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 كلمة التمهيد 
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على أشرف 
األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومصابح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله إال اهلل 

وأشهد أن حممد عبده ورسوله. وبعد،  فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي  وحده ال شريك له
لرسالة العلمية أدامين الصحة واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء كتابة هذه ا

تعلم اللغة العربية  فيعالقة بين الثقة بالنفس و تصرفات الطالب “البسيطة املوضوع 
كشرط من    ”باو باو غووا  مدانيمدرسة العالية المن طالب الفصل الحادي عشرة ب

على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف الشروط املطلوبة للحصول 
 سر.االء الدين اإلسالمية احلكومية مككلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة ع

بفضل وخدمة  لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن
خمتلف األقوام استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة باجلودة. 
ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني 

" الذان  قد مسسيةواألم " "حموراجىفضيلة ولدي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب " منهم:
بيان تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعدين بقدر طاقتهما على إمتام ر 

 دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافية ويهدمها صراطا سويا.
مدير جامعة عالء الدين  .فحدنيس،م.أ.،ااحلاج محدا جوح فضيلة األستاذ .1

كنائب  أغ..مردان،م احلاجالدكتور  األستاذاإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه 
 واألستاذ، كنائب املدير الثاين .لدكتور وحي الدين،م. هومدير األول، واامل

و األستاذ الدكتور احلاج  كنائب املدير الثالث،   دار السالم، م.أغ. الدكتور
الذين قد بذلوا جهودهم كمل الدين أبوناواس, م.أغ. كنائب املدير الرابع 

 وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
. عميد كلية الرتبية وشؤون ،م.فد.إ.احلاج أندي مرجوين،س.أغ فضيلة الدكتور .2

نائب العميد األول ك. صابر عمر،م. أغمد حم كتورد التدريس ونوابه فضيلة ال
احلاج نائب العميد الثاين وفضيلة ك. ،م.أغيرشد مدر حموالفضيلة الدكتو 



 

 و
 

نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم ك إ. .،م.سإلياس،م.فد
وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

 احلكومية مكاسر.
و أمحد رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  م.فد.إ.., أغس. ريف،فضيلة الدكتور  .3

كسكرتري قسم تدريس اللغة العربية ومها الذان ساعداين  .،م.فد.إ.جل ،ورمن
 بتقدمي بعض املواد املتلقة هبذه الرسالة.

كاملشرف األول . أغ, م.شريف الدين أوندينجاحلاج الدكتور األستاذ فضيلة  .4
.كاملشرف الثاين الذين ساعداين دف.، م.أغ،س.يوسف طاهروفضيلة الدكتور 
انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، وأرشداين حىت 

 اللهم آمني.
مجيع األساتذ واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من  .5

 أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
األخرى  مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية تربية بوجه خاص والطالب .6

بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا 
 لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة

وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة وعونا بني 
 .هذه الرسالة، آمني يا رب العاملني إمتام تنظيم لدي القراء، وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يف

 ه 1144 سفر 12غووا،-مسات
 م 2019 ديسمرب 4

 الباحثة
 

 فاطمة نور الفجرين
11202001150ت/  



 

 ز
 

 محتويات الرسالة
 أ .......................................................... صفحة املوضوع 

 ب ....................................................... بيان بأصالة الرسالة 
 ج ........................................................... مواقفة املشرفني 

 د  ..................................................... اإلعتماد على الرسالة 
 ه ............................................................ كلمة التمهيد 

 ح .......................................................... حمتويات الرسالة 
 ي ............................................................. جتريد البحث 
 مقدمةال:   الباب األول 
 1 ..........................................  : خلفيات البحث  الفصل األول 

 4 ........................................... مشكالت البحث:  الثاين الفصل
 5 ............................... التعريفات التشغيلية للمتغريات:  الثالث الفصل
 5 .............................................. ض البحثغراأ:  الرابع الفصل
 6 ..............................................البحث فوائد:  اخلامس الفصل
 6 ................................................. الفروض:  سادسال الفصل

 
 : الدراسة المكتبية   الباب الثانى

 8 ....................................... ثقة بالنفسالتعريف  :  الفصل األول 
 9 ..................................... الثقة بالنفسصائص خالفصل الثاين   : 
 11 ....................................... جوانب الثقة بالنفسالفصل الثالث  : 

 14 ........................................ أشكال الثقة بالنفس:   الفصل الرابع
 15 ................................. الثقة يف املنطور اإلسالمي:   الفصل اخلامس
 19 .................................... تعريف تصرفات التعلم:   الفصل السادس
 22 ............................................... أنواع التعلم:   الفصل السابع

 22 ............................................... أنواع التعلم:   السابعالفصل 
 منهجية البحثالباب الثالث   : 
 11 ..............................................  نوع البحثالفصل األول   : 



 

 ح
 

 11 .............................................  هنج البحثالفصل الثاين    : 
 12 ........................................... السكان و العينةالفصل الثالث  : 
 11 ........................................ طريقة مجع البيانات الفصل الرابع   :
 11 ............................................. أدوات البحثالفصل اخلامس: 

 و المباحثةالباب الرابع   : نتائج البحث 
 41 .... ملدرسة العالية مداين باو باة باالطالب  بالنفسوصف الثقة الفصل األول  : 

الفصل      طالب منتعلم اللغة العربيىة  الطالب يف وصف تصرفات:    الفصل الثاين   44...................................................      غووا باو ملدرسة العالية مداين باوبا احلادى  عشرة
 مةالحاتالباب الخامس : 
 66 .................................................. صةخالالفصل األول  : امل

 66 ................................................ اآلثار املرتبةالفصل الثاين  : 
 المراجع

 

 

 

 

 

 



 

 ي
 

 تجريد البحث
 اسم           : فاطمة نور الفجرين

 02022000202رقم تسجيل   :

 اللغة العربية تدريس /التربية وشئون التدريس القسم : /الكلية

 الطالب في تعلم اللغة العربية من طالب الفصللنفس و تصرفات الموضوع        : "عالقة بين الثقة با
 حادي عشر بالمدرسة العالية مداني باو باو غووا."ال

دسةة العالية املثقة نفس الطالب يف تعلم اللغة العربية ب ات هي االوىل,معرفلل الثالثون هذا البحثهدف ي
 الثالثة,مداين باو باو غووا. العاليةدسةة املالطالب يف تعلم اللغة العربية ب اتملعرفة تصرف الثانية,باو باو غووا.مداين 

دسةة املب من طالب الفصل احلادى عشرة العربيةملعرفة العالقة بني الثقة بالنفس وتصرفات الطالب يف تعلم اللغة 
 .األةتبيان هيما ادوات يف هذا البحث . اوصفى كمي نوع   هذا البحث هو . نوع باو باو غووا ماداينالعالية 

تكون قيمة  .يف الفئة املتوةطة 22 - 24تكون قيمة متغري الثقة على فرتات من  ونتيجة هذا البحث هي
يف الفئة املتوةطة. تصنف  42-42طالب يف الفرتة الفاصلة من تعلم اللغة العربية  الطالب يف تصرفاتمتغريات 

 .3,520التعلم اللغة العربية على أهنا معتدلة مع معامل استباط قدسه  الطالب يف تصرفاتالعالقة بني الثقة بالنفس و 
اليت تبلغ  Pearson اةتناًدا إىل قيمة االستباط .3,522 - 3,23هذا يعين أن قيمة االستباط يف الفرتة الفاصلة 

 H0 ، يتم قبول Ho مث يتم سفض.rtable 3,0.0 أكرب من 3,520

على الطالب أن يظلوا جمتهدين يف التعلم وليس فقط إعطاء  اليت مستهدفة الباحثة هيأما اإلقرتاحات 
األولوية للتوجيه من املعلم وحده، على الرغم من أن املعلم هو أحد امليسرين واحملفزين للطالب يف عملية التعلم. من 

التعلم هبدف حتسني أةلوب التدسيس  املتوقع أن يقوم معلمو يف املدسةة العالية مداين باو باو بزيادة جهدهم يف
املستخدم حىت ال يشعر الطالب بامللل يف عملية التعليم والتعلم يف الفصل. للباحث التايل لكي يتمكن من متابعة هذا 
البحث مع متغري أةلوب التدسيس اخلاص باملعلم والذي يتأثر بعوامل أخرى مثل أةاليب التدسيس، وحالة الفرد البدنية 

 ، ووةائط التعلم، واملواد التعليمية وما إىل ذلك.واجلسدية
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 االول لبابا
 مقدمة

 خلفيات البحث أ
التعليم عبارة عن عملية تدريب وتدريس، خاصة موجهة لألطفال واملراهقني 

ينما يف قاموس ب .1هدف توفري املعرفة وتطوير املهاراتلي، ةيف املدرسة ويف اجلامع
أو جمموعة من  تصرفات، يُعّرف التعليم أنه عملية تغيري مواقف ةاإلندونيسي للغةا

  .2والتدريب األشخاص يف حماولة لتنضج الناس من خالل التدريس
بشأن نظام   أوضحت 2222سنة  22يف قانون مجهورية اندونيسيا رقم 

التعليم هو جهد واع وخمطط له خللق جو تعليمي وعملية  التعليم الوطين أن:
للحصول على تعليمية حىت يتمكن الطالب من تطوير إمكاناهتم بشكل نشط 

القوة الروحية الدينية، والتحكم الذايت، واجملتمع واألمة والدولة )قانون نظام التعليم 
 (.2، 2211الوطين: نظام التعليم الوطين 

بناًء على فهم التعليم أعاله، ميكن القول بأن التعليم هو حماولة لتشكيل        
ميكن للطالب تلقي الشخصية اإلنسانية لألفضل. من خالل التعلم الفعال 

الدروس بشكل جيد. حبيث يف احلياة اليومية، ميكن التواصل مع البيئة احمليطة 
ويستطيع  فيه. بشكل مباشر دون احلاجة إىل الشعور بالنقص يف أوجه القصور

التحكم يف املشاعر اليت حتيد عن القواعد املنصوص عليها يف الدين والقانون 
اليومية تقريًبا ال تنفصل مطلًقا عن أنشطة التعلم،  نفسه.يف أنشطة احلياة البشرية

                                                             

 .1(, ص. 2212الطبعة االوىل )جاكرتا: فت. غرفند, , pengantar pendidikan سعيدة,1          

 .2. ص, pengantar pendidikanسعيدة, 2 
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سواء عندما يقوم الشخص بأنشطته اخلاصة، أو يف جمموعة معينة. التعلم نشاط 
 .2مهم للجميع، مبا يف ذلك التعلم فيه ، وكيف جيب أن تتعلم

يف التعلم مبادة معينة بأسباب ان املادة  ادةقد وجدوا كثري من الطالب امل
بعض املوضوعات اليت تسبب صعوبات هي  .ة و احلاالة املناسباتتطلب الفكر 

هذا ألن الطالب يستجيبون أواًل أن هذه املواد  العربية واإلجنليزية ولغات أخرى.
 لديها درجة من الصعوبة بسبب املصطلحات واملصطلحات املختلفة للرسائل.

طاق أوسع، لذلك ال يهتم الطالب باستكشاف أو دراسة هذه املوضوعات على ن
التعلم، إىل جانب أن هناك  تصرفاتوميكن مالحظة ذلك من خالل التغيريات يف 

  أيًضا أسباب أخرى، وهي ثقة الطالب وقلق التواصل بني األشخاص.
التعلم الذي حيدث على املتعلمني ميكن أن تكون معروفة على  اتتصرف

إذا شعر الفرد باحلاجة ميكن أن حتدث عملية التعلم  حد سواء العملية ونتائجها.
إىل  اتتصرفهتدف نتائج تعلم ال اليت ال ميكن الوفاء هبا بطرق منعكسة أو معتادة.

تغيريات سلوكية يف التعلم الشخصي العام، وتشمل نتائج التعلم السلوكي اجلوانب 
مبدرسة  التعلم لدى الطالب الذي حيدث ات.تصرف4ةاملعرفية والعاطفية واحلركي

التعلم  اتتصرفيشري إىل أنه مل يكن هناك تغيري يف  ا.و باو باو غو  ةالعالي ماداين
 الذي يتعلق باجلوانب الثالثة أعاله ، حبيث يفقد الطالب الثقة يف التمثيل.

