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  األول الباب
  مقدمة

  البحث خلفية  . أ
والوسائل التعليمية  ., كاملدرسني والتالميذ م يتأثر باالعناصرين جناح التعلإ

وهذا  .م بني التالميذ واملدرسنييوتفاعل التعل .والبيئة وطرق التدريس و غري ذلك
لتنمية إىل  رة واملوقف واإلحتياجكاملعرفة واملها  ,التفاعل غري سلوك التالميذ

  حسن.األ

ومن املشكالت الدراسية الىت  يوجهها اإلندونيسيون إخنفاض قيمة الرتبية 
لكل  واحد من الفصول  الدراسية , وباخلاص من املدرسة األساسية  واملدرسة 

. جودة الرتبية احلكوميةاملتواسطة. وتستعمل احلكومية اجلهود  املتناوعة لتنمية 
تأهيل املدرسني واحتياط الكتب واآللة الدراسية و حتسني  تدريب وتنمية لومنها با

  السهولة و البنيات التحية و غري ذلك.

ط الكتب إذا تنجز الباحث مدخالت الرتبية كا التدريب للمدرسني واحتيا
على النجاح  الدراسية و حتسني السهولة و البنيات التحية فيحصل األدواتو 

, أنه ال حتدث. ملاذا ؟ ألن تنفيد طريقة الرتبية طوال هذا تلقائيا. ويف احلقيقة
الوقت يركز  االهتمام على مدخالت الرتبية أكثر مما ينبغى وقلة اإلهتمام لعملية 

  دراسة التالميذ. وهي إجناز. الرتبية حيث أن تؤدى عملية الرتبية إيل نتيجة الرتبية
١ 



 طرق التدريس حىت نوية تستعملثاحالة تعليم اللغة العربية يف املدرسة ال كانت
  باإلفراط ونتيجة تعلمهم ال جترى باالحسن. اآلن. حىت يكون التالميذ يشعرون

تم يتعلجة يلتنمية نتيلزم للباحث أن تغري عملية التعليم  م التالميذ, و
  املكافأة بواسطة هذا البحث. بية تنفيد التعليم باستعمالالباحث جتر 

يدفع   يم الصغار من العقاب. واإلستحسانتأثريها بتعلكانت املكافأة أكثر 
اجليد ويشوقهم للمسابقة الكاملة اليت تتالحم  جنازنيل النجاح و اإلالتالميذ ل
  بالتالميذ.

يف التعليم هي شيئ ميكن أن يتصل باألطفال و يستطيع ة الفعالإن الطريقة 
و مفهوم الذات  أن يعطى الروح األمين و أيضا ميكن أن ينشأ إحرتام الذات

  الوضعي. وترجو الباحث أن تكون طريقة املكافأة أفضل من العقاب.

م ينالون ذين يعقبون تالميذ يفعلون نرى املعلمني ال  إجنازاخلطأ والجيريو
املشبع وباحلقيقة أن تشويق تعلم الطفل ينشأ بإعطاء املكافأة حىت ينال هدف 

  التعليم بسهولة.

  : ) أن من آثار الثوب الوضعية هي كما يلي٢٠٠٨: ٤شودية ( وفقا إىل

 لتنشئة املفهوم الذات االوضعي إيل التالميذ   . أ
 إلنتاج العادة القوية النسبية يف التالميذ أنفسهم  . ب



 إلنتاج  الشعور  السعيدة يف فعل ينال املكافأة به  . ت
 سيحرتم التالميذ باألخر  . ث
 لتنشئة الروح األمين  . ج
 إلنتاج احلماسة الروحية يف الفعل  . ح
 الرضح النفسيال ينتج   . خ
 ثقة الطفل بنفسه  . د

ذه الطريقة جيدا, فرتجو الباحث منها إظهار التالميذ  وإذا جرى التعليم 
يذ لدراسة اللغة العربية وينمو األكثر يف تعليم اللغة العربية و يعلو إهتمام التالم

 تعلم التالميذ يف دراسة اللغة العربية. إجناز

ن تعلـــيم اللغـــة العربيـــة مبدرســـة مفتـــاح الطـــالبني بنـــاء علـــى البحـــث التمهيـــدى كـــا
الثانوية غري مكثفة واألمثل ولذلك نظرا على أمهية تعليم اللغة العربيـة لطـالب ىف 
املدرسة الثانوية وأن الباحث يريد أن يعرف تعليم اللغة العربية إىل طالب مدرسة 

  .التالميذطور الىت تناسب مبستويات تمبدخل مفتاح الطالبني الثانوية كوننجان 

ـــ إجنازذا البحـــث أن يعـــرف إىل أي حـــدـــفلـــذالك يـــراد  ـــ ميتعل  ةمهـــارة  الكتاب
 و تأثيرهـــا المكافـــأة" املوضــوع،هــذا هــو الـــذي يســبب الباحـــث أن خيتــار باملكافأة

