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 الباب الرابع 

 تقديم البيانات وتحليلها

 العام عن مكان البحث  وير التص . أ

 كوتابارو  اإلسالمية تاريخ بناء مدرسة دار العلوم المتوسطة  .1

دار العلوم  مدرسةتابارو بسبب كو  اإلسالميةالعلوم املتوسطة مدرسة دار   

كليمنتان اجلنوبية. هذا هو السبق لتوسيع التعليم الذي عززته مؤسسة   اإلبتدائية كوتابارو

ألنه لتسهيل   سة دار العلوم املتوسطة كوتابارو املعوانة للرتبية اإلسالمية. لذلك إنشاء مدر 

 مواصلة دراستهم، فإن  يف كوتابارو اإلسالميةدار العلوم اإلبتدائية  خرجيي املدرسة

 املؤسسة لديها فكرة عن املوقع واملؤسسة تصبح واحدة مع املدرسة دار العلوم اإلبتدائية. 

هي واحدة من املؤسسات التعليمية   كوتابارو   اإلسالميةة مدرسة دار العلوم املتوسط 

كوتابارو مع حالة    ٢وتقع يف الشارع ميجا إنداه كم.  ١98٦اليت أنشئت يف عام 

درسة ممتازة وكافية جدا كمكان لعقد عملية التعليم. بتوجيه من مؤسسة املوناه للرتبية  امل

 اإلسالمية مببادرة من املرحوم كياي حاج سليمان نعني.
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 وسطة كوتاباروالموقع الجغرافي مدرسة دار العلوم المت .2

اتيجي هو اسرت  كوتابارو اإلسالمية سة دار العلوم املتوسطةجغرافيا موقع مدر   

كوتابارو تقع يف منطقة   ٢جدا، وهي يف جبال املناطق احلضرية الشارع. ميجا إنداه كم. 

جزيرة حبر الشمال كوتابارو رجينسي، ولكن أيضا ليس بعيدا عن الوكاالت وغريها من 

 املدارس.

كثيفة جدا مع    كوتابارو   اإلسالمية سة دار العلوم املتوسطةدر امل بيئةيف  املقيمني  

ستوى االقتصادي من منغا يف حني أن القبائل واألديان من السكان غري متجانسة امل

يف   كوتابارو   اإلسالمية  سة دار العلوم املتوسطة ولكن الغالبية من املسلمني. موقع مدر 

وسط جممع التعليم احمليطة هبا هناك العديد من املكاتب واحملالت التجارية، وتدفق حركة  

مرت وذلك  ١5٠املسافة من الطريق السريع حوايل  كان السكنية.املرور كثيفة جدا، وس

 لتجنب الضوضاء املرورية. 

مرت مربع أكثر حماطة  ٢5٠٠فيما يتعلق بأجواء هذه املدرسة على جبل مبساحة   

باألشجار، مجيلة جدا عندما وضعت بشكل جيد وجمهزة مرافق البنية التحتية اليت ال  

ر املدرسة يف حماولة خللق بيئة مدرسية مواتية ومجيلة ونظيفة  تزال غري كافية، حبيث من مدي

 وآمنة ومرحية.
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 كوتابارو  اإلسالمية  وسطة دار العلوم المت مدرسة صورة عامة عن  .3

ة حول ملف تعريف احلصول عليها من البيانات املدرساستناداً إىل الوثائق اليت مت   

 كليمنتان اجلنوبية على النحو التايل:  وكوتابار   اإلسالميةسة دار العلوم املتوسطة مدر 

 كوتابارو   اإلسالميةسة دار العلوم املتوسطة : مدر  اسم املدرسة   (1

 ٢١٢١5٠9٠١٠٠٣:   رقم أولياء املدرسة   (2

 ١٢.١٢.٦٣.٠٢.٠٠.٠٤:  رقم إحصائيات املدرسة   (3

 ٣٠٣٠٣٤١5:   ن.ف.س.ن   (4

 ٢: الشارع ميجا إنداه كم   عنوان املدرسة   (5

 : قرية سيماياب    قرية  (أ

 : جزيرة حبر الشمال   منطقه   (ب 

 : كوتاباروا  رجينسي/ مدينة    (ج

 : كليمنتان اجلنوبية   د( مقاطعه  

 ٧٢١١٧:   ه( الرمز الربيدي  

 mtssdarululumkotabaru@gmail.com:  و( الربيد اإللكرتوين 

 ١98٦:   السنة املنشأة   (6

 : احلج ميدحان   رئيس املدرسة   (7

mailto:mtssdarululumkotabaru@gmail.com
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 : اخلاصه   حالة املدرسة   (8

