتفكري اإلبداعي يف نطاق موضوعات التعلم  )3املتعة  )4فصول تأيت على قيد احلياة
مع منافسة صحية  )1مرنة باملواد التعليمية واألساليب  )9حرية تكوين الكلمات وف ًقا مبوضوع الذي يتم
تدريسه  )3ميكن للكلمات من املعارضني زيادة فهم املواد التعليمية))2119:21 ، Sopyati
( )1إدراكيًا
تذكر  )321 :2113( Mubasyiraفوائد اسرتاتيجية لعبة اخلربشة وهي:
أن تالميذ ميكنهم حتسني قدرهتم على التذكر ) (2حركية هبدف متكني تالميذ من تنسيق أطرافهم مثل

األيدي حىت يصبحوا أكثر مهارة يف احملركات سلسة وخشنة ( )3املنطق هبدف أن يتمكن تالميذ من التفكري
بشكل صحيح ومنتظم حىت يتسىن هلم اختاذ قرارات أسرع ( )4العاطفية/اإلجتماعية هبدف أن يتمكن
حرصا يف التمثيل ()1
تالميذ من تنفيذ مهارات التعامل مع اآلخرين حبيث يكون لديهم صرب ويكونوا أكثر ً
إبداعي هبدف متكني تالميذ من إنتاج األفكار إذا أصبحت احلروف كلمات.
قادرا على تطوير
ً
استنادا إىل بيانات بعض اخلرباء ،أن فوائد اسرتاتيجية لعبة اخلربشة هي أن تكون ً
قدرات تالميذ من حيث اإلدراك واحلركية واملنطق والعاطفية واالجتماعية واإلبداعية .تنمية إبداع تالميذ ،
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إبداعا يف التعلم .تساعد اسرتاتيجيات لعبة اخلربشة
باإلضافة إىل حتفيز وزيادة رغبة تالميذ ليكونوا أكثر ً
تالميذ على التعلم ألن تالميذ يشاركون مباشرة يف اللعبة  ،حبيث يواجه تالميذ أشياء ملموسة من خالل
اخلربة .ميكن أن تساعد التجربة تالميذ بشكل مباشر يف التفكري  ،لذلك ميكن لتالميذ جتربة التقدم يف
تطوير املفاهيم اليت تقع داخل أنفسهم .يصبح تالميذ أكثر انتباهاً للدروس املقدمة ويفهموا بسهولة املواد
اليت ينقلها املعلم  ،وميكنهم حتسني أدائهم األكادميي بسبب مواقف تعليمية ممتعة.

د) تاريخ مجيئ استراتيجية لعبة الخربشة ()Scrabble

اخلربشة ( )Scrabbleخيرتعه املهندس ألفريد موسري بوتس باسم “Criss-
” .Crosswordsهذه اللعبة هي متممة من اللعبة  Lexikoاليت قد اخرتعها ،بزيادة لوح اللعبة و
كيفية اللعبة مثل كلمات متقاتعة .هذه اللعبة ال تزال استخدام بنود اللعبة من اللعبة  Lexikoاملصنوعة

على حصول حساب التوزيع من تردد استخدام احلروف عن كل اجلمل باللغة اإلجنليزية ،مبا يف ذلك الصحف
والعمل نيو تاميز .ألفريد بوتس – Alfred Butts -ينتاج لعبته ويقدمها اىل الشركة اللعبية الكبرية ولكن
ال تبيع.
يف عام  ،٢٨٩٩احملامي جاميس برونوت ،و هو من سكان نيوتاون ،يشرتى كونيتيكت احلقوق
إلنتاج اللعبة ” “Criss-Crosswordبالوعد أنه سيعطي إتاوة اىل ألفريد بوتس ،على كل وحدة
مباعة .كاملالك اجلديد ،يغري جاميس برونوت ،اسم اللعبة تكون " اخلربشة ( ،")Scrabbleوهي الكلمة
باللغة اإلجنليزية اليت تعين "الكادح النضال" .ال يغري  James Brunotمربع – مربع "مكافأة" يف اللعبة

