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 التصريح بأصالة الرسالة

، وإذا كانت يف يوم آت وحدهاصّرحت الكاتبة أن هذه الرسالة من عملها 
مربهن أو مثبت بدليل على أهنا نتيجة تقليدية أو انتحال أو مساعدة الشخص 
اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة الىت كتبتها والشهادة اليت حصلت عليها 

. الكاتبة باطلتان للحكم
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 كلمة تمهيدية
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة احلمد هلل الواحد القهار 
، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ألويل القلوب واألبصار

. وحبيبنا حممد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد
 نعما كثرية وتوفيقا يهافالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، الذي قد أنعم عل

وىداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة 
كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية يف 

امعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية بج اللغة العربية  تدريستربية قسمالكلية 
. مكاسر

لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل 
خدمة بعض األساتذة واألصحاب استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت  واهلل 

ولذا وّدت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل . انتهت كتابة ىذه الرسالة كاملة
 :على ىؤالء املساعدين و املشرفني و املشجعني منهم

رحاين "واألم " عثمان شفيعي"الوالديين الكرميني العزيزين احملبوبني، األب  .1
اللذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن " فدي.ريكى، إيس

الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف 
 .عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا



 ه
 

مدير جامعة عالءالدين اإلسالمية ك. س إ.ماألستاذ الدكتور احلاج مسافر، .2
نائب املدير األول، . أغ.ذ الدكتور مردان،مااحلكومية مكاسر ونوابو األست
 نائب املدير الثاين، واألستاذة سىت. أ.واألستاذ الدكتور لنبا سلطان، م

الذين قد بذلوا جهودىم ، ة املدير الثالثةنائب. د.ح.، ف.أ.، م كارىعائشة
 . وأفكارىم يف توجيو جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

 الدكتورعميد كلية الًتبية ونوابو . غ.أ.، م.س.الدكتور احلاج حممد أمرى، ل .3
 مالك اةنائب العميد األول، والدكتورة مشك.غ.أ. مموليونو داموفوليـئ،

الدكتور احلاج شهر الدين األستاذ ، وةة العميد الثايننائب. إ.س.إبراىم، م
 العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم نائب.د.ف.عثمان، م

 .يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
اللغة العربية يف كلية الًتبية تدريس رئيس قسم . إ.اتح.إميكا، حمالدكتور  .4

 .الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة
اللغة العربية يف تدريس سكرترية قسم . فد.الدكتورة سىت عائشة خالق، م .5

 .كلية الًتبية اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة
شرف األول، والدكتورة سىت عائشة خالق، امل.غ.أ.الدكتورندوس ىادينج،م .6

ن ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه ا، الذة الثاينةمشرف .فد.م
 .الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل

كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .7
  .من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية



 و
 

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب قسم تدريس اللغة العربية يف كلية  .8
الطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام  الًتبية بوجو خاص و

الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من 
. أفكار وآراء يف تأليف ىذه الرسالة

وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة 
آمني يا رّب , وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يف امتام كتابة الرسالة, وعونا لدى القرّاء

 .العاملني
  

  

 

 

  م2017 مايو 10 مكاسر، 
  ه1438 شعبان 13  

                               
الكاتبة                                      

 
  
 سيت رمحة  
 20200112004/ت  



 

محتويات الرسالة 

أ ...................................................... صفحة ادلوضوع  
ب ................................................ التصريح بأصالة الرسالة 

ت ........................................................ موافقة ادلشرفني 
ث .................................................. اإلعتماد على الرسالة 

ج ...................................................... الكلمة التمهيدية 
د ....................................................... حمتويات الرسالة 

ز ......................................................... جتريد البحث 
 المقدمة: الباب األول

  1 ....................................البحثخلفية : الفصل األول 

   9................................ مشكالت البحث: الفصل الثاىن   
 9............................. توضيح معاىن ادلوضوع: الفصل الثالث  
 10......... .................  أىداف البحث وفوائده:الفصل الرابع
الدراسة المكتبية : الباب الثانى 

 13............... ...........دراسة عن إعطاء التقوية: الفصل االول  
 13..................................تعريف و أىداف إعطاء التقوية .1

 18............................مبادئ مهارات استخدام إعطاء التقوية .2

 23.......................................ادلكونات من إعطاء التقوية .3



 32........................... دراسة عن دوافع التعلم ال:الفصل الثاىن 

 32............................................تعريف دوافع التعلم .1

 33..........................................أشكال دوافع التعلم .2

 38.........................................مؤشرات دوافع التعلم .3
طرق البحث  : الباب الثالث 

 41........................... . مكان و نوع البحث:الفصل األول  
 42...............  و العينات النموذجيواجملموع الكلى: الفصل الثاىن  

 44............................. طريقة مجع البيانات: الفصل الثالث  
 46............................ أدوات مجع البيانات: الفصل الرابع  

 48...........................  طريقة حتليل البيانات:الفصل اخلامس 
نتائج البحث  : الباب الرابع 

 احملة عن ادلدرسة العالية احلكومية مموجو سلوسي  :       الفصل األول
 51.... .....................................الغربية

اعطاء تقوية التعلم لدى تالميذ الفصل العاشر بادلدرسة العالية  :        الفصل الثاىن 
 56 .................................احلكومية مموجو

الفصل العاشر  بادلدرسة العالية وصف دوافع تعلم الطالب  :       الفصل الثالث 
 59...   ...........................احلكومية ماموجو



تأثري إعطاء التقوية يف رفع دوافع تعلم اللغة العربية لدى : الفصل الرابع 
التالميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية 

 70........................................  ماموجو
اإلختتام : الباب الخامس 

 74......................................... اخلالصة: الفصل األول  
  75...................................... اإلقرتاحات: الفصل الثاىن  

 75   : ...............................................  ادلراجع
 ملحقات

 

 



  

 
 

 تجريد البحث
 سيت رمحة: اسم الباحثة 

 20200112004: رقم التسجيل 
 تعلم اللغة العربية لدى دوافعتأثير إعطاء التقوية في رفع :موضوع الرسالة  

 تالميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية الحكومية ماموجو

 
تعلم اللغة  دوافعتأثري إعطاء التقوية يف رفع  وصفلهتدف ىذه الرسالة 

 .العربية لدى التالميذ يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية ماموجو
إعطاء التقوية كيف ومن املشكالت املبحوثة يف ىذه الدراسة فهي 

كيف دوافع ، و  يقوم بو املعلم يف املدرسة العاليو احلكومية ماموجوالذى
تأثري  كيف ، والتالميذ يف تعلم اللغة العربية باملدرسة العاليو احلكومية ماموجو

يف الفصل إعطاء التقوية يف رفع دوافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ 
 .  باملدرسة العالية احلكومية ماموجوالعاشر

وجيري ىذا البحث يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية ماموج، 
وأما . كان ألهنا تعلمت فيهاىذا املة الباحثت اختارو. والية سوالويسي اجلنوبية

اجملموع الكلي يف ىذا البحث فهو مجيع التالميذ يف الفصل العاشر باملدرسة 
 . تلميذا110العالية احلكومية ماموج الذي كان عددىم 

أخذت الباحثة العينات النموذجية يف ىذا البحث وىي أربعني طالبا 
بسبب ال ميكن البحث على مجيع اجملموع الكلي، بل ميكن أخذ بعض  (40)

 . اجملموع الكلي



  

 
 

ويستند ىذا األمر إىل النظر أن للباحثة قصر الوقت واملال وقلة القوة 
و بإستخدام اإلمتحان علي البيانات فأخذت الباحثة اإلستنتاج ان . والقدرة

رفع حتفيزية تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف الفصل إعطاء التقوية متأثر علي 
يرجى ىذ البحث ليكون املراجع . العاشر باملدرسة العالية احلكومية ماموجو

مث ايضا من االىداف يف . املهمة للباحثني عن أمهية التقوية علي دوافع التعلم
 .ىذ البحث ىي ان تكون مصدر الدراسة على الطالب االخرين
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 الباب األول

 المقدمة

 ية المشكالتخلف: الفصل األول

لديهم مواىب  .تنوعةاملفريدة كـ اؿإمكانياتوالتالميذمع  كل كلديف احلقيقة، 

ةمن معيشة التالميذ  احملتملكاىب امل ك ترعرعت ،اسلتلفة بعضها بعضك خلوع 

حيث أف  ،توقدرمل  يفهم اؿمع الطالب الذم سلتلفة ، لكنها.منجزا مفخرا ذلم

.  غَت مناسبة ادلخابراتالقدرة

القدرة مهمة جدا يف حياة اإلنساف، كأهنم الًتبية علي معيشة 

الذم غلب الوفاء هبايف رتيع  الشرط األساسي ىي يف احلياة البشرية الًتبية.التالميذ

مبا يتماشوا كفقا  أف يزدىركا الناس مراحل احلياة، كمع عدـ كجودىا فال ؽلكن على

 .للقدـ كالنجاح كالسعادة تبعا لفكرة معيشتهم ) البغية( لتطلعات

                                                                                                                                                      

 2.  ص (Rineka Cipta ،2001: جاكرتا) الطبعة الثالثة ،Dasar-dasar Kependidikanفؤد إحساف
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التنمية الوطنية، كىي من  يف باعتبارىا من إحدل أىم القطاعات الًتبية

االندكنيسي،  اإلنساف جودة حياة إحدل الدعائم األساسية الرئيسية لتحسُت

 اهلل إىل التقول ك حيث أف الدافع كمصدر التحفيز لكل اجملاالت ىو اإلؽلاف

 .سبحانو كتعاىل

لِذسِذ فَيافْيسَيحُكوْيا ايَي يػ هَيا الَّلذِذيْينَي  مَينػُكوْيا إِذذَيا قِذيْيلَي لَيكُكمْي تػَيفَيسَّلحُكوْيا يفِذ الْيمَي َي 

إِذذَيا قِذيْيلَي انْيشُكزُككْيا فَيانْيشُكزُككْيا يػَيرْيفَيعِذ اهللُك الَّلذِذيْينَي  مَينػُكوْيا مِذنْيكُكمْي كَيالَّلذِذيْينَي كَي يػَيفْيسَي ِذ اهللُك لَيكُكمْي 

تػُكوْيا الْيعِذلْيمَي دَيرَيجَي  لُكوْيفَي خَيبِذيػْيرٌر اأُككْي  .ت كَياهللُك مبِذَيا تػَيعْيمَي

ا اف ق علي، كؽلكنالدرجة ادلرتفعةصل على ي  سوؼ العامل اآلية أف كضحت

،حيث جداكانت الًتبية مهمة .نطاؽ الذم ىو ساكن فيها   اؿا عليقق تقدـي 

، حىت  ػلتاج إىل نوعية جيدة من التعليمتكوف األكلية يف تنمية الوطنية، فاجملتمع

                                                                                                                                                      

 4. صDasar-dasar Kependidikan ,فؤد إحساف

( Toha Putra ،1998: سيمارنع )،Al-Qur’an dan Terjemahannya ،كزارة الدينية اإلندكنسي
 544.ص
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قادرة على اؿدؽلقراطية، ك اؿفتوحة ك املسلمية كاؿ كةذكياؿإنشاء العملية التعليمية غلد 

 .يةادلنافس

صعبة جبوانب من الدكافع كادلواقف اؿىوشكل من التعلم   الضعيتعلماؿ

كادلصاحل، كعادات التعلم، كاخلصائص الشخصية، كتربية األطفاؿ كأظلاط االتصاؿ 

موضوع البحث يف من كثَت األحياف ا اليت كانت توتلقى من كالديو كالبيئة التعليمي

 .علم النفس

اّف ، "Psikologi Pembelajaran"قالت امي كشَتم يف كتاهبا ادلتسمي با

الشخص غَت ادلنّجز ىو مشكلة التعلم متعلقة علي التحفيذ ك السلك ك الولع ك 

فلذالك، الشخص غَت ادلنّجز ػلتاج إيل اإلىتماـ ك التوجيهات . العادة التعليمية

 .من ادلشرؼ

طلفضة، ؽلكن أف ينظر إليو عندما يتلقى املالتالميذ دكافع   فإفكمع ذلك،

التالميذ ادلواد دتيل ادلواقف طالب صاخبة كحده، كالدردشة مع األصدقاء، كىناؾ 

بعض التالميذ الذين يؤدكف كاجباهتم كدراسية أخرل، كأقل من االىتماـ لتعلم 
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عندما ؽلن  التالميذ التمارين اليت من الصعب إىل حد ما، عدـ استكماؿ .مستمر

