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مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية وشؤون التدريس بوجه .٧
الكليات األخرى بوجه عام الذين خاص والطالب اآلخرين من 

ساعدوين وأمدويل مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.

وأخريا إين ال أرجو من كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة 
وعونا لدى القرّاء، ونسأل اهللا التوفيق واهلداية، آمني يا رّب العاملني.

ه١٤٣٩األخرمجادى ٩1،غووا-مسات

م٢٠١٨مارس٧

الكاتبة

مطهرة أولياء. س

٢٠٢٠٠١١٣٠٢١



ه

الثاين، واألستاذة سيت عائشة، م. أ.، ف ح. د. كنائبة مديرة اجلامعة 
الثالثة، واألستاذ الدكتور محدان جوهانيس، م. أ.، ف ح. د. كنائب مدير 
اجلامعة الرابع الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم ىف توجيه جامعة عالء 

.الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
عميد كلية الرتبية الدكتور احلاج حممد أمري، ل. س. م. أغ.األستاذ .٣

وكيل العميد كوشئون التدريس ونّوابه الدكتور موليونو داموبويل، م. أغ.  
وةالعميد الثانيةوكيلكميشكت مالك إبراهيم، م.س إ.ةاألول والدكتور 

الثالث، الذين وكيل العميد كالدكتور احلاج شهر الدين، م. ف د.  األستاذ 
قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشئون التدريس جبامعة 

عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
الدكتور محكى، م.ت ه.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية .٤

د.وشؤون التدريس وسكرتريته سيت عائشة خالق س. أغ.، م. ف
غ.أم.، سيت منياة. املشرف األول والدكتور ، م. أ غمنريالدكتوراألستاذ 

املشرف الثاين الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه 
الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهللا. 

مجيع املستجيبني الذين قد وسعوا فرصهم إلعالمي (الباحثة) ما يتعلق .٥
شكرية وندي، س.أ ةعلى األخص األستاذمبشكالت هذا البحث،

غ.،م.ف د.
م يف ترقية ما .٦ السادة األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقا

عندي من أفكارمنذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
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كلمة التمهيد

احلمد هللا الذي أنعمنا بنور العلم واملعرفة علمنا بالقلم مامل نعلم، 
اهللا عليه وسلم خامت األنبياء والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد صلى 

واملرسلني الذي ال نبـي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم 
وبعد، أشكر اهللا جزيل الشكر الذي قد أدامين الصحة والتوفيق واهلداية الدين.

اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من  واملعرفة حىت متكنت من إ
للحصول على سرجانا الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية وشؤون الشروط املطلوبة

التدريس قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
مكاسر.

لقد واجهت مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل وخدمة 
رسالة خمتلف األطراف واألقوام استطاعت معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه ال

ؤالء املساعدين واملشرفني قدم الشكر اجلزيل هلتذا وددت أن باجلودة. ول
واملشجعني منهم:

" نور ليلي، س.أ غ."" واألمشريف الدينوالدّي العزيزين احملبوبني، األب ".١
منذ صغري إىل سّن الرشد وساعداين الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة 

وأسأل اهللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما قدر طاقتهما على إمتام دراسيت 
الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.

األستاذ الدكتور مسافر فبباري، م. س. إ. مدير جامعة اإلسالمية احلكومية .٢
ونوابه األستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ. كنائب مدير مكاسرعالء الدين 

ن، م. أ. كنائب مدير اجلامعة اجلامعة األول، واألستاذ الدكتور لونبا سلطا
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االعتماد على الرسالة
، الرقم اجلامعي: مطهرة أولياء. سهذه الرسالة املقدمة من الطالبة: 

ا "٢٠٢٠٠١١٣٠٢١ت/ دوافع تعلم اللغة العربية باملدرسة العالية غوّيف ، اليت كان عنوا
" اليت قد ناقشتها جلنة طالب املتخرجني من املدرسة الثانوية العامةبنتو بارانا لدى 

املناقشة لكلية الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ىف اليوم اإلثنني 
، قد قبلت الستيفاء ه١٤٣٩ربيع اإلول ٢املوافق للتاريخ م ٢٠١٧نوفمرب ٢٠التاريخ 

رجة سرجانا الرتبية اإلسالمية يف قسم تدريس بعض الشروط املطلوبة للحصول على د
اللغة العربية بكلية الرتبية بإصالحات.

جلنة املناقشة:
)( .:الدكتور محكى، م. ت ه. إالرئيس

)(: سيت عائشة خالق، س. أغ.، م. فد.السكرتري 
(                   ): الدكتورة احلاجة عمرة قاسم، م.أ.املناقشة األول
)( : الدكتور صاحل الدين، م. أغ.املناقش الثاىن
)(               : الدكتوراندوس هادينج، م. أغ.املشرف األول
)(.: الدكتور محكى، م. ت ه. إاملشرفة الثانية

م٢٠١٧نوفمرب ٢٠ه/١٤٣٩ربيع اإلول ٢مكاسر،
الرتبية جبامعة عالء الديناإلسالمية احلكومية مكاسركلية 
العميد

الدكتور احلاج حممد أمري، ل.س. م. أغ.
١٩٥٤١٢١٢١٩٨٥٠٣١٠٠١رقم التوظيف: 
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موافقة املشرفني

، الرقم اجلامعي: أولياء. سمطهرة بعد اإلطالع على الرسالة املقدمة من الطالبة 
دوافع تعلم اللغة العربية باملدرسة العالية غوّيف ، باملوضوع: "٢٠٢٠٠١١٣٠٢١

ء، وبعد إجرا"بنتو برانا لدى طالب املتخرجني من املدرسة الثانوية العامة
اإلصالحات نقرر، حنن املشرفان، على أن الرسالة املذكورة قد استوفت الشروط 

العلمية املطلوبة، وأن الرسالة تقدميها صاحلة للمناقشة.

ه١٤٣٩مجادى األخر٨1،غووا-مسات

م٢٠١٨مارس6

األولاملشرف

، م. أ غمنريالدكتور

005 1 199102 19571231التوظيف: رقم

الثانيةةاملشرف

، م.أ غسيت منياةالدكتور 

٢٠٠٠٠٣٢٠٠١١٩٧٣١٢١٢رقم التوظيف: 
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التصريح بأصالة الرسالة

من أن هذه الرسالة هي نتيجة املوقع أدناها بتمام الوعي صّرحت الكاتبة
ا نتيجة ،بالنفسعملها وإذا كانت يف يوم آت مربهن أو مثبت بدليل على أ

الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة تقليد أو انتحال أو مساعدة 
ملغاتان مبقتضى القانون.والشهادة اليت حصلت عليهما الكاتبة

ه١٤٣٩مجادى األخر٩1،غووا-مسات

م٢٠١٨مارس7

الكاتبة

مطهرة أولياء. س

٢٠٢٠٠١١٣٠٣٠
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تجريد البحث

اسم الباحثة     : مطهرة أولياء. س
٢٠٢٠٠١١٣٠٢١رقم التسخيل   : 

موضوع الرسالة : دوافع تعلم اللغة العربية باالمدرسة العالية غوّفى بونتو برانا لدى طالب المتخرجين من 
العامةالمدرسة الثانوية

هذه الرسالة تبحث عن دوافع تعلم اللغة العربية بااملدرسة العالية غوّىف بونتو برانا لدى طالب املتخرجني من 
والغرض من هذا البحث: لعرض العوامل اليت تؤثر اخنفاض دوافع تعلم اللغة العربية بااملدرسة العالية .املدرسة الثانوية 

.العامة،املدرسة الثانويةغوّيف بونتو برانا لدى طالب املتخرجني من 
شمل مرحلة ما قبل تالبحوث مع تصميم النوعي أساليب البحثتستخدم الباحثةيف هذه الدراسة، 

من ب املدرسة العالية الذين هم خرجوموضوعات هذه الدراسة هي طال، مرحلة البحث وحتليل البيانات. امليدان
هي دليل املالحظة، دليل املقابلة، شكل الوثائق و اوراق . األدوات املستخدمة جميبا٢٢العامة بقدر الثانويةاملدرسة

تقنيات حتليل البيانات املستخدمة هي تقليل البيانات، وعرض املستخدمة واالستنتاج (التحقيق).. اإلستبيان
م غري نشو عامل الداخلية اليت تؤثر نتائج البحث، الدوافع املنخفضة وأظهرت  علم  اللغة طني ىف تهي أ

م هذه  التخصصات يف الكلية و هم يعتقدون أنه من املستحيل احلصول على أعلى واأخذن ييريدوا ألنالعربية أل
عرض املواد اليت املتعلمني هيمن ةرجيية اليت تؤثر على الدوافع املنخفضادرجة من اللغة العربية يف الصف. العوامل اخل

ي حدث جلعل املتعلمني غري مرحية يف التعلم (متوتر). قدمها املعلمون خالل التعلم الذ
أن املعلمني ختضع ميكن أن حتدد األساليب واالسرتاتيجيات يف تقدمي ةأمل الباحثتذه الدراسة، و بعد القيام 

موضوع حىت ال تشبع املتعلمني يف أعقاب عملية التعلم واملعلم يسعى دائما لتقدمي الدافع لتعلم املتعلمني من أجل 
حتقيق أهداف التعلم املثلى.
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التوصياتالفصل الثاني:

للحصول على املعلم، ومن املتوقع أن عملية التعلم للمعلمني لتحديد . ١

األساليب واالسرتاتيجيات يف عرض املواد املناسبة حىت يتمكن الطالب ال 

الدورة.حيصلون على بامللل وغري مرحية يف 

بالنسبة للطالب، ويأمل الباحثون أن انتباه الطالب للدرس واحد متوازن . ٢

آخر، على الرغم من أن هذه الدروس ليست وفقا ملا سيتم اختيار يف الكلية 

يف يوم من األيام.

