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 كلمة التمهيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلم اإلنسان مامل يعلم،  
رسول هللا. وبعد، فأان أشكر هللا جزيل  اأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممد

الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء  
لشروط املطلوبة للحصول على كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من ا

الء الدين الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية قسم تدريس اللغة العربية جبامعة ع لسانس
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل  تلقد واجه
وخدمة خمتلف األقوام استطاع الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة 

املساعدين واملشرفني  ايلكر اجلزيل ابجلودة. ولذا ود الباحثة أن أقدم الش
 :ن منهماواملشجع

تربية  هاذين قد ربيالال ف الدين و احلاجة خرييةياحلاج شر الكرميني  يهالوالد .1
  هاو قدرة طاقتهما على إمتام دراست إيل سن الرشد هاحسنة صاحلة منذ صغر 

 سأل هللا أن يطيل عمرمها وميد هلما الصحة والعافيةت
 



 و
 

الدين .مدير جامعة عالء س إم.،كتور مسافر فبباريو ألستاذ الدا احملرتم .2
مكاسر ونوائب األستاذ الدوكتور مردان م.أ.، انئب املدير  اإلسالمة احلكومية

واألستاذ الدوكتور لنبا سلطان.م.أ. انئب مدير الثاين، واألستاذة سيت  .األول،
عائشة كار،م.أ.، فح.د. انيب الثالثة، الذين قد  بذلوا جهودهم وأفكارهم يف 

 المية احلكومية مكاسر.  توجيه كلية الرتبية عالءالدين اإلس
 الدكتورونوابه و  م.أغ.عميد كلية الرتبية ،ل س ،احملرتم الدكتور حممد أمري .3

مالك إبراهم،  ةاوىل، والدكتورة مشكانئب العميد اال .م.أغ وليـئ،بدامو  وجلونمو 
انئب الدكتور احلاج شهر الدين، م.فد.األستاذ انئبة العميد الثاين، و م.س إ. 

الرتبية وشئون  العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية 
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

بية، والدكتورة سيت احملرتم الدكتور محكا, م.ته.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العر  .4
  .سكرترية قسم اللغة العربيةد.أغ.م.،ف.سعائشة خالق، 

والدكتور صالح  ،املشرف األولالدكتور احلاج شهر الدين، م.فد.األستاذ احملرتم  .5
من  ساعدا الباحثة وأرشداهنا حىت انتهت  انذالملشرف الثاين ا الدين.م.أ.غ.

 وعسى هللا أن يتم نعمة عليهما إن شاء هللا. ،كتابة هذه الرسالة
 الباحثة يف ترقية ما عندجهودهم وطاقاهتم كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا  .6

 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.



 ز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 ح
 

 الرسالة فهرس
 

 أ  ............................................................  صفحة املوضوع
 ب  ...................................................... التصريح خبلوص الرسالة

 ج  .............................................................. موافقة املشرفني

 د  اإلعتماد على الرسلة..........................................................
 ه  ............................................................... كلمة التمهيد

 ح  ............................................................... الرسالة فهرس
 ي  ...............................جتريد البحث.................................

 الباب األول: مقدمة
 1 .............................البحث .........: خلفية  الفصل األول

 4 ..... ...............................….. : املشكالت   الفصل الثاىن
 4 ...... ........................................فرضية :    الفصل الثالث
 5 ....... .................ق  ............التعريف التطبي :   الفصل الرابع

 6 ......... ......................أهداف البحث و فوائده :   الفصل اخلامس

 ةياملكتب الدراسةالباب الثاىن : 
  7 ...........................تعريف العقوابت ...........:  الفصل األول
 8 ........................................ :انواع العقوابت  الفصل الثاىن
 11 .................:غرض العقوابت ......................  الفصل الثالث

 12 ...................................: نتيجة الدراسية.....  الرابعالفصل 
 14 .............نتيجة الدراسة............. العوامل الىت تؤثر:  الفصل اخلامس



 ط
 

 الباب الثالث : طريقة البحث 
 19 ...................................نوع البحث و موقعه:  الفصل األول
 19 .............................املدخل البحث...........:  اينالفصل الث

 20 ......................................و العينة  تمعاجمل :  الفصل الثالث
 21 ........................طريقة يف مجع البياانت.........:   لرابعالفصل ا

 22 .........................أدة البحث ................. :  الفصل اخلامس
 23 .........................تقنية حتليلية البياانت......... : الفصل السادس

 الباب الرابع : نتائج البحث 
حملة عامة عن املدرسة الثانوية مبعهد ابب اخلري كالوميمى  : الفصل األول

 27 ..............................................بولوكمبا

ابب  مبعهد ىف املدرسة الثانوية ابتالعقو  نظرة عامة عن : الفصل الثاىن
 33 ..............................ا...اخلري كالوميم  بولوكمب

املدرسة الثانوية ابب ىف نظرة عن نتيجة دراسة الطالب  : الفصل الثالثة
 42 ................................اخلري كالوميمى بولوكمبا

البحث عن أتثري العقوبة على نتيجة دراسة الطالب ىف : الفصل الرابع
      51  ............املدرسة الثانوية ابب اخلري كالوميمى بولوكمبا

 خامتةالباب اخلامس 

 57 ...........................................اخلالصات:   الفصل األول
 58 ............................................املقرتحات:   الفصل الثاىن

 املراجع
 



 ي
 

 
ثحج بَ الج  د  يج ر  َتج   

 عارفة احلكمة:   الباحثة اسم
 20200113082:  رقم اجلامعىال

 اللغة العربية تدريس/ن التدريسؤو : الرتبية وش  قسم /كلية
العقوابت يف حتصيل مادة اللغة العربية الدراس  لدى تالميذ تطبيق أتثري  :" موضوع البحث

 ". مبعهد ابب اخلري كالوميم  بولوكمبا يف املدرسة الثانوية التاسع الفصل
 

العقوابت يف حتصيل مادة اللغة العربية الدراس   تطبيقأتثري هذه الرسالة العلمية تبحث عن 
من  غراض. اما االمبعهد ابب اخلري كالوميم  بولوكمبا يف املدرسة الثانوية التاسع الفصللدى تالميذ 
يف  الفصل التاسع تالميذتطبيق العقوابت  ل يكون عرفة كيفم( 1كما يلى : )ه   هذه البحث ف

ع الفصل التاس تالميذنتيجة كيف تكون معرفة  ( 2) ااملدرسة الثانوية مبعهد ابب اخلري كالوميم  بولوكمب
على نتيجة  العقوابتأتثري هل هناك  معرفة( 3) مبابولوك كالوميم اخلري  الثانوية مبعهد ابب ىف املدرسة 

 مبابولوك كالوميم اخلري  الثانوية مبعهد ابب ىف املدرسة  الفصل التاسع تالميذ
اجملموع (.y( ونتيجة الدراسة )x) العقوابتن, ومها تطبيق ياملتغري  يتكون هذا البحث من

. و نوع البحث تلميذا 34يف هذا البحث كل تالميذ الفصل التاسع الذي كان عدد هم الكلى والعينة 
  ستخدم ىف مجع البياانت هتلتحليلية الكمية. والتقنية الىت الذى يستخدم ىف هذا البحث هو الطريقة ا

 الواثئقية.املالحظات و االستبيان و 
تحليلية اإلحصائية الوصفية  التقنية ال  بياانت املستخدمة يف هذا البحث هان تقنية حتليلية ال

حصائية الوصفية عن تطبيق تحليلية اإلالشري نتيجة تتحليلية اإلحصائية االستداللية. الالكمية و 
نتيجة الشري ت%,و 64,71وى املتوسط بنسبة مئوية يقع ىف مستالعقوابت ىل ان تطبيق إالعقوابت 

وى املتوسط بنسبة تقع ىف مست التالميذاىل ان نتيجة  التالميذتحليلية االحصائية الوصفية عن نتيجة ال



 ك
 

حبد الداللة  174,3:    احلسابtتحليلية اإلحصائية االستداللية اىل ان الشري نتيجة ت%. 73,53مئوية 
احلساب tلك, يكون . وعلى ذt0,025(32 )= 2,032حيصل  dk = n-2 = 32،نيتهتني اثناجلتبار خلا% 5

= 3,174 ≥ t0,025(32 )= 2,032اجيابيا على نسبة  العقوابت  . تلك النتيجة يتصورعلى  وجود أتثري
 .التالميذنتيجة و  العقوابت بني أتثري  3,174
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 باب األولال

 مقدمة

 خلفية البحث :الفصل األول 
اإلنسان يف تعايشه مع احلياة ال ميكن أن يتخلى من التعليم، سواء كان 
كل تعليما ظاهرا أو ابطنا، والتعليم يف احلقيقة هو نظام لرتقية حياة اإلنسان يف  

جمال حياته. ويف اتريخ البشر يكاد ال توجد طائفة من البشر ال يستخدم التعليم  
كآلة الثقافة وترقية كفائتها. التعليم كالصحة وهو من حوائج أساسية للبشر البد أن 
تتوفر له يف حياته. والتعليم حمتاج إليه لتكوين أبناء البشر من أجل حتقيق أدوارهم 

 1يف املستقبل.
ية التعليم فتتسابق الدول يف العا م لرتقية تعليم جمتمعها، وكلل  وعيا أبمه

إندونيسيا. من األمور اليت ترتكز عليها حكومة إندونيسيا لرتقية التعليم هي توفري 
الوسائل التعليمية وجتديد املناهج حماولة للتنافس والتسابق مع البالد املتقدمة. 

