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 إهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
 

مربيا ركحي طوؿ حيايت ، عسى هللا اف يرمحهما كما ربياين صغَتا كحفظهما  – الوالدين
 هللا يف سبلمة اإلؽلاف كاإلسبلـ يف الدنيا كاآلخرة. 

 
الذم منو تنشأ اذلمة كالرغبة يف احلياة ، عسى اف ػلقق هللا لو اآلماؿ  - أخي الصغري

عباده الصاحلُت كالناجحُت يف العالية كالعلـو النافعة كاألعماؿ ادلرضية كغلعلو اللع من 
 مجيع األمور

 
 الذين منهم تستفيد الباحثة علوما انفعة ، آمُت - األساتذ

 
 الذين يساعدكنٍت يف إهناء ىذه الوظيفة األخَتة – زمالئي وأصحايب

  



 د
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذم ىداان ذلذا ، كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا ، كالصبلة 
 كالسبلـ على سيدان دمحم رسوؿ هللا ، كعلى آلو كصحبو الفائزين برضا هللا. أما بعد.  

 فأكد أف أقدـ خالص شكرم كتقديرم ٔتناسبة هناية كتابة رساليت ، خصوصا إىل:
بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس .1

 اإلسبلمية احلكومية ماالنج
فضيلة الدكتور أغوس ميموف ادلاجستَت ، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة  .2

 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
جامعة فضيلة الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .3

 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
فضيلة قامي أكيد جوىرم ادلاجستَت ، مشرؼ الذم أفاد الباحثة علما كعمليا  .4

ككجو اخلطوات يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
 اإلنتهاء ، فلو من هللا خَت اجلزاء كمن الباحثة عظيمة الشكر كالتقدير.

ألساتيذ كاألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة ا .5
 اإلسبلمية احلكومية ماالنج موالان مالك إبراىيم

ادلكـر أيب سبلميت كأمي حسن النسوة ، كأحب االعتناء هبم طواؿ حيايت كال  .6
 ؽلبلف من إعطاء التشجيع حىت أستطسع أف أنتهي ىذا البحث.

جزيبل جلميع إخواين كأخوايت الذين قد ساعدكين  كشجعوعي يف إكماؿ شكرا  .7
 ىذا البحث ال أستطيع أف أذكر امسائكم كاحدا فواحدا.
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جزاكم هللا خَت اجلزاء على حسن كخلوص أعمالكم. عسى هللا أف غلعل ىذا 
 البحث انفعا للباحثة خاصة كلسائر القائرين عامة، آمُت اي رب العادلُت.

 
 2222أكتوبر  22، ماالنج
 الباحثة

   
 

 سلمى الكسميتا بينيديك
  16152257:  رقم اجلامعي
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 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 موافقة ادلشرف
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 الذم كتبتو الطلبة: حضرتكم ىذا البحث اجلامعي ىلتقدـ إ
 : سلمى الكسميتا بينيديك  االسم

 16152257:  رقم القيد
عرب اإلنًتنيت لتنمية الدكافع التعليمية علم الببلغة : أتثَت تعليم  البحث موضوع

يف طلبة لقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
  احلكومية ماالنج
ر ، كأدخلنا فيو بعض التعديبلت اإلصبلحات البلزمة كقد نظران فيو حق النظ

ليكوف على الشكل ادلطلوبة الستيفاء شركط ادلناقشة إل٘تاـ الدراسة كاحلصوؿ على درج 
( من فسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك S-1سرجاان )

 ـ. 2221/ 2222اجلامعة إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج للعاـ 
 

 2222أكتوبر  22ماالنج ، 
 ادلشرؼ
 
 

 احلاج قامي أكيد جوهري ادلاجستري
076114272115010111  
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 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 تقدـ إل حضرتكم ىذا البحث اجلامعي الذم كتبتو الطلبة:

