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ِف ٱلَّْيِل َوٱلنََّهاِر  إِنَّ فِى َخْلِق  ِت َوٱْْلَْرِض َوٱْختِلََٰ َوَٰ ٱلسََّمَٰ

بِ  ُ۟وِلى ٱْْلَْلبََٰ ٍت ِْلِ  َلَءايََٰ

 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal 

(Q.S Al-Imran :190) 
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 وإخويت األصغر إيزول وأحسنور وألفيان 
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 كلمة الشكر والتقدير 

                    بسم هللا الرمحن الرحيم 

من   ،ونعوذ ابهللا  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،نستعفرهو   نستعينهو إن احلمد هلل حنمده   
وأشهد    ، ومن يضلل فال هادى له. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ،يهده هللا فال مضل له

لكم   هللا  جعل  اليت  اموالكم  االسفهاء  )والتؤتو  الكرمي:  القران  يف  هللا  قال  ورسوله.  عبده  حممدا  أن 
قيماوارزقوهم فيها وامسوهم وقولواهلم قوالمعروفا( )) فإن أصدق احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي  

 حممد صلى هللا عليه وسلم و شر األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة يف النار(( 
والعقاب على دافع   زاءاجل  أثر   "واحلمد هلل وإبذنه استطعت الباحثة أن تنهي هذا البحث عن املوضوع
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وانطلقا من الشعور ألكتب اإلقرتحات ابللغة العربية، احلمد هللا بنوعه وتوفيقه، انتهيت من كتابة هذه   
العلمي للحصول على الشهادة اجلامعة يف تعليم اللغة العربية. فمن   ةاإلقرتحة. قد متت كتابة هذا البحث

 علمي، منهم :  ال ةتابة هذا البحثكاألفضل مين أن أقدم شكرا الذين قد ساعدوين يف  
 أرشاد عبد الغين  الدكتورس اجلامعة يف جامعة احملمدية ماترام يرئ .1
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عسى هللا أن جيعل أعماهلم خاصة لوجه الكرمي جيزيهم هللا   خريا. على مساعدة و توجيهاته.   جزاكم هللا
 خريا كثريا ويعطيهم هداية و توفيقه و مغفرته و رضوانه 
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ABSTRAK 

Skripsi, Nurul Inayah Nim : 716110033 yang berjudul “Pengaruh Reward Dan 

Punishment Terhadap Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas 2 di MTs Nurul Islam 

Sekarbelam Mataram 2020 / 2021.  ”Pembimbing I: Dr.s. Abdul Wahab dan Pembimbing II: 

Dr.Ahmad Helwani Syafi’i.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang Pengaruh Reward dan Punishment 

TERHADAP Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas 2 di MTs Nurul Islam Sekarbela 

Mataram tahun ajaran 2020/2021. Serta berupaya menemukan solusi guna mengatasi 

permasaahan yang muncul dalam pembelajaran bahasa arab MTs Nurul Islam dan  Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode (1) observasi; (2) wawancara; 

(3) Angket (4) Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Pengaruh Reward 

dan Punishment terhadap Motivasi belajar bahasa Arab siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam adalah: Terdapat pengaruh Reward dan Punishment terhadap Motivasi belajar Bahasa arab. 

Hal ini di peroleh dari hasil analisi hipotesis dengan bantuan program SPSS 20.00 for windows 

dengan menggunakan teknik uji independent sample t-test pada taraf signifikansi 5%, diperoleh 

nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,602≥ 2,101), dan nilai sig ≤ 0,05 (0.002 ≤ 0,05). Maka ho ditolak dan ha 

terima. 

 

Kata kunci: Reward, Punishment, Motivasi Belajar, Siswa, Nurul Islam 
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 اإلندونسية املستخلص 

  والعقاب على دافع التعليمي   زاء ال  أثر  بعنوان "   716110033، نور عناية نيم:  رسالة  
العربية   الثاين    بل طل اللغة  اإلسلم  الصف  نور  الثانوية  املدرسة   –  2020مااترام    سكربيل   يف 

 .: د. عبد الوهاب واملشرف الثاين: د. أمحد حلواين سيايف1املشرف  ”2021

والعقوابت على الدافع لتعلم اللغة العربية لطالب هتدف هذه الدراسة إىل معرفة املزيد عن أتثري املكافآت  
الثاين يف الثانوية نور اإلسلم الصف  الدراسي  مااترام    سكربيل   املدرسة  العام  .  2021/ 2020يف 
ونوع البحث املستخدم   وكذلك حماولة إجياد حلول للتغلب على املشاكل اليت تنشأ يف تعلم اللغة العربية
 .هو البحث الكمي

( التوثيق. تشري نتائج هذه  4( استبيان ) 3( مقابلة ؛ )2( ؛ )1انت البحث بطريقة املالحظة ) مت مجع بيا 
(. أتثري املكافأة والعقاب على دافع تعلم الطالب للغة العربية يف مدرسة تسناوية نور  1الدراسة إىل أن: ) 

العربية.   اللغة  لتعلم  الدافع  للمكافأة والعقاب على  مت احلصول على ذلك من  اإلسالم هو: هناك أتثري 
للعينة املستقلة   t ابستخدام تقنية اختبار windows لربانمج SPSS 20.00 نتائج حتليل الفرضية مبساعدة

٪ ، و5عند مستوى معنوية    t_count الذي مت احلصول عليه ≥ ttable (3.602≥ 2.101) و ، sig ≤ 0.05 

 لذلك مت رفضه وقبوله  .(0.05 ≥ .(0.002)
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 خلفية البحث .أ

والتعليم من صميم األنشطة التعليمية يف املدارس. لكي يعمل التعليم إنه عملية التعلم  

والتدريس بشكل صحيح ، من الضروري إدارة أنشطة التدريس والتعلم ، واليت تسمى عادة 

 1إدارة املناهج. هذا اجملال اإلداري هو يف الواقع مركز مجيع األنشطة يف املدرسة 

التدريس إحدى الطرق اليت يستخدمها املعلم يف   يف عملية التدريس والتعلم ، تعد طريقة

إقامة عالقات مع الطلب أثناء التدريس. لذلك ، فإن دور طرق التدريس هو كأداة إلنشاء  

املختلفة   بةلطل اعملية التدريس والتعلم. مع طريقة التدريس ، من املأمول أن تنمو أنشطة تعلم  

كمتلقني أو   ة ائد أو مرشد بينما يعمل الطلب، فيما يتعلق أبنشطة التدريس ، يعمل املعلم كق

إذا كان    ، جيد  بشكل  هذه  التفاعل  عملية  ستعمل  توجيههم.  من   بةلطل ايتم  نشاطًا  أكثر 

 ، الطالب  تعلم  أنشطة  تعزز  أن  اجليدة هي طريقة ميكن  التدريس  فإن طريقة  لذلك  املعلم. 

   2.وتستخدم طرق تدريس خمتلفة

تكوين   يف  رئيسي  عامل  والشر التعليم  اخلري  تشكيل  يف  جدا  مهم  التعليم  اإلنسان. 

حياة   عن  أبًدا  ينفصل  ال  التعليم  ألن  ابلتعليم.  ويقوم  متعلم  شخص  تقريبا كل  لإلنسان. 
 