دكافع للتعلم ىي كاحدة  .قضية كليس لديهم احلافز للبحث عن حل ذلذه ادلسألة

 الرغبة ممن العناصر ادلطلوبة الستمرارية أنشطة التعلم كمتعة جيدة، ألف دكافع ق

 كفالتالميذ أفضل مث ىؤالء التالميذ يكوف يف عمل شيء ما، حىت عندما كدكافع

، ككانوا سعداء للمشاركة يف عملية التعلم حبيث حتوؿ جوىرم من ادلريب كفمتحمس

 .إىل ادلتعلم ؽلكن أف تتم بيسر كسهولة فهمها من قبل ادلتعلمُت

إعطاء التقوية .  لدل التالميذ ىي إعطاء التقويةدكافعطريقة كاحدة لتعزيز اؿ

 كؽلكن . على السلوؾ الذم ؽلكن أف يزيد من احتماؿ تكرار ىذا السلوؾترديدىو 

تعلم قد ؿاستخداـ أنشطة تعزيز ا .القياـ بأنشطة تعزيز التعلم اللفظي كغَت اللفظي

يزيد دكافع لدل التالميذ، كتعزيز السلوؾ اإلغلايب، تعزز الثقة بالنفس، كاحلفاظ 

 . التالميذ يف تعلمهمعلى مناخ التعلم يساعد

عنصر مهم لتطوير إمكانات ادلتعلمُت من خالؿ توفَت أنشطة ىي  دكافعاؿ

دكافع ؽلكن أف .  حتقيق التحصيل الدراسي األمثل يفالتعلم اليت حتفز ادلتعلمُت
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تساعد بشكل أساسي التالميذ يف كضع األشياء ادلصنوعة من تعزيز التعلم، 

كتوضي  األىداؼ ادلراد حتقيقها، كحتديد رلموعة من السيطرة على زلفزات التعلم، 

شخص يف التعلم، كإذا كاف يف حد ذاتو اؿ سوؼ ينج  .كحتديد استمرار التعلم

دكافع يف ىذه احلالة يتكوف  .رغبة أك ضلث يسمى دكافع للتعلم.ىناؾ رغبة للتعلم

. أف نفهم دلاذا غلدر التعلم( 2)ك  .معرفة ما الذم ؽلكن تعلمو( 1) :من أمرين

ألنو من  . دكافع كأساس لبداية جيدة يف التعلمقاالعتماد على عنصرين من ىذ

 ."لتعلم كالتدريس من الصعب أف تنج  فادكف دكافع 

كفَت اف م ادلعلم  غلب عليدكافع يف حتقيق صلاح الدرس،اؿكنظرا لضخامة دكر 

األنشطة التالميذية لتشجيعهم التعلم عن طريق قوتو . التشجيع أك التحفيز للطالب

كيقاؿ القوة الذىنية اليت تشجع التعلم أف يكوف دكافع للتعلم، كلذلك  .العقلية

. دلدرسُت كادلعلمُت كادلربُت لديهم دكر كبَت للطالب كاستمرارية التعليم كالتعلمؿ

يف األساس التغَتات السلوكية اليت ؽلكن أف تظهر من قبل التالميذ ادلتضررين من 
                                                                                                                                                      

 27. ص (2013,مبي أكسرك : جاكرتا  ). نظرية  الدافع  ك حتليل القياس يف التعليم . أكنو. ب.علزة
   .40. ص (2007,فت رجا غرفندك فرسد : جاكرتا  ). التفاعل ك الدافع  للتعلم. أ. سرد ؽلا ف
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اخللفية التعليمية كاخلربة اليت يتمتع هبا ادلعلم، كبعبارة أخرل، ادلعلمُت يكوف ذلا تأثَت 

 كما ادلعلم اجليد أف تكوف قادرة على إتقاف ادلهارات .على ادلتعلمُت تغيَت السلوؾ

من أجل إدارة عملية التعليم كالتعلم لو  ثار على حتسُت نوعية اخلرغلُت كادلتوقع أف 

 كىكذا، ؽلكن .حل سلتلف ادلشاكل اليت تنشأ يف عملية ألنشطة التعليم كالتعلم

للمدرسُت حتسُت دكره يف مهارات التدريس من خالؿ السيطرة على كاحد منها ىو 

.  تعزيز من قبل ادلعلم

تعزيز التعلم ىو أم . كؽلكن القوؿ أف التعزيز مهم جدا يف أنشطة التعلم

شكل من أشكاؿ ردا على ذلك، كىو لفظي أك غَت لفظي، كاليت ىي جزء من 

معلم تعديل السلوؾ إىل سلوؾ التالميذ، كاليت هتدؼ إىل توفَت معلومات أك 

 .مالحظات للطالب عن افعالو باعتبارىا عمال من أعماؿ التشجيع أك التصحي  

عادة ما يتم التعبَت عن التعزيز اللفظي أك أعربت عن طريق استخداـ كلمات الثناء 

بشكل صحي ؛  .لطيفة .كالتقدير، موافقة، كىلم جرا، على سبيل ادلثاؿ، كحسن
                                                                                                                                                      

 17. ص (2009,مبي اكسر : جاكرتا  ). مهنة التعلم  .أكف. ب. علزة
 74. ص (2005,رم  رسدكريا : بندكغ  ).   تصب   ادلعلم احملًتؼ.أكزر أكمساف . زلمد
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يف حُت التعزيز غَت اللفظي ىو تعزيز يف شكل  !نعم، مائة بالنسبة لك .ذكي

 .فتات، النه ، دلسة، األنشطة الًتفيهية، كالرموز أك الكائنات 

 . يف عملية التعلم ىو مؤثر جدا على دكافع لدل التالميذالتالميذتعزيزات 

. كيتحدث تعزيز الثناء اللفظي كالتشجيع من قبل ادلعلم لسلوؾ الطالب أك استجابة

لطيفة، كحسن، كاحلق، كاحلق، كاحلق،  .قد يكوف الكالـ على شكل كلمات

كؽلكن أيضا أف يكوف احلكم؛ على سبيل ادلثاؿ من أعماؿ مهمة جيدة أك  .كغَتىم

 .احلقيقية كما كنت تعمل على

كؽلكن أف يقاؿ للطالب أف يكوف دافعا جيدا دلعرفة إذا كاف لديو خصائص 

أف كاحدا منهم ىو رغبتهم كاستعدادىم للتعلم ككذلك التشجيع كػلتاج يف 

يف الفصل العاشر بادلدرسة العالية  كلكن يف الواقع، كىي حالة حتدث .التعلم

 ىناؾ .ماموجو تبُت أف التالميذ لديهم مستول دكافعية للتعلم سلتلفةاحلكومية

 طالب الذين لديهم مستول عاؿ من التحفيز على التعلم، كبعضها أقل، كأحيانا
                                                                                                                                                      

 . 120. ص  (2004,غرسند : جاكرتا ). علم النفس التدرس  .شيفوؿ حبررتار

 23. ص .نظرية  الدافع ك حتليل القياس يف التعليم .أكنو. ب. علزة
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 كجدت أيضا أف التالميذ غالبا ما يتغيب عن ادلدرسة بسبب عدـ كجود 

 .العاطفة أك دكافع للتعلم

كعالكة على ذلك، غلب أف تؤخذ حبكمة كالبحث عن حلوؿ، كخاصة من 

يف الفصل العاشر بادلدرسة العالية  تتعلق دكافعالتالميذ.قبل فئة ادلعلم ىذه الظركؼ 

 ماموجو، بعد مالحظة ادلؤلف، كجد الباحثوف العديد من ادلشاكل اليت احلكومية

كثَتا ما حتدث بُت اآلخرين، كتنفيذ أنشطة التعلم اليت تركز فقط على ادلعلم، 

كعملية التعلم ال تنطوم على الكثَت من التالميذ، حبيث التعلم شللة كأصب  بعض 

 ىناؾ طالب الذين يفتقركف إىل االنتباه .التالميذ أقل زتاسا يف ادلشاركة يف التعلم

 كلذلك، فإف .إىل عملية التعلم مع مسرحيتو اخلاصة كالدردشة مع التالميذ اآلخرين

كبناء  .احلاجة إىل الدكر احلقيقي للمعلمُت يف تقدًن التعزيز إلثارة دافعية التالميذ

عطاء إلتقوية يف "على اخللفية ادلذكورة أعاله، فإف الكتاب أحباثا حتت عنواف  تأ ثري إ 

 ابملدرسة إلعالية إحلكومية يف الفصل العاشررفع دوإفع تعمل إللغة إلعربية دلى إلتالميذ 

 ”.ماموجو



9 
 

  البحثمشكالت: الفصل الثاني 

 مشكالت ؽلكن صياغةؼ، ت اليت كصفتها الكاتبةكصف ادلشكال بناء على

  : ما يليالبحث على

 يقـو بو ادلعلم يف ادلدرسة العاليو احلكومية إعطاء التقوية الذلكيف  .1

 ماموجو؟

كيف دكافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية بادلدرسة العاليو احلكومية  .2

 ماموجو؟

تأثَت إعطاء التقوية يف رفع دكافع تعلم اللغة العربية لدل كيف  .3

 ؟  بادلدرسة العالية احلكومية ماموجويف الفصل العاشرالتالميذ 

توضيح معانى الموضوع : الفصل الثالث

 ةللباحث االحسن من كاف الرسالة، ىذه ىف البحث جوىر ىف اخلوض قبل

 : من موضوع الرسالة، ىي ادلعاىن شرحتأف
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قوة أك قوة يطرح نفسو من شيء، سواء كاف شخصا أك شيئا، ككل : تأثَت .1

شيء موجود يف الطبيعة اليت تؤثر على أم شيء يف ادلنطقة اجملاكرة 

 ىو عملية أك طريقة ادلعلم كشكل من أشكاؿ ادلكافأة لتعزيز :إلتقوية إعطاء  .2

 اطفاء السلوؾ غَت ادلرغوب فيو /السلوؾ ادلرغوب كمعاقبة 

كتشمل  .فسر كثافة كالتوجيو كاستمرار للفرد لتحقيق ىدفوت عملية ىي :دكافع .3

 .العناصر الرئيسية الثالثة يف ىذا التعريف كثافة، كالتوجيو، كادلثابرة

 ىو عملية تغيَت يف شخصية اإلنساف كستظهر التغيَتات يف شكل  :التعلم .4

حتسُت نوعية ككمية من السلوؾ مثل زيادة ادلهارات كادلعارؼ كادلواقف 

 .كالعادات كالفهم كادلهارات، قوة التفكَت كالقدرات

 البحث وفوائده  أهداف :الرابعالفصل 

 الباحثةمن  ، إماىدؼ أك فائدة تراد حتقيقها مطلقاالبحث ة نشطأكل ؿ

فواحدا كاحدا حتليلها ؽلكن البحث كفوائده ؼأىداؼ كأما . اآلخرين من أك نفسها

 :على النحو التايل
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أىداؼ البحث  .1

 :كبناء على صياغة ادلشكلة أعاله، فإف الغرض من ىذا البحث ىو

 يقـو بو ادلعلم يف ادلدارسة العاليو احلكومية إعطاء التقويةدلعرفة  . أ

 ماموجو

دلعرفة كيف دكافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية بادلدرسة العاليو  . ب

 احلكومية ماموجو

تأثَت إعطاء التقوية يف رفع دكافع تعلم اللغة العربية لدل دلعرفة  . ت

 . بادلدرسة العالية احلكومية ماموجويف الفصل العاشرالتالميذ 

  البحثفوائد .2

 للطالب. أ

دكافع كحريصة لديهم من ادلتوقع مع التعزيز، ؽلكن للطالب أف يكوف 

 .على التعلم، لذلك من تأثَت على حتسُت النتائ  التعليمية

 للمعلمُت . ب
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كمن ادلتوقع أف جترم متعة التعلم لتوفَت أقصى قدر من تعزيز حبيث 