إال قليال ،ويبسط ترتيب اللعبة .حتولت هذه اللعبة اخلربشة ( )Scrabbleمن أن تباع .واحد من املشرتين
هو متجر ميسي الذي ينجح أن يرفع اللعبة اخلربشة ( )Scrabbleلتكون اللعبة اليت يرغبون املستهلكون
يف شرائها.
يف عام  ،٢٨١٣باع  Brunotاحلق يف إنتاج اخلربشة ( )Scrabbleإىل  Selchowو
 ،Righterألن الطاقة اإلنتاجية مل تعد قادرة على تلبية الطلب .و كمثل  Parker Brothersو
 Milton Bradleyكان Selchowو Righterمها وحدان من املصانع لعبة الكربى اليت
رفضت مرة واحدة لشراء لعبة اخلربشة ( .)Scrabbleيف اململكة املتحدة ،وأسرتاليا ،كان اخلربشة

( )Scrabbleمتسوقا ل J.W. Spear & Sonsيف  ٢يناير  .٢٨١١الشركة ل J.W. Spear
 & Sonsهي ابن الشركة من  .Mattleو يف عام  ،٢٨٩١يبيع Selchowو Righterهذه
اللعبة اىل  Colecoمث يبيعها مرة أخرى اىل . Hasbro
)(http//id.wikipedia.org/wiki/scrabbles, 20-12-2018

ه) كيفية استراتيجية لعبة الخربشة ()Scrabble
 ) ٢استعد لوحة اخلربشة ( )Scrabbleو قطع احلروف و القرطاس و القلم.
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 ) ١خذ لالعب سبع قطع بدون معرفة أية األحرف املأخوذة و هلم جرا حيت يكون كل الالعب حيمل
سبع قطع من األحرف.
 ) ٣ابدأ اللعبة بالالعب من الالعبني يضع تركيب احلروف من عالمة النجوم يف اثناء اللوحة.
 ) ٩كانت األحرف املنظمة مباشرة حلساب نقطها يف القرطاس املستعدد.
 ) ١جيوز أن يفتح القاموس
 ) ١إذا وجدت املفردات اجلديدة مث يكتبها كل الالعب يف كتاب التالميذ.
 )3و أما حتديد الوقت بني  ٩٠-٣٠دقيقة.
.8حقيقة الرغبة
أ .تعريف الرغبة
كان الرغبة لغةً هي الشعور اليت تدل على أن النشاط او الدرس او الشيئ مهم للشخص (.
جافلني) 2114:211 ،
رأى  ،) 1233:124 ( Whiteringtonأن الرغبة هي وعي الشخص اىل الشيئ او
املشكلة أو احلالة اليت حتتوي على ارتباط هلا .املعرفة أو املعلومات عن الشخص أو الكائن بالتأكيد إىل
أن هناك رغبة منه.
رأى  ،) 1229:133( Winkleأن الرغبة هي التشوق إىل املوضوع املستقر ،للحصول على
التشوق إىل الدراسة أو اللغة املعينة ،و الفرحة لتعلم املادة .وذلك يف رأيه ،فإن التشوق والوعي اىل املوضوع
املقرر فيه سيولد الرغبة و الفرح يف جمال الدراسة أو املواد املعطية .قال أليسوف سابري ،أن الرغبة هي
التشوق إىل اهتمام و تذكر األشياء بشكل مستمر .و يرتبط هذا االهتمام ارتباطا وثيقا مبشاعر معينة،
وخاصة مشاعر السرور .ولذلك ميكن القول إن االهتمام هو سعيد إىل الشيء.
رأى  Crew and Crowأن الرغبة ميكن أن يتصل قوة احلركة اليت تشجع التشوق أو تشعر
جلذب الناس واألشياء ،واألنشطة ،أو ميكن أن تكون جتربة فعالة و حتفزها على النشاط نفسه .أما الرغبة
حيتوي على نفسه عنصرا من عناصر اإلدراك (معرفة) ،والعواطف (املشاعر) ،و املوارد (املقاصد)( .
.) 1223:122 ،Abdurohman Abror
ميكن التعبري عن الرغبة من خالل بيان يشري إىل أن التلميذ يفضل شيء من أي شيء آخر .و
ميكن أيضا أن يتجلى من خالل املشاركة يف أي نشاط .التلميذ الذي لديه ميل اىل املوضوع املعني فهو
مييل إىل اهتمام أكرب لذلك املوضوع.
رأى برغبة والغيتو ،أن الرغبة هي اإلهتمام ملن يريد أن يفهم و يتعلم و يدلل على ما يهتم .الرغبة
هي منبع الدعم يدعم الشخص لرغبة ما يريد إذا جيوز هلا أن خيتار ما شاء،Romayulis( .
)1223:131
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رأى  ،) 1231:211 ( Chaplinتعريف الرغبة على تصريح يفيد بأن النشاط أو العمل أو
االعرتاض فإنه من املفيد أو ال اجملدي لألفراد .و الرغبة صفة ملن خيتار الشيئ الذي يريد .وباإلضافة إىل
ذلك ،رأى جاقلني ،أن الرغبة حالة من الدوافع اليت توجه سلوك الشخص من ناحية أو هدف حمدد .من
هذا كله ميكن أن نلخص أن الرغبة يف التعلم هي املؤثرة املستمرة يف نفس اإلنسان ،باحلب ،واجلذب،
واإلهتمام بشيئ (اإلنسان ،الشيئ ،النشاط) ليحصل على تغيري السلوك النفسي عن طريق تنفيذ
األنشطات احمليطة برتقية الثقافات و املعارف ،وكذلك ملعرفة املواقف الوصفية اليت ال تقبل التغيريات.
ب .عناصر مؤثرات للرغبة