 كوتابارو  اإلسالمية وسطة رؤية وبعثة مدرسة دار العلوم المت .4

 رؤية املدرسة  (أ

"التفوق في الفكرية، غنية في األعمال الخيرية، مهذبا في العمل، قوية في 

 اإليمان، والرعاية االجتماعية والبيئية"

اليت تقدمها املدرسة وهي االهتمام باإلمكانات الدينية  وتعكس الرؤية املثل العليا   

كمرشد للحياة واملعتقدات وفقاً لثمانة اجملتمع وتوقعاته. ومن أجل حتقيق ذلك، سنحدد 

 اخلطوات االسرتاتيجية املذكورة يف البعثات التالية. 

 بعثة املدرسة   (ب 

 ياً. حتقيق عملية تعلم تواصلية ودميقراطية وممتعة وسليمة بيئ (1

 زيادة اإلميان والتقوى وأخالكك كرمية يف احلياة اليومية. (2

، املوالية للدين  beriptekو berimtakالذين هم  cendikiaطباعة الناس  (3

 . pancasilaوالدولة، وتصبح البشر الذين لديهم 

حتقيق املعلمني والعاملني يف جمال التعليم الذين هم منضبطة، خالقة،   (4

 نية ولديهم وعي عال للبيئة. مبتكرة، وامله 



51 
 

 
 

خلق واحلفاظ على البيئة املدرسية لتكون خضراء ومجيلة يف اجتاه املدارس   (5

adwiyata .مستقلة 

حالة هيئة التدريس والموظفين اإلداريين مدرسة دار العلوم   .5

 تابارو كو   اإلسالمية المتوسطة 

. وفيما يلي ٣١واملوظفني  ووفقا للوثائق املدرسية، يبلغ العدد اإلمجايل للمعلمني  

 بالتفصيل، يُنظر إليها يف اجلدول.

 ٤.١اجلدول 

 بيانات املعلمني واملوظفني اإلداريني

 املهنة  االسم الرقم

 الرئيسيه احلخ ميدحان  ١

 واكاماد للعالقات العامة حممد نور  ٢

 منهج واكاد  يوليتا م. غين ٣

 طالب واكاد  هدرياين ٤

 املعلم احلاجة نكمة  5

 املعلم روضة اجلنة  ٦
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 املعلم هدريانشح ٧

 املعلم إيّل رمحة  8

 املعلم احلاج حممد زيين يثرب 9

 املعلم حممد ريفاين ١٠

 املعلم احلجة سري وحيوين ١١

 املعلم رينا هرنيداح  ١٢

 املعلم مردياة ١٣

 املعلم مينارين ١٤

 املعلم عبد الساعيد ١5

 املعلم أمحد سبويّه  ١٦

 املعلم ودي چحيا نيغرومب ١٧

 املعلم فجرين عمراهلل ١8

 املعلم حممد بصيط امناهلل ١9

 املعلم نور هداية  ٢٠

 املعلم حممد رزقي أدتيا  ٢١
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 املعلم اسفيانشه ٢٢

 املعلم سيت فاطمة ٢٣

 املعلم هرليا سافرا ٢٤

 املعلم حممد ايروان ٢5

 املعلم لينوايت فوجي استويت ٢٦

 املعلم ار ريفعتحممد فيذ ٢٧

 االداره  املعلم/ مسرودين ٢8

 مكتبه نورهريية ٢9

 االمن ادم سفوترا ٣٠

 النظافة الصحية سهرول ٣١

 