 .يصب  التالميذ أكثر زتاسا كمتحمس لدراسة أصعب ادلعلمُت

 رسةللمد . ت

كتتوقع الدراسة للحصوؿ على مساعلات يف اجلهود ادلبذكلة لزيادة 

دكافع للطالب كتوفَت ادلدخالت إىل ادلدرسة إلدخاؿ حتسينات على 

التعلم، حبيث ؽلكن أف تكوف ادلدرسة مؤسسة ؽلكن أف طباعة خرغلي 

 .ذات جودة عالية
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبية

  التقوية إعطاءدراسة عن: الفصل االول

 أهداف إعطاء التقوية و تعريف. 1

  ذلك ؽلكن  فاف من ادلهارات األساسية للمعلمُت،مهارة ىي  التقويةإعطاء

ف التعلم ؽلكن أف إ يف إدارة عملية التعلم، لذلك ـ بدكرهاف يقومودلعلمُت علي ا

 تعليم ادلهارات األساسية ىو الشرط ادلطلق الذم ؽلكن .تكوف فعالة ككفاءة

 .للمعلمُت حتسُت جودهتا يف كل عملية التعلم

بعض نوع من مهارات التدريس " مشَتا إىل أف Wingkelككما ذكر من قبل

مهارات ( 3)مهارات لشرح، ( 2)ادلهارات توفَت التعزيز، ( 1:)من بُت أمور أخرل

 يف ىذه احلالة توفر مهارات ."فت  كادلهارات إغالؽ الدرس(4)يف طرح األسئلة، 

                                                                                                                                                      

  170ػ168. ص  (2004,غرسند : جاكرتا ). علم النفس التدرس .كينكل. سر. ك
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التعزيز ىي ادلهارات اليت تعطي االستجابة لردة الفعل أك اذلدايا للطالب دلتابعة 

 .الحًتاـ كالتقديراشعر بالدركس 

 :مأكزيو عثماف ىناؾ ذتانية مهارات التدريس، كه .ادةكما كفقا دلو

 مهارات االستجواب . أ

 مهارة التعزيز . ب

 عقدت رلموعة متنوعة من ادلهارات . ت

 كأكضحت ادلهارات . ث

 الدركس فت  كإغالؽ ادلهارات . ج

 ادلهارات ادلوجهة مناقشات رلموعة صغَتة . ح

 مهارات إدارة الصف . خ

 .تدرس مهارات اجملموعات الصغَتة كاألفراد . د

                                                                                                                                                      

 74. ص   (2005,رم  رسدكريا : بندكغ ) . تصب   ادلعلم  احملًتؼ.زلمد أكزر أكمساف
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توفر مهارات التعزيز ؽلكن تعريف نطاؽ كاسع حيث قدرة ادلعلمُت على تقدًن 

رد على سلوؾ التالميذ يف أنشطة التعلم، حبيث يتم تشجيع التالميذ على زيادة 

يف األساس اجلوائز ادلدل، كاجلوائز، اجملامالت كثَتا ما تفسر من .السلوؾ اإلغلايب

. خالؿ تعزيز مواقف ادلهارات الداخلية يف إعطاء التعزيز نفسو

التعزيز ىو سلوؾ ادلعلم على االستجابة لسلوؾ معُت من التالميذ اليت تسم  

  توفَت التعزيز ىو شكل من أشكاؿ رئيسية االنتباه .تتكرراؿمثل ىذا السلوؾ إىل 

توفَت التعزيز ىو عمل أك استجابة إىل شكل من . إىل تلميذ يف التعليم كالتعلم

أشكاؿ السلوؾ الذم ؽلكن أف يشجع على ظهور حتسُت نوعية ىذه السلوكيات 

 على السلوؾ اليت ترديد  كباإلضافة إىل ذلك، فإف التعزيز ىو .يف أكقات أخرل

 .ؽلكن أف تزيد من احتماؿ تكرار مثل ىذا السلوؾ

                                                                                                                                                      

 45. ص  (2009,فت رم  ر سدكريا : بندكغ ). مهنة  التدريس .حسبواف ك موجيونو . ج.ج
 272.ص  (1999,دفبكبد : جاكرتا ) .إسًت تيجيا ك طرؽ التدريس . مو لياىن سو منر ك جوىا ربورمانة

. 
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كىذا . فيإعطاء التقوية، نأخذ يف االعتبار األىداؼ اليت ؽلكن احلصوؿ عليها

إعطاء التقوية فقط، كلكن سوؼ  يعٍت أنو يف ادلمارسة العملية ادلعلم ليس لتوفَت

ألف اذلدؼ يف حد ذاتو سوؼ يكوف . نعرؼ األىداؼ احلقيقية اليت ينبغي حتقيقها

 على نطاؽ كاسع التعزيز اإلغلايب كرد فعل يهدؼ .االجتاه للمعلمُت يف خطواهتم

إىل مواصلة كزيادة اإلجراءات اإلغلابية اليت تفعل التالميذ يف أنشطة التعلم، حبيث 

 .يكوف دكافع للطالب لتحسُت اإلصلازات اليت مت حتقيقها

ذكر عثماف أف التعزيز لو تأثَت جيد  .بالتزامن مع عملية التعلم، كزارة الصحة

 :للطالب يف شكل موقفا اغلابيا جتاه التالميذ التعلم، كيهدؼ على النحو التايل

حتسُت انتباه التالميذ للدرس  . أ

 حتفيز كتعزيز دكافع كالتعلم . ب

 . حتسُت التعلم كتعزيز سلوؾ التالميذ منتجة . ت

                                                                                                                                                      

 81.ص. تصب   ادلعلم  احملًتؼ . زلمد أكزر أكمسات
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كعالكة على ذلك، كفقا ؿ مرنوك إدريس كأكض  أف إدارة تعزيز، كاذا بو يف 

الغرض من . الطريق الصحي  كمبدأ ؽلكن أف اإلصلاز الفعلي لالستخداـ ادلقصود

توليد ( ب)زيادة اىتماـ التالميذ يف عملية التعلم؛(أ) :إعطاء التقوية ىو استخداـ

توجيو تنمية تفكَت التالميذ ضلو التفكَت ( ج) .كصيانة كتعزيز دكافع لدل التالميذ

 مراقبة (ع)تنظيم كتطوير األطفاؿ اخلاصة هبم يف عملية التعلم؛ (د) .التباعدم

 .كتعديل سلوؾ التالميذ الذين ىم أقل إغلابية كتشجيع ظهور السلوؾ اإلنتاجي

الذم قاؿ إنإعطاء التقوية ذلك هبدؼ زيادة اىتماـ Mulyasaكشلا عزز ىذا الرأم 

التالميذ ضلو التعلم، كحتفيز كزيادة دكافع للتعلم، كحتسُت التعليم كالتعلم، كتعزيز 

 . السلوؾ اإلنتاجي

مشَتا إىل رأم اخلرباء ما سبق، فإنو ؽلكن أف طللص إىل أف ادلقصود من 

 أكثر كااستخداـ مهارات تقدًن التعزيز يف التعلم ىو حتفيز التالميذ على أف تكوف

كمن الضركرم حتسُت . كأيضا توجيو سلوؾ التالميذ ضلو األفضلانفسهمثقة لتطوير 
                                                                                                                                                      

 133.ص  (2010,الرز مديا : جغجاكرتا ). إسًت تيجيا ك طرؽ التدريس . مرنوكإدريس 
 78.ص (2005,رم  رسدكريا : بندكغ )  .تصب   ادلعلم  احملًتؼ. مو لياسة
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إعطاء  كؽلكن حتقيق ىذه األىداؼ إذا كاف .نوعية األنشطة التعليمية كالتعلم

 التقوية استخدامها كفقا دلبدأ حق، ككذلك ظلاذج من ادلستخدـ، حبيث يكوف دكافع

أىم ىدؼ ادلراد حتقيقو ىو إعطاء حافز  . التالميذ بأم مادة معينة من قبل ادلعلم

 عن ين ناجمكا االصلازات ليساء غالب التالميذ الذين ىم ضعف يفللطالب ألنو

 . نقص يف القدرة، كلكن بسبب عدـ كجود احلافز

إعطاء التقوية  مبادئ مهارات استخدام. 2

  التعزيز ادلستمر. النمط األساسي ىو ظلط من أظلاط التعزيز كادلستمر يف أجزاء

 كىذا من شأنو تعزيز .إعطاء التقوية ما ىو ضركرم مئة يف ادلئة لتسيَت فئة معينة ىو

يف . يكوف مناسبا، عندما تدار يف بداية ادلدرسة اجلديدة كلكن عادة نادرا ما تفعل

 كينبغي .حُت أف التعزيز اجلزئي ىو تعزيز نظر الستجابة معينة، كلكن ليس كلها

توفَت ظلط كتَتة التسلي  كفقا الحتياجات التالميذ حبيث تعزيز ستكوف فعالية 

 .ككفاءة
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على الرغم من أف تعزيز كبسيطة ؽلكن أف يكوف ذلا تأثَت إغلايب على 

التالميذ، أحيانا التعزيز أيضا ؽلكن أف جتعل التالميذ يًتددكف يف تعلم لتعزيز شريطة 

 ألف ادلعلمُت غلب إيالء االىتماـ دلبادئ .أف يكوف كفقا للسلوؾ ادلطلوب كالطالب

 ىناؾ بعض األمور اذلامة اليت ؽلكن أف .التعزيز لتجنب األخطاء يف تطبيقها

تستخدـ ادلبادئ التوجيهية من حيث ادلبدأ من ادلعلمُت يف توفَت التعزيز للطالب، 

إعطاء انطباع إغلايب (2) .اليت أجراىا دافئة كركح(1):يف حُت أف ادلبادئ ىي

قد تكوف شخصية أك (  4) .يكوف ذلا تأثَت على السلوؾ اإلغلايب(3) .للمتعلم

 .جتنب استخداـ استجابة سلبية( 5)رلموعة؛

 :كأعرب أكزم عثماف مبادئ استخداـ التعزيز، كىي .كزارة الصحة

كأظهرت مواقف ادلدرسُت كاألساليب مبا يف ذلك الصوت  .الدؼء كاحلماس . أ

 .كاإلؽلاءات كحركة اجلسم الدؼء كاحلماس يف ادلعلمُت لتوفَت التعزيز

                                                                                                                                                      

ص   (1999,دفدكبد : جاكرتا ).  إسًت اتيجيات  التدرس ك التعلم .مو ليانىسو منر ك جوىار بورما نة 
.277 
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كينبغي إيالء تعزيز كفقا لسلوؾ كمظهر الطالب لدرجة أنو يفهم  .مغزل . ب

 .كيعتقد انو يستحق التعزيز

استجابة سلبية يف شكل تعليقات، نكت كمهينة،  .جتنب رد فعل سليب . ت

 .التهكم كقحا ال تشجع التالميذ على تطوير أنفسهم

 :كأعرب أيضا عن استخداـ التعزيز، كىي

 .عُتاملشخص اؿإعطاء تقوية  (1

تعزيز غلب أف تكوف كاضحة دلن ىي موجهة ألنو إف مل يكن، كسوؼ تكوف 

لذلك، قبل إعطاء التعزيز، غلب على ادلدرسُت أكال ذكر اسم الطالب  .أقل فعالية

 .يف السؤاؿ، ػلدؽ يف كجهو

إعطاء التقوية رلموعة  (2

                                                                                                                                                      

 82. ص (2005,رم  ر سدكريا : بندكغ ).تصب   ادلعلم  احملًتؼ . زلمد أكزر أكمساف 
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كؽلكن أيضا إعطاء التعزيز جملموعة من التالميذ، مثل عندما يتم االنتهاء من 