هو السعي املخطط مع  2003عام  20 التعليم كما كتب يف القانون املدين رقم
يف ترقية ملكتهم  التالميلالوعي واإلدراك لتحقيق جو التعليم اهلادئ ولتفعيل 

الروحانية، والدينية، والشخصية، واللكاء، واألخالق الكرمية، والرباعة لنفسه 
  2وجملتمعه ولبلده.
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ة ثقافية ترفع التعليم له دور حيدد الوجود وينمى اإلنسانية. التعليم هو عملي
 (11درجة ورتبة اإلنسان، كما قال هللا تعاىل يف سورة اجملادلة )اآلية : 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ ِِف  ٱَّلذ ُحوا ْ إَِذا قِيَل لَُكۡم َتَفسذ ْ فَ  ٱلَۡمَجَٰلِِس َءاَمُنٓوا  ٱفَۡسُحوا
ُ َيۡفَسِح  ْ لَُكۡمۖۡ ِإَوَذا قِيَل  ٱّللذ وا ْ فَ  ٱنُُشُ وا ُ يَۡرفَِع  ٱنُُشُ ِينَ  ٱّللذ ْ ِمنُكۡم  ٱَّلذ َءاَمُنوا

ِينَ وَ  وتُواْ  ٱَّلذ
ُ
ٖۚ وَ  ٱلۡعِلۡمَ أ ُ َدَرَجَٰت    ١١بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ  ٱّللذ
 

عالقته مع تعليم اللغة العربية، أستاذ املادة يتمىن تنمية ميول التالميل. 
الدرس والتلميل اللي له رغبة يف مادة اللغة العربية يتكون يف نفسه ميل ملتابعة 

ليكون  تالميلجيدا. وللل  كيف ميكن لألساتلة أن حيرضوا ويستغلوا احتياجات ال
وقال ابن تيمية رمحه هللا: "إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها هلم رغبة يف التعلم.

فرض وا جب، فإّن فهم الكتاب والسّنة فرض، اال يفهم إاّل ابللغة العربية، وما ال 
 3به فهو واجب"يتّم الواجب، االّ 

األستاذ هو العنصر األساسي لدى عملية التعليم ألن األستاذ يتحمل أهم 
 املسؤولية وهي الرتبية، والتنظيم، وتدبري الفصل. 

والعقوابت يف جمال التعليم يستخدم كآلة التعليم والرتبية وللل  وجود 
تهدف عدم تس العقوابتلوجود املخالفة ووجود األخطاء اليت ترتكب. و  العقوابت

 وجود املخالفة.

                                                                                                                                                                      
 
  53م.( ص. 1999ه/  1419ابن تيمية احلر اين، اقتضاء الصراط املستقيم )بريوت. دار العا م الكتاب،  3
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وعدم  العقوابتوكل واحد من أستاذ له صفات وطريقة ختصه، وجناح  
جناحها يتعلق يف شخصية األستاذ، وشخصية التلميل، واملادة والطرق اليت تستخدم 

، وجبانب ذل  يتعلق أيضا ابلعالقة بني األساتلة أنفسهم واجلو العقوابتإلجراء 
 4.العقوابتاللي يسرى فيه 

اخلري، حمافظة بولوكمبا،  الثانوية ممعهد ابباحلقيقة اليت وقعت يف املدرسة 
من  تالميلقد يكثر استخدامها يهدف بلل  مراقبة شخصية ال العقوابتعملية 

ارتكاب أي خمالفات ونوع من تدبري الفصل ليسري كما ينبغي، مالئم ومريح لتعليم 
اللغة العربية. اختلت أساتلة اللغة العربية أقصى اجلهود لينصح وينبه وأيمر ابلقيام 

 التالميلأمام الفصل ويشرح املادة شرحا واضحا، كل ذل  يهدف لتقليل عمل 
عدم الكتابة، إنشاء احملادثة مع غريهم من اللي يعترب خطأ  كرسم املكاتب، 

أثناء الدرس، لكن كل اجلهود اليت قدمها أساتلة اللغة العربية ال يقبل  التالميل
مباشرة كمسؤولية ال بد أن يراعي فيها. وهله احلالة تستدعي وجود حافز  تالميلال

ة ليغرس املسؤولية يف تعلم اللغة العربي تالميلأقوى من أستاذ اللغة العربية على فعل ال
 يف أعماق نفوسهم ليطيع بلل  أوامر األستاذ.

اخلري حمافظة بولوكمبا خاصة يف  الثانوية ممعهد اببوترى الباحثة يف املدرسة 
لينشطوا يف التعلم،  تالميلأيضا يستخدم لضغط ال العقوابت، متثيل التاسعالفصل 

 م اللغة العربية.وعمل الواجب من األستاذ ليحصل على أعلى درجة يف تعل

                                                           
 .84ص. (1991)جاكرات: ريني  جيبتا  Psikologi Belajar,ابو امحدي وودودو سوفريونو4
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على أساس العرض اللي قدمناه سابقا، نظرية الكاتبة واحلوار مع أستاذة  
تبني على  2016ديسمرب  18، أستاذة يف مادة اللغة العربية، املوافق  واحدة طيب
اخلري حمافظة بولوكمبا مازال  الثانوية ممعهد اببيف املدرسة  العقوابتأن تطبيق 

كممارسة الكالم السيئة، وعدم   التالميلالىت ارتكبها  موجودا لوجود املخالفات
 عمل الواجب، وعدم الطاعة وغري ذل  من املخالفات.

من خالل ذل  البيان تكون إرادة الباحثة لتبحث عنها، فيمكن أن نطرح 
يف تعليم اللغة العربية ميكن أن يكون شيئا إجيابيا يف  العقوابتسؤاال، هل تطبيق 

ابلعكس؟ هلا السؤال هو قضية حتتاج إىل املعاجلة، ومن أجل هل أو  تالميلتعلم ال
اجتهت الباحثة حنو البحث والنظر فيما يتعلق هبله املسألة حتت عنوان "أتثري 

 الثانوية ممعهد اببمادة اللغة العربية ابملدرسة  تالميلعلى نتيجة تعلم  العقوابت
 اخلري حمافظة بولوكمبا.
 : املشكالتالفصل الثاين

يف املدرسة  التاسعالفصل  تالميلل العقوابت طبيقكيف يكون ت .1
 اخلري كالوميمي بولوكمبا؟ الثانوية ممعهد ابب

الثانوية ممعهد يف املدرسة  التاسعالفصل  تالميلكيف تكون نتيجة  .2
 اخلري كالوميمي بولوكمبا؟ ابب

يف  التاسعالفصل  تالميلعلى نتيجة  العقوابتيكون أتثري هناك  هل .3
 اخلري كالوميمي بولوكمبا؟ الثانوية ممعهد ابباملدرسة 
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 : فرضية الفصل الثالث
 التاسعالفصل  تالميلعلى نتيجة  العقوابتفرضية البحث يعين وجود أتثري 

 اخلري كالوميمي، بولوكمبا الثانوية ممعهد اببيف املدرسة 
 : التعريف التطبيقيالفصل الرابع 

قبل أن نزيد يف البحث، الباحثة تبني احلد أو التعريف التطبيقي ألال يكون 
 فيه خلل يف الفهم. 

 العقوابتتطبيق  .1
التأثري يف  هي عمل على طريقة شديدة تسبب أ م الباطن، يهدف العقوابت
 العقوابتعن كل خمالفة. من أجل ذل  ال يزال تطبيق  تالميلالنفس، وتوعية ال

اخلري كالوميمي بولوكمبا  الثانوية ممعهد اببيف املدرسة  التاسعالفصل  تالميلعلى 
 موجودا.
 النتيجة الدراسية .2

هلا املصطلح يرتكب من كلمتني وهو كلمة "نتيجة" و "دراسة" وكما يف 
و   قاموس اللغة اإلندونيسية املعاصرة أن النتيجة مبعىن شيء يتحصل من جمهود

منها: الدراسة هي العملية الىت تكون عنصرا كلمة "دراسة" هلا عدة تعريفات 
وللل  جند نتيجة التعليم والدراسة يعىن  5.أساسيا يف كل نوع وطبقات الرتبية

استيعاب املعلومات أو املوهبات الىت تنتمى من مادة التعليم الدراسة، يعرف قدرها 
                                                           

 Perbedaan Hasil Belajar Biologi antara Metode Cerama dengan Pembelajaranر،نارسدي5

Kooperatif Pendekatan STAD siswa KELAS 11 MTS,Negeri Model Makassar, الرسالة )ماكسار   

UNM2004.6(,ص. 
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ر لنتيجة ها األساتلة. وآلة التقديمتحان وأرقام النتائج الىت أصدر من نتيجة اال
 يف هلا الصدد هو التدرج الدراسي يف مادة اللغة العربية. التالميل

 فوائده الفصل اخلامسة: أهداف البحث و 
 :أما ابلنسبة اهلدف اللي سيتحقق من هلا البحث، فهي

