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 شكر وتقدير
 

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وأعرنا بالتقوى واإلحسان والصالة والسالم على 
 رسول اهلل وعلى آله وأصحابه أمجيني.
دافيية تيلم اللغة " رسالة املاجستري بينوانكتابة   يففقد انتهت الباحثة بإذن اهلل 

عوضوعا هلذه الرسالة " ال أتشيهاشت بوغاحلكوعية بتدائية الاملدرسة ا تالعيذاليربية لدى 
 وأنين أرفع الشكر اجلزيل ل: عسى أن تكون نافية للباحثة خاصة والقارئني عاعة.

٬ عدير جاعية عوالنا عالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية ِباالج عبد احلارس أ.د. .1
 احيت الفرصة لطلب اليلم يف هذه اجلاعية.على إت

و د. ولدانا وركاديناتا٬ رئيس قسم تيليم  أ.د. عليادي٬ عميد الدراسات اليليا .2
اللغة اليربية جاعية عوالنا عالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية ِباالج٬ ملا قاعا به 

 إدارة الكلية والقسم.
٬ والثاين على هذا البحث املشرف األولشهداء٬  و د.عبد احلميد د. حممد  .3

ن قد أنفقا أوقاهتما يف إشراف الباحثة على تأليف هذه الرسالة إشرافا جيدا  ياللذ
 كاعال٬ ليل اهلل أن يباركهما وجيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة. 

احملاضرون واحملاضرات يف هذه اجلاعية. خاصة لألساتيذ يف قسم اللغة اليربية كلية  .4
ليليا جاعية عوالنا عالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية ِباالج الذين الدراسات ا

 ييطوا جهدهم٬ وطاقتهم٬ وأوقاهتم٬ وأفكارهم إلجراء عملية التيلم والتيليم. 
رئيسة املدرسة٬ وأستاذة اللغة اليربية٬ ومجيع الطالب والطالبات للصف الرابع٬   .5

تشاال أتشيه  بونجحلكوعية الصف اخلاعس٬ والصف السادس ِبدرسة اإلبتدائية ا
 الذين ساعدوا الباحثة يف كتابة هذا البحث.

 احلكوعية االسالعية إبراهيم عالك عوالنا جاعيةالفصل أ  مجيع أصدقائ  يف .6
وإىل أخوايت احملبوبني األخرين سييت سارة٬ وحكمة الفطري٬ ورفيضة  عاالنج.



حكمة٬ وعمرية سويف٬ وأسوة  حانوم٬ ويوين أدريياين٬ وعغفرية٬ وليل  فطريا٬ وورزقا
رسالة يل يف إجناز هذا  دافييتكمأقول شكرا جزيال على  حسنة٬ وندية اليليا.

 ٬ جزاكم اهلل خري اجلزاء.املاجستري
أن جييل هذا اليمل مثرة نافية وترجو عن القارئني نقدا بنائيا  وأخريا٬ تدعو اهلل

خيلو عن اخلطأ والنسيان وعسى أن واصالحا نافيا إلكمال هذه الرسالة ألن اإلنسان ال 
 تكون نافية للباحثة وللقارئني مجييا.

حسبنا اهلل ونيم الوكيل نيم املوىل ونيم النصري والحول وال قوة إال باهلل اليل  
 اليظيم٬ واحلمد هلل رب الياملني.
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 مستخلص البحث
م٬ دافيية تيلم اللغة اليربية لدى تالعيذ املدرسة اإلبتدائية بونج تشاال  ٬2018 سفرةضفرينا 

أتشيه٬ رسالة املاجستري. قسم تيليم اللغة اليربية٬ كلية الداسات اليليا٬ جاعية عوالنا عالك 
إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عاالنج. املشرف األول: د. حممد عبد احلميد٬ و املشرف الثاين: 

 . شهداء.د
 الكلمات المفتاحية: دافعية، تعلم اللغة العربية، التالميذ

 وزيادة التيلم يف التالعيذ رغبة تشجيع الدافيية فتنفد. التيلم يف جدا عهم عنصر الدافيية أن
 (. وصف1يهدف هذا البحث إىل: )ولذلك٬  .املطلوبة التيلم أهداف لتحقيق التالعيذ محاس
 (. وصف2) .ال أتشيهاشت بونجبتدائية احلكوعية درسة االامل تالعيذلدى تيلم اللغة اليربية  دافيية

ال اشت بونجبتدائية احلكوعية درسة االامل تالعيذلدى تيلم اللغة اليربية اليواعل املؤثرة يف دافيية 
  .أتشيه

 املتتابع التفسريي التصميم (Mixed Methods) ختل امل البحثالباحثة  تستخدم
(Explanatory Sequential Design) . األول  السؤالإلجابة  الكم  البحثتستخدم الباحثة

. واملالحظة واملقابلة٬ االستبيان٬ عن البيانات مجع وتتم. السؤال الثاينالكيف  إلجابة  والبحث
. واالستنتاج البيانات٬ وعرض وختفيض البيانات٬ البيانات٬ مجع: البيانات حتليل تقنيات تتضمن
 .املدرسة اليربية٬ ورئيس اللغة التالعيذ٬ وعيلمة هو يف هذا البحث املخرب

بتدائية احلكوعية بونج تشاال أتشيه أن التالعيذ املدرسة اال(. 1ونتائج يف هذا البحث ه : )
تالعيذ لديهم دافيية تلميذا٬ وال 14ه   100-84: لديهم دافيية عالية جدا على عستوى فرتات

عستوى على  تالعيذ لديهم دافيية عيتدل٬ والتلميذا 53ه   83-68عستوى فرتات: على عالية 
(. 2) . وال يوجد التالعيذ لديهم دافيية عنحفضة وعنحفضة جدا.تلميذا 24ه   67-52فرتات: 

ال اشت بونج ية احلكوعيةبتدائدرسة االِب تالعيذلدى تيلم اللغة اليربية اليواعل املؤثرة يف دافيية 
 واليواعل. احتياجاهتم تلبية إىل واحلاجة اليربية للغة احلب: وه  داخلية٬ ٬ ه : عواعلأتشيه

 .ورئيس املدرسة واألصدقاء٬ والوالد٬ امليلمة٬ عن الدافيية: وه  اخلارجية٬
 دافيية عالية لديهم املدرسة االبتدائية بونج تشاال أتشيه التالعيذ أن هو البحث هذا واختتام

 لتحقيق للقرآن٬ حبهم ه  اليربية اللغة لدافيية التالعيذ يف تيلم املؤثرة اليواعل. اليربية اللغة تيلم يف
 .اليربية اللغة تيلم لدافيية التالعيذ يف اليربية وحموالت امليلمة اللغة أحالعهم٬

 



ABSTRAK 

Dhafrina Safrah, 2018, Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa SDN Buengcala 

Aceh, Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Pembimbing: (1) Dr. M. Abdul hamid, MA. (II) Syuhadak, MA, 

Ph.d. 

 

Kata Kunci: Motivasi, Belajar Bahasa Arab, Siswa  

Motivasi merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran. 

Motivasi berfungsi untuk mendorong keinginan siswa dalam belajar dan 

meningkatkan semangat siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengungkap 

tingkat motivasi belajar bahasa Arab siswa SDN Buengcala Aceh, dan (2). 

Mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab 

siswa SDN Buengcala Aceh.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi sequential explanatory. 

Dimana pada tahap pertama, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif untuk 

menjawab rumusan masalah pertama dan pada tahap kedua, peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah kedua. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik angket, wawancara dan observasi. Teknik analisis data 

meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Informan penelitian adalah siswa, guru bahasa arab dan kepala 

sekolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Adapun Siswa SDN Buengcala 

Aceh yang memiliki motivasi belajar bahasa Arab, yaitu: motivasi sangat tinggi 

pada kelas interval: 100-84 adalah 14 siswa, siswa yang memiliki motivasi tinggi 

pada kelas interval: 83-68 adalah 53 siswa, dan siswa yang memiliki motivasi 

sedang pada kelas interval: 67-52 adalah 24 siswa. Dan tidak ada satu siswa pun 

yang memiliki motivasi rendah dan sangat rendah. (2). Factor yang 

mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa SDN Buengcala Aceh adalah 

faktor intrinsik, yaitu: cinta terhadap bahasa arab dan bahasa arab berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhannya. Faktor ekstrinsik, yaitu: motivasi dari guru bahasa arab, 

orang tua, teman sebaya, dan kepala sekolah. 

Kesimpulan penelitian ini adalah siswa SDN Buengcala Aceh memiliki 

motivasi tinggi dalam belajar bahasa Arab. Factor yang sangat mempengaruhi 

motivasi belajar bahasa Arab siswa adalah kecintaannya terhadap bahasa arab, 

kecintaanya terhadap orang Arab, kecintaanya terhadap al-qur’an, untuk 

mewujudkan cita-citanya, dan upaya guru bahasa arab dalam memotivasi siswa 

dalam belajar bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dhafrina Safrah, 2018, Students Motivation of Learning Arabic at Buengcala 

Elementary School in Aceh. Postgraduate Arabic Education Department of 

Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisors: (1) 

Dr. Muhammad Abdul Hamid, MA. (II) Syuhadak, MA, Ph.D. 

Keywords: Motivation, Learning Arabic, Students 

Motivation is a very important component in learning. Learning 

motivation serves to encourage students 'desire in learning and increase students' 

enthusiasm to achieve the desired learning goals. This study aims to: (1). 

Knowing the level of students motivation to learn Arabicin Buengcala Elementary 

School in Aceh, and (2). Knowing the factors that influence the students 

motivation to learn Arabic at Buengcala Elementary School in Aceh.  

This study uses a sequential explanatory combination approach. Where in 

the first stage, researchers used quantitative research to answer the formulation of 

the first problem and in the second stage, researchers used qualitative research to 

answer the formulation of the second problem. Data collection is done by 

questionnaire, interviews and observations. Data analysis techniques include: data 

collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Research informants 

are students, Arabic language teachers and principals. 

The results showed that: (1). Buengcala Elementary School students in 

Aceh who have the motivation to learn Arabic is very high in the interval class: 

100-84 are 14 students, students who have high motivation in the interval class: 

83-68 are 53 students, and students who have moderate motivation in the interval 

class: 67 -52 is 24 students. And no single student has low motivation and very 

low motivation. (2). Factors that influence the students motivation to learn Arabic 

in Buengcala Elementary School in Aceh are intrinsic factors, and the factors are: 

love Arabic and the need to meet their needs. And the extrinsic factors are 

motivation from Arabic teachers, parents, friends, and principals. 

The conclusion of this study is the students at Buengcala Elementary 

School in Aceh have high motivation in learning Arabic. Factors that greatly 

influence students' motivation to learn Arabic are their love of Arabic, their love 

for Arabs, their love of the Qur'an, their ideals related to Arabic, and the efforts of 

Arabic teachers in motivating students to learn Arabic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محتويات البحث
 

 الصفحة          الموضوع   
 

 أ استهالل ..........................................................
 ب .............................................................إهداء 

 ج مواقف المشرف ...................................................
 د ................................................  إقرار أصالة البحث

 ه ...........شكر وتقدير ............................................
 ح مستخلص البحث ..................................................

 ك البحث ................................................... محتويات
 س قائمة الجدوال .....................................................

  ع ...............................قائمة الرسوم البيانيات ...............
 

 والدراسات السابقة الفصل األول: اإلطار العام
 1 .....................................................   عقدعة .أ

 4 أسئلة البحث ................................................ .ب
 4 ..............................................أهداف البحث  .ج
 4 أمهية البحث ................................................. .د
 5 حدود البحث ................................................ .ه
 5 الدراسات السابقة ............................................ .و
  10 ...........................................حتديد املصطلحات  .ز

 



 الفصل الثاني: اإلطار النظري
 دافعية التعلمالمبحث األول: 

  مفهوم الدافعية أ. 
 12 تيريف الدافيية ............................................ .1
 13 ..........أمهية الدافيية .................................... .2
 15 أنواع الدافيية .............................................. .3
 16 نظريات الدافيية ........................................... .4
 19 دافعية التعلم ...............................................ب.  
 20 عؤشرات دافيية التيلم ...................................... .1
 21 طريقة قياس دافيية تيلم .................................... .2
 23 حموالت الدافيية يف التيلم .................................. .3
 مفهوم التعّلمج.   
 24 ...........................تيريف التيّلم ................... .1
 26 ............................عراحل التيّلم .................. .2
 27 .........................اليواعل اليت تساعد على التيّلم ..... .3
 29 ...نظريات التيلم .......................................... .4

 31 ة في المدارس .......................تعلم اللغة العربي المبحث الثاني:
 31 املدارس .....................................ة يف تيلم اللغة اليربي .أ
 33 ة يف املدارس ..............................تيلم اللغة اليربيأهداف  .ب
 33 ة يف املدارس ................................تيلم اللغة اليربيجمال  .ج
 39 .................................ة يف املدارس تيلم اللغة اليربيدافيية  .د

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 43 مدخل البحث ومنهجه ...................................... .أ



 44 ..............................................وعينته مجتمع .ب
  45 ............................................متغيرات البحث .ج
 46 ومصادرها ......................................... البيانات .د
 48 جمع البيانات ...................................... أسلوب .ه

 48 االستبانة ................................................ (أ
 50 ................................................... املقابلة (ب
 51 .................................................املالحظة (ج

 53 تحليل البيانات ............................................ .و
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها :رابعالفصل ال

 59 عرض البيانات وتحليلها ..............................المبحث األول: 
 الحكومية  االبتدائية المدرسة العربية لدى تالميذدافعية تعلم اللغة  .أ
 59 ...............................................أتشيه  تشاال بونج  

  مدرسةال تالميذ لدى العربية اللغة تعلم العوامل المؤثرة في دافعية .ب
 68 ..........................أتشيه  تشاال بونج الحكومية االبتدائية

 69 ............................................... الداخلية  اليواعل .1
 69 ...................................................... احلب (أ

 72 ..................................................... احلاجة (ب
 75 ................................................ اليواعل اخلارجية .2

 75 ...................................................... امليلم (أ
 80 .................................................. األصدقاء (ب
 82 ......................................................الوالد  (ج
 84 ................................................رئيس املدرسة (د



 87 ..............................مناقشة نتائج البحث  :ثانيالمبحث ال
 تشاال بوغ الحكومية االبتدائية تالميذ بمدرسةلدى  دافعية عالية .أ

 87 ........................................................ أتشيه
  تالميذ بمدرسة لدى العربية اللغة تعلم عوامل مؤثرة في دافعية  .ب

 91 ..........................أتشيه  تشاال بوغ الحكومية االبتدائية
 92 ...........................................الداخلية   اليواعل .1
 96 ............................................اليواعل اخلارجية  .2
 الخاتمة :خامسالالفصل 

 105 ............................................ ص نتائج البحثعلخ .أ
 106 التوصيات ..................................................... .ب
 107 االقرتاحات...................................................... .ج

 108 .............قائمة المصادر والمراجع ...............................
  لمحة عن ميدان البحث

 المالحق
 الرسوم البيانية
 السيرة الذاتية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قائمة الجداول
 

 الصفحة الجداول الرقم
 22 الدافيية قياس طريقة 1
 47 البيانات وعصادرها 2
 49 التيلم دافيية عؤشرات 3
 50 اإلستبيات البنود الصدق 4
 54 التالعيذ لدى اليربية اللغة التيلم دافيية إلستبانة اإلجابة النتيجة 5
 60 البحث البيانات وصف 6
 بونج احلكوعية االبتدائية درسةامل تالعيذ لدى تيلم دافيية درجة 7

 أتشيه تشاال
62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرسوم البياناتقائمة 
 

 الرقم الرسوم البيانات الصفحة
 1 منوذج عالقة بني املتغريات  46
 2 البحث املختل  البيانات حتليلتصميم عن  53



1 
 

 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ
قوة نفسية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك عيني لتحقيق هدف حمدد. أن الدافع هو 

وبالضيق٬ إىل أن ينال فإذا حدث عا يييق اإلنسان عن حتقيق هدفه ظل يشير بالتوتر 
 اهاجت هحيرك ش ء إىل حيتاج إنسان كلو  .3بغيته ويشبع الدافع الذى حركه حنو ذلك كله

 وخربات عيلوعات ماملتي إكس اب ه و ال تيلمو  .أهدافه حيقق ولك  يفيله أن يريد عا
  .ؤهله ملواجهة التحديات وعنافسة اجملتمع على أساس احلقائق اليلميةت جديدة

ال يتيلم عادة إال إذا شير  تالعيذالعبدأ هام عن عبادئ التيلم٬ ألن  ه  ةوالدافيي
ِبشكلة عا تثري فيه الدافع إىل البحث عن حل هلا. ومما ال خيف  أن الدوافع هلا دور هام 

القوة الدافيية لالحناز تساعدهم يف و آعاهلم. وحتقيق يف التيلم  تالعيذاليف تأثري جناح 
دون عراقبة خارجيية٬ ويتضح ذلك عن  تالعيذلعستويات أداء عرتفية ل احملافظة على

ض النظر عن ي اليمل واألداء اجليد بخالل اليالقة املوجبة بني دافيية االجناز واملثابرة يف
وسيلة جيدة  -كما تقاس حاليا  -القدرات اليقلية للمتيلمني٬ وهبذا تكون دافيية االجناز

 .4ملرتب  بالنجاح أو الفشل يف املستقبلللتنبؤ بالسلوك األكادمي  ا
وقد خلصوا اخلرباء ونتائج البحث أن الدافيية ترتب  ارتباطا وثيقا ِبنجز تيلم 

تأثريا  تالعيذ. سوف تولد الدافيية أداء اليمل أو املشاركة اليت تؤثر على إجناز التالعيذال
شديدا. وتشري حقائق التجريبية إىل أن الدافيية ه  أفضل املقّوم يف برناعج التيليم 

                                                           

٬ املرجع يف عناهج تيليم اللغة اليربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طييمة وعل  أمحد عدكور وإميان أمحد هريرة٬  3 
  118 (2010٬هرة: دار الفكر اليرىب٬ )القا

٬ )الرياض: دار ٬1991 أسس إعداد الكتب التيليمية لغري الناطقني باليربيةعبد احلميد عبد اهلل وناصر عبد اهلل الغايل٬ 4 
 20 الغايل(٬
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. تالعيذوالتيلم وه  ايضا عاعل غري الذهين له دور هام يف تييني جناح تيلم ال
Sprinthall . وقد وصفGinting  5التيلم٬ على وجه التايل: نتائجاليالقة بني الدافيية و 
 
 

ه  أحد املكونات الرئيسية لنيل تيليم اللغة  تالعيذإن الدافيية التيلم لدى ال
اليربية عمليا وابتكاريا وفياليا. وقد اتضحت الواقييات أن دافيية تيلم اللغة اليربية يف 

لك عند تيلم اللغة اإلجنليزية٬ عهما يف املدرسة متيل أن تكون عنخفضا وباليكس ذ
عؤسسات الرتبية اإلسالعية على سبيل املثال املدرسة االبتدائية واملدرسة املتوسطة 

 6واملدرسة الثانوية )إال يف املدارس السلفية(.
يدل على أن  تالعيذال٬ نقص اهتمام الدروس التيليمية لدى Slametoرأى 

الكبري املقرر  جتاهعوهبة تيلم التالعيذ عنخفضة ألن كما هو امليلوم أن رغبة التيلم ه  اإل
عهتمون ِبادة التيليم  تالعيذالالهتمام عدة الرباعج وه  برناعج التيليم والتيلم. كان 

ة يدل الكسالء وغري فيال تالعيذالباملواد األخرى اجلذابة. وكذلك ب تالعيذالفسوف يهتم 
عدم دافيية التيلم٬ ألن الدافيية ه  كل عا يدافع الشخص  تالعيذالعلى أن يف نفس 

تسبب الطالب غري محاسة  تالعيذال. عدم دافيية التيلم لدى Purwantoعلى عا فيل 
 7يف التيلم واشرتاك عملية التيليم والتيلم.

 تالعيذللخاصة  تالعيذالدرس اللغة اليربية هو أحد الدروس الصيوبة لدى 
اليرغب التالعيذ لتيلم  أتشيه املدرسة اإلبتدائية. هناك عدة املدرسة االبتدائية يف حمافظة

اللغة اليربية. وتتفق هذه الوقيية ِبقابلة الباحثة عع عيلم اللغة اليربية يف إحدى املدرسة 
ال يتحمسون يف  تالعيذ. قال عيلم اللغة اليربية أن الأتشيهاالبتدائية احلكوعية اإلسالعية ب

تيلم اللغة اليربية عع أهنم ينتيشون يف اشرتاك تيليم اليلوم الياعة انتياشا وفّياال. قلق 
                                                           

5 Moh. Ainin Pembelajaran Bahasa arab Motivasional, Konfensi Nasional Bahasa Arab, 

ISBN: 978-979-495-813-1, 9 
6 Moh. Ainin Pembelajaran Bahasa arab, 9 
7 Ira Nofita Sari dkk, Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar Terhadap Belajar Fisika, 

JEMS, Vol.4, No. 2, 2016, 109 
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امليلم على ترقية تيلم اللغة اليربية يف هذه املدرسة. عع أنه قد استخدم عدة وسائل 
يشوا يف مل ينت تالعيذالتيليمية على سبيل املثال الصورة والبطاقة وعا أشبه ذلك. ولكن ال

يف تيلم اللغة اليربية إىل  تالعيذتيلم اللغة اليربية. أراد عيلم اللغة اليربية أن يرّق  كفاءة ال
 .8أن يكون التالعيذ قادرا وعاهرا يف جمال اللغة اليربية سواء كانت ِبجال اليلوم الياعة
عع أن ولكن كان أحد املدرسة االبتدائية احلكوعية ييّلم فيها درس اللغة اليربية 

. املدرسة االبتدائية أتشيههذا الدرس عسموح يف كل املدارس االبتدائية احلكوعية ب
وقريب  أتشيه الكربى ه  املدرسة املتطورة يف حمافظة ال أتشيه اشنج تبو احلكوعية 

باملدرسة االبتدائية وفقا بشرح الباحثة املذكور. وخيتلف املدرسة االبتدائية احلكوعية 
ال أتشيه اشنج تبو املدرسة االبتدائية احلكوعية  تالعيذالباملدرسة االبتدائية اإلسالعية٬ كان 

لتيلم يرغبون يف تيلم اللغة اليربية رغبا شديدا وكانوا يشرتكون ويهتمون عملية التيليم وا
ال اشنج تبو يف املدرسة االبتدائية احلكوعية  تالعيذالاللغة اليربية باحلماسة والفيالة. ميلك 

الرغبة للنجاح واحلماسة الكبرية يف تيلم اللغة اليربية. واتضحت الباحثة الواقيية أتشيه 
همة السابقة عن عملية التيليم والتيلم يف الفصل. وأرادت الباحثة أن تيرف األحوال امل

يف تيلم  ال أتشيه الكربىاشنج تبو املدرسة االبتدائية احلكوعية  تالعيذالاليت تثري محاسة 
  .9اللغة اليربية

درسة املانطالقا مما ذكرت الباحثة عن الظاهرة املوثقة يف تيليم اللغة اليربية ب
دافيية تيلم اللغة "حتت الينوان الباحثة املوضوع  فقدعت٬ أتشيه الاشنج تبتدائية بو الا

 ".ال أتشيهاشنج تبو كوعية احل بتدائيةالااملدرسة  تالعيذاليربية لدى 
 
 
 
 

                                                           

 (2018-1-3) املقابلة حممد طالب٬ 8 

  (2018-1-71)املقابلة شكري٬ 9 
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 أسئلة البحث .ب
دافيية تيلم اللغة اليربية لدى أن تبحث عن  الباحثةامليلوعات السابقة تريد وعن 

 :يف هذه البحث فه البحث  تالعيذ. وأعا أسئلة
ال اشت نجبو بتدائية احلكوعية درسة االامل تالعيذلدى  تيلم اللغة اليربية يةافيد كيف .1

 ؟أتشيه
ة بتدائيدرسة االامل تالعيذلدى  تيلم اللغة اليربيةية افياليواعل املؤثرة يف دعا  .2

 ؟ال أتشيهاشت نجبو  احلكوعية
 
 أهداف البحث .ج

 يف هذا البحث فما يلى: ةصل عليها الباحثحتوأعا أهداف 
 نجبو بتدائية احلكوعية درسة االامل تالعيذلدى م اللغة اليربية تيل يةافيد وصف .1

 .ال أتشيهاشت
بتدائية درسة االامل تالعيذلدى  تيلم اللغة اليربيةية افياليواعل املؤثرة يف د وصف .2

 .أتشيه الاشت نجبو احلكوعية 
 

 البحث أهمية .د
 يتوقع أن يفيد هذا البحث تطبيقية عن حيث:

 النظريةاألمهية  -1
 :التايل النحو على عفيدة البحث هذا تكون أن يتوقع٬ النظرية الناحية عن
 دافيية حول األفكار إثراء يف بأفكار تساهم أن البحث هذا يتوقع نتائج (1

 تالعيذ.ال تيلم
 تيلم بدوافع املتيلقة لدراساتل عرجيا البحث هذا يكون أن ميكن (2

 .اليربية اللغة لتيلم خاصة ٬تالعيذال
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 التطبيقية األمهية -2
 :التايل النحو عفيدة على البحث هذا تكون أن ٬ يتوقعالتطبيقية الناحية عن

 يساعداليربية.  اللغة التيلم وامليرفة عن دافيية امليلوعات : زيادةللمدرس  (1
 يف تيلم اللغة اليربية. تالعيذالتحسني الدافيية لاللغة اليربية املدرسني 

تنفع لتطوير األفكار زيادة امليرفة واخلربة يف البحث اليلم  حىت للباحثة:   (2
 وتوسييها.

 
 حدود البحث .ه

٬ احلد املكاين٬ و احلد املوضوع وأعا حدود البحث يف هذا البحث تتكون إىل 
 ٬كما يلى:  احلد الزعاينو 

 التالعيذ درجة دافيية احلد املوضوع  يف هذا البحث فه  ٬ وأعااحلد املوضوع  -1
لدى تالعيذ  يةبير ال لغةال تيلم املؤثرة يف الداخلية واليواعل اخلارجية واليواعل

 ال أتشيه اشنج تبو  بتدائية احلكوعيةدرسة االامل
 صفصف الرابع٬ و احلد املكاين٬ وأعا احلد املكاين يف هذا البحث فه   -2

 ال أتشيه. اشنج تبو  بتدائية احلكوعيةدرسة االاملصف السادس اخلاعس٬ و 
شهر سبتمرب  إىل شهر يناير عنحث احلد الزعاين٬ وأعا احلد الزعاين يف هذا الب -3

 2018عام 
 

 الدراسات السابقة .و
 املدرسةتيلم اللغة اليربية لدى تالعيذ  دافييةتتيلق ب اليت السابقة لدراساتا أعا

 فه : ٬أتشيه الاشت نجبو  بتدائيةاال
 ٬2017٬ ارحم ثاين الغزايل .1
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يف تيليم اللغة  (Tipologi)حتليل دوافع املدرسني وتصنيفها   عنوان البحث:
اليربية )دراسة احلالة يف املدرسة واحد هاشم املتوس  
اإلسالعية واملدرسة سبيل اهلدى املتوسطة اإلسالعية 

 .املاجستري٬ رسالة بفونوروغو جاوى الشرقية(
(. لوصف تصور املدرسني يف املدرسة واحد هاشم 1)  :أهداف البحث

املتوس  اإلسالعية واملدرسة سبيل اهلدى املتوسطة اإلسالعية 
(. لوصف دوافع املدرسني يف 2بفونوروغو جاوى الشرقية٬ )

املدرسني يف املدرسة واحد هاشم تيليم اللغة اليربية يف 
املتوس  اإلسالعية واملدرسة سبيل اهلدى املتوسطة اإلسالعية 

ية املدرسني يف (. لوصف عمل3بفونوروغو جاوى الشرقية٬ )
املدرسني يف املدرسة واحد هاشم تيليم اللغة اليربية يف 

املتوس  اإلسالعية واملدرسة سبيل اهلدى املتوسطة اإلسالعية 
 بفونوروغو جاوى الشرقية.

(. تصور عدرس  اللغة اليربية هو أن اللغة اليربية كانت 1) :نتائج البحث
املقدس لإلسالم٬  لغة دولية٬ واللغة اليربية ه  لغة الكتاب

الدافع للمدرسني لتدريس (.2واللغة اليربية ه  لغة صيبة. )
اللغة اليربية هو لتغطية نفقاهتم٬ ويتم ذلك ألن هؤالء 
املدرسني هم عدم وجود عدرس  اللغة اليربية يف املدارس. 
الدافع عزر الالهوتية اليت تتم بسبب التفاين عبدا لربه٬ عن 

لبحوث على الدافع مث نتائج البحوث خالل اليلم. عن نتائج ا
الحق هو تطبيقها يف تدريس اللغة اليربية يف الفصول 

(. عدرس اللغة اليربية الذي الدافع هو فق  3الدراسية. )
إلحتياج احلياة٬ مث تطبيقه يف تيليم اللغة اليربية ليست فيالة 
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نسبيا وتشبع٬ عدرس اللغة اليربية الذي الدافع عن تشجبيها 
يئة٬ وفيالية التيلم هو أيضا أقل٬ عدرس اللغة اليربية عن الب

 الذي الدافع عن عبادة لربه٬ مث عملية التيليم ه  فيالة جدا.
 :احلالية بالدراسة واختالفها السابقة الدراسة عالقة
 احلالية بالدراسة السابقة الدراسة عالقة (1

احلالية يف اسة الباحثة تشرح اليالقة بني الدراسة السابقة بالدر  كانت
 الدراسة نإ ٬البحث عنهج ناحية وعن تيليم اللغة اليربية. استخدام الغناء يف

  .احلالية الدراسة وبذلك دراسة احلالة تستخدم السابقة
 احلالية والدراسة السابقة الدراسة ختالفإ(    ب

 الدراسة ٬احلالية والدراسة السابقة الدراسة بني ختتلف الباحثة وكانت
يف تيليم  (Tipologi)دوافع املدرسني وتصنيفها  على الباحث كزير  السابقة

 تيلم يف التالعيذ دافيية على الباحثة تركز احلالية الدراسة وأعا.اللغة اليربية
تستخدم البحث  السابقة الدراسةعدخل البحث٬  ناحية وعن .اليربية اللغة

 Mixed)املختل   البحثتستخدم الباحثة  احلالية الدراسةالكيف . ولكن 

Methods.) 

 ٬ 2016لطفة القبطية٬  .2
دافيية تيلم اللغة اليربية لدى تالعيذ املدرسة الثانوية احلكوعية   عنوان البحث:

سوعنب واملدرسة الثانوية نور اإلسالم سوعنب )دراسة حالة 
 املتيددة واملدخل الكيف (٬ رسالة عاجستري.

الثانوية احلكوعية تالعيذ عدرسيت  عناقشة وحتليل دافيية(. 1) :أهداف البحث
م سوعنب يف تيلم اللغة سوعنب واملدرسة الثانوية نور اإلسال

عناقشة وحتليل احملاوالت اليت قاعت هبا أساتذة (. ٬2 )اليربية
الثانوية احلكوعية سوعنب واملدرسة اللغة اليربية املدرسة 
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تيلم الثانوية نور اإلسالم سوعنب إلثارة دافيية تالعيذها يف 
 اللغة اليربية.

 سوعنب والددرسة احلكوعية الثانوية الددرسة تالعيذ دافيية أن :نتائج البحث
 حيث عن اليربية اللغة تيلم يف بسوعنب اإلسالم نور الثانوية
 يف القوية الرغبة للتالعيذ أن عنها٬ التالعيذ الداخلية دافيية
 لغة اليربيةاللغة  لكون الفهم وحلاجة اليربية٬ اللغة تيلم

 التالعيذ ألن الذات برقيق وحلاجة القرآن ولغة اإلسالعية
 وكون األعلى الدراسة إلذ دراستهم أن يلتحقون يريدون
 حيث دافيية التالعيذ وعن اليربية٬ اللغة إلذ اإلجيابية الدوقف
 وأساتذىم اليربية٬ اللغة لتيليم يدفع والدىم أن عنها٬ اخلارجية
 اجلديدة٬ الطريقة يستخدم وأساتذىم اللغة اليربية٬ ييرف
 اليت وأعا احملاوالت .اليربية اللغة ييرف عدرستهم ورئيس
 احلكوعية الثانوية الددرسة يف اليربية اللغة أساتذة هبا قاعت

 دافيية إلثارة بسوعنب اإلسالم نور الثانوية سوعنب والددرسة
 الطرائق استخدام عنها٬ لزاولة اليربية اللغة تيلم يف تالعيذىا

وإعطاء  الدتنوعة٬ التيليمية الوسائل والتخدام واألساليب٬
 .والنصائح والتوصيات

 :احلالية بالدراسة واختالفها السابقة الدراسة عالقة
 احلالية بالدراسة السابقة الدراسة عالقة (1

اسة احلالية يف الباحثة تشرح اليالقة بني الدراسة السابقة بالدر  كانت
 اسة احلاليةالدر و الدراسة السابقة  أن تيليم اللغة اليربية. استخدام الغناء يف

 ٬البحث عنهج ناحية وعن. تالعيذ لدى اليربية اللغة تيلم دافيية عن ترتكزان
  .احلالية الدراسة وبذلك دراسة احلالة تستخدم السابقة الدراسة نإ



9 
 

 احلالية والدراسة السابقة الدراسة ختالفإ(    ب
 الدراسة ٬احلالية والدراسة السابقة الدراسة بني ختتلف الباحثة وكانت

املدرسة الثانوية احلكوعية سوعنب واملدرسة الثانوية نور  تبحث يف السابقة
 احلكوعية االبتدائية املدرسةتبحث يف  احلالية الدراسة وأعا.اإلسالم سوعنب

السابقة تستخدم  ناحية عدخل البحث٬ الدراسة وعن .أتشيه تشاال نجب
 Mixed)املختل   البحثتستخدم  احلالية الدراسةولكن البحث الكيف . 