"(دراسـة جتريبيـة علـى تالميـذ الفصـل  في دراسة اللغة العربية إنجاز التالميذعلى 
  كوننجان.تيمبانج  اإلسالمية  الثانوية مفتاح الطالبني العاشر مبدرسة



  البحث مشكالت  . ب
  :وهي قسامأ ثالثة ىلإ ينقسم املذكور وباملوضوع

  مشكالتالتعريف   .١
  يف كتابة هذه الرسالة كما يلي :املشكالت  يفتعر  
  
  

 البحث ميدان  . أ

  متعلقة بعلم النفس  الرسالة هذه ىف البحث وميدان
  البحث منهج  . ب

ى يف هذه الرسالة فهو ج البحثوأما منه ّ   حبث كم
  البحث نوع  . ج

  ميداين هو حبث الرسالة هذه ىف البحث ونوع
 المشكالت تحديد .٢

  حيدد الباحث يف كتابة هذه الرسالة هي كما يلي :

  التعليم املكافأة على مجيع طرقتطبيق .  أ

درسة مفتاح الكتابة ىف الفصل العاشر مبمهارة ب . قدرة التالميذ يف 
 عن اهلواية, املهنة. ةثانويالطالبني ال

  ج . اجناز التالميذ عن مهارة الكتابة بعد اإلمتحان الالحقى



  

  

 أسئلة البحث .٣
 هذا البحث, بالنسبة إىل البيان السابق قدم الباحث أسئلة ىف

  كما يلي :  فهي
تعليم مهارة الكتابة دون إجناز التالميذ يف  إىل أي حد .١

ة ثانويمفتاح الطالبني الدرسة املكافأةىف الفصل العاشر مب
 ؟

تعليم مهارة الكتابة  إجناز التالميذ يف إىل أي حد .٢
درسة مفتاح الطالبني مب ىف الفصل العاشر باملكافأة

 ة ؟ثانويال
مهارة  إجناز التالميذ يف املكافأة علىتأثري  إىل أي حد .٣

 ؟الكتابة 
 أهداف البحث  . ج

البحث د الباحث حصوهلا من هذا أما أهداف البحث اليت تقص
  كما يلي :  فهى

تعليم مهارة الكتابة دون  إجناز التالميذ يف نتائجملعرفة   . أ
 .ةثانويدرسة مفتاح الطالبني الاملكافأةىف الفصل العاشر مب



ىف  الكتابة باملكافأة تعليم مهارة إجناز التالميذ يف نتائجملعرفة   . ب
 ة.ثانويدرسة مفتاح الطالبني المب الفصل العاشر

الكتابة ىف   مهارة إجناز التالميذ يف لىعاملكافأة تأثري  عرفةمل  . ت
 ة.ثانويدرسة مفتاح الطالبني الالفصل  العاشر مب

 األسس التفكيرية  . د
ة سلوك املعينة املكافأة هي "مثرية يعطيه املعلم إيل التالميذ يف تقوي

يراهاحسنا وصحيحا و مالئما بأدلة مرجاة " ويستطيع ان تعرفها ب " إجابة 
التالميذ احلسنة أو  )تكويينسلوك (تفكري ورأي وفعل وعمل وضعية حنو 

املالئمة بأدلة مرجاة , حىت يستطيع املعلم أن يشوقهم لتكرير هذه السلوك 
  )١٩٩٧: ١١٤احلسنة " ( ييلون و ينستني, 

  
  
  

م هو نتيجة للتفاعل بني التحفيز واالستجابة (سالفن، يالتعل
). ويعترب الشخص قد تعلمت شيئا إذا كان ميكن أن تظهر ٢٠٠٠:١٤٣

التغريات يف السلوك. وفقا هلذه النظرية أن التعلم مهم هو شكل من أشكال 
يعطيه  التحفيز املدخالت واملخرجات يف شكل االستجابة. التحفيز هو ما 

، يف حني أن االستجابة يف شكل ردود فعل الطالب أو الردود املعلم للطالب



على التحفيز املقدمة من قبل املعلم. العملية اليت حتدث بني ردود األفعال 
ليس املهم أن نالحظ أنه مل يتم مالحظتها، وميكن أن ال يقاس. اليت ميكن 

يز) وما مالحظتها هي ردود األفعال، وبالتايل ما يعطى من قبل املعلم (التحف
(رد) ينبغي مالحظتها وقياسها. هذه النظرية أولوية  التالميذمت قبوله من قبل 