ىف   التاسعالفصل  تالميلل العقوابتمعرفة كيف يكون تطبيق  .1
 مبا؟ثانوية  ابب اخلري كلوميمي بولوكاملدرسة ال
الثانوية ىف املدرسة  التاسعالفصل  التالميلمعرفة كيف تكون نتيجة  .2
 مبا؟اخلري كلوميمي بولوك ممعهد ابب
ىف  التاسعالفصل  التالميلنتيجة ل العقوابتمعرفة هل هناك أتثري  .3
 مبا؟اخلري كلوميمي بولوك الثانوية ممعهد ابباملدرسة 
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 باب الثاينال
 تابو تعريف العق: األول الفصل
فهي  اصله من االجنليزية، "punishment"لغوى، فكلمة حبث  ايل ننظر ااذا كن
 6.)التعقيب( او التعذيب law" الذي يشمل معىن punishmentمن كلمة "

انه انجح اذا كان يستطيع ان خيرج او يقدم  هذا التعقيب ميكن ان يقال
 حيث على اقامته ىف دين االسالم، ان منهج التعقيب قد وايضا، عله.االندم على ف

الن هذا املنهج جيعل االنسان ليتجنب هذه التعقيب، و ىف اإلسالم يعرف بكلمة 
 ،كما جاء ىف سورة البقرة ايةالعقوابت" ذنب". يتحدث القرأن الكرمي  عن هذه 

179 
َۡۡولَُكمۡ  ِۡفي ۡۡٱل قيَصاصي ْوِلي

ُ
أ ل َبٰبۡيَحَيٰوةَٞۡيَٰٓ

َ َۡتتَُّقوَنۡۡٱۡل   ١٧٩ۡ7لََعلَُّكم 
يساعد على توفري احلياة  العقوابتلنا ان وجود  من هذه االية، يتوضح

اهلانئة املستمرة للبشرية. الن االنسان سوف يكون اكثر حذرا و احتياطا حني يريد 
ق العقوابت ال يهدف اال التعليم، ان تطبيالشياء معينا. ىف عامل الرتبية و ان يفعل ا

سعى كأداة ت العقوابتان هذه  التالميذ، افضل من ااي كان.سلوك  لتصليح
 ، و ليست كأداة االنتقامية.التالميذالتعليمية لتصحيح االنتهاكات الىت يرتكبها 

 هي : ان ينتبهها على تطبيق العقوابت،هناك شرائط جيب 
                                                           

 .456(,ص.Gramedia،1996 كرات:ا )ج  Kamus Inggris Indonesia سديلي، جهن م. هسحلي و حاسن6
 Al-Qur’an Tajwid Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabul،دفراتما اغامي ريفوبليك اندوىيس7

Nuzuldan Hadis Sahih,, .28ص. 
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"، حبيث مل  يستند على السبب "َ ضرورة العقوابتان يكون تطبيق  .1
 أداة اخرى ميكن ان يستخدمها ىف نفس الوقت.جيد 

. فهذا االنتطباع التالميذتعطى انطباعا ىف قلوب  العقوابتان تكون  .2
الوعى و االنساف. و كذالك و حثهم على  العقوابت رونذكتبالتالميذ جيعل 
 للطالب. ان ال تؤدى اىل انطباع سلبىي العقوابتنبغى تايضا، 

. و هذا هو جوهرة التالميذيتخلى الندم  العقوابتان يكون تطبيق   .3
الندم على ما فعلهم من قبل. و على هذا  التالميذ . حبيث يشعر العقوابتتطبيق 

 ىف قلوهبم لعدم تكرار مرة اخرى.  التالميذ الندم، يتعهد 
مصحواب ابلرمحة و االمل و  العقوابتجيب ان يكون تطبيق  ،و اخريا .4

، يرجى املعلم ان ال حيتفظ "الشعور عقوابتالاالئتمان. و بعد اخلضوع هذه 
 .التالميذاملتنوعة" على 

لذالك، يستطيع املعلم ان حيقق وظيفته ابهلدوء و العاطفة و السعادة. و 
ابالضافة اىل ذالك، ينبغى ان يعطى الثقة للطلب ما مرة اخرى ابنه قادر على فعل 

 8.اخلري كما يفعل صحابته
 العقوابتانواع  :الثاين الفصل

ستناقش الباحثة ىف هذا القسم حول انواع العقوابت ىف تطبيقها. و هناك 
 بني تفصيلها كما يلى.تيختلفة حول انواع العقوابت، و املبعض االراء 

 الوقائية )املانئية( العقوابت .1

                                                           
 .156(, ص.Usaha Nasional ،1973 :اي)سوراب Pengantar Ilmu Pendidikan امري دائن انر كسومي،8
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تتم بقصد ان ال حيدث  الىت العقوابتالوقائية )املانئية( هي  العقوابت
المتناع حدث االنتهاك، و لذالك تقوم هذه  العقوابتقصد هذه تاالنتهاك. 
 8قبل ان حدثت االنتهاك. العقوابت

الىت  العقوابتالوقائية هو  لعقوابتاراء اخرى فيما يتعلق اب اىل اما ابلنسبة
هو جينب العملية التعليمة  العقوابتيتصفها ابالحرتاس و االحتياط. اغراض هذه 

 9.يهامن االشياء الىت ميكن ان تعوق ف
 الوقائية على النحو التاىل: العقوابتتتضمن 

 نظام الرتتيب .1
نظام الرتتيب هو جمموعة القواعد الىت جيب التزام هبا ىف حالة معينة او ىف 
بيئة معينة. على سبيل املثال، نظام الرتتيب ىف الفصل، نظام الرتتيب ىف االمتحان، 

 نظام الرتتيب ىف االسرة، و غري ذالك.
 ألوامرالرتغيب وا .2

شيء مفيد. على سبيل املثال، بالرتغيب هو االقرتاح و الدعوة اىل القيام 
الرتغيب ىف التعلم كل يوم، و الرتغيب ىف احتفاظ الوقت دائما، و الرتغيب ىف 

 التقليص، اىل غري ذلك.
 النواهى .3

                                                           

(, Remaja Rosdakarya ،2006: نجند)اب Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis بوروانتو، م.غليم9
  186ص. 



10 
 

 
 

ا كان االمر يطلب على القيام شيئ النهى ىف احلقيقة هو مبثابة االمر. اذ
فالنهى يطلب ان ال يفعل شيئا مضرا. مثال، النهى عن التكلم ىف الفصل، ، مفيد

 النهى عن الصحب مع الكسالن، اىل غري ذالك.
 االكراه .4

شيئ ما. يقوم االكراه من بعلى القيام  تلميذ االكراه هو االمر ابلصالبة  لل
 اجل 

 االنضباط .5
االلتزام هنا ليس  االنضباط هو وجود االستعداد اللتزام االوامر و النواهى. و

مبعىن انه موجود بوجود ضبط من اخلارج، و لكن االلتزام الذى يؤسس على الوعي 
 ىف مهمة القيمة و القواعد و االوامر.

 القمعية العقوابت( 2
الىت تقوم على وجود االنتهاك. و لذلك،  العقوابتالقمعية هي  العقوابت

هناك راي اخر عن تعريف  10.بعد وقوع االنتهاك و اخلطئ العقوابتقامت هذه 
الىت تقوم السرتجاء وعى الطفل اىل طريق اخلري  العقوابت. وهي العقوابتهذه 

 احلق املنظم.
اذا وقع الفعل الذى يتضامن او يتغاير مع النظام. و  العقوابتتقوم هذه 

 القمعية على: العقوابتتشمل 
 االعالن . أ

                                                           
، (Usaha Nasional 1973  سورااباي:)  Pengantar Ilmu Pendidikanامري دائن انر كسومي,  10

 .142-140ص
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الذى ميكن ان تعوق و تعطل  تلميذ معىن االعالن هنا هو ان يعلن على ال
ىف الفصل حول حتقيق العملية  تلميذ العملية التعليمية. فعلى سبيل املثال، يتكلم ال

االخر ىف  تلميذ ال يعرفون ابن قد مينع ان يتكلم مع ال التالميذ التعليمية. فيمكن 
الفصل عند ما تقوم العملية التعليمية. و بناء على ذلك، جيب ان يعلن على 

 اوال االشياء الىت ممنوع لتحقيقها. الميذ الت
 التوبيخ . ب

الذى ال يعرف شيئا، فهذا التوبيخ يقوم  تلميذ اذا كان االعالن يقوم على ال
 العارف ابالعالن قبله. تلميذ على ال

 التحذير . ج
الذى قد يرتكب اخلطاء مرة بعد مرات و قد  تلميذ يقوم التحذير على ال

 قام التوبيخ عليه.
         العقاب  . د

العقاب هو اخلطوة االخرية الىت تتم ىف حتقيقها اذا كان مل يكن قادرا التوبيخ 
 الرتكاب االنتهاكات. تلميذ و التحذير على منع ال

 تغرض العقواب :الثالث الفصل
ىف كل نشاط  بد ان تكون موجود العوامل الىت ال ىان الغرض هو من احد

 احلياة، الن النشاط من غري غرض قد ال يعىن اي شئ، بل ستكون خاسرا و عبثا.
، فان الغرض الىت يريد ان حيققها التالميذ الىت تقوم على  لعقوابتو فيما يتعلق اب

او الجل احتفاظ شرف االستاذ، او خالفا من  التالميذ ليست الجل تربيح على 
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احلقيقية هو  العقوابتعلى االستاذ، و لكن الغرض  التالميذ ذالك، الجل طاعة 
 املنتهك يشعر التعاب و ال يكرره مرة اخرى. تلميذ ان جيعل ال