 : سلمى الكسميتا بينيديك  االسم
 16152257:  رقم القيد

عرب اإلنًتنيت لتنمية الدكافع التعليمية يف طلبة علم الببلغة : أتثَت تعليم  موضوع البحث
مية لقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكو 

 ماالنج
كقد نظران كأدخلنا فيو بعض التعديبلت كاإلصبلحات البلزمة ليكوف على 
الشكل ادلمطلوب الستيفاء شركط ادلناقسة إل٘تاـ دراستها كللحصوؿ على درجة سرجاان 

(S-1 يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم )
ـ. كتقبل من فائق اإلحًتاـ  2222/2221ة ماالنج للعاـ اجلامعي اإلسبلمية احلكومي

 كجزيل الشكر.
 

 2222أكتوبر  22ماالنج ، 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة ادلاجستري
  075202132111112110رقم التوظيف: 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 والتعليمكلية علوم الرتبية 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 مواعد اإلشراف
 : سلمى الكسميتا بينيديك  االسم

 16152257:  رقم القيد
عرب اإلنًتنيت لتنمية الدكافع التعليمية يف طلبة  علم الببلغة : أتثَت تعليم موضوع البحث

لقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 
 ماالنج

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  تقدًن ادلوضوع 2222مايو  14 .1
  الفصل األكؿ 2222يونيو  1 .2
  الفصل الثالث –الفصل األكؿ  2222يونيو  9 .3
  الفصل الثالث –إصبلح الفصل األكؿ  2222يونيو  17 .4
  الفصل السادس –الفصل الرابع  2222أكتوبر  22 .5
  الفصل السادس –إصبلح الفصل الرابع  2222أكتوبر  28 .6
  الفصل السادس –الفصل األكؿ  2222نوفمرب  16 .7
  الفصل السادس –إصبلح الفصل األكؿ  2222نوفمرب  23 .8

 2222نوفمرب  7ماالنج ، 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة ادلاجستري

  075202132111112110رقم التوظيف: 
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 مستخلص البحث
 

عرب اإلنرتنيت لتنمية  علم البالغة أتثري تعليم. 2121بينيديك ، سلمى الكسميتا. 
الدوافع التعليمية يف طلبة لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم 

. البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو اإلسالمية احلكومية ماالنج
 الًتبية كالتعليم، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

 احلاج قامي أكيد جوىارم ادلاجسًت.ادلشرؼ: 
 

 كلمات مفتاحية: تعليم عرب اإلنرتنيت ، الدوافع التعليمية
أك ما يعرؼ بفَتكس كوركان. ىذا ىو ما  19-الدنيا بفَتكس كوفيد لقد ُصدـ

غلعل التعلم يف ادلدارس كاجلامعات يتحوؿ إىل تعليم عرب اإلنًتنيت. يقـو بتعليم عرب 
اإلنًتنيت يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية أيضا. كلكن يف الوقع يشَت 

خاصة يف  طلبة لقسم تعليم اللغة العربية أنفسهم التعليم عرب اإلنًتنيت الشكاكل بُت
. كىؤالء ال يعيش مجيع الطبلب يف مناطق هبا إشارات إنًتنيت جيدة تعليم علم الببلغة

 يف القرية. 
عرب  علم الببلغة تعليم كأتثَت دلعرفة عملية البحث لبحث اجلامعي ىو أما أىداؼ

الان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية اإلنًتنيت يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة مة
 تستخدـ الباحثة ٔتدخل الكمي ٔتنهجية الوصفي. . ماالج

أف تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت قد عمل فأما عرض البياانت يف ىذا البحث 
كفقا لنظرية. نظرا لعمليتو ابستخداـ التطبيقات عرب اإلنًتنيت كاستطاع أف يعمل يف أم 

 اإلنًتنيت يف قسم تعليم اللغة الغربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم تعليم عرب. مكاف
اإلسبلمية احلكومية ماالنج ذلا أتثَت لتنمية الدكافع التعليمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. كىذا منظور من االختبار "ت" 