Methods.) 

 ٬ ٬2012 أمحد تيتو رشادي .3
الطالب يف عهارة الكتابة ودور امليلم يف ترقيتها٬ افع و د  عنوان البحث:

 اخلاص بالربناعج ندسةاهل قسم لطالب تقويدية وصفية دراسة(
 اإلسالعية يمهإبرا عالك عوالنا جباعية اليربية اللغة لتيليم

 ٬ رسالة عاجستري.)بداالنج احلكوعية
 يف كاالشرتا ندسةاهل قسم الطالب دوافع عن يصف(. 1) :أهداف البحث

 إبراىيم عالك عوالنا جباعية اليربية اللغة لتيليم اخلاص الربناعح
 يلمامل دور عن الكشف(. ٬2 )االنجِب احلكوعية اإلسالعية

 الكتابة عهارة يف ندسةاهل قسم الطالب دوافع ترقية يف
 عالك عوالنا جباعية اليربية اللغة لتيليم اخلاص بالربناعج

 .االنجِب احلكوعية اإلسالعية يمإبراه
 ودور الكتابة عهارة يف الطالب دوافع عن الباحث حبث أن :نتائج البحث

 جباعية اليربية اللغة لتيليم اخلاص بالربناعج ترقيتها يف الدعلم
 الباحث وجد االنجِب احلكوعية اإلسالعية يمإبراه عالك عوالنا
اإلجياب٬  الدافع. 1وه :  أنواع ثالثة إىل ينقسم دوافيهم أن

 السليب الدافع. 3 فق ٬ اإلجيايب الدافع. 2 السليب٬ والدافع
 ادةامل رب  التيلم٬ غاية اظهر  ه ترقيتها يف امليلم ودور .فق 
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 الليبة تطبيق التياوين٬ التيليم تطبيق اليوعية٬ باحلوادث
 . التقومي احلسنة٬ ياعلةامل اللغوية٬

 احلالية والدراسة السابقة الدراسة ختالفإ
 الدراسة .احلالية والدراسة السابقة الدراسة بني ختتلف الباحثة وكانت

 الدراسة وأعا .الطالب يف عهارة الكتابةافع و دعلى  على الباحث ركزي السابقة
ناحية  وعن .اليربية اللغة تيلم يف التالعيذ دافيية على الباحثة تركز احلالية

 قسماجلاعي  ب عستوى تبحث يف السابقة الدراسةعستوى الدراس ٬ 
 تشاال بنج احلكوعية االبتدائية املدرسةتبحث يف  احلالية الدراسة وأعا .ندسةاهل

السابقة تستخدم البحث  ٬ الدراسةعدخل البحثناحية  وعن .أتشيه
 Mixed)املختل   البحثتستخدم الباحثة  احلالية الدراسةولكن الكيف . 

Methods.) 

  
 تحديد المصطلحات .ز

 ةدافيي .1
 عن ناحية داخلية أوخارجية شخصال تؤثر أو تشجع عملية دافيية ه 

 اللغة تيلم واملراد دافيية يف هذا البحث ه  دافيية .أهداف املطلوبة للحصول
  أتشيه. االشت نجبو  احلكوعية بتدائيةاال املدرسةاليربية لدى التالعيذ 

  عواعل .2
 حدوث التأثري يف تشارك اليت األحداث أو الظروف أو األشياء ه  اليواعل

التالعيذ يف دافيية  املؤثرة عواعل يف هذا البحث ه  واملقصود عواعل. أشياء
وتشتمل  يف تيلم اللغة اليربية. أتشيه تشاال نجبو  بتدائية احلكوعيةاال املدرسة
يف تيلم اللغة  وعواعل اخلارجية لدى التالعيذعواعل الداخلية ه   املؤثرة عواعل
 .اليربية
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  تيلم .3
أن تيلم يف هذا الشخصية.  للحياة عفيد هو عا كل  إلتقان حماولة هو التيلم

 االشت نجبو  احلكوعيةملدرسة االبتدائية ا يف اللغة اليربيةالدرس  البحث ه  تيلم 
عن عملية التييلم والتيلم٬ وأحوال التلميذ يف تيلم اللغة اليربية تشتمل . أتشيه

 .تيلم اللغة اليربية
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 الفصل الثاني
 ريالنظ اإلطار

 تعلم الدافعية  :ألولالمبحث ا
  مفهوم الدافعية .أ

 تعريف الدافعية .5
 ومعفه بني التمييز - أتكنسون – عثل الباحثني عن البيض حياول كما

 وه الدافع أن أساس . على" Motivation" " الدافيية" ومهوعف" Motive"" الدافع"
 10٬عيني دفه إشباع أو حتقيق يف السي  أو داجله لبذل الفرد استيداد عن عبارة
 ذلك فإن  ٬الفيل التحقيق حيز إىل امليل أو ستيداداال ذاه دخول حالة يف أعا
 .نشطة يةعمل اباعتباره الدافيية ييين

 سلوكه يف تتحكم واليت شخص٬ كل  ميتلكها اليت الداخلية القوة ه  الدافيية
 عع وذلك أعينه٬ نصب وضيها اليت األهداف إىل الوصول أجل عن وتوجهاته
تيترب الدافيية عن الشروط األساسية  .واملينوية املادية بني األهداف هذه اختالف

اليت يتوقف عليها حتقيق اهلدف عن عملية التيلم يف أى جمال عن جماالته املتيددة٬ 
تكوين اإلجتاهات والتقومي أو تيديل سواء يف تتيلم أساليب وطرق التفكري٬ أو 
 مجيع أخر إىل املشكالت حل يف أوبيضها٬ أو حتصيل امليلوعات وامليارف. 

 .11 واملمارسة التدريب ليواعل  خيشع اليت السلوك أساليب
 األفيال وردود املشاعر بظهور يتميز يةشخصال الطاقة ريتغي ه  يةالدافي

 عن اليديد إلهتمام حموراً  كان  الدافيية عفهوم أن الواقع .12 عيينة أهداف لتحقيق

                                                           
10 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 70 

 234(٬ ٬2013 )مشس: عكتبة األجنلو املصرية٬ التيلم: النظريات وتطبيقاتأنور حممد الشرقاوي٬  11 
12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, cet 6, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 158 
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٬ حيث يالحظ يف األدب الذي  والنظرية الفكرية توجهاهتم اختالف على الباحثني
 :13كتب عن الدافيية حماوالت كثرية لتوضيح هذا املفهوم٬ عنها

احلاالت الداخلية أو اخلارجية اليت حترك سلوكه وتوجهه حنو حتقيق هدف أو  (1
 وحتافظ على استمراريته حىت يتحقق ذلك اهلدف.غرض عيني٬ 

جمموعة الظروف الداخلية واخلارجيية الىت حترك الفرد عن أجل إعادة التوازن  (2
الذي اختل٬ فالدوافع هبذا يشري إىل نزعة للوصول إىل هدف عهني٬ وهذا 

تلف ختاهلدف قد يكون إرضاء حاجات داخلية أو رغبات خارجية. و 
ليت تنشأ لدى الكائن احل  عند احنراف أو حيد عن احلاجة ا يةالدافي

 . الفردية حياةالشروط البيولوجية أو السيكولوجية الالزعة حلفظ 
 خلق طريق عن واخلارج الداخل عن الكلية الدافية القوةلذلك٬ الدافيية ه  

 تحقيقل األنشطة وتوجيه االستمرارية تضمن عيينة شروط لتوفري اجلهود عن سلسلة
 امليينة. اهلدف

 
 الدافعية  ةأهمي .6

 التيلم روح تشجيع ألنه والتيلم٬ التيليم أنشطة يف جدا ةعهم يةالدافي
 يةدافي بدون يدرس الذي التالعيذ. التيلم روح يضيف سوف باليكس واليكس

لدافيية تأثري كبري يف وأيضا ا .األقصى احلد عع ييمل لن ٬دافييةال يف نقص أو
 :وه  الدافيية٬ أمهية ثالث هناك أن Sardiman وشرح  تيلم اللغة اليربية.

 لكل الدافية القوة هو احلالة هذه يف يةالدافي ٬لليمل شخصال تشجيع (1
 .تنفيذه سيتم الذي النشاط

 أنالدافيية  ميكنو . املطلوبة اهلدف تحقيقل شخصا اليمل اجتاه حتديد (2
 .األهداف تحقيقل وفقا هبا القيام جيب اليت واألنشطة التوجيه يوفر

                                                           

 292 ٬علم النفسصاحل حممد عل  أبو جادو٬ 13 



14 
 

 عتناسقة إجراءات عن به القيام جيب عا حتديدييين  اإلجراءات٬ اختيار (3
 املفيدة غري اإلجراءات على القضاء خالل عن األهداف٬ حتقيق أجل عن
  .14دفاهل هلذا

 وعع اختالف علماء النفس حول هذا التأثري إال أهنم جيميون على حقيقتني:
شده إىل تيلم شيئ عا  ت يةدافيأنه كلما كان وراء الدارس دوافع يستحثه٬  (1

كان ذلك أدعى إىل إمتاعه٬ وحتقيق اهلدف عنه٬ خاصة يف أشكاله 
 امليقدة٬ وعهاراته املتشابكة٬

أن وراء الكثري عن حاالت الفشل يف التيلم فقدان الدفع. ولقد أثبتت  (2
دراسات كثرية يف عيدان تيليم اللغات األجنبية هاتني احلقيقتني. عن هذه 
الدراسات دراسة بوليتزر اليت أجراها على طالب أعريكيني يدرسون 

لتيلم اللغتني الفرنسية واألسبانية واليت انتهى عنها إىل أن فقدان الدفع 
 :Politzer, r, 88, pp)هاتني اللغتني كان وراء عجز الضياف عن الدارسني 

15-1)
15٬ 

 وفقاً  والتصرف عليها٬ والتيرف نفسه٬ اكتشاف على الفرد تساعد (3
 .واملواقف للظروف

 بيتها يف األم: فمثالً  غريه٬ تصرفات تيليل على القدرة الفرد يكتسب (4
 السلوك هذا أن عرفت إن ولكنها عرفوضا٬ً سلوكاً  أطفاهلا عشاغبة ترى
 إنتباهها٬ لفت إىل يسيى بسلوكه وأنه اليطف٬ إىل الطفل فقد نتيجة
 .سلوكهم تغيري على سيساعدها ذلك فإن

 فباإلعكان وبالتايل دوافيه٬ عيرفة عند الفرد السلوك حتسني على تساعد (5
 .والفرد اجملتمع تقيد وجهات إىل السلوك هذا توجيه

                                                           
14 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 85 

 ٬119 املرجع يف عناهجرشدي أمحد طييمة وعل  أمحد عدكور وإميان أمحد هريرة٬  15 
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 تفسري يف ألمهيتها النفس ٬ واليالج التوجه عيدان يف إجيابيا دورا تليب (6
 كميدان  امليادين٬ بيض يف عهماً  دوراً  تليب. واستجاباهتم األفراد سلوك
 .والقانون والتيليم٬ الرتبية

 سبيل على. باهلدف وثيًقا ارتباطًا رتب ت يةالدافي أن على التأكيد جيب
 يف االعتحانات سيواجه ألنه للتيلم يف الفصل أنفسهم الطالب يقيد عندعا: املثال

 يتيني اليت األهداف حتديد جيب النفس يف يةفيالد ترقيةو  تنميةل لذلك٬. الصباح
 .النفس يف الدوافع حصوللل ةلو سهفسيكو ال واضًحا٬ اهلدف كان  إذا. حتقيقها
 
 أنواع الدافعية .7

اإلنسان إىل قسمني رئيسيني٬ عتأثرين يف ذلك  دافييةونستطيع أن نقسم 
 باألحباث اليت أجريت يف أعريكا يف السنوات األخرة:

الىت مل يكتسبها الفرد عن بيئته عن طريق  دافييةأولية٬ وه  ال دافيية (أ
اخلربات واملرن والتيلم٬ وإمنا ه  شديد االتصال بالتكوين اليضى وعبارة 

ا٬ وهلذا فه  تسمى أحيانا بالداوافع عن استيدادت يولد الفرد عزوداهب
 الفطرية.

دافيية ثانوية٬ وه  الدافيية الىت عوثق صلة بالتتكوين النفس  وعبارة عن  (ب
استيدادت يولد الفرد عزوداهبا. وجتد الدوافع الثانوية تنشأ بيد ذلك يف 
ظل الظروف املختلفة للفرد٬ وتتأثر إىل حد كبري بالبيئة احمليطة به٬ وعا 

 .16عليها عن عادات وأنظمة وتقاليديسيطر 
يفرق الباحثون بني نوعني عن الدوافع اليت تستحث الدارسني على تيلم 

 :17اللغة الثانية. هذان النوعان مها
 

                                                           

  141-138(٬ 1983)الناشر: عكتبة عصر٬  سيكولوجية التيلم٬عصطفى فهم ٬  16 
 ٬119 املرجع يف عناهجرشدي أمحد طييمة وعل  أمحد عدكور وإميان أمحد هريرة٬ 17  
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 (Instrumental Motivation)الدوافع الغرضية  (أ

إن الدارس الذي حتركه دوافع غرضية لتيليم لغة ثانية عيينة اليتيلم هذه 
حاجة قصرية املدى؛ كأن تكون سييا وراء وظيفة شاغرة أو  يحققاللغة إال ل

رغبة يف قضاء وقت يستمع فيه بالسياحة٬ أو استجابة ملتطلبات عقرر 
دراس  عيني أو استيدادا للحصول على درجة علمية٬ أو حرصا على 
اعتالك عهارة القراءة ليتصل بكتابات عيينة. أو استجابة لشيائر دينية 

ذه اللغة. املهم يف ذلك أن الدارس الذي توجهه عثل هذه لييلمهم أداءها هب
 الدوافع إمنا يقتصر األعر عنده حاجته ويستويف عيه غرضه. 

 (Integrative Motivation)الدوافع التكاعلية   (ب
فإمنا يتيلمها ال  عربيةأعا الدارس الذي حتركه دوافع تكاعلية لتيلم لغة 

لقضاء عطلب عاجل أو لتحقيق غرض حمدد أو إلشباع حاجة وظيفية 
عيينة. إن هدفه األمسى أن يتصل ِبتحدث  هذه اللغة٬ ميارس لغتهم ويفهم 
تقاليدهم ويييش ثقافتهم. إنه يتصل إنسان تدفيه الرغبة ألن حيقق بني 

لدارس غالبا عايكون ثقافته وثقافة اآلخرين شيئا عن التكاعل. وعثل هذا ا
واسع الفق غزير االطالع٬ عميق التفكري٬ مسحا يف تقبل اآلخرين٬ فال 
ييوقه عن االتصال هبم أفكار عسبقة أو اجتاهات عضادة٬ أو إحساس 

 باألفضلية٬ أو تيصب ييميه عن أن يرى فيهم خريا. 
 

 نظريات الدافعية .8
 اعتماد ويتم اليوم تستخدم تزال ال نظريات أربعElliot (1996 ) اقرتح

 :18وه  ٬النفس علماء عن اليديد
 

                                                           
18 Nyanyu Khodijah, Psikologi pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),154-

155 
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 (Maslow needs theory) عاسلو الحتياجاتا نظرية (أ

 رًضا يكسب ألنه السلوك حنو عدفوًعا الشخص يكون النظرية٬ هلذه وفقا
 عاسلو٬ نظرية يف االحتياجات عن أساسية أنواع مخسة هناك. احتياجاته عن
احلب  اجاتواحل األعن٬اجات واحل الفسيولوجية٬ اجاتاحل: وه 

 .امليرفة والفهم واحلاجات ٬احرتام ذات اجاتاحلو  ٬واإلجتماعية
 الفسيولوجية جاتاحلا .1

 والشرب األكل: عثل. اإلنسان لبقاء هبا الوفاء جيب اليت االحتياجات
 غريها.و  للتنفس٬ واهلواء واملالبس

 ناألع جاتاحلا .2
 الثانية٬ احلاجة تنشأو  نسبًيا٬ راضية الفسيولوجية جاتاحلا كانت  إذا

 أخطار عن احلماية ضمان األعن إىل احلاجة وتشمل. األعن اتاحلاج وه 
 ييودوا ال عندعا آبائهم وضمان عملهم استمرارية وضمان اليمل حوادث
 .ييملون

 احلب واإلجتماعية جاتاحلا .3
 .استيفاء مت قد نجات األعواحلا الفسيولوجية جاتاحلا كانت  إذا
 عع التفاعل إىل احلاجة وه  ٬احلب واإلجتماعية جاتاحلا فستنشأ
 عضغوطة٬ عمل جمموعة إىل باحلاجة عرتبطة ستكون املنظمة يف. اآلخرين
 .وغريه عشرتك٬ وترفيه جيد٬ وإشراف

 امليرفة والفهم جاتاحلا .4
 الفرد٬ إلجنازات وتقييمها حرتام٬لالالرغبة  إىل احلاجة هذه وتشمل
 .وفياليته وخربته الفرد بقدرات واالعرتاف
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 الذات تحقيقل احلاجة .5
االحتياجات عاسلو  نظرية عن اليلوي اجلزء يف احلاجات هذه يوضع

(Maslow needs theory)  تلبية يتم عندعا. الذات حتقيق ه يفرغبات ويرتب 
إعكانات  إىل الوصول األشخاص أحد يريد األخرى٬ االحتياجات مجيع

 .19الكاعلة
 (Cognitive Theory) برونر امليرفية نظرية (ب

 عن واحدةهو  (discovery learning) اكتشاف التيلم٬ أن برونرقال 
 واملهارات امليرفةامليىن  يرفةمل لطالبا ميكن. الدافيية إلثارةاهلاعة  التيلم طرق

 .بأنفسهم جيدوهنا عندعا دقيقة واملواقف
 (need achievement theory)اإلجناز احتياجات نظرية  (ج

 الذين أولئك هم اإلجناز إىل حيتاجون الذين األفراد أن McClelland قال
 وأهنم ٬جيدا املهمة لاكمأل قادرون وأهنم ٬الصيبة املهام و التحدي٬ يسيون
 .املستمر النجاح عع بامللل يشيرون

 (Attribution theory) اليزو نظرية (د
يريد األول٬ : وه  أساسية٬ افرتاضات ثالث على النظرية هذه تيتمد

 سبب الناس حيددون الوالثاين٬  ن٬اآلخرو  وسلوك سلوكهم الناس أن ييرف
 على يؤثر الفرد يضيه الذي السلوك سبب فإن عشوائ ٬ بشكل سلوكهم
 إىل نسبه خالل عن الفرد سلوك حتديد يتم النظرية هذه٬ لذلك. التايل السلوك
 .نفسه السلوك سبب

 
 
 

                                                           
19 Hamzah B Uno, Teori Motivasi, 41-42 
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 (Operant Conditioning theory) التشغيل تكييف نظرية (ه

 تؤثر عواقب. اليواقب عنه ويدافع يتشكل السلوك فإن سكنر٬قال 
 إلظهار بدافع األفراد أخرى٬ وبيبارة. السلوك نفس على السابق السلوك
 .السلوك عواقب بسبب جتنبه أو السلوك

 (Social cognitive learning theory) االجتماع  امليريف التيلم نظرية (و

 اآلخرين سلوك نسخ طريق عن التصرف الشخص يتيلم لباندورا٬ وفقا
 التغيريات إىل يؤدي املتيلقة اليت النموذج وأهنم يالحظ. أكفاء ييتربون الذين
 .الشخص سلوك يف اهلاعة
 

 دافعية التعلم .ب
 تغيري هو التيلمو . عملية التيليم والتيلم يف يؤثران شيئان مها والتيلم يةالدافي أن
 لتحقيق دفاهل أساس على تيزيز أو ملمارسة نتيجة حيدث أن وحيتمل نسبياالسلوك 
 الرغبات عثل اجلوهرية٬ اليواعل بسبب تنشأ أن ميكن للتيلمية الدافي. عيني هدف
 اليواعل ولكن. املستقبلية أهدافهم إىل للوصول التيلم٬ احتياجات وتيزيز النجاح ويتمىن
 الياعالن هذان .لالهتمام عثرية تيلم وأنشطة عواتية٬ تيليمية بيئة التقدير٬ ه  اخلارجية
 .20والروح القوي النشاط عن املزيد عيرفة يف يرغب أحد حبيث عيني التحفيز عن النامجة
 خارج وعن( الداخيل ) التالعيذ داخل عن نشأت ليتا يةالدافي هو للتيلم يةالدافيو 
 النجاح٬ يف الرغبة الداخل  يةالدافي يتضمن. عا بش ء للقيام( اخلارج ) الذايت التالعيذ
 يةالدافي أن حني يف. للطالب اليليا املثل يف واألعل التيلم٬ إىل احلاجة وراء يةالدافي
 وجهود لالهتمام٬ عثرية التيلم وأنشطة عواتية٬ تيليمية بيئة اجلائزة٬ شملت اليت ةاخلارجي
 .الطالب تدريس يف امليلمني
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 مؤشرات دافعية التعلم .1
 :21التايل النحو على تصنيفها ميكن التيلم دافيية وعؤشرات

 لنجاحل الرغبةميلك التلميذ  (أ
  لتيلمميلك التلميذ احلاجة يف ا (ب
 .املستقبل الرجاء واهلمة يفميلك التلميذ  (ج
 .التيلم يف ميلك التلميذ اجلائزة (د
 .التيلم يف اجلذابة ميلك التلميذ اليملية (ه
 .أعنية تيليميةال بيئةال ميلك التلميذ (و

 يصبحان جانبني هناك أن االستنتاج ميكن على شرح السابقة٬ استناداً 
ميلك التلميذ : الداخل  الدافع( 1: )وهو اللغة اليربية٬ تيلم مليرفة دافيية عؤشراً 
 الرجاء واهلمة يفميلك التلميذ و ٬ لتيلمميلك التلميذ احلاجة يف او ٬ لنجاحل الرغبة

ميلك التلميذ و ٬ التيلم يف ميلك التلميذ اجلائزة: اخلارج  الدافع( 2. املستقبل
 .أعنية تيليميةال بيئةال ميلك التلميذو  ٬التيلم يف اجلذابة اليملية

التالعيذ يف  ثابرت :فه  ٬اليالية الدافييةالذي لديه  أعا خصائص التالعيذ
املستقلة٬  ةلتيمل عملي التالعيذ تفضل٬ و سريية صيوبات تواجه٬ و املهمة صناعة

 ةسييد ٬ والتالعيذرأيه عن الدفاع على التالعيذ تقادر٬ و الروتينية املهام عن تيبتو 
 .22هاوحل املشكلة إلجياد

 :23التفكري قدرات التالعيذ تيليم يف اليصرى امليلم دور
 .التلميذ إنسانية عن يزيد (1
 عن قيمته وأمهيته وثقته بنفسه. يزيد (2
 يسرع يف تأهيله وإعداده للمجتمع (3
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 وجييله أكثر عالءعة ملطالب املستقبل.يهذب قدرته٬  (4
 عن نشاطه وحيويته. يزيد (5
 عن إجيابية فهمه لذاته التحصيلية واإلجتماعية. يزيد (6
 ينقله عن عتيلق إىل فرد نش  فاعل عنظم. (7
 حيوله إىل باحث عن امليرفة وعياجل هلا وليس حافظا خازنا هلا. (8
 تدريب التلميذ على االنتقال الذهين عن عوقف آلخر. (9
 للتلميذ. (Mental Flexibility)قيق صفة املرونة الذهنية حت (10
 التدريب امليريف اللغوي٬ هبدف رب  األفكار ِبفردات عتناسقة. (11
 التنظيم املنطق ٬ والتأعل يف عواقف تستدعى التفكري. (12
 التدريب على حل املشكالت٬ ونقد املواقف٬ واإلبتكار. (13
 لتلميذ.ل( Mental Fluency)حتقيق صفة الطالقة الذهنية  (14

 
  تعلم يةفعدا قياس طريقة .2

 بفهم يهتمون الذين واملمارسني للباحثني عهًما عوضوًعا دافييةال قياس أن
 بطرق دافييةال قياس ميكن .التالعيذ لدى الدافيية حتسني وكيفية الدافيية عملية
. الذايت اإلبالغ ٬ واآلخرين عن النطاق تقييم٬ و املباشرة املالحظة :وه  خمتلفة٬
 :التايل اجلدول الحظ
 

 24الدافعية قياس طريقة: 2.1جدول 
 المفهوم الفئة

 واملثابرة واجلهد املهمة اختيار عن السلوك على أعثلة املباشرة املالحظة
 اخلصائص عتنوعة على للتالعيذ املراقبون قدعها اليت تقييم  اآلخرين عن النطاق تقييم
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 يةيالداف إىل تشري اليت
 نفسه على الفرد تقييم الذايت اإلبالغ

 السؤال البنود على عكتوب عقياس تقييم االستبانة 

 األسئلة على الشفهية الردود املقابلة 

 خمتلفة أوقات يف الذات أداء تصاحب اليت األفكار تذكر األفكار تذكر 
 باملهمة القيام أثناء واليواطف واألفيال األفكار عن التيبري األفكار عن التيبري  

 أكثر أو شخصني بني احملادثات احلوار 

 
 املباشرة املالحظة (أ

 أبياد أو املؤشرات جلميع السلوكية اجلوانبعن  املباشرة املالحظة تقيس
 يف. واملثابرة املبذول واجلهد االهتمام أو املهمة الختيار كمؤشر  إعا الدافيية بناء

 املمكن عن لذلك٬. فق  املرئية األعراض عالحظة يتم املباشرة٬ املالحظة
 . للدوافع احلقيق  اجلوهر التقاط وليس فق  اخلارج املالحظة
 املوضوع٬ خيتارها اليت املهمة نوع املالحظة يسجل اليملية٬ هذه يف

 يف املينية الزعنية الفرتة طول ويسجل خيتارها٬ اليت باملهمة الشخص يقوم وكيف
 .25به يقوم اهلدف املوضوع هذا نشاط
 اآلخرين عن النطاق تقييم (ب

 املدرسني٬) املراقبني عن تطلب أن ه  يةافيالد لقياس أخرى طريقة
يف  اخلصائص عتنوعة على التالعيذ نطاق بتوسيع يقوعوا أن( الباحثني ٬والدين

 هو اآلخرين عن عقياس تقييم عزايا عن واحدة. دافييةال إىل تشري جمموعة اليت
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 الطالب عوقف عع عقارنة التلميذ٬ جتاه عوضوعية أكثر يكون قد املراقب أن
 .26(الذايت اإلبالغ) نفسه جتاه
 الذايت اإلبالغ  (ج

 هناكو . نفسه حول والبيانات الفردية األحكام يلتق  الذايت اإلبالغ
 :27ه  الذايت٬ اإلبالغ أدوات
 أفياهلم حول أسئلة للمستجيبني االستبانة يقدم٬ االستبانة 

 . وعيتقداهتم
 القائم خالله عن نقل الذي االستبابة األشكال عن شكل٬ املقابلة 

 عناقشتها سيتم اليت واألفكار األسئلة عن اليديد املقابلة بإجراء
 .لفظيا املشاركون واستجاب

 وحياول يشاهده مث أدائه٬ تصوير ويتم ِبهمة الفرد يقوم٬ األفكار تذكر 
 .خمتلفة أوقات يف تفكريه يتذكر أن
 أثناء واليواطف واألفيال األفكار عن التيبري٬ األفكار عن التيبري 

 يسجلون مث اللفظ ٬ تيبريال املالحظون يكتب قد. باملهمة القيام
 .يةالدافي عع الصلة ذات البيانات وجود حسب

 عندعا الفصل يف حتدث اليت احملادثات بتسجيل ةالباحث قوم٬ تاحلوار 
 يتم مث عشكلة٬ التالعيذو  امليلم يناقش عندعا أو باملهمة التالعيذ يقوم
 .احملادثة هذه ةالباحث حتليل

 
 محوالت الدافعية في التعلم .3

 بيض يف أيضا ولكن جدا سريع هو النمو تيلم يف الدافع الواقع٬ يف
 اجلهد عن نوع هناك يكون أن جيب ٬ لذلك. كبري  بشكل ينخفض األحيان
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 عتيلم  لتحسني امليلمون هبا يقوم أن ميكن حماوالت 4 هناك. املتيلم لتحفيز
 :28يل  كما  التيلم٬
 حتسني يف حتسينها جيب اليت التيلم عبادئ٬ التيلم عبادئ تطبيق حتسني (أ

 واملشاركة واحليوية٬ االهتمام٬ عبادئ ه  الطالب تيلم على التحفيز
 وعبدأ وتيزيز٬ وعكافأة والتحديات٬ والضيق التيلم٬ وتكرار املباشرة٬
 املتيلمني بني الفردية الفروق

 يف اإلبداع طريق يف به القيام للتيلم٬ ميكن الديناعيكية اليناصر حتسني (ب
 املدرسة. خارج التيلم عوارد واستخدام الطالب عع التيلم أدوات إعداد

 كان  املتيلمني٬ إذا تيليم يف امليلمني جهود عن االستفادة حتسني (ج
 يتحمسون ال الطالب فيجيل التيليم عملية يف محاًسا أقل امليلمون
 فسيكون التيليم٬ عملية يف محاًسا امليلمون كان  إذا ولكن للتيلم٬
 .للتيلم عتحمسني أيًضا الطالب

: وتشمل هبا القيام ميكن خطوات 3 التيلم٬ هناك يف الطموحات تطوير (د
 الطالب إىل متهيدية نتائج وإيصال التالعيذ٬ أعنية وطموح على التيرف
 .التالعيذ أعنية وطموح تطوير ميكنها براعج وإنشاء األعور٬ وأولياء

 
 التعّلم مفهوم .ج

 تعريف التعّلم .1
التيلم عن عفاهيم األساسية يف جمال اليلم النفس. وييرف التيلم بأنه عملية 
تغري شبه دائم يف سلوك  الفرد ال ميكن عالحظته عباشرة٬ ولكن يستدل عليه عن 
األداء أو السلوك الذي يصدر عن الفرد٬ وينشأ نتيجة املمارسة٬ كما يظهر يف تغري 
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 للمجتمع٬ بالنسبة. واملواقف املهارات اكتساب عملية هو التيلمو  .29أداء الفرد
 اجليلب املتيلقة امليرفة عن التالية اجملموعة ثقافة عواصلة يف عهًما دورًا التيلم يليب
 .30القادم
التيلم هو نشاط ذاتى تقوم به املتيلمة بإشراف هيئة التدريس أو بدوهنا٬ و 

يكتسبه  هبدف اكتساب عيرفة أو عهارة أو تغيري سلوك. والتيلم هو كل عا
اإلنسان عن طريق املمارسة واخلربة٬ وهو الوجه اآلخر ليملية التيليم ونتاج هلا٬ 

كن فصل أحدمها عن اآلخر. وعند احلديث عن التيليم البد ميو  ويقرتن هبا حبيث
 .31عن تسلي  الضوء على التيلم لتكوين صورة واضحة وعكتملة حول املوضوع

؛ واليادات املهارات: أنواع ثالثة إىل التيلم خمرجات إىل Kingsley تقسم
 أن حددتا Zayed  و  Jaramah أن حني يف. اليليا واملثل واملواقف ؛والفهم وامليرفة
 :نالتاليا ناملؤشرا استيفاء مت إذا حتققت قد التيلم نتائج
 الفردي املستوى على سواء عالية إجناز وحتقيق التيليمية املواد استيياب (1

 جمموعات. يف أو
 الطالب قبل عن حتقيقه مت التدريس أهداف يف حتديده مت الذي السلوك (2

 .32واجملموعات الفرديني
لذلك٬ التيّلم هو أحد األنشطة املرتبطة باحلياة بصفة عاعة٬ وقد استطاع 
اإلنسان عن طريق التيّلم اكتساب اخلربات ذاتّيًا أو ِبساعدة آخرين٬ كما أنّه 
متكن عن تيليم احليوانات بيض األفيال عن طريق التدجني والتدريب ملساعدته يف 

ِبفهوم الرتبية٬ فالتيلم خيتلف عن  سد احتياجاته٬ وعفهوم التيّلم احلديث عرتب 
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التيليم يف كونه ميثل يف األساس املهارات والقيم اليت تزيد عن قدرة اإلنسان على 
االستيياب والتحليل٬ بينما عملّية التيليم ه  تلقني تلك امليارف لآلخرين٬ عليه 

 فإّن التيلم ميارسه الطالب والتيليم يقوم به امليلم.
 