تنشأ الثقة عندما يتدرب الفرد دائًما بنفسه عن طريق الثقة به دون االضطرار 
دة جًدا يف احلياة اليومية ، إىل انتظار شخص آخر ملساعدته. تعد الثقة بالنفس مفي

سواء يف العمل االجتماعي حىت يف التعلم؛ ألن الثقة ميكن أن تساعد يف حل 
إذا فقدت الثقة، سيجد الفرد أو املتعلم صعوبة يف حتديد  املشكالت احلالية.

                                                             

 .22(, ص. 2212)بندونو: ألفبت, , Belajar dan Pembelajaranونوالرمحن, أ2           
 .22(, ص. 2222أمنح فستك, سربيا: ), Psikologi Belajar, شريفا دكك4          
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املشكالت اليت جيب مواجهتها، ميكن تكوين موقف من الثقة بالنفس من خالل 
 طأ يف اجلدال، وتطبيق املعرفة املعروفة حىت يف التواصل.التعلم دون خوف من اخل

كل شخص لديه معتقداته اخلاصة، واملواقف، واملشاعر واملثل العليا، سواء  
كانت املواقف أو املشاعر صحيحة أم ال، واقعية أم ال. شخص ما لديه ثقة أكرب 

انية احلصول يف نفسه، سوف يتطلع إىل شيء يفوق قدرته بكثري، وبالتايل فإن إمك
على فشل كبري، األشخاص الذين لديهم ثقة أكرب سيحكمون على اآلخرين. 
وعلى العكس، فإن األشخاص الذين يفتقرون إىل الثقة سوف تغمرهم الشكوك، 

 .5والشعور بالنقص اتوعدم وجود الشجاعة للتصرف
الثقة بالنفس هي عامل يرتبط بكيفية تطور البيئة لثقة الطالب. سيحدد هذا 
الشعور ثقة بالنفس إىل حد كبري مدى ثقة الطالب يف اآلخرين حبياهتم 
واحتياجاهتم ومشاعرهم وثقتهم بأنفسهم وقدراهتم وأفعاهلم ومستقبلهم. الثقة 

إذا مت رعاية الطالب وتعليمهم مبشاعر  .ستكون املصدر األول لتشكيل الطالب
فهمهم أهنم حمبوبون وموثوق املودة وتطوير العالقات القائمة على الثقة ، فسيزداد 

سوف تصبح هذه الشروط بدورها أساًسا للطالب عند التواصل مع البيئة  هبم.
 احمليطة حبرية.

يف مكان البحث ، ال يتمتع الطالب الثقة بالنفس  ةوفًقا ملالحظات الباحث
ألن وقت ومكان التعلم أقل فعالية حىت ال يتمكن الطالب من فهم الدرس 

ذج التعلم املستخدمة من قبل املعلم واليت جتعل و واالفتقار إىل األساليب أو من
 الطالب يفقدون الثقة يف أنفسهم ويف اآلخرين.

                                                             
(, 0202)بندونو: فت. رمج رشضكري, ,  Landasan Psikologi Proses Pendidikanضح,سكمدننت, و نن شأ 5

 .032-031ص. 
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الباحثة عنوان الرسالة "عالقة الثقة بالنفس  وبناء على الشرع السابق فرفعت
مبدرسة  ادي عشرةتعلم اللغة العربية من طالب الفصل احل يفتصرفات الطالب و 

 مداين العالية باوباو غووا"
 مشكالت البحث ب

عالقة الثقة  بناًء على اخللفية أعاله، تتمثل املشكلة الرئيسية يف كيفية
 ادي عشرة غة العربية من طالب الفصل احلبالنفس بتصرفات الطالب عند تعلم الل

 . املشكلة الرئيسية مبينة على النحو التايل:مبدرسة مداين العالية باوباو غووا"
درسة العالية مداين باو باو املكيف ثقة بانفس الطالب يف تعلم اللغة العربية ب .1

 غووا؟
باو باو ين امد العالية درسةاملب اللغة العربيةتعلم لطالب يف ا اتكيف تصرف .2

 ؟واغو 
 اللغة العربيةتعلم لطالب يف وتصرفات اهل هناك عالقة بني الثقة بالنفس  .2

 ؟واغو باو باو ين امد العالية درسةاملبمن طالب الفصل احلادى عشرة 
 التعريفات التشغيلية للمتغيرات ج

لتقليل األخطاء يف فهم الغرض من البحث ، حيدد الباحث حدود التعريف 
 للمتغريات اليت تعترب مهمة على النحو التايلالتشغيلي 

 بالنفس الثقة :X املتغري .1
الثقة بالنفس هي موقف من قدرة الفرد على القيام به حىت ال يكون هناك أي 

 .قلق يف روح الفرد يف التمثيل وإحساس باملسؤولية عن العمل الذي مت القيام به
اإلجيايب، ولديها القدرة على  لذلك، فإن خصائص الثقة بالنفس هي دائًما التفكري

 .الذات والتجرؤ على التعبري عن اآلراء
 بالتعلم الط تصرفات :Y املتغري .2
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التعلم هو األنشطة اليت يقوم هبا الطالب يف وقت التعلم نتيجة  تصرفات
لذلك، تستخدم  .التحفيز داخل الطالب حبيث حتدث التغيريات يف الطالب

 .لتعلما تصرفاتمظاهر التعلم كمؤشرات ل
 اغراض وفوائد البحث د

 اغراض البحث .1
 بناًء على صياغة املشكلة أعاله ، فإن أهداف هذا البحث هي:

باو باو مداين درسة العالية املبالعربية تعلم اللغة الطالب يف  نفس ملعرفة ثقة .1
 غووا. 

باو باو  مدايندرسة العالية املبالعربية تعلم اللغة الطالب يف  اتتصرف ملعرفة .2
 غووا

من  العربية تعلم اللغة لطالب يف ا تصرفاتملعرفة العالقة بني الثقة بالنفس و  .2
 وا.غو باو باو  ماداين العالية درسةاملب طالب الفصل احلادى عشرة

 فوائد البحث ه
  فائدة للكاتبة  أ

 .يف تعلم اللغة العربية صوصا، وخةباتكمادة مرجعة للك
 فائدة للطالب اآلخرين ب

ثقة بنفسهم يف مواجهة مشكالهتم يف تعلم اللغة يف رفع كمدخالت للطالب 
 العربية خاصة.

 ائدة للمعلمف ج
 .العربيةتعلم اللغة الطالب يف بانفس كمدخالت للمعلم االهتمام ملستوى ثقة 

 الفروض و
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 .واألطروحة hupo الفرضية تأيت من اليونانية، واليت هي من كلمات
Hupo  ينما األطروحة  .ضعيفةيعين مؤقت، أو عدم وجود احلقيقة أو حقيقة

لذلك فإن الفرضية هي بيان مؤقت حيتاج إىل اختبار  .تعين البيان أو النظرية
وفًقا لسوجيونو، فإن الفرضية هي إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة البحث،  .احلقيقة

قيل مؤقًتا، ألن  .حيث مت ذكر صياغة مشكلة البحث يف شكل أسئلة اجلملة
د فقط إىل نظريات ذات صلة، ومل تستند بعد إىل اإلجابات املقدمة كانت تستن

لذلك ميكن أيًضا التعبري  .حقائق عملية مت احلصول عليها من خالل مجع البيانات
عن الفرضية كإجابة نظرية لصياغة مشكلة البحث، وليس كإجابة جتريبية على 

علم تلطالب يف ا تصرفاتعالقة بني الثقة بالنفس و أما الفرضيةه هناك  .البيانات
 وا.غو ماداين باو باو  العالية درسةاملب من طالب الفصل احلادى عشرة العربية اللغة 
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 الثاني بابال
 دراسة المكتبية

 ثقة بالنفسالتعريف  أ
وفًقا ألجناليس، فإن الثقة بالنفس هي اإلميان بالروح البشرية اليت جيب أن 

البشر . الثقة بالنفس هي التشجيع املوجود لدى 1تواجهها أي حتديات يف احلياة
يف فعل شيء جيد دون احلاجة إىل اخلوف من ارتكاب خطأ ألن هناك بالفعل 

 اعتقاد قوي يف روح الفرد حىت يتحقق اهلدف.
بينما يقول لسور، إن الثقة بالنفس هي نتيجة مزيج من األفكار واملشاعر 

. من خالل الثقة بالنفس، سيشعر الشخص 2اليت تلد مشاعر الرغبة يف الذات
لراحة مع نفسه وبيئته، حىت يتمكن من قبول حالته بالرغم من وجود دائًما با

ويعتقد أنه إنسان مفيد يف عمله وعقله وقادر على التواصل مع البيئة   عيوب.
احمليطة جيًدا. ستشجع الثقة بالنفس لدى الشخص على إكمال كل نشاط بشكل 

 جيد.
فكار واملشاعر بينما يقول لسور، إن الثقة بالنفس هي نتيجة مزيج من األ

. من خالل الثقة بالنفس، سيشعر الشخص 3اليت تلد مشاعر الرغبة يف الذات
دائًما بالراحة مع نفسه وبيئته، حىت يتمكن من قبول حالته بالرغم من وجود 

ويعتقد أنه إنسان مفيد يف عمله وعقله وقادر على التواصل مع البيئة   عيوب.
لدى الشخص على إكمال كل نشاط بشكل  احمليطة جيًدا. ستشجع الثقة بالنفس

 جيد.

                                                             
 .22(, ص. 2212, الطبعة الثانية, )جاكرتا كنجن, Psikologi Pendidikan سنرك جحن, 1
 .33ص. , Psikologi Pendidikan سنرك جحن, 2 
 .33ص. , Psikologi Pendidikan سنرك جحن, 3 
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الثقة بالنفس هي إحدى احلاالت النفسية للشخص اليت تؤثر على النشاط   
البدين والعقلي يف عملية التعلم. تنشأ الثقة بالنفس عموًما عندما يقوم شخص ما 

 بنشاط معني حيث يتم توجيه العقل لتحقيق النتائج املرجوة. 
يرتبط بكيفية تطور البيئة لثقة الطالب.سوف  الثقة بالنفس هي عامل

مشاعر الثقة حتدد إىل حد كبري مدى املتعلمني حىت يكون لديك الثقة يف 
الثقة ستكون املصدر  .الشخص اآلخر عن حياته، احتياجاته واملشاعر واملعتقدات 

إذا مت رعاية الطالب وتعليمهم مع شعور بالرتاحم وتطوير  .األول لتشكيل الطالب
لعالقات القائمة على الثقة ، فسيزداد فهمهم أهنم حمبوبون وموثوق هبم. سوف ا

 2تصبح هذه الشروط بدورها أساًسا للطالب عند التواصل مع البيئة احمليطة حبرية.
 بالنفس خصائص الثقة ب

توضح أطروحة حممد زيد خصائص الثقة بالنفس قرتح نظرية الوسرت للثقة بالنفس 
 ني، وهي:خصائص األشخاص الواثق

 نعتقد يف نفسك قدرات .1
هذا اعتقاد يف نفسك ضد كل الظواهر اليت حتدث واليت تتعلق بقدرة األفراد على 

 تقييم وجتاوز الظاهرة اليت حتدث.
 التصرف بشكل مستقل يف التقرير .2

يعين التصرف بالتقرير بنفسه الذي أجري بشكل مستقل دون إشراك اآلخرين 
 املتخذة.ويسع يف تعقيد األعمال 

 لديك شعور إجيايب من نفسك .3

                                                             

بندون: فت. رمج رشضكري, ) ,سادسةالطبعة ال, Psikologi Perkembangan Peserta Didik. دسمت, 2 
 .222-223(, ص. 2212
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وهي وجود تقييم جيد من النفس، وكالمها من وجهات نظر أو اإلجراءات املتخذة 
 اليت حتفز إجيابية حول أنفسهم ومستقبلهم.

 جيرؤ على التعبري عن اآلراء .2
هناك موقف لتكون قادًرا على التعبري عن شيء يف حد ذاته يريد الكشف عنه 

 كراه أو شعور ميكن أن مينع الكشف.لآلخرين دون أي إ
 جوانب الثقة بالنفس ج

الثقة ميتلك الفرد لديها العديد من املعايري اليت تربز، أعلن القاضي جوانب معينة 
 من الناس الذين لديهم ثقة، وهي:

 كن هادئًا دائًما يف فعل كل شيء. .1
 ثق يف قدراته حىت يكون متفائالً يف رؤية األشياء وفعلها.