1 Drs.B.Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, ISBN : 978- 975-518-904-6 (Jakarta : Rineka 

Cipta,2009) hal.2 
2  Ibid : 36 
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اإلنسان. التعليم هو يف األساس جهد يبذل بوعي حنو النضج. يعد التعليم يف األساس جهًدا  

البشرية   املوارد  إمكاانت  لتجديد  هبم  من    بةلطل اواًعا  اخلاصة  التعلم  أنشطة  تشجيع  خالل 

 وتسهيلها. 

بشأن نظام التعليم الوطين    1989لسنة    2ابلتفصيل يف قانون مجهورية إندونيسيا رقم  

اليت تنص على ما يلي: "يُعرَّف التعليم أبنه جهد واٍع وخمطط    3(. 1يف الفصل األول ، املادة ) 

التعلم حبيث يطور   التعلم وعملية  بنشاط إمكاانهتم يف احلصول على    الب الطخللق جو من 

الالزمة   واملهارات  النبيلة  والشخصية  والذكاء  والشخصية  النفس  الدينية وضبط  الروحية  القوة 

دولة  من كل  يتطلب  اليوم  عليه  هو  العوملة كما  والدولة. عصر  األمة   ، اجملتمع   ، أبنفسهم 

التع وحتسني  لتوزيع  احلكومة  جهود  أحد  تعليمها.  جودة  األهداف  حتسني  تكون  حبيث  ليم 

 ميكن حتقيق الرتبية الوطنية. 

إعطاء جعل    اجلزاء   إن  هبدف  املعلم  يبذهلا  اليت  اجلهود  أحد  هو  التعلم  يف  والعقاب 

أكثر نشاطًا يف القيام بشيء لتحسني اإلجنازات اليت حققوها أو احلفاظ عليها. يف   الطالب 

استخدام   يتم   ، العملية  املعلمني    Punishment(  اجلزاء)  Rewardاملمارسة  قبل  )العقاب( من 

التعزيز ، وحافز يف تعليم التعلم ابسم ، مييل  الطالب   كشكل من أشكال  . يُعرف يف نظرية 

 
3 Alfarisi Abbas, Navil dkk, Mei 2017, “Pengaruh Metode Reward and Punishment terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Kelas XI IPS” Jurnal   FKIP Unila 
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ىل التكرار أو احلفاظ عليه ، بينما السلوك الذي يسبب أتثريات غري سارة السلوك اللطيف إ

مييل إىل التخلي عنه أو عدم تكرار. عالوة على ذلك ، يتم الشعور ابلتأثري غري السار كعقاب  

 4.اجلزاء بينما يتم الشعور ابلتأثري اللطيف كم

م داليونو أن "الدافع  يف كتاب علم النفس الرتبوي د. أوضح إ  -  الطالب تعريف حتفيز  

هو القوة الدافعة / القوة الدافعة للقيام بعمل ما ، واليت ميكن أن أتيت من الداخل وكذلك من  

 5.اخلارج

أن الدافع عبارة عن بيان معقد يف الكائن احلي  سارتني  يف كتابه جناليم بوروانتو، يقول

سلوك الكائن. وابلتايل فإن  يوجه السلوك حنو هدف أو حافز. الغرض هو ما حيد / حيدد  

ميكن   وتعليمية حمددة.  تعليمية  أهداف  لإلسراع يف حتقيق  التعلم ضروري  عملية  الدافع يف 

تكوين   نتيجة  السلوك  تغيري  أو  بظهور  تسمح  عملية  أنه  على  الواسع  ابملعىن  التعلم  تفسري 

ا عن النضج أو  االستجابة الرئيسية ، بشرط أال يكون التغيري أو ظهور السلوك اجلديد انجتً 

إظهار   ميكن  الشخص.  يف  بتغيريات  تتميز  عملية  هو  التعلم  ما.  بشيء  املؤقت  التغيري 

والسلوك  واملواقف  والفهم  املعرفة  يف  التغيريات  مثل  خمتلفة  أبشكال  الشخص  يف  التغيريات 

   .واملهارات والقدرات وقوة رد الفعل والقبول واجلوانب األخرى املوجودة لدى األفراد
 

4  Yana, Dewi.Agustus 2016. “Pemberian Reward Dan Punishment Sebagai Upaya         Meningkatkan 

Prestasi Siswa Kelas V Di Sdn 15 Lhokseumawe” Jurnal Ilmiah Pendidikan volume 1 nomor 2,   hal: 11-

18 
5 Buhari, s.pd.,upaya meningkatkan motivasi belajar dengan menerapkan model reading guide berbasis 

paikem bagi peserta didik kelas i semester satu tahun pelajaran 2017/2018 di sdn inpres oi tui hal: 113 . 

issn :2598-9944 
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مدرسة  بن يف  العربية  اللغة  مدرسي  أحد  مع  مقابلة  على  اإلسالم  الثانوية اء  نور 

والعقوابت. ميكن العثور على بعض املشاكل اليت يواجهها املعلم يف عملية    اجلزاءخبصوص  

الذين ال يقومون يف كثري من األحيان    الطالب تعلم اللغة العربية وتعليمها ، ومن بينها عدد  

املعطاة   وفًقا ابلواجبات  هي  اليت  العقوابت  تقدمي  هي  املعلم  يستخدم  اليت  والطريقة   ،

يرتكبها   اليت  األخطاء  أو   على  رادع  أتثري  سيوفر  هذا  كان  إذا  ما  الطالب لالنتهاكات 

 .الطالب 

والعقاب على حتفيز  اجلزاءابلبحث يف كيفية أتثري  ةهلذا السبب ، يهتم املزيد من البحث

 . الثانوية نور اإلسالممدرسة  الثاينيف الصف  الطالب 

 

 أسئلة البحث  .ب

 :التايل النحو على املشكلة صياغة ميكن أعاله، املوضحة اخللفية على بناءً 

  الثانوية   لتعلم اللغة العربية يف الصف الثاين يف مدر  الطالب   والعقاب   اجلزاءكيف كان   .1

 ؟  2021./ 2 2020اإلسالم   نور

اللغة العربية للصف الثاين يف مدرسة   للتعلم  الدافع  يف  والعقاب اجلزاء  ما هو أثر إعطاء   .2

 ؟  2021/  2020 نور اإلسالم  الثانوية

3.  
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 أهداف والنوافع ج. 

 .أهداف البحث 1

 أهداف هذه الدراسة هي: 

يف تعلم اللغة العربية يف الصف   التعلم   على  الطالب   والعقاب   اجلزاء  حتفيز  كيفية  ملعرفة  .1

 . سكربيال مااترامنور اإلسالم  الثانوية الثاين يف مدرسة

إعطاء   .2 أتثري  مدى  الصف  والعقاب   و  اجلزاءملعرفة  يف  العربية  اللغة  تعلم  الثاين   يف 

 مااترام  سكربيليف نور اإلسالم  الثانوية  مدرسة

 البحث نوافع .2

 ميكن احلصول عليها منها: يف هذه الدراسة ، هناك عدة فوائد 

. نظرايً تضيف املعرفة العلمية إىل الكنوز العلمية يف جمال التعليم حنو تنفيذ عملية التعلم  1

 وخاصة تعلم اللغة العربية. 