النسبة للمدارس من غري املتوقع أن تكون املدخالت إىل املدرسة يف حتسني . ٣

ة من أجل حتقيق األهداف التعليمية.املرافق والبنية التحتي

لباحثني آخرين ترغب يف إجراء هذه الدراسة، من أجل دراسة أكثر يرتبط . ٤

بعمق مع احلافز واجلهد املبذول للحفاظ على الدافع للتعلم اخلرجيني الطالب 

العريب من اإلعدادية.
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الفصل الخامس

اإلختتام

الخالصةالفصل األول : 

دوافع تعلم بعد الباحثون فصل من فصل إىل آخر هذه أطروحة بعنوان "

اللغة العربية بااملدرسة العالية غوّىف بونتو برانا لدى طالب املتخرجني من املدرسة 

" الباحثون خلصت على النحو التايل:العامةالثانوية

م غري نشاليت تئثر  عامل الداخلية وهي الدوافع املنخفضة . ١ ىف تعلم  طنيأ

م هذه  التخصصات يف الكلية و هم واأخذيريدوا أن يلناللغة العربية أل

يعتقدون أنه من املستحيل احلصول على أعلى درجة من اللغة العربية يف 

هيمن املتعلمني ةرجيية اليت تؤثر على الدوافع املنخفضاالصف. العوامل اخل

م الذي حدث جلعل املتعلمني عرض املواد اليت قدمها املعلمون خالل التعل

.غري مرحية يف التعلم (متوتر)

60
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املدرسة العالية غويف بونتوالسابقني العربية من املدرسة الثانوية ملواصلة التعليم يف 

م لن ختصص يف اللغة العربية يف كلية (اجلدول  )، ويعتقد أنه من غري ٧بارانا أل

)، وأيضا ٨املرجح أن احلصول على أعلى قيمة اللغة العربية يف الصف (اجلدول 

).١٢وسيلة للمعلمني تسليم موضوع جيعلها متوترة (اجلدول 
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ح. جو التعلم البيئي

الجو الصاخب يزيل تركيز التعلم الطبقة٣.١٦الجدول 
(%) F مرتبات رقم
٤٠،٩ ٩ جدامناسب ١

٣١،٨ ٧ مناسب ٢

٢٢،٧ ٥ غري مناسب ٣

٤،٥ ١ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

١٦: مقتبس من استبيان رقم مصدر البيانات

من اجلدول أعاله بشأن جو الفصول الدراسية غوغائية يلغي تركيزات 

ومبرتاب غري ٪، ٣١,٨ومبرتب مناسب٪، ٤٠,٩جدامناسبمبرتابدرس، 

. من بيانات االستبيان ٪٤,٥مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٢٢,٧مناسب 

وميكن رؤية أن معظم الطالب سوف تفقد الرتكيز إذا الفصول ١٦عدد 

علم يف حالة من االنزعاج (الضوضاء).الدراسية الت

احلبوب البند ١٦مؤشرات ٤من حتليل االستبيانات اليت تتكون من 

بيان يشري إىل أن عوامل األموال اليت تؤثر الدافع منخفضة لتعلم الطالب 
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ز. شخصية المعلم

ليس باألسى لتعلم اللغة العربية للمتعة المعلم٣.١٥الجدول 
(%) F مرتبات رقم
٤٥،٥ ١٠ جدامناسب ١

٣١،٨ ٧ مناسب ٢

٢٢،٧ ٥ غري مناسب ٣

٠ ٠ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

١٥: مقتبس من استبيان رقم مصدر البيانات

استنادا إىل اجلدول أعاله ليست االكتئاب عن حالة الطالب يف التعلم 

ومبرتب مناسب٪، ٤٥,٥جدامناسبمبرتابملعلمي اللغة العربية لطيفا، 

. ٪٠مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٢٢,٧ومبرتاب غري مناسب ٪، ٣١,٨

العربية تظهر هذه البيانات أن غالبية املشاركني على حد سواء ميكن تعلم مريح 

للمتعة املعلم.
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و.التعلم البيئي

٣.١٤الجدول

مريح تعلم إذا دروسا في حالة نظيفة
(%) F مرتبات رقم

٥٩ ١٣ جدامناسب ١

٢٧ ٦ مناسب ٢

١٣،٦ ٣ غري مناسب ٣

٠ ٠ غري مناسبجدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

١٤االستبيان رقم : مقتبس مصدر البيانات

من اجلدول أعاله فيما يتعلق بشكل مريح معرفة ما إذا كان الطبقات يف 

ومبرتاب غري ٪، ٢٧ومبرتب مناسب٪، ٥٩جدامناسبمبرتابحالة نظيفة، 

. واتضح أن هذه البيانات تبني ٪٠مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ١٣مناسب 

يف حالة نظيفة.أن الطالب أكثر راحة بكثري معرفة إذا الطبقات 
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ه. يعطيالمهام

إذا معلمين فقط تعطي عملي كسول لتعلم اللغة العربية٣.١٣الجدول
(%) F مرتبات رقم
٤،٥ ١ جدامناسب  ١

١٨،٢ ٤ مناسب ٢

٤٠،٩ ٩ غري مناسب ٣

٣٦،٣ ٨ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

١٣: مقتبس من استبيان رقم البياناتمصدر 

، جمرد إعطاء جيعلين كسول للتعلماذا كان املعلم من اجلدول أعاله 

ومبرتاب غري مناسب ٪، ١٨,٢ومبرتب مناسب٪، ٤,٥جدامناسبمبرتاب

١٣. من نتائج االستبيان رقم ٪٣٦,٣مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٤٠,٩

جدية إذا كان املعلم أعطى فقط املهمة يدل على أن املزيد من الطالب دراسة 

٪.٤٠،٩اليت هي 
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د. عرض الدروس

عرض مدرس اللغة العربية مادة يجعلني متوترة في التعلم٣.١٢الجدول 
(%) F مرتبات رقم
١٣،٦ ٣ جدامناسب ١

٣٦،٣ ٨ مناسب ٢

٤٥،٥ ١٠ غري مناسب ٣

٤،٥ ١ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

١٢: مقتبس من االستبيان رقم مصدر البيانات

يف تقدمي هذا املوضوع جيعل الطالب من اجلدول أعاله بشأن املعلمني 

ومبرتب مناسب ٪، ١٣.٦جدامناسبمبرتابمتوترة العربية تعلم اللغة،

. ٪٤,٥مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٤٥,٥ومبرتاب غري مناسب ٪، ٣٦,٣

من البيانات املذكورة أعاله ميكن أن ينظر إليه على هذا النحو املعلمني يف 

الطالب الذين يشعرون بالتوتر وليس لديهم نفس عرض هذا املوضوع يهم عدد 

النسبة.
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ج. التفاعل معأصدقاء

٣.١١الجدول 

نصبحأسهل للفهم الدرس عند مناقشة مع األصدقاء
(%) F مرتبات رقم
٤٠،٩ ٩ جدامناسب ١

٣٦،٣ ٨ مناسب ٢

٩ ٢ غري مناسب ٣

٤،٥ ١ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

١١: مقتبس من االستبيان رقم مصدر البيانات

من اجلدول أعاله بشأن البيان أن الدرس مفهومة بسهولة أكرب إذا 

مناسبومبرتب ٪، ٤٠,٩جدامناسبمبرتابمناقشات مع الزمالء، 

. وميكن ٪٤,٥مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٩ومبرتاب غري مناسب٪، ٣٦,٣

القول أن معظم أفراد العينة بسهولة فهم الدرس عند مناقشة مع الزمالء من 

خالل النظر يف عدد من املشاركني الذين أجابوا مناسبة جدا ووفقا أكرب عدد 

املشاركني.٢٢شخصا من ١٧ممكن من 
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ب. المواقفالمعلم

المعلمتميز الطالب مع بعضهم البعض٣.١٠الجدول 
(%) F مرتبات رقم

٠ ٠ جدامناسب ١

٠ ٠ مناسب ٢

٣١،٩ ٧ غري مناسب ٣

٦٨،١ ١٥ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

١٠: مقتبس من استبيان رقم مصدر البيانات

استنادا إىل اجلدول أعاله بشأن املعلمني متييز أحد الطالب مع الطالب 

ومبرتب ٪، ٠جدامناسبمبرتاباآلخرين ليست سعيدة لتعلم اللغة العربية، 

مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٣١,٩ومبرتاب غري مناسب ٪، ٣١,٨٠مناسب

. وبناء على نتائج االعرتاف من املستطلعني خلص إىل أن يف تعلم ٪٦٨,١

مدرس لغة عربية ال مييز ضد الطالب من بعضهم البعض. 
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العوامل الخارجية. ٢

أ. تحديدقيمة 

إذا كانت قيمة بلدي سيئة مدرس لغة العربية يعطي فرصة ٣.٩الجدول
إلصالح

(%) F مرتبات رقم
٤٥،٥ ١٠ جدامناسب ١

٤٥،٥ ١٠ مناسب ٢

٩ ٢ غري مناسب  ٣

٠ ٠ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

٩: مقتبس من استبيان رقم مصدر البيانات

مبرتابمن اجلدول أعاله املعلم يوفر فرصة لتحسني قيمة سيئة العربية، 

٪، ٩ومبرتاب غري مناسب ٪، ٤٥,٥ومبرتب مناسب٪، ٤٥,٥جدامناسب

. من هذه اإلجابات وميكن رؤية أن مدرس اللغة ٪٠مبرتاب غري مناسب جدا و 

بارانا توفر دائما فرص للطالب لتحسني املدرسة العالية غوّيف بونتوالعربية يف 

القيمة اليت هي وفقا الستجابة مناسبة جدا مقارنة إىل إجابات املقابلة هي على 

املشاركني.٢٢من ١٠التوايل 
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ح. حصلت على أعلى درجة

لم أستطع قد حصلت على أعلى الدرجات من الدرجة اللغة ٣.٨الجدول
العربية

(%) F مرتبات رقم
١٨،٢ ٤ جدامناسب ١

١٨،٢ ٤ مناسب ٢

٥٠ ١٣ غري مناسب ٣

١٣،٦ ٣ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

٨: مقتبس من استبيان رقم مصدر البيانات

من خالل النظر يف اجلدول أعاله بشأن البيان أنين قد ال حتصل على 
ومبرتب مناسب٪، ١٨,٢جدامناسبمبرتابقيمة اللغة العربية أعلى فئة، 