 2.25>  2.222جدكؿ ادلعامل  على قيمة معنوية من
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ABSTRACT 
 

Benedik, Salma Laksmita. 2020. The Influence of Online Balaghoh Learning to 

Increase Student Learning Motivation at Departement of Arabic 

Language Education State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Thesis. Departement of Arabic Language Education, Faculty of 

Teaching and Training, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

    

 Supervisor : H. Qomi Akit Jauhari,M.Pd.I 

 

Keywords : Online Learning, Learning Motivation  

 

Recently the world wes shoked by a virus that appeared, namely Covid-19 

virus or known as the Corona Virus. It makes learning in the school and 

universities to turn become online learning. This learning applied at State Islamic 

University of  Maulana Malik Ibrahim Malang also. But, in reality online learning 

raises several complaints among Student Departement of Arabic Language 

Education themselves. That not all student live in areas with good internet signals 

in rural areas. 

The urpose of yhis research is (1) To knowing the steps for implementing 

online learning at Departemen of Arabic Language Education State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang, (2) to knowing the effect of online 

learning on learning motivation of student Departement of Arabic Language 

Education State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

The type of this research is descriptive quantitative. The population of this 

research is student Departemen od Arabic Language Education State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang and the sample used is B class and 

using purposive sampling for the determination. And data analysis used simple 

linear regression analysis. 

The research results obtained are the steps of online learning in 

Departement of Arabic Language Education  State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim malang implemented according to the specified schedule syarting 

with the lecturer attending student attendence. And lecture start the learning with 

the agreed application. And ends with the leacture gives assignments to students. 

Online learning in Departement of Arabic Language Education State Islamic 

University  of Maulana Malik Ibrahim Malang has a positive effect on learning 

motivation to students Arabic Language Education. This can be seen from the 

result of t test calculation based on thesignificance value from the Coefficients 

table of 0,000 < 0,05.  
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ABSTRAK 

Benedik, Salma Laksmita. 2020. Pengaruh Pembelajaran Ilmu Balaghoh secara 

Daring untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

Pembimbing: H. Qomi Akit Jauhari,M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Daring, Motivasi Belajar 

 

Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan adanya virus yang muncul, yaitu 

virus covid-19 atau yang dikenal dengan Virus Corona. Hal ini yang 

menyebabkan pembelajaran di sekolah maupun di universitas berubah menjadi 

daring (dalam jaringan). Adapun pembelajaran ini diterapkan juga di UIN 

Maulana Malik Ibrahim. Namun pada kenyataannya pembelajaran daring 

menimbulkan beberapa keluhan di antara mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab itu 

sendiri. Di antaranya adalah tidak semua mahasiswa bertempat tinggal di daerah 

yang memiliki sinyal internet yang bagus di daerah pedesaan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui langkah-

langkah penerapan pembelajaran daring di PBA UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang dan (2) Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap 

motivasi belajar mahasiswa PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dari penelitian ini 

adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang angkatan 2018 dan sampel yang digunakan adalah kelas B dan 

penentuannya menggunakan purposive sampling. Adapun analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. 

Adapun hasil penelitian yang didapat adalah bahwa langkah-langkah 

pembelajaran berbasis daring di Jurusan PBA UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang adalah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dengan diawali dosen 

mengabsen kehadiran mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan memulai 

perkuliahan melalui alikasi yang disepakati dan diakhiri dengan dosen memberi 

tugas kepada mahasiswa. Selain itu pembelajaran berbasis daring yang 

dilaksanakan di Jurusan PBA UIN Maulana Malik Ibrahim berpengaruh positif 

terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan PBA UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Hal ini dilihat dari hasil penghitungan uji t berdasarkan nilai signifikansi 

dari tabel Coefficients sebesar 0,000 < 0,05   
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 الفصل األول
 العاماإلطار 
 