 كوتابارو   اإلسالمية وسطة عدد الطالب في مدرسة دار العلوم المت .6

طالباً، يتألف   ٣٧١ ٢٠١9/٢٠٢٠وبلغ إمجايل عدد الطالب يف العام الدراسي   

 فصاًل. ١٢امرأة. عدد الطالب مقسمة إىل  ١9٠و رجالً  ١8١من 

طالبا، السابع  ٣٦غرف: السابع أ ما يصل إىل  ٣الصف السابع حيتوي على   

طالبا. الصف الثامن  ٣5طالبا، الصف السابع جيم ما يصل إىل  ٣5ب ما يصل إىل 
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طالبا، الصف الثامن ب ما يصل إىل  ٢9غرف: الثامن أ ما يصل إىل  5حيتوي على 

 ٢8طالبا، الصف الثامن د ما يصل إىل  ٢8طالبا، الصف الثامن ج ما يصل إىل  ٢8

غرف: الصف   ٤طالبا. والصف التاسع هناك  ٢٧طالبا، الصف الثامن ه ما يصل إىل 

طالبا، التاسع ج ما  ٣٢طالبا، التاسع باء ما يصل إىل  ٣١التاسع ألف ما يصل إىل 

طالبا، بالتفصيل املوصوفة يف اجلدول  ٣٠إىل  طالبا، والتاسعة د ما يصل ٣٢يصل إىل 

 على النحو التايل:

 ٤.٢اجلدول 

 بيانات جمموعة التعلم

 

 الرقم

 

 الفصل

  عدد الطالب

 النساء الرجال جمموع

 ٣٦ ١٧ ١9 أ ٧ ١

 ٣5 ١٧ ١8 ب  ٧ ٢

 ٣5 ١٧ ١8 ج ٧ ٣

 ٢9 ١٢ ١٧ أ 8 ٤

 ٢8 ١٦ ١٢ ب  8 5
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 ٢8 ١٣ ١5 ج 8 ٦

 ٢8 ١٤ ١٤ د 8 ٧

 ٢٧ ١5 ١٢ ه 8 8

 ٣١ ١٧ ١٤ أ 9 9

 ٣٢ ١٦ ١٦ ب  9 ١٠

 ٣٢ ١8 ١٤ ج 9 ١١

 ٢٠ ١8 ١٢ د 9 ١٢

 ٣٧١ ١8١ ١9٠ املبلغ

  

على مجيع الصف الثامن، ألن الباحثني أرادوا معرفة ما إذا   البحث ركزت هذا  

طريقة كان الطالب متحمسني لتعلم اللغة العربية بعد أن طبق معلمو املواد العربية هذه ال

نتائج تعلم الطالب. كل  زيادةوالعقاب من أجل زيادة احلافز التعليمي و  الثواب يف تقدمي 

 طالباً.  ١٤٠طالب الصف الثامن هؤالء لديهم 
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 تقديم البيانات ب. 

 الثواب طريقة  يفلطلبة ونتائج التعلم  التعلمافع دزياده بيانات املقدمة حول  

وسطة  مدرسة دار العلوم املت منالصف الثامن لطلبة تدريس اللغة العربية  يف والعقاب 

 . كوتابارو  اإلسالمية

ملعرفة   البحثوالعقاب خالل  الثواب على إعطاء  البحث وقد طبقت نتائج هذا 

مدرسة دار   منالصف الثامن لطلبة ونتائج التعلم  التعلمافع دما إذا كان هناك زيادة يف 

 . كوتابارو   اإلسالمية وسطةالعلوم املت

إعطاء الثواب والعقاب في تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن   .1

 من مدرسة دار العلوم المتوسطة الإلسالمية كوتابارو 

نتائج املقابالت بني الباحثني وبعض الطالب واساتذة املواد العربية الذين يقومون   

 الثواب معرفة العطاء وهي  من مدرسة دار العلوم املتوسطة الإلسالمية كوتاباروبالتدريس 

االستاذ  وفقًا لرأي معلم املواد العربية  . 8والعقاب يف تعلم اللغة العربية لطالب الصف 

   على النحو التايل: الثواب حول تقدمي  احلاج حممد زيين يثرب 
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يف شكل مدح جيد يف شكل كلمات  يف وقت تعلم أنين غالبا ما تعطي الثواب " 

ا، ما شاء اهلل هو ذكي جدا. هذا الثناء حيدث دائما  ، جيدة جدا، صحيح جدممتزمثل 

 55"يف كل التعلم وال يعتمد على الوقت من أجل جو مريح أن حيدث أثناء التعلم.