 انات وقدرة كافية.لديه إمك .2
وهي امتالك حمرك األقراص وحماولة حتقيق شيء ما مع مراعاة االعتبارات احلكيمة 

 وفًقا للحس السليم. 
 قادرة على حتييد التوترات اليت تنشأ يف حاالت خمتلفة. .3

األطفال الواثقون ينظرون إىل املشكلة أو شيء ما وفًقا للحقيقة اليت ينبغي عليهم، 
 للحقيقة الشخصية أو وفقا لنفسه شخصيا.ليس وفقا 

 قادرة على التكيف والتواصل يف جمموعة متنوعة من احلاالت. .2
هذا هو الشرط الذي ميكن أن يقف وحيدا وال يعتمد على اآلخرين يف أداء 

 واجباهتم أو أشياء أخرى.
 لديك حالة عقلية وجسدية جيدة مبا يكفي لدعم ظهوره. .3
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ملوقف اإلجيايب لألطفال عن أنفسهم بأن األطفال الثقة يف قدرة الذات وهي ا
 يفهمون حًقا ما يفعلونه.

 لدي ما يكفي من الذكاء. .2
 وهي الرغبة يف التغيري لألفضل أو بعبارة أخرى حنو التقدم.

 لديه خربة أو غريها من املهارات اليت تدعم حياته. .7
كل شيء عن وهي املوقف اإلجيايب لألطفال الذين جييدون دائًما التعامل مع  

 أنفسهم، آماله وقدراته.
 وجود القدرة على االختالط. .8

وهي القدرة على صب األفكار يف اآلخرين دون الشعور باإلعاقة من املكان، 
 الغالف اجلوي واملدى العمري.

 بيئة األسرة .1
الوضع العائلي هو البيئة اليت هي أواًل وقبل كل شيء يف حياة كل إنسان، 

على التكوين األويل للثقة يف شخص. الثقة هي إميان  البيئة تؤثر بشكل كبري
 الشخص جبميع جوانب القوة املوجودة يف نفسه واليت تتجلى يف السلوك اليومي.

بناء على الفهم أعاله، الثقة بالنفس اجلديدة ميكن أن تنمو وتتطور بشكل 
إذا  جيد منذ الطفولة، إذا كان شخص ما يف بيئة عائلية جيدة، ولكن على العكس 

كانت البيئة غري كافية جلعل الفرد على ثقة، فإن الفرد سيفقد عملية التعلم ليؤمن 
بنفسه. التعليم األسري هو التعليم الرئيسي واألول الذي حيدد بالفعل مزايا 
شخصية الفرد. منط التعليم األسري الذي ميكن تطبيقه يف بناء احرتام الذات 

 لألطفال هو على النحو التايل؛
 األطفال على اجلرأة على التحدث الكثري من األشياء. أ
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 تعزيز موقف مستقل يف األطفال. ب
 توسيع البيئة االجتماعية للطفل. ج
 ال تعطي طفلك الكثري من الراحة. د

 تنمو موقفا مسؤوال يف األطفال. ه
 ال ينبغي إطاعة كل طلب من األطفال. و
 إعطاء مكافآت لألطفال لفعل اخلري. ز
 يت لدى األطفال.تطوير نقاط القوة ال ح
 تطوير هوايات إجيابية. ط
 إعطاء التعليم الديين يف وقت مبكر. ي

 التعليم الرمسي .2
ميكن القول املدرسة كبيئة ثانية لألطفال، حيث املدرسة هي البيئة األكثر 
أمهية لألطفال بعد البيئة األسرية يف املنزل. توفر املدارس مساحة لألطفال لتقدير 

بناء ثقة الطالب من خالل أنواع خمتلفة من األنشطة على  ثقتهم يف أقراهنم. ميكن
 النحو التايل؛

 زراعة الشجاعة لطرح األسئلة.س أ
 ممارسة النقاش واحلوار. ب
 املزاولة مترين يف أمام الفصل. ج
 تنافس للحصول على إجنازات التعلم. د
 خطاب الدراسة. ه
 بعد األنشطة الالمنهجية. و
 تطبيق ثابت من االنضباط. ز
 العالقات الصحية.توسيع  ح

 التعليم غري الرمسي .3
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واحدة من األصول الرئيسية اليت تؤثر على ثقة الفرد هو التعليم غري الرمسي. 
التعليم غري النظامي املقصود هو املكان الذي يكتسب فيه األفراد املعرفة بشكل غري 

حقيق مباشر يف مهارات التعلم حبيث يكون حتقيق املهارات أحد العوامل الداعمة لت
 الثقة يف الفرد املعين.

العوامل اليت تؤثر على تعلم الطالب إىل ثالثة أنواع، أما وفقا حملبني شح, 
   :وهي

العوامل أو العوامل الداخلية داخل الطالب، وهي احلالة أو احلالة البدنية  .1
 أو الروحية للطالب

البيئية العوامل أو العوامل اخلارجية من الطالب اخلارجيني، وهي الظروف  .2
 بالطالب احمليطة

منهج التعلم أو منهج التعلم، وهو نوع من جهد تعلم الطالب للقيام  .3
 3.بأنشطة التعلم يف املوضوع

يف الوقت نفسه، وفًقا لرومحالينا وهاب، فإن العوامل اليت تؤثر على التعلم هي كما 
 :يلي

الفسيولوجية مثل احلالة العوامل الداخلية اليت تتكون من نوعني، مها العوامل  .1
اجلسدية وحالة الوظيفة البدنية والعوامل النفسية مثل ذكاء الطالب، 

 والتحفيز، واالهتمامات، واملواقف، واملواهب

                                                             

 .122(, ص.2222جاكرتا: فت. رج غرفند, , )Psikologi Belajar حمنب شح,5 
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تتكون العوامل اخلارجية من نوعني، األول، عوامل البيئة االجتماعية  .2
واألشقاء،  اجملتمعية، البيئة االجتماعية األسرية مثل الدعم املقدم من اآلباء

ثانياً،  والبيئة االجتماعية املدرسية مثل املعلمني واإلدارة وزمالء الدراسة
العوامل البيئية غري االجتماعية، مثل حالة اهلواء املنعش، وليس الساخن، أو 
البارد، أو غري املشرق، أو الغامق جًدا، إخل. تصنف هذه العوامل املؤثرة إىل 

جهزة مثل املباين املدرسية وأدوات التعلم ومرافق أواًل، األجهزة أو األ .نوعني
ثانياً، الربامج أو الربامج، مثل  .التعلم واجملاالت الرياضية وما إىل ذلك

 .2املناهج املدرسية والقواعد املدرسية واألدلة واملناهج الدراسية وما إىل ذلك
 أشكال الثقة بالنفس د

 أما أشكال الثقة بالنفس هي كما يلي؛
 إرادة قوية. توليد .1

هذا قادر على إثارة رغبة كبرية من داخل الطالب أنفسهم لتحقيق شيء 
 يريدونه.

 التعود على أن تكون شجاعا. .2
لقد اعتاد الطالب على املوقف يف عملية التعلم وجيرؤون على طرح أشياء غري 

 معروفة.
 تعرف على نفسك ألخذ زمام املبادرة. .3

 عن آرائهم أو أفكارهم وأفكارهم.يتمتع الطالب بالقدرة على التعبري 
                                                             

 .31-22(, ص. 2212ورسد,جاكرتا: فت. رج غرفند فالطابعة الثانية) ,Psikologi Belajar ,رومحالينا وهاب6 
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 تعلم من التجربة. .2
لقد ولدت القدرة على التصرف القدرة على التعلم من التجارب اليت عاشها 

 من قبل.
 ال تستسلم بسهولة. .3

 وجود تصميم قوي حبيث ال يكون من السهل االستسالم يف ظروف معينة.
 بناء موقف قوي. .2

  مبوقف قوي ال يتأثر بسهولة.يف احلياة اليومية، يتمتع الشخص الواثق 
 جيد يف حاالت القراءة. .7

األفراد الواثقني، فهو جيد يف قراءة الظروف اليت حتدث وتنبيًها يف مراقبة 
 املوقف الذي عانوا منه.

 ذكي وضع نفسك. .8
 قدرة الطالب على وضع أنفسهم يف مواقف خمتلفة عما يتوقعون.

 حسن يف ضبط واالقرتاب من اآلخرين. .9
ثقة عالية بالنفس وهو قادر على اختاذ الرتتيبات والتعامل مع شخص لديه 

 اآلخرين دون تردد.
 .الثقة في المنظور اإلسالمي ه

الثقة هي جانب من مسات الشخصية البشرية اليت تعمل مهمتها لتحقيق 
اإلمكانات اليت متتلكها. بدون الثقة بالنفس، سوف تنشأ مشاكل كثرية يف البشر. 
بفضل ثقة البشر، سيكون من السهل التواصل مع بيئتهم أو التفاعل معها بسهولة. 

على أوجه القصور ودون جترؤ على إظهار نفسها كما هي، دون احلاجة للتسرت 
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وذلك ألن األشخاص الواثقني فهموا وضعهم  تسليط الضوء على نقاط قوهتا.
وباملثل مع تنمية أعماهلم اخلاصة عن  ويثقون به حىت يتمكنوا من قبول حالتهم.

الكتساب الثقة بالنفس، جيب على املرء أن مير  طريق عدم توقع مساعدة اآلخرين.
وهذا هو االعتقاد  عملية اإلميان بوجود اهلل يسمى اإلميان.بعملية وجهد أواًل، 

ثانياً، القدر الذي يعرتف بالسوء  الذي يسيطر عليه كل فرد وفًقا للقرآن والسنة.
مع القدر، يؤمن البشر بأن  واخلري واملرضى والسعادة ال حيدث دون إذن اهلل تعاىل.

 تعليمات احلقيقة. اهلل سوف يؤدي دائًما إىل طريق جيد، ويعطي دائًما
وباملثل يف اإلسالم، حنن نشجعنا على أن يكون لدينا موقف من الثقة، 

إذا أردنا أن نزيد ثقتنا،  والذي يطلق عليه عادة التفاؤل بداًل من التشاؤم أو اليأس.
ألنه مع التفكري اإلجيايب سوف  جيب أن نفكر دائًما بشكل إجيايب يف كل شيء،

على عكس احلال مع  جيابية يف الروح حىت يف البيئة احمليطة.تتدفق أيضا الطاقات اإل
وكلمة  موقف متشائم سوف تتدفق أيضا الطاقات السلبية يف الروح والبيئة احمليطة.

 اهلل اليت تشرح عن غري الطيبة أن تكون متشائًما أو ضعيًفا يف احلياة اليومية كما يف
Q.S Ali Imran 139 

ن ُوْا والحََتْزَ   (139ن ُوْا وَأَن ْتُمُ االَعْلَوَْن ِإْن ُكنْتُمْ مُْؤِمِننْيَ )والهتَِ
الناس الذين لديهم موقف متفائل يف أرواحهم سوف يشعرون دائًما باهلدوء 
يف تنفيذ الطاعة وتنفيذ مجيع أوامر اهلل سبحانه وتعاىل بقلب مفتوح. هناك العديد 

 ف التفاؤل فينا، أال وهو؛من األشياء اليت حنتاج إىل ممارستها حبيث يظهر موق
جيب أن نتذكر دائًما مزايا اهلل اليت أعطيت لنا فيما يتعلق مبسائل الدين  .1

 والصحة وأيًضا العامل األساناسي.
 جيب أن نتذكر دائًما وعد اهلل يف شكل مكافآت وفرية ورمحته الكبرية. .2
كن   جيب أن نتذكر دائًما اتساع نعمة اهلل وأن النعمة تسبق دائًما غضبه. .3

 متفائالً يف احلياة، ألنه مع التفاؤل ستكون هذه احلياة مجيلة وال تيأس.
 اليت تقرأ. 87موصوفة يف سورة يوسف اآلية 
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ي َبيَِنَّ أْذهَب ُوْا ف َتََحسَّسُوْا ِمْن ي ُوُْسَف وََأِخيِْه والَ تَاْي ْئَسُواْ ِمْن رَّوِْح اهلِل ِانَّهُ الَيَاْي َْئسُ 
 87الَّ اْلَقوْمُ اْلَكِفرُوَْن. ِمنْ رَّوِْح اهلِل اِ 

املفتاح  لتحقيق النجاح يف احلياة، حتتاج إىل الكثري من الثقة يف نفسك.
الكتساب الثقة هو من خالل فهم نفسك. جيب علينا أن نؤمن بقدرة وإمكانات 

 يف أنفسنا.
 قلق التواصل الشخصي و

الشاملون يف يُعرف القلق يف التواصل باسم ختوف االتصاالت. األشخاص 
التواصل، سوف ينسحبون من العالقات، وحياولون التواصل بأقل قدر ممكن، 
وسوف يتحدثون فقط عند الضغط عليهم. إذا كنت مضطرًا للتواصل، فغالًبا ما 
تكون احملادثة غري ذات صلة، ألن احلديث عن األمهية يستدعي رد فعل اآلخرين 

 ى.بشكل طبيعي، وسُيطلب منه التحدث مرة أخر 
 فهم القلق التواصل الشخصي .1

القلق )القلق( هو شعور غري مؤكد وغري سارة. القلق حالة أو حالة عاطفية 
غري سارة، وهي جتربة غامضة مصحوبة مبشاعر العجز والشك. بشكل عام، القلق 
شخصي، والذي يتميز مبشاعر التوتر والقلق واخلوف، ويرافقه تغريات فسيولوجية، 

 بض، والتغريات يف التنفس، وضغط الدم.مثل زيادة معدل الن
القلق أو القلق هو شكل من أشكال العاطفة الفردية املرتبطة بشعور ما 
بالتهديد من جانب شيء ما، وعادة ما يكون ذلك باستخدام كائن هتديد غري 
واضح. ميكن اعتبار للقلق ذو الكثافة املعقولة قيمة إجيابية كحافز، ولكن إذا كانت 

ية وسلبية للغاية فإهنا ستسبب يف الواقع ضررًا وميكن أن تتداخل مع الكثافة قو 
 احلالة البدنية والنفسية للفرد املعين.