يقدم 2 أن  وأنمل   ، التعلم  لعملية  التخطيط  مرجعي يف  ، كاعتبار  العملي  التطبيق  . يف 

 . الطالب  حتسني جودة تعلم اللغة العربية فوائد ملعلمي اللغة العربية احملتملني يف
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 د. حدود البحث

 البحث  .حدود1

الثاين  ةحصرالبحث الصف  مدرسة  يف  مع   البحث   ، مااترام  اإلسالم  نور  الثانوية 

التعليمي الدافع  والعقاب على  اجلزاء  أثر  الثاين  يف   مناقشة  الصف  الطالب  العربية  اللغة 

   .مااترام سكربيال املدرسة الثانوية نور اإلسالم 

 .مكان البحث2

 املتوقع من حبيثة للبحث بسهولة الوصول املواقع حمققي أبخذ املهتمني للبحث ميكن

 صاحلة. بياانت  على  بسهولة  حتصل وأن وفعالية، ةل بسلس  تعمل أن الدراسة هذه إجراء يف

 مرااترام سركربيال االسرالم نرور الثانويرةاملدرسرة  يف الصرف الثرامن البحرث هرذا موقرع أجرري

 2020/2021 الدرسي العام

 . حتديد املصطلحاتو

الثانوية نور اإلسالم مااترام ، مع مناقشة   البحث يف الصف الثاين ابملدرسة   ةحصرالباحث

 والعقاب على دافع تعلم الطالب يف الفصل. اجلزاءأتثري 
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 السابقة . الدراساته

السابقة املتعلقة   مراجعة أدبية لألطروحة  ةكمادة مرجعية أولية يف هذه الدراسة ، أجرى البحث

 ابلبحث ، واليت تشمل: 

مرمي سيت  أطروحة  منحبعنوان   يف  اللغة   اجلزاء  "أتثري  بتعلم  االهتمام  على  والعقاب 

الدولة عالية  مدرسة  يف  عشر  احلادي  الصف  الطالب  الدراسي   العربية  للعام  جياكارات 

إعطاء  2017/ 2016 أتثريًا كبريًا يف  هناك  أن  هو  األطروحة  هذه  االستنتاج يف   ،  اجلزاء" 

 ائج. اختبار. والعقاب على االهتمام بتعلم اللغة العربية مع النت

اللغة   اجلزاء   يف أطروحة فايز مازدا عوفا بعنوان "أثر تنفيذ والعقاب يف زايدة مهارات 

يالتل بوتري  ثالعربية لدى الطالب ، مركز لوغوه ، مدرسة دار الفالح اإلسالمية الداخلية ، أم 

الدراسي   العام  يف  متغريات 2017/ 2016ابنغراه  هناك  أن  هو  الدراسة  هذه  اختتام   ،  " 

إليها   املشار  املتغريات  وتشمل  الطالب.  لدى  العربية  اللغة  مهارات  تؤثر على حتسني  أخرى 

 أسلوب التعلم املمتع ، وهو مبدأ أن اللغة العربية هي لغة اجلنة. 

  مدرسة   5  للفئة  التعليمي  الدافع  على  اجلزاء والعقاب   أتثري"   هارتونو   أفرته  أطروحة  يف

  استنتاج  ميكن"  ماندار  بوليوايل   منطقة  ،  ابرو   ابنوا  عدية   فئة   من  وونوموليو  منطقة  ابتدائية مثل

  اجلزاءبني  (    0,05 < 0,129) أتثري  معنوية  إجيابية   توجد  ال  أنه  األطروحة  هذه  يف  البحث  هذا
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الفئة   التعلم يف  قيمة    ابتدائية  مدرسة  5والعقاب على حتفيز  احلصول على  إىل   rويتم    تصل 

0,324a  والعقاب على دافع التعلم. اجلزاءوهذا يدل على عدم وجود أتثري بني 
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 الثاين  الفصل

 النظري  اإلطار

 النظري   اإلطار .أ

 والعقاب الزاء .1

هي منح جوائز أو جوائز الطالب الذين لديهم إجناز أو مزااي أخرى مملوكة وغري   اجلزاء

 6مملوكة الطالب آخرين

اجل  زاءاجل جيد وصحيح.  زاء  هي  بشكل  مت  ما  شيًئا  املمنوحة ألن  اجلوائز  أو  اجلوائز 

 ألننا فعلنا شيًئا جيًدا وصحيًحا ومرضًيا.  زهي نتيجة مُتنح كم اجل زاءاجل

. ومن زاءمن كلمة فنجر اليت تعين إعطاء هدية أو اجل  زاءللغوية ، أتيت اجلمن الناحية ا

اجل فإن   ، املنطلق  طيبة كم  زاب هذا  معاملة  تلقاها   زاءاجل  هي  اليت  الصاحلة  األعمال  على 

اجل  "  ، لسردميان  وفًقا  إجناز.  أفضل  حتقيق  النجاح يف  أو  الشاليح(  )أمل  هي    زاءشخص 

املعلم". قال اللوسياه  أن " اجل الذي يقدمه  التعلم  هي مثال   زاء شكل من أشكال حتفيز 

 7ذلك ، سوريرباات واضح على الدوافع اخلارجية اليت تساعد الطالب على التعلم". يف غضون 

 
6 Firdaus, Esensi Reward dan Punishment dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam,   Universitas Islam 

Riau, Indonesia.E-ISSN 2549-8770 
7 Yopi nisa febianti, peningkatan motivasi belajar dengan pemberian reward and punishment yang positif,  

( cirebon : universitas swadaya gunung jati: 2018 ) p-issn 2337-571x e-issn 2541-562x, hal.96 
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يوضح سحارسيمي اريكونتو أن اهلدية هي شيء مُينح لشخص آخر ألنه تصرف وفًقا 

ملا يريده ، أي اتباع القواعد والقواعد املدرسية اليت مت حتديدها. لذلك ميكن االستنتاج أن  

املعلمون  هبا  يقوم  اليت  التعلم  عملية  يف  التعليمية  األدوات  أشكال  من  شكل  هي    اجلوائز 

التعلم   نتائج  الطالب من حتسني  يتمكن  الطالب ابعتبارها تشجيًعا وتشجيًعا وحتفيزًا حىت 

 8وفًقا للتوقعات. 