. %١٣,٦مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٥٠ومبرتاب غري مناسب ٪، ١٨,٢
ا  من البيانات املذكورة أعاله ميكن االستنتاج أن غالبية املستطلعني يعتقدون أ

قد ال حتصل على أعلى قيمة اللغة العربية يف الصف.
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ز. تخصص فيالعربية

اللغة العربية في الكليةالتعلم النشط للتخصص في ٣.٧الجدول
(%) F مرتبات رقم
٤,٥ ١ جدامناسب ١

٢٢،٧ ٥ مناسب ٢

٥٩ ١٣ غري مناسب ٣

١٣،٦ ٣ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

٧: مقتبس من االستبيان مصدر البيانات

ا  استنادا إىل اجلدول أعاله عن البيان أن املدعى يدرس جبد العربية أل

جدامناسبمبرتابسوف ختصص باللغة العربية يف وقت الحق يف الكلية، 

مبرتاب غري ٪، و ٥٩ومبرتاب غري مناسب ٪، ٢٢,٧ومبرتب مناسب٪، ٤,٥

. من البيانات املذكورة أعاله ميكن أن نرى أن معظم٪١٣,٦مناسب جدا 

أفراد العينة الذين يدرسون جبد العربية ال ختصص يف اللغة العربية يف الكلية، 

من أصل ١٣وهذه تقوم على املشاركني الذين أجابوا ال يصلح ما يصل اىل 

مشلهم االستطالع.٢٢
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٩ال يشعرون بالدوار إذا كان لديك حلفظ املفردات العربية ما ال يقل عن 

٪).٤٠أشخاص (

و. يحصل درجات كبيرة 

حاول دائما للحصول على قيمة جيدة العربية٣.٦الجدول
(%) F مرتبات رقم
٥٩ ١٣ جدامناسب ١

٥٠ ١١ مناسب ٢

٠ ٠ غري مناسب ٣

٠ ٠ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

٦: مقتبس من استبيان رقم مصدر البيانات

من اجلدول أعاله البيان انه دائما حياول احلصول على قيمة جيدة للغة 

ومبرتاب غري ٪، ٤١ومبرتب مناسب٪، ٣٦.٦جدامناسبمبرتابالعربية، 

. واستنادا إىل البيانات يف اجلدول ٪٠مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٠مناسب 

أعاله ميكن مالحظة أن مجيع املشاركني تقريبا ترغب يف احلصول على درجات 

املشاركني.٢٢من ١٣جيدة يف ماديت اللغة العربية أن 
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قائمة من املفردات العربية، وفقا لعدد من املشاركني الذين أجابوا ال يصلح ما ال 

عدد من املشاركني.٢٢شخصا من ١٢يقل عن 

ه. حفظ المفردات

جعللمزيد من المفردات أن يحفظ لي بالدوار٣.٥الجدول 
(%) F مرتبات رقم
١٣،٦ ٣ جدامناسب ١

٢٧,٢ ٦ مناسب ٢

٤٠،٩ ٩ مناسبغري ٣

١٨،٢ ٤ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

٥: مقتبس من االستبيان مصدر البيانات

استنادا إىل اجلدول أعاله بشأن االعرتاف من املستطلعني أن أكثر عدد 

٪، ٣٦.٦جدامناسبمبرتابمن املفردات اليت جيب حفظها جعلته بالدوار، 

مبرتاب غري مناسب ٪، و ٤٠,٩مناسب ومبرتاب غري ٪، ٢٧,٢ومبرتب مناسب

. من هذه البيانات اليت ميكن أن خنلص إىل أن غالبية املستطلعني ٪١٨,٢جدا 
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البيانات أن غالبية املستطلعني سوف حماولة الستكمال السجل اللغة العربية إذا  

٢٢٪) من أفراد العينة ٥٠شخصا (١١كان أحد ال إكمال ما ال يقل عن 

د. تقديم قائمة من المفردات

إنشاء قائمة المفردات لجعلها أسهل لترجمة قراءات٣.٤دول الج
(%) F مرتبات رقم
١٣،٦ ٣ جدامناسب ١

٣١،٨ ٧ مناسب ٢

٥٤،٥ ١٢ غري مناسب ٣

٠ ٠ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

٤: مقتبس من االستبيان رقم مصدر البيانات

من اجلدول أعاله بشأن البيان أن املشاركني جعل بعض األحيان الئحة 

٪، ٣٦.٦جدامناسبمبرتاباملفردات العربية لسهولة يف ترمجة األدب، 

مبرتاب غري مناسب ٪، و ٥٤,٥ومبرتاب غري مناسب ٪، ٣١,٨ومبرتب مناسب

قدم . من هذه البيانات اليت ميكن أن نرى أن معظم أفراد العينة مل ت٪٠جدا 
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شخص ما سوف تعلم مستوى الدافع يعتمد على مدى ومعه معلقة كل يوم. 

من هذه البيانات تبني أن العديد من املشاركني الذين خيتارون للحصول على 

جنبا إىل جنب مع زمالء ذكية العربية.

ج. استكمال مذكرة 

اولت لتجهيزإذا كان السجل غير مكتمل العربية ح٣.٣الجدول 
(%) F باتمرت رقم
٣٦،٦ ٨ جدامناسب ١

٥٠ ١١ مناسب ٢

١٣،٦ ٣ غري مناسب ٣

٠ ٠ غريمناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

٣: مقتبس من استبيان مصدر البيانات

اجلدول أعاله عن البيان أنه إذا كان السجل غري كاملة العربية لذلك 

٪، ٥٠ومبرتب مناسب٪، ٣٦.٦جدامناسبمبرتابحاولت أن أكمل، 

. تظهر هذه ٪٠مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ١٣.٦ومبرتاب غري مناسب 
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ب. أنماط االجتماعي 

التفاعل مع األصدقاء الذكية الدرجة اللغة العربية٣.٢الجدول 
(%) F باتمرت رقم
١٣،٦ ٣ مناسب جدا ١

٥٠ ١١ مناسب ٢

٢٢،٧ ٣ غري مناسب ٣

١٣،٦ ٣ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

٢: مقتبس من االستبيان مصدر البيانات

من اجلدول أعاله بشأن البيان أن املشاركني سوف يتعطل بدال من مع 

٪، ٥٠ومبرتب مناسب٪، ١٣.٦جدامناسبمبرتابفئة العربية ذكية، 

. األمناط ٪١٣.٦مبرتاب غري مناسب جدا ٪، و ٢٢.٧ومبرتاب غري مناسب 

االجتماعية تؤثر على مستوى الطالب الدافع للتعلم. إذا كان الطالب شنق مع 

الطالب الذين يدفعون االنتباه أو التعليم مث تدرجييا كان سيتبع خطى صديقه 

والعكس بالعكس إذا كان املتعلم للحصول على جنبا إىل جنب مع الطالب 

كد انه سيتم أيضا بالعدوى. التعليم ضد فمن املؤ هم أقل قلقا حولالذين 
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املعلمني. لكن يف بعض األحيان التعليم والتعلم احلواجز جتربة اهتمام من قبل 

عندما تراجع الطالب التعلم. ملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول التايل:

أ. يكون في الوقت المناسب  المدرسة

يصل في الوقت المحدد إلى المدرسة، وخاصة إذا كان هناك ٣.١لجدولا
درس العربية

(%) F مرتبات رقم
٢٢،٧ ٥ جدامناسب  ١

٦٣،٦ ١٤ مناسب ٢

١٣،٦ ٣ غري مناسب ٣

٠ ٠ غري مناسب جدا ٤

١٠٠ ٢٢ مجموع

١: مقتبس من االستبيان مصدر البيانات

من اجلدول أعاله بشأن املشاركني عن البيان أن تأيت دائما يف الوقت 
جدا مناسبمبرتاباحملدد إىل املدرسة، خاصة إذا كان هناك دروس العربية، 

هنا ، وليس ٪١٣.٦ومبرتاب غري مناسب ، ٪٦٣.٦ومبرتب مناسب٪، ٢٢.٧
. من نتائج االستبيان أعاله ميكن أن نرى أن أكثر من مبرتاب غري مناسب جدا

يبني الذين يصلون يف الوقت احملدد إىل املدرسة، وخاصة إذا كان هناك درس  ا
.٪٦٣.٦العربية ما يصل اىل 
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7 3 3 2 2 3 3 3 2 4 1 3 2 2 4 4 3
8 3 2 1 2 2 4 2 2 3 1 3 2 2 4 4 3

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

10 2 4 2 3 3 4 3 2 3 1 4 2 1 4 4 4

11 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2

12 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2
13 4 1 1 3 1 4 2 1 3 1 4 1 1 4 4 1

14 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2

15 3 2 1 2 2 3 2 2 4 1 3 3 1 3 3 3
16 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 4 4 2

17 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3
18 3 3 1 3 4 4 1 3 4 1 4 3 3 4 4 4
19 4 3 2 4 1 4 2 4 2 2 3 4 4 2 4 3

20 4 3 2 2 4 4 1 1 4 1 4 3 3 4 4 4
21 4 3 3 4 1 4 2 2 4 2 4 4 1 4 3 4
22 3 1 2 3 1 3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2

املدرسة الثانويةمن املتخرجني الطالب علىاستنادا إىل البحوث اليت مت 

، مث يتم عرض النتائج يف رجينسي من إنريكانجبارانا املدرسة العالية غويفّ يف 

نسبة اجلداول على النحو التايل:

)الطالبالعوامل الداخلية (العوامل التي تأتي من داخل. ١

واهلدف الرئيسي يف التعليم، الطالب يلعب اسرتاتيجي جدا. وبعبارة 

أخرى، ميكن للطالب أن تستخدم كمؤشر واحد من إنشاء جودة املدرسة. 