شكل سلع مثل الدفاتر واألقالم  يف الثواب إذا كان هناك فرصة أعطي أيضا " 

أعطي إذا كان أحد الطالب الذين ميكن  الثواب هذه  والبقول واملواد الغذائية اخل.

ومع ذلك، أعتقد أن إعطاء هذا   اإلجابة على السؤال بشكل صحيح أن أعطي مباشرة.

س  يتعلم األطفال لي البند له تأثري سليب ألنه ميكن أن يكون اهلدف التعليمي للطالب.

إذا كان   .الثواب ألهنم يريدون زيادة املعرفة، ولكن التعلم ألهنم يريدون احلصول على 

 ال ميكن حتقيقه، مث سوف تنسحب الطفل من التعلم. الثواب  هذااهلدف للحصول على 

يف شكل هذا البند من األفضل عدم القيام به يف كثري من  الثواب لذلك، إعطاء 

 56" سلع إذا لزم األمر واختيار يف الوقت املناسب.يف شكل  الثواب تقدمي   األحيان.

هنا أضفت بعض املهام، عملت على املشكلة يف الكتابة، وحفظ   للعقاب " 

ر أوال يف ما األخطاء اليت مت  جيب أن ننظ العقاب قبل إعطاء هذه  بعض املفردات، اخل. 

إلرساء هذه العقوبة  أننا نعاقب الطالب وفقا ألخطائهم.  القيام هبا من قبل الطالب،

 
 ٢٠٢٠أغسطس  ٢٦مقابلة مع االستاذ احلاج حممد زيين يثرب يف مدرسة املتوسطة دار العلوم بكوتابارو،  55

 ٢٠٢٠أغسطس  ٢٦مقابلة مع االستاذ احلاج حممد زيين يثرب يف مدرسة املتوسطة دار العلوم بكوتابارو،  56
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جيب أن نعرف مىت يتم استخدامه وعندما ال يتم استخدامه وفقا  ليس فقط أن يتم، 

من أجل عدم حدوث شيء مفرط يؤثر سلبا على الطالب ومنح هذه العقوبة  للشروط.

 57"قواعد يف تطبيق.هناك 

على  والعقاب  الثواب رأي طالب يدعى مرلني مونيا الصف الثامن ج حول منح  

 النحو التايل: 

لدي، على العطاء ألنه ميكن أن تشري إىل روح التعلم ب ثواب وأنا أتفق مع " 

سوف ال تزال متحمسة ألن تعلم هذا يبحث عن  ثواب الرغم من أن أيضا ال تعطى 

يعين أيضا اهنا   ثواب ونفرتض أنه ميكن أن يكون  الثواب املعرفة بدال من البحث عن 

 58" مكافأة بالنسبة يل. 

شيئا ميكن أن   العقاب "وأنا أتفق أيضا ألننا إذا ارتكبنا أخطاء، فأنا أعترب هذه  

 59حيفزين على عدم ارتكاب األخطاء وإدراك وعي بعضنا البعض." 

 

 

 
 ٢٠٢٠أغسطس  ٢٦مقابلة مع االستاذ احلاج حممد زيين يثرب يف مدرسة املتوسطة دار العلوم بكوتابارو،  57

 ٢٠٢٠ر  أكتوب ٢٢الصف الثامن مدرسة املتوسطة دار العلوم بكوتابارو  مرلني مونيا مقابلة مع  58

 ٢٠٢٠أكتوبر   ٢٢الصف الثامن مدرسة املتوسطة دار العلوم بكوتابارو  مرلني مونيا مقابلة مع  59



59 
 

 
 