 فهم العقاب   .2

عند أيب أمحدي ونور أهبيايت   فيما يلي تعريف العقوبة اليت قدمها اخلرباء. إن العقاب 

من   سواء   ، اآلخرين  على  احلزن  وتعمد  بوعي  فيه  نفرض  فعل  أو  هي  اجلسدية  الناحية 

الروحانية لدى اآلخرين ، عند مقارنتها أبنفسنا ، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية توجيهها  

العقاب  فإن   ، وفًقا   ، نفسه  الوقت  ويف  إحلاقها    ومحايتها.  أو  إحلاقها  يتم  اليت  املعاانة  هي 

 اج أن العقابعمداً من قبل املعلم بعد حدوث خمالفة أو جرمية أو خطأ. لذلك ميكن استنت

هي إعطاء املعاانة أو القضاء على التحفيز من قبل املريب عند حدوثه. االنتهاكات واجلرائم  

 9  الطالب  واألخطاء اليت يرتكبها 

 
8 Ni’matul khoir,dkk, upaya meningkatkan  minat belajar siswa  melalui metode reward and punishment di 

mts, p-issn: 2655-3511; e-issn: 2656-307x hal 166 
9   Ibid hal : 166 
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فهي معاقبة الطالب كنتيجة منطقية لالنتهاكات اليت ارتكبوها يف سياق    أما العقاب 

 10منع هذه االنتهاكات أو إعطاء التعلم لآلخرين

عندما ال يتم    عريف العقوبة على أهنا عقوبة أوالعقاب. عادة ما يتم تنفيذ العقاب يتم ت

حتقيق أهداف معينة ، أو عندما يكون هناك سلوك طفل ال يتوافق مع املعايري اليت تؤمن هبا 

إذا كانت   العقاب   اجلزاء املدرسة.  مث  ؛  اإلجيايب  التعزيز  أشكال  من  من    شكالً  كشكل 

التعزيز السليب  ، ولكن إذا مت تقدميها بشكل صحيح وحكيم ميكن أن تكون أداة  أشكال 

 11حتفيزية الطالب.

ميكن تفسري العقوبة على أهنا عقوبة مُتنح الطالب ، إذا ارتكب الطالب أخطاء أو  

عن قصد    انتهكوا عمًدا القواعد اليت مت وضعها. العقاب هو فعل يضع احلزن على اآلخرين

 12اآلخرين نقاط ضعف عند مقارنتنا أبنفسنا. وعن قصد ، حيث يكون لدى 

اجل  ، حد كبري  حتقيق    زاءإىل  أجل  من  التعزيز  أي   ، اهلدف  نفس  هلما  والعقاب 

  ، العقوبة  تقدميها  الغرض من  نفس  اهلدية هو  تقدمي  الغرض من  األطفال.  تعلم  استقاللية 

أه حتقيق  ميكن  حبيث   ، الطالب  لدى  واملسؤولية  الثقة  مشاعر  تولد  التعلم.  واليت  داف 

 
 

 
11 Silvia Anggraini1, Joko Siswanto2, Sukamto3 Analisis Dampak Pemberian Reward And  Punishment 

Bagi Siswa SD Negeri Kaliwiru Semarang 
12   Risuma Pratama dkk, Reward Dan Punishment Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi  Belajar 

Mata Pelajaran Kearsipan Kelas X Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar, Surakarta 

2018 hal : 218 
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هو طريقة تعترب انجحة يف تنمية اهتمام الطالب ابلتعلم أو القيام بشيء ما.    زاءالعالج ابجل

دورًا يف تقدمي املقدمات فقط ، حبيث يصبح الطالب متحمسني للقيام    زاءوابلتايل تلعب اجل

العقاب  هتدف  أن  ، جيب  ذلك  إىل  ابإلضافة  أفضل.  الذين    بعمل  الطالب  على  املطبقة 

اليت ي األخطاء  عن  الطالب  داخل  من  ينشأ  الذي  الوعي  زايدة  إىل  القواعد  نتهكون 

 ارتكبوها. وهكذا يدرك الطالب األخطاء اليت ارتكبوها وال يكرروهنا. 

 والعقاب  زاءأهداف ال .3

املشاعر  توليد  وهو  العقاب،  تطبيق  من  الغرض  نفس  هو  اهلدااي  تقدمي  من  الغرض 

أي اجلوائز  وهتدف  لتحسني  واملسؤولية.  جهودهم  يف  نشاطًا  أكثر  األطفال  جعل  إىل  ًضا 

 13إجنازاهتم وتعزيزها.

العقاب  فإن   ، أهبيايت  ونور  أمحدي  أليب  ابألهداف    ووفًقا  الرتبويني  قبل  من  تنفَّذ 

 14التالية: 

 الستئصال اجلرمية أو نفيها.  ( تكون العقاب 1

 حلماية اجملتمع من السلوك غري الالئق. ( العقاب 2

 كون العقوبة لتخويف اجلاين حىت يرتك ظلمه.( أن ي3 

 على مجيع اجلرائم.  ( جيب توقيع العقاب 4 

 
13 M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.217 
14 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hal. 154 
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 والعقاب ، وهي:  اجلزاءوحبسب وحي الدين ، هناك عدة أهداف 

أن    زاءاجل (1 حني  يف  الصحيح.  والسلوك  اإلجيابية  لالستجاابت  وتعزيز  دليل  مبثابة 

العقوبة أو العقوابت هي لتقليل أو القضاء على ردود أو سلوكيات معينة لألطفال 

 الذين يعتربون منحرفني.

 والعقوابت بطريقة متوازنة ومتناسبة.  زجيب تنفيذ اجل (2

 ظرفية ، من وقت آلخر حىت ال تتحول إىل رشوة.  زاءمُتنح اجل (3

العقاب  (4 يكون فرض  أن  احلصول   اجلزاء  و  جيب  املشكلة حبيث مت  بتوضيح  مر  قد 

 .على اعتقاد عميق

العقاب   زاءإعطاء األولوية جل (5 وإعطاء األولوية الستخدام املواد غري   بدالً من تطبيق 

 . املادية حىت ال يصبح الطفل مادايً 

الوقاية. يف هذه  وفًقا إلميل دو  التعليم هو  عامل  العقاب يف  الغرض من  فإن   ، ركهامي 

النظرية ، العقاب هي وسيلة ملنع االنتهاكات املختلفة للقواعد. يعاقب املعلمون الطالب 

 15ابإلضافة إىل عدم تكرار أخطائهم ولكن أيًضا ملنع األطفال اآلخرين من تقليدهم.

 والعقاب  زاءأنواع ال. 4

 
15 Emile Durkheim, Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: 

Erlangga, 1990), ha.116 
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اجلوائز( كطريقة تعلم هلا عدة أشكال ، وهي املادية وغري املادية. التعزيز ، أي  اجلوائز )

جتاه   املعلم  لسلوك  تعديل  وهي  لفظية  غري  أو  لفظية  سواء كانت  االستجابة  أشكال  مجيع 

من  أفعاله كعمل  عن  املتلقي  إىل  راجعة  تغذية  أو  معلومات  تقدمي  إىل  يهدف  الذي  سلوك 

التصحيح أو  التشجيع  اجلأعمال  لتطبيق  األساسية  املهارات  تتكون  مكوانت   ز.  عدة  من 

 16وهي:

 اللفظية  زاءاجل .1

 زاءاليت يتم تسليمها بطريقة مكتوبة أو شفهية. تشغل اجل  زاءاللفظية هي اجل  زاءاجل

اللفظية مكانة كبرية ، ألن الكلمات أو اجلمل يسهل نقلها شفهًيا أكثر من نقلها غري  

اجل تشري  العفوي يف شكل مدح إلجناز  زاءلفظًيا.  العمل  إىل  أشكال بةلطل ا  اللفظية   .

 اللفظية هي:  زاءاجل

 احلمد (أ

احلمد هو قول شيء إجيايب عن شخص ما. احلمد هو الشيء الذي جيعل الناس 

يتم   الذي  للشخص  الدافع  يوفر  أن  يشعرون ابالطراء حبيث ميكن  يسمعونه  الذين 

 الثناء عليه. 