ال يظهر الرغبة باعتبارها واحدة من السائقني يف عملية التعلم ذاهتا ،ولكن العديد من العناصر
اليت تؤدي إىل ميول التالميذ حنو بعض الدروس يدرس هبا مدرسي املواد .و أما العناصر فهي ما يلي:

 ) ٢تنشأ الرغبة من الوضع التعلم .أن الرغبة تنشأ من املعروف ،وميكننا أن نعرف شيئا عن طريق التعلم.
ألن باملزيد من التعلم ،فاجملال أكثر دراية من الفائدة)2113:9 ،Singgih(.
الوضع التعلم والتعليم اليت ينبغي أن جيذب االنتباه و النظر يف مصاحل شخصية التالميذ .تتيح هلم
الفرصة لتكون مغامر أنفسهم وترتدد يف املشاركة بنشاط أثناء عملية التعلم .متنح هلم احلرية لبحث و
لرأية و حملاولة و حلل املشكلة نفسا و يدور املدرس مبثابة املرشد.
 ) ١وميكن أيضا أن الرغبة تعزز من خالل التعلم .مع زيادة املعرفة فسوف تنشأ الرغبة يف حد ذاهتا ،و
تكثف للتعريف و التعلم .ترتبط الرغبة ارتباطا وثيقا باملدعاة ،والدافعة ،واالستجابة العاطفية.
 ) ٣واخلربة هي عامل مهم يف تشكيل امليول أيضا .ونظرا للخربة ،فمن املعروف أن كل وظيفة تتطلب جهدا
إلكماهلا .الرغبة اليت تنشأ على أساس القدرة يف بعض اجملاالت من شأهنا تؤدي إىل املزيدة من الشركات
اإلنتاجية .إىل جانب اخلربة واملعرفة ،وحتقيق النجاح يف حدود قدراهتا .رغبة التالميذ تزيد اذا ميكن
الرؤية و اخلربة أن مبساعدة مما تعلمهم ينيلون األهداف املعينة.
 ) ٩املواد الدراسية .املواد الدراسية ميكن أن تؤثر على رغبة التالميذ .التالميذ ال يتعلم باجلد إذا كانت املادة
الدراسية ال جاذبية له .الدرس الذي يشوق التالميذ ،سوف يكون من األسهل الدروس ليتعلمه التالميذ
و حيفظه(.سالميتو)2111:13 ،
 ) ١الدروس و أخالق املدرس  .والدروس تكون ذات التشوق للتالميذ ،إذا استطاعوا رؤية ومعرفة العالقة
بني الدروس مع حميطهم الواقع يف احلياة .أخالق املدرس اليت يقدمها اىل التالميذ عند تدريس أيضا
دورا هاما يف توليد اهتمام و انتباه التالميذ .املدرس الذي ال يفضل التالميذ يكون له الصعوبة حلث
رغبة التالميذ و اهتمامهم) 1233:33 ،Kurt Singer ( .
 ) ١األملية ،دفعة كبرية نفوذها يف التعلم .األملية هي مركز من جمموعة من االحتياجات اليت حتتاج عادة
لنيل األملية العليا ،حبيث الدافع ميكن تعبئة الطاقة النفسية للتعلم) 1221:214 ،Sumardi (.
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األمر الذي سيؤدي إىل اهتمام التعلم عالية .التالميذ الذين لديهم األملية ،فلهم رغبة للتعلم أكثر من
اآلخرين الذين ليس لديهم األملية العليا .وسيواصل شجاعا يف التعلم لنيل األملية.
 ) ٧احلماسة ،فإن الرغبة عالية إن معها محاسة من الداخلي واخلارجي .أن الرغبة هي جمموعة من الرغبة
العالية وجباهنا محاسة.
كان التلميذ سيعمق العلوم و املعارف عن اللغة العرية إذا يتجه ميله اىل قرائة الكتب العربية و مناقشتها
و غري ذلك.
 ) ٩األسرة ،اآلباء واألمهات هو أقرب شخص يف األسرة .ولذلك ،فإن األسرة مؤثرة جدا يف اجتاه ميل
التلميذ اىل الدرس ،كما قال عبد الرمحن أبرار "و أن ليس لكل التالميذ يف بداية الدراسة اجلديدة
بسبب ميوهلم .بعضهم بتطور ميوهلم يف تلك الدراسة من املدرسني و األصدقاء و الوالدين".
ج .أنواع الرغبة