 مراحل التعّلم .2

إحدى الطرق املستخدعة يف فهم امليىن السيكولوج  للتيلم٬ ه  ِبيرفة إن 
عا الييترب تيلما. أوال التيلم ليس شيئ حيدث فقد يف غرفة الصف٬ فهو حيدث 
بشكل عستمر ويف كل يوم عن أيام حياتنا. وثانيا فالتيلم ال يتضمن فق  كل عا 

ختبار٬ فإنه ال ميكننا أن هو صحيح٬ فإذا عا أخطأ الطالب يف هتجئة كلمة عا يف ا
تنطي " الكرة قبل تنفيذ نقول إنه مل يتيلم٬ ففد يتيلم العب التنس عادة سيئة "ك

 اإلرسال.
وال يقتصر التيلم دائما على امليرفة أو عهارات٬ كالتهجئة وليب التنس٬ بل 
ميكن باإلضافة إىل ذلك أن يتضمن تيلم اإلجتاهات واليواطف. يتضمن التيلم 

الشخص الذي يتيلم٬ وقد يكون هذا التيلم عقصودا أو غري عقصودا حنو  تغريا يف
القضل او حنو األسوأ٬ وحىت ييترب هذا التغري تيلما فيجب أن حيدث عن خالل 
املرور خبربة٬ والتفاعل بني الفرد وبيئته٬ فالتغريات الناجتة عن النضج ال تيترب تيلما٬ 

لتيب وعن املرض أو اجلوع تستثىن أيضا عن والتغريات الطارئة املؤقتة النامجة عن ا
 وأعا عراحل التيلم فه : .33التيلم 
اإلكتساب هو عملية متثل "استدخال" املادة التيلمة قبل أن تصل داخل  (1

 الذاكرة.
 اإلختزان هو عملية انتقال املادة املتيلمة إىل داخل الذاكرة وترعيزها فيها (2
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اليمليات املختزنة عن  االسرتاجاع "االستيادة" ه  عملية استخراج (3
 .34الذاكرة

 
 العوامل التي تساعد على التعّلم .3

اليواعل اليت تساعد على التيّلم ه : النضج٬ االستيداد للتيلم٬ والدوافع: 
وهذا الدوافع جتيل: السلوك محاسيا؛ والسلوك انتقائيا؛ والسلوك عوجها حنو 

 .35اهلدف
 : 36عنها٬ يف التيلم تتأثر عملية التيلم رةاليواعل املؤث

لم نفسه وه : االستيداد ق باملتياليواعل الداخلية ه  اليواعل اليت تتيل (1
قابلية اإلنسان لتلق   ه: ييرف االستيداد النفس  بأن النفس  واليقل

الكتساب املهارات وتبدأ عنذ ا ا نفسيا وجسديم؛ حبيث يكون عهيئالتيل
وتنفيذ  ف املدرس وااللتزام بالصفولة باملقدرة على اإلعساك بالقلم الط

تتزايد طبيية االستيداد عن عرحلة إىل أخرى٬ فتختلف عن الواجبات٬ و 
يداد النفس  االستيداد ضج٬ ويتزاعن عع االستالطفولة إىل املراهقة والن

ة امليلوعات وكيفية طرحها حبيث تتناسب كمي ؛كري للتيلموالف اليقل 
  ل  للمتيلم.عع املستوى اليق

اعتالك القدرات: التيلم يتطلب عن املتيلم اعتالك قدرات   
تساعده على إمتام عملّية التيلم؛ لذلك يقع على عاتق امليلمني للطلبة 
يف املراحل األوىل حتديد قدرات ُكلِّ طالب قبل إعطائه امليرفة اجلديدة٬ 
أّعا عن أراد التيلم يف عراحل عتقدعة؛ فيليه عيرفة عواطن القدرة عن 

ه لتحديد جمال التيلم املناسب له. الدافيّية: الدافيية أساس بقاء نفس

                                                           

   17 (٬ ٬1992 )اربد: دار الكندي٬ سيكولوجية التيلم والتيليم )عبادئ وعفاهيم(حسن عنس ٬  34 
 17 ٬سيكولوجية التيلم حسن عنس ٬  35 

36 Ahmad Susanto, Teori Belajar, 12-13 



28 
 

افيّية ال  اإلنسان؛ فدوهنا يفقد اإلنسان رغبته يف احلياة والّتقدم٬ ودون الدَّ
يستطيع اإلنسان اإلقدام على التيلم أو عواصلة السري فيه حىت هناية 

 املشوار التيلم .
لم وعنها: البيئة: يقصد بالبيئة اليواعل اخلارجية ه  كل عا حيي  باملتي (2

يلم عن عنزل أو عكان تلق  اليلم؛ حبيث تكن تاملكان الذي حيىي فيه امل
هذه البيئة حاضنة للمتيلم وعساندة له. املادة التيلمية: تتضمن اليديد 

يليم  وأساليب عرضه وتقدميه للمتيلم٬ تعن األعور: ابتداء عن املنهج ال
واإلبداع لديه عوضا عن احلفظ والتكرار٬ عرورا  وتركيزه على إثارة التفكري

بامليلم واتباعه ألساليب التيلم احلديثة واليت تيتمد على التيلم النش ٬ 
وانتهاء ِبقدرة املتيلم على تطبيق عا تيلمه واالستفادة عنه يف حياته٬ 

 وإفادة غريه.
 يتم. التالعيذ تيلم دوافع على التأثري يف دوراً  تليب اليت اليواعل هناكأن 

 :التايل النحو على اخلرباء بيض قبل عن بيضها تقدمي
 على تؤثر واليت الفرد يف اليواعل عن اليديد توجد٬ الداخلية اليواعل (1

 واهتماعات الطالب ِبواقف اليواعل هذه تتيلق. التيلم وجناح اجلهد
 .37الطالب وذكاء الطالب

 الطالب. خارج بيواعل بشدة يتأثر التيلم جناح أن٬ اخلارجية اليواعل (2
 .اجملتميية البيئة أو املدرسية٬ أو البيئة األسرة٬ بالبيئة اليواعل تتيلق هذه

 اليت االسرتاتيجيات أو الطرق مجيع ه  هذه٬ التيلم هنج عاعل (3
. عيينة عواد دراسة وكفاءة فيالية دعم يف الطالب يستخدعها
 مت اليت التشغيلية اخلطوات عن جمموعة تيين احلالة هذه يف اإلسرتاتيجية

                                                           
37 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), 162-163 
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 تيليم  هدف حتقيق أو عا عشكلة حل يف تساهم بطريقة تصميمها
 .38حمدد

 
 نظريات التعلم  .4

 ظاهرة لدراسة تصونلمخا اليلماء هبا يقوم حماوالت ه  التيلم نظريات
 يتوصلون عا بتنظيم اليلماء هؤالء يقوم إذ٬ حياتنا ظواهر أهم عن تيترب اليت التيلم
. 39هبا والتنبؤ وشرحها احلقائق هذه وتبسي  التيلم حقائق حول آراء عن إليه
  :وه  التيلم٬ نظريات حول فلسفية أطر أو رئيسية فئات ثالث هناكو 

 (Behavioral Theories) السلوكية نظريات (1

عن تغري السلوك  Berliner و  Gageالنظرية السلوكية ه  نظرية صاغها
إىل تدفق علم نفس التيلم الذي يؤثر نتيجة للتجربة. مث تطورت هذه النظرية 

على اجتاه تطور نظرية وممارسة التيليم والتيلم٬ وامليروف باسم التدفق 
السلوك . يؤكد هذا التدفق على تشكيل السلوكيات اليت تظهر يف خمرجات 

النظرية السلوكية عع منوذج عالقة التحفيز واالستجابة٬ ووضع الناس  التيلم.
سليب. ردود أو سلوكيات عيينة باستخدام أساليب الذين يتيلمون كفرد 

التدريب أو التيود وحدها. سيكون ظهور السلوك أقوى إذا عا مت تيزيزه 
 .40وسيختف  عندعا يياقب

  (Cognitive Theories) امليرفية نظريات (2
 على احتجاًجا املاض  القرن يف بالتطور امليريف التيلم نظرية بدأت

 نظر وجهة لديه امليريف النموذج هذا. قبل عن تطورت اليت السلوك نظرية
 لتنظيم جهودهم خالل عن والتيلم امليلوعات يياجلون املتيلمني جتيل

                                                           
38 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003),  hlm 155 

 52(٬ ص. 1988)الكويت: علم امليرفة٬  اللغات األجنبية: تيليمها وتيلمها٬نائف خرعا وعل  حجاج٬  39 
40 Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, cet 11, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 113-115 
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 هذا يركز. احلالية وامليرفة اجلديدة امليرفة بني اليالقة اكتشاف مث وختزين٬
 النظرية هذه طوروا الذين الباحثون. امليلوعات عياجلة كيفية  على النموذج
 لكل الثالثة٬ الباحثني هؤالء عن. Gagne و،  Ausubel  ،Bruner هم امليرفية
( املنظم) اإلداري اجلانب على Ausubel تؤكد. خمتلف تركيز عنهم واحد
 منوذج تقدمي أو التجميع على Bruner تيمل. التيلم على كبري  تأثري له الذي

 .41البيئة عن للميلوعات املتيلمني اكتساب كيفية  على كإجابة  عفاهيم 
 (Constructivism Theories) نظريات البنائية (3

 البنائية تفسريها ميكن التيليمية الفلسفة سياق يف البناء٬ ييين البناء
 تفكري أساس ه  البنائية. حديثة ثقافية حياة ترتيبات لبناء حماولة ه 
 واليت فشيًئا٬ شيًئا البشر قبل عن عبنية امليرفة بأن السياق  التيّلم( فلسفة)
 ليست امليرفة. عفاجئ وليس حمدود سياق خالل عن نتائجها توسيع يتم

 الختاذها استيداد على ه  اليت القواعد أو املفاهيم٬ احلقائق٬ عن جمموعة
 خالل عن عيىن وإعطاء امليرفة هذه بناء اإلنسان على جيب. وتذكرها
 حل يف التفكري للطالب ميكن البنائية٬ نظرية عع. احلقيقية التجربة

 أكثر الطالب سيفهم. القرارات واختاذ األفكار على واليثور املشكالت٬
 بشكل فهمهم وسيتم اجلديدة٬ امليرفة يف عباشر بشكل يشاركون ألهنم
 بشكل الطالب يشارك. املواقف مجيع يف تطبيقها على وقدرهتم أفضل
 .42أطول لفرتة املفاهيم مجيع يتذكرون وسوف بنشاط٬ عباشر

 
 
 

 الثاني: تعلم اللغة العربية في المدارسالمبحث 
                                                           

41 Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran Berorientasi, 113-115 
42 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar, 37 
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 في المدارس تعلم اللغة العربية .أ
. إن تيلم اللغة 43التيلم هو تغري يف سلوك اإلنساين نتيجة للتيليم بوسيلة املختلفة

اليربية ييين أن يكون الفرد قادرا على استخدام لغة غري لغته األوىل الىت تيلمها يف ضغره 
أوكما يطلق عليها اللغة األم٬ أي قادرا على فهم رعوزها حينما يستمع إليها. وميكننا أن 

ن٬ ومها: متارسها كالعا وقراءة وكتابة. وبيبارة األخري أن تيلم اللغة يتم على عستويا
٬ وتوظيف هذه اللغة. والتالعيذ اجليدة لليرية كلغة ثانية هو ذلك الذين اتتقبال هذه اللغة

 يصلون بيد حهد يبذله يف تيلم اللغة اليربية٬ إىل املستوى الني ميكنهم عن:
إلف األصوات اليربية والتمييز بينها: وفهم داللتها واالحتفاظ هبا حية يف  (1

التالعيذ أن يصل إىل هذا املستوى ليكون التالعيذ ذا ذاكرته. وجيب على 
 قدرة على تيريف التمييز الصويت

فهم اليناصر املختلفة لبنبة اللغة اليربية وتراكيبها: واليالقات اليت حتكم  (2
االستخداعات املختلفة لقواعد اللغة. وجيب على التالعيذ أن يصل إىل هذا 

الوظائف املختلفة للرتاكيب اللغوية  املستوى ليكون التالعيذ قادرا على فهم
 وإدراك اليالقة بينها٬ وهو عا يسمى باحلساسية النحوية.

استقراء القواعد الياعة اليت تكم التيبري اللغوي: والتمييز بني الدالالت  (3
املختلفة للكلمة الواحدة٬ وامليىن املتقارب للكلمة املختلفة. الستخدام 

ياهتا تتباين عن كاتب لكاتب وعن الكلمات أسسا وقواعد تتيدد عستو 
عؤلف آلخر. واملتيلم اللغة اليربية اجليد هو الذي يستطيع استقراء هذه 
األسس والقواعد وتيرف الفرق بني املستويات املختلفة لالستحدام اللغوي. 
وجيب على التالعيذ أن يصل إىل هذا املستوى ليكون التالعيذ عتمتيا 

 ائ .بالقدرة على التيليل االستقر 
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إلف االستخدام الصحيح للغة يف سياقها الثقايف: أي أن يدرك الداللة  (4
الصحيحة للكلمة اليربية يف ثقافتها٬ وأن تستخدعها استخداعا واعيا 
بالشكل الذي يستخدعها. إن تيلم اللغة اليربية  الييين جمرد جفظ 

يذ أن املفردات واستظهار جمموعة عن قواعد اللغة عتوهنا. وجيب على التالع
يصل إىل هذا املستوى ليكون التالعيذ ذا قدرة على إدراك اليالقة بني التيبري 
اللغوي وحمتواه الثقايف. وهذا عا ميكن تسميته باحلساسية للثقافات 

 .44األخرى
أن التالعيذ خيتلفون فيما بينهم يف درجة الفهم والتحصيل للغة اليربية باختالف 

ما أنه يتيلم الكلمات اليربية ليحرف السور عن القرآن لغاهتم القوعية. فإن تلميذا عسل
الكرمي أو أدعية الصلوات وغريها. ولكن اآلخرون يتيلم اللغة اليربية أو حروفها اهلجائية 

 . 45وخاصة بنطقها وخمارجها الصحيحة
وتيلم اللغة اليربية ال ييين أن تكون التالعيذ حصيلة هائلة عن املفردات فق  أو 

اكيبها فحسب. وإمنا ييين القدرة على استخدام هذا كله استخداعا إجيابيا وع  كبري برت 
يف عواقف احلياة اليت يتيرض التلميذ هلا يف لقائه ِبحدث  اليربية أو يف اتصاله إىل 
عستوى الناطقني هبا عن حيث االستخدام الواع  والتلقائ  ليناصر اللغة فهما وإفهاعا. 

ستويني عن عستويات تيلم اللغة اليربية. وييرب كل عنهما وهذا عا يوضح لنا الفرق بني ع
عن درجة عن درجات الكفاءة يف استخدعها٬ ومها: الكفاءة اللغوية وه  االستخدام 
السليم للغة عع الوع  الكاعل بطبيتها الرعزية والداللية ونظامها يف التواصل.أعا كفاءة 

رية املادية السلوكية يف تكوين االتصال فه  حتدث بدون هذا الوع  على طريقة النظ
 .46اليادات اللغوية
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 أهداف تعلم اللغة العربية في المدارس .ب
وتنقسم أهداف تيلم اللغة اليربية يف املدارس ٬ ه : تنمية قدرة التالعيذ على فهم 
اللغة اليربية عندعا يستميون إليها٬ وتنمية قدرة التالعيذ على النطق الصحيح للغة 

الناطقني باليربية حديثا وعيربا يف امليىن وسليما يف األداء٬ وتنمية قدرة والتحدث عع 
التالعيذ على قراءة الكتابات اليربية بدقة وفهم٬ وتنمية قدرة التالعيذ على الكتابة باللغة 
اليربية بدقة وطالقة٬ وييرف التالعيذ خصائص اللغة اليربية وعا مييزها عن غريها عن 

ات واملفردات والرتاكيب واملفاهيم٬ وييرف التالعيذ على ثقافة اللغات عن حيث األصو 
 اليربية اللغة تيلم دفاهل .47اليربية وأن يلم خبصائص اإلنسان اليريب والبئته واجملتميته

 اليربية اللغة تيلم دفاهل ولكن٬. التالعيذ هاليتيلم سهلة اليربية اللغة جيل هو للميلمني
 حبيدة. اليربية اللغة قانتالتالعيذ إل هو جيل تالعيذلل

 
 مجال تعلم اللغة العربية في المدارس .ج

 الذين التالعيذ إتقاهنا إىل حتتاج كفاءات  ثالث هناك اليربية٬ اللغة تيلم يف
 :وه  اليربية٬ اللغة يتيلمون
 اللغة٬ يف عهمان نشيئا يتقن أن جيب اليربية اللغة طالب أن هو ةاللغوي الكفاءة .1

عهارة ) اللغوية واملهارات( والرتاكيب واملفرات٬ أصوات٬) اللغوية اليناصر: ومها
 .(اإلستماع٬ والكالم٬ والقراءة٬ والكتابة

 باللغة الناطقني عع التواصل ميكنه اليربية اللغة طالب أن ه  تواصللل الكفاءة .2
 .اليربية

 عن الثقافة جوانب يفهموا أن جيب اليربية اللغة طالب أن ه  الثقافية الكفاءة .3
 .48اليربية اللغة
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لقد متكن بيض الباحثني عن حصر املهارات األساسية والفرعية اليت ميكن أن توزع 
على املستويات الثالثة للدارسني٬ وه  املستوى االبتدائ ٬ واملتوس ٬ واملتقدم. يف سبية 

 االستماع٬ والكالم٬ والقراءة٬ والتذوق األديب٬ والتيبري الكتايب أقسام رئيسية٬ وه :
 :49واخل ٬ والقواعد النحوية. عنها

 األول: املستوى االبتدائ 
 تيرف األصوات اليربية ومتييز عا بينها عن اختالفات ذات داللة.  االستماع

  فهم عا يلقى عليه عن حديث باللغة اليربية وبإيقاع طبيي  يف
 حدود املفردات اليت تيلمها.

  الثانوية.التيبري بني األفكار الرئيسية واألفكار 
 .تيرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها 
 .تيرف التشديد والتنوين والتمييزها صوتيا 
 .إدراك اليالقات بني الرعوز الصوتية واملكتوبة 
 .التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبة يف الصوت 
  ذلك قواعد تنظيم اإلستماع إىل اللغة اليربية وفهمها دون أن ييوق

 امليىن.
 نطق األصوات نطقا صحيحا.  الكالم

 .التمييز عند النطق٬ بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا 
 .التمييز عند النطق٬ بني احلركات القصرية والطويلة 
 .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة عقبولة عن عتحدئ  اليربية 
 غري اللفظية استخداعا  استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلركات

 عيربا عما يريد توصيلة عن أفكار.
 قراءة نص عن اليمني إىل اليسار.  القراءة
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 .تيرف الكلمات عن طريق حتليل الكلمة إىل أصواهتا 
 .التيرف على احلروف اهلجائية يف أوضاعها املختلفة 
 .)التمييز بني خصائص الكتابة اليربية )التنوين٬ الشدة٬  ...إخل 

 ال شيئ ق األديبالتذو 
التيبري الكتايب 

 واخل 
   نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة أو يف كراسات اخل

 نقال صحيحا.
  تيرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة وتواجدها

 يف الكلمة.
 .تيود الكتابة عن اليمني إىل اليسار بسهولة 
 للبس حمال. وضوح اخل ٬ ورسم احلروف رمسا ال جييل 

القواعد 
 النحوية

 الضمائر املنفصلة واملتصلة 
 أدوات االستفهام 
 أمساء اإلشارة 
 املذكر واملؤنث 
 النسب 
 حروف اجلر 
 النكرة وامليرفة 

 
 الثاين: املستوى املتوس 

 انتقاء عا ينبغ  أن يستمع إليه.  االستماع
 .عيرفة تقاليد االستماع وآدابه 
  وجماعلتهم يف احلديث.تقدير املشاعر املتحدثني 
 .إعطاء الفرصة كاعلة للمتحدث وعدم عقاطيته 
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  فهم استخدام صيغ اللغة اليربية عن حيث التذكري والتأنيث
 واألعداد واألزعنة واألفيال ... إخل. 

 استخدام النظام الصحيح لرتكيب الكلمة اليربية عند الكالم.  الكالم
  واليادى.التمييز عند الكالم بني التيبري اجلميل 
 .تقدمي الناس بيضهم لبيض بطريقة عناسبة 

 عيرفة كلمات جديدة مليىن واحد )عرادفات(.  القراءة
 .تصنيف الكلمة على أساس املرتادفات واملتضادات 
 .استنتاج امليىن اليام عن النص املقروء 
 .تركيز االتباه يف حمتويات املقروء 
 .عتابية األحداث اليت ترد يف قصة قصرية 
 .عراعاة حركات اإلعراب عند القراءة اجلهرية 

 اختيار أقرب األبيان عيىن إىل بيت عيني.  التذوق األديب
 .شرح بيض أبيات الشير شرحا عناسبا 
التيبري الكتايب 

 واخل 
  )عراعاة القواعد اإلعالئية األساسية يف الكتابة )اهلمزات 
  يضف  عليه عراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل الذي

 عسحة عن اجلمال.
  اشتقاق عدد عن األسئلة املناسبة عن نص عيني وكتابتها بصياغة

 لغوية صحيحة.
 التقاط الفكار الرئيسية عن حديث يسميه وكتابته بطريقة صحيحة 
    عراعاة التناسب بني احلروف طوال واستيا٬ وتناسق الكلمات يف

 أوضاعها وأبيادها.
القواعد 
 النحوية

؛ أدوات النف ؛ و النكرة وامليرفة؛ و واإلضافة ؛زعان واملكانظروف ال
؛ والصفة واملوصوف؛ أنواع الفيل؛ صيغة االستقبال يف اللغة؛ اليطفو 
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اإلفراد والتثنية واجلمع؛ النه ؛ املفيول به٬ املفيول ألجله؛ املفيول 
املطلق؛ املفيول عيه؛ املبتدأ واخلرب؛ عالعات االسم والفيل واحلرف؛ 

بني الضمري واالسم الظاهر؛ الفيل املتيدى والالزم؛ إعراب  الفرق
 الفيل؛ إن وأخواهتا؛ كان وأخواهتا؛مهرة الوصل والقطع ... إخل.

 
 الثالث: املستوى املتقدم

 التقاط األفكار الرئيسية.  االستماع
 .التغيري بني احلقائق واآلراء عن خالل سياق احملادثة اليادية 
  حيا يف ذهنه٬ فييرف عا هو املياد.االحتفاظ ِبا يسميه 
  فهم املياين املختلفة املتصلة باجلوانب املتيددة للثقافة اليربية

 واإلسالعية.
 .ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه 
 .استخالص النتائج عن بني عا يسميه عن عقدعات 
  .حتليل عا يسميه وتقوميه يف ضوء عيايري عوضوعية 
 يف فهم الكلمات اجلديدة٬ وإدراك أغراض  استخدام اسياق

 املتحدث.
 التيبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة.  الكالم

 .ترتيب األفكار ترتيبا عنطقيا يسلمه الساعع 
  تيبري عن األفكار بالقدر املناسب عن اللغة٬ فال هو بالطاويل

 اململ٬ وال هو بالقصري املخل.
  عوضوع عيني.إدارة عناقشة يف 
 .إلقاء خطبة قصرية عكتملة اليناصر 
 .حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة وعناسبة 
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  .عيارضة القضية اليت يذكرها املتكلم دون إحراجه 
 عيرفة عيان جديدة لكلمة واحدة )املشرتك اللغوي(.  القراءة

 .حتليل النص املقروء إىل أجزاء وعيرفة اليالقة بني بيضها بيض 
  يب على التحليل الصريف الصحيح للكلمة.التدر 
 توقع املياين عن السياق 
 .تصنيف احلقائق وتنظيمها و تكوين رأي فيما يقرأة ونقده 
 متثيل امليىن والسرعة املناسبة عند القراءة اجلهرية 
 .تلخيص األفكار اليت تشتمل عليها نص عقروء تلخيصا وافيا 

 القصيدة واليمل األديب.متثل احلركة النفسية يف   التذوق األديب
 .اختيار الينوان امليرب عن أفكار األديب وأحاسيسه 
 البدء يف قراءة اليمل األديب بروح التقدير والتأعل فيه وفيها ييرضها 
 .فهم التيبري الرعزي وتفسريه وإدراك املياين الكاعنة فيه 
 .إدراك اجتاه الديب حنو الشخصيات والقضايا املختلفة 
 وحدات وحتديد عوضوع كل عنها يف صورة عنوان  تقسيم النص إىل

 عناسبة هلا.
التيبري الكتايب 

 واخل 
 .تلخيص عوضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا 
 .سرعة الكتابة وسالعتها عيربا عن نفسه بيسر 
 .كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيفة عيينة 
 .عيرفة قواعد اإلعالء وعراعاهتا عند كتابة نص ميل  عليه 
  امليلوعات املطلوبة يف الرسالة بدقة.تنظيم   

القواعد 
 النحوية

حاالت تقدمي اخلرب أو رتبة املبتدأ واخلرب؛ أفيال املقاربة والرجاء 
والشروع؛ التصغري؛ توكيد الضمري واليطف عليه؛ اإلعالل واإلبدال؛ 
استيماالت عا )النافية٬ والياطفة٬ والناهية(؛ اجملرد واملزيد؛ مجلة احلال؛ 
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 تمييز؛ إضافة اجلمل؛ البدل؛ اإلشتغال؛ .... إخل.ال
 
 دافعية التالميذ لتعلم اللغة العربية في المدارس  .د

والتالعيذ  .اليربية اللغة يتيلمون البد علينا أن نلناجحو ا وليكون التالعيذ
 التواصل٬ يف تشجيع: وه  التالية٬ اخلصائص ملديهيف تيلم اللغة اليربية ن لناجحو ا

 وعيىن وظيفة إىل واالنتباه اليربية٬ اللغة قواعد بتيلم واالهتمام املمارسة٬ يف والرغبة
  .50واضحة أهداف ووجود خطاب٬

أن النجاح يف اكتساب لغة ثانية الييتمد على طرائق التدريس املتبية 
فحسب بل كذلك على قدرات املتيلمني والدوافع للتيلم املوجودة لديهم. 

 :51اليربية ه والدافيية لتيلم اللغة 
حيث يهدف التالعيذ إىل إدراك املزايا الكاعنة يف عيرفة لغة ٬ الدوافع النفيية (أ

عا والتمكن عنها٬ وترتاوح هذه املزايا عن احلاجة امللحة إىل تيلم اللغة كأداة 
 عملية لالتصال والتفاهم إىل التمكن عنها لضمان عستقبل وظيف  أفضل.

ع النابية عن رغبة املتيلم يف االنسجام عع الدوافع االنسجاعية٬ وه  الدواف (ب
اجلماعة اليت تتحدث بتلك أو نابية عن اإلعجاب والتبجيل الذي ميكنه 
 لتلك اجلماعة والرغبة يف إظهار االقرتان هبا ولو عن ناحية عثالية على األقل.

الدافيية  لتنمية دورًا يليبان عاعالن ٬ هناك)مشس يوسف( يف كتابهقال 
 :52التالعيذ وهوالتيلم لدى 

 ٬ تقسم اليواعل الداخلية إىل:داخلية عواعل  (أ

                                                           
50 Uril Bahruddin, Rekonstruksi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab, (Jawa Timur: 

CV Lisan Arabi, 2017), 15 

اض: ٬ )الريالتيلم وثنائية اللغةسجوان٬ عيجا ز ف. عكاى٬ وليم٬ ترمجة إبراهيم بن محد القييد وحممد عاطف جماهد٬  51 
 98-97 (1995٬جاعية امللك سيود٬ 

52 Syamsu Yusuf, Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Bandung: Rizqi Press, 

2009), 23 
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عواعل جسدية٬ وه  عواعل عؤثر يف جسم وصورة فردية. وهذه  .1
 ل تتكون إىل: التيذيّة٬ والصحو٬ واحلاشة. اليواع

عتيلقة جبوانب املؤثرة وحمرجة على  داخلية عواعلعواعل نفسية٬ وه   .2
عل عتيلقة حبالة نفسية عملية التيلم لدى التالعيذ. هذه اليوا

  التالعيذ.
 ٬ تقسم اليواعل الداخلية إىل:خارجية عواعل (ب

إجتماعية٬ وه  عواعل عشتّقة عن بيئة التالعيذ. وهذه اليواعل  عواعل .1
 تشتمل إىل: املدّرس٬ واملستشار٬ والصاحب٬ واجلار٬ وغريه.

عواعل غري إجتماعية٬ وه  عواعل عشتّقة عن احلالة اجلسدية يف بيئة  .2
التالعيذ. وهذه اليواعل تشتمل إىل: احلالة اجلويّة٬ واحلالة الزعانية 
 )صباح٬ وهنار٬ وليل(٬ واحلالة املكانية )عوحش٬ وجلب(٬ وعرافق

 (التحتية والبنية املرافق) التيلم
كما شرح )دعيايت وجمييونو( يف كتابه٬ أن عناصر عؤثرة يف دافيية تيلم ه : 

للتالعيذ٬  والروحية املادية الظروف ة التيلم٬ وأعنية وطموح التالعيذ٬ وكفاء
 ييلم امليلم الطريقة٬ و الديناعيكية التيلم عناصر للتالعيذ٬ و البيئية الظروفو 

 .53التالعيذ
: بياعلني يتأثر لدى التالعيذ لتيلمال يةالدافي أن وفق )سالح الدين(٬

 واملناهج الوالدين٬ واهتمام ٬(واالجتماعية الطبيية) البيئة تشمل اخلارجية اليواعل
 اليت اجلوهرية اجلوانب واإلدارة٬ واملرافق٬ التحتية٬ والبنية وامليلمني٬ الدراسية٬
 املواهب٬ املواقف٬) النفس وعلم( اجلسدية احلالة) الفسيولوجية تشمل

 اللغة تيلم بنجاح تتيلق يواعلوأعا ال .54(الرتاكمية واملهارات الذكاء٬ االهتماعات٬

                                                           
53 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,  2010), 

97-100 
54 Shalahudin,  Mahfudh, Pengantar Psikologi Pendidikan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 

1990), 57 
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 عل٬ وعواالرمسية اليرض عواعلالدافيية٬ وعواعل السن٬ و  عواعل :55فه  ٬ اليربية
 .البيئية عواعل٬ و األوىل اللغة

أن دوافع التالعيذ لتيلم اللغة اليربية ه : الرغبة يف دراسة الدين اإلسالعية٬ 
كرمي٬ والرغبة يف فهم تفسري القرآن الكرمي باللغة اليربية٬ والرغبة يف قراءة القرآن ال

والرغبة يف دراسة احلديث النبوى وسرية الرسول اهلل٬  والرغبة يف نشر الدوة 
اإلسالعية٬ والرغبة يف أن يكون إسالم الفرد إسالعا حسنا٬ والرغبة يف دراسة 
 التاريخ اإلسالع ٬ والرغبة يف حفظ القرآن الكرمي٬ والرغبة يف حفظ الثقافة اليربية٬

اليريب٬ والرغبة يف تدريس اليربية ونشرها٬ والرغبة يف والرغبة يف قراءة الكتاب 
تيلمها ألهنا لغة الدين اإلسالع ٬ والرغبة يف تيلمها ألهنا لغة مجبلة وعظيمة٬ 
والرغبة يف زيادة امليرفة باللغة اليربية٬ والرغبة يف قراءة الصفحة اليربية٬ والرغبة يف 

راسة والتخصص يف علوم اللغة٬ اليمل بالوعظ واإلرشاد٬ والرغبة يف عواصلة الد
والرغبة يف دراسة الشيوب اليربية وثقافتها٬ والرغبة يف احلصول على شهادة 
لاللتحاق باجلاعية٬ والرغبة يف تيلمها ألن تيلمها ِبوطن الدارس يزداد٬ والرغبة يف 
تيلمها ألهنا عطلب أساس  إللتحاق باجلاعية٬ والرغبة يف تيلمها كلغة ثانية٬ 

يف تيلمها حبا يف تيلم اللغة األجنبية٬ والرغبة يف التحدث هبا عع  والرغبة
واالستجابة لنصائح  األصدقاء٬ والرغبة يف االستماع إىل براعج اإلذاعة اليربية٬

 .56األستاذة٬ والرغبة يف عيرفة أكثر حول البالد اليربية
لم يرغب واملي ال شك أن تيلم اللغة اليربية يف املدارس  عرتابطة عع امليلم.