نوعان، و هو الغرض طويل االجل و  العقوابتو الغرض على تطبيق 
الغرض قصري االجل. ان الغرض طويل االجل يقوم الثبات السلوك اخلاطئ، بينما 

لكى يستطيع ان يتوقف عن  تلميذ لتعليم و تشجيع الالغرض قصري االجل يقوم 
 11.سلوكه اخلاطئة
 نتيجة الدراسية :الرابع الفصل

 أ. تعريف التعلم
يؤدى اىل تغيري  علم هو عملية تغيري، مبعىن انهعرف علماء النفس ان الت

السلوك االنسانية  الذى حيصله من تفاعله مع البيئة معينا حبيث يعيد توجيه الفرد 
التعلم كعملية، اىل  فبالنسبة. التعلم هو عملية و سلوكية مركبة 12.االنساىن ىف حياته

على وجود او  ونيقوم هبا التالميذ حبتا. ان التالميذ من هذه النواحى هم املسئول انه
حيصلون االشياء  ية التعليم حدثت لسبب التالميذ هذه عملية التعليم. ان عمل عدم

 13.ىف بيئته

                                                           
 Kesain Blancجاكرات:)  Bagaiamana Mendidik dan Mendisiplinkan Anak،رليس سائفرج11

 .91(,ص.1986
 .PT جاكرات: :س)اجلزء اخلام Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya ،سالميتو12

Rineka Cipta ,,2010.2(,ص. 
 .7ص. ,(PT. Rineka Cipta, 2001 فت. )اجلز الثاين: Belajar dan Pembelajaran، دت. دنيايت13



13 
 

 
 

حيصل  ىتا دائما ىف السلوك االمكانية الان كيملى يرى التعلم كتغيري نسبي
 14.املمارسة العملية من أتثري

يؤدى  ىتو املمارسة العملية المن كل هذه التعاريف، سنلخص ان التعلم ه
التفاعل  صلحتيكتسب االنسان من بيئته، لكى  ىتالتغيري ىف سلوك االنسانية ال اىل

 بني احلافز و بني بيئته.
 ب. تعريف نتيجة الدراسة

رتكب من كلمتني مركبتني،هو  نتيجة و دراسة. تان مصطلح نتيجة الدراسة 
   Hasil yang telah dicapaiنيسية ان النتيجة هوجاء ىف القاموس االكرب  اللغة االندو 

dari apa yang telah dilakukan atau  ودراسة هوBerusaha memperoleh kepandaian 

ilmu  امنا بوروانتو يقول ان الدراسة هو عملية االنسان  الىت حيدث من حيث نتيجة
املمارسة و التجربة املقدمة. فالدراسة اذن جيلب التغريات ىف االنسان، اما ظاهراي 

 15.او ابطنيا
يفعل االنسان  ىتى سالميتو هو عملية اختيارية التعريف الدراسة على را امنا

لكى يكتسب التغريات السلوكية اجلديدة ىف الكل، نتيجة على التجربه النفسيىة 
 .16مدى تفاعل مع بيئته

من عدة هذه التعاريف، قد يتوضح ان نتائج دراسة التالميذ هو التحصل 
الذى يكتسب التالميذ املعرب عنها ابملعارف و املهارات و السلوك من التجربة و 

                                                           
 2(,ص.Kencana2010 )اجلزء السابع: جاكرات  Theories of Learningحرغيين متحي ح.الصونب.ر 14

 .85ص. ،(Remaja Rosdakarya، 1990 :نجندو اب ) Psikologi Pendidikan جناليم برونتو،15
 58ص.،(Alfabeta. 2013 )اجلزء الثالث: ابندونج: Dasar-Dasar Statistika ،ريدنوا 16
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املمارسة املقدمة. يرى بوروانتو ان نتائج الدراسة هو احملصلة الىت يكتسب املرء بعد 
 17.يان تقريراختياره ىف الدراسة كما كان مكتواب ىف ب

درجة او  يميكن ان يوضح ان نتيجة الدراسة ه راجعا اىل هذه التعاريف،
تركها، وتقومي هذه ميلك التالميذ على قبول املعلومات او  ىتقوة االنسانية ال

يستفادها من ممارسة عملية التعليم. فنتيجة الدراسية اذن متوازن و  ىتاملعلومات ال
التعلم مادة ما،و ابلعموم، يظهر هذه النتيجة على متعادل مع درجة التوفيقية ىف 

 شكل النقاط او بيان التقرير ىف كل مادة الدراسية.
 نتيجة الدراسية الىت تؤثرعوامل ال: اخلامس الفصل

، تلميذ دراسية الهناك عاملني يتأثران ىف نتيجة  قرر سالميتو موجزا، ان
 عوامل الداخلية هو العواملالعوامل اخلارجية. ان العوامل الداخلية و الثاىن الاالول 

 ىتالعوامل ال يعوامل اخلارجية، فه، خالفا ابتلميذصدر من داخل نفس الت ىتال
ىف نتيجة الدراسة يندرج  ةثر ؤ عوامل الداخلية املالف تلميذ.صدر من خارج نفس الت

الهتمام و على : ارشاد اجلسدى و الفكرى، والذكاء، و العلم، و املهارات، و ا
 بحث التاىل.املالدوافع، و خصائص النفسية.و سنفصلها ىف 

 (. العوامل الداخلية1
 أ( البلوغ اجلسدى و ارشاد الفكرى   

                                                           
 ..85(, ص.Remaja Rosdakarya 1990 ابندونج: ) Psikologi Pendidikan جناليم برونتو،17
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يشمل بلوغ  اجلسدى و ارشاد الفكرى حال الفسية الروحانية ىف حالة ما،  
الذى لديه اضطراب حال  تلميذ مثل القلق و االكتأب و املرهق و غري ذلك. ال

 النفسية، مييل اىل منزعج ىف دراسته، و سيأثر اتثريا سلبيا على نتيجة دراسته.
 ب( الذكاء

الذكاء هو قوة الفرد الىت يتظهر على قدرة عقله ىف معاجلة مطلوابت 
اجلديدة، او هو عبارة عن حال النفسية بشكل عامة الىت ميكن ان يتابعه مع 

 18.املشاكل و الظروف اجلديدة ىف احلياة
 العلم و املهاراتج( 

يرى بوروانتو ان العلم الذى ميتلك الشخص سيأثر على مواقفه و اعماله كل 
يوم. و درجة املهارات الىت ميتلك شخص ما سيأثر ايضا على جودة النتيجة الىت 
يتناول من عمل قبله. و نظرا من ذلك، فان درجة املهارات و املعارف الذى ميتلك 

 19ما. تلميذ ال الشخض ما سيأثر درجة نتيجة
 د( االهتمام و الدوافع

ان دوافع الدراسة هو القوات او الطاقات الىت تعطى تشجيعا النشطة 
و االهتمام هو العناية اىل االشياء الىت متيل شخص ما لتحقيق  20.تلميذ ال

 االشياء.
 ه( اخلصائص النفسية
                                                           

  .62ص. Psikologi Pendidikan ،توجناليم بروان18
   .3ص. Psikologi Pendidikan ،جناليم بروانتو19
  -176,ص. (Usaha Nasional ,1973 سورااباي:)  Pengantar Ilmu Pendidikan إندرى كسوما،20

177. 
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ان االنسان خملوق الذى خيلق ابختالف اخلصائص بعضهم على بعض. 
اك االنسان له خصائص جيدة، مثال النشيط، و مييل اىل الكدح، و املتثبت، و هن

املنضبط، وغري ذلك. و ىف الناحية اخرى، هناك االنسان له خصائص فاسدة، مثل 
 الكسالن، و الغاضب، و غري ذلك.

 (  العوامل اخلارجية2
علم، و يتكون عوامل اخلارجية املتأثر ىف نتيجة الدراسة على : االسرة، و امل

 املرافق و البنية التحتية، و البيئة احمليطة هبا.
 سيوضح  ابلتفصيل  على النحو التاىل:

 االسرة ( أ
االسرة هى مجاعة اجتماعية صغرية بشكل دائم، و تكوين االساسى القامة 
جمتمعة واسعة. و االسرة هي مصدر تشكيل الشخصية الفردية، نظرا للنمو و 

بيئة اسرته. اذا كان  االسرة  يرتبط ارتباطا منسجما، التنمية كل انسان يبدأ من 
فستكون اعداء االسرة الذى يتمتع مسات شخصية جيدة. خالفا من ذلك، اذا  

 كان االسرة غري متناغم، فسمات الشخصية اعدائه لن تكون جيدا.
ابثتثناء ذلك عوامل االنسجام،  فان عوامل اقتصادية االسرة ايضا احياان 

 ة الدراسة.مرتبط مع نتيج
 املعلم ( ب

املعلم هو املكون الرئيسى ىف عملية التعليمية. يقوم املعلم كموضوع التعليمية 
املعلم مطلوب ابن يكون املعلم املهنية الذى  .تلميذ لتشريح و تنقيل العلم اىل ال
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فكل ما يتعلق ابملعلم  مشىرا اىل ذلك، 21يقدم جودة التعليم غري مادة املوجهة.
. هناك اثنني من األشياء الرئيسية تلميذلى درجة النتائج وتنمية الميكن أن تؤثر ع

 املرتبطة ابلعوامل اليت ميكن أن تؤثر على درجة النتائج :
 املنهج التعلمي .1
 اجلانب املتعلق ابلقدوة احلسنة .2
 الوسائل التقليمية ( ج