ادلهمة بشكل جيد من نوع كاحد، كادلعلم السماح أصبحت الكرة الطائرة الدرجة 

. اللعب حبو 

إعطاء التقوية فورا  (3

تعزيز غلب أف تعطى مباشرة بعد السلوؾ الناشئة أك يتوقع استجابة 

 .إعطاء التقوية ىدية ادلؤجلة، دتيل إىل أف تكوف أقل فعالية.الطالب

 . االختالفات يف االستخداـ (4

نوع أك نوع من التعزيز ادلستخدمة غلب أف تكوف متنوعة، ال تقتصر على نوع 

 .كاحد فقط ألنو سوؼ يؤدم إىل ادللل كمع مركر الوقت سوؼ تكوف أقل فعاال

أربعة مبادئ اليت غلب Djamarahال ؼلتلف كثَتا مع ىذه اآلراء، كما كشف 

مراعاهتا يف تقدًن التعزيز للطالب، على أمل تعزيز ؽلكن القياـ بو على كجو 

 :التحديد، كىي

دافئة كمتحمس  ( أ
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الدؼء كاحلماس من ادلعلمُت يف تقدًن التعزيز للطالب جود جانبا ىاما من 

الدؼء كاحلماس ىو اجلزء ادلرئي من التفاعل  .نتائ  السلوؾ كتعلم التالميذ

 .بُت ادلعلم مع التالميذ

جتنب استخداـ التعزيز السليب  ( ب

على الرغم من إعطاء انتقاد أك عقاب فعاؿ لتغيَت دكافع لدينا، كادلظهر، 

كسلوؾ التالميذ، كلكن احلكم على أف نتيجة فعالة معقدة جدا، كنفسيا 

العديد من عواقب غَت مرغوب فيها  .للجدؿ إىل حد ما، ألنو غلب جتنبها

يصب  التالميذ باإلحباط، يكوف شجاعا، كسوؼ  :تنشأ على سبيل ادلثاؿ

 .احلدث يتكرر

استخداـ متنوعة  ( ت

 .التعزيز غلب أف ختتلف من ادلكونات كالوسائل، كإعطاء الدؼء كاحلماس

 .اف تعزيز االستفادة أيضا من اجتاىات سلتلفة لإلدارة

ذات مغزل  ( ث



23 
 

من أجل أم تعزيز لتكوف فعالة ال بد من تنفيذىا يف احلاالت اليت تعرؼ 

 .التالميذ العالقة بُت تعزيز للسلوؾ كرأل أنو كاف مفيدا للغاية

من رأم بعض اخلرباء ؽلكن استنتاج حوؿ مبادئ يف تقدًن التعزيز أف ادلعلم 

 مث حاكؿ .غلب أف ؽلتلك كاحدة منها ىي، ينبغي توفَت التعزيز مع الدؼء كاحلماس

يسعى ادلعلم لتوفَت التعزيز لتجنب التالميذ للرد التعزيز السليب  .جتنب ردا سلبيا

تعليقات جاذبية،  / فضال عن تعزيز معينة غلب أف يكوف يسبب استجابة .كما

مبعٌت أف يتلقى التالميذ بسركر، حبيث يكوف ذلا تأثَت على اىتماـ الطالب عالية 

كباإلضافة إىل ذلك، فإف حالة من التالميذ مع بعضهم . على ادلواد اليت تتلقاىا

البعض ليست ىي نفسها، لذلك، باستخداـ االختالؼ من التعزيز سوؼ تسبب 

 .دكافع لدل التالميذ

إعطاء التقوية ات من مكون.3

                                                                                                                                                      

 .124ػ123.ص . (2009,رينيك جيفتا : جاكرتا  ). علم النفس التعلم . شيفوؿ البحر رتارة 
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 كؽلكن . الفعالةيف تقدًن إعطاء التقوية أف نظر يف تعزيز منهم سوؼ تعطى

اجلنس أك الدين أك )أف يتم ىذا من خالؿ النظر للطالب اختالفات يف فئة 

 على سبيل ادلثاؿ، كتعزيز رلموعة سلتلفة من .، كأيضا رلموعة عمرية معينة(العرؽ

سنوات 6إعطاء التقوية للفرد، أك تعزيز للطالب أف الذين تًتاكح أعمارىم بُت 

عاما نظرا 12تكوف سلتلفة من إعطاء التقوية للطالب الذين تًتاكح أعمارىم بُت 

. الطلفاض طالب الصف ذلا خصائص سلتلفة مع التالميذ عالية اجلودة

 :الدباغ التمييز بُت أنواع التحفيز إىل عدة، كىي

التعزيز اإلغلايب، كالعرض أم من احلوافز اليت تزيد من احتماؿ كجود  ( أ

 .استجابة

التعزيز السليب، أم تقييد التحفيز غَت سارة، كالتحفيز إذا أهنيت سيؤدم  ( ب

 .إىل احتماؿ استجابة
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 .العقاب، كىي توفر حافز غَت سارة على سبيل ادلثاؿ تناقض أك التوبيخ ( ت

إزالة حافز لطيف أك )أشكاؿ أخرل من العقاب مثل تعليق حافز لطيف 

 .تعزيز

 .تعزيز األساسي، كاالحتياجات الفيزيولوجية التحفيز ( ث

ادلعلم تعديل السلوؾ، كىي معاملة ادلعلمُت للطالب على أساس مصاحلهم  ( ج

 .كسعادهتم

مهارات يف تقدًن التعزيز تتكوف من العديد من ادلكونات اليت حتتاج إىل أف 

تفهم كاليت تسيطر عليها استخدامو من قبل ادلعلم حىت يتمكن من توفَت التعزيز 

 :أما بالنسبة لبعض ادلكونات يف التعزيز، كىي .حبكمة كبشكل منتظم

 التعزيز اللفظي .1

 متعزيز شكل من أشكاؿ التعبَت كاجلسم احلرؾ .2

 قًتباملكتب اؿتعزيز  .3

                                                                                                                                                      

 34ػ33. ص. (2009,رينك جفت : جاكرتا  ). علم النفس التعلم. زلمد دليونو
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 تعزيز اتصاؿ .4

 تعزيز مع األنشطة الًتفيهية .5

 .تعزيز حرؼ أك األجساـ .6

عرفة نوع من ملكباإلضافة إىل ادلكونات ادلذكورة أعاله، ػلتاج ادلعلموف أيضا 

التعزيز الذم ؽلكن القياـ بو من قبل ادلعلم يف غرفة الصف حبيث ؽلكن القياـ بو أف 

 :أكزم عثماف تعزيز تنقسم إىل قسمُت، علا .كفقا دلوه.تعلم جيدا كفقا للتوقعات

أعرب باستخداـ كلمات الثناء كالتقدير، موافقة،  /كأعرب عادة  .تعزيز اللفظي .1

جيد، جيد جدا، حقا، ذكية، نعم، مائة بالنسبة  :على سبيل ادلثاؿ .كىلم جرا

 !لك

 .تعزيز غَت لفظي .2

تعزيز اإلؽلاءات، مثل إؽلاءة أك يهز رأسو، ابتسامة، جتعد اجلبُت، شلتاز،  ( أ

 نظرة حادة /كجو غائم، مع كجو مشرؽ، عيوف األصدقاء بارد 

                                                                                                                                                      

 56. ص  .(2000,ينس فرس : سركرتا  ) . 1تعليم  ك التعلم.غينوا كأىد قائك 
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تعزيز النه ، اقًتب ادلعلم للطالب للتعبَت عن القلق كالسركر إىل الدركس  ( ب

مدرس يقف  :على سبيل ادلثاؿ .مظهر من التالميذ /ادلستفادة السلوؾ 

رلموعة من  /جبانب الطالب، كسار ضلو الطالب، غللس قرب شخص 

 .ادلشي على جانب التالميذ /التالميذ

الكتف، /ربت على كتف الطالب  :على سبيل ادلثاؿ .تعزيز اللمس ( ت

 .كادلصافحة، رفع اليدين من طالب الذين فازكا يف ادلباراة

الفتا التالميذ الذين  :على سبيل ادلثاؿ .إعطاء التقوية مع األنشطة الًتفيهية ( ث

 .لديهم القدرة للدركس ادلوسيقى كزعيم جوقة

،  .الكائنات /إعطاء التقوية على شكل حرؼ  ( ج مثل بطاقات صور، النجـو

 . البالستيك، شارة أك تعليقات مكتوبة على دفاتر التالميذ

                                                                                                                                                      

 81. ص. (2005,رم  رسديك : بندكغ  ).  تصب   ادلعلم  احملًت ؼ.زلمد أكزر أكساف
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 يف أنواع التعزيز ادلناسبة كأيضا مع مراعاة مكونات نظريف تقدًن التعزيز أف 

 ألف إدارة تعزيز الطبقة سوؼ تشجع التالميذ على تطوير .ادلهارات ادلناسبة

 .أعماذلم يف أنشطة التعلم كتطوير نتائ  التعلم

كيفية توفيرإعطاء التقوية .4

تاج دلعرفت حوؿ أنواع ادلكاسب اليت ستعطى للطالب حىت ي ادلعلم كاف 

ؽلكن التالميذ لديهم دكافع العالية يف التعلم من شأهنا أف تؤثر على سلرجات التعلم 

 أما عن كيفية دكافع ىو مع حديد .اليت سيتم احلصوؿ عليها من قبل التالميذ

كلكن قبل ذلك، غلب على ادلعلم يعرؼ كيفية توفَت التعزيز كىذا ىو  .التسلي 

 .الًتتيب الصحي  كاجليد التسلي  نظرا ؽلكن نقلها بشكل صحي 

 : مع بعض ظلاذج أك طرؽDjamarahكؽلكن أف يتم استخداـ التعزيز كفقا 

 تعزيز اجملموعة بأكملها ( أ



29 
 

استخداـ التعزيز جلميع أعضاء اجملموعة القياـ ادلعلمُت بشكل مستمر كما 

 عناصر التعزيز على سبيل ادلثاؿ كاليت ؽلكن .ىو احلاؿ يف التعزيز لألفراد

 .تعزيز اللفظية، إؽلائية، كعالمات كاألنشطة :استخدامها

 تعزيز تأخر ( ب

 كلكن .تأخَت التعزيز ىو يف الواقع أقل فعالية بادلقارنة مع اإلدارة مباشرة

التأخَت ؽلكن أف يتم عن طريق إعطاء تفسَت أك األلفاظ الدالة، أف تعزيز 

 .تأجيل كستعطى يف كقت الحق

تعزيز جزئي  ( ت

مت منحها لبعض ردكد  .التعزيز اجلزئي لتعزيز جزئيا أك غَت قابل لالستمرار

 .التالميذ كاستخدامها لتجنب استخداـ التعزيز السليب كإعطاء النقد

 تعزيز األفراد ( ث
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تعزيز الفرد ىو التعزيز على كجو التحديد، على سبيل ادلثاؿ يدعو القدرات، 

كادلظهر، كاسم الطالب يشعر بالقلق، ألنو سيكوف أكثر فعالية من أم ذكر 

  .على اإلطالؽ

كبالتايل، ينبغي أف يتم ادلعلم يف تقدًن التعزيز بعناية كنكوف حذرين يف حتديد 

كالطريقة كتَتة تعزيز تتصل . كيفية تعزيز للطالب كفرد أك كعضو من فئة

االحتياجات الفردية، كادلصاحل، كالسلوؾ، كالقدرة كلها مبادئ ىامة جدا يف تعزيز 

 .ىذه ادلهارات

ىذا .ادلدرسُت كادلهارات اليدكية توفَت التعزيز ادلطلوبة الدقة يف إعطاء التالميذ

ىو ألنو عندما يستخدـ التعزيز يف حالة أك يف الوقت غَت ادلناسب، مث ىذا سوؼ 

 األشياء يف االعتبار تعزيز ىو ادلعلم غلب أف نتأكد .يؤدم إىل تعزيز فعالية تضيع

من أف التالميذ سوؼ نقدر كحتقيق االستجابة نظرا لسلوؾ ادلعلمُت الذم قاـ بو 

 .التالميذ

                                                                                                                                                      

 123ػ122.ص  . (2002,فت رينك جفت : جاكرتا  ). علم  النفس التعلم  . شيفو ؿ حبر رتارة 
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يدفع التالميذ االنتباه إىل ادلعلم، (1) :التعزيز ؽلكن أف يتم يف احلاالت التالية