يأيت مصطلح التواصل من الكوميونات الالتينية مما يعين تكوين التكاتف أو 
بناء التكاتف بني شخصني أو أكثر. التواصل يأيت أيضا من جذر الكلمة الالتينية 

وهو ما يعين االنقسام. يف حني أن التواصل بني األشخاص هو يف التواصل 
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التواصل بني األشخاص وجهًا لوجه، والذي يسمح لكل مشارك بالتقاط ردود 
 الفعل األخرى بشكل مباشر، شفهًيا وغري لفظي. 

 أنواع القلق ز
سيجموند فرويد، رائد يف التحليل النفسي يدرس الكثري عن القلق. يف اإلطار 

يُنظر إىل القلق على أنه عنصر رئيسي ويلعب دورًا مهًما يف ديناميات النظري، 
 شخصية الفرد. اقرتح فرويد أن هناك ثالثة أنواع من القلق، وهي:

 القلق الواقعي .1
من بني أنواع القلق الثالثة األساسية، القلق أو اخلوف الواقعي، أو اخلوف من 

مستمدان من هذا القلق األخطار يف العامل اخلارجي، القلقان اآلخران 
 الواقعي.

 القلق العصيب .2
القلق العصيب هو القلق من أن الغرائز ال ميكن السيطرة عليها وتسبب الناس 
يف فعل شيء ميكن معاقبتهم. هذا القلق يف الواقع له أساس يف الواقع، ألن 
العامل ممثاًل باآلباء وغريهم ممن لديهم القدرة على معاقبة األطفال الذين 

 كبون أفعاالً متهورة.يرت
 القلق األخالقي .3

القلق األخالقي هو قلق حول الضمري، وهذا القلق سيشعر به عندما يأيت 
التهديد من اخلارج، من املادي، ولكن من العامل االجتماعي لألنا الفائقة اليت 
مت استيعاهبا فينا. يتميز هذا القلق األخالقي بالكسل أو اخلوف أو الذنب يف 

 ى العقوبات أو تلقيها.احلصول عل
وفقا جلرينربج وبادسكي أغراض القلق خيتلف اختالفا كبريا وخمتلفا لكل فرد. 
ميكن أن يتداخل قلق أغراض مع أنشطة حياة الشخص ألنه ميكن أن يؤثر على 

 قدرة الفرد على احلركة. شخص يعاين من القلق سوف يشعر أعراض مثل.
 أعراض اجلسدية أ
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بات القلب السريعة، صعوبة يف التنفس، الدوخة، االرتعاش، التعرق، ضر 
اليدين الباردة، الغثيان، قشعريرة، العصبية، اإلغماء أو الشعور بالضعف، أمل 

 يف البطن، كثرة التبول واإلسهال.
 أعراض التصرف ب

جتنب السلوك أو التشبث أو التشبث والتصرف املهتز وترك احلاالت اليت 
 تسبب القلق.

 أعراض املعرفية ج
قلق بشأن شيء ما، االعتقاد بأن شيًئا فظيًعا سيحدث قريًبا دون أي تفسري ال

واضح، أو الشعور بالتهديد من ِقبل األشخاص أو األحداث، أو االرتباك أو 
 القلق.

ميكن أن نستنتج أن القلق ميكن أن يتميز بوجود أعراض الثالثة، أي سيمتون 
 اجلسدي، أعراض التصرفات و أغراض املعريف.

 تعريف تصرفات التعلم أ
ميكن معرفة تصرفات التعلم الذي حيدث عند الطالب يف العملية والنتائج. 
ميكن أن حتدث عملية التعلم إذا شعر الفرد باحلاجة اليت ال ميكن تلبيتها بشكل 

 انعكاسي أو اعتيادي.
ميكن فهم التعلم على أنه ثابت نسبًيا ويتغري يف الفرد بعد التفاعل بفاعلية مع 
بيئته، مما ينتج عنه عدد من التغيريات يف معرفته ومهاراته ومواقفه. ترتبط تغيريات 

. يف جوهره، التعلم 7التعلم بالتغريات اليت حتدث يف األفراد بعد التفاعل مع البيئة
هو تغيري يف التصرفات من عدم املعرفة إىل املعرفة، من عدم القدرة على القيام أو 

 ع بيئتهم وكذلك القدرة على التفاعل مع بيئتهم.القدرة على التصرفات م

                                                             

جامعة عالء الدين الصحافة  ,ىل ,)مكاسراالو  طبعة اال, arakteknyBelajar dalam Peori T حممد يوسف طاهر,7 
 1(,ص. 2213العاملية, 
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تصرفات التعلم الذي حيدث على املتعلمني ميكن أن تكون معروفة على حد 
سواء العملية ونتائجها. ميكن أن حتدث عملية التعلم إذا شعر الفرد باحلاجة اليت ال 

 .8ميكن الوفاء هبا بشكل انعكاسي أو اعتيادي
اإلندونيسية الكبري، فإن استجابة أو رد فعل األفراد جتاه وفًقا لقاموس اللغة 

املنبهات أو البيئات اليت تظهر يف اإلمياءات، وليس فقط اجلسد أو الكالم. 
تصرفات املتعلمني الذين ميكن حتديدها، وهي، لشرح، ملراقبة، لنتذكر، للتفكري 

 والرد وهلم جرا.
مع تقدم التصرفات حتدث  وفًقا للتعلم اخلاص سكنري، فإن عملية التكيف

. التعلم هو عملية جتارية يقوم هبا شخص ما للحصول على تغيري يف 9تدرجيياً 
. والتعلم 12التصرفات اجلديد ككل، كنتيجة لتجربته اخلاصة يف التفاعل مع بيئته

بشكل أساسي هو تغيري يف التصرفات الطالب حنو اجتاه أكثر إجيابية حىت ينتج 
. حيدث هذا 11يئة وميكن أن يشمل العمليات املعرفيةتفاعالت جيدة مع الب

التفاعل عادة عن قصد، وينعكس التداول نفسه يف وجود عوامل، وهي االستعداد 
 .12والدافع واألهداف املراد حتقيقها

 خصائص التغييرات التعلم .1
 هناك مخسة أنواع من التغيريات يف التعلم، على النحو التايل؛

                                                             

 22. ص, Psikologi Belajarنرجان شريفا, 8 

 .22(, ص. 2222جاكرتا: فت. رج غرفند, , )Psikologi Belajarحمنب شح, 9 
السابعة)جاكرتا: رنك جفت, الطبعة  ,Faktor Yang Mempengaruhi-Belajar dan Faktorسلمت, 12 

 .2(, ص. 2212
 .111, ص. Psikologi Belajarحمنب شح, 11 

بندون: سنر بر أالغنسند,  ) الرابعة عشرة الطبعة ,Guru dalam Proses Belajar Mengajarحممد علي, 12 
 .13(, ص. 2212
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التعلم هي أن التغيري هو املهنية أو املتعمدة، واعية وليس السمة األوىل للتغيري  أ
 من قبيل الصدفة.

السمة الثانية لتغيري التعلم مستمرة حيث املعرفة واملواقف واملهارات اليت  ب
 يعرضها شخص ما تستمر كما تعلموا.

 تغيري التعلم الثالث وظيفي. ج
 معيارية وتقدمية.التغيريات يف التعلم اإلجيايب أو يشار إليها عادة بأهنا  د

 التغيريات يف التعلم نشطة. ه
 أشكال تصرفات التعلم .2

 وهي: تصرفاتوفًقا لروبرت غاين، هناك مثانية أشكال من ال
 تعرف على اإلشارة أ

 ربط التحفيز باالستجابة ب
 ربط االستجابات املختلفة ج

 االرتباط اللفظي، يربط امللصق حبافز د
 التحفيزالتمييز، يربط استجابة خمتلفة مع نفس  ه
 التعرف على املفهوم، هو وضع العديد من التحفيزات املختلفة يف نفس الفئة و
 تعرف على القواعد، وقم بإجراء اتصاالت بني املفاهيم أو أكثر ز

 حل املشكالت، باستخدام القواعد لتصميم استجابة. ح
 أنواع التعلم .3

التعلم التجريدي هو التعلم الذي يستخدم خصائص التفكري التجريدي.  أ
اهلدف هو احلصول على فهم وحل املشكالت غري احلقيقية. يف تعلم األشياء 
اجملردة، هناك حاجة إىل إحساس قوي بالعقل إىل جانب إتقان املبادئ 
واملفاهيم والتعميمات. املدرجة يف هذا النوع على سبيل املثال دراسة 

 الرياضيات، وعلم الفلك، والفلسفة.
 تعلم املهارات ب
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هي التعلم باستخدام احلركات احلركية املرتبطة باألعصاب مهارات التعلم 
والعضالت. اهلدف هو اكتساب مهارات جسدية معينة وإتقاهنا. يف تعلم 
هذا النوع مثل تعلم الرياضة، واملوسيقى، والرقص، والرسم، وإصالح األشياء 

 .اإللكرتونية، وهلم جرا
 التعلم االجتماعي ج

تعلم لفهم املشاكل والتقنيات حلل تلك التعلم االجتماعي هو يف األساس 
املشاكل. اهلدف هو فهم الفهم واملهارات يف حل املشكالت االجتماعية 
مثل مشاكل األسرة ومشاكل الصداقة ومشاكل اجملموعة واملشاكل 

 االجتماعية األخرى.
 تعلم حل املشكالت د

تعلم حل املشكالت هو يف األساس تعلم استخدام األساليب العلمية أو 
التفكري املنهجي واملنطقي واملنظم والشامل. اهلدف هو اكتساب القدرات 
والقدرات املعرفية حلل املشكالت عنصريًا ومباشرًا وكاماًل. هلذا السبب، هناك 
حاجة ماسة إىل قدرة الطالب على إتقان املفاهيم واملبادئ والتعميمات يف 

ملواد تقريًبا كأدوات العرض األويل. يف هذه احلالة، ميكن استخدام مجيع ا
 تعليمية حلل املشكالت.

 التعلم العقالين ه
التعلم الرشيد هو التعلم باستخدام القدرة على التفكري املنطقي والعقالين. 
اهلدف هو اكتساب جمموعة متنوعة من املهارات باستخدام املبادئ 

لم. مع واملفاهيم. يرتبط هذا النوع من التعلم ارتباطًا وثيًقا حبل مشكلة التع
التعلم العقالين، من املتوقع أن يكون لدى الطالب قدرات عقالنية يف حل 
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املشكالت، وهي القدرة على حل املشكالت باستخدام املنطق السليم 
 واحلكم واالسرتاتيجية املنطقية واملنهجية.