علم بعد إعطاء الثواب والعقاب في تعليم دافع التعلم ونتائج الت  .2

طالب الصف الثامن من مدرسة دار العلوم   اللغة العربية لدى 

 المتوسطة الإلسالمية كوتابارو 

نتائج املقابالت بني الباحث وبعض الطالب ومدرسي املواد العربية الذين  

ة ما إذا كانت أي معرفكوتابارو    اإلسالميةوسطة مدرسة دار العلوم املتمن بالتدريس 

الطالب بعد تطبيق معلم املواد العربية هذه   التعلم ونتائج التعلمافع دهناك زيادة يف 

االستاذ احلاج حممد زيين  والعقاب. يف رأي معلم مواد اللغة العربية الثواب الطريقة يف 

 على النحو التايل: الثواب حول الدافع إلعطاء يثرب 

الذي أقوم به هو أيضا دائما تقدمي النصائح اليت لزيادة الدافع لألطفال الشيء " 

جعل شخص أفضل مرة أخرى وميكن أن تكون مفيدة   ميكن أن جتعل روح التعلم،

 ٦٠"لآلخرين، ألنين أعتقد أن هذه الطريقة سوف تنمو الدافع للطفل.

بعد أن أعطي اهلدايا للطالب أرى مباشرة كيف أن الدافع للطالب بعد أن أعطيت "

هدية يف شكل الثناء، حيث الدافع هم أهنم متحمسون دائما يف وقت التعلم وأكثر 

 61" جدية يف التعلم.

 
أغسطس   ٢٦مقابلة مع االستاذ احلاج حممد زيين يثرب يف مدرسة املتوسطة دار العلوم بكوتابارو،  60

٢٠٢٠ 
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من الزيادة الدافع تعلم الطالب، وهو منع  العقاب  "كما ميكن أن تزيد هذا 

الطالب من القيام بأشياء تضر بأنفسهم أو باآلخرين مثل عدم القيام باملهام اليت 

بعد أن حيصل الطالب على العقاب، مث انه حريص على  أعطيتها وكسول أثناء التعلم.

اب مرة أخرى، وهو تعزيز موقف محاسي يف القيام باملهام وعلى عدم احلصول على العق

ولكن أيضا أنا دائما تقدمي املشورة اجليدة حبيث   حممل اجلد يف إيالء االهتمام للتعلم.

 ٦٢."الطالب هنا هم دائما نوع للجميع وميكن زيادة الدافع للتعلم

يف بعض االجتماعات هناك رأيت  والعقاب، الثواب بعد أن نفذت هذا طريقة " 

الدراسية حيث درجاهتم كانت جيدة  التعلم من بعض الطالب شهدت زيادة يف نتائج 

هتمام يتأثر جناح التعلم هنا بالعوامل اليت يف الطالب، وهي االهتمام واملواهب واال جدا.

بينما عوامل من خارج الطالب مثل كيفية جو الفصول الدراسية يف التعلم  .دافعوال

زيادة  إذا مل يكن هناك مثل هذا العامل، فلن حيصل الطالب على  وغريها من البيئات.

ملعرفة دائما كيف يتقدم الطالب يف التعلم، جيب علينا دائما أن نويل  نتائج التعلم.

ب بشكل كامل ومعرفة ما هي نقاط الضعف يف هذا تعلم اللغة اهتماما لتعلم الطال
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زيادة  والعقاب واليت هتدف أيضا إىل جعل الطالب  الثواب طريقة  هذالذلك أنا  العربية،

 ٦٣"نتائج التعلم.

 ت نفسه، وفقا ألحد الطالب حول نتائج التعلم هي:ويف الوق 

والعقاب وأعتقد أنه مفيد جدا  الثواب فيما يتعلق بتطبيق هذه الطريقة إعطاء " 

لكنين أعتقد أنه حىت لو مل   بالنسبة لنا الطالب، واليت ميكن أن حتسن نتائج التعلم لدينا.

نتائج التعلم، ألن ذلك دة زياوالعقاب جيب أن أكون شغوفًا بتعلم  الثواب أحصل على 

 ٦٤"يعتمد على أنفسنا.