كاالنتباه إىل األصدقاء كغَتىا من األشياء اليت أصبحت كجهة ادلناقشة؛ 

االنتهاء من (3),الطالب يدرس، بو مهاـ الكتب كالقراءة، كيعمل على متنها(2)

العمل مع عمل ذات نوعية جيدة ( 4)،أصلزت بالكامل، أك شكل كامل)العمل 

من حيث النوعية )أعماؿ الًتميم (5)نظافة، كالدقة، كاجلماؿ، كنوعية ادلواد؛ )

السليم، غَت الئق، اللفظية )كىناؾ فئة من السلوؾ (6 )كالنتائ  أك األداء

ادلهاـ ادلستقلة تنمية على التوجيو الذايت، إدارة السلوؾ (7.)كاجلسدية، ككتابة

 .اخلاصة هبم، كاختاذ ادلبادرات أنفسهم

 :، كيفية حتفيز أنشطة التعلم يف ادلدارس، كىيSardimanكفقا 

 .إعطاء أرقاـ كرمز لألنشطة التعلم . أ

 .ىدية، أم ىدية لشخص ما عن كظيفة . ب

تكمل  .احلمد ىو شكل من أشكاؿ التعزيز اإلغلايب كىو دكافع جيدة . ت

 .لتشجيع التالميذ على أف يكوف ادلزيد من اإلثارة يف التعلم
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العقاب، كذلك التعزيز السليب، كلكن عندما تعطى بشكل صحي  كحبكمة  . ث

 .كلذلك، غلب على ادلدرسُت فهم مبادئ احلكم .ؽلكن أف يكوف أداة دكافع

من رأم أعاله ؽلكن أف طللص إىل أف تعزيز كأداة تعليمية تتكوف من نوعُت 

 يهدؼ التعزيز اإلغلايب لتحفيز دكافعالتالميذ جلعلو .التعزيز كىي اإلغلابية كالسلبية

 يف حُت التعزيز السليب ادلقصود أف الطفل ال تفعل أشياء زلرمة ادلعلمُت ألف .أفضل

 .النتيجة ليست جيدة للطفل

 :مث، بناء على الوصف أعاله، كادلؤشرات ادلستخدمة يف مناقشة تعزيز النحو التايل

األرقاـ، كاذلدايا، كاجملامالت الشخصية كلفئة كاملة، من  :التعزيز اإلغلايب ( أ

. ضربة رأس ادلعلم كابتسم عالمات السعادة، اقًتب من التالميذ كتصفيق

 .حترير ادلهمة أك الوضع عقوبة أقل ادلفضلة كفعالة :التعزيز السليب ( ب

تعلم الدوافع دراسة عن : الفصل الثاني

 دوافع تعلم تعريف .1

                                                                                                                                                      

 92. ص . (2007,رج غرفندك فرسد : جاكرتا  ). التفا عل ك الدافع  للتعلم . سر دؽلاف 
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دكافع مصطل  يأيت من دكافع الكلمة اليت ؽلكن أف تفسر على أهنا قوة الواردة 

 "حافز"  ينبع دكافع من كلمة.يف شخص، اليت تسبب شخص ذلذا الفعل أكاألفعاؿ

شلا يعٍت أف القول دكافعة موجودة داخل الشخص ألداء أنشطة معينة من أجل 

 يف أنشطة التعلم، كؽلكن اعتبار دكافع باعتباره القوة دكافعة .حتقيق اذلدؼ

الشاملة ضمن التالميذ الذين يقودكف، كضماف االستمرارية كتوفَت أنشطة التوجيو 

 .كالتعلم،ذلك أف األىداؼ ادلرجوة ؽلكن حتقيقها

دكافع كالتعلم نوعاف من األشياء اليت ترتبط ارتباطا كثيقا كالتأثَت على بعضها 

التعلم ىو تغَت يف إحداث تغيَت يف السلوؾ، حيث ىذه التغيَتات ؽلكن  .البعض

 مث يتم تعريف . أف يؤدم إىل سلوؾ جيد، لكنو قد يؤدم إىل سلوؾ سيئ

دكافعللتعلم على حد سواء التشجيع الداخلي كاخلارجي للطالب الذين يتعلموف 

 .الجراء تغيَت السلوؾ

                                                                                                                                                      

  120. ص . (2007,رج غر فندك فرسد : جاكرتا  ). التفا عل ك الدافع  للتعلم . سردؽلاف 
 85.ص  . (2007,رم  رسدكرم : بندكغ  ). علم  النفس الًتبوم . زلمد غليم  بوركنتوا 
 31. ص  (2013,مبأكسر : جاكرتا  ). نظر ية الدافع ك مكاسبو . زلمد أكزر أكمساف 
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الذين كجدكا دكافع ىو كسائق ػلوؿ الطاقة Djamarahكدتاشيا مع سيف حبرم 

 كىو ال .يف شخص يف شكل من أشكاؿ النشاط احلقيقي لتحقيق أىداؼ معينة

الذم ػلدد دكافع كما يقود جهدا كاعيا  M. Ngalim Purwantoؼلتلف كثَتا عن رأم 

للتأثَت على سلوؾ الشخص الذم مت نقلو للعمل على فعل شيء من أجل حتقيق 

 .نتيجة أك ىدؼ معُت

استنادا إىل بعض ىذه اآلراء، فإنو ؽلكن القوؿ بأف تعريف دكافعية للتعلم ىو 

 .كل شيء أف القوة كتشجيع شخص يف أنشطة التعلم لتحقيق شيء ادلراد حتقيقها

كىكذا، عندما يكوف الشخص لديو حاجة كحافز، كقاؿ انو سوؼ يشجع على 

 .احلصوؿ على كضركرة موضوعية يف ىذه احملاكلة

 أشكال دوافع تعلم   .2

من أجل إعطاء حافز للطالب كادلعلمُت حباجة إىل أف تكوف شاملة كاحلذر 

يف نقلها، ألف يف بعض األحياف ادلعلم يهدؼ إىل إعطاء التالميذ احلافز دلزيد من 

                                                                                                                                                      

 71.ص . علم النفس الًتبوم . شيفو ؿ حبر رتارة 
 71.ص  (2007,رم  رسدكرم : بندكغ ).علم النفس الًتبوم .زلمد غليم يوركنتو 
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العاطفة كادلثابرة يف التعلم، كلكن ما ػلدث ال دكافع التالميذ، ألف دكافع تعطى أقل 

 ىناؾ عدة أشكاؿ كاحلاجة إىل النظر يف دكافع ادلعلمُت يف أنشطة تعلم طرؽ، .دقة

مشاركة (4), ادلنافسة أك اخلصومة(3)جوائز(2)إعطاء أرقاـ( 1) :كىي

كالرغبة يف (9 )عقوبة( 8)الثناء( 7)معرفة النتائ ؛ ( 6)يعطي مكررات(5)األنا

 .اعًتؼ الوجهة(11)الفائدة( 10)التعلم

إعطاء أرقاـ  (1)

على الرغم  .األرقاـ ىي رمز للقيمة من قبل التالميذ احملرز يف أنشطة التعلم

من أف عدد أك قيمة ليس ىو اذلدؼ الوحيد، كلكن يف الواقع العديد من 

التالميذ الذين يسعوف لدرجات االختبار جيدة، كدرجات جيدة، حىت قيمة 

 .كبعبارة أخرل، لكوهنا دافعا قويا جدا للطالب .االمتحاف النهائي جيد

ىدية  (2)

                                                                                                                                                      

 95ػ92. ص . التفا عل ك الدافع التعلم . سر دؽلاف 
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معظم التالميذ أشعر  .كؽلكن أيضا اعتبار اذلدايا كما دافعية اإلصلاز

بالسعادة كالفخر عندما منحت اجلائزة أك قيمة مدرسة جيدة من قبل 

 .معلميهم كأكلياء األمور

ادلسابقة أك ادلنافسة  (3)

ادلنافسة ؽلكن استخدامها كوسيلة من كسائل التحفيز لتشجيع تعلم 

ادلنافسة سواء بشكل فردم أك يف رلموعات ؽلكن أف حتسن  .التالميذ

 .التحصيل العلمي للطالب

 مشاركة األنا (4)

التوعية للطالب أف يشعر بأعلية ادلهمة كأعترب مبثابة التحدم على استعداد 

حىت للعمل جبد يف خطر من احًتاـ الذات تصب  كاحدة من أشكاؿ مهمة 

 االنتهاء من العمل بصورة جيدة ىو رمز للفخر .من دكافع مبا فيو الكفاية

 .كتقدير الذات

 إعطاء اعادهتا  (5)
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كبالتايل  .كالتالميذ سوؼ تكوف قابلة للتطبيق إذا معرفة ىناؾ سيكوف تكرار

 كلكن غلب أف نتذكر ىنا ليس .إعطاء اعادهتا ىو أيضا كسيلة من الدكافع

 .يف كثَت من األحياف توفَت تكرار، ألهنا ؽلكن أف تكوف شللة كركتينية

كباإلضافة إىل ذلك، ػلتاج ادلعلموف أيضا أف تكوف مفتوحة كنقوؿ للطالب 

 .من شأهنا أف تكرار

 معرفة النتائ  (6)

من خالؿ معرفة نتائ  العمل كتشجيع التالميذ على دراسة أكثر صعوبة، 

 كعيا بأف التحصيل الدراسي يزيد، ىناؾ .خصوصا إذا مت إحراز تقدـ 

 .حافز على التالميذ دلواصلة التعلم كنتيجة لذلك زادت التوقعات

 مدح  (7)

مع الثناء السليم  .احلمد ىو شكل من أشكاؿ التعزيز اإلغلايب كدكافع جيدة

 .كتعزيز جو لطيف كيزيد من شغف للتعلم كسوؼ ترفع الثقة بالنفس

 عقاب (8)
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العقاب ىو التعزيز السليب كلكن إذا ما أعطيت بشكل صحي  كحبكمة 

لذلك، يف العقاب، فإف ادلدرسُت على فهم .ؽلكن أف تكوف كسيلة لتحفيز

 .مبادئ احلكم

 كالرغبة يف التعلم  (9)

 .الرغبة يف التعلم يعٍت أف ليس ىناؾ فجوة عنصر النية كالرغبة يف التعلم

الرغبة يف معرفة التقييم الذايت لطالهبم تصب  دكافع دلعرفة ذلك ينبغي أف 

.  يكوف نتيجة أفضل

 فائدة (10)

الفائدة ؽلكن أف تنشأ بسبب احلاجة، كتقوؿ الفائدة ىي كسيلة ألصل دكافع 

 عملية التعلم ؽلكن أف تسَت بسالسة اذا كاف مصحوبا .أك مدير ادلدرسة

أما بالنسبة للبعض كسيلة لتحقيق ذلك إلثارة شرط اىتمامهم،  .باىتماـ

التواصل مع ىذه القضية من التجارب السابقة، كتوفَت فرصة للحصوؿ على 

 .نتائ  جيدة، كاستخداـ أشكاؿ أك أساليب التدريس ادلختلفة
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 يتم إثبات الفوائد (11)

يتم احتساب الفائدة كقبوؿ من قبل التالميذ، ىو أيضا كسيلة من التحفيز 

 ألنو من خالؿ فهم األىداؼ ادلراد حتقيقها سوؼ تنشأ الركح .مهم جدا

 .دلواصلة التعلم من أجل الوصوؿ إىل الوجهة ادلقصودة

باإلضافة إىل األشكاؿ ادلذكورة أعاله، كبطبيعة احلاؿ، ىناؾ العديد من 

 كعالكة على .األشكاؿ كالطرؽ األخرل اليت ؽلكن استخدامها من قبل ادلعلمُت

ذلك، ال يقل أعلية أف ادلعلمُت تطوير كاألشكاؿ ادلباشرة من التحفيز، حبيث تكوف 

 .نتائ  التعلم اليت مت احلصوؿ عليها ؽلكن أف تكوف ذات مغزل

تعلم ال مؤشرات دوافع .3

عندما ؽلن   .دكافع ؽلكن أف تؤثر على شخص ما يف نشاط معُت

 على .التالميذدكافع للتعلم أهنا تعبَت عن ىذا دكافع يف العديد من الطرؽ ادلختلفة

 اآلف .الرغم من أف دكافع ىو دفعة قوة، كلكنها ليست مادة اليت ؽلكن مالحظتها

 .ؽلكننا القياـ بو ىو حتديد مؤشرات دكافع للتعلم نفسها
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مركنة كال يفل (2 )ادلثابرة يف مواجهة مهمة(1) :مؤشرات دكافع، كىي