 
16 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Toritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 

183 
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إن تقدمي الثناء كشكل من أشكال التعزيز يف عملية التدريس والتعلم أمر ال غىن 

 يف القيام بعمل أفضل. بةلطل اعنه حىت أنه مع هذا التعزيز ، من املأمول أن يستمر 

أشكال   أسهل  املعلمون    جلزاءااملديح من  يقدمه  الذي  الثناء  التنفيذ. سيؤثر  يف 

التعليمي. ميكن أن   الطالب دائًما حتصيلهم  التعلم. سيحسن  للطالب على عملية 

يكون املديح على شكل كلمات مثل: جيد ، جيد ، ممتاز ، صحيح ، نعم ، رائع.  

 موافق ، ذكي وما إىل ذلك.

 االقرتاحات (ب 

عملية التدريس والتعلم هو فن إلاثرة شغف التعلم   إن تقدمي اقرتاحات إجيابية يف

 ، املليء ابألمل ، وتوليد االهتمام واالهتمام وما إىل ذلك.

اجل تكون  أن  ،    زاءميكن  املثال  اقرتاحات. على سبيل  أيًضا يف شكل كلمات 

"حسًنا ، يف املرة القادمة سيكون األمر أفضل" ، "أمتىن أن تكون اآلن أكثر اجتهاًدا  

دراسة" وما إىل ذلك إىل جانب الكلمات ، ميكن أن يكون املديح أيًضا يف يف ال

عن   ، اإلهبام  إظهار  خالل  من   ، املثال  سبيل  على  إشارات.  أو  عالمات  شكل 

 طريق النقر على كتف الطفل ، والتصفيق وما إىل ذلك.

 اجلمل   ج( 
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يف تعزيز اجلملة هو وحدة لغوية يف شكل كلمة أو سلسلة من الكلمات ميكن أن  

تكون قائمة بذاهتا وتوضح املعىن الكامل. جيب أن تكون اهلدااي أو اجلوائز اليت يقدمها  

ذات  مجل  شكل  يف  أيًضا  تكون  أن  ميكن  ولكن  أشياء  أو  سلع  شكل  يف  املعلمون 

حتفيز إىل  تؤدي  يف .  بةلطل ا  مغزى  املعلمون   رواد  يقدمها  مكافأة  هي  مجلة  شكل 

الطالب يف شكل مجلة. على سبيل املثال ، "رائع ، وظيفتك جيدة جًدا" ، "أان راٍض  

 عن إجابتك" ، "درجاتك تتحسن بشكل أفضل" ، و "املثال الذي حددته مثايل". 

 غري اللفظية زاءاجل .2

لغة اإلشارة.  زاءاجل التعبري عنه من خالل  يتم  تعزيز  هناك عدة أشكال من   غري هي 

التعزيز ، وهي: أوالً ، التقوية يف شكل إمياءات أو تعبريات تعطي انطباًعا جيًدا الطالب ، 

أي من خالل اإلمياء ابملوافقة ، وهز الرأس يف االختالف ، والعبوس ، ورفع الكتفني وما 

هم املعلمون ،  إىل ذلك. اثنًيا ، التعزيز من خالل االقرتاب ، أي الطالب الذين يقرتب من

من   االقرتاب  للمعلمني  ميكن   ، املثال  سبيل  على  االهتمام.  على  االعتماد  إىل  سيؤدي 

الطالب الذين يعملون يف مهام ، وهبذه الطريقة ميكن أن تعطي انطباًعا ابلدعم لألنشطة 

هبا عن   القيام  واليت ميكن   ، اللمس  التقوية عن طريق   ، اثلثًا  الطالب.  عليها  يعمل  اليت 

يق املصافحة ، والضغط على الكتفني. األنواع األخرى من التعزيز غري اللفظي هي كما  طر 

 يلي:
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 االحرتام  .أ

على شكل تتويج   زاءيف شكل االحرتام. أوالً ، تكون اجل  زاءهناك نوعان من اجل

أصدقاء  أو  الفصل  يف  زمالئه  أمام  عنه  املعلن  التكرمي  على  الطفل  حيصل  حيث   ،

أمام   رمبا  أو  توزيع  املدرسة  أو  وداع  حفل  يف   ، املثال  سبيل  على  الطالب.  والدي 

 الذين جنحوا يف أن يصبحوا جنوم الفصل. بةبطاقات التقارير ، مت عرض وإعالن الطل 

اجل  ، ،    زاءاثنًيا  املثال  سبيل  على  ما.  شيء  فعل  على  القدرة  منح  شكل  يف 

العم املعلمون  ويطلب  الصعبة  األسئلة  حل  الذين جنحوا يف  السبورة  الطالب  على  ل 

 . حىت يتمكن أقراهنم من حماكاهتا

 اجلوائز .ب 

املادية.   اجلائزة هي جائزة يف شكل سلع. تسمى اجلوائز يف شكل سلع اجلوائز 

ميكن أن تكون اهلدااي على شكل سلع يف شكل احتياجات مدرسية الطالب ، مثل 

ل املثال ،  أقالم الرصاص ، واملساطر ، والكتب املدرسية ، وما إىل ذلك. على سبي

القادرين على اإلجابة على األسئلة الصحيحة ، سيقدم املريب هدية على شكل   ةالطلب

 قلم رصاص. 

 ج. العالمات
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اجلائزة رمز التقدير هو جائزة ال ميكن تقييمها من حيث سعرها وفائدهتا. يتم  

 17رؤية عالمة التقدير وتقييمها من حيث االنطباع وقيمة الذكرايت 

يتم   أن  النظر يف عمر  جيب  الطالب حبكمة. جيب  السليب على  التعزيز  تطبيق 

التعزيز السليب الذي سيتم تقدميه. الشيء الذي  الطالب وشدة األخطاء املرتكبة يف 

حبيث   ةجيب مراعاته هو عدم ترك التعزيز السليب يسبب مشاعر االستياء لدى الطلب

جليتو بيمو ، يف كتابه مقدمة يف يضر ابلعالقة اجليدة بني املعلمني والطالب. وفًقا وا

 18علم النفس العام ، يوضح األنواع التالية من التعزيز السليب 

أداء وظيفته جيًدا  فيه ، سيحاول  املرغوب  املوقف غري  لتجنب هذا  املهام  مجع 

العقاب  احملدد.  الوقت  يف  الطالبفي   ومجعها  وسلوك  مواقف  تكوين  هي  املدارس  يف 

عني ومطيعني جلميع القواعد أو القواعد أو القواعد القانونية  املدارس حبيث يكونون مطي 

  ةالقائمة. إن العقاب أو العقوبة اليت مينحها املعلمون يف املدرسة هي أداة لتثقيف الطلب

يلي   فيما  ينتهكوهنا.  اليت  املعاملة واألفعال  يتم حتويلهم وردعهم عن  ورعايتهم ، حبيث 

قدمها   اليت  العقاب  أنواع  أو  إىل  أشكال  املدارس  لطالب  سحارسيمي    19املعلمون 

 اريكونتو : 
 