  نتائج التعلم بلدي، وأنا أتفق متاما. زيادة والعقاب ميكن أن  الثواب إذا كانت هذه "  

نتائج التعلم بلدي ألن التعلم هناك  زيادة  ئما على الرغم من أن أيضا ال تعطى وسوف دا

وإذا أعطيت يعين أننا حنصل  الثواب التزامات جيب أن تنفذ من قبل أنفسنا دون توقع 

 ٦5" على مكافأة ما حققناه.
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 تحليل البيانات   .ج 

ً إىل أحباث ومالحظات الباحثني اليت قام هبا على طريقة   والعقاب يف  الثواب استنادا

.  وسطة كوتابارو مدرسة دار العلوم املت منتدريس اللغة العربية للطالب الصف الثامن 

أجريت مقابالت يف املدارس مع معلمي املواد العربية، وبعض طالب الصف الثامن. 

نتائج تعلم  زيادةتعلم الطالب و  دوافعمن أجل زيادة  والعقاب  الثواب تطبيق تقدمي 

 الطالب.

هو مكافأة جيدة وسيئة قام هبا الطالب الذين يعتزمون جعل طالهبم   الثواب تقدمي  

أكثر نشاطا يف جهودهم لتحسني أو حتسني اإلجنازات اليت حققوها. العقاب هو الفعل 

يت سواء من حيث الروحانية  الذي حنن بوعي وتعمد إسقاط نيستابا لآلخرين، وال

والروحانية، والشخص اآلخر لديه نقاط ضعف باملقارنة مع أنفسنا. إن تطبيق هذه  

والعقاب هو طريقة يستخدمها معلمو املواد العربية حىت يتمكن   الثواب الطريقة يف تقدمي 

نتائج تعلمهم. وقد أجريت هذه البحوث  زيادةهم على التعلم و دوافعالطالب من زيادة 

وسطة  مدرسة دار العلوم املت منعلى وجه التحديد يف مجيع طالب الصف الثامن 

على التعلم اليت هم دوافعألنه ال يزال هناك العديد من الطالب الذين مل يتم  كوتابارو

 الثواب طريقة د العربية يميكن أن تؤثر على نتائج التعلم، وبالتايل فإن معلمي املوا
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والعقاب جلميع طالب الصف الثامن، وليس للطالب  اب الثو والعقاب. ويهدف تطبيق 

 أذكى، وحسن السلوك، واألطفال الذين دائما كسر القواعد فقط. 

إعطاء الثواب والعقاب في تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن   .1

 من مدرسة دار العلوم المتوسطة الإلسالمية كوتابارو 

قبل وباء  البحث )أجريت هذا من نتائج املقابالت ومالحظات الباحثني

كل شهر   والعقاب  الثواب ( يتم تنفيذ عملية منح ٢٠٢٠فرباير  ٣يف  كوروناالفريوس  

. الشكل األكثر شيوعا  8مرات يف األسبوع أثناء التعلم جلميع الفصول الدراسية  ٣-٢

من قبل املعلمني هو إعطاء جمامالت مثل القول ثابت، جيد جدا،   ثواب من إعطاء 

يف شكل  الثواب جدا اخل. إذا كانت هناك فرصة ميكن للمعلم أيضا أن تعطي  صحيح

عناصر مثل الدفاتر واألقالم والغذاء والبقول، اخل، وأيضا هنا املعلم ال يرتك دائما إعطاء  

هنا،  للعقاب النصائح اليت ميكن أن جتعل الطالب متحمس وسوف ينمو الدافع للطفل. 

 دافعهو  والغرض من هذا العقاب املشكلة يف الكتابة اخل. يضيف املعلم بعض املهام، ال 

 الطالب على عدم ارتكاب األخطاء وتعزيز موقف املسؤولية.