املرافق الوسائل التقليمية هى من عناصر التعليمية هاما اليت حيتاج اليه 
و من أمثلة املرافق التعليمية الوسائل التقليمية : الفصول .الستدامة العملية التدريس

الدراسية، والسبورة، و الكراسي، واجلداول، ومكتبة، ومعدات املكاتب اإلدارية و 
ان عملية التدريس والتعليم سوف ال تقوم ابلتأكيد أو على األقل  .غري ذلك

 مل حتقق الوسائل التقليمية.  سيتناول االحنرافات والعقبات إذا
 د(  البيئة

مشعورا ام ال، ان البيئة هي العامل املتأثر أيضا على درجة االكتساب نتيجة 
إذا   .التالميذ ، ألن البيئة هى من العوامل الىت تنضم إىل شكل الشخصية التالميذ 
ب يعيش يف بيئة سيئة و يتعامل مع الناس الذين ال يهتمون جان تلميذ كان ال

اىل  تلميذ االخالقية، و جانب الدينية،  و يتعامل مع الناس غري املثقفني، فسيتم ال
جتبري نفس اخلصائص ىف بيئة ما، و ابلطبع، سيأثر اتثريا سلبيا على درجة نتيجة 

مع املتدينني و  ة جيدة ويتعامليعيش يف بيئ تلميذو ابلعكس، إذا كان ال.دراسته

                                                           
 185(, ص.Rineka Cipta, 2011 )جاكرات: Psikologi Belajar شيفول ب.د21
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ما متيل اىل متلك نفس اخلصائص الذى يتوسع ىف  تلميذفال ،املثقفني و املتعلمني
 22بيئة ما، وهذا سيأثر أتثريا اجيابيا على درجة نتيجة دراسته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
 2ص., Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, سالميتو22
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 باب  الثالثال
 منهجية البحث

 موقعه نوع البحث و:األول الفصل

ان نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث الكمية ألنه يتكون  
على نتيجة الدراسة. و سينظر ىف التدقيق  العقوابتمن اثنني املتغريين، ومها أتثري 

 .التأثري  بني هذين املتغريين، لذالك يندرح هذا البحث حتت نوع البحوث الكمية
البحث  .ان نوع البحث املستخدم ىف هذا البحث هو البحث الكمي

الكمي هو البحث الذى يستخدم االرقام و التحليالت االحصائيات ىف بياانت 
 24حبثيته.

اخلري كلوميمي  الثانوية مبعهد ابببة املوقع البحث فهو ىف املدرسة أما ابلنس
 .بولوكمبا

 البحث املدخل :الثاين الفصل
املستخدمة لتوضيح وجهة النظر ىف مناقشة  املدخلالبحث هو  املدخل

 ،اللغة العربية تدريسقسم ملعلوم، ان اخللفية الباحثة من موضوع البحث. فمن ا
 فالطريقة املستخدم ىف هذا البحث هو الطريقة التعيلمية.

                                                           
24

 Penerbit: ج) باندون ,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dسوغيونو, 
Alfabeta,  2009.7(, ص 
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اليت يعرض عن عالمات األفعال الرتبية أو  املدخلالتعليمية هو  املدخل ان ا
بعبارة أخرى  هو العلم الذي يوفر املبادئ االساسية و التوجيهية يف حماولة تشكيل 

ن املثقفون و املخلقون اىل كون االنسان مؤدبني، و هو االنسان اجملتمعو  التالميذ
 ابخالق الكرمية.
 العينةعمت و و اجمل الثالث: الفصل

 تمعاجمل ( أ
جمتمع هو املنطقة الكلية اليت يتألف من الكائنات او املواضيع لديها بعض 
الصفات واخلصائص معينا اليت وضعها الباحثون لدراسته ومن مث قام الباحثون 

الفصل  التالميذاما ابلنسبة جمتمع يف هذا البحث فهو  25لتسحيب ااستنتاجه.
الذي يتألف من  بولوكمبااخلري كلوميمي  الثانوية مبعهد اببىف املدرسة   التاسع

 .شخصا 34يشمل  التالميذثالثة فصول حيث أن عدد 
 العينة  ( ب

يرى  26العينة هي جزء من العدد واخلصائص اليت ميلكها  جمتمع.
، فباألفضل أن يؤخذ كل 100ان اذا كان املوضوع أقل من سوهارسيمي أريكونتو 

، حىت يكون حبثه من احباث التعداد السكان. اما اذا كان عدد البحث املوضوع
                                                           

 70ص. ،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D سوغيونو،25

 
  71ص. ،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dn R&D سوغيونو،26
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% أو أكثر من  25-20% أو  15-10اكثر منها، فيمكن أن تؤخذه بني 
 27ذلك.

ىف حبثه هى  الباحثةمن خالل فوق البيان، فالتقنية العينة الىت يستخدمها 
 34يف هذا البحث ال يقل عن  التالميذالعينة التعدادى، نظرا إىل ان عدد 

 .شخصا
 طريقة يف مجو البياانت :الرابو الفصل

 يف مجع البياانت يف هذا البحث هي: الباحثة ستخدمتالطريقات اليت 
 االستبيان ( أ
االستبيان هو طريقة مجع البياانت بتقدمي جمموعة من االسئلة أو التصرحيات  

 28املكتوبة على اجمليبني ملعرفة جواهبم.
 املالحظات ( ب

املالحظة هي عملية مركبة، فهي العملية  الىت تتكون من جمموعة   
متنوعة من العمليات البيولوجية والنفسية. و من أهم العمليتني من هذه العمليات، 
مها املالحظة و الذاكرة. يستخدم هذه االسلوب ىف مجع البياانت اذا كان البحث 

                                                           
27

 Rineka Cipta)جاكرتا:  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,سوحرسيم أريكنتو، 
 .134( ص.2006

28
 .142ص. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,سوغيونو، 
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عامل، وعدد اجمليبني املالحظني يتعامل مع السلوك البشري، وعملية العمل، وطبيعة ال
 29ليسوا كبريا جداً.

 الواثئق ( ج
يهدف الواثئق اىل االكتساب البياانت املباشرة من مكان البحث، و  

والتقارير، و الصور، وامللفات  ،االنظمة يشملها الكتب املتعلقة ابلبحث، و
 30الواثئقية، و البياانت املتعلقة ابلبحث.

 أداة البحث: اخلامس الفصل
ىف عملية حبثه البحث املهدوف إىل اكتساب البياانت أو  الباحثةستخدم ت

 .املعلومات اليت يستطيع ان يسأل حقيقتها
يف هذا البحث استنادًا إىل  الباحثةأما ابلنسبة لألدوات الىت يستخدمها 

 :التقنيات املستخدمة،  فهي كما يلي
 قائمة االستبيان ( أ
. التالميذكتساب البياانت إجنازات ستخدم هذه االدة كطريق االساسى لال ت

 الثانوية مبعهد اببيف املدرسة  التالميذولذلك، كان اجمليبون يف هذا االستبيان هم 
 بولوكمبااخلري كلوميمي 

                                                           
29

 .145ص. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,سوغيونو، 
30

 58( ص.Alphabeta.2003)الجز الثالث: بندونج:  Dasar-Dasar Statistika,ريدوا، 
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 و لالكتساب البياانت املطلوبة ىف هذا البحث، فيستخدم التقنية االستبيان.
الشخص املطلوب بياانته و اما و بناء على ذالك، فالطريق املتحقق أما مباشرة إىل 

 غري مباشرة عن طريق األشخاص اآلخرين الذين يعرفون الشخص املطلوب بياانته.
 تسجيل املالحظات ( ب

االدة، يتمىن ان يكتسب الباحث البياانت عن صياغة املشاكل.  من هذه
على  العقوابتان تسجيل املالحظات يستفيد عليها الكتساب البياانت عن أتثري 

 اخلري كالوميمى بولوكمبا.  الثانوية مبعهد اببىف املدرسة  التالميذنتيجة 
 توجيه الواثئق ( ج

ىف نصف  التالميذتستخدم هذه االدة لتسجيل املباشر تقدير االمتحان 
 اخلري كالوميمى بولوكمبا  الثانوية مبعهد اببالسنة  ىف املدرسة 

 تقنية حتليلية البياانت :سادسال الفصل

االحصائية  لتحليل نتيجة البياانت االستبيان من املتغري  يستخدم التحليلة
 ادارة الفصل و ملتغري نتيجة الدراسة بعدة خطوات كما يلى :

 حساب نطاق الفصل بصيغة :  .1

 R اعلى درجة : –ادىن درجة 

 ( بنظام ستريج وهو: Kحساب عدد الفصل ) .2
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        K= 1 + 3،3  log n 

 يساوى عددالفصل( n)ب   .3
 حساب طول مدى الفئة بصيغة :  .4

   P = 𝑅

𝐾
  (R=  نطاق الفصل،     (عدد الفصل =K و 

                                             حساب متوسط املتغري بصيغة : .5
                                                                  �̅� =

∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

                                                          ملحوظة : 
=  �̅� املتوسط xi 
                                                                

∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖 =نتيجة الضربية  بني  fi     و  xi 
                                                                = ∑ 𝑓𝑖 البياانت/ العيناتعدد 

 حساب االحنراف القياسى بصيغة : .6
                                                                                           
𝑆𝐷 = √∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖2−

(∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖)2

𝑛

𝑛−1
 

 ملحوظة
 =  ∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖   نتيجة الضربية بني 