يف أن يكون تيليمه فياال نافيا. ويقصد بالتيليم الفيال هو التيليم الذي يؤدي 
إىل أقصى درخة ممكنة عن التيلم بأقصر الطرق وأقلها جهدا ووقتا عع احلصول 
على أكرب قدر عن املكاسب الرتبوية األخرى.ولتحقيق التيليم فياال٬ البد عن 

م أن ييرف كيف ييلم٬ وعلى امليلم أن توفري شروط عديدة٬ عنها: على امليل
                                                           

55 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoritik, (Jakarta: Rineka Putra, 2015), 251 

 129-127 ٬املرجع يف عناهجرشدي أمحد طييمة وعل  أمحد عدكور وإميان أمحد هريرة٬  56 
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حيافظ على عظهر الئق ألن تالعيذه ييتربونه قدوة هلم ويتفحصونه عن قمة رأسه 
إىل أمخص قدعيه٬ وعلى امليلم أن حيضر درسه قبل دخوله غرفة الصف٬ صوت 
امليلم جيب أن يكون واضحا يسميه كل تالعيذ يف الصف٬ وعلى امليلم أن ييرف 

الكتاب املقرر٬ وعلى امليلم أن يراع  الفروق الفردية بني تالعيذه٬  أكثر مما حيوه
وعلى امليلم أن يياعل تالعيذه بلطف وعودة فيجيل جو الصف تسوده عالقات 
اجتماعية صحية٬ وعلى امليلم أن يكون عادال عع مجيع تالعيذه٬ وعلى امليلم أن 

م أن يتيح لتلميذه الفرصة حيب عمله أو أن يبدو كأنه حيبه على األقل٬ وعلى امليل
القصوى ليشاركوا يف النشاط الصف  أثناء الدرس ألن ذلك يساعدهم على االنتباه 

 .57والتيلم
 

                                                           

 33-31(٬ ٬2000 )الناشر: دار الفالح للنشر والتوزيع٬ أساليب تدريس اللغة اليربيةحممد عل  اخلويل٬  57 
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 
 مدخل البحث ومنهجه .أ

 تالعيذدافيية تيلم اللغة اليربية لدى ِبوضوع الباحثة  هالبحث الذي تقوم ب  
 Mixed) ختل امل هو البحث ال أتشيهاشت بونجكوعية الياعة احل بتدائيةالااملدرسة 

Methods) .ليتم والنوعية الكمية بحثال جتمع حبث طريقة ه  ختل امل البحث 
 .58وعوضوعية وعوثوقة ةديقوص مشولية بيانات على للحصول دراسة٬ يف عًيا استخداعها

والبحث الكيف  هو عنهجية حبث يف اليلوم تركز على وصف الظواهر وصفيا 
دقيقا وعلى فهم األعمق هلا٬ وخيتلف عن البحث الكم  الذي يركز عادة التجريب 
وعلى الكشف عن السبب أو النتيجة باالعتماد على امليطيات اليديدة٬ فالسؤال يف 

لكيف  سؤال عفتوح النهاية ويهتم باليملية وامليىن أكثر عن اهتماعه بالسبب حبث ا
 .59والنتيجة

 التفسريي التصميم :٬ هورئيسيني منوذجني يف ختل امل البحث Creswell وتقسم
(Sequential Design)  التثليث تصميمو (Concurrent Design .) و اتبيها الباحثة يف هذا

 املتتابع التفسريي التصميم .(Sequential Design) التفسريي التصميمالبحث هو 
(Explanatory Sequential Design) تيتمدالذي  التفسريي التصميم عن واحد جزء ه ٬ 

 مجع عن االوىل املرحلة يف وحتليلها (Quantitative) الكمية البحث بيانات مجع على
 .60ثانية عرحلة يف وحتليلها (Qualitative) الكيفية/النوعية البيانات مجع يليها البيانات
 .دافيية تيلم اللغة اليربية لدى تالعيذتستخدعها الباحثة لييرف  التصميموهذا 

                                                           
58 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), cet 9, (Bandung: Alfabeta. 

2017), 404 

٬ )عمان: ٬1 ط البحث النوع  يف الرتبية وعلم النفسثائر أمحد غباري ويوسف عبدالقادر و خالد حممد أبو شيرية٬  59 
   33(٬ 2009عكتبة اجملتمع اليريب٬ 

60 Jhon W. Creswell, Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan 

Campuran), cet 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 299  
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إلجابة أسئلة األوىل يف هذا  الكم  البحثوخطة األولية٬ استخدعت الباحثة 
 نجببتدائية احلكوعية درسة االامل تالعيذلدى  تيلم اللغة اليربية يةافيالبحث وه  كيف د

لدى  اليربية اللغة تيلم افييةد يرفة درجةمل الكم  البحث . واختارت الباحثةال أتشيهاشت
 .ال أتشيهاشت بونجبتدائية احلكوعية درسة االامل تالعيذ
عا  كيف  إلجابة أسئلة الثانية يف هذا البحث وه ال البحث الباحثة استخدعت مث

 ونجب ة احلكوعيةبتدائيدرسة االامل تالعيذلدى  تيلم اللغة اليربيةية افياليواعل املؤثرة يف د
الداخلية واخلارجية لدافيية  اليواعل ةيرفالكيف  مل البحث واختارت الباحثة .ال أتشيهاشت

 .ال أتشيهاشت ونجب ة احلكوعيةبتدائيدرسة االِب اليربية اللغة تيلم يفالتالعيذ 
  ه احلالة دارسة. احلالة دراسةب وصف  نهجع وه ةالباحث ستخدمت الذي نهجوامل

عيينة. ويقوم بدراسة  حادثةو  فردية حالة أو عيني لوضع وعميق دقيقة فحص عن عبارة
حالة عيينة بشكل عتيمق٬ جبمع البيانات وامليلوعات عن الوضع احلايل واملاض ٬ 

سري أفضل وعالقتها عع الذاتية وعع الظواهر واألحداث األخرى٬ وذلك لفهم أعمق وتف
 .61لألسباب وللمجتمع الذي حنن فيه

 
 عينتهو  البحث مجتمع .ب

اجملتمع ه  مجع األفراد )األشياء واليناصر( الذين هلم خصائص وميكن عالحظتها 
مجيع  بحثال اذهلن اجملتمع اوك. 62وهلا أنواع عنها اجملتمع احملدود واجملتمع غري احملدود

ال اشونج تب والسادس باملدرسة االبتدائية احلكوعيةتالعيذ يف صف الرابع٬ واخلاعس٬ ال
 ٬اليينة ه  جمموعة جزئية عن اجملتمع للمشاركة يف الدراسةو تلميذا.  91وعددهم أتشيه 

  .63وميكن أن ميثل مجيع اجملتمع

                                                           

 63(٬ ٬2016 االقتصاد كلية  محاة جاعية عنشورات٬ )عنهجية البحث اليلم كاعل دشل ٬   61 
62Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis ( Bandung: Alfabeta, cet 7 2010), 55 
63Riduwan, Metode dan Teknik, 56   
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يف صف الرابع٬ واخلاعس٬ والسادس باملدرسة  تالعيذال كلالكم    لبحثل واليينة
 Total“ يسمى وهذا. تالعيذا 91وعددهم ال أتشيه اشنج تب االبتدائية احلكوعية

Sampling” (اليينات مجايلإ .)قال ِبا عناسبة ذلك "Sugiyono" اليينات مجايلإ:  "أن 
 قليل اجملتمع ألن اليينات إمجايل الباحثة واختارت. كله  اجملتمع عن اليينة ألخذ تقنية ه 
وتريد الباحثة أن  .64"عينة ليكون اجملتمع تأخذ أن الباحثة فأخذت املائة عن أقل وهو

ونج ب لدى تالعيذ املدرسة االبتدائية احلكوعية تيرف درجة دافيية يف تيلم اللغة اليربية
 .ال أتشيهاشت

 Purposive)اليمدية  الطريقةعلى  الكيف  لبحثلاليينة ة الباحثواختار 

Sampling) ."أن تيىن وه  باخلربة االختيار أو املقصودة بالطريقة الطريقة هذه ويسمى 
". 65البحث جمتمع متثل تلك أو املفردة هذه بأن وعيرفته الباحث خربة االختيار أساس

صف السادس باملدرسة االبتدائية الصف الرابع٬ والصف اخلاعس٬ و ييين التالعيذ يف ال
 . ال أتشيهاشونج تب احلكوعية
 

 متغيرات البحث .ج
 (Independent Variabel)املستقل املتغري ومها ٬عتغريان عن بحثال هذه تتكون 
املستقل يف هذا البحث هو دافيية تيلم.  املتغريو   (.Dependent Variabel)التابع  واملتغري
 عن اليديدأن  Sugiyonoالتابع يف هذا البحث هو تيلم اللغة اليربية. كما شرح  واملتغري
 بسيطًا منوذًجا بحثال هذا يف الباحثة تاستخدع املتغريات٬ بني اليالقات مناذج

. تابع وعتغري عستقل عتغري عنواحد  تتكون بحثال هذا ألن. املتغريات بني لليالقات
  :التايل النحو على هذا وصف ميكن
 
 

                                                           
64Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2007), 62 

 97 (2000٬لناشر: عكتبة اليبيكان٬ ٬ )ااملدخل إىل البحث يف اليلوم السلوكيةصاحل بن محد اليساف٬  65 
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 3.1: رسومال
 نموذج عالقة بين المتغيران

 

 
 

 دافيية تيلم =  Xالبيان: 

Y = تيلم اللغة اليربية 
 

 البيانات ومصادرها .د
عيظم البحوث جيتمع لدى الباحثني قدر كبري عن البيانات تتصل ِبتغريات يف  

عيينة ييرب عنها تيبريا كميا. وعندعا جتمع هذه البيانات تكون عادة غري عنظمة حبيث ال 
تساعد الباحثني على تكوين فكرة واضحة ودقيقة عن نظام هذه البيانات وعن أداء 

 اليت واملشاهدات والقياسات احلقائق جمموعة ه . البيانات 66اجملموعة عوضع الدراسة
 عينّي٬ وعوضوع بفكرة ختتصّ  خاّصة٬ وأشكال ورعوز وحروف أرقام شكل على تكون

 .استخداعها يتم حىت جتمييها يتم وهلذا عيىن٬ هلا يكون ال والبيانات
انة إلستبانة. استيمال الباحثة اه  نتائج اإلستبلبحث الكم  البيانات األساسية  

. ومليرفة درجة الثقة بالنفس لدى تالعيذ تيلم اللغة اليربية التالعيذ يةافيدمليرفة درجة 
وحصلتها الباحثة عن عالحظة املباشرة. أتشيه  بونج تشاالعدرسة اإلبتدائية احلكوعية 

لبحث الكيف  ه  نتائج املقابلة٬ واملالحظة. استيمال الباحثة البيانات األساسية و 
 .تيلم اللغة اليربيةل التالعيذية افيوعواعل عؤثرة يف دملالحظة مليرفة املقابلة وا
والبيانات الثانوية ه  رئيسة املدرسة٬ وهذه البيانات تؤكد للبيانات األساسية.  

 يف التالعيذ يةافيددرجة وتبحث الباحثة عن أراء رئيسة املدرسة عن املقابلة اليت تتيلق ب
                                                           

)الناشر: دار النهضة ٬ 1ط. ٬ عناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم٬  66 
 290(٬ 1978 اليربية٬

XY
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ِبدرسة  تيلم اللغة اليربيةل التالعيذية لدى افييف د وعواعل املؤثرة تيلم اللغة اليربية
ل الباحثة كما يل  يف والبيانات وعصادرها ستفي. أتشيه بونج تشاالاحلكوعية االبتدائية 
 اجلدوال:

 3.1 :لالجدو 
 البيانات ومصادرها

أدوات جمع 
 البيانات

 الرقم أسئلة البحث البيانات مصادر البيانات

  االستبانة
 املالحظة

 التالعيذ
 

 التالعيذ دافييةدرجة 
 تيلم اللغة اليربيةيف 
 

 التالعيذ دافيية كيف
لدى تيلم اللغة اليربية  

بتدائية الدرسة ااملتالعيذ 
ال اشنج تاحلكوعية بو 

 ؟أتشيه

1 

املقابلة٬ 
 واملالحظة

 

٬ يلمة اللغة اليربيةامل
٬ ورئيس التالعيذو 

 املدرسة

الداخلية اليواعل 
ية افيواخلارجية يف د
لدى  تيلم اللغة اليربية
درسة املتالعيذ 

بتدائية احلكوعية الا
 .ال أتشيهاشت بونج

عا اليواعل املؤثرة يف 
 تيلم اللغة اليربيةية افيد

درسة امللدى تالعيذ 
نج بتدائية احلكوعية بو الا
 ؟ال أتشيهاشت

2 

املقابلة٬ 
 واملالحظة

٬ يلمة اللغة اليربيةامل
٬ ورئيس التالعيذو 

 املدرسة

اليت قدعتها  حملوالتا
ية افياألعضاء يف د
لدى  تيلم اللغة اليربية
درسة املتالعيذ 
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بتدائية احلكوعية الا
 .ال أتشيهاشت بونج

 
 جمع البيانات  أسلوب .ه

  ياناالستب .1
أن االستبانة أدة عالئمة على عيلوعات والبيانات وحقائق عرتبطة بواقع 

االستبيان بشكل عدد عن األسئلة يطلب االجابة عنها عن قبل عدد عيني٬ ويقدم 
 يواجه عا غالباً  الكم ٬ البحث يف. 67عن األفراد املينيني ِبوضوع االستبيان

 عند عيزة له فاالستبيان وشاعاًل٬ عكثًفا كان  إذا ألنه. االستبيانات استخدام
إلجابة  االستبيانالباحثة  تستخدعا .68األخرى البيانات مجع بأدوات عقارنته

 أسئلة األول بالبحث الكم . وأعا عراحل إعداد االستبيان فه :
املتغري املستقل. املتغري املستقل يف هذا البحث ه  دافيية  الباحثة حتديد (1

 تيلم.
املؤشرات الدافيية التيلم. تستخدم الباحثة املؤشرات كما  الباحثةحتديد  (2

٬ وميلك لنجاحل الرغبةميلك التلميذ يف كتابه٬ وه : Hamzah B.Unoشرح 
٬ وميلك التلميذ التيلم يف ٬ وميلك التلميذ اجلائزةلتيلمالتلميذ احلاجة يف ا

 أعنية. تيليميةال بيئة٬ وميلك التلميذ الالتيلم يف اجلذابة اليملية
سؤاال يتيلق بالدافيية التيلم  ٬30 وه : األسئلة االستبيان الباحثة تكتب (3

سؤاال مليرفة درجة  20ولكن قدعتها الباحثة اللغة اليربية لدى التالعيذ. 
 دافيية تيلم اللغة اليربية لدى التالعيذ.

 

                                                           

 121(٬ 1984الناشر: دار الفكر٬ ٬ )  البحث اليلم : عفهوعه وأدواته٬ وأساليبهذوقان عبيدات وآخرون٬  67 
68 Sukardi, metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, cet. 2013, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara), 76 



49 
 

 3.2الجدول: 
 مؤشرات دافعية التعلم

 نسبة رقم األسئلة مؤشرات الرقم
 %20 4-1 لنجاحل الرغبةميلك التلميذ  1
 %20 8-5 لتيلمالتلميذ احلاجة يف اميلك  2
 %20 12-9 التيلم يف ميلك التلميذ اجلائزة 3
 %20 16-13 التيلم يف اجلذابة ميلك التلميذ اليملية 4
 %20 20-17 أعنية تيليميةال بيئةميلك التلميذ ال 5
   100% 
ة بيان قيدصتبقياس عستوى  ةالباحث استيملت .(Validity)الصدق  (4

 ت. طلب(Construct Validaty)البناء  الصدقاالستبيان عن خالل فحص 
اختارت . ة للباحثةعن اخلرباء إبداء الرأي حول االستبيان املقدع ةالباحث

الباحثة الصادق لتحقق عن البيانات املستحدعة هو د. حلم  املاجستري. 
 ة. وهو حماضر علم النفس جباعية الرانريي االسالعية احلكوعي

 تالعيذا ليكون 30. كان الفصل الدراس مث مت اختبار االستبيان يف 
وشرحت الباحثة عن الصدق سؤااًل.  30وبنود البيان االستبيان ه  اليينة

 البنود اإلستبيات يف جدول التايل:
 3.3الجدول: 

 الصدق البنود اإلستبيات
 مجموع بنود البيان البيان الرقم
٬ ٬12 ٬11 ٬9 ٬8 ٬7 ٬5 ٬4 ٬3 1 الصدق البيان بنود 1

13 ٬14 ٬16 ٬21 ٬22 ٬23 ٬25 ٬
26 ٬28 ٬29٬30. 

20 
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 10 2٬6٬10٬15٬17٬18٬19٬20٬24٬27 غري الصدق البيان بنود 2
أن  على الباحثة جيب ٬الصدق غري أو الصدق البيان بنوديرفة ملو 
 على اخلطأ عستوى تييني مت إذا. عيني خطأ ِبستوى r tabel جبدول تقارن
 إىل استناًدا. r table = 0.361 فإن N   =30٬و( ٪95 الثقة عستوى) 5٪

 وغري الصدق ييترب ٬بيانا 30 عن افإهن ٬ ةصدقال إثبات الختبار التحليل
لقياس درجة دافيية تيلم  استبيان بيان 20 الباحثة تأخذ لذلك٬ .الصدق

 .أتشيهاللغة اليربية لدى تالعيذ املدرسة اإلبتدائية بوغ تشاال 
استيملت الباحثة الطريقة اخلارجي  هو  .(Reability) الثبات (5

وهو وسيلة عياعل اإلرتباط بني جتريب األوىل .  (Test-Retest)إعادة االختبار 
والثاين. إذا كان عياعل االرتباط حصل على نتيجة إجيابية ويدل على 

 داللتها. 
 

 المقابلة .2
إلجابة أسئلة الثاين  (Oral Interview)ة شفهيالاملقابلة  إستخدعت الباحثة

لدى  تيلم اللغة اليربيةاليواعل املؤثرة يف عن  يف هذا البحث بالبحث الكيف 
فه   ةشفهيالاملقابلة  املدرسة االبتدائية احلكوعية بونج تشاال أتشية.  التالعيذ
األهداف املرجوة عن احلقائق  ثة بني شخص وآخر ليهدف الوصول إىلاحملاد
. (Unstructure Interview) عنظمة غري عقابلة إستخدعت الباحثة اقف امليينة.واملو 

املبادئ التوجيهية للمقابلة املستخدعة ه  فق  اخلطوط اليريضة للمشاكل اليت و 
 واملراحل إعداد املقابلة ه : .املقابلتطويرها عن و سيتم طرحها 

حتديد الباحثة املؤشرات الدافيية التيلم. تستخدم الباحثة املؤشرات كما  (1
للنجاح٬ وميلك  ميلك التلميذ الرغبةيف كتابه٬ وه : Hamzah B.Unoشرح 
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التيلم٬ وميلك التلميذ  يف التلميذ احلاجة يف التيلم٬ وميلك التلميذ اجلائزة
 أعنية. التيليمية التيلم٬ وميلك التلميذ البيئة يف اجلذابة اليملية

 ٬خربونامل عن أنواع 3 عع قابلةاملالباحثة  قدماملخرب املقابلة. ت حتديد الباحثة (2
باملدرسة االبتدائية ورئيس املدرسة عيلمة اللغة اليربية٬ والتالعيذ٬  :وهم

لداخلية واليواعل اخلارجية لدى اليواعل ااحلكوعية بونج تشاال أتشيه عن 
  .اليربيةتيلم اللغة يف  التالعيذ

سؤاال  6قابلة. تتكون األسئلة املقابلة إىل: تكتب الباحثة األسئلة امل (3
  سؤاال لرئيس املدرسة. 9سؤاال للميلمة اللغة اليربية٬ و 10للتالعيذ٬ و

رئيس املدرسة  عع عقابلة ة ه الباحث اأجرهت اليت األوىل املقابلة كانت
 27 االثنني يوم رئيس املدرسة غرفة يف تشاال أتشيه بونجإلبتدائية احلكوعية ا

يف  اليربية اللغة يلمةع عع٬ قدعتها الباحثة الثانية املقابلة كانتو  .2018 أغسطس
 اللغة يلمةع عع املقابلة استغرقت .2018 أغسطس 30 بالتاريخ نيامليلم غرفة
 بيد املطلوبة البيانات عن سألت الباحثة غالًبا ٬ولكن فق ٬ واحًدا يوًعا اليربية
 الصف التالعيذ بيض عع عقابلة أيًضا ةالباحث قدعتهاو . والتيلم ميالتيل عملية
 وعع. تشاال أتشيه بونجإلبتدائية احلكوعية املدرسة ا والسادس واخلاعس الرابع
 السادس الصف تالعيذ عن كانوا  ةالباحثالذين إجرهتا  تالعيذال غالبية فإن ذلك٬
 عع املقابلة قدعتها الباحثة. ةجبيد الباحثة أسئلة أن يوجب يستطييون ألهنم
 .والسادس واخلاعس الرابع الصف يف 2018 سبتمرب 6-3بالتاريخ  تالعيذال

 
 المالحظة .3

 Nonparticipant) ةعشارك غري عالحظةالباحثة طريقة  تستخدعا

Observation)  إلجابة أسئلة الثاين بالبحث الكم  والكيف . املالحظة للبحث
 بونجبتدائية احلكوعية عدرسة االومليرفة درجة الثقة بالنفس لدى تالعيذ الكم  
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ومليرفة اليوعل املؤثرة املالحظة للبحث الكيف  باملالحظة املباشرة. أتشيه  تشاال
 كون. وتأتشيه بنج تشاالبتدائية احلكوعية عدرسة االالثقة بالنفس لدى تالعيذ 

 وتستخلص لل٬حت ٬تكتب ٬تالحظ فق  الباحثة .فق  عستقل عالحظة الباحثة
املنظمة  عالحظةالباحثة طريقة  تستخدعوا. اهتالحظ ش ء حول استنتاج

(Structured Observation). حول عنتظم بشكل املالحظة هذه ترتيب الباحثة مت 
 وأعا عراحل إعداد االستبيان فه : .عكانه وأين وعىت عالحظتها ميكن عا
 جومتان املقياسوختتار الباحثة . املالحظة قياسل حتديد الباحثة عقياس (4

(Guttman's scale) .وهذا  .ال أو نيمهو  بديلتان انتإجاب املقياس ميلك هذا
 املقياس عناسبة لبحث الكيف .

 observation)لصناعة البيانات املالحظة  حتديد الباحثة املؤشرات الدافيية التيلم (5

statements) تستخدم الباحثة املؤشرات كما شرح .Hamzah B.Uno  يف كتابه٬
للنجاح٬ وميلك التلميذ احلاجة يف التيلم٬ وميلك  ميلك التلميذ الرغبةوه :

التيلم٬ وميلك التلميذ  يف اجلذابة التيلم٬ وميلك التلميذ اليملية يف التلميذ اجلائزة
 أعنية. التيليمية البيئة

 observation)تطوير الباحثة عن هذه املؤشرات لتكون البيانات املالحظة  (6

statements)  البيانات املالحظة تكتب الباحثة اليت تتيلق بدافيبة تيلم. و
(observation statements)سؤاال يتيلق بالدافيية التيلم اللغة اليربية  40وه :  ٬

 لدى التالعيذ. 
التالعيذ وامليلمة اللغة اليربية عن عملية تيلم والتيليم اللغة الباحثة  حلظتو 
لداخلية واليواعل اليواعل االتالعيذ عن السلوك اليت يتيلق بالباحثة  أيضا حلظتو اليربية. 

. 2018عن سبتمرب  20حىت  6بالتاريخ  تيلم اللغة اليربيةيف  التالعيذاخلارجية لدى 
تشاال أتشية. وتتكون على  بونجاملدرسة اإلبتدائية احلكوعية  البيئةعن الباحثة  حلظتو 

مث  .اليربية اللغة تيلم يف تالعيذال تشجع أن ميكن اليت التيليمية املرافقاملدراسية و املرافق 
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يف هذه املالحظة تقوم الباحثة و  ة.دتكتب البيانات اليت حتتاج إليها بأدوات عيدّ تركز و 
غريها٬ وتتضح بنود املالحظة عفصلة يف دليل املالحظة يف قائمة بأدائها نفسها وال ينوهبا 

 املالحق.
 

  البيانات تحليل .و
 لنتائج الكمية البيانات قارنةِب والكمية الكيفية البيانات لتستطيع الباحثة أن حتلّ 

 البحث لنتائج الكيفية والبيانات األوىل املرحلة يف الباحثة تقدع اليت الكمية البحوث
 عيلوعات أن حيصل الباحثة ميكن البيانات٬ هذه حتليل عنو . الثانية املرحلة يف الكيفية
 أو توسييها٬ أو البيض٬ لبيضها عكملة والبيانات الكمية الكيفية البيانات هل حول

  .؟عناقضتها أو تيميقها٬

 بياناتلبد على الباحثة لتخترب ال عتناقضتني٬ البيانات انجمموعت أن توجد إذا
الصحيحة. وميكن  البياناتحىت توجد الباحثة  أخرى عرة املصداقية خاللعن  الكيف 

 وفحص للحالة السليب والتحليل والتثليث املثابرة ترفعو  املالحظة توسيعالباحثة أن 
 اختبار مت وقد الصحيح  الكيف البحث نتيجة ه  املستخدعة البحث نتائج مث. األعضاء
 األتية: الصورةوتصمم الباحثة عن شرح السابق يف  .69عصداقيته
 
 

                                                           
69 Sugiyono, Metode penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2016),  449 

 البحث الكيف  البحث الكم 
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االستبيان.  ه  الكميةالبحث البيانات  مجع أسلوبوتستخدم الباحثة  

. ويف واملقابلة املالحظة ه  ةالبحث الكيفيالبيانات  مجع أسلوبوتستخدم الباحثة 
تستخدم الباحثة التقين للبيانات إلجابة اسئلة البحث. واخلطوات   البحث الكم ٬

 املستخدعة الباحثة ه :
 (Scoring)إعطاء النتيجة  (أ

اليديدة اليت تستطيع أن  يف كتابه٬ أن هناك القياسات Sugiyono  كما شرح
 عقياس ٬(Likert Scale) ليكرت عقياس: وه  تستخدعها الباحثة يف البحث الكم 

االحرتام  ٬ وداللة(Rating Scale)التصنيف  عقياس ٬(Guttman Scale)غومتان 
(Deferential Semantic)70. ليكرت  عقياس الباحثة إختارت البحث هذا يف(Likert 

Scale) .تستخدم. التالعيذ تيلم دافيية ا لقياسبألنه عناس املقياس هذا الباحثة إختارت 
٬ عيتدل٬ و عالية٬ و جدا عالية٬ وهو: (Likert Scale)ليكرت  عقياس يف البديلة اإلجابات

 وحددت الباحثة النتيحة لكل االجابة كما التايل: .جدا عنخفض٬ و عنخفضو 
 3.4 جدول:

 جابة إلستبانة دافعية التعلم اللغة العربية لدى التالميذة اإلجالنتي
 (-السلبي ) اإلجابي )+(

 ةجالنتي جابةاإل ةجالنتي جابةاإل
                                                           

70 Sugiyono, Metode, 136 

مجع 
البيانات
الكمية

حتليل 
البيانات
الكمية

مجع 
البيانات
ةالكيفي

حتليل 
البيانات
ةالكيفي

تفسري 
التحليل 
البيانات 
الكمية 
والبيانات 
الكيفية
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 1  جدا عالية 5  جدا عالية
 2 عالية 4 عالية
 3 عيتدل 3 عيتدل
 4 عنخفض 2 عنخفض
 5 جدا عنخفض 1 جدا عنخفض

 (Mean)المتوسط  (ب

 أعا الصيغة اليت إستخدعتها الباحثة فه : 
M= 

∑ 𝒙

𝑵
 

 البيان:
 M  املتوس = 
 N عدد اليينة = 
 X عدد الرتدد = 

 
 
 (Interval)قرر نتائج الفترات  (ج

  إستخدعتها الباحثة فه : وأعا الصيغة اليت
 

R= NT-NR+1 

 البيان:
 NT النتيجة اليليا = 
 NR النتيجة األدىن = 
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 (classification)تصنيف  (د

 االجتاه٬ ملتغريات فئات 5 إىل يةفيالدا عتغريات ت الباحثةصنفيف عرحلة األخرة٬ 
 على يةفيالدا تصنيف ييتمد. جدا وعنخفضة وعنخفضة عيتدلو  وعالية جدا عالية وه 
 :71التالية بالشروط فئات 5

 3.6 الجدول:
 دافعية تعلم لدى تالميذ  الصيغة درجة

 (Class Interval)فاصل الفصل   درجة
 𝜎 < x .1,5+  جدا عالية

 𝜎 < x  ≤ +1,5. 𝜎 .0,5 + عالية

 𝜎 < x  ≤ +0,5. 𝜎 .0,5 - عيتدل

 𝜎 < x  ≤ -0,5. 𝜎 .1,5 - عنخفض

 x ≥ - 1,5. 𝜎 جدا عنخفض

 االفرتاضية املتوس  ٬النتيجة األدىنو  النتيجة اليليا حتقيق بيد املتغري االجتاه حتديد 
(μ) املثايل امليياري واالحنراف (σ)  التاليةبالصيغة  األرقاموتوجد: 

=  (μ) االفرتاضية املتوس 
1

2
 (النتيجة األدىن+النتيجة اليليا) 

=   (σ) املثايل امليياري االحنراف
1

6
 (النتيجة األدىن-النتيجة اليليا) 

 
البحث الكيف  ليؤكد٬ ويثبت٬ وييّمق٬ يّتسع نتائج البحث الباحثة وتستخدم  

طراز  على اكيفي  اوصفي الباحثة حتليال قومتالكم  اليت وجدهتا الباحثة يف عرحلة األول. 
 :72يل كما واخلطوات اليت قدعت الباحثة  . (Huberman) وهوبريعان (Miles) عيلس

 
 

                                                           
71 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 148 
72Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi,cet.6, (Bandung: Alfabeta, 2016), 420 
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  البيانات جمع (أ

 البيانات عن املطلوبة وحلصول البيانات جلمع واملالحظة املقابلة الباحثة تستخدم
 بونج احلكوعية االبتدائية درسةامل تالعيذ لدى اليربية اللغة تيلم دافيية يف املؤثرة اليواعل
  .أتشيه تشاال

   (Data Reduction)البيانات  تخفيض (ب

 يصنف٬و  ٬جيلخ الذي البحث التحليل أشكال عن شكلهو ختفيض البيانات   
الباحثة  ميكنو  جيدة بطريقة البيانات وينظم الضرورية غري البيانات عن صيتخلّ  يوجه٬و 

 البحث. النتائجإلستنتج 
تيلم اللغة اليربية بيانات املتيلقة باليواعل املؤثرة يف دافيية على الالباحثة  ركزتو   
األشياء املهمة عن  ذأخمث ت٬ ال أتشيهاشت بونج بتدائية احلكوعيةدرسة االامل تالعيذلدى 
 ذتستطيع أن ختفض البيانات ألخ نعكس ذلك. إذ الباحثة رعىتتثناء و سغري اإل

 جمع البيانات املوجودة٬ والستمرار حبث اليلمى.فياألخبار الواضحة ولسهولة الباحثة 
 (Data Display)عرض البيانات  (ج

 للقيام املنظمات تسمح اليت امليلوعات عن جمموعة عن عبارةه   البيانات عرض
 استخالص إعكانية وتوفري أمناط إجياد إىل البيانات عرض ويهدف. البحث استنتاجات
ى تغلب على كيفيرض البيانات يف البحث التاخلطوة التالية.  وإعطاء االستنتاجات

قع وتنظم اليمل عؤّسسا على طريقة كتابة الوصفّية. بيرض البيانات تسهل يف فهم عا و 
حصول الفهم. عرض البيانات املستيملة الكثرية يف البحث الكيف  ييىن بالنصوص 
القصصية. وبيرض البيانات تستطيع أن جتيل الفكرة الرئيسية الستمرار البحث على قدر 

 الفهم.
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 (Conclusion)أخذ االستنتاج  (د

يف حبث الكيف  هو عكتشفة جديدة اليت مل توجد سابقا.  االستنتاجأن 
واستخدعت الباحثة إلجابة حتديد املسألة احملدودة وأخذ االستنباط عن تلك البيانات 

البحث وفقا  اباستنتاج عا توصل إليه ةالباحث تعقاة فف  هذه اخلط٬ املوجودة
 .اوطبقا بتفسرياهت ةبتصنيفات املبحوث
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها   

 
اإلستبانة٬ وات البحث وه  وقد شرحت الباحثة يف الباب الثالث عن أد
البحث مليرفة دافيية تيلم اللغة   واملالحظة٬ واملقابلة. واستيملت الباحثة هذه أدوات

يف واليواعل املؤثرة  أتشيه تشاال نجبو  احلكوعية االبتدائية املدرسةاليربية لدى تالعيذ 
ويف  .ال أتشيهاشت نجبو  ة احلكوعيةبتدائيدرسة االِب تالعيذلدى  تيلم اللغة اليربيةية افيد

 بيد القيام بالبحث يف  الباحثة عن البيانات اليت وجدهتا الباحثة تشرح هذا الفصل
 .أتشيه تشاال نجب احلكوعية االبتدائية املدرسة

درجة دافيية للحصول على البيانات  الكم  والكيف  لبحثااحثة بقاعت البو 
 ة احلكوعيةبتدائيدرسة االتيلم اللغة اليربية لدى التالعيذ واليواعل املؤثرة لدى التالعيذ ِب

واستيملت الباحثة البحث الكم  . 2018/2019للسنة الدراسية  ال أتشيهاشت نجبو 
 تشاال نجبو  احلكوعية االبتدائية املدرسةيرفة درجة دافيية تيلم اللغة اليربية لدى تالعيذ مل

تيلم اللغة ية افييف دعمواعل عؤثرة يف  يرفةملواستيملت الباحثة البحث الكيف  . أتشيه
  .ال أتشيهاشت نجبو  ة احلكوعيةبتدائيدرسة االِب تالعيذلدى  اليربية

 

 البيانات وتحليلهاعرض المبحث األول: 
 بنج تشاال الحكومية االبتدائية المدرسة دافعية تعلم اللغة العربية لدى تالميذ .أ

 أتشيه
الصف الرابع٬ والصف اخلاعس٬ والصف  التالعيذ على البحث هذه وهتدف

 البحث هذه يف املشاركون كان.  أتشيه تشاال نجبو  احلكوعية االبتدائية درسةِب السادس
 يف وحتبون وهم عتحمسون ٬اخلصائص لديهم البحث هذه يف ناملشاركو . طالبا 91
 .املستمرة والتيلم التيليم عملية عن اخلصائصوظهرت الباحثة هذه  .اللغة اليربية التيلم
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 اللغةاليت يتيلق بالدرس  ونيفهم مل اليت ادةامل عنسأل التلميذ إىل امليلم  وأيضا
 تالعيذ أن الصةاخلالباحثة أن تقدم  ميكن اخلصائص٬ ة تلكالباحث رأت أن بيد .اليربية
. اليربية اللغة تيلم يف عالية دافيية لديهم أتشيه تشاال نجبو  احلكوعية االبتدائية املدرسة
تيلم اللغة اليربية  درجة دافيية سأن تقيي ةالباحث ريدت البحث٬ هذا عشكلة إىل استناداً 
 .استبيان باستخدام أتشيه تشاال نجبو  احلكوعية االبتدائية درسةِب تالعيذلدى 