ميكن تصنيف امليل إىل بعض األنواع ،استنادا إىل ظهور امليل وتوجيه الرغبة.
 )1استنادا إىل ظهور امليل ينقسم إىل قسمني ،مها:
أ .الرغبة البدائية ،هي الرغبة النامجة عن االحتياجات البيولوجية أو أنسجة اجلسمية ،مثل
االحتياجات الغذائية ،والشعور اجليدة أو املرحية واحلرية و األنشطة اجلنسية .
ب .الرغبة االجتماعية ،هي الرغبة الناجتة من عملية التعلم ،وهذه الرغبة ال تتعلق مباشرة إىل أنفسنا.
على سبيل املثال ،الرغبة يف التعلم الشخص لديه اخلربة أن اجملتمع أو البيئة سيكون حبل من
الناس املتعلمني بالرتبية العالية ،حبيث ميكن إنشاء الرغبة الفردية للتعلم والتفوق من أجل احلصول
على جائزة من البيئة.
 )2استنادا إىل توجيه الرغبة ينقسم إىل قسمني ،مها:
أ .الرغبة اجلوهرية ،هي الرغبة اليت ترتبط مباشرة باألنشطة من نفسها ،و هي الرغبة األساسية .على
سبيل املثال ،شخص جيري أنشطة التعلم ألنه يستمتع التعلم أو القراءة و ليس أنه يريد احلصول
على الثناء أو االعرتاف.
ب .الرغبة العرضية ،هي الرغبة اليت ترتبط باهلدف النهائي هلذه األنشطة ،إذا مت الوصول إىل ذلك
اهلدف ،فهناك احتمال أن الرغبة فقدان .على سبيل املثال شخص الذي درس هبدف أن يصبح
فائز الفصل ( .عبد الرمحن صاحل) 2113:293 ،

د .عالمات رغبة التعلم
وأما عالمات رغبة التعلم ( ) 1232 ،Abdul Rahmanكما يلي :
 .1السلوك يف تعلم اللغة العربية
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 .2قوة اإلرادة يف تعلم اللغة العربية
 .3اإلجنذاب على الدرس
 .4دوافع و حاجات يف تعلم اللغة العربية
 .1محاسة يف تعلم اللغة العربية
 .9اإلهتمام على الدرس
ه .فوائد الرغبة في التعلم