ويتحدد ذلك إىل حد كبري خصائص الطالب، للطالب جيب أن يتلقى أقصى 
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الرابعالباب

البحثنتائج
انخفاض دوافع تعلم اللغة العربية العوامل التي تؤثر : األولالفصل 

باالمدرسة العالية غوّفى بونتو برانا لدى طالب المتخرجين من المدرسة 
العامةالثانوية

بارانا املدرسة العالية غوّىف بونتوواستنادا إىل البحوث اليت مت القيام به يف 

، ناكا التالية أجرت نتائج البحوث من خالل طريقة رجينسي من إنريكانج

الدوافع تعلم اللغة العربية الطالب االستبيان يف هذا القسم نستكشف 

: التايليف شكلالعامةاملتخرجني من املدرسة الثانوية

الدوافع طالب المتخرجين من (Xمتغير اإلستبيان نتائج ٢الجدول
)العامةالمدرسة الثانوية

NO
ITEM PERNYATAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

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

4 3 2 1 2 2 4 2 1 4 1 4 2 2 4 3 4
5 3 1 1 4 2 4 3 2 3 1 2 2 1 3 3 4

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

41
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املشاركني والبيانات اليت مت مجعها على موضوع البحث.الصيغة املستخدمة 

:حلساب النسبة املئوية لنتائج البحث اليت هي

P = x 100%

:معلومات
P:النسبة املئوية لألجوبة
F:تردد اإلجابة
N :عدد املستجيبني

هو:يف معاجلة وحتليل البيانات، يستخدم املؤلف العديد من التقنيات

حتليل البيانات مع نقطة االنطالق من أهل األشياء هواالستقرائي، .أ

.اليت هي خاصة مث استخالص النتائج اليت هي عامة

االستنباط، وحتليل البيانات من خالل البيانات العامة ومن مث .ب

.استخالص النتائج احملددة

ملقارنة، أي حتليل البيانات من خالل ربط خمتلف آراء اخلرباء مع القضايا اليت 

.نوقشت، مث استخالص استنتاجات أكثر دقة
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ويتم هذا التوثيق من خالل مجع البيانات املوجودة مثل الوثائق املكتوبة 

فيما يتعلقبالبيانات املطلوبة يف هذه الرسالة. تستخدم هذه األداة البحثية 

لم للحصول على بيانات حول وجود أو غياب دور املعلم يف حتفيز متزايد لتع

بونتو يفغو املدرسةالعالية يف املدرسة الثانوية احلكوميةالطالب العريب خلرجيي 

بارانا

االستبيان. اوراق ٤

ويستخدم هذا الصك كأداة أو الطريقة الرئيسية للحصول على بيانات 

عن العوامل اليت تسبب الدافع املنخفض للتعلم واجلهود اليت يبذهلا املعلمون 

غويب بونتو املدرسةالعاليةوخاصة يف دروس اللغة العربية يف لتحفيز املتعلمني 

.بارانا

تقنية تحليل البياناتالفصل السابع:

تؤكد فقط جنوعييف معاجلة وحتليل البيانات، استخدمت الكتاب 

مؤلف ورقة املناقشة على جوانب قيمة مث مجعت أو مجعها بشكل صحيح 

وبانتظام وحتليلها. وأجري هذا التحليل يف شكل سرد خمتلف احلجج اليت قدمها 
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أداة البحث املستخدمة ٢٨.والتقنيات املستخدمة ملعاجلة البيانات عند مجعها

:هي

دليل املالحظة.١

تستخدم هذه األدوات عن طريق املالحظة املباشرة حوايل حوايل الظواهر 

اليت ترتبط القضايا اليت سيتم مناقشتها يف أطروحة باإلشارة إىل البيانات اليت 

ناقشته ككائنات البحوث.لديها ما تفعله مع ما سيتم م

دليل املقابلة.٢

ويهدف دليل مقابلة ليكون دليال حول األشياء اليت هي ضرورية 

والباحثني املهم طلب إىل املخربين أو املستجيبني. املقابالت بيدومسن هي 

األشياء اليت سوف يطلب من الباحثني، مثل العوامل اليت تكمن وراء الدافع 

املدرسة يف املدرسة الثانوية احلكوميةاملنخفض لتعلم الطالب العرب من خرجيي 

.بونتو بارانايفغو العالية

شكل الوثائق.٣

١٦٠"ص.Prosedur Penelitian Satu Pendekatan  Praktekسهارسيمي عاريكومطو"٢٨
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قياس

F مرتبات رقم

4 مناسب جدا ١

3 مناسب ٢

2 غري مناسب ٣

1 غري مناسب دجدا ٤

أدوات البحثالفصل السادسة:

أدوات البحث هي أدوات أو مرافق يستخدمها الباحثون يف مجع 

البيانات جلعل عملهم أسهل والنتائج أفضل، يف أكثر مشوال، كاملة ومنهجية. 

تسهيل عملية املعاجلة. يتم حتديد أدوات البحث من خالل عدة أشياء: كائنات 

ث البحث ومصادر البيانات والوقت واألموال املتاحة وعدد موظفي البح
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فة األشياء من املستطلعني أعمق. استخدام السبب الباحثون إىل معر 
الباحثون مقابالت مع أسلوب غري لتحديد عمق من املستطلعني يف تفسري 

مشاكل فحصها من أجل احلصول على بيانات دقيقة.

الوثائق هي سجل لألحداث اليت مرت بالفعل ميكن أن يكون النص .٣
ستخدام أساليب والصورة أو أعمال ضخمة للشخص. وثائق مكملة ال

املالحظة واملقابلة يف جمال البحوث. استخدام السبب الباحثون هذه 
الطريقة ألن نتائج املالحظات واملقابالت سوف تكون أكثر موثوقية 
لكانت مدعومة من قبل تاريخ شخصي من احلياة. الوثائق املستخدمة من 

ثائق الستخدامها خالل مجع الوثائق املتعلقة القضايا اليت متت مناقشتها. الو 
هنا هي نتائج تعلم الطالب يف دروس اللغة العربية.

االستبيان هو الطريقة املستخدمة جلمع الباحثون بيانات من خالل توفري .٤
جمموعة من األسئلة أو بيان مكتوب للمشاكل املدعى عليه لدراستها. 

مع حتديد نوع االستبيان املستخدم االختيار هو باستخدام مقياس ليكرت
ثالث فئات من إجابات. ملزيد من التفاصيل ميكن أن ينظر إليه يف اجلدول 

التايل:



35

النشاط هو مجع حقل البيانات مجع البيانات، مبا يف ذلك يف هذا .٣

(موضوع البحث) ليتم معاجلتها وحتليلها واختتامها. يف هذه احلالة 

.يتم مجع البيانات مع الوثائق

معاجلة البيانات، القيام به بعد االنتهاء من الباحثني مجع البيانات. .٤

تقنيات البيانات بينغوالن يف هذه الدراسة باستخدام حتليل البيانات 

.الوصفية

إعداد التقارير البحثية، وهذا النشاط هو وضع اللمسات األخرية على .٥

البحوث من خالل صب نتائج املعاجلة وحتليل البيانات، واالستنتاج 

.يف شكل كتابة رتبت بشكل منهجي

طرق جمع البياناتالفصل الخامس:

طرق مجع البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي:

معقدة أجراها باحثون مع املالحظة املباشرة من قبل . املالحظة هي عملية ١
اجلهات املختصة لتوفري املعلومات املطلوبة مثل بيانات.

وهي تقنيات مجع البيانات عن طريق إجراء السؤال واجلواب مباشرة ةمقابل.٢
إىل املدعى عليه. وقد استخدم املقابلة عن تقنيات مجع البيانات إذا أراد 
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سم املشرتكة مع الوضع االجتماعي يف االجتماعية األخرى لديها من القوا

احلاالت املدروسة.

العينات يف البحث النوعي ال يدعى املشاركني، ولكن كمورد ،، 

املخربين، أو األصدقاء أو املعلمني يف الدراسة. وباإلضافة إىل ذلك، كما ال 

يسمى عينات عينة إحصائية، ولكن العينة النظرية، ألن الغرض من البحث 

إنتاج النظرية. حتديد العينة يف دراسة نوعية عمله عندما بدأ الباحثون النوعي هو 

ال وخالل فرتة الدراسة. لدخول هذا ا

الطالب العامةموضوع هذا البحث هو صغار خرجيي املدارس الثانوية

املخربين.٢٢بارانا واختاذ ما يصل اىل املدرسة العالية غويفمواصلة تعليمهم يف

إجراءات البحثالفصل الرابع:

اجراء البحث ستمارس الباحثة كما يلي :

طيط، الذي يتم تضمينه يف هذا النشاط هو اختيار املشاكل، حلت.١

.والدراسات األولية، وصياغة املشاكل وصياغة الفرضيات

موعات اليت هلا خصائص للدراسة.٢ .اإلعداد، مبا يف ذلك يف حتديد ا
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سوف تصميم الدراسة أن يكون اإلطار الذي سيتم أجراها باحثون من 

أجل احلصول على البيانات من املشاركني أو موضوع الدراسة يف هذا الصدد 

العالية غويفاملدرسةاخلرجيني من طلبة املدارس الثانوية ملواصلة تعليمهم يف 

بارانا.

موضوع البحثالفصل الثالث:

هو الفرد موضوع البحث، الكائن أو الكائنات اليت يتم استخدامها  

كمصدر للمعلومات أن مجع البيانات البحثية. وكان آخر مصطلح يستخدم 

لوصف موضوع البحث املستطلعني، أي تلك اليت توفر معلومات حول 

٢٧املعنية مع البحث الذي يتم تنفيذه.الباحثون البيانات املطلوبة

يف البحث النوعي ال يستخدم السكان املدى، ألن البحث النوعي 

ينحرف عن حاالت معينة موجودة يف حاالت اجتماعية معينة ولن يتم تطبيق 

نتائج الدراسة إىل عدد السكان، ولكن نقلها إىل مكان آخر يف املواقف 

٢٧Sabilahatika.blogspot.co.id/٢٠١٢/١٢/babموضوع-٨ -penelitian.html ،٠٦:٣٨، السبت، ١١.١٨.١٧.
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بارانا. املدرسة العالية غويفيف نويةاملدرسة الثاتعلم الطالب اخلرجيون العربية 

وسيتم حتليل هذه العوامل على أساس النسبة املئوية من املشاركني يف ملء 

االستبيان وبناء على نتائج املقابالت اليت أجريت مباشرة من قبل الباحثني مع 

مصدر البيانات أيضا. البحث النوعي وصفي هو إجراء البحوث اليت تنتج 

ية يف شكل الكلمات املكتوبة أو املنطوقة من الناس وما البيانات الوصف

٢٥لوحظ.