 عادات الدراسة و
عادات التعلم هي عملية تشكيل عادات جديدة أو إصالح عادات قائمة. 
عادات التعلم، باإلضافة إىل استخدام األوامر ومناذج األدوار والتجارب 

 اخلاصة، تستخدم 
أيًضا العقوبات واملكافآت. اهلدف هو أن حيصل الطالب على مواقف 

وا يف وئام مع وعادات عمل جديدة أكثر مالءمة وإجيابية مبعىن أن يكون
احتياجات املكان والزمان. باإلضافة إىل ذلك، املعاين الدقيقة واإلجيابية 
أعاله تتوافق مع املعايري والقيم األخالقية اليت تنطبق على حد سواء الدينية 

 والتقليدية والثقافية.
 تعلم التقدير ز

ذلك هو تعلم التقدير هو تعلم التفكري يف أمهية أو قيمة كائن ما. اهلدف من 
حصول الطالب على سرعة عامل الذوق وتطويرها ، ويف هذه احلالة القدرة 
على تقدير قيم كائنات معينة بشكل صحيح مثل التقدير األديب والتقدير 

 املوسيقي وما إىل ذلك.
 تعلم املعرفة ح

تعلم املعرفة هو التعلم من خالل إجراء حتقيق متعمق لبعض األشياء املعرفية. 
فسري هذه الدراسة على أهنا برنامج تعليمي خمطط إلتقان ميكن أيًضا ت

املوضوع من خالل إشراك األنشطة االستقصائية والتجريبية. اهلدف من ذلك 
هو حصول الطالب على أو تقدمي معلومات وفهم ملعرفة معينة تكون عادًة 
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أكثر تعقيًدا وتتطلب نصائح خاصة يف تعلمها، على سبيل املثال باستخدام 
 ات أو املختربات أو البحث امليداين.األدو 

يف حني أن أنواع التعلم وفًقا ل سلميتو يف كتابه هي أحدى عشرة نوًعا من 
 أنواع التعلم ، وهي:

 جزء التعلم )التعلم اجلزئي، التعلم الكسري( .1
بشكل عام، يتم إجراء جزء التعلم من قبل شخص ما عندما يواجه مواد 

ة، على سبيل املثال دراسة الشعر، الشعر، تعليمية واسعة النطاق أو شامل
 الدراما أو احلركات احلركية.

 التعلم عن طريق البصرية .2
اليت  تصرفاتهي عملية إعادة تنظيم أمناط ال gestlatوفًقا لنظرية البصرية 

 واحد له عالقة حبل مشكلة. تصرفاتتشكلت يف 
 التعلم التمييزي .3

حماولة الختيار بعض خصائص املوقف / يتم تفسري التعلم التمييزي على أنه 
، مع هذا الفهم مث يف التجربة، يطلب تصرفاتالتحفيز مث جعله كدليل يف ال

 من املوضوعات االستجابة بشكل خمتلف حملفزات خمتلفة.
 التعلم العاملي كله .2

هنا يتم تعلم مادة الدرس ككل مرارًا وتكرارًا حىت يتم إتقان الدرس، وغالًبا ما 
 .gestlatيسمى عكس هذا اجلزء من طريقة التعلم أيًضا باسم طريقة 

   التعلم العرضي .3
يتعارض هذا املفهوم العرضي مع الفكرة والرأي القائل بأن التعلم يتم توجيهه 

هداف )املقصودة(. ألن التعلم العرضي يف دائًما يف اجتاه واحد فقط إىل األ
األفراد غري موجود أو ليس لديه اإلرادة للتعلم على اإلطالق. يُطلق على 

إذا مل تكن هناك تعليمات أو تعليمات مقدمة  insedentalالتعلم اسم 
 من األفراد الذين يتقنون املواد التعليمية اليت سيتم اختبارها الحًقا.
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 التعلم الفعال .2
لتعلم الفعال، تتفاعل ردود فعل املتعلم تظهر تليها عالمات تشري إىل ما يف ا

إذا كان املتعلمني سوف حتصل على هدية، حتصل على عقوبة النجاح أو 
الفشل. بسبب ميكن أن يتم ترتيب تعلم الشخص أو املتعلم عاجاًل أم آجاًل 

واحد من طريقة لتوفري التعزيز على أساس مستوى احلاجة. من حيث هذا هو 
 األشكال اخلاصة ألداة التعلم اليت هي على التكوين التصرفات.

 التعلم املتعمد .7
 هنا التعلم يف اجتاه اهلدف، هو عكس التعلم املتعمد.

 كامنة التعلم .8
اليت يتم رؤيتها ليست كذلك حيدث  تصرفاتيف التعلم الكامن، التغيريات ال

على الفور، وبالتايل يسمى كامنة. لذلك فعلت التجارب اليت أجريت على 
احليوانات بشأن التعلم الكامنة، والتجارب أثارت حمادثة ساخنة بني أتباع 

 ، وحتديدا فيما يتعلق بدور التعزيز يف التعلم.تصرفاتال
 التعلم العقلي .9

من شخص أو الطالب الذين  تصرفاتيف إمكانية الالتعلم العقلي هو تغيري 
حيدثون هنا وغري مرئيني حقيقيني، لكنهم شكلون فقط التغيريات يف 
العمليات املعرفية ألن هناك العديد من املواد املستفادة. وجود أو عدم وجود 

 التعلم العقلي واضح جدا يف املهام.
 التعلم املثمر .12
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من موقف إىل آخر. يُعرف التعلم  رفاتتصالتعلم هو إدارة إمكانية نقل ال
باإلنتاجية إذا كان الفرد قادرًا على نقل مبدأ حل مشكلة ما مع مشكلة 

 أخرى يف موقف إىل آخر.
 التعلم اللفظي .11

التعلم اللفظي هو التعلم عن املواد اللفظية من خالل املمارسة والذاكرة. يظهر 
طبيعة هذه التجربة من التعلم أساس اللفظية يف التجارب الكالسيكية. متتد 

الرتابطي حول العالقة بني كلمتني إىل حل املشكالت املعقدة اليت جيب 
 التعبري عنها شفهياً.

وفًقا ملوهيبني، عادًة ما يظهر مظهر أو مظهر من مظاهر تصرفات التعلم يف  
 كثري من األحيان يف التغيريات التالية:

 مظهر من مظاهر العادات أ
، تنشأ هذه العادة بسبب تقلص ميول االستجابة باستخدام وفقا لربهاردت

غري  تصرفاتالتحفيز املتكرر. يف عملية التعلم، يشمل التعود أيًضا تقليل ال
 تصرفاتالضروري. نظرًا لعملية االنكماش / التخفيض هذه، يبدو منط ال

 اجلديد ثابًتا وتلقائًيا نسبًيا.
 مظهر من مظاهر املهارات ب

نشطة املتعلقة باألعصاب والعضالت واليت تُرى عادًة يف املهارات هي األ
األنشطة البدنية. مثل الكتابة والكتابة وممارسة. يف الوقت نفسه ، وفًقا لريرب، 
فإن املهارة هي القدرة على أداء أمناط سلوك معقدة ومرتبة بطريقة سلسة 

 ومناسبة لتحقيق هذه النتائج.
 مظهر من مظاهر املالحظات ج
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املالحظة تعين عملية تلقي وتفسري وإعطاء معىن للمنبهات اليت تدخل من 
خالل احلواس مثل العينني واألذنني. بفضل جتربة التعلم للطالب سوف تكون 
قادرة على الوصول إىل املالحظات الصحيحة مبوضوعية قبل الوصول إىل 

 التفاهم. سوف تؤدي املالحظة اخلاطئة إىل ظهور فهم خاطئ. 
 من مظاهر التفكري النقايب والذاكرة مظهر د

ببساطة، التفكري الرتابطي هو التفكري من خالل ربط شيء مع اآلخرين. 
التفكري النقايب هو عملية لتشكيل عالقة بني التحفيز واالستجابة. يف هذه 
احلالة، جتدر اإلشارة إىل أن قدرة الطالب على إقامة عالقات ارتباطية 

 ري مبستوى الفهم واملعرفة املكتسبة من نتائج التعلم.حقيقية تتأثر إىل حد كب
 مظهر من مظاهر التفكري العقالين والنقد ه

التعلم، وخاصة تلك  تصرفاتالتفكري العقالين والناقد هو مظهر من مظاهر 
املتعلقة حبل املشكالت. يف التفكري العقالين، يتعني على الطالب استخدام 

لسبب والنتيجة، وحتليل، واستخالص املنطق )املنطق السليم( لتحديد ا
النتائج، وحىت إنشاء قوانني )القواعد النظرية( والتنبؤات. فيما يتعلق بالتفكري 
النقدي، يتعني على الطالب استخدام بعض االسرتاتيجيات املعرفية املناسبة 
الختبار موثوقية فكرة حل املشكالت والتغلب على األخطاء أو أوجه 

 القصور.
 اهر املوقفمظهر من مظ و

يف املعىن الضيق املوقف هو النظرة أو االجتاه العقلي. وفقا لربونو، املوقف هو 
امليل املستقر نسبيا للرد بطريقة جيدة أو سيئة على بعض األشخاص أو 

تعلم الطالب بظهور  تصرفاتالبضائع. يف هذه احلالة ، سيتم متييز جتسيد 
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ًة( حنو كائن وقيم وأحداث وما اجتاهات جديدة تغريت )أكثر تقدًما ومباشر 
 إىل ذلك.

 مظاهر تثبيط ز
التثبيط هو حماولة لتقليل أو منع ظهور استجابة معينة بسبب االستجابات 
األخرى املستمرة. فيما يتعلق بالتعلم، فإن املقصود بالتثبيط هو قدرة الطالب 
على احلد من اإلجراءات غري الضرورية أو إيقافها، مث اختيار أو اختاذ 
إجراءات أخرى أفضل عندما يتفاعل مع بيئته. يتم احلصول على قدرة 
الطالب على تثبيط بشكل عام من خالل عملية التعلم. لذلك، فإن معىن 

 التعلم للمتعلم سوف يظهر أيًضا يف قدرته على تثبيط. تصرفاتومظهر ال
 مظهر من مظاهر التقدير ح

يف تطبيقه، غالًبا ما يتم تفسري التقدير يعين النظر يف أمهية أو قيمة شيء ما. 
التقدير على أنه تقدير أو تقييم لكائنات جمردة وملموسة هلا قيم نبيلة. يعتمد 

 مستوى تقدير الطالب لقيمة العمل بشكل كبري على مستوى جتربة التعلم.
 مظهر من مظاهر التصرفات ط

ر، التصرفات العاطفي هو التصرفات الذي يتضمن جمموعة متنوعة من املشاع
مثل اخلوف والغضب واحلزن والفرح وخيبة األمل والسرور والكراهية والقلق، 
وما إىل ذلك. هذا التصرفات ال ينفصل عن تأثري جتربة التعلم. لذلك، ميكن 

 اعتباره أيًضا جتسيًدا لتصرفات التعلم.
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 الثالث بابال
 البحث منحج   

 وموقعه البحث نوع أ
 نوع البحث .1

هذا البحث وصفى كمي سوف يصف فيما بعد عالقة الثقة بالنفس 
دسسة املب الفصل احلادى عشرة طالب منتعلم اللغة العربية  الطالب يف تصرفاتو 

 غووا. ين باو باوامد العالية
ين باو باو، والذي يقع يف امد اليةدسسة العمبسيتم إجراء هذا البحث  موقع البحث
 .غووا باو باو بوالية

 تصميم البحوث
X      Y 

 متغري تابع              متغري مستقل
 مالحظات:

X   :الثقة بالنفس 
Yتعلم اللغة العربية :  تصرفات 
 املتغريات بني :   العالقة   

 البحث نهج ب
 اللغة تعلم الطالب يف تصرفاتو  بالنفس الثقة بني عالقة الدساسة هذه عنوان

 غووا باو باو دسسة العالية مدايناملب الفصل احلادى عشرة طالب من العربية
 يف ستصف التداعيات أن يعين مما كمًيا وصفًيا منهًجا البحث هذا يستخدم

 طالب من العربية اللغة تعلمالطالب يف  وتصرفات بالنفس الثقة بني عالقة النهاية
 مسح األحباث من النوع هذا .باو باو مداين دسسة العاليةاملب الفصل احلادى عشرة
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 للتعلم اللغة العربية والتصرفات( X) الثقة بالنفس ومها متغريين، يوجد حيث البحث
(Y.) 