أحب أف تعلم بشكل ( 4).تلقي دركس لتحقيق ىذا االصلاز(3 )بسهولة

ػلافظ جبرأة إذا كاف ىذا صحيحا، (6)سعيد، كادلثابرة يف التعلم كقوية(5)مستقل

 .مثل القياـ أسئلة ادلمارسة( 7)

دكافع لتعلم أف يكوف ذلا دكر كبَت يف صلاح أم شخص مع بعض ادلؤشرات 

عدـ  - الرغبة كالرغبة يف النجاح -:كىذه ادلؤشرات ىي .أك العناصر اليت تدعمها

اجلائزة يف  -  ماذلم كادلثل العليا للمستقبل -كجود احتياجات دكافع كالتعلم؛

 .كجود بيئة تعليمية مالئمة-رغبة الفائدة يف التعلم؛  -التعلم؛ 

 .اف ادلؤشرات ادلذكورة أعاله، كاستخدـ الباحثوف يف إعداد االستبياف دكافع

خصائص الطالب الذم لديو دكافعية  /بناء على ما سبق فإنو من مؤشرات كاضحة 

 .العالية كالركح جدا لتحقيق أىدافها كال تتخلى بسهولة، قبل احلصوؿ على ما تريد

 كينبغي أيضا أف .طالب الدفاع عن  رائو عندما كاف كاثقا كتعترب عقالنية دتاما

                                                                                                                                                      

  92.ص   (2007,رج غرفند فرسد : جاكرتا  ). التفاعل ك الدافع للتعليم .ـ .أ.سر دؽلاف 
 23.ص . نظرية  الدافع ك قياسة  . أكنو. ب.علز ة
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تكوف حىت أكثر الطلبة حساسية كاستجابة جملموعة متنوعة من ادلشاكل ادلشًتكة، 

 .ككيفية التفكَت يف حل
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 الباب الثالث

 طرق البحث

 البحث مكان و نوع: الفصل االول

 نوع البحث .1

للحصوؿ "كصفياؿ"البحثتصميم بلكمي، كالبحث ا ىذا البحث ىونوع 

حوؿ ىذا  أك ادلستمرة ةكجودامل احلقيقة يف االرتباط أكاختبار كاقعاؿ على صورة

 .ادلبحث أك كضع تالعب ادلعاملة  الباحثةالتصميم، مل تفعل يف ىذاك. ادلبحث

 مكاف البحث .2

، ككغلرم ىذا البحث يف الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية ماموج

لذلك . كاف ألهنا تعلمت فيهاىذا املة الباحثت اختارك. كالية سوالكيسي اجلنوبية

 تأثَت إعطاء التقوية يف رفع دكافع تعلم اللغة العربية لدل "اىتمت الباحثة حبث 

 ."تالميذ الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو

 اجملموع الكلى ك العينات النموذجية: الفصل الثاين
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 اجملموع الكلى .1

اجملموع الكلي ىو رتيع أعضاء اجملموعة، أك احلوادث، أك ادلواضع  احملددة 

كأف اجملموع الكلي ىو كالية تعميمية تتكوف من موضع أك مبحث ذكم .يف حبث

 .النوعية كاخلصائص ادلعينة احملددة من قبل الباحثة لتعلمها مث استنتاج منها

كبناء على ذلك، فتكوف اجملموع الكلي يف ىذا البحث ىو رتيع التالميذيف 

 . تلميذا110الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو الذم كاف عددىم 

 العينات النموذجية .2

 عليبحثو، كلكن ؽلكناجملموع الكلى ليس كل من ،  علميحبثيف كالزما يف 

كىذا األمر يستند إىل النظر أف ىذا . اجملموع الكلىأف يتم ذلكفيجزء من ؽلكن 

 .البحث زلدد بقصر الوقت كادلاؿ كقلة القوة كالقدرة

                                                                                                                                                      

 39.ص   (2015,فت رجا غرفند فرسد : جاكرتا  ).طرؽ البحث .جهياف .ر كيس اكج 
 80. ص . (2014,الفبت : بندكغ  ). د &  طرؽ البحث الكمية  النوعية ك ر.سوغيونو 

  107. ص .(1991,رنك جفتا : جكرتا  : 8قالب  ).  إجراء ات البحث .سحرميمى عركنتوا
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.  كالعينات النموذجية ىي جزء من عدد كخصائص ؽللكها اجملموع الكلي

اجملموع من   جزءا البحث ىييف ىذ النموذجية عيناتاؿ، ؼ ذلككبناء على

 .الكلى

 ادفة الوأخذ العيناتىي طريقة عينات اؿأخذ  يف  ادلستخدمةكأما الطريقة 

 رلموعة اختيار استند ادفة، الوأخذ العيناتكيف طريقة . (أخذ العينات لغرضمعُت)

مع  تعالقة كثيقة تعترب ذا السمات احملددة اليت أك على اخلصائصادلبحث من 

 .قد عرفت من قبل يتاؿ اجملموع الكلى خصائص أكعالمات 

كبناء على ذلك، أخذت الباحثة العينات النموذجية يف ىذا البحث كىي 

بسبب ال ؽلكن البحث على رتيع اجملموع الكلي، بل ؽلكن  (22)أربعُت طالبا 

كيستند ىذا األمر إىل النظر أف للباحثة قصر الوقت . أخذ بعض اجملموع الكلي

 .كادلاؿ كقلة القوة كالقدرة

 
                                                                                                                                                      

 81.ص .  د كطرؽ البحث الكمية النوعية ك ر . سوغيونو
 179.ص  (2008,سف فستاؾ : بندج ).  طرؽ البحث .بييت ازتد سيباف 
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  جمع البياناتطريقة: الفصل الثالث

مع  أف إقاـ ب فمن الضركرم يف ادليداف، البيانات حصوؿ علىللأك  معرفةؿؿ

 رتع البيانات طريقةكأما. تطريقة رتع البيانا، ضلتاج إىل البيانات رتع يفك.تالبيانا

 :ىيذا البحث ؼق الواجب اتباعها يف

 يةرحلة اإلعدادامل (أ 

 يف البحث، مثل ىا إيلتاجت اليت  أكال األشياءكيف ىذه ادلرحلة، تعد الباحثة 

كتعريف على بيئة كأحواؿ موقع اإلجراءات اإلدارية، كتصنيع أدكات البحث، إدتاـ 

، ادلوضع ك ادلبحث الذم ستبحث عنهمامع  التفاعل االجتماعيالقياـ بحبث، كاؿ

  تعتربفيما بعض النه  ، ككذلك قياـ عنهاحث البحتتاج إىل ماكختطيط 

 . نعومة حبثهاتساعداسأنو

 يةرحلة التنفيذامل (ب 

، بدأت الباحثة بتشغيل ما خططتو يف ادلرحلة يةرحلة التنفيذاملكأما يف 

اإلعدادية من قبل، منها رتعت الباحثة البيانات من خالؿ البحث ك ميداف 
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ؽلكن القوؿ أف ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة اليت بدأت الباحثة أف تكوف يف . البحث

ميداف البحث، ك يف أثناء اجملتمع ألخذ البيانات أكثر ما ؽلكن لتحقيق أىداؼ 

 :لذلك، ىناؾ طرؽ متنوعة تستخدمها الباحثة يف ىذه ادلرحلة، كىي . البحث

 البيانات باستخداـ رتعك ، كه(library research)البحث ادلكتيب (1

مباشر أك  اقتباس مشكلة البحث، إما معقائمة ادلرجع ادلتعلقة أك اآلدبية الكتب 

 .غَت مباشر

 عن طريق إجراء رتع البياناتك ، كه(fieldresearch)يدايناملحبث اؿ (2

 معلومات موضوعية ك للحصوؿ على بيانات  البحث ميدافادلباشر يف البحث

البيانات،  ادلستخدمة يف رتعالطريقة أما ك، ت اليت تبحث عنهاادلشكال دقيقة عن

 :كىي

 اإلستبياف ( أ)
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 يف ىااليت تقدًن سرد األسئلةت يت تقنيات رتع البيانات اؿماالستبياف ق

يف ىذا البحث استبياف ادلوجو إىل . على ادلعلومات الالزمة الكتابة للحصوؿ

 . معلمي اللغة العربية

 التوثيق ( ب)

 . مبوضوع البحثالوثائق ادلتعلقةبالنظر إىل شيء  دلعرفةك طريقة  قالوثائق

كطريقة التوثيق ىو طريقة للبحث عن البيانات باألشياء كادلتغَتات اليت ىي 

تدكين مكتويب، مثل خط بياين، كظركؼ التالميذ، كالكتب، كاجلرائد، كأم 

 .شيء  خر

  جمع البياناتأدوات: الفصل الرابع

                                                                                                                                                      

 188. ص   (1979,مب أكسر : جكرتا  ).  حبث إجراء النه  .سحر ميمى عركنتوا 
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 تربأف يخؽلكن   اليت البحثلبيانات ستخدمةرتع البيانات املأدكات ك 

 احلصوؿ تاليت مت صيغتها، حيث أف البياناتت اليت مت أك إجابة األسئلةاالفًتاض 

 .يف أخذ اخلالصةكأساس  سوؼ تستخدـ عليها

بيانات  اؿمصدر كموقع البحث متغَتات  رتيعك تلك األدكات تتوصل إىل

 ك درجة البيانات نوع للحصوؿ على قدر اإلمكاف بتنفيذ غرضكي تعمل ؿ دقيقاؿ

 .بيانات اؿثقة

ك ىناؾ عدة من أدكات رتع البيانات اليت استخدمتها الباحثة يف رتع 

 :البيانات مبوقع البحث، كىي

أكراؽ االستبياف  ( أ

سرد األسئلةاليت تقدؽلو ت يت تقنيات رتع البيانات اؿمأكراؽ االستبياف ق

 . يف الكتابة للحصولعلى ادلعلومات الالزمة الباحثة

 شكل الوثائق ( ب

                                                                                                                                                      

 30.ص  (2000,بندج , فستاؾ ستيا , 1قالب  ). إحصاءات التعليم  . زلمد سبحاف اصدقائك
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ىذا ىايف احملتاجة إيلاألشياءب أداةرتعالبيانات ادلتعلقةىي(الوثيقة. ـ)الوثائق 

 .ادلتعلقةكثائقمثالؿكدليل علىنتائ  البحث ادليداينالبحث

 تحليل البياناتطريقة : الفصل الخامس

اإلحصاء حتليل  يف ىذا البحث، فهي ادلستخدمة حتليل البياناتكأما طريقة 

 كاف كظيفتو ىو لوصف أك لتصوير موضع البحث بالبيانات كالعيانات الوصفي

 .النموذجية أك اجملموع الكلي كادلعتاد دكف حتليل عن اخلالصة السائد عامة

 للرد على يف ىذا البحث اإلحصاء الوصفيت الباحثة حتليل استخدـ

 .مع اخلطوات التاليةت  الثانية من ىذه ادلشكال ادلشكلةاألكىل ك ادلشكلة صياغة

 . الصغرلالبيانات ناقص الكربل البيانات كىو القيمة، حتديد). ۱
R = Xt – Xr 

Keterangan:  R  = Rentan Nilai 

 Xt  = Data Terbesar 

 Xr = Data Terkecil (Sugiono, 1999 : 29) 

 الفاصلةؿ كحتديد فص). ۲
K = 1+ (3,3) log n 

Keterangan : K  = Kelas Interval 

                                                                                                                                                      