شيدت على ميلييونج. ليزي جتصميم الدراسة املستخدمة هنا يشري إىل

النحو التايل:

املرحلة ما قبل الدورات هي املراحل اليت حتدث قبل البحث امليداين..١

مرحلة البحث هي مرحلة البحث..٢

املرحلة مراحل معاجلة البيانات اليت مت يتم إجراء حتليل البيانات .٣

٢٦احلصول عليها من تنفيذ البحوث.

موعة اإلعالمية فندا، ، االجتماعية األخرىالبحث النوعي: االتصاالت، واالقتصاد، والسياسة العامة والعلوم برهان بونغني. ٢٥ (جاكرتا: كينجان ا
.٤٩)، ص.٢٠٠٧

"، ١من املدرسة العالية احلكومية يوجياكرتا ١٠إيرلينا ساري جنرادينينغروم. "دراسة صعوبات التعلم طالب يف ثالثة األبعاد اهلندسة الفئة ٢٦
.٣٧)، ص.٢٠١٠(يوجياكرتا: جامعة يوجياكرتا الدولة، .أطروحة
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تصميم دراسةالفصل الثاني:
تصميم الدراسة هو اإلطار املستخدم يف إجراء الدراسة. وقد مت تصميم 

دف دراسة وصفية لتحديد قيمة موضع حبث واحد أو أكثر هذه  الدراسة كما 

من دون إجراء املقارنات مع موضوعات حبثية أخرى. يف هذه الدراسة وصفنا 

العوامل اليت تؤثر على الدوافع منخفض ملعرفة صغار خرجيي املدارس الثانوية

بارانا.املدرسة العالية غويفالطالب العريب يف العامة

هذا النوع من البحوث النوعية وصفية حيث يصف الباحثون فقط وضع 

بصك اليت مت حتديدها. هذا البحث هو نشاط يتم القيام به يف حماولة لوصف 

أعراض واملناسبات واألحداث اليت حتدث يف الوقت احلاضر. وبعبارة أخرى، 

ا يف ذلك الوقت من األحباث اليت حبث وصفي أخذ املشاكل الفعلية أل

٢٤أجريت.

استخدمت الدراسة النوعية الوصفية للحصول على البيانات مباشرة من 

مصدر البيانات من خالل املالحظة والتوثيق واملقابلة. البحث النوعي وصفي 

ميكن أن ميثل نسبة مئوية من عدد من العوامل اليت تؤثر على الدوافع األقل إىل 
.٦٤)،ص٢٠٠١(قالب الثاين؛ ضوء جديد ألغيسيندو: باندونغ، حبث وتقييم التعليمإبراهيم. ٢٤

30
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الباب الثالث

طريقة البحث

ثنوع ومكان البحالفصل األول: 

دوافع طريقة هي النوعية الوصفية اليت تستخدم لتحديد العوامل اليت تؤثر 

منخفضة جدا وما بذلت جهود من تعلم اللغة العربية لدى طالب املتخرجني

قبل املعلم لزيادة الدافعية لدى املتعلمني يف الدراسة ختضع العربية من خالل 

فرض رسوم االستبيان.

ركزت أشكال اسرتاتيجية حبث وصفي على البحوث النوعي الذي يؤدي 

إىل وصفا تفصيليا وبئر عميق والظروف العملية وأيضا العالقة أو العالقات 

دلة بني القضايا الرئيسية اليت مت العثور عليها على موضوع البحث.املتبا

بارانا التحف غوفيبونتو أجريت هذه الدراسة يف احملكمة العليا يف منطقة 

.إنريكانج

30
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وباملثل عندما يلتقي طالب أصدقائه أو معلمه مث سيقول مرحبا. ويف 

نئة مؤكدة. ٢٣حني أن التحية عادة ما تكون 

املدرسة علياء جيب أن تتقن املعرفة العامة ومعرفة اإلسالم يعين أن 

رسة العالية احلكمية املعرفة اليت حصل عليها الطالب أكثر من مع طالب املد

ولكن ذلك أدى إىل اخنفاض التحصيل الدراسي ألن مرياكا ال تركز على العلم 

واحد. ومن العوامل األخرى اليت تؤدي إىل تدين جودة التعليم يف املدرسة جودة 

عملية التعلم، وجودة التقييم التعليمي، ونوعية اخلرجيني، ونوعية اإلدارة، 

املدرسة اليت مل تكن األمثل بعد.واالنفتاح واإلشراف على 

Manajemen Madrasah Berbasisعین الرافق داوام و احمد تعریفین "٢٣ Pesantren "(Cet. 1: Sapen:
Lista Fariska Putera. 2004) .٥٨-٥٧.ح
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واملواطنني وأفراد اجلنس البشري وإعدادهم للتعليم العايل. وتسمى املدارس 

املختلفة باملدارس، ولكن من ناحية أخرى فإن ما يسمى باملدارس العامة هي:

املناهج الدراسية. وينقسم جمال الدراسات اإلسالمية يف مادة الرتبية.أ

اإلسالمية إىل عدة مواضيع فرعية هي: القرآن احلديث، عقيدة أخلك، 

الفقه، تاريخ الثقافة اإلسالمية واللغة العربية. بينما يف التعليم العام، يتم 

ساعة يف ٢خلط جمال الدراسات اإلسالمية يف واحد، واجلزء هو فقط 

األسبوع.

هويتهم ويرتدي ثقافة املدرسة. يف املدرسة، يرتدي الطالب احلجاب ك.ب

الطالب السراويل أثناء وجودهم يف املدارس العامة، ويرتدي كل من 

الطالب والفتيات مالبس قصرية،

ويسمح ارتداء احلجاب يف املدارس العامة إن هوية الذات، يف .ت

املدرسة، كل نشاط تعليمي وتعلم يسبقه وينتهي بتحية إسالمية (أسالم 

م ويضيف الصالة (عادة باللغة العربية). عليكم ورمهة اهللا وبركاة) من معل
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نسبيا مقارنة املدرسة العالية. وهكذا، فإن العديد من أولياء األمور من الطالب 

الذين يفضلون وضع أطفاهلم إىل الدرسة العالية، مع تكلفة التعليم رخيصة، 

املدرسة الثانوية.ولكن لديه مصداقية نفس الدراسات العالية مع 

ا كمؤسسة تتميز باإلسالم. أوال،  املدرسة لديها مسعة خاصة 

كمؤسسة تعليمية. ثانيا، كمؤسسة اجتماعية. للمدارس خصائص خاصة متيزها 

٢٢عن التعليم اآلخر.

يف العصر االستعماري وفقا ملهمة االستعمار، مت التخلي عن الرتبية 

مية كمدرسة برية. يف الواقع، أصدرت احلكومة اإلسالمية. وتصنف الرتبية اإلسال

االستعمارية أنظمة تقيد وحىت تقتل املدارس اخلاصة باملدرسة.

بشأن نظام التعليم الوطين ١٩٨٩من عام ٢بعد سن القانون رقم 

يؤكد أن املدرسة هي مدرسة عامة تتميز بالدين اإلسالمي. املدارس لديها نفس 

تمع املهام كمدارس عامة توفر قد رة املتعلمني على تطوير احلياة كأفراد وأفراد ا

,Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia"اسري حاننجس٢٢

Jurnal Pendidikan Islam.Vol 1, No.1. "٢٧. ح. ٢٠٠٨.
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املدرسة العالية هي مدرسة للتعليم الثانوية ذات الطابع الديين 

(اإلسالم). وفقا ألبدين وأزيوماردي أن املدرسة العالية هي مؤسسة تعليمية 

دينية إسالمية يف مناهجها حتتوي على موضوع الدين واملواضيع العامة، حيث 

املدارس احلكومية يف ديين يف مادراسا أكثر من اإلرادة مع موضوعات دينية يف 

٢١زهذه احلالة املدرسة العالية

ميكن القول إن املناهج الدراسية للمدرسة العالية هي نفسها مناهج 

املدارس الثانوية، فقط يف املاجستري هناك املزيد من أجزاء من الرتبية الدينية 

العريب اإلسالمية، وهي الفقه والعقيدة واألخالق والقرآن واحلديث والتاريخ 

والتاريخ اإلسالمي (تاريخ الثقافة اإلسالمية ).

يتم إدارة املدرسةالعالية من قبل وزارة الدين. ومع ذلك، فإن تنفيذ 

االمتحان الوطين هو بالتنسيق مع وزارة االقتصاد الوطين وليس وزارة الزراعة. 

حىت يف نظر القانون، خرجيي املاجستري لديهم نفس املصداقية مع خرجيي 

املدارس الثانوية. من وجهة نظر االقتصاد، وتكلفة التعليم يف ما هي رخيصة 

Sejarah Pertumbuhan danعابو الدین و عزیومرضي " ٢١ Perkembangan Lembaga Pendidikan
Islam di Indonesia”)جاكرتا :Grasindo,١٩٥)ح. ٢٠٠١
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٣مثل املدرسة تسانويا، يتم اختاذ املدرسة اإلعدادية يف غضون 

ون املقبل على سنوات، بدءا من الصف السابع إىل الصف التاسع. مث سيك

مستوى التعليم من املدرسة الثانوية العليا وما يعادهلا.

وفيما يتعلق باملواضيع، من املؤكد أن الدروس العامة يف املدرسة 

اإلعدادية هلا مزاياها اخلاصة للمدرسة تسانوية، ألن التخصيص يف مواضيع 

العامة هي: عامة أكرب بكثري من املدرسة. املوضوعات يف املدرسة الثانوية 

الرياضيات، التعليم الديين، الرتبية املدنية، اللغة اإلندونيسية، اللغة اإلجنليزية، 

العلوم الطبيعية، العلوم االجتماعية، الفنون الثقافية، الرتبية البدنية والرياضة، 

املهارات أو املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، احملتوى احمللي والتنمية الذاتية.