 تختار ا. (Likert Scale) ليكرت عقياس البحث هذا يف الباحثة تستخدعوا
اللغة اليربية لدي تالعيذ  تيلم دافييةاإلستبيان  لقياسه عناسبا ألن املقياس هذا الباحثة

٬ وهو: (Likert Scale) ليكرت عقياس يف البديلة اإلجابات تستخدعا. يف هذه املدرسة
 .جدا عنخفض٬ و عنخفض٬ و عيتدل٬ و عالية٬ و جدا عالية

مليرفة  استبيانحيث  عنالباحثة  هاتمجي مت اليت البحث البيانات حتقيق إىل استنادا
اللغة اليربية لدى تالعيذ يف الصف الرابع٬ والصف اخلاعس٬ والصف  تيلمدافيية 

 التحليل٬ يستخدم الباحثة لذلك. أتشيه تشاال نجبو  احلكوعية االبتدائيةالسادس ِبدرسة 
 بني فرق هناك البحث. هذا يف التيلم الدافيية ملتغري اليام الوصف لتحليل الوصف 
 التجريبية البيانات عع حتدث قد اليتأو البيانات  (hypothetical data) االفرتاضية البيانات

(empirical data)  وصف أن ينظر نتائج ميكن(. امليدان يف الواقع أساس علىأو البيانات 
 :التايل اجلدول يف البحث بيانات

 4.1 الجدول:
 البيانات البحثوصف 

عدد  الفصل المتغير 
 التالميذ

عدد 
 السؤال

 االفتراضية البيانات
(hypothetical data) 

 التجريبية البيانات
(empirical data) 

maxX minX 𝜇 𝜎 maxX minX 𝜇 𝜎 

دافيية 
 تيلم

الصف 
4٬5 ٬6 

91 20 100 20 60 13.3 99 29 60 11.6 
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 :(hypothetical data)االفتراضية  البيانات

maxX  = السؤال لوزن النتيجة اليليا× عدد السؤال 
   =20  ×5  =100 

minX =  السؤال لوزن دىنالنتيجة األ×  عدد السؤال 
  =20  ×1  =20 

= ( μ) االفرتاضية املتوس 
1

2
 (النتيجة األدىن+النتيجة اليليا) 

    =1

2
 (100+20 = )60 

=  (σ) املثايل امليياري االحنراف
1

6
 (النتيجة األدىن-النتيجة اليليا) 

        =1

6
 (100-20 = )13.3 

 
 :(empirical data)التجريبية  البيانات

maxX  = السؤال لوزناليليا  النتيجة× عدد السؤال 
   =20  ×4.9  =98 

minX =  السؤال لوزن دىناأل النتيجة × عدد السؤال 
  =20  ×1.4  =29 

= ( μ) االفرتاضية املتوس 
1

2
 (النتيجة األدىن+النتيجة اليليا) 

    =1

2
 (98+29 = )63.3 

=  (σ) املثايل امليياري االحنراف
1

6
 (النتيجة األدىن-النتيجة اليليا) 

        =1

6
 (98-29 = )11.6 

 
نتائج الفرتات  الباحثة قرروالنتيجة األدىن. ت بيد حتصل الباحثة النتيجة اليليا 

(Range) .: وأعا الصيغة اليت تستخدم الباحثة فه  
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R= NT-NR+1 

 البيان:
 NT النتيجة اليليا = 
 NR النتيجة األدىن = 

R 1+ النتيجة األدىن -= النتيجة اليليا 
    =100-20+1  =81 

. وتريد الباحثة أن يبحث 5و عدد الفصل = R  =81قد تيرف الباحثة أن 
 بالصيغة األتية: (Class Interval)فاصل الفصل 
 ( : عدد الفصلR) فاصل=  (Class Interval)فاصل الفصل 

 16أو  16.2=  5: 81=                                
. يبدأ عن النتيجة األدىن إىل 16هو  (Class Interval)فاصل الفصل لذلك٬ 

 .100حيت  20النتيجة اليليا٬ ييين عن 

 
نتائج البيانات السابقة٬ صّنفت الباحثة أن البيانات إىل الدراجة الدافيية  عنو 

 اليت الصنف اجلدول تصنيف .جدا عنخفض٬ و عنخفض٬ و عيتدل٬ و عالية٬ و جدا عالية
 هذا عن التجريبية البيانات نتائج عن تنتج اليت البياناتلتصنيف  ته الباحثةستخدعا

 :ه  البحث
 4.2الجدول: 

 أتشيه تشاال بوغ الحكومية االبتدائية مدرسةدافعية تعلم لدى تالميذ ال درجة
 نسبة مثوية  (Frequency)تردد  (Class Interval) فترات درجة
 %  15.4 14 100-84  جدا عالية

 % 58.2 53 83-68 عالية
 % 26.4 24 67-52 عيتدل
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 % 0 0 51-36 عنخفض
 % 0 0 35-20 جدا عنخفض

 % 100 91 جمموع
نج تشاال بو يف املدرسة اإلبتدائية احلكوعية  تالعيذ أن السابقة اجلدول على بناء 
 عن جدوال السابق أن أن ترى ميكن. اليربية اللغة تيلم يف عرتفية دافيية لديهم أتشية
وال . ٬ و"عيتدل"" عالية"و٬ "جدا عالية" دافيية درجةلديهم  يف هذه املدرسة تالعيذ

 ". جدا عنخفض"و ٬"عنخفض"  دافيية درجةيوجد التلميذ يف هذا املدرسة اليت لديهم 
 عالية لديهم دافيية نج تشاال أتشيهبو أن تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية   (1

 بالنسبة تلميذا 14ه   84-100 :(Class Interval)على عستوى فرتات  جدا
 . ٪ 15.4: املئوية

على  عالية لديهم دافيية نج تشاال أتشيهبو أن تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية  (2
: املئوية بالنسبة تلميذا 53ه   68-83 :(Class Interval)عستوى فرتات 

58.2 ٪ . 
 عيتدل لديهم دافيية نج تشاال أتشيهبو أن تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية  (3

: املئوية بالنسبة تلميذا 24ه   52-67 :(Class Interval)على عستوى فرتات 
26.4 ٪ . 
الصف الرابع٬ والصف اخلاعس٬  تالعيذ أن السابقة اجلدوال على بناءلذلك٬ 

 يف رتفيةامل دافييةال لديهم أتشيه تشاال نجبو  احلكوعية االبتدائية ِبدرسة سادسال الصفو 
 ولكن يتدل٬ية املالدافي لديهم الذين التالعيذ بيض هناك أن رغم .اليربية اللغة تيلم
ية الدافي لديهم الذينأكثر عن التالعيذ عالية و جدا  عالية يةافيد لديهم الذين تالعيذال
 بدافيية التالعيذ عن ال توجد الباحثة ٬السابقة البيانات عن ت الباحثةتضحا. يتدلامل

ومث تقوم الباحثة البحث الكيف  مليرفة اليواعل الدافيية املؤثرة  .جدا عنخفضو  عنخفض
 نج تشاال أتشية. بو يف تيلم اللغة اليربية لدى تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية 
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املالحظة املباشرة اليت حصلتها الباحثة يف  وهذه البيانات عناسبة عن البيانات
نج تشاال بو تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية عملية التيليم والتيلم اللغة اليربية لدى 

أتشية. كثري عن التلميذ يف فصل الرابع واخلاعس٬ والسادس لديهم دافيية عالية يف تيلم 
اللية اليربية. هم يتمسون وفيالون يف عملية التيليم والتيلم املستمرة. وهم يهتمون عن 

ن حىت مت فهمهم عن املادة التيليمية بيان عن امليلم٬ ويسألون عن املادة اليت ال يفهمو 
 املنشودة.

عن البيانات املالحظة اليت حصلتها الباحثة أن هذه التلميذة ه  التلميذة عن 
. يف سابقة الباحثة اأجراه استبيان نتائج عن 95 درجة على حصلت يتال الرابع صف
 التلميذة وهذه .اليربية اللغة تيلم يف دافيية عالية جدا لديها يتال تالعيذال عن ةواحد ه 

 سألوت دجب امليلم شرح وهتتم التلميذة عن. احملدد الوقت يف اليربية اللغة فصل إىلتدخل 
 خارج اليربية اللغة عيلمة عع تيلم التلميذة عا وغالبا. دراستها تيليمية اليت متال املواد عن

 واملشاكل سابقا دراستها متت اليت املواد حول أسئلة التلميذة طرحوت. الدراس  الفصل
 . 73اليربية اللغة بتيلم يتيلق فيما يفهمها مل اليت

 حصل يتال الرابع صفوالبيانات اليت حصلتها الباحثة أن فيزة الكرام٬ التلميذ عن 
 ذيال تالعيذال عن واحد ه . يف سابقة الباحثة اأجراه استبيان نتائج عن 81 درجة على

 اليت والكتب أنفسهم بإعداد التلميذ يقوم .اليربية اللغة تيلم يفلديه دافيية عالية 
 جيًدا ةامليلم شرحب هتميسمع وي. الفصل إىل اليربية اللغة عيلم دخول قبل حيتاجوهنا
 يف ضجيج أي يصدر ال التلميذ. ويكتبه األشياء املهمة املتيلقة باملادة التيليمية وجديًا
 عندعا سييًداالتلميذ  كان.  بالدرس يهتمون ال الذين أصدقائه يوبخ عا وغالباً  الفصل
. صحيح وبشكل بسرعة فيله. تدريسها يتم اليت باملواد املتيلقة اتالتمارين امليلم طلب
 .74الدرجة اليالية عن أصدقائه تلميذال هذا حصل املالحظة٬ وقت يف

                                                           

 (2018سبتمرب  9)أتشيه٬  ة٬عالحظ٬ ذكرا عستغفرة 73 

 (2018سبتمرب  9)أتشيه٬  ة٬عالحظ٬ الكرام فيزة 74 
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 درجة على حصل يتال الرابع صفوالبيانات اليت حصلتها الباحثة أن التلميذ عن 
لديه  ذيال تالعيذال عن واحد ه . يف سابقة الباحثة اأجراه استبيان نتائج عن 59

 هذاو . دائًماجبد اليربية  اللغة تيلم التلميذ هذا .اليربية اللغة تيلم يفدافيية عيتدلة 
 الكتب يفتح هوف الصف٬ إىل تدخل مل اليربية اللغة يتيلم فردا رغم أن عيلمة التلميذ
يبحث ل قاعوسه ويفتح املدرسية الكتب قراءة يف جادا التلميذ يبدو. الكتاب ويقرأ اليربية
 تلميذال عن أيًضا التلميذ يطلب. اليربية اللغة كتابيف   يفهمها ال اليت املفردات على
 .75اليربية اللغة دروس يف يفهموهنا مل اليت بالقراءة املتيلقة خرى أسئلةاأل

عن البيانات املالحظة اليت حصلتها الباحثة أن هذه التلميذة ه  التلميذة عن 
. يف سابقة الباحثة اأجراه استبيان نتائج عن 88 درجة على حصلت يتال اعساخل صف
 التلميذة وهذه .اليربية اللغة تيلم يف دافيية عالية جدا لديها يتال تالعيذال عن ةواحد ه 

 اليربية اللغة تيلم حتب هذه التلميذة .احملدد الوقت يف اليربية اللغة فصل إىلتدخل 
وامليلمة اللغة  الباحثة دخلت عندعا. اليربية اللغة تيلم يف جديته عن رؤيتها للباحثة ميكن

 مل أنه الرغم على. جبدية اليربية القصة الكتب قرأت هذه التلميذة. الفصلاليربية إىل 
 مت وعندعا. الكتاب يف جديدة فرداتامل صلحت الكنه. الكتاب يف القصة حمتويات يفهم
 حمتويات فهمل املساعدهت اليربية اللغة يلمع عن هذه التلميذة طلبت. كاعلة  التيلم عملية
هذا  لفهمهذه التلميذة  لتوج  الباحثة اليربية اللغة عيلمة تطلبو  .الكتاب هذا

 .76الكتاب
 درجة على حصل يتال الرابع صفوالبيانات اليت حصلتها الباحثة أن التلميذ عن 

لديه  ذيال تالعيذال عن واحد ه . يف سابقة الباحثة اأجراه استبيان نتائج عن 81
 اليت التدريبات يف صنية وعتحمس التلميذ سييد هذا .اليربية اللغة تيلم يفدافيية عالية 

 أن رغم التدريبات للقيام عتحمًسا ظلالتلميذ  هذاو . اليربيةة اللغة امليلم هاتقدع
 هذا يستجيب. صيبة ألسباببا ةامليلم هاتقدع اليت باملهام للقيام كساىل  كانوا  أصدقاءه

                                                           

 (2018سبتمرب  9)أتشيه٬  عالحظة٬٬ إحلام عوالنا 75  
 (2018سبتمرب  10)أتشيه٬  ة٬عالحظ٬ دوي خلق  طهارة 76 
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 على حيصل ال أنه الرغم على ة اللغة اليربيةامليلم هاتقدع اليت للمهمة الفور على التلميذ
 .77فصله يف الدرجة اليالية

عن البيانات املالحظة اليت حصلتها الباحثة أن هذه التلميذة ه  التلميذة عن 
. يف سابقة الباحثة اأجراه استبيان نتائج عن 85 درجة على حصلت يتال سادسال صف
التلميذة  وهذه .اليربية اللغة تيلم يف دافيية عالية جدا لديها يتال تالعيذال عن ةواحد ه 

 التلميذة وهذه .دراستها تيليمية اليت متال املواد عن سألوت دجب امليلم شرح هتتم عن
 ةامليلمإىل  أسئلة تسأل التلميذة وهذه .احملدد الوقت يف اليربية اللغة فصل إىلتدخل 
. يفهمها مل اليت وادامل ٬ عنالفور على التلميذة أل وهذهوتس. وعتحمس كبري  حبنون
 فهمت تستطيع أن إذا فرحية وه . اليربية اللغة دروس يف جيدة درجة التلميذة هذه صلحت

 .78كاعلةب اليربية الدروس
عن البيانات املالحظة اليت حصلتها الباحثة أن هذه التلميذة ه  التلميذة عن 

. يف سابقة الباحثة اأجراه استبيان نتائج عن 82 درجة على حصلت يتال سادسال صف
 التلميذة وهذه .اليربية اللغة تيلم يفدافيية عالية  لديها يتال تالعيذال عن ةواحد ه 

 شرح هتتم عن .ة اللغة اليربيةامليلم هاتقدع اليت التدريبات يف صنية ةوعتحمس سييدة
 توبخ التلميذة وهذه عا غالباً تيليمية اليت مل تفهم. ال املواد عن سألوت دجب امليلم

التيليم  عمليةامليلمة دث حت عندعا الفصل يف ضوضاء يصدرون الذين األصدقاء
 .79التيلمو 

 درجة على حصل يتال الرابع صفوالبيانات اليت حصلتها الباحثة أن التلميذ عن 
لديه  ذيال تالعيذال عن واحد ه . يف سابقة الباحثة اأجراه استبيان نتائج عن 59

هذا التلميذ . دائًماجبد اليربية  اللغة تيلم التلميذ هذا .اليربية اللغة تيلم يفدافيية عيتدلة 
                                                           

 (2018سبتمرب  10)أتشيه٬  عالحظة٬٬ عزيز عنالنا 77  
 (2018سبتمرب  12)أتشيه٬  عالحظة٬٬ يونا شاكريا 78  
 (2018سبتمرب  12)أتشيه٬  عالحظة٬٬ دينا أزكيا 79  
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يف  وعتحمس التلميذ سييد هذا .ة اللغة اليربيةامليلم شرح االلتفات إىل أصدقائه يدعى
 يف صناعة عتحمًساالتلميذ  هذاو . ة اللغة اليربيةامليلم هاتقدع اليت التدريبات صنية

 عن إضافية عهمة على باحلصول سييًدا التلميذ هذا كانة.  امليلم هاتقدع اليت التدريبات
 نظرتو . االسرتاحة يف وقت الفور على ذلك سيفيل إنه وقال ة اللغة اليربية.امليلم
 .80الفصل يف ةامليلم عن عنزل بواجب يقوم التلميذ هذا أنة الباحث

 درسةاملباشرة لدى تالعيذ امل عن املالحظة الباحثة هاتمجي اليت البيانات عنلذلك٬ 
 يف رتفيةامل دافييةال لديهم نأ اليربية اللغة تيلميف  احلكوعية بونج تشاال أتشيه االبتدائية

احلكوعية بونج تشاال  االبتدائية درسةواليمليات اليت قدعها التالعيذ امل .اليربية اللغة تيلم
 أتشيه يف عملية التيليم والتيلم املتيلقة بالدافيتهم لتيلم اللغة اليربية ه :

 .املناسب الوقت يف الفصل يدخل التالعيذ إىل (1
 .دجب ةامليلم شرح إىل يهتم التالعيذ (2
إىل  امليلم يدخل أن قبل اليربيةالدرس اللغة  الكتب أن ييددوا التالعيذ يقوم (3

 .الفصل
 .واألصدقائهم م اللغة اليربيةمليلمإىل ا فهمهاي مل اليت املواد عن التالعيذ يسأل (4
 .إىل الفصل دخلت مل ةامليلم الرغم على اليربية اللغة يتيلم التالعيذ يزال ال (5
 .والتيلم التيليم عملية تتم عندعا ضوضاء التالعيذ يصدر ال (6
 .نشطا وفياال الفصل يف التالعيذ يتيلم (7
 .الدراس  الفصل خارجيف  اقيعم اليربية اللغة لفهم امليلم توجيه التالعيذ يطلب (8
 .افور  يصنع التدريباتو  ةامليلم عن التدريبات أن حيصلوا التالعيذ حيب (9

 
 

                                                           

 (2018سبتمرب  12)أتشيه٬  عالحظة٬٬ حممد عفيف 80  
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 االبتدائية بمدرسة تالميذ لدى العربية اللغة تعلم مؤثرة في دافعيةالعوامل ال .ب
 أتشيه تشاال بنج الحكومية

أن النجاح يف تيلم اللغة اليربية الييتمد على طرائق التدريس املتبية فحسب بل  
 يواعلكذلك على قدرات املتيلمون والدافيية التالعيذ للتيلم املوجودة لديهم. وهناك ال

 عواعلالدافيية٬ وعواعل السن٬ و  عواعله :  اليربية٬ اللغة تيلم بنجاح تتيلقاليديدة 
الدافيية  عواعل. وتبحث األن عن البيئية اليواعلو  ٬األوىل اللغة عل٬ وعواالرمسية اليرض

 التالعيذ لتيلم اللغة اليربية.
 قيادة عواعل إىلتاج حي حبيث٬ ميتيلتيلم و  ةعملي والدافيية ه  شيئ عهمة يف

 على حيصلونأن  التالعيذ جييل اليالية ةالتيليمي يةالدافي. التالعيذ وخارج داخل عن أقوى
 .املرجوة التيلم األهداف على حيصلون وكذلكاملرجوة  التيلم عملية

 درسةِب اليربية اللغة تيلميف  التالعيذ عن دافيية الباحثة هاتمجي اليت البيانات عن
 يف والسادس واخلاعس الرابع الصف أن تالعيذ يف. تشاال أتشيه بونجاحلكوعية  االبتدائية
 نتائج عن ة أن تيرف هذه البياناتالباحث كنومت. عالية دافيية لديهم درسةهذه امل
 ةالباحث حّللت و. قدعتها الباحثة سابقا اليت اليربية اللغة يف تيلم دافيية التالعذ ياناستب

 االبتدائية درسةامل لدى التالعيذ اليربية اللغة تيلمدافيية يف  درجة لتحديد ةناالستبا
 .تشاال أتشيه بونجاحلكوعية 
 أن التالعيذ يف هذه املدرسة لديهم ٬السابق املبحث يف الباحثة شرحت كما

 يةدافي لديهم الذين تالعيذال عن ال توجد الباحثةو . وعيتدل عالية جدا٬ وعالية٬ دافيية
 ؤثرامل اليواعل تقوم الباحثة البحث الكيف  مليرفة لذلك. جدا نخفضاملو  نخفضامل

 .اليربية اللغة تيلميف  تشاال أتشيه بونجاحلكوعية  االبتدائية درسةالتالعيذ امل لدافيية
 تيلم يفدافيية التالعيذ  على ةؤثر امل اليواعل يرفةمل ًياكيف  عنهًجا الباحثة تستخدعا
. املطلوبة البيانات على صولواملالحظة حل وتستخدم الباحثة املقابلة اليربية٬ اللغة

 االبتدائية ِبدرسةعن عواعل عؤثرة لدافيية التالعيذ  البحثوحصلت الباحثة البيانات 
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يف تيلم اللغة اليربية٬ عن حيث الدافيية الداخلية والدافيية  أتشيه تشاال بونج احلكوعية
 :ه اخلارجية التالعيذ ف

 
 الداخلية  العوامل .1

 أن وميكن أنفسهم لتالعيذا داخل عن جاءت اليت احلاالت ه  الداخلية اليواعل
 اليواعل الباحثة عن هااليت حصلت البيانات أعا. والتيليم التيلم يف عملية شجيهمي

 بونج احلكوعية االبتدائية ِبدرسةلدى التالعيذ  اليربية اللغة تيلم يف دافيية ؤثرامل الداخلية
 ٬ فه :أتشيه تشاال
 الحب (1

 االبتدائية درسةِب عن التالعيذ غالبية نالباحثة٬ أ هاحصلت اليت البيانات عن
والحظت . اليربية اللغة تيلم يف دافيية عالية لديهم أتشيه تشاال بونج احلكوعية
تيلم والتيليم يف الفصل٬ وهم يتمسحون يف  عملية عنالبيانات  هذا الباحثة
 أن التالعيذ يف صف السادس حييبونوالحظت الباحثة أيضا٬ . اليربية اللغة تيلم
هم يستميون و  اليربية٬ اللغة وهم يستيدون لتيلم ٬ةحبماس امليلم حتياة على

 :أعاليا حسين قالت كما.  81ةديجب امليلم شرحويبصرون 
 .82"أحب الدرس اللغة اليربية"

 لشرح سببها قدعت وال رِبختص ةالباحث سؤال على التلميذة هذه تأجاب
التيليم  عملية تتم عندعا البيان هذا تأن تثب التلميذة كنمت لكن. إجابتها

وتكتب عن شرح  ةديجب امليلم شرحيسمع ويهتم  وه . اليربية اللغة التيلمو 
دافيية  متلك اليت ادسسال الصف يف التلميذة ىحدامليلم يف كتاهبا. وه  إ

 .االسابق التيلم دافيية استبيان نتائج على بناء. عرتفية

                                                           

 (2018أغسطس ٬28 ِ)أتشيه٬ املالحظةسلوك التالعيذ يف عملية تيلم والتيليم اللغة اليربية٬  81 
 (2018سبتمرب  4)أتشيه٬  عقابلة٬حسين أعاليا٬  82 
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 هذه تدخل. هذه التلميذة على الباحثة هبا قاعت اليت املالحظة إىل استنادا
ت هذه التلميذة وجلس احملدد الوقت يف س اللغة اليربيةالدر  الفصل التلميذة إىل

 وال ةيدجب ةامليلم تشرح إىلالتلميذة  ستمعت. أعام األستاذة٬ وه  تتيلم جبيدة
 .اهتصديق عع تحدثت

 اللغة تيلم يف السيداء بالتالعيذ تتيلق بيانات على الباحثة تحصل مث
 :تقالاألخرى. وتلك التلميذة  التلميذة عع ادثاتاحمل الباحثة قوموت. اليربية
 .83أحب اللغة اليربية" "

ت جلس. هذه التلميذة على الباحثة هبا قاعت اليت املالحظة إىل استنادا
املادة التيليمية جيدة. يف أعام األستاذة ومسيت شرح امليلمة عن  هذه التلميذة

وسألت هذه التلميذة إىل صديقتها عن املادة التيليمية الصيبة. وصنيت هذه 
 .84التلميذة الوجبات اليت تيطيها امليلمة بسرور وجيد

وقالت عيشا خريا التالعيذ الصف اخلاعس ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية بوغ 
 تشاال أتشيه:

 .85غة اليربية ه  اللغة القرآن"" أحب الدرس اللغة اليربية ألن الل
 القرآنحتب  تلميذةال هذه إن ٬الباحثة هاقدعت اليت املالحظة إىل استناداً 

إىل أي  القرآن أن حيمل تلميذةال اهلدف عن الباحثة تسألو . الكرمي حبا مجا
 تلميذةال هذه تحفظ قد. الكرمي القرآن فظأهنا تريد حل تلميذةال توجبو . عكان
 لغة ه  اليربية اللغة ألن اليربية اللغة تيلم بحت لذلك. القرآن عن آيات
  .86القرآن
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 بونجوقال أفضل ذكراهلل التالعيذ الصف الرابع ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية 
 تشاال أتشيه أن:

 .87"اللغة اليربية ه  اللغة اليربيون. وأنا أحب اليربيون"
ألنه حيب  حيبها اليت اللغة ه  اليربية اللغة إن قال ٬السابقة البيانات عن
 عربيةوعن املالحظة اليت قدعتها الباحثة٬ أن هذا التلميذ يستيمل قبية  .اليربيون
وتيلمه اللغة اليربية جبيدة وسأله املادة اليت مل يفهم إىل  .اليربيون عع عتطابقة

 . 88امليلمة اللغة اليربية
 اللغة تيلم يف السيداء بالتالعيذ تتيلق بيانات على الباحثة تحصل مث
. وذلك التلميذ الفصل يف األخرى التلميذ عع ادثاتاحمل الباحثة قوموت. اليربية
 :قال

ألنين  املدرسة هذه يف سييد أنا لذلك ٬أحب اليت اللغة ه  اليربية اللغة""
 .89"اليربية اللغة تيلمأن  ميكن

 اهتماعها. حيبها اليت اللغة ه  اليربية اللغة إن قال ٬السابقة البيانات عن
 اليربية اللغة حيبون ال اآلن كثري عن التالعيذ  ألن. عيّجب ش ء اليربية باللغة
 . مهل فيدع غري ألهنا
 عندعا سييدهذا التلميذ  إن. الباحثة هبا تقاع اليت املالحظة على بناءو 
 اليربية يرحب امليلم فإنه الفصل٬ إىل امليلم ينظر عندعا. اليربية اللغةتيلم 
 .90اليربية اللغة دروسب املتيلقة التلميذ الكتوب وإعداد. بسرور

 يدخل: وه  ٬اللغة اليربية تيلم يف ليدافيون تالعيذال واحملوالت اليت قام هبا
 امليلم شرحتالعيذ عن ال ويهتم احملدد٬ الوقت يف الدراس  الفصل إىل تالعيذال
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 املادة حول إضافية باكت  تالعيذاليقرأ و  جبد٬ويتيلم التالعيذ اللغة اليربية  د٬جب
 .يف املكتبة امليلم يدرسها اليت

تشاال أتشيه  بونجاحلكوعية  االبتدائية درسةِب تالعيذ أن االستنتاج ميكن
  التيلم جناح يتأثر. جبدية ويدرسوهنا اليربية اللغةيفرحون ويتمسحون يف تيلم 

 تالعيذال كان  إذا. تيلمها جيب اليت الدروس حول ال أو السيداء تالعيذبال كثريًا
 هو عنها ينبع اليت يةالدافي أن حىت. قلبه جبدية يدرس فالتالعيذ بدرس٬ سييًدا
 أصدقاء إىل ينقله أن وميكنه له عفيًدا أعر هو تيلُّمه سيتم وعا. مداخله عن حبت
 .نآخرو 

 أجراها اليت واملالحظة املقابلة نتائجعن  الباحثة هاحصلت اليت البيانات عن
 اللغة تيلم يف التالعيذ احلب نأ ال٬تشا بونجاحلكوعية   االبتدائية درسةِب الباحثة
 احلب أعا. هو شيئ عن أشياء اليت تشجيع التالعيذ يف تيلم اللغة اليربية اليربية
التالعيذ حيب اللغة اليربية عن قلوهبم٬ : فه يف تيلم اللغة اليربية  تشجييهم اليت

ألهنا للغة القرآن الكرمي٬ والتالعيذ حيب اللغة اليربية حيب اللغة اليربية  والتالعيذ
 ألهنا للغة اليرب.