 خلفية البحث .أ 
طلق فَتكس من مدينة ككىاف ، الصُت ك  مؤخرنا بظهور دنيالقد ُصدـ ال
أك تسمى بفَتكس كوركان. موصوفة يف الصفحة  Covid-19عليها عادة فَتكس 

( أف ىذا World Health Organizationاليت تنتمي إىل منظمة الصحة العادلية )
ب ادلرض يف احليواانت أك البشر. الفَتكس التاجي ىو فَتكس ؽلكن أف يسب

صنف الفَتكس التاجي على أنو فَتكس جديد ، كال يزاؿ غلرم اكتشاؼ العديد 
 من الًتايؽ.

 Worldموضحة أيضنا يف الصفحة اخلاصة ٔتنظمة الصحة العادلية )

Health Organization)  أف شخصنا ما كاف إغلابينا للفَتكس إذا عاىن من بعض
ك احلمى كالتعب كالسعاؿ اجلاؼ. كلكن ىناؾ بعض ٔتا يف ذل األعراض

األشخاص الذين يعانوف من األمل كاألمل كاحتقاف األنف كسيبلف األنف كالتهاب 
 2احللق كاإلسهاؿ. تظهر األعراض اليت تظهر بشكل تدرغلي.

أف احلكومة ذكرت  Merdeka.comعلى صفحة  2222أبريل  12يف 
يف ازدايد. استنادنا إىل البياانت حىت يـو  أف عدد مرضى لفَتكس كوركان ال يزاؿ

مريض لفَتكس كوركان يف  4241كرلموعو  12.22( الساعة 12/4األحد )
مريضا إضافيا ثبتت إصابتهم بفَتكس كوركان  399الببلد. كىكذا ، كاف ىناؾ 

ساعة ادلاضية. قاؿ ادلتحدث ابسم احلكومة للتعامل مع فَتكس  24خبلؿ الػ 
. "أكد األشخاص Graha BNPBراينتو يف مؤ٘تر صحفي يف اذلالة ، أمحد يو 

                                                           
2 https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public, diakses pada tanggal 8 
April 2020 pada jam 10.30 

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public
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حالة جديدة ، ليصل اجملموع إىل  399األكثر إغلابية لفَتكس كوركان مع 
 3حالة." أسئلة البحث. 4241

لكسر سلسلة انتشار الفَتكس ، الصُت كأكؿ دكلة برزت كانتشرت 
نقل اجلماعي من فَتكس كوركان اٗتذت قرار اإلغبلؽ أم أهنا تغلق مجيع كسائل ال

كإىل ككىاف كداخل مدينة ككىاف ، سواء من النقل الربم أك النهرم كاجلوم. إف 
حظر مغادرة ككىاف ىو قاعدة غلب أف يطيعها مجيع ادلواطنُت. مت حظر مجيع 
حدكد مدينة ككىاف كحراستها من قبل ضباط األمن ادلشًتكُت. كقد طُلب من 

بل اإلغبلؽ إببلغ مكتب اخلدمات السكاف الذين غادركا ككىاف ابلفعل ق
اليت قدمتها ادلدف احمللية دلراقبة صحتها.كتبتو حلية مليت الذم مت ٖتميلو  الصحية

 detik.com.4على 
تتخذ إندكنيسيا اخلطوة األكىل لبدء العمل من  2222مارس  15أما 

من ادلنزؿ ،التعلم القائم على عرب اإلنًتنت الذم يتم يف ادلنزؿ ككذلك العبادة 
ادلنزؿ أيضا. ىذا يسمى ادلسافة االجتماعية ىذا ػلافظ على مسافة للتواصل مع 
العديد من األشخاص يتم الكشف عن ذلك يف ادلعلومات التعليمية اليت مت 

. 2222أبريل  12يف  instagramindotoday@ٖتميلها من خبلؿ حساب 
تلفة مزدمحة شكل البعد االجتماعي ػلظر على اإلندكنيسيُت زايرة أماكن سل