يف الوقت الذي أجرى الباحثون املزيد من البحوث، أجرت املدرسة أنشطة التعلم  

 - ٢٠٢٠سبتمرب  ١٦عرب اإلنرتنت ألنه يف هذا الوقت حدث وباء فريوس كورونا. )
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يف ذلك الوقت هو نفسه   الثواب ( هنا طريقة املعلم يف تقدمي ٢٠٢٠فمرب نو  ١٦

، فهي فقط إلضافة  أما بالنسبة للعقاب ، وهي إعطاء الثناء ويف شكل السلع ،كاملعتاد

بعض املهام إذا كان أي من الطالب ال يقومون باملهمة اليت أعطيت وحفظ بعض 

بالتناوب، ألول يوم  8مع الصف املفردات. حلفظ املفردات يتم كل سبت من الشهر 

 ألف وهلم جرا. 8سبت من كل شهر بدءا من الصف 

دافع التعلم ونتائج التعلم بعد إعطاء الثواب والعقاب في تعليم  .2

طالب الصف الثامن من مدرسة دار العلوم   اللغة العربية لدى 

 المتوسطة الإلسالمية كوتابارو 

ا الدافع ميكن أن يزيد أو يثري روح الدافع مهم جدا جلميع األطفال ألن هذ 

 التعلم للطفل ومن أجل تسهيل شيء نريد حتقيقه من بعض الطرق اليت طبقناها. 

ملعرفة ما إذا كان لدى الطالب الدافع يف التعلم، يستخدم معلمو املواد العربية   

 اب الثو حىت هنا هي  والعقاب اليت هتدف إىل زيادة الدافع تعلم الطالب. الثواب طريقة 

ميكن أن يتم منح   املختلفة اليت قدمها املعلمون للطالب مثل الثناء، وإعطاء السلع اخل.

هذه اجلائزة كل التعلم حيدث وال يعتمد على الوقت الذي يتم فيه تعبئة الغالف اجلوي  

 أثناء التعلم. 
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عندما يتم إعطاء الطالب  والعقاب، الثواب من مالحظايت، اتضح أنه مع طريقة  

أكرب الدافع يف حني أن أولئك الذين أعطوا عقاهبم هم أيضا دوافع لعدم ارتكاب مكافأة 

من هذا، فإن دورنا كمعلمني له تأثري   األخطاء اليت ميكن أن تضر أنفسهم أو غريهم.

 دوافعهم التعليمية.  زيادة عميق يف توجيه الطالب يف 

العقاب تؤثر بشكل  و  الثواب ، فإن العالقة مع إعطاء زيادة الدافع التعليمييف  

  ا، ألن هذمن العقاب  الثواب كبري ألن بعض الطالب أكثر سعادة باحلصول على 

، يستمر الطالب يف الثواب رغبتهم يف التعلم ألنه مع جتعل الطالب يزيدون  الثواب 

تكرار أعماهلم الصاحلة من أجل احلصول على جائزة من املعلم وحتفيزهم على تعلمها 

بينما يعطي هذا عقاب بعض من هم جيادل أّن  .من قبل املعلمعلى أمل أن يكافأوا 

شيء يستطيع جعلهم يصبحون خائفني عندما يعطى عقاب باملعلمة وجيعل بعض 

لتحفيز الطالب على تصحيح  يف الواقع، يتم إعطاء هذا العقاب طالبات أقّل دافع. 

 يفعل أفضل ما ، حىتن الطفل قادرًا على تصحيح أخطائهاألخطاء ومن املتوقع أن يكو 

 هو عليه يف اليوم اجلوساين.

 نتائج التعلم هي تغيريات سلوكية يكتسبها املتعلمون بعد جتربة أنشطة التعلم. 

للعوامل الداخلية، هناك   بقوة بالعوامل الداخلية واخلارجية. هذا البحثويتأثر جناح 

الب مثل كيفية جو  بينما عوامل من خارج الط اهتمام، واملواهب، واالهتمام، والدافع.
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إذا مل يكن هناك مثل هذا العامل مث  الفصول الدراسية يف التعلم وغريها من البيئات. 