 188. ص . (جكرتا .مبا أكسر .جكرتا  ). إجرات  البحث . سحرسيم عركنتوا 
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 n = Jumlah Siswa (Sugiono, 1999  : 30) 

  الفاصلةؿكفص حسب طوؿ). ۳

P = 
𝑅

𝐾
 

Keterangan : p  = Panjang Kelas Interval 

 R = Rentan Nilai 

 K = Kelas Interval (Sugiono, 1999  : 31) 

 

 الًتدد لتوزيع ك  جدقدًنت). ٤

  حسب متوسط

𝑥 =
 𝑓𝑖  𝑥𝑖

 𝑓
𝑖

 
Keterangan: 𝑥  = Rata-rata 

𝑓𝑖  = Frekuensi 

𝑥𝑖  = Titik tengah (sugiono, 1999 : 45) 

الًتبية  كزارة ر اليت كضعتهااتستخدـ ادلعية  التالميذتجملموع ترقية مهارا

 :كىي ،ثقافةكاؿ

 : يعد احللواف مبعدؿ برموز).  ٥

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100%   

Keterangan : 

P = Angka Presentase 

F = Frekuensi yang dicari presentasenya 

n = Jumlah siswa 
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 إنشاء جد ك لفئة النتيجة. (6

الًتبية  كزارة اليت كضعتهالتصنيف إصلازات ادلتعلمُت ادلستخدمة كمعيار 

 :الوطنية، كىي

 3.1 جدكؿ

عطاء إلتقوية يف رفع دوإفع تعمل إللغة إلعربية  تأ ثري إ 

 البياف فئة

 شلتاز 100 – 86

 جيدجدا 85 – 71

 جيد 70 – 56

 كسط 55 – 41

 ضعيف 40 – 26
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 لمحة عن المدرسة العالية الحكومية مموجو سلوسي الغربية: الفصل األول

تاريخ تشكيل مؤسسات ادلدرسية  .1

ادلدرسة العالية احلكومية شلوجو مدرسة تقع يف كسط مدينة ماموجو سلويس 

 كادلدرسة البنوِذيّة من ادلدرسة العالية 1995 من نوفمبَت 25بنيت يف التارخ . الغربية

كقد زلققة عند التحقيق  . Polewali Mandar))فوليوايل مندار (lampa)دلفى

 .1996 من إبريل سنة 1كزارة الدينية الدكلية ادلؤرّخ يف 

ك ذلا اخلصوصيات ادلختلفة . ادلدرسة العالية احلكومية ماموجو تقع يف مدينة شلوجو

فال بد علي دلدرسة خطة سلتلفة مع ادلدرسة االخرم ك سوؼ . مع ادلدرسة األخرم

ك كاف إتقاف مادة  اللغة األجنبية كجاىة . تكوف ادلدرسة ادلتقدمة يف سلويس الغربية

 .سلصوصة يف تلك ادلدرسة، سواء كانت مدة علم احلياة ك تكنولوجي
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 رؤية ادلدرسة  .2

 اما رؤية ادلدرسة العالية احلكومية ماموجو فهي 

فاخرة يف اإلصلاز، متقدمة يف إتقاف الطبعيات ك التكنولوجي، تكوف مثالية يف "

 .اإلحتساف ك تفضيل األخالؽ الكرؽلة ك القوم يف معاملة يومية

 بعوث المدرسة العالية الحكومية ماموجو .3

 إغلادة الًتبية ادلزيّة يف حتقيق اإلصلاز الدراسي ك غَت الدراسي . أ

 .إغلادة الًتبية اليت توقع هبا الكنونة . ب

 (اللغة العربية ك اللغة اإلصللزية )التفضيل من أتقاف اللغة األجنبية  . ت

 إرتفاع العلـو ك مهنية التالميذ باألخالؽ الكرؽلة يف كل ناحية . ث

 إغلادة نظاـ ادلدرسية ادلفاعلة ادلواضحة ادلطالبة حبماسة شديدة . ج

 .إغلادة العملية ادلبتكرة ك ادلنافسية باإلؽلاف ك التقول ايل اهلل . ح

 .تقدًن ادلالبس الشرعية ك ادلتأنقية . خ

 أسماء المدرسين و الموظفين بالمدرسة العالية الحكومية مموجو .4
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ك اما أمساء ادلدرسُت ك ادلوظفُت بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو فمكتوبة شلا 

 :يايل

 جدوال

 رئيس ادلدرسة ك نوائبو 

 الموقف اإلسم

 رئيسة ادلدرسة  الدكًتندكس كحدية

 رئيس منظمة زلاكلة ادلدرسة إ.إمسعيل تاتا س،فد

 نائب رئس ادلدرسة قسم منه  التعلم معركؼ س،فد

 نائب رئس ادلدرسة قسم عالقة عامة س.مرسوؾ س

 نائب رئس ادلدرسة قسم كسائل ادلدرسة إ.فد.كرىيا س. احل  أ

 نائب رئس ادلدرسة قسم التالميذ فد.رزتات س

 نائب رئس ادلدرسة قسم الدين أغ.صلرة س
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 جدكاؿ

 امساء ادلدرسُت ك ادلشرفُت بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو 

 علـو الدينيةاؿقسم 

 المادة اسم الرقم
 فقو أغ.صلاح س 1
 اللغة العربية أغ.كسمريا س 2
 قراف ك حديث أغ.ضلدل س 3
 اللغة العربية إ.فد.نوردم سندؤم س 4
 عقيدة ك االخالؽ احل  كرنيا معُت 5
 عقيدة ك االخالؽ غأ.أسركنت س 6
 التارخ ك الثقافة أغ.رزتينت عثما س 8
 قراءة القراف ك كتابو فدإ.علم الدين س 9
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 التارخ ك الثقافة أغ.نسركنت س 10

 علـو عامة

 المادة اسم الرقم
 اللغة اإلصللزية الدكتورندة ملياف 1
 اللغة اإلصللزية فد.حريانت س 2
 ةمسماللغة اإلندكف س.إكراكات س 3
 ةمسماللغة اإلندكف س.مرسك س 4
 مشرؼ اإلستشارة فد.داينغ سراجن  س 4
 تارخ كطٍت فد.نـو نور س 6
 تارخ كطٍت فد.حبر الدين س 7
 علم الرياصية ؼ.رزتات س 8
 الفّن ك الثقافة ؼ.سباف بن اسى س 9

 كمبيوتَت ؼ.ـ اسرار دركيس س 10
 تربية  كطنية ؼ.حسن الدين س 11
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 علم ادلهاريات أغ.زلمد يوسوؼ س 12

 قسم علم احلياة

 ادلادة اسم الرقم
 كيمياء الدكًتندة كحدة  1
 كيمياء فد.مدنية س 2
 بيولوجيا فد.نور كحي الدين س 3
 بيولوجيا فد.احلجة أسرياف س 4
 علم احلساب فد.سالسًت س 5
 علم احلساب فد.زلمد اسود س 6
 علم احلساب حسٌت س،أغ 7
 علم الطبيعي أغ.أسركنت س 8

 علم اإلجتماعي

 ادلادة اسم الرقم
 إقتصاد فد.معركؼ د س 1
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 جغرافية ق.نور مالية ح س 2
 احملاسبة ق.نور مالية ح س 3
 علن اإلجتواعي فد.فد م.إهيليا إندهياى حكين س 4

 علم الشرعية اإلسالمية

 ادلادة اسم الرقم
 فقواؿاصوؿ  ق إ.ـ. ق إ.شاكر س 1
 علم احلديث أغ.احل  ظلرك اسدر س 2
 ملؾعلم اؿ أغ.ضلدة س 3
 علم التفسَت أغ.ضلدة س 4

 

اعطاء تقوية التعلم لدى تالميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية : الفصل األول

 الحكومية مموجو سلوسي الغربية
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. ستجيبُت طالبا كانوا ـ30اليت مت احلصوؿ عليها من  نتائ  البحث بناء على

 :كؽلكن أف يتض  من اجلدكؿ التايل

 3: اجلدكؿ 

  الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية ماموجوطالب تقوية تعليم نتائ  استبياف

عدد 

 ادلستجبُت

 تسجيل لعنصر حوؿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

 النتائ  15 14 13 12 11

1 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 1 1 4 4 3 42 

2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 32 

3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 27 

4 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 31 

5 3 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 35 

6 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 4 1 37 

7 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 45 

8 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 44 

9 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 1 2 3 4 1 36 

10 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 4 4 4 40 
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11 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 2 4 4 4 48 

12 3 3 3 4 4 3 2 3 1 4 2 3 4 4 4 47 

13 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 4 3 30 

14 1 1 1 4 4 1 2 3 1 2 4 3 3 4 4 38 

15 2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 4 1 4 2 1 36 

16 2 2 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 4 4 43 

17 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 1 48 

18 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 44 

19 3 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 3 3 4 4 44 

20 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4 48 

21 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 43 

22 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 43 

23 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 46 

24 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 1 3 3 4 4 42 

25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 48 

26 1 3 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2 3 4 3 43 

27 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 40 

28 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 46 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 47 
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30 2 1 1 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 3 1 29 

 

قامت الباحثة بتحويل البيانات لتحديد قيمة ىي قيمة متوسط ,  كبعد ذلك

كيتم ترتيب تلك القيمة من الدرجة األدين إىل . منتصف من نتائ  اإلستبياف

 : الدرجة األعلى كما يلي

، على النحو 15-1على استبياف رقم عن اعطاء تقوية التعلمجدكؿ البيانات 

 : التايل
27 29 30 31 32 35 36 36 37 38 

40 40 42 42 43 43 43 43 44 44 

44 45 46 46 47 47 48 48 48 48 

 

 من األعلى إىل األدىن، مث أدىل جدكؿ تكرارم ترتيب تلك القيمبعد  

 :دلعرفة نتائ  استبياف كزع على ادلشاركُت كؽلكن مالحظة النتائ  يف اجلدكؿ التايل

 F FX المسافة الرقم

1 27 1 27 
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2 28 0 0 

3 29 1 29 

4 30 1 30 

5 31 1 31 

6 32 1 32 

7 33 0 0 

8 34 0 0 

9 35 1 35 

10 36 2 62 

11 37 1 37 

12 38 1 38 

13 39 0 0 

14 40 2 80 

15 41 0 0 

16 42 2 84 

17 43 4 92 

18 44 3 132 

19 45 1 45 

20 46 2 92 

21 47 2 94 

22 48 4 192 
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 1132 30 المجموع 

 

 أعاله، يتم احلصوؿ بعد ذلك سعى جبانب القيمة التكرارممن اجلدكؿ 

: من خالؿ ادلعادلة التالية  (MX)ادلتوسطة 

N  =  30 

∑Fx = 1132  

Mx = ∑Fx :N = 1132  : 30 = 37،733  

: ةمالحظ

N  : ةعدد العُت  

Fx : عدد من كتَتة مضركبا بقيمة متوسط 

Mx :  (متوسط حجم سعى)متوسط  
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إعطاء تقوية تعلم تالميذ الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية  معايَت بنظر إيل

 فصنفت الباحثة تصنيفا صف نتائ  حسب الفئات اليت مت تقريرىا ،ماموجو

 :على النحو التايل (PAP)باستخداـ تقييم أداء ادلرجعية 

 5: اجلدكؿ 

إعطاء تقوية التعلم للتالميذ الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية مستول معايَت 

 شلوجو

 72=  4 ×18= تصنيف درجة 

ليس جيد سيئ جيد جيد جدا 

55-72 37-54 19-36 0-18 

 

إعطاء تقوية تعلم تالميذ الفصل  أف فتعرؼ الباحثة,بناء على ىذه ادلقارنةك

 .37،773 يعٍت45-37 يف يقع، العاشر بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو
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إعطاء تقوية التعلم للتالميذ الفصل العاشر يقع يف القوؿ أف كعندئذ فيمكن 

. "جيد"درجة

وصفي إعطاء تقوية التعلم لدي التالميذ الفصل العاشر  : الفصل الثاني

 بالمدرسة العالية الحكومية ماموجو 

 جدوال 

 الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية طالبتنفيذ جدكاؿ نتائ  اإلستبياف 