 5ابلناس مثل أماكن الًتفيو كاألسواؽ كغَت ذلك.
من القرار أعبله ،مجيع ادلدارس كاجلامعة يف إندكنيسيا مطلوب الستبداؿ 
التعلم يف الفصل الدراسي بتعليم عرب اإلنًتنت كىو تنفيذ لربانمج التعلم ادلستقل 

هبدؼ  2219اية عاـ الذم صاغو ندًن أنور مكارًن أسلوب الًتبية كالثقافة يف هن

                                                           
3 https://m.caping.co.id/news/detailoppush?utm_source=6985698&__pf__=detail&__barStyle__=1_1 
Diakses pada tanggal 12 April 2020 
4 https://news.detik.com/kolom/d-4953943/cerita-dan-pelajaran-dari-lockdown-wuhan, Diakses 
pada tanggal 12 April 2020 
5 https://www.instagram.com/tv/B-3nYqDn_Bo/?utm_source=ig_web_copy_link , Diakses pada 
tanggal 12 April 2020 

https://m.caping.co.id/news/detailoppush?utm_source=6985698&__pf__=detail&__barStyle__=1_1
https://news.detik.com/kolom/d-4953943/cerita-dan-pelajaran-dari-lockdown-wuhan
https://www.instagram.com/tv/B-3nYqDn_Bo/?utm_source=ig_web_copy_link
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توفَت مساحة أكثر مركنة للمحاضرين كالطبلب يف التعلم ، كذلك خللق جو 
 6سعيد كالًتكيز أكثر على جودة التعليم لتحقيق تعليم عايل اجلودة. 

اآلف ثبت ذلك عن طريق العديد من الدراسات أف التكنولوجيا ؽلكن أف 
عماؿ إىل تعليم اللغة. مت دمج يكوف ذلا أتثَت إغلايب على اجملتمع من عامل األ

التكنولوجيا مع اإلنًتنت لتكملة التعلم. كالوسائل ادلستخدـ ىي احلسوب 
 . يعد تعليم عرب اإلنًتنت أحد األنشطة اليت تستخدـ التكنولوجيا فيو.7كاذلواتف

يف ىذه احلالة، أما جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 
ستشار جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج من خبلؿ قرار م

ماالنج كما كرد يف تعميم حوؿ االستعداد لتوقع الوقاية من عدكل فَتكس  
. كمع ذلك ، 2222مارس  28مارس حىت  16كوركان. يبدأ ىذا التعليم من 

 ابلنظر إىل أف الظركؼ مل تتحسن ، يتم ٘تديد فًتة التعليم إىل كقت غَت زلدد.
أف يتم التعلم عرب اإلنًتنت من قبل مجيع الكليات  سب نتائج ادلقابلةْت

يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج من ادلستول الثانية إىل 
ادلستول الثامنة ٔتا يف قسم تعليم اللغة العربية. لكن تعليم عرب اإلنًتنت يف الواقع 

كخاصة يف تعليم علم  العربية أنفسهميثَت بعض الشكاكل بُت طبلب اللغة 
. بينهم، ال يعيش مجيع الطبلب يف مناطق هبا إشارة إنًتنت جيدة كما ىو البلغة

من احملاضرين  احلاؿ يف ادلناطق الريفية. يعترب التعليم أقل فعالية ألف العديد
. ككثَت الطبلب ال يفهموف الشرح الواضحدكف إعطاء  واجب ادلنزؿيقوموف ب

 ادلواد.
عرب  علم الببلغة تم الباحثة ابلبحث يف تعليمهتبناءن على خلفية البحث ، 

طلبة قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك تنمية دكافع التعليم يف اإلنًتنت ل