17 Amier Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, ( Malang: IKIP Usaha Nasional, 1973), hlm. 

159-160 

 
18 Walgito Bimo, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: CV Andi, 2010), hlm. 81 
19 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 175 
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 درجة ( خصم النقاط أو ختفيض ال1

عندما  خاصًة   ، املدارس  يف  انتشارًا  األكثر  العقوبة  هي  النوع  هذا  على  العقاب 

يصل الطالب متأخرًا أو ال يفعلون أو يتأخرون يف مجع املهام. على سبيل املثال ، أييت  

درسة ، مث كعقوبة حيصل الطالب على نقاط محراء أو يتم خصم متأخرًا إىل امل  ةالطالب

 لتأخره.  2انقص   7من  ةنقاط الطالب

 ( ختفيض احلقوق2

استخدامه كذوق   ميكن  ألنه  فعالية  األكثر  العقوبة  هو  العقاب  من  النوع  هذا 

للطالب. يف هذه العقوبة ، جيب أن يكون هناك إشراف صارم من قبل املريب أو املعلم 

ي املناسب لكل طالبحىت  التخفيض  اختيار  إذا كان  ةتمكنوا من  املثال ،  . على سبيل 

طالب  مقعد   ةهناك  عزل  يتم   ، املعلم  من  مسبق  إذن  دون  الفصل  يف  دائًما  يتحدثون 

 الطفل حبيث ال يكون له احلق يف التحدث إىل أصدقائه على اإلطالق. 

 داية ( ال3

العقوبة ليست عقوبة    يف شكل نقود ولكنها تعطي على شكل غرامة يف هذه 

معىن "الدفع". على سبيل املثال ، إذا خالف الطالب القواعد أو مل يقم بواجب منزيل   

 أكثر من مرتني ، فسيتم دفع غرامة على شكل حفظ درس الغد أو كتابة ورقتني. 

 وضاعف العقاب ( 4
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هلا   يتعرض  اليت  األخرى  والعقوابت  العقوبة  هذه  بني  اجلمع  الذين يتم  الطالب 

أخطاء   بتدوين  املعلم  قام   ، العقوبة  هذه  يف  للطلب.  مهمة خمصصة  قواعد  ينتهكون 

إذا كان هناك طالب املثال ،  يف    ةالطالب يف دفرت خاص )سجل روتيين(. على سبيل 

للمدرس  فيحق   ، جتاهلهم  مت  ولكن  إخبارهم  ومت  ابملوضوع  يتحدثون  التعلم  عملية 

 . ةملعلم اخلاص ، وهو نوع اخلطأ الذي ارتكبه الطالبتسجيل اسم الطفل يف كتاب ا

 ( احلبس بعد املدرسة 5

العقاب  بعد   ال ميكن فرض هذه  املدرسة  البقاء يف  الطالب  الطالب من  إذا  إال 

ساعات وكان برفقة مدرس. على سبيل املثال ، إذا كان الطالب يف فصل دراسي واحد  

اهل املعلم ، فسيرتاجع املعلم بعد املدرسة ،  مشغولني يف عملية التعلم وقيل هلم أنه مت جت

 . أي متديد ساعات الدرس بعد انتهاء الدرس
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 الدافع للتعلم  .5

 . الدافع 1

كلمة "دافع" ، تعين جهود الشخص كقوة دافعة لفعل شيء ما أو قوة دافعة يف الفرد 

الفرد الذي ينشأ بسبب للقيام أبنشطة ، مث الدافع هو القيادة النشطة أو زايدة الطاقة لدى  

 20شيء ما للقيام بنشاط معني واليت تعترب مفيدة للذات 

يتميز   الشخص  الطاقة داخل  تغيري يف  مولودية. ذكر دوانلد يف مجرة  أن "الدافع هو 

املشاعر    / املشاعر  بظهور  تتميز  واليت  االستباقية.  اهلدف  الفعل  وردود  العاطفية  ابالستثارة 

ألهداف ، مث يقول روبنز أن "الدافع هو أحد العوامل احملددة للكثافة  وردود األفعال لتحقيق ا 

 واالجتاه واملثابرة الفردية يف حتقيق األهداف".

معينة يف   دافع يف حتقيق سلوكيات  أو والدة  "التحفيز هو حماولة خللق   ، لسوراي  وفًقا 

عقلي   دافع  هو  الدافع  أن  تفسري  ميكن   ، الرأي  هذا  من  معني".  هدف  داخل حتقيق  من 

الشخص يتميز بظهور ردود فعل عاطفية / مشاعر وقيادة ردود الفعل اليت توجه سلوًكا معيًنا 

تلبية   هو  اهلدف  حتقيق  أن  حني  يف   ، تعليمي  سلوك  هو  السلوك  هذا  ما.  هدف  لتحقيق 

لفعل شيء ما أو    ة يعين حتريك الطلب  ةلطلبااحتياجات التعلم. أو ميكن القول إن توفري احلافز  

يشعرون الر  الذين  التعلم  موضوعات  على  األولية  املرحلة  ستؤثر  ما.  بشيء  القيام  يف  غبة 

 
20 Yopi Nisa Febianti, peningkatan motivasi belajar dengan pemberian reward and punishment yang 

positif,( Jurnal Edunomic Vol. 6, No. 2, Tahun 2018) p-ISSN 2337-571X | e-ISSN 2541-562X 
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( احلاجة إىل  1ابحلاجة والرغبة يف تنفيذ نشاط تعليمي. وفًقا لرأي مورغان الذي نقله س:") 

( ؛  أنشطتهم  يف  ما  بشيء  ) 2القيام  ؛  اآلخرين  إرضاء  إىل  احلاجة  حتقيق 3(  إىل  احلاجة   )

احلاجة إىل التغلب على الصعوابت". يوضح علماء النفس أن هناك تسلساًل    (4النتائج ؛ و )

املستوى  املستوى األدىن إىل  له عدة مستوايت ، وهي  الدافع  أن  الدافع ، وهذا يعين  هرمًيا 

 األعلى ماسلو، خيلق التسلسل اهلرمي.

قيق أهداف التحفيز هو عملية لتنشيط الدوافع إىل أفعال أو سلوك لتلبية االحتياجات وحت

لتنفيذ سلسلة   ةمن حيث التعلم ، يتم تعريفه على أنه القوة الدافعة العامة داخل الطلب  21معينة

من األنشطة التعليمية من أجل حتقيق أهداف حمددة مسبًقا. وظيفة املعلم هي حتفيز األطفال 

من داخل    ةالبحبيث يرغبون يف القيام بسلسلة من األنشطة التعليمية. ميكن أن ينشأ دافع الط

)الدافع اخلارجي(. التحفيز وفًقا هو    ةالفرد )الدافع الداخلي( وميكن أن ينشأ من خارج الطالب

 تشجيع جيعل املوظفني يقومون ابألشياء بطريقة ما ولتحقيق أهداف معينة.