 
 الحاجة .1

 اليربية اللغة يتيلم تالعيذال عن أن كثري ٬الباحثة هاتحصل اليت البيانات عن
٬ ش ء إىل حاجتهمو . طويلة أو قصرية لفرتة حيتاجونه ش ء على للحصول
. اليربية اللغة لتيلم همدافييت زيادة يف للغاية فيالة حتقيقه يف يرغبونالتالعيذ 
وهلا  ةواحد تلميذة هناك. رغباهتم حتقيق حياولون وسوف جبد يدرسون لذلك٬

 :توقال ٬املطلوبة األهداف لتحقيق اليربية اللغة اهلدف يف تيلم
 .91"امليهد إىلدراسيت  واصلأ أن أريد" 
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 ه  إىل امليهد دراستها واصلتل الرغبة أن٬ عرفت الباحثة البيانات تلك عن
 اليربية اللغة وه  تتيلم. لتحقيق حاجتها ريدت اليت يةالداخل اليواعل عن واحد

 .إىل امليهد دراستها واصلتل
 هذه يزور. هذه التلميذة على الباحثة هبا قاعت اليت املالحظة إىل استنادا

تريد التلميذة أن . اليربية اللغة ِبواد ةاملتيلق لتيلم يف غرفة عيلم التلميذة عيلمتها
تريد التلميذة . اليربيةاللغة ب التحدث عنه تطلب اليت إىل امليهد دراستها واصلت

تيليم  عملية إعا يف. ةووجب عليها لتيلم اللغة اليربية نشيط االختبار جيتازأن 
 .92اليربية اللغة عيلم عع الفصل وخارج اليربية اللغة تيلمو 

 اليربية اللغة تيلم يف عتحمسا واحًدا اتلميذً  هناك أنالباحثة  تحلظ مث
يتمسح  جيله عا عن سألت الباحثة مث استيا٬ رزك  وهو. جبيد امليلم يهتم شرحو 
 :قالو . اليربية اللغة تيلم يف

 .93"جيدة درجات على للحصول اليربية جبد أدرس"
 مسحعت تالعيذال جتيل ه  شيئ اليت جيدة تريد التلميذ أن حيصل درجة

 درجة على للحصول تالعيذال واحتياجات تشجيع بسبب. اللغة اليربية للتيلم
 .يريد عا على حلصول أن جيتهد تالعيذالوجيب  .جيدة

ييمل هذا . هذا التلميذ على الباحثة هبا قاعت اليت املالحظة إىل استنادا
 االنتهاء حىت آخرين أصدقاء والتلميذ اليبايل إىل. يدجب الدراس  املهمة التلميذ
. القيمة اليليا على التلميذ حصل ٬تيلمتيليم و  عمليةويف . الدراس  املهمة عن
 هو تلميذال وهذا. القيمة اليالية لديهمالذين  أشخاص 3 عن ةامليلم تعلن

قيمة بال سييًداالتلميذ و  ٬القيمة اليالية على حيصل الذي تالعيذال عن واحد
 احتياجته يف تيلم اللغة اليربية٬ وهو:. وقال التلميذ األخرى عن 94 اليالية
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 .95"ةامليلم عن هدية على صولحل اليربية اللغة درست"
 يف نويرغبو  تالعيذلل حمفزًا عاعالً  امليلم عن اهلدية تيترب البيانات٬ هذه عن
 وتأكدت سألت مث. به قاعوا عا على املكافآت التلميذ يتوقع. اليربية اللغة تيلم

 :تقالو  اليربية٬ اللغة عيلمة ععالباحثة 
 ييط  الدرس هذا يف أنا بديلال يلمامل ولكن. للتالعيذ هدية أعط  ال أنا"

 نتائجالذي يقدم  تلميذوال. معمله نتائج ليشرح يأعر التالعيذ عندعا هدية
 .96"امليلم عن هدية على حيصلون عمله
 محاس تثري أن ميكن يةاهلد أن نيرف أن ميكننا ٬السابقة البيانات عن
 ةوميلك اهلدي . قبل عن هبا أن ييمل يريدون ال ييمل شيئ الذيل أيًضا التالعيذ

 ولكن. املكافأة على للحصولأن ييمل شيئ  يريدون تالعيذال ألنالسلب أيضا 
 .التيلم يف الطالب رغبةلتنمية  عؤثرة ةاهلدي إعطاء
 نعتحمسو  ليكونوا تالعيذال تنمية على أيًضا التالعيذ على امليلم اهتمامو 
 :وهو ٬فضيلة باشا ذكر كما.  اليربية اللغة لتيلم
لتلميذ الذك  فحسبه ولكن امليلمة يهتم كل التالعيذ يف ل يهتم ال امليلم"

 .97عملية تيلم والتيليم"
هذا  يسأل. هذا التلميذ على الباحثة هبا قاعت اليت املالحظة إىل استنادا

 جلميع الواجبات ةامليلم تأعر عندعا. إىل امليلمة يفهم ال اليت املواد عن التلميذ
وتنظر الباحثة أن هذا . نفسها الدراسية همةامل هذا التلميذ ييمل ٬التالعيذ
ة أن الباحث رأيت. الدراسية همةامل صنية يف يوجهه أن ةامليلم عن طلبت التلميذ
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قدرهتم لتيلم عن  تالعيذالامليلمة  متييز دون. بصرب تالعيذال مجيع يواجه امليلم
 .98اللغة اليربية

: فه  اليربية اللغة لتيلم أنفسهم دافيية يف التالعيذ اقدعته اليت أعا احملوالت
 نالناشطو  التالعيذو  ٬وصحيح جبيد مليلمة ويصنع عباشرةا عن ِبهامالتالعيذ  فرحي

 بطرق جيدة درجات على للحصول ويباه  التالعيذ اليربية٬ اللغة تيلميف 
 .خمتلفة
 اأجرهت اليت واملالحظة املقابلة نتائجعن  الباحثة هاتمجي اليت البيانات عن
 عا ش ء إىل التالعيذ اجةاحل نأ ال٬احلكوعية بوغ تشا  االبتدائية درسةِب الباحثة
لتيلم  التالعيذ يرغبه اليت حتياجاتاإل أعا. اليربية اللغة تيلم يف لتالعيذل دافياً 

 التالعيذ لوليحص ٬التالعيذ بطموح اليربية اللغةترتب  : فه اللغة اليربية 
ليوجد  واحلاجة ٬اهلدية التالعيذ لوليحص اليربية٬ اللغة سالدر  يف جيدة درجات
 .امليلمعن  هتماماال التالعيذ
 

 الخارجية العوامل .أ
 الذين نالفرديو  التالعيذ خارج عن تأيت اليت الظروف ه  اخلارجية اليواعل
 يف دافيية ؤثرامل اخلارجية اليواعل الباحثة عن هااليت حصلت البيانات أعا. لتيلم يشجيوهنم

 ٬ فه :أتشيه تشاال بوغ احلكوعية االبتدائية ِبدرسةلدى التالعيذ  اليربية اللغة تيلم
 
 المعلم .1

 لتدفع املهمة األشياء عن واحد هو امليلم ٬الباحثة هاحصلت اليت البيانات عن
حيب . يف تيلم اللغة اليربية أتشيه تشاال بونج احلكوعية االبتدائية ِبدرسةالتالعيذ 
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ألهنا تلطف عع كل التالعيذ. وامليلمة يزجرهم  اليربية اللغة التالعيذ امليلمة
 .وخارجه الفصل داخلوتنصحهم 
 ٬التدريس على امليلم قدرة عن فصلها يتم لن ن٬امليلمو  عن نتحدث عندعا

 ٬التيليمية املوادعناسبة ب املستخدعة وسائلالو  التيلم٬ يف املستخدعة قو والطر 
  .اليربية اللغة تيلم تفرحوال امليلمة إىل التالعيذ امينحه اليت يةوالدافي

 عالحظة على وبناءً . اليربية اللغة تيلم يف ةامليلم تيطيها اليت يةالدافي
امليلمة  تقال: عثل. اليربية اللغة تيلم أمهيةعن  تالعيذلل ةامليلم تيط  ٬الباحثة

 كنا  إذا مليرفتها املهم عن لذا القرآن ولغة اإلسالم لغة ه  اليربية اللغة أن
: عثل. اليربية باللغة جناًحا حققوا الذين األشخاصعن  التالعيذ وخيرب. نعسلمو 
 أيًضا وهناك. 99جبد اليربية اللغة ألنه يتيلم عصر يف الشخص يدرس أن ميكن

 ٬عع اليربيون اليربية باللغة التحدث وميكنهم اليمرةتؤدي  اليت  أشخاص
 يةدافي نميةلت ة األشياء صغرية سابقاامليلم تيمل. اليربية باللغة لتواصل همويسهل
 .اليربية اللغة تيلم يف التالعيذ
. اليربية اللغة تيلم يف تالعيذال دفعلت افيله عان ع امليلمإىل  ةالباحث تسألو 
 :تقال

 اللغة تيلم يف تالعيذبال االهتمام عدم ألن شديد حبزن أشير الواقع يف"
ديننا  حنب إذا ألن. نللمسلمو  جدا عهمة اليربية اللغة أن أعتقد. اليربية
 أحك  عا غالباً  لذا. اليربيةاللغة  ه و  املستخدعة اللغة حنب أن علينا والبد
 على وحيصلون اليربية باللغة ونتحدثيتيلمةن وي أشخاص عن قصصاً 
 وأريد اليربية اللغة عن اإلجيابية األشياء عن الكثري خيربو . حياهتم يف اعتيازات
 .100"سهلة لغة هو اليربية اللغة عن تالعيذالفكرة  تغيري
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 ينصح. اليربية اللغة تيلمتيليم و  عملية على الباحثة ةعالحظ على بناء
 نشطة تكون أن جيب بل عاعة دروس فق  ليس. لتيلم جبد وجيد تالعيذالامليلمة 
 ال اليربية اللغة فوائد أن الرغم على ٬ت امليلمةوقال. اليربية اللغة دروس لتيلم
 عع تلميذة أيضاات البيان هذاوتأكد . 101املستقبل يف ولكن اآلن الشيور ميكن
وقالت ذكية  ٬تشاال أتشيه بونجاحلكوعية  االبتدائية عدرسة يف السادس الصف
 :اخلريا

 .102" اليربية اللغة تيلمل نصيحةال قدمألهنا ت ٬اليربية اللغة فرح عع عيلمةأ"
 تكوين على كبريًا  تأثريًا امليلم اقدعه اليت واحلماس لنصائحلمبتدئني ال كان
 دائًما امليلم على جيب. ييجبه مل بش ء للقيام اهتالعيذ محاس تزيدو  الشخصية

 .إجيابية بأشياء طالبه رلتذك
 ةامليلم هذه ألن. يشك أن ميكن ال التدريس يفامليلمة اللغة اليربية  قدرةو 

 أنه عن الرغم على. عام كل  اليربية واللغة الدين بتدريس يقوم ةكبري   ةعيلم ه 
. اليربية اللغة تيليم يف خمتصاً  انهولك اليربية اللغة تيليم ليس عتخرجة عن قسم

 أن رغم. اليربية اللغة تيلم عملية على عالحظة عن الباحثة ظرهذه البيانات تن
فهم ل سهلة اللغة متستخد هالكنو . للتيليم كلغة  اليربية اللغة يستخدم ال ةامليلم

 هذا وينظر. بسرعة ةامليلم تفسري تالعيذال ونيفهمو . املادة التيليمية لدى تالعيذ
أن  مميكنه. ةامليلم أوضحها اليت املفردات يكررل تالعيذال ةامليلم ربخت عندعا أيًضا

 .103سهولةيوجب األسئلة ب
أن طرائق التدريس عن األدوات الفيالة واملهمة يف عملية التيلم والتيليم. 

 املستخدعة الطريقةووجب على امليلم أن خيتار الطريقة املناسبة باملادة التيليمية. و 
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البيانات  وهذا اجملموعة٬ طريقةناقشة و امل طريقة ه  اليربية اللغة تيلم يف امليلمة
 :تقال اليربية٬ اللغة يلمةع عع الباحثة عقابلة عن الباحثة ايرفهت

 أقسمهمو . اليربية اللغة ميتيليف اجملموعة  طريقةناقشة و امل طريقة أستخدم"
 علىالتالعيذ  ساعدةويهدف مل. تالعيذ 5 إىل 4 عن صغرية جمموعات إىل
 يف ونرفخي الذين تالعيذال بيض هناك ألن. أصدقائهمبالتيليمية  املواد فهم
 عن يتمكنوا حىت. أيًضا اليربية اللغة يفهمون عنهم واليديد اليربية اللغة تيلم

 .104"املادة لفهم البيض بيضهم عناقشة
 وتشرح تحدثت ال الباحثة. هبا تقاعاليت  هذا البيانات عناسبة ِبالحظةو 
 باملواد املتيلقة الواجبات يطىت لكنها. الصف أعامعن املادة التيليمية  كثرياً   ةامليلم

 بصرب التالعيذ رشديلمة تاملو . تدريسها سيتم اليت املواد لفهم اجملموعة يف التيليمية
 . يقدعوهنا اليت الواجبات ييرتضوا على الالتالعيذ  حبيث. املادة التيليمية تدريس يف

 .105الواجبات إلكمال عتحمسون ولكنهم
 فهمل تالعيذال لتسهيل يةميالتيل وسائلال مأن امليلمة اللغة اليربية تستخد

 اللغة تيليم يف امليلمة ستخدعهات اليت ئلالوسا عن اليديد هناك. التيليمية املادة
 يف اليربية اللغة يلمةع عع عقابلتها عن الباحثة يرفهت أن كنالبيانات مت هذا. اليربية
 :تقالو . احلكوعية بوغ تشاال أتشيه االبتدائية عدرسة
 باملواد املتيلقةاملفردات  فيها توجد اليتوالغناء  الشاشة أستخدم عا غالباً "

أو  تدريبة حضرتو . املفردات لتيليم بطاقة استخدعت أيضاو . التيليمية
  اليت اليربية الغناء علمت هناك. اليربية اللغة يف امليلم جودة تحسنيندوة ل
 جدا٬ عفيدة غناءال هذه. تالعيذال تدريس يف يل بالنسبة جدا عفيدة كانت
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لذلك٬ التالعيذ  . الغناء باستخدام املفردات حلفظ جدا سيداء تالعيذوال
 .106"للمبتدئني عناسبة الوسيل الغناء أن وأعتقد اليربية اللغة دروس حيبون
 ٬الباحثة يف عملية التيلم والتيليم اللغة اليربية البيانتات عناسبة ِبالحظة هذا

: حول امليلم تدرس املواد. اليربية اللغة تيليم يف شاشة تستخدم امليلمة أن
 يف شاشة اليت فيها املفردات املتيلقة الشرائح ةامليلم يرضت". البيت يف احلديقة"

 إهنم. شاشة استخدامب امليلمة يلمت عندعا سيداء املشاهدونالتالعيذ . ضوعباملو 
 عع ةالباحث قابلةِب أيضاالبيانات  هذا تيزز وقد. 107ومحاس حبذر ادةبامل يهتمون

 :توقال ٬ذكية اخلريا
 ألن اليربية٬ اللغة تيلمأحب  يننولك صيوبة اليربية اللغةأن  الرغم على"
 .108"شاشة على اليربية امليلمة الغناء يرضت

  ٬الباحثة يف عملية التيلم والتيليم اللغة اليربية البيانتات عناسبة ِبالحظة هذا
 ونعتحمس تالعيذال الباحثة أن ينظر. باملواد تيلقالغناء ع ةامليلم غينت تكان

 ةامليلمتأعر  عرات٬ ثالثة األغنيةامليلمة  تكرار بيد. األغنية غناء يف ونوعبهج
 لكن. كله  األغنية ونحيفظ مل مأهن يف عرحلة األوىل٬. ذلك الغناء لتكرار التالعيذ

 درسهات اليت املواد فظالتالعيذ حل يتمكنوا حىت. ةهولبس غنائها ميكنهم النهاية٬ يف
 .109جيدا ةامليلم

 جًدا عؤثرةً  شخصةً  ه  ةامليلم أنالسابقة  الباحثة هاتشرح اليت البيانات عن
 . ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية بوغ تشاال أتشيه اليربية اللغة تيلمتالعيذ لال دافيية يف
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تالعيذ يف ال لدافيية ةامليلم ومتلك امليلمة خصائص لتيلم اللغة اليربية. أعا احملوالت
 :فه  اليربية٬ اللغة تيلم

 اليربية اللغة تيليم يف هاصرب وت ةامليلم بتسمت (1
 اليربية  اللغة لتيلم حتفيزهم اليت لنصائحا امليلمة تقدم (2
للتالعيذ٬ اليربية  اللغة وفوائد تيلم اإلجيابيا قصصاً  امليلمة حتك  (3

 اليربية اللغة تيلم يف نشاطا ليكونوا
 اليربية اللغة تيلم يف املناقشة ةقيطر ال امليلمة ستخدمت (4
 .ملوادالتيليمية عناسبة با الوسائل ةامليلم ستخدمت  (5
 فظحل التالعيذ اللغة اليربية لدى لتيليم الغناء ةامليلم ستخدمت (6

 .املفردات
 

 األصدقاء .2
 التالعيذ حتفيز يف األصدقاء تأثري الباحثة حول تهاحصل اليت البيانات عن

 اليت البيانات. أتشيه تشاال بونج احلكوعية االبتدائية ِبدرسة اليربية اللغة تيلم على
 عارف حممد الباحث عع املقابلة نتائج. واملالحظة املقابلة الباحثة عن هاحصلت
 :ه 

 فهم يف يساعدونينهم و  ٬عن املادة التيليمية األصدقاء طاملا٬ سألت إىل"
 .110"اليربية اللغة
املادة  فهمل عرتفع محاس لديه. عن هذا التلميذ الباحثة ةعالحظ على بناء

 مل اليتالتيليمية  املواد حول طهارة هولق  دويإىل  عارف حممد سأل. اليربية اللغة
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 اللغة املادة فهمل يساعد صديقه الذي التلميذ ةالباحث تسأل مث. 111يفهمها
 :ألن اليربية اللغة لفهم هساعدت طهارة ولق ح دوي لسبب٬وا. اليربية
 كان  إذا سييد ألنين. اليربية اللغةاملادة   لفهم األصدقاء أساعد أن عا غالباً "

 .112األصدقاء حتب اللغة اليربية"
 أذكى ه  ه التلميذةهذ. عن هذه التلميذة الباحثة ةعالحظ على بناء
 الديه. تشاال أتشية بونجاحلكوعية  االبتدائية درسةِب السادس الصف يف تلميذة
 عن أيضا البيانات هذه على احلصول يتم. اليربية اللغة تيلم يف عرتفية ةمحاس
 تالعيذال عن جمموعة يف تلميذة وه  .قبل عن استبيان اليت قاعت هبا الباحثة نتائج
 الوس  يفهذا التلميذة  توجلس. اليربية اللغة تيلم يف عالية يةدافي لديهم الذين
 .113اليربية اللغة فهمل أصدقائها توساعد
.  جمموعات يف دائًما جيلسون الفصل هذا يف تالعيذالأن  الباحثة٬  رأيتو 
 أهنم يصنيون الوجيبات وتنظر الباحثة. تلميذا 5 إىل 4 عن تتكون جمموعة كل
 عن الغرض عن امليلم الباحثة إىل سألت مث. 114ة اللغة اليربيةامليلم هاتقدع اليت

 :ةاليربياللغة  ةامليلم توقال. الدراس  الفصل يف صغرية جمموعات تشكيل
 5-4وتشتمل اجملموعة إىل . الصغرية اجملموعاتأقسم التالعيذ إىل  طاملا٬"

 ال لكنين. اجملموعة عع املادة فهمل وأخربهتم التيليمية املواد تلميذا. وأعط 
. وعلمتهم فواحدة واحدة جمموعة زرت. املادةتلك  فهمل أرشدهم زلت
 .115"بسهولة ادة التيليميةامل تالعيذال يفهم الطريقة هبذه
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 يف جًدا عؤثرةً  أيًضا السابقة أن األصدقاء الباحثة هاتشرح اليت البيانات عن
. تشاال أتشيه بونجِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية  اليربية اللغة تيلمتالعيذ لال دافيية

 :فه  اليربية٬ اللغة تيلمتالعيذ لال يف دافيية األصدقاء أعا احملوالت
 وييلمهم لتيلم اللغة اليربية اليربية اللغة لفهمالتلميذ  يساعد األصدقاء( 1
 ةامليلم درسهات اليت باملواد ةتيلقعع التلميذ ع ناقشاألصدقاء ي 2
 اليربية اللغة تيلمإىل التلميذ ل ومحاسة األصدقاء ييط  تشجيية( 3
 

 الوالد .3
 التالعيذ ِبدرسة فعالتد والدال تأثري حول الباحثة هاحصلت اليت البيانات عن
حصلتها  اليت البيانات. أتشيه لتيلم اللغة اليربية تشاال بوغ احلكوعية االبتدائية
 :قال آزكيا رزق  عع املقابلة نتائجأن . واملالحظة املقابلة الباحثة عن

 .116"يهدامل عن ةتخرجع اليت يتأخ عع املنزل يف املنزيل الواجب صنيت"
وميلك أخ وأخت عؤثرة للتالعيذ يف تيلم اللغة اليربية. التالعيذ يستطيع أن 
يتيلم و يسأل عن املادة التيليمية الذي مل يفهم. ومها الشخصان املرتابطان 

 دائما عع التلميذ يف البيت. ويسهل التلميذ لتيلم وفهم املادة. 
 اليت املنزيل الواجب تلميذ هذا مجع ٬الباحثة هبا تقاع اليت املالحظة عنو 
 الواجب هلذه 80درجة  على التلميذ وحيصل. املناسب الوقت يف ةامليلم اأعرهت
 عن اليربية يكتب أن تيلم إنه وقال. وأنيقة جيدة عربية كتابة  لديهو . املنزيل
 . 117يهتأخ

يف تيلم اللغة اليربية. ووالده  والديه باهتمام حيظى ىخر األ تلميذ قال مث
 :أعاليا حسين ه  املنزل٬ يف اليربية اللغة الوجيبات الدراسيةيستطلع كتاب 
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ت والديت إىل التلميذ عن أحوال تيليم سألو . والديت عع اليربية تيلمت"
 .118حقيبيت يف باالكت مجيعوإسطليت والدتى  اللغة اليربية يف هذا اليوم.

وه  . التيليم أمهية تفهم والدة التلميذ أن نرى أن ميكن البيانات هذه عن
 يف اطفله هبا يقوم اليت اليمل باكت  مجيع ويرى املدرسية حقيبته دائما يستطلع
 .اطفله عليها حصل اليت النتائج الوالدة ترى وأيضا. املدرسة
 تلميذً  إىل يتضمن التلميذة هذه تكان  ٬الباحثة هبا تقاع اليت املالحظة عن
 على اليربية اللغة كتابا  وأصدر عكانه يف تجلس. اللباس عستيملة يف عرتتبة
 على سييًدا وكان ةامليلم عن املهمة على حصل عندعا سييًداوهو . الفور

 .119ةامليلم اأعرهت اليت املنزيل الواجب
اللغة  الوجيبات صنية يف ساعده عن عن التالعيذ أحد ة إىلالباحث توسأل
 :اهلل فرجاة وقال. اليربية
 ألن. فسألت إىل الوالدي أستطع مل إذا. عنفردا عنزيل واجبصنيت "

 .120"اليربيةاللغة  أن ييلم يستطيع والدي
 شرح هتم بالتلميذي  ٬الباحثة على هذا التلميذ هبا تقاع اليت املالحظة عن
 األصدقاء إىل الصديقات يوّجه وال أصدقائه عع يتحدث ال وهو .دجب امليلم

 إعا ٬امليلمة دراستها تتم اليت املواد حول أسئلة سإل هذا التلميذ حيب. اآلخرين
 .121عيلمتهأو  إىل أصدقائه سإل
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 يليبيف األسرة  أفراد مجيعأن  ٬الباحثة عليها تحصل اليت البيانات عن
 يف دافيية األسرة أعا احملوالت. اليربية اللغة تيلمل دافيية التالعيذ يف هاعا دورا
 :فه  اليربية٬ اللغة تيلمتالعيذ لال

 اليربية اللغة فهم يف الوالد يرشد التالعيذ( 1
 ةامليلم درسهات اليت الدروس أمهيةعن  لتالعيذلالنصيحة  مالوالد يقد( 2
 صنية الواجب املنزل يف تالعيذال يساعد الوالد( 3
 .اليوم ذلك يف املدرسة يف عليه احلصول مت عا يسأل عن الوالد( 4

 
 رئيس المدرسة .4

. تالعيذال جناح يف جدا عؤثر رئيسة املدرسة الباحثة٬ مجيتها اليت البيانات عن
وحيتاج . املدرسة متتلكها اليت التيلم ِبرافق وثيًقا ارتباطًا الرئيسة املدرسة يرتب 
 أن شك٬ ال. اللغة اليربية ميالتيلالتيلم و  عملية يف التيلم ملرافقا والتالعيذ نامليلمو 
  .املدرسة أعدهتا اليت التحتية والبنية باملرافق وثيًقا ارتباطًا يرتب  التيلم عملية جناح

 ةللباحثو . جدا كافية  املدرسة الرئيسة اهتأعد اليت التحتية والبنية املرافق
 بونجيف عدرسة اإلبتدائية احلكوعية  التحتية والبنية املدرسة عرافق تنظرل الفرصة

 جدران يف. للتيلم ممتع دراس  فصل لديها املدرسة هذه. عباشرة تشاال أتشيه
 رأيت امليلم غرفة يف. بالدرس املتيلقة اتصور ال وامليلمني تالعيذال ّصعير  الفصل٬
 هذه ومتلك. ةكثري   وفيها كتب عكتبة أيضا لديهم. شاشات عن اليديد أيضا

 .أن يتيلمون ويليون فيها تالعيذال يتمكن حىت مجيلة حديقة املدرسة
التالعيذ  لتدفع رئيسة املدرسة تأثري حول الباحثة مجيتها اليت البيانات عن
 مت اليت البيانات. أتشيه لتيلم اللغة اليربية تشاال بونج احلكوعية االبتدائية ِبدرسة
 الباحثة باملقابلة عع رئيسة املدرسة وعالحظتها٬ وه : عليها احلصول
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 هذا دريسي على امليلم أن وجيب. اليربية اللغة الدرسب جدا سييد أنا"
 لغة وكذلك املسلمني هوية ه  اليربية اللغة ألن. بأتشيه املدارس يف الدرس
 واستبداهلا إلغائها يف ترغب اليربية اللغة دروس كانت  البداية٬ يف. القرآن
 رئيسة املدرسة مينح هآتش عنهج سرئي لكن. قليم /حمل  لغوي ِبحتوى
 اللغة دروس واختار. املدرسة يف تدريسها يتم اليت الدروس اختيار يف احلق
اللغة  الدرسب ةختصامل ةيلمامل يف هذا املدرسة كان  هلل احلمد ألن اليربية

 املدارس ويف. قسم تيليم الدينية عن أن امليلمة عتخرجة الرغم علىاليربية. 
يف  اليربية اللغة دروسيّلم ي ال ٬يف أتشيه األخرىاحلكوعية  االبتدائية
 .122عدرستهم

 بناءً  وندوة تدريبيةدورات  هذه املدرسة يف املدرسون ونحيضر  أن عا غالباً "
 متيةامل الدروس تيليم كيفيةعن   نامليلمو  موهم ييلّ . اخلاصة دروسهم على
  عا غالباً  اليربية٬ اللغة عيلمة إىل بالنسبة. بامللل تالعيذال يشير ال حىت
 عا نادراً  لكن. التيلم جودة بتحسني تيلقع تدريبات ضرأن حت تكان

 اللغة لتيلم املخصص التدريب ألن اليربية اللغة لتيلم خاصاً  تدريباً  حيضرون
 عهاراهتم املدرسة هذه يف اللغة اليربية يلمةامل تطورت. حيدث عا نادراً  اليربية
 .123"اجليدة اليربية اللغة تيليمتقنية ل عن الكثري قرأ. اليربية اللغة تدريس يف
 ستخدمت عا غالباً .نامليلمو  استخداعها ميكنو  شاشاتال أيًضا تأعد"
 .124"والتيلم التيليم عملية يف شاشات اليربية اللغة يلمةع

 عن يف هذه املدرسة جاءت للتالعيذ التيلم الدافيية إن أيضا وقالت
 التالعيذ٬ عع جدا امليلمة قريب. الدراسية الفصول وخارج داخل احملوالت امليلمة
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التيلم اللغة  يف ناشطون ليكونوا للتالعيذ يقدم امليلمة النصيحة والدافيية عا وغالبا
 :وقالت رئيسة املدرسة. اليربية

. التيلم يف نوناشطو  نعتحمسو  يكونوال تالعيذلل النصيحة قدعت عا غالباً "
 دائًما تذّكر و . يف تيلم جهد تالعيذال لتشجيع للميلم كاعلة  ثقة توأعطي
ييرض األشياة  أن على امليلم جيبو  .رتيباً  ليس التيليمعن كيفية  نامليلمو 

 عملية تنظرل الكايف الوقت تأخذ دراس ٬ فصل كل  ويف. اجلّذابة يف تيليم
يكون ل نامليلمو  تأنتقدو . واحدة فواحدة فصل كل  يف والتيليم التيلم

 .125"امليلمون اجليدة
يف  وقع الذي اليلم حفل الباحثة عن ةاملالحظ إىل استناداوهذه البيانات 

 ييط . النش  مبالتيل تيلقع للتالعيذ النصيحة املدرسةرئيسة  قدمت. هذه املدرسة
 يبدأون تالعيذال أن طاملا. يف التيلم تالعيذلل يةوالدافي ةاحلماس رئيس املدرسة

 .126التيلم نش ب يوعهم
  هذه املدرسة يف تالعيذال نأ ٬رئيسة املدرسةعع  الباحثة عقابلة إىل واستناداً 

 تالعيذال لتيليم جهدها امليلمة تبذل وقد ٬اللغة اليربية للتيلم نعتحمسو  كانوا
 دورا اليائلة أفراد مجيع يليب ٬الباحثة عليها تحصل اليت البيانات عن. اجليدة
 يف دافيية رئيسة املدرسة أعا احملوالت .اليربية اللغة تيلمل تالعيذال دافيية يف هاعا
  :فه  اليربية٬ اللغة تيلمتالعيذ لال

 وعكتبة ٬ الشاشات: وه  ٬للتيلم عناسبة اعرافق رئيسة املدرسة إعداد( 1
 .ذلك وغري مجيلة٬ عدرسية حديقةو  ٬شبكة اإلنرتنيت جيدة٬
والندوة  التدريبات يف للمشاركة نرئيسة املدرسة الفرصة للميلمو  تيد( 2
 .التدريس يف قدرهتم وحتسني لتطوير التيليمية
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 عملية ها عندتنتقو  الفصل يف والتيليم التيلم تنظر رئيسة املدرسة عملية( 3
 املناسبة غري والتيلم ميالتيل

 والتيلم ميالتيل عملية تطوير يف للميلم احلرية رئيسة املدرسة ييطى( 4
 ا.لالهتماع اواملثري  اواإلبداعي ااملبتكر 

 
 مناقشة نتائج البحث :الثاني المبحث

 دافعية العالية لدى تالميذ المدرسة اإلبتدائية بوغ تشاال أتشيه .أ
البيانات البحث السابقة اليت حصلتها الباحثة عن اإلستبيان عن درجة  عنو 

تشاال أتشية. تستطيع الباحثة أن تصّنف البيانات  بونجدافيية التالعيذ املدرسة اإلبتدائية 
 تصنيف .جدا عنخفض٬ و عنخفض٬ و عيتدل٬ و عالية٬ و جدا عاليةإىل الدراجة الدافيية 

 البيانات نتائج عن تنتج اليت البياناتلتصنيف  لباحثةا تستخدعها اليت الصنف اجلدول
 :ه  البحث هذا عن التجريبية

 4.3الجدول: 
 أتشيه تشاال بوغ الحكومية االبتدائية مدرسةدافعية تعلم لدى تالميذ ال درجة

 نسبة مثوية  (Frequency)تردد  (Class Interval) فترات درجة
 %  15.4 14 100-84  جدا عالية

 % 58.2 53 83-68 عالية
 % 26.4 24 67-52 عيتدل
 % 0 0 51-36 عنخفض
 % 0 0 35-20 جدا عنخفض

 % 100 91 جمموع
تشاال  بونجيف املدرسة اإلبتدائية احلكوعية  تالعيذ أن السابقة اجلدول على بناء 
 عن جدوال السابق أن أن يرى ميكن. اليربية اللغة تيلم يف عرتفية دافيية لديهم أتشية
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وال . ٬ و"عيتدل"" عالية"و٬ "جدا عالية" دافيية درجةلديهم  يف هذه املدرسة تالعيذ
 ". جدا عنخفض"و ٬"عنخفض"  دافيية درجةتوجد التالعيذ يف هذا املدرسة لديهم 

 عالية لديهم دافيية تشاال أتشيه بونجأن تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية   (1
 Class)يف عستوى فرتات  ٪ 15.4: املئوية بالنسبة تلميذا 14ه   جدا

Interval): 84-100 . 
ه   عالية لديهم دافيية تشاال أتشيه بونجأن تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية  (2

-68 :(Class Interval)يف عستوى فرتات  ٪ 58.2: املئوية بالنسبة تلميذا 53
83 . 

 عيتدل لديهم دافيية تشاال أتشيه بونجأن تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية  (3
 :(Class Interval)يف عستوى فرتات  ٪ 26.4: املئوية بالنسبة تلميذا 24ه  
52-67 . 
 الصفالصف الرابع٬ والصف اخلاعس٬ و  تالعيذ أن السابقة اجلدوال على بناء

 تيلم يف رتفيةامل دافييةال لديهم أتشيه تشاال بونج احلكوعية االبتدائية ِبدرسة سادسال
 تالعيذال ولكن يتدل٬ية املالدافي لديهم الذين التالعيذ بيض هناك أن رغم .اليربية اللغة
. يتدلية املالدافي لديهم الذينأكثر عن التالعيذ عالية و جدا  عالية يةافيد لديهم الذين
 عنخفض بدافيية التالعيذ عن ال توجد الباحثة ٬السابقة البيانات عن ت الباحثةتضح

ومث تقوم الباحثة البحث الكيف  مليرفة اليواعل الدافيية املؤثرة يف  .جدا عنخفض وبدافيية
 تيلم اللغة اليربية لدى تالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية بوغ تشاال أتشية.

 درسةاملباشرة لدى تالعيذ امل عن املالحظة الباحثة هاحصلت اليت البيانات عن
 يف رتفيةامل دافييةال لديهم نأ اليربية اللغة تيلميف  احلكوعية بونج تشاال أتشيه االبتدائية

احلكوعية بونج تشاال  االبتدائية درسةواليمليات اليت قدعها التالعيذ امل .اليربية اللغة تيلم
 أتشيه يف عملية التيليم والتيلم املتيلقة بالدافيتهم لتيلم اللغة اليربية ه :

 .املناسب الوقت يف الفصل إىل يدخل التالعيذ (1
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 .دجب ةامليلم شرح إىل يهتم التالعيذ (2
إىل  امليلم يدخل أن قبل اليربيةالدرس اللغة  الكتب أن ييددوا التالعيذ يقوم (3

 .الفصل
 .واألصدقائهم م اللغة اليربيةمليلمإىل ا فهمهاي مل اليت املواد عن التالعيذ يسأل (4
 .إىل الفصل دخلت مل ةامليلم الرغم على اليربية اللغة يتيلم التالعيذ يزال ال (5
 .والتيلم التيليم عملية تتم عندعا ضوضاء التالعيذ يصدر ال (6
 .نشطا وفياال الفصل يف التالعيذ يتيلم (7
 .الدراس  الفصل خارجيف  اقيعم اليربية اللغة لفهم امليلم توجيه التالعيذ يطلب (8
 .افور  يصنع التدريباتو  ةامليلم عن التدريبات أن حيصلوا التالعيذ حيب (9

: التالية اخلصائص له شخص كل  يف املوجود يةالدافي أن Sardiman كما شرح
 بالتيلم٬ االهتمام وإظهار التيلم٬ صيوبات تواجهل واملضطربة املهمة٬ عواجهة يف املثابرة

 اليت األشياء ترك السهل عن وليس رأيه٬ على واحلفاظ عستقل٬ لليمل والتفضيل
  .127املشاكل وحل إلجياد وسييد ييتقدها٬
. التيلم يف ةقوي يةدافي فالتالعيذ لديهم اخلصائص٬تلك  لديهم تالعيذال كان  إذا

. التيلم يفأن ينجحوا  يرغبون الذين للتالعيذ اعطلق ميلكوا القوي التيلم دافيية إن
 اليت االبتكارات عع ةتيددع بطرق للتالعيذ تيليم يرفع دافيية أن امليلم عن يُطلبو 

  .للتيلم تالعيذال جتذب
 ةقوي يةدافي التالعبذ يكون فلن ٬السابقة اخلصائص لديهمليس  تالعيذال كان  وإذا

. وكسولة خطرية غري يتيلمون سوف ةقوي يةدافي لديهم ليس الذين تالعيذال. التيلم يف
 ال ٬ولكن. وغريهم امليلم٬ شرحب يهتمون وال ٬الفصل يف ضجيًجا يصدرون عا غالباً 
 اليربية اللغة تيلم يف ية عنخفضة وعنخفضة جدادافي لديهم التالعيذ الباحثة وجدت
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 لديهم تالعيذ يف هذه املدرسةال مجيعو . احلكوعيو بوغ تشاال أتشيه االبتدائية درسةِب
 .اليربية اللغة تيلم يف دافيية عالية جدا٬ وعالية٬ وعيتدل

 النحو على أن ميلكه التالعيذ ميكناليت  التيلم دافييةأو اخلصائص  ؤشراتأعا املو 
ميلك التلميذ ٬ و ميلك التلميذ احلاجة يف التيلم٬ و للنجاح ميلك التلميذ الرغبة :128التايل

 اجلذابة ميلك التلميذ اليملية٬ و التيلم يف لك التلميذ اجلائزة٬ ومياملستقبل الرجاء واهلمة يف
  .أعنية التيليمية البيئة ميلك التلميذ٬ و التيلم يف

 يةدافي لديهم الذينلدى التالعيذ  التيلم دافييةأو اخلصائص  ؤشراتميلك امل
 لنجاحل رغبتهم. احلكوعية بوغ تشاال أتشية االبتدائيةِبدرسة  اليربية اللغة تيلم يف عرتفية
 تيلميف  حاجة لديهمأيضا و . اليربية اللغة تيلميف  همدافي اليت األشياء عن واحدة ه 
 الدروس وايتيلم أن على التالعيذ جبو  ٬التالعيذ يريدون ش ء لتحقيقو . اليربية اللغة
  .جبدية اليربية
 امليلمة عن التالعيذ حيصل األشياء هذه. التيلم يف اجلذابة ميلك التلميذ اليمليةو 

 ةمحاس إلثارةاللغة اليربية  ةامليلم اقدعته اليتاحملاوالت  هناك. اليربية اللغة تدرسهم اليت
 هذا .أعنية التيليمية البيئة ميلك التلميذوأيضا  .اليربية اللغة تيلم يف وحتفيزهم تالعيذال

: إىل التيليمية البيئة وتشمل. اليربية اللغة تيلم يف دافيية تالعيذ زيادةل كبري  تأثري له األعر
هم ميلك كل.  غريهاو  مجيلة حديقة املدراسيةو  عرحيةفصول الدراسية و  محيمني أصدقاء
 .اليربية اللغة وتيليم تيلمعملية  يفالتالعيذ 

دافييو  لديهم الذين تالعيذال أنالباحثة  البيانات السابقة٬ تلخض إىل واستناداً 
 يواجهون تالعيذالو  جبد٬ املهمة يواجهون تالعيذال وه : ٬اخلاصة خصائص هناك عرتفية

 امليلم شرحب يهتمون تالعيذالو  اليربية٬ لغةال بدروس سيداء تالعيذالو  التيلم٬ يف صيوبات
يف  بامللل يشيرون ال تالعيذالو  اليربية٬ اللغة يف تيلم ونتهدجي تالعيذالو  اليربية٬ لغةال

 مارسةامل لصناعة جيتهدون تالعيذالو  ٬لنجاحيرغبون ل تالعيذالو  ٬الدراسيةاملهمة صناعة 
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 هذهويكلك . يفهموا مل اليت التيليمية املواد عن ونيسأل تالعيذالو  ٬ صيبة التمارين
 احلكوعية بوغ تشاال أتشية. االبتدائيةلدىي تالعيذ يف تيلم اللغة اليربية ِبدرسة  اخلصائص

 
العوامل المؤثرة في تعلم اللغة العربية لدى تالميذ المدرسة اإلبتدائية بوغ  .ب

 تشاال أتشيه
طبيية االنسان تتأثر عن الناحية النفسية بكل عن نواحى الفسيولوجية. 