 ماموجو
عدد 

 ادلستجبُت

 تسجيل لعنصر حوؿ

 النتيجة 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 25 

2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 30 

3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 3 28 

4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 27 

5 2 1 1 3 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 3 32 
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6 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 34 

7 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 32 

8 1 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 1 37 

9 2 2 2 3 3 2 1 2 3 4 2 3 2 3 3 37 

10 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 35 

11 2 2 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 39 

12 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 38 

13 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 3 4 31 

14 1 4 1 2 1 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 41 

15 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 4 2 3 3 27 

16 1 3 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 38 

17 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 36 

18 2 1 1 2 2 1 2 3 4 3 2 1 3 4 3 34 

19 1 3 1 1 2 2 1 2 3 4 2 2 3 4 3 34 

20 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 35 

21 2 3 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 1 2 1 35 

22 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 1 1 37 

23 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 1 30 

24 1 1 1 2 1 1 1 3 2 4 4 3 2 1 1 28 
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25 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 3 3 1 1 2 27 

26 2 3 2 3 3 1 3 1 4 3 4 4 1 1 4 39 

27 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 39 

28 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 41 

29 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 33 

30 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 22 

 

قامت الباحثة بتحويل البيانات لتحديد قيمة ىي قيمة متوسط , كبعد ذلك

كيتم ترتيب تلك القيمة من الدرجة األدين إىل . منتصف من نتائ  اإلستبياف

 : الدرجة األعلى كما يلي

، على النحو 15-1على استبياف رقم عن اعطاء تقوية التعلمجدكؿ البيانات 

 :التايل
22 25 27 27 27 28 28 30 30 31  

32 32 33 4 34 34 35 35 35 36 

37 37 37 38 38 39 39 39 41 41 
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 من األعلى إىل األدىن، مث أدىل جدكؿ تكرارم دلعرفة نتائ  ترتيب تلك القيمبعد 

: استبياف كزع على ادلشاركُت كؽلكن مالحظة النتائ  يف اجلدكؿ التايل

 F FX المسافة الرقم

1 22 1 22 

2 23 0 0 

3 24 0 0 

4 25 1 25 

5 26 0 26 

6 27 3 81 

7 28 2 56 

8 29 0 0 

9 30 2 60 

10 31 1 31 

11 32 2 64 

12 33 1 33 

13 34 3 102 

14 35 3 105 

15 36 1 36 

16 37 3 111 

17 38 2 76 

18 39 3 117 

19 40 0 0 

20 41 2 82 

 1027 30 مجموع 
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 أعاله، يتم احلصوؿ بعد ذلك سعى جبانب القيمة ادلتوسطة التكرارممن اجلدكؿ 

(MX)  من خالؿ ادلعادلة التالية :
 

ليس جيد سيئ جيد جيد جدا 

55-72 37-54 19-36 0-18 

 

Mx = ∑Fx :N = 1027  : 30 =  34,23  

 

 علي تلك البيانات، فتعرؼ الباحثة اف اعطاء تقوية تعلم تالميذ الفصل العاشر بناء

 ك عندئذ 778، 37 يعٍت 37-40بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو، يقع يف 

 "سيئ"فيمكن القوؿ اف إعطاء تقوية تعلم تالميذ يف درجة 

Mx = ∑Fx :N = 1027  : 30 =  34,23 
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تأثير إعطاء التقوية في رفع دوافع تعلم اللغة العربية  :  الثالثالفصل

 لدى تالميذ في الفصل العاشر بالمدرسة العالية الحكومية ماموجو

إعطاء التقوية يف رفع دكافع تعلم اللغة  حوؿ تأثَت ةالختبار فرضي 

، العربية لدل التالميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو

معايَت االختبار ىي . كيتم ذلك عن طريق حتليل االضلدار اخلطي البسيط اإلحصائي

 :كما يلي

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔إذا كاف(  𝐻1 )قبل > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔إذا كاف( 𝐻𝑂 )قبل < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

دكافع تعلم اللغة  )Yإىل متغَت  (إعطاء التقوية )Xدلعرفة تأثَت متغَت  

خطوات حتليل االضلدار . ، مث استخداـ حتليل االضلدار اخلطي البسيط(العربية

 : ىي كما يليY على متغَت Xاخلطي البسيط لدراسة العالقة بُت متغَت 

 إنشاء اجلداكؿ ادلساعد حلساب األرقاـ اإلحصائية .1
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No Nama X Y 𝑥2 𝑦2 XY 

1 Abd Kholik M Rahman 42 25 1764  625  1050  

2 Ahmad  32 30 1024  900  960  

3 Ahmad Fachri 27 28 729  784  756  

4 Amirdan 31 27 961  729  837  

5 Andi Akbar By 35 32 1225  1024  1120  

6 Anggi 37 34 1369  1156  1258  

7 Fitria Aulia Ramadhani 45 32 2025  1024  1440  

8 Harmawati 44 37 1936  1369  1628  

9 Marni 36 37 1296  1369  1332  

10 Istikama 40 35 1600  1225  1400  

11 Melinda  48 39 2304  1521  1872  

12 Nining Pratiwi 47 38 2209  1444  1786  

13 Nur Hakiki Saputri 30 31 900  961  930  

14 Nur Khalifah 38 41 1444  1681  1558  

15 Nur Khanzul Arsy 36 27 1296  729  972  

16 Nur Magfira 43 38 1849  1444  1634  

17 Nur Satina 48 36 2304  1296  1728  
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18 Putri Nur Aisyah 44 34 1936  1156  1496  

19 Rahmania 44 34 1936  1156  1496  

20 Rahmat Hidayat 48 35 2304  1225  1680  

21 Rahmawati 43 35 1849  1225  1505  

22 Rasdiana Thalib 43 37 1849  1369  1591  

23 Ridhawati 46 30 2116  900  1380  

24 Rosmania 42 28 1764  784  1176  

25 Ruslan 48 27 2304  729  1296  

26 Sri Wahyuni Nadir 43 39 1849  1521  1677  

27 Syahrul 40 39 1600  1521  1560  

28 Tiwi Sasmita 46 41 2116  1681  1886  

29 Yogi Setiawan  47 33 2209  1089  1551  

30 Gusma Ayulianti  29 22 841  484  638  

 

 Jumlah 1222  1001  50908  34121  41193  
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N = 30     𝑥𝑖2= 50908  

  𝑥𝑖 =  1222                                             𝑦𝑖2 = 34121  

 𝑦𝑖  =   1001 𝑥𝑖𝑦𝑖=   1222  

  

 أكال 𝑌ك 𝑋ػلسب, كقبل حتليل اإلضلدار البسيط

 𝑋 =
 𝑥

27
=

1222

30
 = 40,73  

 𝑌  = 
 𝑦

27
=

1001

30
 = 33,36  

 

 حتليل اإلضلدار البسيط. 2

𝑌  = a+bx 

𝑏 =  
𝑛.  𝑋𝑌 −   𝑋 𝑌

𝑛. 𝑋2 −    𝑋 2
 

 

𝑏 =  
 3041193  − (1222)(1001)

30 50908 −  1222 2
 

 

𝑏 =  
1.235 .790 − 1.223 .2221

.527 .240 − 1.493 .284
 

 

𝑏 =  
1256833956
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𝑏 =  0,370  

 

𝑎 =
 𝑌 − 𝑏 𝑋

𝑛
 

 

𝑎 =
1001 − 0,370  (1222)

30
 

 

𝑎 =
1001 − 452 ,1430

 

 

𝑎 =
548 ,930

 

𝑎 = 18.29 

: لذلك تكوف معادلة اإلضلدار كما يلي
Ŷ = a + bX 

Ŷ= 18,29  + 0,370 X 

 

". a = 18,28 ك نتيجة b = 0,370ػلصل نتيجة, كبناء علي تلك النتائ 

 𝑌 = 18,29 + 0,830فتكوف معادلة اإلضلدار ىي

 : باختبار عالكة علي اخلطوات التاليةة الباحثتمث قاـ

 α = 5% = 0,05 

 =
0,052
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            = 0,025  

 db = n -2 

      = 27-2  

      = 25 

 𝑡0= 0,05(25) = 1,708 

 1,708كىي % 5 عند مستول الداللة 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 فيحصل 25كمع درجة احلرية 

 حتديد اخلطء ادلعيارم لالطلدار. 3

 

Se =  
 𝑌2     −𝑎  . 𝑌−𝑏  . 𝑋𝑌

𝑛−2
 

    =  
34121−18.  291001  −0.370(41193)

30−2
 

   =  
 34121−18308 .29 −15241 .4128

 

   =  
571 .328

 

 

   =  20,40 

 

   = 4,517 

 

 



76 
 

 (Sb)حتديد معامل اإلطلدار . 

       Sb = 
𝑠𝑒

 Ʃ𝑥 2−
Ʃ(𝑥)2

𝑛

 

                       =
4,

 

51734121

−
1.493 .28430

 

                       =
4,

 

51734121

−33.020 ,84
  

            =  
4,

 

5171100

,16
 

            = 
4,51733

,16
 

                     = 0,136  

 من خالؿ الصيغة التالية" ت"حتديد قيمة اختبار . 

 

 𝑡
𝑜  = 

𝑏−𝛽𝑜

𝑠𝑏

 

                     = 
0,370−00

,136
 

                     = 2,720 
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 𝐻𝐼ك𝐻𝑜حتديد القبوؿ. 

𝑡0إذا كاف > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙فًتد𝐻𝑜( كتقبوؿ𝐻𝐼) 

𝑡0كإذا كاف < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙فتقبل 𝐻𝑜( كترد𝐻𝐼) 

جعل استنتاج . 7

𝑡0مع قياـ اختبار أعلية، فإنو ؽلكن استنتاج أف  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙( 2,270< 

دكافع تعلم ثر يف مأإعطاء التقوية، فهذا يعٍت أف 𝐻𝐼 كتقبل 𝐻𝑜حيت ترد  (1,708

 .اللغة العربية لدل تالميذ الفصل الثامن بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة: الفصل األول

 : يلياإلستنتاج كما ؽلكن ,بناء على كصف لنتائ  البحث كادلناقشة

تأثَت إعطاء التقوية يف رفع دكافع تعلم اللغة العربية لدل التالميذ  .1

-37 يف يقع، يف الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية ماموجو

إعطاء تقوية التعلم أف بالقوؿ  كعندئذ فيمكن .37،773 يعٍت45

 ."جيدجدا"تالميذ الفصل العاشر يقع يف درجة

 كعندئذ .37،773 يعٍت45-37 يف ك اما حتفيذية تعلم التالميذ يف قع .2

إعطاء تقوية التعلم للتالميذ الفصل العاشر يقع يف القوؿ أف فيمكن 

 ."سيئ"درجة
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، فيحصل نتيجة "ت"يف اختبار االحصاء االستداليل أك اإلختبار  .3

𝑡0اختبار فرضية أف  = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ك 2,270   = 1,708( 𝑡0 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 )

(2,059> ثر مؤ إعطاء التقويةفهذا يعٍت أف . 𝐻𝐼 كتقبل 𝐻𝑜، فًتد (1,708

دكافع تعلم اللغة العربية لدل تالميذ الفصل الثامن بادلدرسة العالية يف 

 .احلكومية ماموجو

 

فأرادت الكاتبة أف تلقي اإلقًتاحات ادلرجوه يف ,  كبعد تقدًن اإلستنتاجات

 :كىي كما يلي, ىذه الرسالة

يرجى من ادلدرسُت ك رئيس ادلدرسة اف يتعاكنوا بينهم يف رفع حتفيذية  .1

 .تعلم اللغة العربية لتالميذ ادلدرسة

 

كيرجى من الباحثُت أف يرقوا كيقوكا نتائ  ىذا البحث قياما بدراسة  .2

 .الطرؽ األخرل اليت تؤثر حتفيذية تعلم يف رفع حتصيل التالميذ الدراسي
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ينبغي على التالميذ إلشًتاؾ كل عمل مزيدم مثل فرقة اللغة العربية يف  .3

 .ادلدرسة اـ خارج ادلدرسة لرفع إتقاف اللغة العربية
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