الدافع يف اللغة اإلجنليزية يسمى الدافع الذي أييت من متحرك اللغة الالتينية الذي يهدف  

  ة قادرًا على حتفيز اهتمام الطلب  ةالتحرك. من املتوقع أن يكون وجود دافع كبري من الطلبإىل  

احلافز.  يتطلب  التعلم  فإن  ألنفسهم.  ضرورة  أيًضا  ولكن  مطلًبا  فقط  ليس  املدرسة  جبعل 

 
21 Ima Melinda1, Ratnawati Susanto, Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa  International Journal of Elementary Education. Volume 2, Number 2, Tahun 2018, pp. 81-86 P-

ISSN: 2579-7158 E-ISSN: 2549-6050  hal : 82 
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ستكون نتائج التعلم مثالية إذا كان هناك دافع. كلما كان الدافع أكثر دقة ، كلما كان الدرس 

للطلبأكثر جن التعلم  دائًما كثافة جهود  سيحدد  الدافع  أن  القول  ميكن  لذلك  حبيث    ةاًحا. 

 .ةتزداد نتائج تعلم الطلب

 . تعلم2

التعلم ليس جمموعة من املعرفة ، ولكنه عملية حتدث يف احلالة العقلية للفرد ، واليت تسبب 

ا. أو ميكن القول أيًضا تغريات سلوكية حتدث ، ألن هناك تفاعل بني البيئة والفرد الواعي هب

أن التعلم هو عملية تغيري السلوك. جوهر عملية التعلم هو نشاط عقلي غري مرئي. هذا يعين 

أن عملية التغيري اليت حتدث يف األفراد الذين يتعلمون ال ميكن رؤيتها ، ولكن ميكن رؤيتها  

 من خالل عالمات تغيري السلوك املرئي.

احلقائق املوجودة يف شكل معلومات / موضوع". سكينر    التعلم هو جمرد جمموعة أو حفظ

، يف كتابه علم النفس الرتبوي: عملية التدريس والتعلم ال تزال يف شاه ، جيادل أبن "التعلم 

هو عملية التكيف )تعديل السلوك( اليت حتدث بشكل تدرجيي" . مث ذكر كرونباخ  يف كتابه  

ل تغيري السلوك نتيجة للتجربة )يظهر التعلم من  علم النفس الرتبوي أن "التعلم يظهر من خال

يف    Mc  Geohخالل التغيريات يف السلوك ابعتباره نتيجة جتربة( " عالوة على ذلك ، ينص  

سكينر ال يزال يف سورايبراات  على أن "التعلم هو تغيري يف األداء نتيجة للممارسة )التعلم هو 

 تغيري يف اإلجناز كنتيجة للممارسة( ". 
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من بني اآلراء األربعة ، ميكن القول أن التعلم هو عملية تكيف حتدث بشكل تدرجيي ،  

ة ، أو التغيريات يف اإلجناز نتيجة للتدريب واليت تدل عليها التغيريات يف السلوك نتيجة للتجرب

، وليس جمرد جمموعة و حفظ احلقائق يف شكل معلومات. يقرتح دمييايت ومودجيونو  مبادئ  

( املشاركة املباشرة / من ذوي اخلربة ؛  3( الفاعلية.  2( االنتباه والتحفيز ؛  1التعلم التالية:  

 ( الفروق الفردية. 7عزيز. و ( ردود الفعل والت6( التحدايت. 5( التكرار. 4

أثناء  واملعلم  الطالب  لسلوك  نشاط  يف كل  واملعلمني  الطالب  تعلم  مبادئ  إشراك  يظهر 

عند التعلم واملعلم عند التدريس ، كل    ةالتعلم. لكل مبدأ تعليمي أتثري خمتلف على كل طالب 

طالب احتياجات كل  على  يتوقف  الف  ة هذا  إلدارة  الالزمة  واملهارات  الدراسي  للتعلم  صل 

العوامل   ، وهي  الطالب  تعلم  تؤثر على  هناك عوامل   ، التعلم  مبادئ  إىل  للمعلم. ابإلضافة 

وفًقا   ، ذلك  مع  الطالب(.  خارج  )من  اخلارجية  والعوامل  الطالب(  داخل  )من  الداخلية 

لدمييايت ومودجيونو  ، فإن العوامل اليت تؤثر على تعلم الطالب هي عوامل داخلية وخارجية.  

 لعب كل من العوامل الداخلية واخلارجية دورًا مهًما يف حتقيق جناح الطالب يف أنشطة التعلم.ت

 يتعلمون إضافة البصرية واملعرفة واملهارات واخلربات ملواجهة مستقبل مشرق.

 اإلطار الفكري  .ب

اجل تطبق  اإلسالم  نور  الثانوية  اللغة   زاءمدرسة  وتعليم  تعلم  عملية  لتعظيم  والعقاب 

اجلالعربي هتدف  اللغة   زاء ة.  مبوضوعات  اإلعجاب  على  وتشجيعهم  الطالب  حتفيز  إىل 
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الطالب  يكون  أن  هبدف  العقوبة  إعطاء  يتم  بينما  الطالب كثريًا.  هتم  ال  اليت  العربية 

التدريس والتعلم يف الفصل وتوفري أتثري رادع حىت ال   والطالب أكثر انضباطًا يف أنشطة 

لذل األخطاء.  نفس  الطالب  اجليكرر  تطبيق  يعترب   ، الستمرارية    زاءك  مهًما  والعقاب 

 عملية التعليم والتعلم. 

 البحث ج. فروض

والعقاب يف الصف الثاين يف املدرسة الثانوية نور اإلسالم ،    زاءبناًء على تطبيق اجل

هناك أتثري على دافع تعلم الطالب ، من خالل هذين األمرين ميكن أن يكون هلما أتثري  

 يف عملية التعلم والتعليم. 
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 الفصل الثالث 

 البحث منهج 

 البحث  منهج  .أ

 التحليل   استخدام  البياانت   حتليل  يف  يتم  حبيث  ،  كمية   دراسة  عن  عبارة  البحث  هذا

 . املتعددة االحندار صيغ مع اإلحصائي

  أتثري   إلجياد  يستخدم  أسلوب   وهو  ،  املتعدد  االحندار  حبث  هو  املستخدم  البحث  نوع

  أو   املعيار  مبتغري  التوقع  متغريات   من  أكثر  أو  ملتغريين  الوظيفية   العالقة  إلجياد  للتنبؤ  متغريين

 االحندار  استخدام يتم وابلتايل.  املعيار متغري على  التوقع متغريات  من أكثر أو مبتغريين للتنبؤ

  أن  الكمي  ابلنهج  يُقصد  بينما.  واحد  وقت   يف  متغريات   عدة  يتضمن  الذي  للبحث  املتعدد

 مث  منفصل  بشكل  دراستها   ليتم   متغري  إحصائيات   أو  أرقام  حساب   على  يعتمد   حبثًا   يكون

 . ربطها

 البحث  وزمان ب. مكان

 البحث وقت. أ

  تقريًبا  أشهر  4  ملدة  مااترامسكربيال  املدرسة الثانوية نور اإلسالم    يف  البحث  إجراء  مت

 2021  يناير  - 20202  أكتوبر أي ،

 البحث مكان. ب 
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 . مااترامسكربيال املدرسة الثانوية نور اإلسالم  يف البحث هذا إجراء مكان

 البحث ج. متغريات

  عنه   معلومات   على  احلصول  يتم  حىت  دراسته  الباحث  يقرر  ما  كل  هي  البحث  متغريات 