 والعينة السكان ج
 لسكانا .1

عباسة عن منطقة عمومية تتكون من أشياء / السكان وفًقا لسوجيونو فإن     
بتحديدها مث استخالص  ةالباحث تهلا كميات وشخصيات معينة قامأفعال 
 ادي عشرةكان السكان يف هذه البحث كلهم من طالب الفصل احل  .1النتائج

 . يتكون من مائة وعشرون طالًبا.غووا باو باو العالية دسسة مدايناملب
 العينة .2

سودجانا وإبراهيم أن العينة جزء من جمتمع ميسوس التكلفة له نفس صرح نانا 
ألهنا  عينة عشوائية ةكانت العينة اليت استخدمها الباحث .2خصائص السكان

عشر طالبا يف كل عدد لذلك الباحثة تأخذ عينة  .أخذت عينات من ثالثة فصول
تتمثل طريقة  .أو ما يسمى عادة أخذ العينات العشوائية لتخصيصا  عينة الفصل.

أخذ البيانات يف مشاهدة عدد الطالب أواًل يف فصل واحد، وبعد ذلك ميكن 
 .استخدامه فقط ألخذ العينات

 البيانات جمع طرق د
 شكل يف حبث أداة استخدام يف البحث هذا يف البيانات مجع طريقة تتمثل

 سيتم .التعلم تصرفات مع بالنفس الثقة استبيان عادة عليه يطلق ما أو استبيان
 .جميب كل قبل من االستبيان ملء
 البحث أدوات ه

                                                             

دسكرتة جندسل فنديديكا إسالم   )جاكرتا: فت.,, السابعةالطبعة , Penelitian Pendidikanسدي سسلن و سجح جردا,  1 
 .86ص.  (2112كمنرتيا أغمى سإ, 

 .171. ص, Penelitian Pendidikanو سجح جردا,  سسلنسدي 2 
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 ،(استبيان) استبيان هي الدساسة هذه يف البيانات جلمع املستخدمة األداة
 جمموعة إعطاء طريق عن إجراؤها يتم البيانات جلمع تقنية عن عباسة هو استبيان

 املستخدمة األداة .الحًقا عليها الرد ليتم املستفىت إىل مكتوبة بيانات أو األسئلة من
 على االستبيان حيتوي سوف البحث هذا يف استبيان، عن عباسة الدساسة هذه يف

 هذا حمتويات .التوايل على آساء أو تعليقات لتقدمي للطالب تُعطى مكتوبة أسئلة
 العربيةلدى اللغة تعلم بتصرفات الثقة عالقة حول أسئلة هي االستبيان أو االستبيان

 .باو باو مداين العاليةطالب يف املدسسة 
 التحليل وتقنيات البيانات معالجة و

 هي األوىل املرحلة. مرحلتني خالل من البيانات حتليل تقنيات وتستخدم
. االستنتاجي اإلحصائي التحليل هي الثانية واملرحلة الوصفي اإلحصائي التحليل

 :التايل النحو على بالتفصيل املرحلتني هاتني ذكر سيتم
 الوصفي التحليل تقنيات .1

 خالل من البيانات لتحليل تستخدم إحصائيات هي الوصفية اإلحصائيات
 استنتاجات تقدمي تنوي أن دون هي كما مجعها مت اليت البيانات وصف أو وصف
 احلالة هذه يف الوصفية اإلحصائيات استخدام.التعميمات أو اجلمهوس على تنطبق
 مع املقدمة الوصفية، اإلحصائية البيانات هذه يف. املشكلة عن اإلجابة على يعمل

 :التايل التفسري خالل من الرتدد توزيع جدول
 :التالية اخلطوات مع الرتدد جدولة

 املدى حتديد أ
1X –n R = X 

 :مالحظات 
R = range 
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= data tertinggin X 

= data terendah 1X 

 الزمين الفاصل فئات عدد حتديد ب
K = 1 + (3,3) log n         

 الفاصل الفئة طول حساب ج
P = 

𝑅
𝐾                 

      :مالحظات
P = panjang kelas interval          

R = Rentang nilai                            

K = Kelas interval    
 النسبة املئوية )٪( متوسط القيمة د

𝑷 =
𝒇

𝑵
 × 𝟏𝟎𝟎 % 

      :مالحظات

    P  : Angka Persentase 

  f : Frekuensi yang dicari presentasinya 

     N  : Banyaknya sampel responden 

 تبحث عن املتوسط ه
�̅� = 

∑ =𝑛
𝑖 1𝑋𝑖

𝑛  

 االحنراف املعياسي و
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𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

      :مالحظات
𝑆𝐷 = Standar Deviasi 

�̅� =  Rata-rata 

𝑥𝑖 =  Nilai statistika 

𝑛 = Banyaknya data.3 

 التصنيف ز
ملعرفة تصنيف عايل جًدا، مرتفع، منخفض، ومنخفض جًدا، استخدم الصيغة 

 التالية:
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
      

 اإلحصاءات االستنتاجية .2
لتحليل عينات اإلحصاءات االستنتاجية هي تقنيات إحصائية تستخدم 

 البيانات ويتم تطبيق النتائج على السكان.
 إحصاءات استنتاجية أ

التحليل اإلحصائي االستنتاجي هو إحصاء يستخدم لتحليل بيانات العينة، 
وسيتم الرجوع إىل النتائج بالنسبة للسكان حيث يتم أخذ العينة. ألغراض اختباس 

 بحث على النحو التايل:الفرضيات، يتم استخدامه الختباس حقيقة فرضية ال
 اختباس حلالة طبيعية .1

يهدف اختباس احلالة الطبيعية إىل ضمان توزيع بيانات كل متغري يتم حتليله 
بشكل طبيعي. ويرجع ذلك إىل افرتاض أن إحصاءات حدودي تعمل على افرتاض 

                                                             

 .171(, ص. 2113املنقحة )مكاسر: حالة اجلامعة يف املكاسر  الطبعة, Dasar Statistika-Dasarحممد أسيف تريو, 3  
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أن كل متغري ليتم حتليلها جيب أن توزع بشكل طبيعي. استخدم اختباس احلالة 
 كما يلي:  Chi-Suareصيغة  الطبيعية

𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 =  ∑

(𝑂1−𝐸1)2

𝐸1

𝑘

𝑖=1

 

 مالحظات:
Kudrat hitung -: Nilai Chi 

2X 

: Frekuensii hasil pengamatan 1O 

: Frekeuensi harapan 1E 

4K  : Banyaknya kelas 

 x 2أصغر من جدول  x2تكون معايري االختباس طبيعية إذا كان العدد 
عند  dk = (k-1)مع  xمن القائمة  x 2حيث يتم احلصول على جدول 

. يف هذه الدساسة ، مت إجراء اختباس احلالة الطبيعية  = 1,10مستوى األمهية 
يتم حتليل القائمة  .SPSS V.11باستخدام برنامج املنتج واخلدمات اإلحصائية 

غري اختباس  Dialod-I K-Sعينة  -املستخدمة لتحديد احلالة الطبيعية للبيانات 
اختباس املعلمة ملعرفة ما إذا كانت البيانات طبيعية أم ال ، وحنن  -قانون  -املعلمة 

معايري اختباس  .Kolmogorov Smirnovقادسون على سؤية قيمة األمهية يف العمود 
  اليت متت معاجلتها هي أنه إذا كانت اإلشاسة  SPSS V.11احلالة الطبيعية مع 

فال يتم توزيع البيانات بشكل    ن توزيعها بشكل طبيعي وإذا كانت اإلشاسة ميك
 طبيعي.

 اختباس االستباط .2
هتدف تقنية حتليل استباط املنتج يف حلظة إىل إجياد عالقة بني متغريين. يشاس 

 Xإىل العالقة مع حساب حلظة املنتج من قبل ص. إذا مت إعطاء املتغري األول الرمز 

                                                             

نك يالطبعة الثالثة عشرة )جاكرتا: فت س , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikسحرسومي أسكنتو, 4 
 . 311(, ص. 2111جبىت, 
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، فسيتم اإلشاسة إىل سقم فهرس االستباط بواسطة Yومت إعطاء املتغري الثاين الرمز 
r_xy. 

 خطوات حساب االستباط:
 إعداد اجلداول للحسابات أ

 احبث عن أسقام فهرس االستبا ب
 الصيغة املستخدمة هي كما يلي:

𝒓
𝒙𝒚 =   

𝒏∑𝒙𝒚−(∑𝒙)(∑𝒚)

√{𝒏Σx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2}

 
 مالحظات: 

𝑟𝑥𝑦 : Indeks korelasi product moment 

x  : Data/skor variabel x 

y  : Data/skor variabel y  

n  : Jumlah responden 

 تقدمي تفسري لقيمة نتائج حساب االستباط واستخالص النتائج ج
ملعرفة إىل أي مدى تكون نتائج حساب االستباط مقنعة )كبرية( أو غري 

أو تفسريات معينة. ميكن إجراء تفسري سقم مؤشر  مقنعة، جيب تقدمي تفسريات
االستباط لنتائج احلساب من خالل النظر يف جدول قيمة حلظات املنتج واالهتمام 

 (.dkمبستوى معني من األمهية ودسجات احلرية )
 اختباس الفرضيات وتفسري العالقات .1

تبدأ يبدأ حساب االستباط مع صياغة فرضية. خطوات تفسري العالقة اليت 
 بصياغة الفرضية وتنتهي باختباس الفرضية.

 صياغة الفرضية أ
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Ho التعلم باللغة  تصرفات: ال يوجد أي عالقة إجيابية بني الثقة بالنفس و
 ين باو باو.امد املدسسة العالية العربية بني الطالب يف

H1 تعلم اللغة العربية تصرفات: هناك عالقة إجيابية بني الثقة بالنفس و 
 الفرضية اإلحصائية ين باو باو.امديف املدسسة العالية بني طالب         

Ho : r = 0 

Hi : r ≠ 0 

 (.rxyحساب االستباط مع صيغة واحلصول على سقم فهرس االستباط ) ب
 ، عن طريق حتديد أوال rtableحتديد القيمة  ج

 (α) قيمة كبرية
 مع الصيغة (dk) دسجات قيمة احلرية

dk = n – 2  

 :بقواعد االختبار rtabel و rxy مقارنة د

Ho :مقبول , إذا:tabelr≤ xy  r    

iH :رفض , إذا :tabelr≥ xy  r 

 Ho ختاذ القراسات ، قبول أو سفض ه
 X للعثوس على معامل االستباط الذي يوضح قوة أو ضعف العالقة بني املتغري

 :باستخدام إسشادات استباط حلظة املنتج احملددة على النحو التايل Y و
 .3,1اجلدول

 إسشادات معامل استباط حلظات املنتج

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 



33 
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 الرابع بابال
 باحثةنتائج البحث والم

 نتائج البحث أ
تعرض نتائج هذه الدراسة معاجلة البيانات باستخدام اإلحصاءات الوصفية        

يتم استخدام املعاجلة اإلحصائية الوصفية للتعبري عن  .واإلحصاءات االستنتاجية
التوزيع التكراري لعشرات اجمليبني لكل معاجلة إحصائية متغرية واستنتاجية كاختبار 

 .نتائج هذه الدراسة هي على النحو التايل .للفرضيات
 وصف الثقة لدى الطالب يف املدرسة العالية  ماداين باو باو .1

لذلك  .ور ينشأ من داخل الشخص ألنه يؤمن بقدراتهالثقة بالنفس هي شع    
 فسلثقة بالنابعد ذلك، سيتم وضع وصف مفصل  .ال يتأثر بسهولة من قبل اآلخرين

مع طريقة مجع البيانات من خالل أدوات درسة العالية مداين باو باو مبطالب  من
لوصفي مع ا الثقة والبيانات من نتائج هذه األدوات تتم معاجلتها من خالل التحليل

 .اخلطوات التالية
 حتديد النطاق أ

1X – nR = X 

R = 05 – 33  

R =11 
 عدد الفصول الفاصلة ب

K = 1 + (3،3) log n 
K = 1 + (3،3) log 35 

K = 1 + 8،4 
K = 0،4  
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K = 6 
 :حتديد طول فئة الفاصل الزمين مع الصيغة ج