                                                                                       
=   𝑛 العينة 

 فئات التشخيص كما يلى : 3تفاسري وبيان  النتيجة ابستخدام  .7
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 الفئة امللحوظة

X < (𝜇- 1،0 𝜎) ادىن 

(𝜇- 1،0 𝜎) ≤ 𝑋 < (𝜇 +  1،0 𝜎) متوسط 

(𝜇 + 1،0 𝜎) ≤ X اعلى 
 

 . التقنية التحليلية االحصائية االستداللية.2
ان االحصائية االستداللية هى التقنية االحصائية الىت يستخدم الجل 

مث نتيجته يربز على السكاىن. اما بنسبة خطوات  ،حتليل بياانت العينة
 احصائ االستدالىل فهي كما يلى :

 حتليل احنسار البسيط :  .1
�̂� املعادلة احنسار البسيط : = 𝑎 + 𝑏𝑋   

 ملحوظة  
 y موضوع ىف املتغري التابع املتكهن :
        aعدد اثبت: 

 bاجتاه الرقم او املعامل االحنسار: 
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الىت يشري اىل ارتفاع او اخنفاض املتغري التابع الىت يؤسس على  
فهو  ، (-)bو اذا كان  ،فهو ارتفاع ،  (+)bاملتغري املستقل. اذا كان 

 مبعىن اخناض.
 xاملوضوع ىف املتغري املستقل الذى ميلك قيمة املعني : 

 
 ابستخدام املعادلة:   aحلساب قيمة 

𝑎 =  
(∑ 𝑌)(∑𝑋2) − (∑ 𝑌)(∑ 𝑋𝑌)

𝑛∑𝑋2 − (∑ 𝑋)2
=  �̅� = 𝑏�̅� 
 ابستخدام املعادلة : bحلساب قيمة 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
=  

𝑛 ∑ 𝑥𝑦

∑ 𝑥
2  
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 باب الرابعال

 نتائج البحث

 كالوميمىاخلري الثانوية مبعهد ابب : حملة عامة عن املدرسه الفصل األول

 مبابولوك

الثانوية إن اهليئة الرتبوية الىت قام فيها الباحثة ابلبحث العلمي هي املدرسة     

 1981أسست هذه املدرسة سنة  .بولوكمباالىت تقع ىف منطقة اخلري مبعهد ابب 

وبعد ان مضت السنوات قام كرباء اجملتمع واملهتمني ابلرتبية إبعادة القيام هبذه 

حىت وقتنا  التالميذ. ومنذ تلك السنة إستلمت املدرسة 1985املدرسة سنة 

 واملاحنني.   التالميذاحلاىل. أما مبلغ أتسيس هذه املدرسة فمن املؤسسة ورسوم 

 تركيب مدبري املؤسسة عند أتسيسها

 : حممد طاهر الرئيس األول

 : أ. قهار الرئيس الثاين

 : حممد راندا السكرتري



28 
 

 

: عبد هللا، حممد انصر، شعيب مسعود، عبد الرؤوف، مهدي حكمى، األعضاء

 أمحد الدين.

 1اجلدول 

بولوكمبا عدة  مبعهد ابب اخلري كالوميمي املدرسة الثانويةيف  قد جرت

أما  ان من انحية املباين او الطاقة اإلنسانية.سنوات وقد بلغت تطورا كبريا سواء اك

 هم :الذين قد رأسوا املدرسة ف

 سنة الوظيفة اإلسم رقم

 2006 -1985 رئيس املؤسسة شعيب مسعود 1
 2008 – 2006 رئيس املؤسسة حممد سعيد 2
 2009 – 2008 رئيس املؤسسة خملص رؤوف 3
 اآلن – 2009 رئيس املؤسسة شعيب مسعود 4

  ابولوكمب كالوميمياخلري  الثانوية مبعهد ابب واثئق يف املدرسة املصدر: 

 2اجلدول 

 سنة الوظيفة اإلسم رقم
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 1987 – 1985 رئيس املعهد حممد طاهر 1
 1990 – 1987 رئيس املعهد كمال الدين 2
 2002 – 1990 رئيس املعهد حممد راندا 3
 2008 – 2002 رئيس املعهد حممد سعيد 4
 اآلن – 2008 رئيس املعهد مجار الدين 5

 بولوكمبا كالوميمياخلري  الثانوية مبعهد ابب املصدر: واثئق يف املدرسة 

 3اجلدول 

 سنة الوظيفة اإلسم رقم
 1987 – 1985 رئيس املدرسة الثانوية حممد طاهر 1
 1994 – 1987 رئيس املدرسة الثانوية شركاوي 2
 2001 – 1994 الثانويةرئيس املدرسة  حممد راندا 3
 2007 – 2001 رئيس املدرسة الثانوية عائشة 4
 2009 – 2007 رئيس املدرسة الثانوية مشس الدين 5
 اآلن – 2009 رئيس املدرسة الثانوية حممد أصدر 6

 بولوكمبا كالوميمياخلري  الثانوية مبعهد ابب املصدر: واثئق يف املدرسة 
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 4اجلدول 

من أهم الدور إلجراء التعلم والتعليم ىف املدرسة املدرسون. وأحوال املدرسني 

نستطيع النظرة إليها ىف مبعهد ابب اخلري كالوميمي بولوكمبا ىف املدرسة الثانوية 

 القائمة اآلتية : 

ةفيوظ االسم رقمال  حال 

 موظف احلومي رئيس املدرسة حممد أصدار.س أغ.  1

 حبتيار.س.فد 2
انئب رئيس 

 املدرسة 

 موظف احلومي

 موظف احلومي املدرسة احلاجة نوراباي.س.فد 3

 موظف احلومي املدرسة احلاجة نور حيايت.س.فد 4

 موظف احلومي املدرسة ابسي.س.فد 5

 موظف احلومي املدرسة احلاجة حسنة.س.فد 6

 موظف احلومي املدرسة احلاجة حسنة.س.أغ 7

 موظف احلومي املدرسة نريماايين.س.أغ 8

 موظف زئري املدرس احلاج مذكر شعيب  9
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 موظف احلومي املدرسة آجي.س.فد ۱۰

 موظف زئري املشرف عبد الواهاب.س.فد.إ ۱۱

 موظف احلومي املدرسة إيران إيراوايت.س.أغ  ۱۲

 موظف زئري املدرسة سوتيناوايت.س.فد ۱۳

 موظف زئري املدرسة حيندرايين.س.فد.إ ۱4

 موظف زئري املدرسة ست.نور حيايت.س.أغ ۱5

 موظف زئري املدرسة هجرة.س.فد.إ ۱6

 موظف زئري املدرس إيروين.س.أغ ۱7

 موظف احلومي املدرس قمرالدين.س.فد.إ.م.فد.ء ۱8

 موظف زئري املدرسة ويستايت وهاب.س.فد ۱9

 موظف زئري املدرسة نور خرياين.س.فد ۲۰

 موظف زئري قسم اإلدارة معمر.س.فد ۲۱

 موظف زئري املدرسة خريوايت.س.فد ۲۲

 موظف زئري املدرس إروان هاشم.س.فد ۲۳

 موظف احلومي املدرس احلاج فتاح الدين.ل.س ۲4
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 موظف زئري املدرسة نور احلكمة.س.فد.إ ۲5

 موظف زئري قسم اإلدارة عبد اجلليل.س.فد ۲6

 موظف زئري املدرسة أّنى رمحة.سزفد  ۲7

 موظف زئري املدرس حارايدي.س.فد ۲8

 موظف زئري املدرسة أمي منورة.س.فد ۲9

 بولوكمبا كالوميمياخلري  الثانوية مبعهد ابب املصدر: واثئق يف املدرسة 

 5اجلدول 

عددال الوسيلة التعليمية الرقم  بيان 
 جيد 2 إدارة ۱
 جيد 15 الفصل ۲
 جيد ۱ املكتبة ۳
 جيد ۱ املعمل 4
 جيد 2 املسجد 5
 جيد 2 املطعم 6
كرة الطائرةميدان   7  جيد 2 
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 جيد ۱ ميدان كرة الريشة 8
 جيد ۱ ميدان كرة القدم 9
 جيد ۱ التعاون ۱۰
 جيد 1 الغرفة اخلياطة 11

 بولوكمبا كالوميمياخلري  الثانوية مبعهد ابب املصدر: واثئق يف املدرسة 

البحث فقام الباحثة بلقاء رئيس املدرسة وىف اللقاء قد ألقى  قبل إجراء 

الباحثة الغرض األساسي إقامة البحث ىف املدرسة وأذن رئيس املدرسة إىل الباحثة 

 ان يقوم ابلبحث، وبعد ذلك لقي الباحثة مبدرس املادة.

مث ألقى الباجث الغرض إليه أن يقوم حبث الفصل يف مادة اللغة العربية 

أيضا فصال من الفصول  تلميذعن أحوال التالميذ ىف عملية التعلم والتعليم و وسأله 

 لكون املفعول ابلبحث مناسبا ابملوضوع الذي جاء به. 