ألن الطالب جيب أن يكون   يف نتائج التعلم اخلاصة هبم، زيادةالطالب لن حتصل على 

  ب الثوالديهم نقاط ضعف يف تعلم اللغة العربية، وبالتايل فإن معلمي املواد العربية طريقة 

 نتائج تعلم الطالب. زيادةوالعقاب ملساعدة الطالب يف 

نتائج  زيادة والعقاب مفيدان للغاية يف  الثواب  إعطاءيعتقد بعض الطالب أن  

والعقاب، جيب أن نكون   الثواب التعلم اخلاصة هبم وعلى الرغم من أننا ال حنصل على 

 ثواب ه إذا مل يتم منحهم نتائج التعلم، ويفرتضون أيًضا أن زيادةدائًما متحمسني يف 

نتائج التعلم ألن التعلم هو بالفعل التزامنا يف  زيادةوالعقاب، فسيكونون متحمسني ل

 احلياة. 

ط قيمة الصف  من بيانات القيمة اليت حصلت عليها من املعلم الذي هو متوس

بعد تطبيق املعلم هذا األسلوب من هبة  .٧.٠٠ قبل منح اجلائزة وهذا العقاب هو

. واستناداً إىل هذه النتائج، ميكن 8.٠٠وعقوبة أخريا ارتفع املعدل درجة قيمة إىل  يعطي

استنتاج أن تطبيق هذه الطريقة يف مكافأة الطالب ومعاقبتهم ميكن أن يزيد من احلافز 

والعقاب هو تأثري كبري  الثواب نتائج تعلم الطالب. لذلك وفقا للباحثني أن تقدمي  زيادة و 

نتائج   زيادةو د من األساليب اليت ميكن أن تزيد من الدافع التعلم جدا ألنه هو واح

 التعلم.
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من نتائج املقابالت واملالحظات وجد الباحثون أشياء جيدة جدا حيث العديد  

نتائج التعلم بعد املعلم املوضوع تطبيق هذه الطريقة من  زيادةمن الطالب شهدت 

تمرار يف احلفاظ على ما حققوه من وهم مصممون على االس والعقاب، الثواب إعطاء 

 نتائج روح التعلم.

هي نتيجة  الثواب هو أهنم سعداء جدًا ملنحهم  الثواب رد الطالب على تقدمي  

من نتائج املقابالت  .جلهودهم اخلاصة اليت ميكن أن تزيد من دوافع التعلم ونتائج التعلم

أهنا سوف تزيد دائما من   البحثية مع بعض الطالب أنه على الرغم من عدم منح مكافأة 

ني أن استجابة  الدافع التعلم واحلصول على نتائج التعلم جيدة جدا بالنسبة هلم. يف ح

 من الطالب الذين يعتربون هذا العقاب  أن عدد قليل فقط الطالب حول العقاب هو

ميكن أيضا زيادة الدافع التعلم ونتائج التعلم بسبب هذا ميكن أن جتعلهم يتحملون  

ولية يف عملية التعلم، على دراية دائما ما هي أخطائهم اليت ميكن أن تزيد من املسؤ 

 الدافع لتعلم احلصول على نتائج التعلم جيدة. 

هلل احلصول على رد   والعقاب احلمد الثواب من نتائج استبيان الطالب على طريقة  

ززا روحاً  والعقاب ميكن أن يع الثواب جيد حيث يرى بعض الطالب يف الصف الثامن أن 

أو دوافع أكثر نشاطًا يف التعلم، وهناك أيضًا قلة من الذين ال يوافقون على تطبيق هذا 

ألن الباحثني هنا يرون أن الطالب ال يفهمون   األسلوب، خاصة من حيث العقاب،
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متاما فوائد إعطاء هذا العقاب ألهنم ما زالوا يعتربون إعطاء هذه العقاب شيئا خييفهم، 

جيرؤ على  الغرض من إعطاء هذا العقاب من أجل تعزيز موقف املسؤولية،عندما يكون 

لذلك جيب أن   على عدم الوقوع يف األخطاء. دوافع االعرتاف باألخطاء وميكن أيضا أن 

والعقاب حبيث ال يكون هناك سوء   الثواب إعطاء هذا األسلوب يف تطبيق نكون حقا يف 

واخلوف من التعرض   الثواب قع فهم حيث الطالب حريصون على تعلم فقط نتو 

نتائج التعلم  زيادةوالعقاب هو من أجل زيادة الدافع للتعلم و  الثواب ألن منح  ،لعقاب ل

 للطالب.

 

 

 

 

 

 