P = 
𝑅
𝐾 

  = 11
6 

  = 2,43 (dibulatkan menjadi 3) 
 املتوسطتبحث عن  د

�̅� = ∑ =𝑛
𝑖 1𝑋𝑖

𝑛  = 1216
35  = 82,0 

 االحنراف املعياري ه
√

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1  
            𝑆𝐷 = √

555.4

03−1
 

      SD = √11.225  =  88348 
 النسبة املئوية )٪( متوسط القيمة و

 882اجلدول 
  بالنفس توزيع الرتدد من الثقة توزيع الرتددات يف

Frekuensi Relatif Frekuensi Absolut Interval  

5،3٪ 1 33-30 
1،2٪ 8 36-34 
2،8٪ 4 31-81 
2،1٪ 1 82-88 
1،4٪ 6 80-81 
1،2٪ 8 84-05 
1٪ 35 Jumlah 
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جدول وصف لثقة بالنفس الطالب يف تعلم اللغة العربية8 يف القيم الفاصل 

أشخاص  8هناك  34-36. القيم الفاصل %5،3أو  1هناك شخص  33-30
. القيم الفاصل %2،8أشخاص أو  4هناك  81-31الفاصل . يف القيم %1،2أو 
أشخاص  6هناك  81-80. القيم الفاصل %2،1 أشخاص أو 1هناك  82-88
. لذالك8 فإن %1،2أشخاص أو  8هناك  05-84. و القيم الفاصل %1،4أو 

   . %1عدد الرتددات النسبية هو 
 

1) P = 
𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 1

03
 𝑥 1331 

   = 3،33٪ 
2) P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 8
35  𝑥 155٪ 

   = 13،3٪ 
3) P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 4
35  𝑥 155٪ 

   = 26،6٪ 
8) P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 1
35  𝑥 155٪ 

   = 23،3٪ 
0) P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 6
 35 x 155٪  

= 25٪ 
6) P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 
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   = 8
35 x 155٪ 

   = 13،3٪ 
 883اجلدول                              

 بالنفسالثقة 
No. Interval  Frekuensi Persentase %  
1 33 – 30 1 3،33٪ Rendah 

2 36 – 34 8 13،3٪ 
3 31 – 81 4 26،6٪ Sedang 

8 82 – 88 1 23،3٪ 
0 80 – 81 6 3،33٪ Tinggi 

6 84 – 05 1 3،33٪ 
 Jumlah 35 155٪ 

مالحظة أن  أعاله، ميكنبناًء على البيانات اليت مت احلصول عليها يف اجلدول 
( يف الفئة ٪8181شخًصا ) 10 .( هم يف الفئة املنخفضة٪1686أشخاص ) 0

( يف الفئة العليا. ويف الوقت نفسه، إذا رأينا من ٪6866أشخاص ) 1املتوسطة، و 
إذا مت تضمينها يف الفئات الثالث أعاله،  .8280متوسط القيمة اليت حصلت عليها 

يف الفئة املتوسطة. ذلك ميكن أن نستنتج أن ثقة  88 إىل 82فهي يف الفرتة من 
 .مدين باو باو يف الفئة املتوسطة .الطالب يف الفصل احلادي عشر ما

 .مدين باو باو  وصف تصرفات تعلم لدى طالب يف املدرسة العالية ب
تجابات يف عملية التعلم نتيجة الس تصرفات التعلم هو موقف ينشأ من الطالب

بعد ذلك، سيتم وصف مفصل لتصرفات تعلم  .أنشطة التعلم اجلاريةأو ردود على 
اللغة العربية للطالب يف املدرسة العالية مداين باو باو مع أساليب مجع البيانات من 
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التعلم والبيانات من نتائج هذه األدوات من خالل التحليل  تصرفاتخالل أدوات 
 .الوصفي مع اخلطوات التالية

 حتديد النطاق أ
1X – nR = X 

R = 31 – 21  
R =14 

 عدد الفصول الفاصلة ب
K = 1 + (3،3) log n 

K = 1 + (3،3) log 35 
K = 1 + 8،4 

K = 0،4 
K = 6 

 :حتديد طول فئة الفاصل الزمين مع الصيغة ج
P = 

𝑅
𝐾 

  = 14
6 

  = 3  
 تبحث عن املتوسط د

�̅� = ∑ =𝑛
𝑖 1𝑋𝑖

𝑛  = 484
35  = 24،2 

 االحنراف املعياري ه
√

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1  
            𝑆𝐷 = √

860.888
35−1 

               SD = √16.581  =  88556 
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 النسبة املئوية )٪( متوسط القيمة و
 880اجلدول 

 تعلم الطالب تصرفاتالتوزيع املتكرر ل
Interval Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif 

21-23 3 5،1٪ 
28-26 4 2،8٪ 
21-21 1 2،8٪ 
35-32 0 1،0٪ 
33-30 8 1،2٪ 
36-34 - - 
31-81 1 5،3٪ 
Jumlah 35 1٪ 

 
جدول وصف لتصرفات تعلم الطالب جتاه تعلم اللغة العربية8 يف القيم الفاصل 

 4هناك  26-28. بينما يف القيم الفاصل %5،1أشخاص أو  3يوجد  21-23
. %2،1أشخاص أو  1هناك  21-21الفاصل  . و القيم%2،8أشخاص أو 
 30-33و القيم الفاصل . %1،0أشخاص أو  0هناك  32-35القيم الفاصل 

التوجد قيم الرتدد. و  34-36يف القيم الفاصل . %1،2أشخاص أو  8هناك 
. لذلك فإن عدد الرتددة %5،3هناك شخص واحد أو  81-31القيم الفاصل 

 . %1النسبية هو 
1). P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 3
35  𝑥 155٪ 

   = 15٪ 
2). P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 
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   = 4
35  𝑥 155٪ 

   = 26،6٪ 
3). P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 1
35  𝑥 155٪ 

   = 35٪ 
8). P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 0
35  𝑥 155٪ 

   = 16،6٪ 
0). P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 8
 35 x 155٪  

= 13،3٪ 
6). P = 

𝑓
𝑁 x 155٪ 

   = 1
35 x 155٪ 

   = 3،33٪ 
 886اجلدول 

 التعلم للطالب تصرفات
No. Interval  Frekuensi Persentase %  
1 21 – 23 3 15٪ Rendah 

2 28 – 26 4 26،6٪ 
3 21 – 21 1 35٪ Sedang 

8 35 – 32 0 16،6٪ 
0 33 – 30 8 13،3٪ Tinggi 

6 36 – 34 - - 
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1 31 – 81 1 3،33٪ 
 Jumlah 35 155٪ 

ن احلصول عليها يف اجلدول أعاله، ميكن مالحظة أبناًء على البيانات اليت مت 
( يف الفئة ٪8686شخًصا ) 18 .( يف الفئة املنخفضة٪3686شخًصا ) 11

يف هذه األثناء، عند النظر إليها  .( يف الفئة العليا٪1686أشخاص ) 0املتوسطة، و 
 ثعند إدراجها يف الفئات الثال 2482من متوسط القيمة اليت مت احلصول عليها من 

لذلك ميكن أن نستنتج  .يف الفئة املعتدلة 21-21أعاله، تكون يف الفرتة الفاصلة 
 .أن تصرفات التعلم للطالب يف الفصل العاشرة مداين باو باو يف الفئة املتوسطة

 1،216هو   (x) استناًدا إىل اجلدول أعاله، من املعروف أن جمموع نقاط الثقة
 y و x املتغري املتوسط(هو احبث عن yب)اللط تعلم وتصرفات

�̅� = ∑ 𝑥

𝑛
=  

1.633

34
= 36,3 

 

   �̅� = ∑ 𝑦

𝑛
=  

333

34
= 63,6 

 

 y و x احبث عن االحنرافات املعيارية للمتغريات ز
Sx =  √

∑(𝑥𝑖−�̅�)6

𝑛−1
 = √333.3

34−1
 = 132664 

Sy =  √
∑(𝑦𝑖−�̅�)6

𝑛−1
 = √333.333

34−1
 = 132433 

 اختبار الطبيعي أ
ا إذا كان يتم على البيانات ملعرفة م اختبار احلالة الطبيعية هو اختبار يتم إجراؤه

اختبار احلالة الطبيعية املستخدم يف هذه الدراسة  .توزيع البيانات بشكل طبيعي أم ال
 :على النحو التايل α = 5850 عند Kolmogorov-Smirnov هو اختبار

 معايري االختبار:
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 = α معنّي مبستوى  Dtable>يتم ذكر البيانات كتوزيع طبيعي إذا مت حساهبا 
 إىل جانب اختبار احلالة الطبيعية تتم معاجلته أيًضا مبساعدة برنامج التطبيق .5850

SPSS V.16 مع حتليل Kolmogorov-Smirnov عند مستوى األمهية α = 5850  مع
 :معايري االختبار على النحو التايل

موعات جمحبيث ميكن استنتاج أن العينة تأيت من  Ho ؛ يتم قبول 550 0قيمة سيج 
 .يتم توزيعها بشكل طبيعي

حبيث ميكن استنتاج أن العينة تأيت من جمموعات  Hi ؛ مت رفض550>قيمة سيج 
 .غري موزعة بشكل طبيعي

 884اجلدول 
 نتائج اختبار الثقة بالنوعية الطبيعية

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 35 
Normal Parametersa Mean .5555555 

Std. Deviation 

3824383301 

Most Extreme Differences Absolute .111 
Positive 

.111 
Negative -.544 

Kolmogorov-Smirnov Z .631 
Asymp. Sig. (2-tailed) .454 

a. Test distribution is Normal. 
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يف  Kolmogorov-Smirnov Z بناًء على اختبار احلالة الطبيعية باستخدام اختبار
 5850أكرب من  58454، مت احلصول على قيمة داللة قدرها  4-8اجلدول 

 .حبيث يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي
 اختبار T إقران عينة ب

البيانات املستخدمة يف  .هو جزء من اختبار الفرضية املقارنة أو اختبار املقارنة
 .(بيانات مقياس فاصل أو نسبة )بيانات كميةاملقرتنة هي عموًما  t اختبارات العينة

هتدف إىل معرفة ما إذا كان هناك مقارنة بني العينات )جمموعتني( يف أزواج أو يف 
 .العالقة

 881اجلدول 
 اختبار العينات املقرتنة

  Paired Differences 

T df 

Sig. 
(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

10٪ 
Confidence 
Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

Pair 

1 

kepercayaan 

diri - perilaku 

belajar 

18826
61E1 

38440
12 

.151
83 

1284
1011 

1081
1162 

258
115 

2
1 .555 
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 t =258115, df = 21 dan Sig. (2-tailed) من اجلدول أعاله ، مت احلصول عليها

، وبالتايل عند مستوى الثقة  Ho أو 5850من > 5555مث يتم رفض  5،555 =
وسلوك تعلم اللغة العربية  ، ميكن أن نستنتج أن هناك عالقة بني الثقة بالنفس ٪ 10

  املدرسة العالية مداين باو باو.   لدى الطالب يف
من غة العربية تعلم الل تصرفات الطالب يفالكتشاف العالقة بني الثقة بالنفس و 

 .املنتج حتليل ارتباط حلظات ة، استخدم الباحثباو درسة العالية مداين باومبطالب 
   SPSS V.16 مبساعدة

 منعلم اللغة العربية ت الطالب يف تصرفاتو  بالنفس نتائج اختبار االرتباط بني الثقة
 من اجلدول التايلدرسة العالية مداين باو باو مب طالب
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  kepercayaan 

diri perilaku belajar 

kepercayaan diri Pearson 

Correlation 
1 **013. 

Sig. (2-
tailed) 

 .551 

N 35 35 
perilaku belajar Pearson 

Correlation 

**013. 1 

Sig. (2-
tailed) .551  

N 35 35 
** Correlation is significant at the 5851 level (2tailed). 