خصائص المدرسة العاليةرابع: الفصل ال

املدرسة العالية هو مستوى التعليم الثانوي يف التعليم النظامي يف 

إندونيسيا، أي ما يعادل املدرسة  العالية، اليت تديرها إدارة الشؤون الدينية. 

سنوات، بدءا من الصف العاشر ٣املدرسة عليا التعليم اليت اختذت يف غضون 

شر.إىل الدرجة الثانية ع
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إذا نظرنا إىل الغرض العام والغرض احملدد فإنه ميكن االستنتاج أنه من املتوقع أن 

وكتابة شيء يف يكون الطالب متحيزين مع مهارة االستماع والتحدث والقراءة 

اللغة العربية لتحقيق هدف تعلم اللغة العربية ليس جمرد خيال.

من المدرسة الثانوية الحكوميةالفصل الثالث: الطالب تخرج

واملدرسة اإلعدادية اليت تسمى بعد ذلك املدرسة اإلعدادية هي شكل 

التعليم من أشكال وحدة التعليم الرمسي اليت جتري التعليم العام على مستوى 

يتم ٢٠االبتدائي كمدرسة ابتدائية أو مدرسة ابتدائية أو أي شكل آخر مماثل.

تشغيل املدرسة الثانوية العامة من قبل احلكومة وكذلك من قبل أطراف خاصة. 

إن إدارة املدارس اإلعدادية يف إندونيسيا اليت كانت حتت رعاية وزارة الرتبية 

املقاطعات / البلديات منذ سن احلكم الوطنية هي اآلن من مسؤولية حكومات 

. ولألسف فإن إدارة التعليم الوطين ال تعمل إال ٢٠٠١الذايت اإلقليمي يف عام 

كمنظم يف جمال معايري التعليم الوطنية. 

sistem pendidikan nasional.)"UUسيسدكناس"٢٠ RI No٢٠th٢٠١٣(
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اهلدف الرئيسي من التعلم هو أن ما تعلمه هو مفيد يف املستقبل، مما 

هناك هدفان يف ١٧يساعدنا على التعلم بشكل مستمر بطريقة أو نقل التعلم.

تعلم اللغة العربية هي أهداف طويلة األجل (أهداف عامة) وأهداف قصرية 

غة العربية بشكل خاص يف إندونيسيا هي األجل (أهداف خاصة). إن دراسة الل

فهم القرآن واحلديث والكتب الصفراء اليت رمسها العلماء الكالسيكيون، إىل 

١٨جانب توجيه الطلبة إىل التواصل باللغة العربية.

واألهداف احملددة هي األهداف اليت يتعني حتقيقها من مواضيع اليوم. 

د. دراسة اللغة العربية يف املدرسة يتم تضمني هذا الغرض اخلاص يف كتاب إعدا

العالية اخلكمية لديها أهداف تتفق مع معايري الكفاءة: االستماع والتحدث 

١٩والقراءة والكتابة.

Berbagaiس.ناسوتيون"١٧ Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar جاكرتا:بومي)"
٣أكسار),ص.

Paradigmaجوارياه دحالن"١٨ Baru Pembelajaran Bahasa Arab (kajian praktis dan teoritis).

٢"(يغيا كرتا:مسبنسي),ص.
"(سراغني:عاكيك Modul Bahasa Arab kelas X Semester Genapفوروم غورو بينا فاإي مدراسة عالية"١٩
٨فوستاك),ص.
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تعلم اللغة العربيةالفصل الثاني: 

يف كل نشاط التعلم لن يتم فصلها عن عملية التعلم. ويعرف مفهوم 

بدين حنو تنمية شخصية كاملة. يف -التعلم على نطاق واسع بأنه نشاط نفسي 

حني أن املقصود باملعىن الضيق هو التعلم إلتقان العلوم املادية اليت هي جزء من 

١٥حنو تشكيل شخصية كاملة.النشاط 

لذلك تعلم اللغة العربية هو إتقان األعمال من املواد العربية اليت هي 

جزء من النشاط حنو تشكيل شخصية كاملة وفقا خلصائص التعلم. يف العمق 

عملية التعليم والتعلم هو جوهر التعليم الرمسي ديداملينيا وقعت التفاعل بني 

مكونات رئيسية للمعلمني واحملتوى أو املوضوع ٣خمتلف مكونات التدريس يف 

يف أنشطة التعلم من املكونات الثالثة املذكورة أعاله هي وظيفية ١٦والطالب.

ومرتابطة مع بعضها البعض. لذلك ما هو املقصود هنا هو نشاط التعلم الذي 

ينطوي على خصائص خمتلفة من عنصر التعلم من أجل خلق جو وأنشطة 

العربية املواتية للطالب.التعلم من اللغة

Interaksiسردميان, أ.م"١٥ & Motivasi Belajar Mengajar "( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (
.٢١- ٢٠.ح

Guru dalam Proses Belajarحممد عايل"١٦ Mengajar.٤"(بندونج:سينار بار الغيسيندو).ص
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األعلى إىل األقل، من التحول السريع إىل بطيئة وسعيدة للحزن)، اختالف 

١٤احلركة (التعبري الوجهي) واحلركة موقف / تفسري.

الدافع للتعلم ليس مستقرة دائما. ويرجع ذلك إىل العديد من العوامل 

تؤثر على الدافع التعلم مثل قدرة الطالب، وحالة الطالب، والبيئة الطالبية. اليت

ذه العوامل من أجل تعزيز واحلفاظ على العوامل اليت  وينبغي أن يعرتف املعلم 

ميكن أن تزيد من الدوافع وجتنب العوامل اليت ميكن أن تضعف احلافز. باإلضافة 

أن تعزز من قبل اآلباء واألمهات  إىل الدافع املعلم للتعلم وميكن أيضا

كأشخاص الذين هم مسؤولون متاما عن أطفاهلم للتعلم طوال حياته. وخاصة 

بالنسبة للموضوعات اليت تتطلب ديدالنيا دقة والصرب يف التعلم، لذلك يتطلب 

حافزا قويا لتوفري روح التعلم. روح عالية من التعلم يؤدي إىل حتقيق نتائج التعلم 

ن أسهل.اليت ستكو 

Belajar"صربي سوتكنو١٤ dan Pembelajaran .73" ص
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ئدة لذلك مصحوبا الفائدة. الدافع ينشأ ألن هناك حاجة، فضال عن الفا

فمن املناسب أن الفائدة هي أداة حتفيزية الرئيسية.

هدف معرتف بهس. 

وصيغة اهلدف املقبولة جيدا وقبلت من قبل الطالب ستكون أداة حتفيزية 

مهمة جدا. ألن من خالل فهم الغرض الذي يتعني حتقيقه مفيد جدا 

ومفيد، وسوف تنشأ ملواصلة التعلم.

الطالبمتفاوتة يف أسلوب تعليمش. 

جيب على املعلمني القيام مبجموعة متنوعة من األساليب يف ميمبالجاركان. 

إذا كان االختالف من منط املعلم يف ميمبالجاركان القيام به بشكل جيد 

سوف تكون مفيدة جدا يف حماولة جلذب واالحتفاظ اهتمام وروح الطالب 

: االختالفات يف يف التعلم. االختالفات يف أسلوب املعلم يف التدريس هي

الصوت (مبا يف ذلك بصوت عال تغيري هلجة الصوت إىل الضعف، من 
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ب الذين ينجحون وإكمال املهمة بنجاح، ينبغي أن إذا كان هناك الطال

يعطى الثناء. الثناء هو شكل من أشكال التعزيز الذي هو إجيايب، ويف 

الوقت نفسه دافعا جيدا. لذلك، من أجل أن يكون هذا الثناء الدافع، جيب 

أن يكون املمنوح على حق ومع الشخص املناسب.

العقوبةز. 

إذا أعطيت بشكل مستمر وحكيم منحازة إىل العقوبة كتعزيز سليب ولكن 

أداة حتفيزية. لذلك، جيب على املعلمني فهم مبادئ العقاب.

الرغبة يف التعلمط. 

الرغبة يف التعلم تعين أن هناك عنصر النوايا، وهناك غرض للتعلم. وسيكون 

هذا أفضل من أي نشاط ال معىن هلا. الرغبة يف التعلم يعين أن الطفل هو 

لتعلم عملية التعلم حبيث بالطبع سوف تكون النتيجة أفضل.الدافع 

االهتماماتر. 

الدافع ينشأ ألن هناك حاجة، فضال عن الفائدة لذلك فمن املناسب أن 

الفائدة هي بوكو أداة حتفيزية. سيتم تشغيل عملية التعلم الناكار إذا كان 
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تزايد الوعي للطالب ليشعروا بأمهية املهمة وقبوهلا كمهمة وقبوهلا باعتبارها 

حتديا لذلك العمل اجلاد من خالل احلفاظ على تقدير الذات، كشكل 

از واحد من الدافع مهم جدا. شخص ما سيحاول بكل طاقته لتحقيق إجن

جيد من خالل احلفاظ على فخره.

اإلعادةإعطاء د. 

سوف يكون الطالب حريصني على معرفة ما إذا كانوا يعرفون هلجة 

االختبار. لذلك تكرار العضو هو أيضا وسيلة للتحفيز. ولكن ما جيب أن 

يتذكره املعلم ليس يف كثري من األحيان ألن التحيز مملة وروتينية.

نتائج العملمعرفة ه.

عرفة نتائج العمل ناهيك عن كاالي حيدث إكماجواناكان تشجيع املزيد م

من الطالب لدراسة أكثر صعوبة. وكلما ازداد الوعي بأن الرسم البياين 

لنتائج التعلم يزداد، هناك الدافع يف الطالب للحفاظ على التعلم، مع األمل 

يف أن تستمر النتائج يف الزيادة.