وليام جيمس  )٢٨٩٠( William Jamesيقول أن "رغبة التالميذ هي العامل األساسي
الذي حيدد الدرجة الدينامية تعلم التالميذ( ".عثمان .) 2111:23 ،الرغبة هي العامل احملرك للتالميذ

يف تنفيذ اجلهود املبذولة لتحقيق النجاح يف التعلم .وبالتايل ،فمن الواضح أن الرغبة مهمة جدا يف الرتبية
ألهنا منبع القوة لتحقيق األهداف التعليمية(.وايان.)1233:221 ،
 .3إنجاز تعلم اللغة العربية
 )0تعريف إنجاز تعلّم اللغة العربية

التامة
يقال اجناز تعلّم هو علمة جناحة او جمهودة الشخصية يف درستها الذي يتالئم بوزن الدراسة ّ
(. (29 :2113 ،Syaiful Djamarah
مث يقول  S. Nasutionاجناز تعلّم هو شخص الكميل من فكر وذوق وعمل .ويقال اجناز
مستوية انسانية عند التالميذ
التم اذا ميأل ثالثة عالمات وهي إدراك ومؤثّر وعمل .ويقال اجناز التعلّم ّ
تعلّم ّ
ويقوموا أخربا يف عملية الدراسة .اجناز التعلّم الشخصي سواء بنجاح الدرس ومواد الدراسة
ليقبلوا ويرذلوا ّ
صحفي يف كل درس بعد ان جي ّد عملية التعليمية .ويستطيع ان يعرف اجناز التعلم
الذي يكتب يف حتقيق
ّ
بعد إمتحان.
يسمى كفاءة حقيقية الشخصية بعد عملية
مثّ يقول ( )2112,Sunartoعن اجناز تعلّم ّ
التعليمية ،وهي كفاءة قويّة معيّنة توجد نزعة لوصول إىل النّجاح .فكذلك يستطيع ان يشرح اجناز تعلّم
هو انتاج تالميذ بعد التعليم .وعاماً يستطيع منظورا بديهيّا الذي انطوى إصابة أو انتاج بعد ان يعمل

المنهجية

إختبارا .وهذا اإلختبار مستعمل ليغاير ناحية متأ ّكد من تالميذ مبثلها وعي أو فهم تطبيق الفكرة.
وهكذا ،فيمكن اإلستنتاج بأ ّن اجناز تعلم اللغة العربية هو كفاءة حقيقة باإلصابة أو انتاج بعد
مكون تعلّم اللغة العربية.
ّ

الكم ّي و مكان البحث يف املدرسة الثانوية احلكومية
طريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث هو البحث ّ
 4كالتني ومدة هذا البحث يف شهر فرباير  2112حىت مارس  .2112العينات يف هذا البحث هو مدرسة اللغة
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العربية و التالميذ يف الفصل  VIII Aو  92 VIII Bتالميذا .الطريقة املستخدمة يف مجع املواد هي الطريقة
املقابلة ) ،(wawancaraوالطريقة االستبيانات ) (angketو الطريقة االختبارات ) .(testالطريقة اإلختبارات
األدوات هو اختبار الصالحية) (validitasو اختبار التوثقية ) . (Reliabilitasوطريقة حتليل البيانات هو
اختبار فروض البحث ( رمز املقارنة ) t-test

البحث

استناد على نتائج استنتاجات حتليل التباين وجود اختالفات يف االختبار القبلي اليت بدون تستخدام

إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) "(Scrabbleو يف االختبار البعدي اليت تستخدم
إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) "(Scrabbleمث ستستمر الباحثة يف حتليل اختبار
 .tيف أول اختبار يهدف إىل مقارنة إجناز التعلم بني تطبيق إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة

اخلربشة ) "(Scrabbleو الرغبة املنخفضة لرتقية االجنازات يف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن باملدرسة
الثانوية احلكومية  4كالتني مع إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) "(Scrabbleو
الرغبة العالية افضل فعالية لرتقية االجنازات يف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية 4
كالتني.
من عملية حساب اإلحصاء يكتسب نتيجة اإلختبار  tحسايب بإستخدام إسرتاتيجية اللعبة التعليمية
اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) "(Scrabbleو الرغبة املنخفضة هي  3،423و  tجدول يف الدرجة املهمة
 %1مع  13جميبة هي  2،111وبالقرار إذا  tحساب ( t > )3،423جدول ( )2،111ف  Hoمرفوض
و  Haمقبول .فوسيلة إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) "(Scrabbleو الرغبة العالية
هي  1،333و tجدول يف الدرجة املهمة  %1مع  11جميبة هي  2،111وبالقرار إذا tحساب (< )1،333
 tجدول ( )2،111ف  Hoمرفوض  Haمقبوال .إذا إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة
اخلربشة ) "(Scrabbleو الرغبة العالية غري فعالية لرتقية االجنازات يف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن
باملدرسة الثانوية احلكومية  4كالتني السنة الدراسية 2112/2113م.
إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) "(Scrabbleو الرغبة املنخفضة  tحساب
( > )3،423و الرغبة األعلي هي  .1،333إذا إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة
) "(Scrabbleو الرغبة املنخفضة افضل فعالية لرتقية االجنازات يف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن
باملدرسة الثانوية احلكومية  4كالتني السنة الدراسية 2112/2113م .األسلوب الذي يؤدي املعلم لرتقية
االجنازات يف تعلم اللغة العربية بإستخدام إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة
) " (Scrabbleمناسب يف اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) (Scrabbleو الرغبة املنخفضة ألن هذه إسرتاتيجية
التعلم تسهيل و فعالية خللق تقلبات الفصول الدراسة ،وميكن أن إسرتاتيجية التعلم اللعبة التعليمية اللغوية توفري
املزيد من الوقت يف التفكري التالميذ و مساعدة التالميذ لرتقية حفظ املفردات.
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نتائج هذا البحث يدل أن استخدام اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ( )Scrabbleو رغبة منخفضة افضل
فعالية لرتقية االجنازات يف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية  4كالتني السنة
الدراسية 2112/2113م .مبعىن آخر ،فإن إسرتاتيجية لعبة اخلربشة غري فعالية لتالميذ الذين رغبة عالية لتالميذ
الفصل الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية  4كالتني السنة الدراسية 2112/2113م.
قادرا على تطوير قدرات
ً
استنادا إىل بيانات بعض اخلرباء ،أن فوائد اسرتاتيجية لعبة اخلربشة هي أن تكون ً
تالميذ من حيث اإلدراك واحلركية واملنطق والعاطفية واالجتماعية واإلبداعية .تنمية إبداع تالميذ ،باإلضافة إىل
إبداعا يف التعلم .تساعد اسرتاتيجيات لعبة اخلربشة تالميذ على التعلم ألن
حتفيز وزيادة رغبة تالميذ ليكونوا أكثر ً
تالميذ يشاركون مباشرة يف اللعبة ،حبيث يواجه تالميذ أشياء ملموسة من خالل اخلربة .ميكن أن تساعد التجربة
تالميذ بشكل مباشر يف التفكري ،لذلك ميكن لتالميذ جتربة التقدم يف تطوير املفاهيم اليت تقع داخل أنفسهم.
يصبح تالميذ أكثر انتباهاً للدروس املقدمة ويفهموا بسهولة املواد اليت ينقلها املعلم ،وميكنهم حتسني أدائهم
األكادميي بسبب مواقف تعليمية ممتعة.
االختتام
الخالصة
بعد معرفة البيانات و الدراسات احملتاج إلمتام هذا البحث هو نتائج البحث أو اخلالصة .ومن املباحث
الىت يتناوهلا من األبواب السابقة من فعالية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) (Scrabbleو رغبة تعلم اللغة العربية لرتقية
االجنازات ىف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية  4كالتني السنة الدراسية
2112/2113م فاسخالصها:
 )1نتائج املواد احملصولة عن رغبة تعلم اللغة العربية للتالميذ  %11منخفاضة و  %42عالية.
 )2نتائج املواد احملصولة عن اإلجنازات يف تعلم اللغة العربية بدون إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية
لعبة اخلربشة " لتالميذ فصل  A 3و  B 3يعين يدل يف فاصلة  22-21على  2التالميذ أو  %3و
فاصلة  32-31على 9التالميذ أو  %2و فاصلة 42-41علي  11التالميذ أو  %22و فاصلة 12-11
على  13التالميذ أو %21و فاصلة  92-91على  12التالميذ أو  %13و فاصلة 32-31على 2
التالميذ أو  %13و فاصلة  32-31على 3التالميذ أو  .%12نتائج املواد احملصولة عن اإلجنازات يف تعلم
اللغة العربية استخدم إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة " لتالميذ فصل  A 3و 3
 Bيعين يدل يف فاصلة  33-24على  2التالميذ أو  %3و فاصلة  43-34على 9التالميذ أو  %2و
فاصلة  13-44علي  12التالميذ أو  %13و فاصلة  93-14على  21التالميذ أو %31و فاصلة -94
 33على  14التالميذ أو  %21و فاصلة  33-34على  3التالميذ أو  %12و فاصلة  23-34على 9
التالميذ أو .%2
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 )3نتائج املواد احملصولة عن حفظ املفردات بني فصل باستخدام إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية اسرتاتيجية لعبة
اخلربشة ) (Scrabbleو الرغبة املنخفضة وفصل باستخدام إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية اسرتاتيجية لعبة
اخلربشة ) "(Scrabbleو الرغبة العالية .ونتيجة اإلختبار  tحسايب باستخدام إسرتاتيجية اللعبة التعليمية
اللغوية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) (Scrabbleو الرغبة املنخفضة هي  3،423و  tجدول يف الدرجة اخلطــأ
 % 1هو  21111إذا  tحسايب >  tجدول ألن  tحسايب ( t < )3،423جدول ( ،)21111ف Ho
مرفوض و  Haمقبول .نتائج املعاصولة عن حفظ املفردات بني فصل باستخدام إسرتاتيجية اللعبة التعليمية
اللغوية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) (Scrabbleو الرغبة العالية هي  1،333و  tجدول يف الدرجة املهمة
 %1مع  11جميبة هي  2،111وبالقرار إذا  tحساب ( t < )1،333جدول ( )2،111ف  Hoمرفوض
و  Haمقبول .لذلك إستخدام إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية "اسرتاتيجية لعبة اخلربشة )"(Scrabble
افضل فعالية لرتقية االجنازات ىف تعلم اللغة العربية لتالميذ الرغبة املنخفضة الفصل الثامن باملدرسة الثانوية
احلكومية  4كالتني السنة الدراسية 2112/2113م.