(Sumber dari SPSS V.16) 
بني الثقة  Pearson أعاله ، تبني أن قيمة االرتباطمن نتائج اختبار االرتباط 

احادى  الفصل طالبمن  تعلم اللغة العربية تصرفات الطالب يفو  (X) املتغرية
 5885هذا يعين أن قيمة االرتباط يف الفرتة الفاصلة  .58013هناك عالقة  عشرة

 فاتتصر و  (X) املتغرية بالنفس مث ميكن االستنتاج أن عالقة الثقة .58011 -
 معتدلة (Y) طالب منتعلم اللغة العربية  الطالب يف
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 r:حتديد قيمة اجلدول ج
  α = 5850 قيمة كبرية من     
  dk = n - 2 = 35 - 2 = 24  درجات قيمة احلرية    

 r.361 =مث قيمة جدول 
 :rtabel و rxy قارن بني د

 .rxy = 58013 احلصول على هذا .SPSS V.16 من اختبار العالقة باستخدام
لذلك فإن اخلطوة التالية هي تقدمي تفسري لنتائج الوكيل وكذلك اختبار فرضيات 

 .البحث اليت متت صياغتها مسبًقا
:, maka 5،361=   tabelrdan  013,5=  xyr 

diterima. 1sehingga, Ho ditolak, Htabel => r>  xyr 

 اختاذ قرار ه
علم اللغة ت تصرفات الطالب يفو  بالنفس هناك عالقة مهمة بني عالقة الثقة

تقع بني  rxy = 58013 أعلى قيمة 8815استناًدا إىل اجلدول  طالبمن العربية
أن وبالتايل ، ميكن إعطاء التفسري ب. ، واليت هلا تفسري معتدل58011 - 5885

من للغة العربية تعلم ا الطالب يف تصرفاتو الثقة مرتبطة أو مرتبطة بشكل معتدل. 
إجيابية ، فإن العالقة إجيابية ، مبعىن أن هناك عالقة مباشرة بني الثقة  rxy ألن .طالب

 x املتغري طالب مقدار مسامهةمن تعلم اللغة العربية  تصرفات الطالب يفبالنفس و 
 :هو y إىل

32،43٪=  155٪x  2)5،013= ( 155٪x  2r=  KD 
للغة ا تعلميف  الطالب الثقة بالنفس( تصرفات) x مبعىن أن مسامهة املتغري

حتددها متغريات  ٪61811و  ٪32843هي  الفصل احلادى عشرة طالبمن العربية 
 ملعرفة ما إذا كان االرتباط أو العالقة بني الثقة بالنفس ةأخرى مل يفحصها الباحث

ر على السكان، يؤث الفصل احلادى عشرة طالبمن تعلم اللغة العربية  يف وتصرفات
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يف اجتاهني  5850لى مستوى كبري من اختبار واجلدول ر ع 58013ر احلساب 
 ، فليس هناك تأثري كبري للثقةt ميكن استنتاجها من جدول .25،115حصلت على 

 املباحسة.جمتمًعا 35طالب من من  تعلم اللغة العربية الطالب يف تصرفات  و بالنفس
 :النحو التايل ها على، ميكن تفسري ةبناًء على نتائج حتليل البيانات اليت قام هبا الباحث

استناًدا إىل نتائج حتليل البيانات ، من املعروف أن هناك عالقة بني الثقة بالنفس 
درسة املب الفصل احلادى عشرة طالب منتعلم اللغة العربية  تصرفات الطالب يفو 

هذا، ميكن مالحظته من نتائج اختبار االرتباط الذي   غووا باو باوين امد العالية
علم اللغة العربية ت تصرفات الطالب يفبريسون بني الثقة بالنفس و  ينتج قيم ارتباط

عند فاصل من  58013درسة العالية مداين من املب الفصل احلادى عشرة طالب من
 استناًدا إىل قيمة االرتباط .، مما يعين أن لديه عالقة معتدلة 58011 - 5885

Pearson  أكرب من 58013اليت تبلغ rtable 58361. م رفضمث يت Ho يتم قبول ، 
H1. 
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 الخامس بابال
 االقفال

    صةخالمال أ
 الطالب يف تصرفاتاستناًدا إىل بيان املادة حول العالقة بني الثقة بالنفس و 

باو باو، مث ميكن استنتاجه على  العالية ينامد مبدرسة طالب منتعلم اللغة العربية 
 النحو التايل

 - 24 طالب الفصل احلادى عشرة تكون قيمة متغري الثقة على فرتات من .1
 .يف الفئة املتوسطة 22

الفصل احلادى  طالب من تعلم اللغة العربية تصرفاتتكون قيمة متغريات  .4
 .يف الفئة املتوسطة 42-42يف الفرتة الفاصلة  عشرة

من  للغة العربيةاالتعلم  تصرفات الطالب يفتصنف العالقة بني الثقة بالنفس و  .3
عامل ارتباط قدره على أهنا معتدلة مع م طالب الفصل احلادى عشرة

 .37522 - 3723هذا يعين أن قيمة االرتباط يف الفرتة الفاصلة  .37523
 rtable نأكرب م 37523اليت تبلغ  Pearson استناًدا إىل قيمة االرتباط

 H1 ، يتم قبول Ho مث يتم رفض.373.1
 اآلثار المترتبة ب

 :كما يليبناًء على االستنتاجات أعاله، فإن آثار الباحثني هي         
على الطالب أن يظلوا جمتهدين يف التعلم وليس فقط إعطاء األولوية للتوجيه  .1

من املعلم وحده، على الرغم من أن املعلم هو أحد امليسرين واحملفزين 
 للطالب يف عملية التعلم

بزيادة جهدهم يف املدرسة العالية مداين باو باو  من املتوقع أن يقوم معلمو .4
حتسني أسلوب التدريس املستخدم حىت ال يشعر الطالب يف التعلم هبدف 

 .بامللل يف عملية التعليم والتعلم يف الفصل
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للباحث التايل لكي يتمكن من متابعة هذا البحث مع متغري أسلوب  .3
التدريس اخلاص باملعلم والذي يتأثر بعوامل أخرى مثل أساليب التدريس، 

 .التعلم، واملواد التعليمية وما إىل ذلكوحالة الفرد البدنية واجلسدية، ووسائط 
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SKALA KEPERCAYAAN DIRI 

Tabel 1: skala kepercayaan diri 

Variabel Aspek Indikator Jumlah item No. Item 

(+)  (-) 

Kepercayaan 

diri  

Percaya pada 

kemampuan diri 

sendiri 

Keyakinan 

atas diri 

sendiri dalam 

mengevaluasi 

dan mengatasi 

masalah 

2 1 5 

Bertindak 

mandiri dalam 

mengambil 

kepetusan  

Tidak 

bergantung 

dengan orang 

lain 

2 4 2 

Memiliki rasa 

positif terhadap 

diri sendiri 

Optimis 2 3 6 

Tenang 2 7 9 

Bertanggung 

jawab 

2 8 11 

Mampu 

menyusaikan 

diri 

2 12 14 

Berani 

mengungkapkan 

pendapat 

Percaya diri 2 11 13 

Tidak takut 

salah 

2 15 16 

Diadaptasi dari skripsi skala kepercayaan diri yang dibuat oleh Erna (2115) dengan 

judul hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku belajar matematika pada 

peserta didik kelas VI MI Al-abrar Makassar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA A 

Kepercayaan diri 

Hari/Tanggal     : 

Nama                 : 

No. Absen         : 

Kelas                : 

1. Pada skala ini terdapat 16 butir soal pertanyaan. Berilah jawaban yang benar-

benar cocok dengan pilihan anda. 

2. Jawaban anda jangan dipengaruhi oleh jawaban pertanyaan lain maupun 

teman anda. 

3. Catat tanggapan anda pada lembar jawaban yang tersedia dengan memberi 

tanda silang(×) sesuai keterangan pada pilihan jawaban yang tertera di bawah 

ini. 

 

KETERANGAN PILIHAN JAWABAN 

ST     : SANGAT SETUJU 

S        : SETUJU 

TS     : TIDAK SETUJU 

STS   : SANGAT TIDAK SETUJU 

 

 

No.  Pernyataan Pilihan jawaban 

ST  S TS STS 

1. Saya sering tampil percaya diri di depan umum     

2.  Di dalam mengerjakan tugas saya tidak 

bergantung dengan teman 
    

3. Bila saya belajar bahasa arab dengan giat maka 

akan mendapatkan nilai yang lebih baik 
    

4. soal yang diberikan oleh guru dapat saya 

kerjakan tanpa mengharap bantuan orang lain  
    

5. Saya merasa gugup tampil ke depan kelas untuk 

mengerjakan tugas 
    

6. Saya merasa tidak dapat berprestasi di segala 

bidang 
    

7. Pada saat guru menjelaskan saya fokus 

mendengarkan penjelasannya 
    



8. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu     

9. Saya tidak tenang di dalam kelas pada saat 

berlangsung pelajaran bahasa arab 
    

11. Dalam mengerjakan tugas bahasa arab saya 

sering lalai 
    

11. Pada saat diskusi saya mudah mengungkapkan 

pendapat 
    

12. Banyak teman yang mau bergaul dengan saya     

13. Saya vakum dalam setiap diskusi     

14. Teman-teman tidak mau bergaul dengan saya 

karena saya selalu menyendiri 
    

15. Pertanyaan guru dapat saya jawab tanpa rasa 

takut 
    

16. Saya takut menjelaskan materi bahasa arab     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA PERILAKU BELAJAR 

Tabel 2: skala perilaku belajar 

 

Variabel Aspek indikator No. Item Jenis soal 

Perilaku 

belajar 

Keterampilan Mampu 

membaca materi 

pembelajaran 

bahasa arab  

1 (+) 

 

 

 

 

Pengamatan Memperhatikan 

penjelasan guru 

3 (+) 

Kebiasaan 

belajar siswa 

Mengulangi 

pelajaran bahasa 

arab yang telah 

dipelajari 

sebelumnya 

7 (+) 

Membuat 

kelompokbelajar 

dengan teman 

yang 

mempunyai 

minat belajar 

bahasa arab  

4 (+) 

Berfikir 

asosiatif atau 

daya ingat 

Mampu 

memberikan 

contoh dari 

materi yang 

telah dijelaskan 

oleh guru 

9 (+) 

Berfikir 

rasional 

Membuat 

kesimpulan dari 

materi pelajaran 

yang diberikan 

oleh guru 

11 (+) 

Sikap  Yakin 

menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan oleh 

guru 

8 (+) 

Inhibisi  Menolak ajakan 

teman untuk 

6 (+) 



membolos 

 Apresiasi  Bangga dengan 

nilai yang 

diperoleh 

2 (+) 

 Tingkah laku 

afektif 

Sangat senang 

belajar bahasa 

arab tanpa ada 

paksaan dari 

orang lain 

5 (+) 

Diadaptasi dari skripsi skala perilaku belajar yang dibuat oleh Marhalim Umar (2116) 

dengan judul perbandingan perilaku belajar peserta didik di MI Muhammadiyah 

Salekoa dan peserta didik di SDN Center Malakaji kecamatan Tompobulu kabupaten 

Gowa. 

 

SKALA B 

Perilaku belajar 

Hari/Tanggal   : 

Nama              : 

No. Absen      : 

Kelas              :  

1. Pada skala ini terdapat 27 butir soal pertanyaan. Berilah jawaban yang 

benar-benar cocok dengan pilihan anda. 

2. Jawaban anda jangan dipengaruhi oleh jawaban pertanyaan lain maupun 

teman anda. 

3. Catat tanggapan anda pada lembar jawaban yang tersedia dengan 

memberikan tanda silang (x) sesuai keterangan pada pilihan jawaban yang 

tertera. 

 

KETERANGAN PILIHAN JAWABAN: 

ST   : Sangat Setuju 

S      : Setuju  

TS   : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. Pernyataan Pilihan jawaban 

ST S TS STS 

1. Materi pelajaran bahasa arab mampu saya baca 

dengan baik 

    

2.  Saya sangat bangga dengan nilai yang saya 

peroleh 

    

3. Pada saat guru menjelaskan materi saya 

memperhatikan penjelasannya 

    

4. Saya mengajak teman-teman untuk membuat 

kelompok belajar yang mempunyai minat 

belajar bahasa arab 

    

5. Meskipun tidak ada paksaan dari orang lain 

saya tetap rajin belajar bahasa arab 

    

6. Saya menolak ajakan untuk membolos     

7. Pelajaran bahasa arab yang telah dipelajari 

sebelumnya saya ulangi di rumah 

    

8. Saya yakin menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru 

    

9. Materi yang telah dijelaskan oleh guru dapat 

saya berikan contoh sesuai dengan materi yang 

telah dijelaskan 

    

11. Materi pelajaran bahasa arab yang telah 

diberikan oleh guru dapat saya buatkan 

kesimpulan 
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