القياس، ألن القياس هو الشيء املهم أن حيدث أو ما إذا كان التغيري يف 
  .السلوك

) هي العنصر األكثر أمهية يف التعلم هو ٢٧٢ ،JWSantrock(وفقا لسكينر 
(تدعيم) هو نتيجة أن  املكافأة(تدعيم) واملعاقبة عليها (العقاب). املكافأة

يزيد من احتمال أن السلوك سوف حتدث. بدال من ذلك، اجلملة (العقاب) 
  يجة الخنفاض احتمال حدوث السلوك.هو نت

التحفيز ومكافأة العمل أو، زيادة سرعة املعامالت االستجابة.  املكافأة
سيزيد من تكرار استجابة ومتابعة أي ردود وبعبارة أخرى، فإن مكافأة 

التحفيز تعزز أو هدية، وسوف متيل إىل أن تكون متكررة. سوف يتعلم 
اية املطاف و  التالميذ لديهم تبعية.  التالميذفقط إذا ما أعطيت التحفيز يف 

هذه النظرية تؤكد على تعزيز والعقاب، عندما طالب حصل على قيمة جيدة 
، وعندما التقى مع أفضل قليال مث املعلم سوف تعطيك مث سوف يكافأ عليه

النصائح. هذا واثنني من آثار، إجيابية وسلبية وهي. من اجلانب اإلجيايب 
للطفل سوف يكون أكثر محاسا يف التعلم منذ احلصول على التعزيز من الثناء 



سيئة  إذا كانت قيمة ختافواواملكافأة. وسوف من األطفال اجلانب السليب 
ه إذا كان قيمة هو الذهاب اىل احلصول على معاقبة. يف نظرية وجود ألن

  .لتعلم يصبح اإلبداعية واإلنتاجيةضعف للطالب يف عملية ا
ذه املسألة، أما املراد الىت تتعلق  أن تقدم تعريف اإلجناز باحثالتريد 

)  ١٥٥:  ١٩٩١هو تعبري و تقدمي على حصول التعليم (سالمتو,  باإلجناز
) أريكونطا إن اإلجناز هو نتيجة حمصولة ٢٨٢:  ١٩٩٣قال سوهارسيمى (

  متثل على طبقات التالميذ ىف نيل األغراض املعينة ىف كل املواد الدراسية.
 قال نانا سوجانا إن اإلجناز هو النشاط التعليم يف تغيري النفس أو بقول
أن اإلجناز هو التقدمي الرتبوي عن تقدمي التالميذ يف كل املواد الدراسية 
املستخدمة باملدرسة وهذا التقدم ال موجود على التقدمي يف إدراك املعلم 

  فحسب, بل تقدمهم يف التجربة.
وإجناز التالميذ فال يزال بعيدا من التعريف على أن نتيجة من عملية 

العربية, ويظهر فيها تقدم التالميذ يف سيطرة املواد التعليم خاصة ملواد اللغة 
  اللغة العربية وفهمهم عليها فهما جيدا.

 جلهداوب ليهاإ والرمز ، املسئالة نظر إىل التالميذ يشري أن للمدرس البد
 انك  إن .التالميذ مهارة من دراسته طالت ما أقص إىل املشكالت لاحل هم
 يف التالميذ يفيةك يفتح فأخذ .الفصل يف التعليم عملية يف منغدا املبدأ هذا
 اذ .كافأةامل باستخدام تسلك أن الطريقة هذه تستطيع املشكالت، حال



 اللغة يف ميالتعل عملية يف فعاليا .االشرتاك إىل التالميذ تأثري أن يرجي األمر
ذا خاصة العربية  يف قبل من ترقية أعلى سيكون التعليم عملية أيضا األمر و
مع  جودة سيكون الرتبوي العامل يف جيابيةإ عاقبة هذا سيعطى الرتبوي ا
  .املميزة الرتبية

)الكتابة عملية ذات شقني ٢١٢: ١٩٨٥قال عمر الصديق عبد اهللا ( 
أحدمها آيل واآلخر عقلي, والشق اآليل يشمل املهارات احلركية اخلاصة برسم 

  .حروف األجبدية , ومعرفة التهجئة
 اللغة اهلدف . أما جانب العقلي فيشمل املعرفة اجليدة والرتقيم ىف

  بالنحو واملفردات واستخدام اللغة.
توفر معينات الشق األول املواد والطرائق الىت تساعدعلى تكوين 
احلروف, وتعلم التهجئة والرتقيم بناء على مستويات مقبولة, ومعينات الشق 

باشرة ومتده باألفكار ليعرب عنها  الثاين تثري جتارب املتعلم املباشرة وغري امل
  كتابة.

وبناء على تقدم من األسباب, ينبغى أن جتعل تعليم الكتابة إحدى 
األهداف يف تعليم اللغة العربية, فالكتابة من املهارة األساسية الىت يسعى 

ا يف اللغات األجنبية.   التالميذ إىل إتقا
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