مدحو. 
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كرمز لقيمة أنشطة التعلم.يعطي عددا  .أ

األرقام يف هذه احلالة كرمز لقيمة أنشطة تعلم الطالب. وعادة ما يتم إعطاء 

األولوية للطالب لتحقيق درجات جيدة / الدرجات يف التكرار أو قيمة 

بطاقات التقرير. النتيجة جيدة هو الدافع قوي جدا.

جائزة.ب

ولكن ليس دائما. ألن مكافأة وميكن أيضا أن يقال اهلدايا لتكون الدافع، 

على وظيفة، ورمبا لن نداء إىل شخص غري سعيد وغري موهوبني لشيء ما 

القيام به.

املنافسة على حد سواء األفراد واجلماعاتج. 

ملنافسة ميكن أن تستخدم كأداة حتفيزية لتشجيع تعلم الطالب. املنافسة، 

طالبميكن للمنافسة الفردية واجلماعية حتسني حتصيل ال

، باعتبارها حتديا للحفاظ على احرتام الذاتEgo-invoicement. د
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إليها من حيث الغرض من األنشطة اليت تفعل، ال مباشرة بريجايوت مع 

جوهر ما يفعله. وينبغي التأكيد على أن هذا ال يعين أن هذا الدافع 

اخلارجي هو سيء وغري مهم. وال تزال أنشطة التدريس والتعلم مهمة. وألن 

للتغيري، ورمبا أيضا مكونات أخرى احتمالية أن يكون الوضع ديناميا وقابال

يف عملية التعليم والتعلم أقل جاذبية للطالب، لذلك فإنه يأخذ الدافع 

١٣اخلارجي.

يف عملية التعلم هو مطلوب من قبل كل من الدافع الدافع الفردي من 

داخل ومن خارج. الدوافع الذاتية هو الدافع أو الدوافع السلطة املستمدة من 

ا رغبة أو أمل لنجاح املثل يف املستقبل. دافع خارجي هو الفرد نفسه إم

التشجيع اليت حيصل عليها األفراد سواء بتشجيع من املدرسني وأولياء األمور 

وشخص على هذه البيئة التعليمية.

التعلم يف املدرسةالدوافعكيفية زراعة .٥

هناك عدة طرق إلضافة الدافع يف األنشطة املدرسية هي:

٩٥-٩٢" ص.Interaksi&MotivasiBelajarMengajarسردميان, أ.م"١٣
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الدوافع الذاتية)١

الدافع الذايت هو الدوافع اليت تصبح نشطة أو تعمل ال حتتاج إىل أن حتفز 

من اخلارج، ألنه يف كل فرد هناك حمرك للقيام بشيء ما. على سبيل املثال 

حيب أن يقرأ، ال أحد لديه أن أقول أو تشجيع له، وكان جمتهدا شخص 

يف قراءة الكتب. شخص ما يتعلم ألنه يريد حقا احلصول على املعرفة 

والقيم أو املهارات من أجل تغيري سلوكه بشكل بناء. حمركات األقراص هي 

مدفوعة من قبل احلاجة، ضرورة أن يكون الشخص املتعلم واملعرفة. لذلك، 

الواقع، هذا الدافع ينشأ عن الوعي الذايت مع اهلدف أساسا، وليس جمرد يف 

رمز و إميمونيال.

الدافع اخلارجي)٢

ا مشجعا اخلارجية. على سبيل  الدافع اخلارجي هو عزر نشط وتعمل أل

املثال شخص ما يتعلم ألنك تعرف صباح الغد هناك اختبار على أمل 

ى مكافأة. لذلك عندما ينظر احلصول على درجات جيدة، أو للحصول عل
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وبناء على البيان أعاله ال بد من متابعتها حبيث املتعلمني لديهم الدافعية العالية 

.للتعلم وذلك لتحقيق نتائج التعلم املثلى

نظرية الدافع.٣

أبراهام مسلو قال يف األساس مجيع البشر لديهم االحتياجات 

األساسية. فإنه يظهر يف مخسة مستويات اهلرمية، والناس تبدأ دفعة من أدىن 

مستوى. تعرف هذه املستويات اخلمسة من احلاجة باسم التسلسل اهلرمي 

ة لالحتياجات ماسلو، بدءا من االحتياجات البيولوجية األساسية لدوافع نفسي

أكثر تعقيدا، واليت ستكون مهمة مبجرد تلبية االحتياجات األساسية. وجيب أن 

تتحقق احلاجة إىل رتبة على األقل قبل أن تصبح احتياجات الرتبة التالية 

١٢حمددات هامة للعمل.

أنواع الدافع.٤

الدافع ميكن أن يكون مصدرها من داخل نفسه من خارج شخص ما، 

مث الدافع ميكن تقسيمها إىل اثنني ومها: 

.٧٧), ص.٨١٩٩" ( جاكرتا : رمياجا روسدكاريا,Psikologi Pendidikanفروانتو نغاليم " ١٢
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الدوافعج. وظيفة 

افع لديه وظيفة مهمة جدا يف تعلم الطالب، ألن الدافع ستحدد و الد

ا الطالب. ووفقا لرباييتنو اليت استشهد ا سردميامدى اجلهد تعلم تضطلع 

يشري إىل أن هناك أربع وظائف الدوافع يف عملية التعلم:

أ.توفري الظروف املثلى لتعلم حتدث.

الطالب.ب. تعزيز عملية التعلم لدى 

ج. استفزاز أو إثارة اهتمام الطالب تريد أن تتعلم.

د. واالنتباه من املتعلمني من يريد واجياد وسيلة أو السلوك املناسبة لدعم 

١١حتقيق أهداف التعلم وسواء كان هدف طويل األجل.

جانب حتفيزي مهم جدا يف عملية التعلم بشكل عام ألن الدافع ميكن 

ى أداء بعض األنشطة املتعلقة بأنشطة التعلم. الدافع أن تشجع املتعلمني عل

ميكن أن توفر تشجيع املتعلمني يف أنشطة التعلم وتوفري التوجيه بشأن عمل به. 

. ٤٦- ٤٥)، ص. ١٩٩٤، بريساداGrapindoامللك: جاكرتاالثاني؛ CET(التعليم والتعلم التفاعالتسردميا، ١١
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ب. العوامل االجتماعية

تماعية هي القضايا املتعلقة العوامل البشرية (املعلمني وأولياء العوامل االج

تمع احمللي). سوف تستغرق عملية التعلم حيدث عندما املعلمني  األمور وا

قادرون على خلق عالقات جيدة مع الطالب، وتعليم بطريقة ممتعة، تكون 

م عندما جيد صعوب ة يف ودية، وإعطاء االهتمام جلميع املتعلمني ومساعد

١٠التعلم.

ذه و الد افع التعلم الفردي يعتمد على مقدار الفائدة لديهم للقيام 

األمور، وكيف أن احلالة العاطفية، والدولة من بيئة التعلم والطريقة اليت املعلم 

لعرض املواد التعليمية للمتعلمني. سوف جيد الدافع التعلم تقدمي اهلدف األمثل 

الفردية.

10 Syamsu ،المدارس،(برنامج التوجیھ واإلرشاد فییوسفRisqy ،٢٣)، ص. ٢٠٠٩اإلصدار: باندونغ .
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من قبل املتعلمني واجهت تؤثر على رغبة الفرد للتعلم وبالتأكيد سوف 

تضعف الدافع لفعل شيء ما يف أنشطة التعلم. احلالة املادية فضال عن العقل 

السليم وحتفيز التعلم. سيتم توقف عملية التعلم واحدة إذا ضعاف الصحة. 

لظروف العاطفية واالجتماعية يف شكل ضيق، هم دائما يف حالة من ا

اخلوف من الفشل، والذي تعرض لصدمة بسبب مشاعر قوية ال ميكن أن 

يتعلم بشكل فعال. وباملثل، فإن األفراد الذين ال حيب من قبل األصدقاء 

والبيئة االجتماعية، وقال انه سوف جيدون صعوبة يف التعلم.

ارجية العوامل اخل. ٢

أ. العوامل غري االجتماعية

العوامل غري االجتماعية يف السؤال هو حالة البيئة احمليطة أو منطقة 

جغرافية من املتعلمني مثل الطقس (احلرارة والربودة، الرياح)، ومكان (هادئة، 

صاخبة)، والبنية التحتية واملرافق التعليمية.
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افعة أو حيث واافع هو القوة الدو الد من الداخل ومن اخلارج الذين ا

ق اهلدف املنشود.يشكلون النشاط وإعطاء التوجيه لتحقي

الدوافعهاالعوامل التي تؤثر ب.  

ةداخليالعوامل. ١

االهتمامات.أ

هي مصاحل األفراد ضد شيء، حيث تصبح الفائدة املرتفعة يف التعلم 

ا أن تؤدي إىل تعليم الطالب أسهل وأسرع. خيدم مصلحة كقوة  من شأ

شرط ضروري لبدء دافعة الذي يوجه الشخص على القيام باألنشطة املناسبة.

شيء هي الفائدة يف ما ميكن تعلمه. بدون فوائد ليست هناك الدافع للتعلم 

حبيث النتائج لن تكون أفضل على الرغم من أن طريقة التعلم اليت يتم 

استخدامها فعالة.

ب. ظروف الطالب

الدافعية للتعلم هو عمل عمله لتوفري كل السلطة للتعلم حىت يتمكن 

القيام التعلم. وهذه الشروط على حد سواء جسديا وعاطفيا الطالب يريدون
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الدافع هو أيضا سلسلة من احملاوالت لتوفري ظروف معينة حىت أن 

يريدون وتريد أن تفعل شيئا. يف أنشطة التعلم، ميكن أن يقال الدافع  الناس 

كقوة دافعة عامة يف الطالب أن يؤدي إىل أنشطة التعلم، واليت تضمن 

استمرارية أنشطة التعلم وأن االجتاه ميمربيكان على أنشطة التعلم، حبيث ميكن 

دافع للتعلم هو حتقيق اهلدف املنشود من قبل موضوع التعلم. وبالتايل فإن ال

عامل نفسي غري الفكري ونتائج التعلم سيكون أكثر األمثل إذا كان هناك 

الدافع الصحيح. إذا مل يكن هناك دافع للتعلم يف الطالب، فإنه سوف يسبب 

الشعور بالكسل للتعلم سواء يف متابعة عملية التدريس والقيام باملهام الفردية 

الدافع من اجلوانب التالية: وميكن رؤية التغريات يف٨للمعلمني.