                                                           
6 Rini Mastuti,dkk. Teaching from Home dari Belajar Merdeka Menuju Merdeka Belajar, (2020, 
Yayasan Kita Menulis), Hal 1 
7 Nur Lailatu K & Lukman Hakim, Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring: Sebuah Bukti dalam 
Pembelajaran Bahasa Inggris, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan, Vol.17, No.1, 2019, hal 
21   
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عرب علم الببلغة أتثَت تعليم إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج ابدلوضوع "
التعليمية يف طلبة قسم تعليم اللغة العربية  ( لتنمية الدكافعDaringاإلنًتنيت )

 ".ّتامعة موالان مالك إبراىيم
 

 أسئلة البحث .ب 
 على خلفية البحث السابقة فتقتصر الباحثة يف السؤالُت األتية: من ادلعركؼ

قسم تعليم يف طلبة  ( Daringنًتنيت )عرب اإل علم الببلغة تعليمكيف عملية  .1
 ؟مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنجاللغة العربية ّتامعة موالان 

نمية الدكافع ( لتDaringنًتنيت )عرب اإل علم الببلغة تعليمكيف أتثَت  .2
يف طلبة قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم  التعليمية

 اإلسبلمية احلكومية ماالنج؟
 

 هداف البحثأ .ج 
 اليت أرادت كما يلي:البحث أىداؼ ة البحث أسئل على من ادلعركؼ

قسم تعليم يف طلبة  Daringنًتنيت )عرب اإل علم الببلغة تعليمدلعرفة عملية  .1
  اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

يف طلبة  نمية الدكافع التعليمية( لتDaringنًتنيت )عرب اإلدلعرفة أتثَت تعليم  .2
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 

 ماالنج
 

 أمهية البحث .د 
إف ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة. فهذه الفوائد تعود إىل كجهُت كعلا كجهة 
النظرية ككجهة النطيقية. فالوجو النظرية، يرجي ىذا البحث أف يزيد علـو اللغة 
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نمية الدكافع ( لتdaringبعرب االنًتنيت ) علم الببلغة يف تعليم العربية خاصة
 . كالوجهة النطيقية ىي:التعليمية

 لجامعةل .1
اليت يتم استخدامها ككائن للبحث يف  امعةتتمثل الفوائد اليت تعود على اجل

لتنمية عرب االنًتنيت اليت يتم تطبيقها علم الببلغة معرفة إضافية حوؿ تعليم 
 .التعليميةالدكافع 

 بةطللل .2
اللغة العربية  وفدريسيستعداد ليف ا قسم تعليم اللغة العربية لبةم لطيكما تعل
 فيما بعد

 لمحاضر/ةل .3
يرجى أف تكوف نتائج ىذا البحث دافعة للمحاضر/ة لتحسُت التعليم يف 

 الفصل كلكي تبتكر ادلعلم يف تطويره 
 باحثةلل .4

على ادلعرفة يف ٗتصص اللغة  كدرس كمعرفة لتصبح معلمة مهنية يف احلصوؿ
 العربية.

 
 فرضية البحث .ه 

عرب االنًتنيت ذلا  علم الببلغة إف فرضية البحث يف ىذا البحث ىي : أف تعليم
 .اللغة العربية يف ادلستول اخلامسةيف طلبة قسم تعليم  نمية الدكافع التعليميةأتثر لت

 
 حدود البحث .و 

 على ادلشكلة السابقة، فتحديد ادلشكلة يف ىذا البحث كما يلي: من ادلعركؼ
 احلدكد ادلوضوعية .1
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( daringعرب االنًتنيت )علم الببلغة ىذه الدراسة متعلقة ابستخداـ تعليم 
 نمية الدكافع التعليميةلت

 احلدكد ادلكانية .2
قسم طلبة  تسهيبل لعملية البحث العلمي الذم عملتو الباحثة فحددتو يف

اللغة العربية يف ادلستول اخلامسة ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  تعليم
  احلكومية ماالنج

 احلدكد الزمانية .3
من حيث احلدكد الزمانية، ٖتدد الباحثة ذلذه عملية البحث يف السنة 