 : هي الدراسة هذه يف املستخدمة املتغريات . النتائج واستخالص

   الزاء .1

 عندما   تُعطى  تعليمية   أداة   هياجلزاء    حيث  مناجلزاء.    هي  اللغوية  الناحية   من اجلزاء

 حبيث   معني  هدف  أو  التطور  من  معينة  مرحلة  إىل  وصل  أو  جيدة  حالة  يف  الطفل  يكون

  الطفل   يكون   عندما  تُعطى  تعليمية  أداة  هي  . اجلزاءأفضل  ليكون  متحمًسا  الطفل  يكون

  الطفل   يكون  حبيث  معني  هدف  أو  التطور   من  معينة  مرحلة  إىل  وصل  أو  جيدة   حالة  يف

 .أفضل ليكون متحمًسا

  أو   أفعاهلم  ألن   ابلسعادة  األطفال  يشعر  حىت  األطفال  تعليم:  هي  املكافأة  مؤشرات 

 تعلم  وحتفيز  إيقاظ.  حققوها  اليت  اإلجنازات  لتحسني  األطفال  حتفيزاجلزاء.    أعماهلم

.  خريًا  ليبقى  اخلري  فعل  عن  االمتناع.  والضعفاء  الكساىل  لألطفال  خاصة  ،  األطفال

 .التعلم يف محاسه  أو نشاطه إىل إضافة
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  العقوبة .2

  املصطلحات  حيث  من.  انتقام  أو  عقوبة  هي  العقوابت   فإن  ،   اللغوية  الناحية  من

 يقوم   عندما  للطالب   يعطى  الذي  التعليمي  املنهج   أشكال  من   شكل  هو  العقاب   ،

 معني   هدف  أو  التطور  من  معينة  مرحلة   إىل  يصلون  ال  عندما  أو  سيئة  أبشياء  الطالب 

  هبا   مير  اليت  األخطاء   أو  األخطاء  نفس  يكرروا   ولن  أخطائهم  الطالب   يدرك  حىت

 .املعلم يقدمها  خاصة معاملة. اآلخرون

 قبل   من  مقدمة  عقوابت   أو   عواقب  شكل  يف  طريقة  أو   طريقة  هي  العقوبة

.  األفضل  إىل  لبالط  سلوك  تغيري  أجل  من  لطلبة  يتخذها  اليت  لإلجراءات   املعلمني

 عن   النامجة  اخلسائر  تعويض.  الطالب   أفعال  أو  أخطاء  تصحيح:  هي  العقوبة  مؤشرات 

 األفعال   تكرار   خيشون  لبةالط  جعل.  ابلذنوب   التشبه  من  اآلخرين  محاية.  الطالب   أفعال

 اخلاطئة. 

 للتعلم   الدافع .3

 املشاعر   بظهور  تتميز  واليت  الشخص  يف  املوجودة  الطاقة  يف  تغيري  هو  الدافع

 لكن   ،  خارجية  عوامل  بواسطة  نفسه  الدافع  حتفيز  ميكن.  األهداف  لتحقيق  الفعل  وردود

 عامل   هناك  كان  إذا  جيًدا  لبالط  يتعلم  سوف  ،  وابلتايل.  الشخص  داخل  ينمو  الدافع
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  من  األفراد  هبا  يقوم  عملية  هو  التعلم.  اخلارج  من  أو  الداخل  من  سواء   ،(  الدافع)  دافع

 أجل.

 ودافع  مستقلة  كمتغريات   والعقاب   ،: اجلزاء  الباحثون   استخدم  ،  الدراسة  هذه  يف

 للتعلم. 

 السكان والعينة  د.

التعميم تتكون من: أشياء / مواد هلا صفات وخصائص معينة   السكان هو منطقة 

 حيددها الباحث للدراسة مث استخالص النتائج. 

طبيعية  وأشياء  أشياء  أيًضا  هم  بل   ، فحسب  أشخاًصا  ليسوا  السكان  فإن  لذا 

املوضوعات اليت متت دراستها ،  أخرى. ال يقتصر عدد السكان أيًضا على عدد األشياء /  

 ولكنه يشمل مجيع اخلصائص / اخلصائص اليت ميتلكها املوضوع أو الكائن. 

هي  املدرسة  فإن   ، املدرسة  يف  حبث  إلجراء  الذهاب  عند   ، املثال  سبيل  على 

السكان. حتتوي املدرسة على عدد من األشخاص / املوضوعات واألشياء األخرى. هذا يعين 

حيث الكمية. لكن املدرسة هلا أيًضا خصائص أفرادها ، على سبيل املثال  عدد السكان من  

، دافع العمل ، وانضباط العمل ، والقيادة ، واملناخ التنظيمي وغريها ؛ تتمتع أيًضا خبصائص  

الدراسي  الفصل  وختطيط  العمل  وإجراءات  السياسات  املثال  سبيل  على   ، أخرى  كائن 

 عين السكان مبعىن مميز.واخلرجيني وغريها. هذا األخري ي
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خصائص  له  الشخص  هذا  ألن   ، واحد كمجتمع  شخص  استخدام  أيًضا  ميكن 

خمتلفة ، على سبيل املثال ، أسلوبه يف التحدث ، واالنضباط الشخصي ، واهلواايت ، وكيفية  

 التعايش ، وقيادته ، وما إىل ذلك. الرئيس ص. 

سكان. الدم املوجود يف كل يف الطب ، غالًبا ما يتصرف شخص واحد ابعتباره ال

 شخص هو السكان ، وإذا مت فحصه فيكفي أخذ بعض الدم على شكل عينة.

، وكان من  السكان كبريًا  إذا كان عدد  السكان.  العينة جزء من عدد وخصائص 

املستحيل على البحثة دراسة كل شيء يف اجملتمع ، على سبيل املثال بسبب حمدودية األموال 

ميكن للبحثة استخدام عينة مأخوذة من هذا اجملتمع. ما مت تعلمه من العينة  والطاقة والوقت ،  

العينة   تكون  أن  ، جيب  السبب  هلذا  السكان.  على  للتطبيق  قابلة  االستنتاجات  ، ستكون 

 املأخوذة من السكان ممثلة حًقا )ممثلة(. 

نتاج إذا كانت العينة غري متثيلية ، فهي مثل الشخص األعمى الذي يُطلب منه است 

خصائص الفيل. شخص واحد ميسك أذن الفيل فيخلص إىل أن الفيل مثل املروحة. أمسك  

الشخص الثاين جبسد الفيل ، فاستنتج أن الفيل مثل جدار كبري. أمسك شخص آخر بذيله  

أ أن الفيل صغري مثل احلبل. وابلتايل ، إذا كانت العينة املختارة ليست ممثلة ،    1، فاستنتج  

 مكفوفني يتوصلون إىل استنتاجات خاطئة عن األفيال. 3فإهنا مثل 
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من املناقشة أعاله ، فإن العينة هي عدد السكان الذين سيكون موضوع البحث هم 

سكربيال  لطلبة الصفني من الفصل الثاين من املدرسة اإلسالمية للمدرسة الثانوية نور اإلسالم  

   لطالب. 120هو عدد الكائنات ككل حوايل  poupulation، و  مااترام

 
 