االقتراح

إعتمادا علي اخلالصة السابقة فتلقي الباحثة التوصيات كما يلي:

 .1لرئيس املدرسة
أخصها يف مادة الدراسي وطريقة واسترياجية
فينبغي عليه يرقي محاسة املدرسني يف حتديد عملية التعليم والتعلّم ّ
أخصها يف ترقية إتقان املفردات.
ووسيلة التعليمية لرتقية ّ
مادة اللغة العربية ّ

 .2للمعلم
أ) ينبغي على ملعلم كاملريب أن يستعمل إسرتاتيجية التعليم مناسبة يف حال التالميذ ومادة لرتقية اجناز التعلم
خاصة لرتقية حفظ املفردات مثل إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ).(Scrabble
ب) ينبغي على ملعلم أن يهتم أسلوب التالميذ يف التعلم
ج) ينبغي على ملعلم أن تدفع التالميذ يف تعلّم املفردات العربية ألهنا أساس تعلم اللغة العربية.
 .3للتالميذ
أ) ينبغي على التالميذ أن يتعلمون يف غرض أفكارهم لتوصل إىل نتيجة التعليم جيدا كمثل استخدام إسرتاتيجية
اللعبة التعليمية اللغوية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) (Scrabbleلرتقية حفظ املفردات.
ب) ينيغي على التالميذ أن يرغبوا يف التعليم حىت ال يصعبوا ويتكسلوا يف التعليم مثل عندما جيري بإستخدام
إسرتاتيجية اللعبة التعليمية اللغوية اسرتاتيجية لعبة اخلربشة ) (Scrabbleلرتقية حفظ املفردات.
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