 2221 – 2222الدراسية 
 

 حتديد ادلصطالحات .ز 
كلتسهيل البحث تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث عدد من ادلصطبلحات، 

 سوؼ تعرؼ الباحثة ادلصطبلحات ادلستخدمة كما يلي:
 علم الببلغة .1

 علم الذم يدرس كبلـ فصيح قوم فٍت يًتؾ يف النفس أثرا خبلاب.
 تعليم عرب اإلنًتنيت .2

 تعليم ابستخداـ احلسوب أك اذلواتف كدعم يف التعليم
 الدكافع التعليمية .3

 من اخلارج التشجيع الناتج عن التعّلم من الداخل أك
 

 الدراسة السابقة .ح 
 الدراسة السابقة اليت قامت هبا الباحثة فسيأيت بياهنا كما يلي:

ٖتت العنواف "أتثَت إعطاء  2215البحث الذم قاـ بو نوفيتا محَتة البدرية،  .1
ادلكافأة )عبلمة صلمية( بدافعية كقدرة الطبلب يف تعلم اللغة العربية ابدلدرسة 



7 
 

احلكومية ابتو". كأما األىداؼ يف ىذا البحث ىي دلعرفة ادلتوسطة اإلسبلمية 
إعطاء ادلكافأة )عبلمة صلمية( للطبلب يف تعلم اللغة العربية ابدلدرسة 
ادلتوسظة اإلسبلمية احلكومية ابتو.كتستخدـ الباحثة ادلدخل الكمي بطريقة 

بار التجرييب. كأما مصادر البياانت ادلستخدمة ىي ادلبلحظة كاالستبانة كاخلت
كالواثئق. كنتيجة ىذا البحث ىي ذلا أتثَت لقدرة الطبلب كتنميةىا يف تعلم 
اللغة العلربية، من نتائج اإلستبانة تدؿ أف الطبلب ادلشجعة إبعطاء عبلمة 

 صلمية يف تعلم اللغة العربية للمجموعة التجريبة.
ٖتت ادلوضوع "الدكافع  2216البحث الذم قاـ بو دمحم زلز اليسرل  .2

عليم اللغة العربية ٔتدرسة ل الطلبة ادلكفوفُت كنتائجها يف تالتعليمية لد
( ادلتوسطة اإلسبلمية بيوكياكرات". كأما األىداؼ يف Yakitunisيكيتونس )

ىذا البحث ىي ليعرؼ الدكافع التعليمية لدل الطلبة ادلكفوفُت كدكر ادلعلم 
( ادلتوسطة Yaketunis)يف تنميها يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة يكيتونس 

اإلسبلمية بيوكياكرات. كيستخدـ الباحث ادلدخل الكمي الوصفي التحليلي. 
كأما مصادر البياانت ادلمستخدـ ىي ادلقابلة كادلبلحظة كالواثئق. كنتيجتو 
ىي أكال، الدكافع التعليمية اليت تؤثر صلاح الطلبة يف تعليم اللغة العربية ىي 

افع الفطرية، كالدافع اخلارجي كىو البيئة. كاثنيا، الدافع الداخلي كىو الدك 
زلاكالت ادلعلم يف تنمية الدكافع التعليمية لدل الطلبة ادلكفوفُت يف تعليم 

( ادلتوسطة بيوكيلكرات ىي يكوف Yaketunisاللغة العربية ٔتدرسة يكيتونيس )
كيهدم  البيئة التعليمية بيئة مرػلة كيربط ادلفردات احلديدة ْتوادث اليومية

طالبتو غاية تعليم اللغة العربية كيكوف الوظيفة متعلقة ابحوادث اليومية 
 كإنتقاؿ الطالب من فصل إىل فصل أخر حىت يسعر مرػلة أبصحابو. 