الدافع يبدأ من تغيري الطاقة يف شخص)أ

يتميز الدافع بظهور املشاعر (اإلثارة أكتيفيف))ب

٩يتميز الدافع من ردود الفعل لتحقيق األهداف.) ج

Interaksiسردميان, أ.م"٧ & Motivasi Belajar Mengajar.٧٤" ص
Interaksiسردميان, أ.م"٨ & Motivasi Belajar Mengajar .٧٥" ص
Psikologi"عومار محاليك٩ Belajar & Mengajar"),١٧٤ص. ,٧) قالب,٢٠١٠بندونج:سنار بار الغيسيندو
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الباب الثاني
الدرسة المكتبية

الفصل ألول: دوافع التعلم

دوافع التعلمف يتعر أ. 

حمرك براريت أو القوة )mavereويستمد الدافع من الكلمة الالتينية (

ا قوة دريفينغ أن يتحرك الناس على  الدافعة. الدافع ميكن تفسريها على أ

بعض آراء اخلرباء حول الدافع هو: ٥التصرف والقيام لغرض معني.

قال موجكيجات, الدافع هو الفهم الذي حيتوي على مجيع أدوات القيادة )١

٦هلا أن تفعل شيئا.واألعذار أو النبضات يف اإلنسان الذي يسبب 

قال هارولد كونتز، يشري الدافع إىل حمرك األقراص واجلهد لتلبية حاجة أو )٢

هدف

قال مج.دونال, الدافع هو تغيري الطاقة يف شخص يتميز بظهور "الشعور" )٣

٧ويسبقه استجابة اهلدف.

Manajemenماليو س.ف. حسيبعان"٥ Dasar ( Dasar , pengertian, dan Masalah) " جاكرتا:بومي)

٢١٦,ص.)٢٠٠٩أكسار,
ManajemenDحسيبعان"ماليو س.ف. ٦ asar ( Dasar , pengertian, dan Maslah) " جاكرتا:بومي)

٢١٩-٢١٨,ص.)٢٠٠٩أكسار,

8
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اخلارجي، وبالتايل هذه الفرضية كانت "هناك عدة عوامل الصعيدين الداخلي و 

يف املدرسة العالية SMPوراء تدين الدافع للتعلم اخلرجيني الطالب العريب من 

يف ذلك العوامل الداخلية صعوبة يف التفاهم واالهتمام يف بونتو برانا مبا غويف 

الوالدين يف املنزل، تعلم الطالب أقل، والعوامل اخلارجية هو عدم وجود إشراف 

ونقص املدرسني وكيفية تدريس املعلمني.



6

 للمدارس، من املتوقع أن تكون املدخالت إىل املدرسة يف حتسني مرافق

املدرسة والبنية التحتية من أجل مواصلة حتفيز شيفا يف التعلم.

تركيز البحثصل الخامس : الف

من التعاريف التشغيلية للمتغريات الدراسة هي:

الدافع.١

الدافع طالب ميكن أن يتأثر بعاملني: العوامل اليت منشؤها داخل 

والعوامل اليت تأيت من اخلارج اليت تتأثر بالبيئة الداخلية)(املتعلمني البيزيتا

ا الطالب(اخلارجية). احمليطة 

العربيةتعلم اللغة .٢

تعلم اللغة العربية هي عملية تعلم الطالب تركز على اللغة العربية.

البحث: فرضيةالسادسةالفصل 

ا إجابة مؤقتة ملشكلة البحث الصيغة. ٤يف فرضية البحث وتفسر على أ

ويتأثر جناح تعلم الطالب بشدة اخللفية التعليمية ومستوى الدافعية الطالب على 

.٨٤) ح.Statistika untuk Penelitian ")Cet. 17: Bandung : Alfabetha,2010"سوغيونو٤
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الفصل الرابع : فوائد البحث

ومها الفوائد النظرية ،ىف هذا الفصل تود الباحثة أن تقدم فائدتني

:والفوائد

الفوائد النظرية.١

يف البحث العلمي ميكن إثراء ثروة من املعرفة حول العوامل اليت وراء تدين 

SMPالدافع للتعلم الطالب العرب خرجيي 

الفوائد العملية.٢

 للباحثني، وتوفري اخلربات والرؤى الشخصية إىل نصائح وتطوير الدافع

.SMPالطالب حنو تعليم اللغة العربية اخلرجيني أساسا من 

 للمعلمني، كمدخل من أجل إتقان اسرتاتيجيات طريقة أو التعلم من

لعريب.أجل زيادة الدافع للتعلم صغار خرجيي املدارس الثانوية الطالب ا

 للمعهد، ومن املتوقع أن تقدم مسامهة إجيابية من أجل حتسني وتطوير

طريقة لزيادة الدافعية لدى الطالب حنو تعلم اللغة العربية.
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ةالفصل الثاني : مشكال

٢من خالل مجع البيانات.األسئلة اليت سوف جتيبها الباحثةهياملشكلة 

املشكلة هي صياغة مشكلة فيما يتعلق مبسألة وجود املتغريات املستقلة جيدة 

ها تود الباحثة انطالقا من البيانات املذكورة أعال٣فقط يف متغري واحد أو أكثر.

كما يلى :أن تقدم املشكالة

اخنفاض دوافع تعلم اللغة العربية بااملدرسة العالية ما هي العوامل اليت تؤثر .١

؟العامةنتو برانا لدى طالب املتخرجني من املدرسة الثانويةغوّىف بو 

الفصل الثالث : أهداف البحث

واألهداف املراد حتقيقها يف هذه الدراسة هي كما يلي:

اخنفاض دوافع تعلم اللغة العربية بااملدرسة العالية ملعرفة العوامل اليت تؤثر .١

.العامةاملدرسة الثانويةغوّىف بونتو برانا لدى طالب املتخرجني من 

Metodologiسوغیونو "٢ Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D")Cet. XV; Bandung:
Alfabetha,٣٥)ح. ٢٠١٢

Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif"سوغیونو ٣ dan R & D")Cet.٢١; Bandung:
Alfabetha,٥٦)ح. ٢٠١٥
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يف فعل شيء من أجل رغبةيف شخص حيث كان دوافع التعلم الدولية

املتخرجني باملدرسة العالية غويف بونتو برانا دوافع تعلم الطالبحتقيق أهدافها. 

تجاري املتعدد األطراف باملقارنة مع الطالب السابقني من النظام الخبس نسبيا 

الذي كان يف البداية ملعرفة اللغة العربية.

العوامل، مبا بني العوامل اجلوهرية بعضالتعلم يؤثر دوافعاخنفاض

الصعوبات اليت حلل. العوامل اجلوهرية اليت تؤثر على دوافع املتعلمني واخلارجية

يواجهها الطالب يف الفهم وعدم اهتمام املتعلمني. والعوامل اخلارجية اليت تؤثر 

عدم وجود اهتمام املعلمني، وأساليب املعلمني يف طرح هيدوافع املتعلمني 

.املوضوع وأيضا عدم وجود اهتمام من اآلباء إىل أبنائهم

عن بالبحثيف القيام ترغب فالباحثةوبناء على اخللفية املذكورة ، 

دوافع تعلم اللغة العربية بااملدرسة العالية غوّىف بونتو برانا لدى طالب املوضوع "

."العامةاملتخرجني من املدرسة الثانوية
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تمع وحىت إجياد  قادرين على التعبري عن األفكار واملشاعر، واملشاركة يف ا

واستخدام التحليل واخليال والقدرة اليت كانت فيه.

التعليم الرمسي يف مؤسسةاللغة العربية يدرس تعلميف إندونيسيا، 

ولكلية، واملدرسة العالية،واملدرسة الثانوية،االبتدائيةاملدرسة مثل 

، املعهدو مؤسسات تعليم اللغة األجنبيةغري الرمسي مثل و ، ةاإلسالمي

تعلم اللغة العربية بارانا بونتو غويفّ العاليةاملدرسةهكذا أيضا يف 

واستخدام األساليب اليت ميكن نقلها يف مبنهج تعلم احلاليةلطالب وفقا ل

لديهممجيع أحناء املتعلمني. ومع ذلك، تعلم اللغة العربية يف املدرسة 

عدد كبري جدا من الصعوبات على حد سواء ملدرسي املواد وللطالب.

عوامل مثل تؤثر الالطالب يف تعلم اللغة العربية يف املدرسةالصعوبة

من مستوى الدافعية لدى يرفعونالتعليمية للطالب الذين اخللفية 

.الطالب هو متعدد
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الباب األول

مقدمة

الفصل األول : الخلفيات
، وقد تطور العلم والتكنولوجيا نقلة نوعية يف جمال مبناسبة تطور العصر

تقدما  يظهرتقنيات التعليم يف إندونيسيا. تطبيق نظام التعليم يف إندونيسيا 

كبريا. التعليم هو عملية التعلم من خالل الرمسي وغري الرمسي الذي يهدف ليس 

وفعالةسوى تطوير الذات الفردية إىل السيطرة على خمتلف جوانب سواءاملعرفية 

من قبل املعلمني يف املدرسة ولكن و تسرّ األنشطة التعليمية مل جتر .واحلركية

١والبيئة فقط.والعائلةأيضا من قبل اآلباء 

التعليم الذي يدرسه يف التعليم الرمسي هي اللغة مادة الدرسومن بني 

يف تطوير مهماللغة اإلجنليزية، واللغة العربية. اللغة هلا دور و االندونيسية،

املتعلمني الفكري واالجتماعي والعاطفي، ويدعم جناح التعلم يف مجيع 

،تعلم هلمعلى معرفة لتالميذ تعلم اللغة متعمد ان تساعد االتخصصات. 

والثقافة، وثقافة اآلخرين للغة.وإىل جانب تعلم اللغة اإلجنليزية يساعد املتعلمني 
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