بدراسة السلوك اإلنسانية  فسالن علم خيتص و .فسالن علمعتسويا عع  ةالفسيولوجي
 جراءإل للتالعيذ التشجيع ييط  الذي التيلم يف األولية املرحلة ه  يةالدافي .129والدافيية
 التيلم يةدافي يهدف. تالعيذال جناح على تؤثر أن ميكن اليت والتيلم ميالتيل عملية

 . التيلم يف جناح حلصول األعماللتشجيع 
 واليكس التيلم روح تشجيع األهن والتيلم٬ التيليم عملية يف جدا ةعهم يةالدافيو 
 ييمل لن ٬هانقص أو يةدافي بدون يدرس الذي التالعيذ. التيلم روح يضيفو  باليكس

 لدافيية تأثري كبري يف تيلم اللغة اليربية.وأيضا ا .األقصى احلد عع
 ميلك التلميذ الرغبة :التايل النحو على تصنيفها ميكن التيلم دافيية وعؤشرات

٬ املستقبل ميلك التلميذ الرجاء واهلمة يف٬ و ميلك التلميذ احلاجة يف التيلم٬ و للنجاح
 ميلك التلميذ٬ و التيلم يف اجلذابة ميلك التلميذ اليملية٬ و التيلم يف ميلك التلميذ اجلائزةو 

 .130أعنية التيليمية البيئة
 مليرفة دافيية عؤشراً  جانبني هناك أن االستنتاج ميكن السابقة٬ على شرح استناداً 

ميلك و ٬ لنجاحل الرغبةميلك التلميذ : الداخل  الدافع( 1: )وهو اللغة اليربية٬ تيلم
: اخلارج  الدافع( 2. املستقبل الرجاء واهلمة يفميلك التلميذ و ٬ لتيلمالتلميذ احلاجة يف ا
 ميلك التلميذو  ٬ التيلم يف اجلذابة ميلك التلميذ اليمليةو ٬ التيلم يف ميلك التلميذ اجلائزة

 .أعنية تيليميةال بيئةال
                                                           

 205(٬ ٬1982 )الرياض: علم اللغة النفس عبد اجمليد سيد أمحد عنصور٬  129 
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الدافيية التيلم  لتنمية دورًا يليبان عاعالن ٬ هناكيف كتابه Syamsu Yusufقال 
عواعل جسدية٬  داخلية٬ تقسم اليواعل الداخلية إىل: عواعل :131لدى التالعيذ وه 

وه  عواعل عؤثر يف جسم وصورة فردية. وهذه اليواعل تتكون إىل: التيذيّة٬ والصحو٬ 
داخلية عتيلقة جبوانب املؤثرة وحمرجة على عملية  عواعل نفسية٬ وه  عواعلو واحلاشة. 

 التيلم لدى التالعيذ. هذه اليواعل عتيلقة حبالة نفسية التالعيذ. 
عواعل إجتماعية٬ وه  عواعل عشتّقة  عل الداخلية إىل:خارجية٬ تقسم اليوا عواعل

عن بيئة التالعيذ. وهذه اليواعل تشتمل إىل: املدّرس٬ واملستشار٬ والصاحب٬ واجلار٬ 
عواعل غري إجتماعية٬ وه  عواعل عشتّقة عن احلالة اجلسدية يف بيئة التالعيذ. و  وغريه.

ة الزعانية )صباح٬ وهنار٬ وليل(٬ واحلالة وهذه اليواعل تشتمل إىل: احلالة اجلويّة٬ واحلال
 .(التحتية والبنية املرافق) التيلم املكانية )عوحش٬ وجلب(٬ وعرافق

التالعيذ يف عدرسة اإلبتدائية  أن ٬الباحثة هاحصلت اليت البيانات إىل استناًدا
 يةالدافي يتأثر. اليربية اللغة تيلم يف ونومحاس عالية يةيفادتشاال لديهم  بونجاحلكوعية 

الداخلية الؤثرة التالعيذ  اليواعلو  لدى التالعيذ. اخلارجيةو  الداخلية باليواعل ةاليالي
 على صولحل ه  اإلحتياجتهم عدرسة اإلبتدائية احلكوعية بوغ تشاال لتيلم اللغة اليربية

الؤثرة التالعيذ عدرسة اإلبتدائية  اخلارجية اليواعل. و اليربية اللغةتيلم  يف يريدون عا
 ه  روح امليلم يف تيليم اللغة اليربية. احلكوعية بوغ تشاال لتيلم اللغة اليربية

ويف هذا املبحث٬ تريد الباحثة أن يبني املناقشة عن اليواعل املؤثرة يف دافيية تيلم 
الباحثة املناقشة إىل تشاال أتشيه. وتقسم  بونجاللغة اليربية ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية 

 الدافيية الداخيلية والدافيية اخلارجية يف تيلم اللغة اليربية:
 الداخلية  العوامل (1

احلماسة والفرحية  لتنمية دورهاو  فكري غري ةنفسي علعوا هو الداخلية اليواعلأن 
 يقوم الشخص جتيل اليت اإلرادة عن تشجيعال هو التيلم يةدافيو . لتيلميف ا والنشيطة

                                                           
131 Syamsu Yusuf, Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Bandung: Rizqi Press, 

2009), 23 
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 همفهمألن  الذايت الوع  بسبب التحفيز أو التشجيع. و 132.عيني هدف لتحقيق بيمل
 .احلية احلياة وتوفري أنفسهم لتطوير التيلم أمهيةعن 

 الياعل هذا يشمل. تالعيذال لدى دافييةال زيادة يف كبري  تأثري هلا ةالداخلي اليواعل
. التيلم يف تالعيذالنفسية لل يواعلالو  تالعيذلل ةاملادي اليواعل :مها عكونني٬ الداخل 
إىل املادية  اليواعل تشمل. األفراد وعظهر اجلسمب املتيلقة  اليواعل ه  املادية اليواعل
 ه  النفسية اليواعل. اخلمس احلواس خاصة اجلسدية٬ والوظائف والصحة٬ التغذية٬
هذه . التالعيذلدى  التيلمعملية  متنع أو تشجع اليت باجلوانب ةتبطعرت  داخلية عواعل
 .133التالعيذ الروحية باحلالة يتيلق اعلو الي

التالعيذ يف عدرسة اإلبتدائية  أن ٬الباحثة هاحصلت اليت البيانات إىل استناًدا
الداخلية املؤثرة  اليواعل. اليربية اللغة تيلم يف ياليةال يةيفادتشاال لديهم ال بونجاحلكوعية 

التالعيذ  ه  تشاال لتيلم اللغة اليربية بونجلدافيية التالعيذ عدرسة اإلبتدائية احلكوعية 
ولكن  .اليربية اللغةب احتياجاهتم اليت يتيلق حصوللل واحلاجتهم اليربية اللغةحيبون ب

ه  الياعل املهيمن لدى تالعيذ يف  اليربية اللغة يف يريدون عا على صولحل واإلحتياجتهم
 تيلم اللغة اليربية.

ميلك ٬ و للنجاح ميلك التلميذ الرغبة :وه  التيلم دافيية ؤشراتإىل امل استناداً 
 ميلك التلميذ اجلائزة٬ و املستقبل ميلك التلميذ الرجاء واهلمة يف٬ و التلميذ احلاجة يف التيلم

 التيليمية البيئة ميلك التلميذ٬ و التيلم يف اجلذابة ميلك التلميذ اليملية٬ و التيلم يف
اليت وجدهتا الباحثة يف  الداخل  لدافعوميكننا أن نلخص املؤشران عناسبة ل .134أعنية

ميلك و ٬ لنجاحل الرغبةميلك التلميذ : تشاال أتشيه٬ وه  بونجعدرسة اإلبتدائية احلكوعية 
 . املستقبل الرجاء واهلمة يفميلك التلميذ و ٬ لتيلمالتلميذ احلاجة يف ا

 بونجعدرسة اإلبتدائية احلكوعية  تالعيذل الرئيسية اليواعل عن واحد هو احلب
 ال أو حيبون التالعيذبا كثريًا  التيلم جناح يتأثر. ةديجب ودراستها اليربية اللغة لتيلمتشاال 
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 لذلك. قلبهب ةجبيد يدرس فسوف بدرس٬ سييًدا تالعيذال كان  إذا. التيليمية الدروس
 ينقله أن وميكنه لهييط  األثر املهم و . مهقلب عن خالص هو عنهم جاءوا اليت يةالدافي
 .135نآخرو  أصدقاء إىل

 عوضع يكون أن جيب الذي ش ءهو  اليربية اللغة تيلميف  ورغبتهم اهتماعهم
 اليربية اللغة أن رغم. اليربية اللغة ال حيبون الدرس اليوم تالعيذال عن اليديد ألن تقدير
 تياليم فسنفهم اليربية٬ اللغة درسنا إذا. احلديث ولغة القرآن٬ لغةو  اإلسالم٬ لغة ه 

ووجب عليهم أن  عسلمون ةاالندونيسي وهوريةاجل وغالبية. ة بسهولة ولو قليالاإلسالع
 .املدارس يف اليربية اللغة دروس سامليلم أن تدر  جيب ة٬للباحث وفقا. يتيلم اللغة اليربية

 يدافيوا التالعيذ نالذي الش ء هو عا ش ء إىل تالعيذال حتياجاتاليواعل إل نوأ
. التيلم ِبيىنعتيلقة  التيلم أهداف توضيحدافيية لال دور يرتب . اليربية اللغة تيلمل

 حتياجاتواإل .له فائدة ميتيلموهن عا كان  إذا عا ش ء بتيلم نعهتمو  تالعيذال سيكون
 ٬التالعيذ بطموح عرتبطة اليربية اللغة: ه لتيلم اللغة اليربية  التالعيذ يرغبها اليت
 واحلاجة ٬اهلدية على للحصولو  اليربية٬ اللغة سالدر  يف جيدة درجات على للحصولو 
 .امليلم اهتمام إىل

. وه  (Maslow needs theory)االحتياجات عاسلو  نظريةب وفقاوهذه البيانات 
إحدى النظريات اليت قدم الباحسني الفيسيولوجية لرتقية وتنمية دافيية التيلم لدى 

 هناك. احتياجاته عن رًضا يكسب ألنه السلوك حنو عدفوًعا الشخص يكونتالعيذ. 
 الفسيولوجية٬ االحتياجات: وه  عاسلو٬ نظرية يف االحتياجات عن أساسية أنواع مخسة

 تحقيقل واحلاجة لتقدير٬ل واحلاجة ٬االجتماعية واحتياجات ن٬ااألع واحتياجات
  .136الذات

 احتياجات يفيوجد  عاسلو قدعته اليت االحتياجات مجيع ليست ٬للباحثة وفقا
. اليربية اللغة تيلم يف همتدافيتشاال لتنمية  بونجِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية  تالعيذال
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 بونجيف عدرسة اإلبتدائية احلكوعية  بالتالعذعناسبة  عاسلو قدعهما حاجتان هناك
 حتقيق إىل واحلاجة التقدير إىل واحلاجة ٬ واالنتماء احلب إىل احلاجة: ومها ٬تشاال
 .الذات

 ال. اليربية للغةتيلم ابا سيادهتمظهرت عن  احلب إىل احلاجةورأت الباحثة أن 
 اليربية للغةعن ا محبه لكن. اليربية للغةالدرس ا حبهم أسباب واشرحي يستطييون أن

 بسبب اليربية اللغة لتيلم البد على التالعيذ جيتهدون ويتمسحونو . مقلبه عن واجاء
 .اليربية للغةعن ا حبهم
 قدعهما اليت االحتياجات نظريةوعناسبة بال تالعيذال هالكمي اليت الحتياجاتاو 
 للتقدير ترى احلاجة أنالباحثة  كنمت. الذات تحقيقل واحلاجة للتقدير احلاجة ه  عاسلو
 نالذي اجلهد على اهلدية واحلصول جيدة القيمة والدرجة احلصول يف التالعيذ رغبة عن
 حتقيق يف رغبة التالعيذ عن الذات تحقيقل ترى احلاجة الباحثة أن كنومت. مهييمل

 .اليربية باللغة املتيلقة همطموح
نشيطة و  يدةجب ذلك يرفةمل سيجتهد عا٬ ش ء لتيلم الدافع مت الذي التلميذو 
 يف نجمتهدو  تالعيذال جييل لتيلما يةالدافي أن احلالة٬ هذه يف. جيدة نتائج حلصول
يريدوا أن  ال فهم لتيلم٬ا يةالدافي ملديه ليستالعيذ ال كان  إذا اليكس٬ على. التيلم

 التالعيذ عن عناسبة بالبيانات اليت حصلتها الباحثة النظرية هذا. 137يتيلموا طويال
 همو . اللغة اليربية لتيلميف ا جدا نعتحمسو  إهنم. التيلم يفاحلكوعية  االبتدائية درسةِب

 .فهمهم يتم مل اليتاملادة  وهم يسألون. جبيد امليلم بشرح يهتمون
 النجاح عن أفضل اإلجناز الدافع على النجاح ييتمد م٬يوالتيل التيلمعملية  يفو 
 عن اخلوف بسبب جيدةالقيمة أو الدرجة  التلميذ حيصل أن ِبيىن. اإلجناز دافع دون
 مبيملهالتالعيذ  يقم مل إذا ألن. ةديجب يتيلم التالعبذ اللغة اليربية لذلك٬. خفاقاإل

 تالعيذال" جناح" أن ونظرت هنا. مصديقه عيلمهم أو عن احلياء عن فيحصل بصحيح
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 اليت األسباب أحد ه  اإلجناز دوافع. 138منفسه خارج عن التحفيز أو التشجيعبسبب 
لذلك إذا التالعيذ . طموحهم يف املستقبل حتقيق يريدون اهنم. اليربية اللغة تيلمل تدفيهم

 .طموحهم يف املستقبل تحققيف إخالص٬ب تيلمي
يهتمون : ٬ وه اليربية اللغة لتيلم أنفسهم لدافيية حملوالتا عنعمل التالعيذ  لقد

 ييملهاو  امليلم عن الواجبات الدراسية عن تالعيذال حيب اجلد٬ حممل على امليلم شرحل
 درجات على للحصول يتنافسون تالعيذوال اليربية٬ اللغة تيلمل نفّيالو  تالعيذوال يد٬جب

 لديهم الذين التالعيذ صائصعناسبة خب الباحث ذكرها اليت احملوالت التالعيذ. جيدة
 .عالية يةدافي

 التالعيذ يف صناعة ثابرت :فه  ٬اليالية الدافييةالذين لديهم  وخصائص التالعيذ
املستقلة٬  ةلتيمل عملي التالعيذ تفضل٬ و سريية صيوباتال متواجهالدارسية٬ و  املهمة

 إلجياد ةسييد ٬ والتالعيذرأيه عن الدفاع على التالعيذ تقادر٬ و الروتينية املهام عن تيبتو 
 .139هاوحل املشكلة

 الدافيية اليالية لديه الذي التلميذ فإن أعاله٬ يةالدافي خصائص إىل استناًدا
. التيلم عشكالت لوحل عيرفته لزيادة إضافيا بًااكت  ويقرأ التيلم٬ يف نشطًا سيكون

 هماهتماع يركز ال عبالني٬ غري التالعيذ عنخفض٬ دافيية لديهم الذينالتالعيذ  وباليكس
 .التيلم يف صيوبات إىل ويؤدي الدروس٬ ترك التلميذ أن وحيب الدرس٬ على

 
 الخارجية العوامل (2

 اليت احمليطة أوالبيئة ن٬آخرو  أشخاص عن أوالتحفيز التشجيع ه  اخلارجية اليواعل
 ؤشراتأن امل Hamzah B. Unoكما شرح   .امليني الشخص نفسية على تؤثر أن ميكن
ميلك ٬ و ميلك التلميذ احلاجة يف التيلم٬ و للنجاح ميلك التلميذ الرغبة :وه  التيلم دافيية
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 ميلك التلميذ اليملية٬ و التيلم يف ميلك التلميذ اجلائزة٬ و املستقبل التلميذ الرجاء واهلمة يف
 .140أعنية التيليمية البيئة ميلك التلميذ٬ و التيلم يف اجلذابة
ارجية اليت وجدهتا الباحثة يف عدرسة اخل يةلدافيتلخص الباحثة املؤشران عناسبة ل و

ميلك ٬ و التيلم يف ميلك التلميذ اجلائزة: تشاال أتشيه٬ وه  بونجاإلبتدائية احلكوعية 
 . أعنية التيليمية البيئة ميلك التلميذ٬ و التيلم يف اجلذابة التلميذ اليملية

الباحثة  أن  توجد. واملالحظة املقابلة عن الباحثة هاتحصل اليت البيانات عن
تشاال  بونجاحلكوعية  االبتدائية عدرسة دافيية تالعيذ على تؤثر اليت اخلارجية اليواعل
ولكن  .ورئيس املدرسة ٬والدوال ٬ واألصدقاء٬امليلم: ٬ ه اليربية اللغة تيلم يفأتشية 

 بونجاحلكوعية  االبتدائية عدرسة الياعل املؤثر جدا يف تيلم اللغة اليربية لدى تالعيذ
 تشاال أتشية هو امليلم اللغة اليربية.

 افردي همينبيو  تلميذال توجيه عن وعسؤول عفوض شخص كل  هو امليلم
 والتيلم التيليم عملية عدير هو امليلم .141املدرسة وخارج املدرسة يف ٬اوكالسيكي
 .التيليمية األهداف تحقيقل يتمكنوا حىت تالعيذلل التيلم أنشطة توجيه عن املسؤولة
 دافيية يف جداً  عؤثر شخص هو امليلم أن الباحثة حصلتها اليت البيانات عن

احلكوعية  االبتدائية درسةِب اليربية اللغة عيلم أعا احملوالت. اليربية اللغة تيلميف  تالعيذال
 :يل  عا اليربية اللغة تيلم يف تشاال أتشية لدافيية التالعيذ بونج
 .اليربية اللغة تيلم يف التالعيذ وتوجيه تيليم يف ويصرب امليلم يبتسم (1
 اليربية. اللغة تيلم يف لدافييتهم النصيحة امليلم يقدم (2
 لتشجيع اليربية٬ اللغة تيلم وفوائد اإلجيابية األشياء حول قصصاً  امليلم حيك  (3

 نشاطاً. اليربية اللغة يف تيلم التالعيذ
 اليربية اللغة تيلم يف املناقشة لدى التالعيذ طرق امليلم يستخدم (4
 يدريسها امليلم. اليت باملواد عناسبة الوسائل التيليمية امليلم يستخدم (5
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التالعيذ٬ عثل يستخدم امليلم الغناء لتيليم املفردات  لتيليم غناء امليلم يستخدم (6
 .اليربية ويسهلهم حلفظ املفردات اليربية

أن امليلم الفيال ذو شخصية دافيية. فهو يستمتع بيمله ويسهل على األفراد 
 الوثوق به. وهذا امليلم يتميز باخلصائص التالية: 

ويؤعن بأن  يظهر امليلم املتحمس اهتماعه باملتيلمني ٬(Enthusiasm)ماس احل (1
 املادة قيمة وممتية.

٬ فهما عاعالن عهمان يف (Warmth and Humor)يتمتع بالدفء وروح الفكاهة  (2
 توفري بيئة عسائدة٬ ُعرضية٬ وعنتجة بالنسبة للتالعيذ٬ خاصة لألطفال األجانب.

ويقصد هبا ثقة التالعيذ بامليلم. وهذه الثقة ال توجد بني ٬ (Credibility)املوثوقية  (3
يوم وليلة ألهنا تتطلب الكثري عن الوقت٬ واجلهد٬ وإعمال اليقل حىت يتمكن 

 .142امليلم عن احلصول عليها
؛ التلميذ إنسانية عن يزيد :143التفكري قدرات التالعيذ تيليم يف اليصرى امليلم دور

يهذب ؛ و يسرع يف تأهيله وإعداده للمجتمععن قيمته وأمهيته وثقته بنفسه؛ و  يزيدو 
يزيد عن إجيابية عن نشاطه وحيويته؛  يزيديله أكثر عالءعة ملطالب املستقبل؛ و قدرته٬ وجي

حيوله عن عتيلق إىل فرد نش  فاعل عنظم:  ينقلههمه لذاته التحصيلية واإلجتماعية؛ و ف
لى االنتقال تدريب التلميذ عجل هلا وليس حافظا خازنا هلا؛ و وعياإىل باحث عن امليرفة 

للتلميذ؛  (Mental Flexibility)حتقيق صفة املرونة الذهنية الذهين عن عوقف آلخر؛ و 
التنظيم املنطق ٬ دف رب  األفكار ِبفردات عتناسقة؛ و التدريب امليريف اللغوي٬ هبو 

شكالت٬ ونقد املواقف٬ ى حل املالتدريب علوالتأعل يف عواقف تستدعى التفكري؛ و 
 للتلميذ.( Mental Fluency)حتقيق صفة الطالقة الذهنية واإلبتكار؛ و 
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٬ اليلوم وجود٬ والتقوى٬ اإلخالص :ه  امليلم ميتلكها أن جيب اليت اخلصائصأن 
 وال سهالً  ليس اعيلمً  ليكون Prof. Dr. Zakiah Darajat٬ ل وفقا. 144املسؤول٬ و الصربو 

ميلك امليلم : عثل الشروط عن اليديد يستويف أن أيًضا جيب بل عهماًل٬ يكون أن ينبغ 
ميلك  و الصحية٬ميلك امليلم و  ٬ميلك امليلم اليلمو  وتياىل٬ سبحانه اهلل إىل التقوى
 .145اجليد السلوكامليلم 

ِبدرسة اإلبتدائية  اليربية اللغة أن عيلم ٬ةالباحث هاتحصل اليت البيانات إستنادا إىل
 :ه  امليلم ميتلكها أن جيب اليت اخلصائصمتلك  تشاال أتشية بونجاحلكوعية 
 امليلم يبتسم. يف تيليم اللغة اليربية املسؤول٬ و الصرب٬ و اليلوم وجود٬ والتقوى٬ اإلخالص
 يواجها عندعا ونامليلم يغضب ال. اليربية اللغة تيلم يف التالعيذ وتوجيه تيليم يف ويصرب

 هذه. اليربية اللغة تيلم يف هملدافييت النصيحة امليلم يقدم. التيلم يف تركيزًا أقل التالعيذا
تشاال أتشية.  بونجِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية  اليربية اللغة عيلمة اليت متلكها ائصاخلاص

 .ةجبيد اليربية اللغة تيلم يف تالعيذال حتفز أن ميكنو 
لدافيية  نتقنياعن ال والقياس دافييةال نظرية كتابيف  Hamzah B.Uno شرح كما 

 :٬ وه التيلم يف التالعيذ
الدافيية  لزيادة فاعلية طريقة ه  هذه عشبية٬ بطريقة عن الكلمة التقدير بيان (1

هذا البيان يستطيع  ٬"عظيم " ٬" ممتاز" ٬" جًدا جيد: "عثل .التيلم يف التالعيذ
 واخلربة املباشر التفاعل ذلك البيان ويشتمل. ليشبع التالعيذ يف التيلم

 . وامليلم التالعيذ بني الشخصية
دافيية ال زيادةل أيضا ميكن هذاو . للنجاح كمحرك  ةالقيم امليلم استخدام (2

 .التيلم يف تالعيذال

                                                           
144 Abdullah Nashih Ulwan. Tarbiyatul Aulad, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013), 449 
145 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), 32 
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 يف التقنية امليلم يستخدم عا غالباً  ٬الباحثة عليها تحصل اليت البيانات إىل استناداً 
عن  بيان. تشاال بونجاحلكوعية  االبتدائية درسةِب اليربية اللغة لتيلمدافيية التالعيذ 
 إكمال يف تالعيذال ينجح عندعا" عظيم" و" ممتاز" كلمةال امليلم ينطق ٬الكلمة التقدير

 هاقدع اليت األسئلة اإلجابة يف شجاعا تالعيذال يكون عندعا أو ٬الواجبات الدراسية
 عالية قيمة امليلم ييط و . للنجاح كمحرك  ةقيم استخدام ه  ةالثاني تقنيةال مث. امليلم
الدرجة  عن امليلم ييلنو . ةصحيحو  بسرعة الواجبات الدراسية ا يكملون الذين تالعيذلل

 .الدرجات هذه على للحصولدفع التالعيذ ت يتم حىتتالعيذ لل اليليا
 التيليم عملية يف بنشاط همتالعيذيشاركون  الذين أولئك هم اجليدون ونامليلم

 أو السلبية املشاهدة أو اجللوس أثناء اليمل يف وقتهم يضييون ال همتالعيذ. التيلمو 
  .146جدوى دون االنتظار
تشاال  بونجعدرسة اإلبتدائية احلكوعية  يف الباحثة تهاحصل اليت البيانات عن
ت شرح. عستقل لتيلم تيليم التالعيذ املدرسةهذه  يف اليربية اللغة أن امليلمة أتشية.
تيطى امليلمة . جمموعات 5-4 ىلإ تقسم التالعيذ امليلمو  ٬شرح خمتصرب املادة ةامليلم

 بيد. الواجياتب القيام يف رشدهمت ةامليلم لكن. يةالتيلم ِبواد عرتبطة الواجيات للتالعيذ
 عملهم نتائج تقدمي التالعيذ فإن. جيد بشكل ةامليلم يطيهات اليت الواجياتب قياعهم
 يقرأها اليت النتائج إىليسميون ويهتمون  ناآلخرو  واألصدقاء الصف أعام اجلماع 

 قدمت وأخريًا. أصدقائهم يقرأها اليت النتائج على تيليقات التالعيذ يقدم مث. تلميذال
 .التيليمية للمادة طويال شرًحا ةامليلم

 :فه  اليربية٬ اللغة تيلمتالعيذ لال يف دافيية األصدقاء أعا احملوالت
 اليربية وييلمهم لتيلم اللغة اليربية اللغة تلميذ لفهم يساعد األصدقاء (1
 امليلمة تدرسها اليت باملواد عع تلميذ عتيلقة يناقش األصدقاء (2
 اليربية اللغة لتيلمإىل تلميذ  ومحاسة ييط  تشجيية األصدقاء (3

                                                           
146 Ronald L. Partin, Kiat Nyaman Mengajar di Dalam Kelas, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 2 
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 التلميذ وبني  اليالقات أو التفاعل هو تالعيذال دافع على تؤثر اليت اليواعل أحد 
 البيئية الظروف تكون أن ميكن. تالعيذلل البيئية الظروف ه  أخرى وعواعل. 147النظري

 كأعضاء.  االجتماعية واحلياة ياعلة النظريوامل وعكان والبيئة الطبييية الظروف يف تالعيذلل
 .احمليطة بالبيئة بالعيذال يتأثر أن ميكن اجملتمع٬ يف

 بيئة أن Slavin بنّي و . يوم كل  ةعباشر  تالعيذال حبياةاليت حيتّك  بيئة ه  النظراء بيئة
 ميكن. واملكانة اليمر يف تشابه أوجه لديهم الذين األشخاص عع تفاعل ه  النظراء

ويشير . الدراس  الصف يف يكونون عندعا التالعيذ البناء واجلو دافييةال توفريأن  لنظريل
كانوا   إذا ألن النظراءحول املادة التيليمية عع  األسئلةيسألوا  أو اتيلمو  إذاالتالعيذ رغيذ 
 .148خمافة لدى التالعيذ نسيكو  يسألون امليلم
لدافيية التالعيذ  النظراء بيئة تؤثر ٬الباحثة هاحصلت اليت البيانات إىل استناًدا

 عن ذلك تالحظ الباحثة أن كنمت. تشاال لتيلم اللغة اليربية بونجاملدرسة اإلبتدائية 
 غالًبا الصف٬ يف. مل يفهمون اليت اليربية اللغة دروسحول ال ويناقشون ونيسأل التالعيذ

 مل اليت املواد إلكمال خفيفة عناقشة وجيرون. نظريهتم عع يتفاعلونأن التالعيذ  عا
 تلميذال يقدمو . يفهموهنا ال اليت املواد عن ناآلخرو  تالعيذال تلميذ إىلال يسأل. يفهموها
 .اليربية اللغة تيلم يف قليلة محاسة اليت لديهم تالعيذلل التشجيع

 :فه  اليربية٬ اللغة التالعيذ لتيلم يف دافيية والدال أعا احملوالت
 اليربية اللغة فهم يف الوالد يرشد التالعيذ (1
 امليلمة تدرسها اليت الدروس عن أمهية النصيحة للتالعيذ الوالد يقدم (2
 الواجب املنزلصنية  يف التالعيذ الوالد يساعد (3
 .اليوم ذلك يف املدرسة يف عليه احلصول مت عا الوالد يسأل عن (4

                                                           
147 Hurlock B, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 2005), 230 
148 Singgih Tego Saputro dan Pardiman, Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan Teman 
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 واالهتمام التيلم٬ التالعيذ يف احتياجاتحتقيق . أبنائهم تيليم يف عهم دور لوالدل
 والدال إعطاء أشكال عن شكل هو األطفال وتوجيه التيلم٬ يف واملساعدة بالوالدين٬
 يف مطفاهلالوالد لأل رشدي. 149ماملنزهل يف تالعيذ كل  لتيليم ةهمع والدال عشاركة. لألطفال

 بونجتالعيذ ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية ال الوالد أدوار أحده   اليربية اللغة دروس فهم
 .املنزل يف أطفاهلم وتوجيه تيليم يف دور هلم والدال ألن. مطفاهللأل دورهم داءأل تشاال
 شخص به يقوم اليت نشاط ه  املشاركة. البدنية غري املشاركة هو ألطفاهلم والدال اهتمام
 يف ألطفاهلم التشجيع هو والدال واهتمام. بيئته عن تأيت اليت املنبهات باختيار يرتب 
 .150بوع  تتحقق اليت واملشاعر واألفكار والطاقة التوجيه شكل

لبد على  ٬الدراسيةالوجبات  تنفيذ يف خطأ قومي الطفل كان  إذا Marijan٬ ل وفقا
 ةلطيفال بالكلمة وعلى الوالد أن يؤّنب األطفال. الفور علىالتالعيذ  غضبي الالوالد أن 

إذا  ويكرهون سيخافون األطفال ألن. الصحيحة الوجبات الدراسية لك  تيمل األطفال
 أن همميكنيف عملية التيلم لدى األطفال٬  الوالد عشاركة. نغاضبو  ينظرون والدهم

 .151يف التيلم حيمسون
. بصرب أطفاهلم ييلمونالوالد . الوجبات الدراسية ييملون أطفاهلميساعد الوالد 

 النتائج سأل عنيالوالد  وأيضا. املنزل يف والديهمب للتيلم الدروس األطفال حيب لذلك
 يف التمارين كتب  والوالد يستطلع. اليوم ذلك يف املدرسة يف عليها احلصول مت اليت