الثانوية مبعهد ابب ىف املدرسة  العقوابت نظرة عامة عن :الفصل الثاين

 اخلري كالوميمي بولوكمبا
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الثانوية  يف املدرسة العقوابتعينة من تطبيق  34يظهر نتائج البحث على  

 امللخصات البياانت كما يلى: اخلري كالوميمي بولوكمبامبعهد ابب 

 1اجلدول 

اخلري كالوميمي الثانوية مبعهد ابب درسة يف املنظرة تنفيذ العقوابت 

 بولوكمبا

 نتيجة املستجيب
1 86 
2 93 
3 98 
4 98 
5 92 
6 80 
7 83 
8 93 
9 98 
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10 88 
11 80 
12 88 
13 75 
14 84 
15 96 
16 88 
17 85 
18 77 
19 81 
20 84 
21 86 
22 93 
23 85 
24 100 
25 92 
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26 84 
27 84 
28 80 
29 82 
30 97 
31 84 
32 96 
33 97 
34 91 

 2998 اجملموع
، 100حصلت أعلى درجة من مقياس املستخدمة =  ،استنادا اىل البيان السابق

 34من العينة )ن( =  80وأدّن درجة = 

 (Rمسافة الفصل ) . أ

R= أعلى قيمة  -  أدّن قيمة    

 = 100-75 =  25    
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 عدد فرتة الفصل . ب

K  = 1 + 3.3 log n 

= 1 + 3.3 log 34 

 = 1 + 3.3 (1.53) 

 = 1 + 3.3. 1.53 

= 6.049=  6 

 ج. طول الفصل

P = 𝑅

𝐾
 

= 34

6
 =5.66 

= 6 

2اجلدول   

الثانوية مبعهد ابب  يف املدرسة العقوابتد. إنشاء جدول توزيع الرتدد ىف تطبيق 

 ااخلري كالوميمي بولوكمب



38 
 

 

 الرتدد اجلدولة الفاصل
75 –80 IIIII 5 
81 – 86 IIIIIIIIIIII 12 
87 –92 IIIIIII 7 
93 – 98 IIIIIIIII 9 
99 – 100 I 1 

 34 اجملموع
 حساب املتوسطه. 

 3اجلدول

 اجلدولة البياانت حلساب قيمة املتوسط

 Fi Xi Fi.xi الفاصل

75 –80 5 77 385 
81 – 86 12 83 996 
87 –  92  7 89 623 
93 – 98 9 95 855 
99 – 100 1 99.5 99.5 
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 2958.5 443.5 34 اجملموع
X1 = ∑ 𝑓𝑖.𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

= 𝟐𝟗𝟓𝟖.𝟓

34
 

=  87.01 

 القياسىف. االحنراف 

 4اجلدول

 اجلدول حلساب قيمة االحنراف القياسى

 Fi Xi Xi –X (Xi-X)² Fi (Xi-X)² الفاصل

75 –80 5 77 -10.01 100.20 501 
81 – 86 12 83 -4.01 16.20 194.4 
87 –92 7 89 1.99 3.96 27.72 
93 – 98 9 95 7.99 63.84 574.56 
99 – 100 1 99.5 12.49 156 156 

 14553.68    34 اجملموع
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SD = √(
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥)²

𝑛−1
) 

= √
14553.68

34−1
 

= √
14553.68

33
 

= √44.05 

= 6.63 

واستنادا اىل صيغة حساب االحنراف القياسي، يبلغ االحنراف القياسى 

يف . و تبني تلك النتيجة مقدار اخلطأ املعياري يف استبيان تنفيذ العقوابت 6,63

 كالوميمي بولوكمبا.اخلري  الثانوية مبعهد ابب  املدرسة

 د. فئة نتيجة املستجيب

 4االجوبة املخرية  و على  4مواضع ب 25عدد هذه االستبيان البحث 

. جلبت هذه البياانت 75اىل 100حىت حصلت نطاق النتيجة من  ،تقييم املعيار

 طالب املستجيبون. 34من 
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الثانوية مبعهد ىف املدرسة  العقوابتوبناءا على نتيجة االستبيان عن أتثري 

مع قيمة املتوسط  ىف  ،75و ادّن درجة  100حصلت اعلى درجة ،اخلريابب 

. نتيجة حساب االحصائية التفصيلية اجلدولة 6,63و االحنراف القياسى  ،87,01

 ،واعلى ،متوسط ،ابتداءا من ادّن ،فئات كما اشار اسوار 3ىف تدبري الفصل اىل 

 حيصل  تفاسري النتيجة كما يلى:

 5ل دو اجل

 اخلريالثانوية مبعهد ابب ىف املدرسة  أتثري العقوابتفئة نتيجة املستجيب عن 

 الفئة نسبة مئوية الرتدد الفاصل فصل الفئة الرقم
1 X < (𝜇- 1،0 𝜎) X <80،38 5 14.71% ادّن 
2 (𝜇- 1،0 𝜎) ≤ 𝑋 < (𝜇 +

 1،0 𝜎) 
80،38 ≤

𝑋 <93,64 22 64.71% 
 متوسط

3 (𝜇 + 1،0 𝜎) ≤ X 93،64 ≤ 𝑋 7 20.59% اعلى 
  %100 34 اجملموع

املستجيبون يرون  5ومن نتيجة هذا البحث الفئة يشري اىل ان على نسبة  

املستجيبون يرون  22%. مث على نسبة  14,71قليل بنسبة مئوية  أتثري العقوابت
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 7و على نسبة  ،%64,71تقع ىف درجة املتوسط  بنسبة مئوية  أتثري العقوابتان 

 %.20,59تقع ىف درجة عالية بنسبة مئوية  العقوابتاملستجيبون يرون ان أتثري 

الثانوية مبعهد ابب ىف املدرسة  العقوابتفيكون امللخص االخرية ان  أتثري  ،ولذالك

 اخلريكالوميمى بولوكمبا قائم على الطبقة املتوسط.

الثانوية مبعهد املدرسة ىف  التالميذنظرة عن نتيجة دراسة : الفصل الثالث

 اخلري كالوميمى بولوكمبا.ابب 

الثانوية مبعهد ىف املدرسة  التالميذاستخدم الباحثة طريقة التوثيق على نتيجة 

و هى طريقة البحث بنظر قيمة املتوسط االمتحان  ،اخلري كالوميمى بولوكمباابب 

. التاسعالفصل طالب  34نصف السنة من تلخيص املدرس الذى يتكون من 

 وميكن ان نراه ىف بيان التاىل :

 6 اجلدول

 الفصل التاسع التالميذنظرة عن نتيجة 
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 نتيجة املستجيبون
1 80 
2 90 
3 90 
4 90 
5 90 
6 90 
7 82 
8 90 
9 89 
10 85 
11 80 
12 82 
13 76 
14 83 
15 95 
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16 86 
17 84 
18 76 
19 78 
20 96 
21 86 
22 90 
23 88 
24 97 
25 90 
26 89 
27 89 
28 81 
29 80 
30 95 
31 80 
32 91 
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33 95 
34 76 

 2939 اجملموع
 

حصلت اعلى النتيجة من اجلدول  ،و بناءا على قيمة املتوسط امتحان نصف السنة

 .34من عدد العينة :  76 =و ادّن النتيجة  ،97 =املستخدم 

 (Rمسافة الفصل ) . أ

R= أعلى قيمة - قيمةأدّن     

 = 97-76 =  21   

 عدد فرتة الفصل . ب

  K= 1 + 3،3  log n 

= 1 + 3،3  log 34 

= 1 + 3،3  ( 1،53 ) 

= 1 + 3،3 . 1،53  
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= 6,04 = 6 

 طول الفصل  ج.

P = 𝑅

𝐾
 

  = 21

6
 =3,5 

= 4 

 د. أتليف جدول التوزيع الرتدد نتيجة الدراسة

 7اجلدول 

 التالميذاجلدول التوزيع الرتدد عن نظرة نتيجة 

 الرتدد اجلدولة الفاصل
76 –  79 IIII 4 
80 – 83 IIIIIIII 8 
84 – 87 IIII 4 
88 – 91 IIIIIIIIIIIII 13 
92– 95 III 3 
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96– 97 II 2 
 34 اجملموع

 ج. حساب املتوسط

 8 اجلدول

 اجلدولة البياانت حلساب قيمة املتوسط

 Fi Xi Fi.xi الفاصل

76-79  4 77,5 310 
80-83  8 81,5 625 
84-87  4 85,5 342 
88-91  13 89,5 1163,5 
92-95  3 93,5 280,5 
96-97  2 96,5 193 

 2914  34 اجملموع
 

X1 = ∑ 𝑓𝑖.𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
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= 2914

34  

= 85,70 

 د. االحنراف القياسى

9اجلدول   

 اجلدولة حلساب قيمة االحنرف القياسى

 Fi Xi Xi –X (Xi-X)² Fi (Xi-X)² الفاصل

76-79  4 77,5 -8,2 67,24 268,96 
80-83  8 81,5 -4,2 17,64 141,12 
84-87  4 85,5 -0,2 0,04 0,16 
88-91  13 89,5 3،8  14,44 187,72 
92-95  3 93,5 7،8  60,84 182,52 
96-97  2 96,5 10،8  116,64 233,28 

 1155,72    34 اجملموع
 

SD = √(
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥)²

𝑛−1 ) 
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= √
𝟏𝟏𝟓𝟓.𝟕𝟐

34−1  

= √
𝟏𝟏𝟓𝟓.𝟕𝟐

33  

= √35.02  

= 5,91 

. وذلك النتيجة يشري اىل 5,91فاالحنراف القياسى هو  ،من فوق البياانت

اخلري الثانوية مبعهد ابب كثري اخلطإ االفرتاضى على نتيجة الدراسة ىف املدرسة

 بولوكمبا.