. بصرب أطفاهلم ينصحون فإهنم ٬عكس  درجة على تلميذال حصل وإذا. تلميذال حقيبة
 .اليربية اللغة لتيلم تالعيذال فزحي األشياء هذه

  :فه  اليربية٬ اللغة تيلمتالعيذ لال يف دافيية رئيسة املدرسة أعا احملوالت
 وعكتبة الشاشات٬: وه  عناسبة للتيلم٬ رئيسة املدرسة عرافقا إعداد (1

 ذلك. وغري مجيلة٬ عدرسية وحديقة شبكة اإلنرتنيت٬ جيدة٬

                                                           
149 Binti Maunah, ilmu pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), 97 
150 Slameto, Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 15 
151 Marijan, Metode Pendidikan Anak, (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), 72 
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 التدريبات والندوة التيليمية يف للمشاركة رئيسة املدرسة للميلمون إرهاق (2
 التدريس. يف قدرهتم وحتسني لتطوير

التيليم  عملية وانتقاد الفصل يف التيلم رئيسة املدرسة األنشطة التحكم (3
 املناسبة غري والتيلم

املبتكرا  التيليم والتيلم تطوير عملية يف للميلم احلرية رئيسة املدرسة إعطى (4
 لالهتماعا. واإلبداعيا واملثريا

رئيسة  بقيادة وهذا يتيلق. التالعيذ دوافع يف رئيسة املدرسة أثر عن حتدثنا إذا
 وبنية عرافق ورئيسة املدرسة حيضِّر كفاءهتم٬  لزيادة امليلمون ورئيسة املدرسة حيفز املدرسة٬
 والتحفيز٬ والتيبئة٬ التأثري٬ يف القدرة أشكال عن شكل تيين الرتبوية القيادة. جيدة حتتية

 فاعلية لتحقيق املنفذة األنشطة تكون حبيث بالتيليم عالقة هلم الذين اآلخرون وتنسيق
 .152املنشودة التيليمية األهداف

. ميوالتيل مالتيل عملية لنجاح الكافية رافقامل يربِّرو  ييد يف دور رئيسة املدرسةمتلك 
 يةالدافي تؤثر أن ميكن اليت االجتماعية غري البيئية اليواعل عن واحدة ه  التيلم عرافق
: وه  3٬ إىل التيليمية املرافق تقسيم ميكن دورها٬ أو وظيفتها عن انطالقا. 153ةالتيليمي
 اليت األشياء كل  ه  التيلم٬ أدوات. اإلعالم ووسائل التيليمية الوسائل التيلم٬ أدوات
ه    الدعائم٬. ميوالتيل مالتيل عملية يف تالعيذوال امليلمون عن عباشرة استخداعها ميكن
 تالعيذلل فهمل تسهل أن ميكن أفيال أو أشياءوهذه  تيليمية٬ ساعدةمل األشياء كل
 مالتيل عملية يف كأداة  تستخدم تيليمية أداة ه  ٬التيليمية وسائلو . التيليمية ةدباملا
 .154امليلم لدور كبديل  أيًضا ولكن التيليم٬ فيالية لتحسني ميوالتيل

وشبكة  اجليدة٬ املكتبةو  ٬الشاشة: وه  ٬الكافية رافقامل بإعداد املدرسة رئيس يقوم
 املدرسة ه  كقائد  رئيسة املدرسة وظيفةو . إخل٬ ...اجلميلة املدرسة وحديقة ٬اإلنرتنيت

                                                           
152 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah tinjauan teoritik dan permasalahan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 33 
153 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, 135 
154 Suharsimi Arikunto dan liana yuliana, Manajeman Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya 

Media, 2008), 274 
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 عملية وتقييم. املدرسةاملوظف و  امليلمون مجيع وتوجيه واملراقبة اإلشراف ِبيىن لإلشراف
 .155والنمو اجلودة لتحسني أساًسا لتكون التيليم ونتائج

ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية  املدرسة رئيس فإن أعاله٬ املذكورة النظرية على وبناءً 
 مث. وتوجيههم نامليلمو  مجيع يف والتحكم (supervision) باإلشراف يقوم تشاال بونج
 الباحثة أن تالحظ وميكن. هاللتحسين عملية التيليم بتقييم ونوامليلم املدرسة رئيس يقوم
 .شهر كليف   التيلم عمليةفواحد عن  واحد الفصلإىل  املدرسة رئيس زورت ٬عن ذلك
. املالئمة غري ميالتيل عملية ها عنوانتقاد الصفية التيلم أنشطة على أن يراقب يهدفو 

 وهذا اليمل. واإلبداع  املثري ميالتيل تصميم يف احلرية ونلميلمل املدرسة رئيس وييط 
 نللميلمو  عدرسة عدير وأيضا. املرجوة التيليمية األهداف لتحقيق رئيس املدرسة روتيينال
 .التدريس يف قدرهتم وحتسني لتطوير عتيلقة بيملية التيليمية تدريبات يواصلل

 عثل. اليربية اللغة تيلم يف تالعيذال تشجع اخلارجية اليواعل عن اليديدلذلك٬ 
الدافيية  تأثري اليت اخلارجية اليواعل ٬ولكن. الوالدين٬ ورئيس املدرسةو  واألصدقاء امليلمني
 عدرسة يف تدرس اليت يةاليرباللغة  ةامليلم  ه اليربية اللغة تيلم يف ةكبري التالعيذ  
 التالعيذ لتشجيعالكثرية  والتاحمل امليلمة هبا قوموت .احلكوعية بوغ تشاال أتشيه االبتدائية

 عدرسة التالعيذ مجيع ألن ناجحا ةامليلم هاقدعت اليت اجلهود كل  .اليربية اللغة تيلم
 .اليربية اللغة تيلم يف داعية عرتفية لديهم احلكوعية بوغ تشاال أتشيه االبتدائية
 

                                                           
155 Hari Sudrajat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasisi Sekolah, (Bandung; Cipta Cekas 

Grafika, 2004), 112 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
 ملخص نتائخ البحث .أ

 ٬ ه :تشاال أتشيه بونجتالعيذ املدرسة اإلبتدائية احلكوعية  تيلم لدىأن دافيية  .1
: (Class Interval)لديهم دافيية عالية جدا على عستوى فرتات اليت  تالعيذالأ(. 

 .تلميذا 14ه   84-100
: (Class Interval)عستوى فرتات على لديهم دافيية عالية اليت تالعيذ ال ب(.

 .تلميذا 53ه   68-83
: (Class Interval)عستوى فرتات على  لديهم دافيية عيتدل اليت تالعيذالج(. 

 تلميذا. 24ه   52-67
 لديهم دافيية عنحفضة وعنحفضة جدا. اليتال يوجد التالعيذ  د(.

بتدائية درسة االِب تالعيذلدى تيلم اللغة اليربية اليواعل املؤثرة يف دافيية و  .2
 ٬ ه :ال أتشيهاشت بونج احلكوعية
تشاال  بونجاليواعل الداخلية الؤثرة التالعيذ عدرسة اإلبتدائية احلكوعية أ(. و 

 على حلصول واحلاجتهم اليربية التالعيذ حيبون باللغة لتيلم اللغة اليربية ه 
اللغة لتيلم  يرغبه التالعيذ اليت واإلحتياجات .اليربية اللغة يف يريدون عا

 درجات على التالعيذ٬ وللحصول بطموح عرتبطة اليربية اللغة: اليربية فه 
 اهتمام إىل واحلاجة اهلدية٬ على وللحصول اليربية٬ اللغة الدرس يف جيدة
 .امليلم
تشاال  بونجاليواعل اخلارجية الؤثرة التالعيذ عدرسة اإلبتدائية احلكوعية ب(. 

  .ورئيس املدرسة والوالد٬ واألصدقاء٬امليلم٬ : لتيلم اللغة اليربية ه 
 والياعل املؤثر جدا يف تيلم اللغة اليربية هو امليلم اللية اليربية. واحملوالت
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 ويصرب امليلم يبتسم:فه  اليربية٬ اللغة التالعيذ يف تيلم لدافيية امليلمة
 يف لدافييتهم النصيحة امليلم اليربية٬ ويقدم اللغة ميتيل يف التالعيذ وتوجيه
 تيلم وفوائد اإلجيابية األشياء حول قصصاً  امليلم اليربية٬ وحيك  اللغة تيلم
 امليلم نشاطا٬ً ويستخدم اليربية اللغة يف تيلم التالعيذ لتشجيعاليربية  اللغة
الوسائل  امليلم اليربية٬ ويستخدم اللغة ميتيل يف املناقشة لدى التالعيذ طرق

لغة ال لتيليم يناغاأل امليلم ٬ ويستخدمالتيليمية باملواد عناسبة التيليمية
 .اليربية

 
 التوصيات .ب

 :اآلتية التوصيات الباحثة تقدم السابقة املظاهر على اعتمادا
 يؤدي. التيلم عملية يف املهمة املكونات أحد ه  تيلم دافيية: النظرية التوصيات .1

 إىل والتيليم. استناداً التيلم  عملية يف نشاطًا يكون التالعيذ لتشجيع دورًا الدافيية
 عاعالن هناك. جبيد لتيلم ورغبتهم التالعيذ يؤثر تيلم دافيية أن البحث٬ نتائج
. رجيةاخلا واليواعل ةالداخلي اليواعل: ومها لتيلم٬ل يف دافيية التالعيذ يؤثران
  .اليربية اللغة تيلمل يف دافيية التالعيذ يؤثران الياعالن وهذان

  وه :٬ التطبيقية التوصيات .2
 على تؤثر اليت اليواعل عن وعيرفة عيلوعات يضيف أن : ميكن املدرسللمدرس

 وقدرة رقية دافييةت أن املدرس وميكن. اليربية اللغة تيلم يف دافيية التالعيذ
 .متاعا التيلم أهداف حتقيق ويتمبتلك اليواعل   اليربية اللغة تيلم يف التالعيذ
عن كيفية يف البحث اليلم   امليرفة واخلربة تضيف أنالباحثة  كنمتللباحثة: 

 وتوسييها. الباحثة لتطوير األفكارهذه امليرفة  تنفعدافيية تيلم اللغة اليربية. و 
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 االقتراحات  .ج
 :اآلتية االقرتاحات الباحثة تقدم السابقة املظاهر على اعتمادا

يف اللغة  اكفاءهت  تطويرعستمرا ل اليربية اللغة تيلمت أن اليربية اللغة مليلمة ينبغ  .1
 .اليربية اللغة تيليمامليلمة الناجحة يف  نو كاليربية ولت

بالكفاءة امليلمة يف تيليم  كبريا  إهتماعا هتتم أن املدرسة رئيسة على الباحثة ترجو .2
 جتريترقية دافيية التالعيذ يف تيلم اللغة اليربية و  لك  عدرستها يف اللغة اليربية

  ةجذابو  جيدة التيليم عملية
 أسس ألهنا ٬دافييتهم يف تيلم اللغة اليربية وارفيوي يتيلموا أن تالعيذال على يرجوا .3

حيتفظ بدافييتهم يف تيلم اللغة  أن تالعيذال على ويرجوا اليربية اللغة تيليم يف
  .اليربية
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 لمحة عن ميدان البحث
 

عدرسة عن املدارس يف ه   أتشيه تشاال بوغ احلكوعية االبتدائية املدرسة كانت
Aceh Besar  تقع يف شارعBlang Bintang lama KM 12 Desa Seupeu Kecamatan 

Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh . وأسست هذه املدرسة سنة
هذه س ترأ٬ وه  Maidarisah, S.Pdاملدرسة األن ه   رئيسة وكانت  ة.عالدي1963

 تشاال بوغ احلكوعية االبتدائية املدرسةيف  وناملدرسو  حىت األن. 2013السنة املدرسة يف 
وه  عتخرجة يف جاعية الرانريي ولكنها  ٬اللغة اليربية ا عيلمةفيه ٬عدرسا 24 أتشيه
 :156عن قسم اللغة اليربية. وهذا كما يتضح يف اجلدول اآليت ليست

 4.1 :الجدول   
 أتشيه تشاال بوغ الحكومية االبتدائية المدرسةعدد مدرسة اللغة العربية في 

 متخرج مدرسة رقم
 بند أتشية يري جاعية الران  S.Pd  شكري 1

 
ون يف الفصل درسهم يا٬ و تلميذ 349يف هذه املدرسة ه   التالعيذوكان عدد 

والفصل  ٬اخلاعس والفصل ٬والفصل الرابع والفصل الثّالث٬ ٬والفصل الثاين ٬األول
 ل :كما ي  تالعيذوهذا اجلدول يشرح عدد الالسادس. 

 4.2 :الجدول
 أتشيه تشاال بوغ الحكومية االبتدائية المدرسة عدد الطلبة في

 تالعيذعدد ال فصل رقم
 25        الفصل األول أ 1

                                                           
156 Dokumentasi data SDN Buengcala Aceh Besar Juli s.d September 2018 



 
 

 24 الفصل األول ب ۲
 24 ج الفصل األول 3
 27 الفصل الثاين أ 4
 26 الفصل الثاين ب 5
 28 الفصل الثالث أ 6
 31 الفصل الثالث ب 7
 27 الفصل الرابع أ 8
 23 الفصل اخلاعس أ 10
 29 الفصل السادس أ 12

  263 جمموع
 

بنية التحتية كما الوللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعدت املدرسة 
 :يل 

 4.3 :الجدول
 أتشيه تشاال بوغ الحكومية االبتدائية المدرسة التحتية في ةبنيال
 العدد أنواع الوسائل الرقم
 1 غرفة رئيس املدرسة 1
 1 غرفة املدرسني 2
 13 فصول الدراسة 3
 1 املكتبة 5
 2 املقصف 6



 
 

 1 عليب الرياضة 7
 1 املصلى 8
 4 املرحاض 9
 5 شاشة 10

  29 جمموعة
 

 أتشيه تشاال بوغ احلكوعية االبتدائية املدرسة عن اجلدول السابق نيرف أن يف
  ة لتسهيل الطلبة يف تيلمهم.ري وسائل كثيستيمل املدرس 

مليرفة إلجابة السؤال األول يف هذا البحث. و اإلستبانة تستيمل الباحثة البحث الكم  ب
 .لدى تالعيذدافيية تيلم اللغة اليربية  درجة

 الدافعية للتالميذ اإلستبانة : ولالملحق األ
 الرابعللتالميذ الصف  الدافعية اإلستبانة .1

  2018أغسطس  27:   التاريخ
 10.00حىت  09.10:   الساعة
 : الصف الرابع ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية بوغ تشاال أتشية  األعكنة

 للتالميذ الصف الخامس الدافعية اإلستبانة .2
 2018أغسطس  28 :  التاريخ
 10.00حىت  09.10:   الساعة
 احلكوعية بوغ تشاال أتشية : الصف اخلاعس ِبدرسة اإلبتدائية  األعكنة

 للتالميذ الصف السادس الدافعية اإلستبانة .3
 2018أغسطس  30 :  التاريخ
 10.00حىت  09.10:   الساعة



 
 

 : الصف السادس ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية بوغ تشاال أتشية  األعكنة
 اإلرشاد:
 لدى التالعيذ جدا عاليةالبيان  قاماألول إذا  اليمود ( يف√ضع عالعة ) .1
 لدى التالعيذ عاليةالبيان  قامالثاين إذا  اليمود( يف √ضع عالعة ) .2
 لدى التالعيذ جدا عيتدلالبيان  قامالثالث إذا  اليمود( يف √ضع عالعة ) .3
 لدى التالعيذ عنخفضالبيان  قامإذا الرابع  اليمود( يف √ضع عالعة ) .4
 لدى التالعيذ جدا عنخفضالبيان  قاماخلاعس إذا  اليمود( يف √ضع عالعة ) .5

 
 عالية بيانال المؤشرات الرقم

 جدا
 عنخفض عنخفض عيتدل عالية

 جدا
متلك التالعيذ  1

 الرغبة للنجاح
حضرت بدقة دائما • 

عند عملية التيليم اللغة 
 اليربية
تناولت الواجب املنزيل • 

 اللغة اليربية جبدية
تيلمت اللغة اليربية • 

 عرتبطة بطموح 
اللغة اليربية درست • 

جبد للحصول على 
 درجات جيدة

     



 
 

متلك التالعيذ  2
 احلاجة يف التيلم

امليلم ييط  النصيحة • 
 قبل التيلم

مسيت دائًما شرح • 
 امليلم جبيد

تيلمت اللغة اليربية يف • 
 البيت دون أعرها امليلم

إجتهدت لفهم الدرس • 
 اللغة اليربية

     

متلك التالعيذ  3
 التيلم اجلائزة يف

فرحت إذا أكملت • 
 الواجب املنزيل

ييط  امليلم التحنيات • 
حملاواليت يف صناعة  

 الواجب املنزيل
فرحت إذا أعلن امليلم • 

 الدرجة اليليا يف الفصل
فرحت إذا أعطى امليلم • 

 الوقت لسأل األسئلة 

     

متلك التالعيذ  4
اليملية اجلذابة 

 يف التيلم

يقصص امليلم القصص • 
 ملتيلقة باملوادا

إستخدم امليلم الليبة • 

     



 
 

 التيليمية يف التيلم
قدعت اآلراء يف • 

 املناقشة
يدرس امليلم يف خارج • 

الفصل لك  ال يشير 
 التالعيذ لدى امللل 

متلك التالعيذ  5
البيئة التيليمية 

 أعنية

كان الفصل تفضيا • 
 لتيلم
األصدقاء يساعدين • 

 لفهم املادة.
امليلم يف صناعة يرشد •

 الفرضية.
يركز امليلم على التلميذ • 

 األذكياء.

     

 
 
 
 
 
 



 
 

إلجابة السؤال الثاين يف هذا  الحظة واملقابلةاملوتستيمل الباحثة البحث الكيف  ب
 .لدى تالعيذتيلم اللغة اليربية يف  عؤثرة دافيية عواعلمليرفة البحث. و 

 المقابلة  : ثانيالملحق ال
 : املقابلة برئيس املدرسة األولاملطلوب 
 : عيداريسة  االسم
 2018أغسطس  27:   التاريخ
 09.00حىت  08.30:   الساعة 
 : غرفة رئيس املدرسة  األعكنة

 دليل المقابلة لرئيس المدرسة
 ؟درسةامل هذه يف اليربية اللغة والتيليم تيلمعملية ال عن رأيك عا .1
 هذه يف اليربية اللغة والتيليم تيلمال عملية يف تالعيذال يةافيعن د رأيك عا .2

 ؟ درسةامل
 املدرسة؟ هذه يف اليربية اللغة لتيلم حتافظ عازلت ملاذا .3
 ةتيلقع نللمدرسو  ات أو الندواتالتدريب قدم رئيسة املدرسةت عا غالباً  هل .4

 ؟ اللغة اليربية لدى تالعيذ تيلم عن ترقية دافيية
 ؟اللغة اليربية لدى تالعيذ تيلم دافيية يف دورًا رئيسة املدرسةتليب  هل .5
 ؟جيدة املدرسة هذه يف التحتية البنية هل .6
 ؟الكثرية شاشةال املدرسة هذه متلك هل .7
 ؟ اليربية اللغة والتيليم تيلمليملية ال املكتبة تستخدم هل .8
 اليربية؟ اللغة تيلم يف التالعيذ رغبة تنميةل والت رئيسة املدرسةاحمل ه  عا .9

 
 



 
 

 امليلمة اللغة اليربية: املقابلة  املطلوب الثاين
 شكري:   االسم
 2018أغسطس  30:   التاريخ
 10.00حىت  09.10:   الساعة 
 : الصف السادس ِبدرسة اإلبتدائية احلكوعية بوغ تشاال أتشية  األعكنة

 
 دليل المقابلة لمعلم اللغة العربية

 اليربية؟اللغة  للتيلم التالعيذ يستجيب كيف .1
 األخرى؟ الدروسب عتسويا اليربية اللغة بتيلم التالعيذ فرحي هل .2
 اليربية؟ تيلم اللغة التالعيذ رغبةل رقية امليلمةت كيف .3
 اليربية؟ اللغة والتيليم تيلمامليلمة التالعيذ يف عملية ال يلمت كيف .4
 اليربية؟ اللغة والتيليم تيلميف عملية ال تستخدم امليلمة الوسائل التيليمية هل .5
 اليربية؟ باللغة املتيلقة قصةال عن تتحدث عا غالباامليلمة  هل .6
 دائًما؟ الفصل يف اليربية اللغة والتيليم تيلمعملية ال يتم هل .7
 ؟ةامليلم قدعهات اليت لصنية الواجبات الدراسية تالعيذال تهدجي هل .8
 ؟عن املادة اللغة اليربية ةامليلم شرحيهتم ب تالعيذال هل .9
 املستقبل؟ يف التالعيذ ِبأعنية اليربيةاللغة  ترتب  هل .10
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 دليل المقابلة للتالميذ

 ممتية؟ اليربية الدروس اللغة هل .1
 صيبة؟ اليربية الدروس اللغة هل .2
 اليربية جبيدة؟ اللغة امليلم ييلم هل .3
 اليربية؟ اللغة دروس يف اجليدة الدرجة إذا حصلت فرحت هل .4
 اللغة اليربية جبهد؟ املنزلية هل عملت الواجبات .5
 بيتك؟ يف اليربية اللغة دروس كررت  هل .6
 
 
 



 
 

 المالحظة : ثالثالملحق ال
 لتالعيذا املطلوب األول: املالحظة

 ال نعم بيانال المؤشرات الرقم
متلك التالعيذ الرغبة  1

 للنجاح
 يف الدراس  الفصل دخلي تلميذال 

 احملدد الوقت
 التيلم يف اجلادين تلميذال 
 هتمامال األصدقاء تالعيذال يدعو 

 ةيداللغة اليربية جب التيلم
 املتيلقة اإلضافية الكتب يقرأ تلميذال 

 التيليمية باملادة
 الواجبات  للقيام تلميذال تأخري ال

 الدراسية
  على القيمة  لللحصو  تلميذاليفرح

 امليلم عن اجليدة الواجبات الدراسية
  يجد الواجبات ل تلميذاليفرح

 يف إجراؤها جيبو  إضافية الدراسية
 املنزل

 التيلم انتهى عندعا حزين ميذتلال 
  إىل امليلم  افردي التالعيذيسأل

 عفهوعة غريعتيلقة باملادة 

  



 
 

 ملناقشة ميذتلال يلتق  امليلم ميذتلال 
 التيليمية املواد

متلك التالعيذ احلاجة يف  2
 التيلم

 ديج امليلم يهتم بشرح ميذتلال 
 املواد عن إىل امليلم سأليميذ تلال 

 املفهوعة غري
 ييط  عندعا جبيد ميذ يستجيبتلال 

 واجبات الدراسيةال امليلم
 قدعها اليت ألسئلةجييب ا ميذتلال 

 امليلم
 أسئلة عن جابةجيّرب إل ميذتلال 

 صديقهم
 واجبات الدراسيةالييمل  ميذتلال 

 جبدية
 لةاملشك حلل ناقشةيقدم املميذ تلال 
 إضافية عواد عن ميذ يبحثتلال 

 جيًدا املادة لفهم
 عن سئلةاأل يمليل ميذتلال حيب 

 امليلم
 أعام  عملهم لقراءة يتنافس ميذتلال

 الفصل

  



 
 

متلك التالعيذ اجلائزة يف  3
 التيلم

 ألهنم التقدير على حيصل ميذتلال 
 التيليمية املوادب عتيلقة الرأي يقدم

 التيلم نتائج على حيصل ميذتلال 
 اليددية القيم شكل يف الطالب

 ألن  الثناء على حيصل ميذتلال
 أصدقائه سئلةاأل إلجابةالقادر 
 وعيلمه

  

متلك التالعيذ اليملية  4
 اجلذابة يف التيلم

 اللغة  تيلم على حيصل التلميذ
 اليربية

 عع اليربية اللغة تيلم رب ي يلمامل 
 الطبيية

 املختلف التيلم على حيصل التلميذ 
 اآلخرين عن

 للتيلم عناسبة طرقًا امليلم يستخدم 
 يةميالتيل وسائل امليلم يستخدم 
 التيلم يف الليبة امليلم يستخدم 
 عثبتة غري عهام على التلميذ حيصل 

 التيلم كتب  يف

  

البيئة متلك التالعيذ  5
 التيليمية أعنية

 اللغة اليربية لتيلميستيد  التلميذ 
 عكان نفسه يف جيلس التلميذ 

  



 
 

 املدرسية الكتب التلميذ يستيد 
 ضوضاءال التلميذ جييل ال 
 التلميذ  عع التلميذ يتحدث ال

  األخرى
 يسأل  الذي األصدقائه التلميذقدر ي

 األسئلة
 اآلخرين األصدقاء يقدر التلميذ 

 وجبات الدراسيةال يقدعون الذين
 أصدقائهم عن احلماس يثري التلميذ 

 ذكاء أقل
 لكل اإلهتمام املتسويا ييط  امليلم 

 تلميذ
 ال الذين أصدقائهم امليلم يوبخ 

 بالتيلم يهتمون
 

 : املالحظة عع عيلمة اللغة اليربية املطلوب الثاين
 مرحلة
 النشاط

 الجوانب
 المرصودة

 ال نعم والتعلم اللغة العربية ميعلالت ةعملي

 األنشطة
 ةاألولي

 وعبتسم عبتهج وجهب يدخل امليلم إىل الفصل  الدرس افتح
 تالعيذلل جيابيةاإل األشياء امليلم ييطى 

  



 
 

 للتالعيذ التحيات امليلم ييطى 
 تالعيذال أعام امليلم يقوم 
 تالعيذال حالة عن يسأل امليلم 
 للتيلم استيداد على تالعيذال يضمن امليلم 
 تيلم بأمهية يتيلق ةبسيطال يةدافيامليلم ال توفري 

 اليربية اللغة
  اللغة دروس حول إجيابية آراء امليلم ييط 

 اليربية
  التيلم أهداف امليلميقّل 
 السابقة املادة يكرر امليلم 
 اليوعية احلياة عع املواد امليلم رب ي 
 التالعيذ مجيع عع اجليد التواصل إقاعة امليلم  
  لديهم الدافيية  الذين  لتالعيذبا امليلميهتم

 املنحفضة وحيرك امليلم محاسهم.
 األنشطة
 األساسية

 املواد تقدمي
 واسرتاتيجيات

 التيلم

  الصف يفلدى تالعيذ  جمموعاتيقسم امليلم. 
 األنشطة مجيع يف التالعيذ بإشراك امليلم يقوم 

 .التيليمية
 يسأل امليلم املادة السابقة. 
 عن اهلدف التيليمية املرجوة. يشرح امليلم 
 اجلذابة يف تيليم اللغة  التقنية يستخدم امليلم

  



 
 

 اليربية.
 أخرى ٬"عظيمة" ٬"ممتازة" كلمة  امليلم يستخدم 

 التيليم والتيلم اللغة اليربية. عملية يف
 طرائقال ميستخد 

 وغريها٬ ووسائل
 ة.واحلماس البهجةب التيليمية املواد يشرح امليلم 
  وخمتصرة وجزةِب التيليمية املواد امليلميشرح. 
 عن تالعيذال يرفةمل بالرغبة شيور امليلم يبىن 

 التيليمية. املواد
 باملادة. املناسبة يةميالتيل طريقة امليلم يستخدم 
 تيليمية وسائل امليلم يستخدم 
 اليت للمواد وفًقا التيليمية لوسائلا امليلم ارخيت 

 تدريسها يتم
 اللغة  التيلميف  تالعيذال نشاط ببناء امليلم يقوم

 اليربية.
 املواد حول أسئلة ليسألو تالعيذال جييل امليلم 

 مل يفهمها. اليت
 يسأل امليلم  عند عتوترًا اجلو جييل امليلم

 تالعيذ.لل
 على اإلجابة يف يرغبون التالعيذ جييل امليلم 

 امليلم أسئلة
 الطالب انتباه جتذب أنشطة بتنفيذ امليلم يقوم 

  



 
 

 باملواد عتوقع غري بشكل وترتب 
  تالعيذال بني صحية عنافسة يلمامليصنع 

 املطلوبة القيمة على للحصول
 دافيية التيلم ل بسيطة أليابًا امليلم يستخدم

 التالعيذ. اللغة اليربية لدى
 النتائج تقييم 

 التيليمية
  التدريبات صناعة يف التالعيذ يلماملتوجيه 

 امليلم قدعها اليت
 املهام ييملون الذين التالعيذ مجيع امليلم يزور 

 الدراسية
 شرحيف  التالعيذ جلميع الفرص امليلم يوفر 

 همحجت
 على للتيليق التالعيذ شجاعة يبين امليلم 

 آخرين أصدقاء
  التيلم أنشطة يف التالعيذ شجاعةحيرتم امليلم 
 تالعيذال جهود على الثناء ييط  امليلم 
  تالعيذال حققهاعالية اليت  قيمة امليلمييلن 
  تالعيذال عليها حيصل اليت قيمة امليلمييلن 

 هم يف تيلم اللغة اليربية.محاسرتقية ل
  على حيصلون الذين تالعيذالامليلم  محيرت 

 محاستهم زيادةامليلم و  عنخفضة درجات

  



 
 

 األنشطة
 اخلامتة

 التيليمية املادة إهناء يف تالعيذال امليلم يشرك  الدرس إهناء
 .تيلمها مت اليت

 اليت جوهر املادة التيليمية ليأخذ يرشد امليلم 
 .تيلمها مت

 جيرؤون الذين تالعيذلل التقدير ييط  امليلم 
 املادة التيليمية. استنتاجات عن التيبري على

 اختبارا للتالعيذ ييط  امليلم 
 يقوعون الذين للتالعيذ ييط  امليلم املكافآت 

 جبيد اليمل هبذا
 التيلم ملواصلة عشجية عشورة امليلم يوفر 
 اللغة أمهية حول لتالعيذا أفكار امليلم حيفز 

  ملستقبل اليربية
 السالم امليلم حتيات 
 عن وخيرج تالعيذال جلميع ابتساعة ييط  امليلم 

 .البهيج الوجهب الدراسية الفصول

  



 
 



 
 



 
 



 
 

Validitas Butir Angket 

 

     
Korelasi 

antara 

Nilai 

Korelasi  

nilai r tabel 

(n=30, 5%)  
Keterangan Kesimpulan 

1 0.48 

0.361 

rhitung >rtabel Valid 

2 0.18 rhitung < rtabel Tidak Valid 

3 0.41 rhitung >rtabel Valid 

4 0.6 rhitung >rtabel Valid 

5 0.8 rhitung >rtabel Valid 

6 0.3 rhitung < rtabel Tidak Valid 

7 0.4 rhitung >rtabel Valid 

8 0.8 rhitung >rtabel Valid 

9 0.5 rhitung >rtabel Valid 

10 0.3 rhitung < rtabel Tidak Valid 

11 0.8 rhitung >rtabel Valid 

12 0.6 rhitung >rtabel Valid 

13 0.6 rhitung >rtabel Valid 

14 0.8 rhitung >rtabel Valid 

15 0 rhitung < rtabel Tidak Valid 

16 0.4 rhitung >rtabel Valid 

17 0 rhitung < rtabel Tidak Valid 

18 0 rhitung < rtabel Tidak Valid 

19 0.4 rhitung >rtabel Valid 

20 0.1 rhitung <rtabel Tidak Valid 

21 0.7 rhitung >rtabel Valid 

22 1 rhitung >rtabel Valid 

23 0.5 rhitung >rtabel Valid 

24 0.16 rhitung < rtabel Tidak Valid 

25 0.6 rhitung >rtabel Valid 

26 0.5 rhitung >rtabel Valid 

27 0.4 rhitung < rtabel Tidak Valid 

28 0.4 rhitung >rtabel Valid 

29 0.8 rhitung >rtabel Valid 

30 0.6 rhitung >rtabel Valid 

 



 
 

 الرسوم البيانية

 

   عقابلة عع عيلمة اللغة اليربية   عقابلة عع رئيسة املدرسة

 

 

عملية التيليم والتيلم يف الصف الرابع   سوالتيلم يف الصف اخلاع عملية التيليم       



 
 

 

الفصل أعام الواجبات التلميذ يقرأ  عملية التيليم والتيلم يف الصف السادس  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 السيرة الذاتية
 

م. وابنة عن  1994عايو  17الكربى  ضفرينا سفرة ولدت يف أتشيه
 سيف الدين ونورلينا. 

 1998ببندا أتشيه يف سنة  FKIPوقد بدأت دراسيت يف روضة األطفال 
م. واستمررت دراسيت إىل عدرسة  2000وخترجت عن هذه املدرسة يف سنة 

توغكوب اإلبتدائية اإلسالعية احلكوعية بأتشيه الكربى وخترجت عن هذه 
 م. 2006املدرسة يف سنة 

 -2006ومث التحقت دراسيت ِبيهد دار اليلوم ببندا أتشيه عن سنة  
 1الدراسة يف هذا امليهد٬ استمررت دراسيت إىل عدرسة م. بيد انتهاء  2009

 م. 2012 -2009اليالية اإلسالعية احلكوعية ببندا أتشيه عن سنة 
ومث التحقت دراسيت جباعية الرانريي اإلسالعية احلكوعية يف قسم تيليم 

. بيد خترجت عن هذه اجلاعية استمررت 2016- 2012اللغة اليربية عن سنة 
إىل الدراسات اليليا يف جاعية عوالنا عالك إبراهيم عاالنج بقسم دراسيت عباشرة 

م بيلوم  2018تيليم اللغة اليربية. وستخرج إنشاء اهلل عن هذه اجلاعية يف سنة 
 النافية والربكات إنشاء اهلل.

 
 