 ع. فئة نتيجة دراسة املستجيب 

الثانوية مبعهد املدرسة  الفصل التاسعوبناءا على بياانت نتيجة الدراسة ىف 

و  ،85,70مع املتوسط  97و اعلى الدرجة  ،76فيكون ادّن الدرجة  ،اخلريابب 

نتيجة حساب االحصائية التفصيلية اجلدولة ىف تدبري .و 5,91االحنراف القياسى 

واعلىس حيصل  تفاسري النتيجة   ،متوسط ،ابتداءا من ادّن ،فئات 3الفصل اىل 

 كما يلى:
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 10اجلدول 

  التالميذفئة نتيجة املستجيب عن نتيجة 

 الفئة نسبة مئوية الرتدد الفاصل  فاصل الفئة الرقم
1 X < (𝜇- 1،0 𝜎) X <79،79 4 11.76% ادّن 
2 (𝜇- 1،0 𝜎) ≤ 𝑋 < (𝜇 +

 1،0 𝜎) 
79،79 ≤ 𝑋

< 91،61 
 متوسط 73.53% 25

3 (𝜇 + 1،0 𝜎) ≤ X 91،61≤ 𝑋 5 14.71% اعلى 
  % 100 34 اجملموع

املستجيب يكسبون نتيجة الدراسة ىف  4يشري نتيجة فوق البحث اىل ان  

املستجيبون يكسبون نتيجة  25و  ،%11,76املستوى الواطئ بنسبة مئوية 

املستجيبون ىف ىف  5و  ،%73,53الدراسة ىف املستوى املتوسط بنسبة مئوية 

الفصل ان نتيجة الدراسة ىف  ،%. فلذالك14,71املستوى العالية بنسبة مئوية 

 الثانوية واقع ىف طبقة متوسطة.يف املدرسة التاسع
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ىف  التالميذعلى نتيجة دراسة  العقوابتالبحث عن أتثري  :الفصل الرابع

 .بولوكمبااخلري كالوميمى الثانوية مبعهد ابب املدرسة 

على ذلك . و التالميذعلى نتيجة دراسة  العقوابتظنت الباحثة بوجود أتثري 

يف  العقوابت تطبيق لتسالون عن أتثري التالميذعينات من  17اختارت  ،احلاجة

الثانوية مبعهد ابب ىف املدرسة  التالميذ حتصيل مادة اللغة العربية الدراسي لدى

 y التالميذو نتيجة دراسة   X العقوابت. أتثري كالومسمي بولوكمبا  اخلري

ي البسيطة لنظر أتثري بني االحنيارية اخلطاستخدمت الباحثة االحصائية 

 y و  x يناملتغري 

 11اجلدول 

 على نتيجة الدراسة العقوابتاجلدول املساعد لبحث عن اتثري 

 X Y 𝒙𝟐 𝒚𝟐 XY الرقم

1 86 80 7396 6400 6880 
2 93 90 8649 8100 9370 
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3 98 90 9604 8100 8820 
4 98 90 9604 8100 8820 
5 92 90 8464 8100 8280 
6 80 90 6400 8100 7200 
7 83 82 6889 6724 6806 
8 93 90 8649 8100 8370 
9 98 89 9604 7921 8722 
10 88 85 7744 7225 7480 
11 80 80 6400 6400 8400 
12 88 82 7744 6724 7216 
13 75 76 5625 5776 5700 
14 84 83 7056 6889 6972 
15 96 95 9216 9025 9120 
16 88 86 7744 7396 7568 
17 85 84 7225 7056 7140 
18 77 76 5929 5776 5852 
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19 81 78 6561 6084 6318 
20 84 96 7056 9216 8064 
21 86 86 7396 7396 7396 
22 93 90 8649 8100 8370 
23 85 88 7225 7744 7480 
24 100 97 1000 9409 9700 
25 92 90 8464 8100 8280 
26 84 89 7056 7921 7476 
27 84 89 7056 7921 7476 
28 80 81 6400 6561 6480 
29 82 80 6724 6400 6560 
30 97 95 9409 9025 9215 
31 84 80 7056 6400 6720 
32 96 91 9216 8281 8736 
33 97 95 9409 9025 9215 
34 91 76 8281 5776 6916 
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 260118 255271 265900 2939 2998 اجملموع
 االرتباطات . أ

 

 lالشكال
R 

 R ضابط
   

ضابط امليد 
R  ان  

اخلطأ املعياري 
 من ختمني

1 ,704a ,496 ,480 4,386 
. اخلالصة يوجد 0،05 < 0،496ضابط جمموعها  Rاجلدول هو نتيجة 

 االرتباطات بني تطبيق العقوابت ونتيجة الديراسة 

 اختبار  االحنيار اخلطي البسيط . ب

, spss 20استخدم االختبار االفرتاضى ىف هذا البحث برانمج احلاسب 

 الذى يشري اىل :

 
 

 املعامل غري االساسى  الشكل 
املعامل 
 االساسى

T Sig. 
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 املعامل  

 املتغري التابع : نتيجة  الدراسة 

/ املعامل االحنسار( b, و قيمة القيادة )31,302( aيعرف قيمة املعامل )

 .و لذالك, ميكن ان يكتب املعادلة االحنساره كما يلى :0,625

Y = a + bX 

Y = 31,302 + 0,625X 

 وتلك املعادلة ميكن ان يبني كما يلى :

  معىن ان قيمة الثابتة املتغري نتيجة يشمل  31,3.2الثابت على درجة

 31,302الدراسة هى 

  املعامل االحنسارx  عن 1يعرض على ان ىف كل زايدة  0,625بعدد %

 .0,625تطبيق العقوبة, ىف الوقت املناسب زادت النتيجة الدراسة بقدر 

B 

اخلطإ 
 االساسى

Beta 

003, 3,174  9,861 31,302 (الثابت) 1  
625, تطبيق الغقوبة  ,112  ,704  5,608 ,000  
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  وذلك املعامل االحنسار له قيمة االجيابية, حىت يستطيع ان يقال ابن اجتاه

 يكون اتثريا اجيابيا. yعلى املتغري   xالتأثري املتغري 

 استنادا اىل قيمة t  يعرف قيمة :t قيمة 5,608بقدر احلساب >t بقدر اجلدول

 وهذا يعين : 2,042

𝐻𝑎مقبول  ثري العقوابت على نتيجة . اخلالصة يعين هناك أتمردود 𝐻𝑂و 

  التالميذ
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 امسباب اخلال
  خامتة

 اخلالصات . أ
ابملدرسة  التالميذعلى نتيجة  العقوابتمن البيان و التفصيل عن أتثري 

 الثانوية ابب اخلري بولوكومبا, يستطيع ان يقرر ابن : 
 املستجيبون 5ىف نتيجة حبث الطبقة السابقة يقدم ان على نسبة  .1

 22%, مث على نسبة  14,71قليل بنسبة مئوية  أتثري العقوابتيرون ان 
ىف مستوى متوسطة بنسبة مئوية  العقوابت تقعيرون ان أتثري  املستجيبون

ىف مستوى عالية بنسبة  العقوابت تقعيرون ان أتثري  املستجيبون 7%, و 64,71
ىف املدرسة الثانوية  العقوابت%. ولذالك, يستطيع ان يقرر ان أتثري 20,59مئوية 

 ب اخلري واقع ىف طبقة متوسطة.اب
 املستجيبون قة السابقة يشري اىل ان على نسبةىف نتيجة حبث الطب .2

 25%, مث على نسبة 11,76يكسبون نتيجة الدراسة ضعيفة  بنسبة مئوية 
%, و  73,53يكسبون نتيجة الدراسة ىف درجة متوسطة, بنسبة مئوية  املستجيبون

%. و  14,71ىف طبقة عالية بنسبة مئوية يكسبون نيجة الدراسة  املستجيبون 5
ىف املدرسة الثانوية ابب اخلري قائم ىف  العقوابتلذلك, يستطيع ان يقرر ابن أتثري 

 درجة متوسطة.
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حبد الداللة  3،174:    احلسابt, يشري اىل ان tاستنادا اىل االختبار  .3
. وعلى t0,025(32 )= 2,032حيصل  dk = n-2 = 32,  % االختبار جهة واحدة5

 . تلك النتيجة يتصورt0,025(32 )= 2,032 ≤ 3،174 =احلساب tذالك, يكون 
نتيجة العقوابت و بني أتثري  3,174اجيابيا على نسبة  أتثري العقوابتوجود  على

 .التالميذ
 املقرتحات  . ب
ان حيرص على النظام املقررة للوصول اىل  التالميذيرجى على  .1

 االهداف التعليمية الىت ارادها املؤسسة من اجلها.
املرتكب اخلطيئة, و  التالميذيرجى على املدرس ان يصرب ىف مواجهة  .2
 التاذيبية. لعقوابتالتأديبية و ليس اب لعقوابتيعاقبه اب

اى خطأ و يرجى على كل من يقرأ هذه الرسالة العلمية, اذا وجدت  .3
ىف الكتابة و غري ها االتيان و النصيحة او االقرتاحات املفيدة تكملة هلذه الرسالة 

 و عسى ان تكون هذه الرسالة مرجعا للباحث اخر.
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