ابدلوضوع "أتثَت اإلشراؼ اإلجتماعي  2227البحث الذم قاـ بو رفيعة،  .3
الثالثة ابتو". أما  لتنمية الدكافع التعليمية لطلبة يف مدرسة ادلتوسطة احلكومية

األىداؼ ىذا البحث دلعرفة أتثَت اإلشراؼ اإلجتماعي لتنمية الدافع 
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التعليمية لطلبة يف مدرسة ادلتوسطة احلكومية الثالثة ابتو. كتستخدـ الباحثة 
ادلدخل الكمي بطريقة التجرييب. كأما مصادر البياانت ادلستخدـ ىي 

اإلشراؼ اإلجتماعي لو أتثَت لتنمية  اإلستبانة كادلبلحظة كادلقابلة. كنتيجتو
 الدافع التعليمية لطلبة يف مدرسة ادلتوسطة احلكومية الثالثة ابتو. 

ٖتت ادلوضوع "إدلراؾ طلبة قسم  2219البحث الذم قاـ بو انؿ علما كفوا  .4
تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج يف 

غة عند نظرية الذكاءات ادلتعددة". كأما األىداؼ من ىذا مواد علم الببل
البحث ىي لقياس مدل إدراؾ طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف مواد علم 
الببلغة كدلعرفة كيف إدراؾ طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف مواد علم الببلغة 

ث عند نظرية الذكاءات ادلتعددة. كمنهج البحث ادلستخدمة من ىذا البح
ىو منهج الوصفي بنوع الدراسة ادلسحية ٔتدخل ادلختلطة كىو غلمع بُت 
مدخلُت يعٍت ادلدخل الكمي كادلدخل الكيفي. كأما نتاغلو ىو مدل إدراؾ 
طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف مواد علم الببلغة ىو السركر ابلنسبة ادلؤية 

اد علم % زكانت إدراؾ يف مو 82 -% 62% كمقاـ الثاين بقيمة 69
الببلغة عند نظرية الذكاءات ادلتعددة طلبة قسم تعليم اللغة العربية ىو ادلعظم 

 ابلنسبة ادلئوية % كالذكاء الطبيعية28ية و الذكاء البصرم كادلكاين ابلنسبة ادلث
كالذكاء اللغوية ابلنسبة ادلئوية  %23كالذكاء ادلنطقي ابلنسبة ادلئوية % 27
22.% 

  1.1اجلدكؿ 
 السابقةالدراسة 

1. 

 نوفيتا محَتة البدرية اإلسم
 2215 السنة

أتثَت إعطاء ادلكافأة )عبلمة صلمية( بدافعية كقدرة  ادلوضوع
الطبلب يف تعلم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة 
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 اإلسبلمية احلكومية ابتو.
دلعرفة إعطاء ادلكافأة )عبلمة صلمية( للطبلب يف  أىداؼ البحث

العربية ابدلدرسة ادلتوسظة اإلسبلمية تعلم اللغة 
 احلكومية ابتو

 الباحثة ادلدخل الكمي بطريقة التجرييب مدخل البحث
ذلا أتثَت لقدرة الطبلب كتنميةىا يف تعلم اللغة  نتائج البحث

العلربية، من نتائج اإلستبانة تدؿ أف الطبلب 
ادلشجعة إبعطاء عبلمة صلمية يف تعلم اللغة العربية 

 للمجموعة التجريبة

2. 

 دمحم زلز اليسرل اإلسم
 2216 

الدكافع التعليمية لدل الطلبة ادلكفوفُت كنتائجها  ادلوضوع
يف نعليم اللغة العربية ٔتدرسة يكيتونس 

(Yakitunisادلتوسطة اإلسبلمية بيوكياكرات ) 
ليعرؼ الدكافع التعليمية لدل الطلبة ادلكفوفُت  أىداؼ البحث

ادلعلم يف تنميها يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة كدكر 
( ادلتوسطة اإلسبلمية Yaketunisيكيتونس )

 بيوكياكرات
 الباحث ادلدخل الكمي الوصفي التحليلي مدخل البحث
أكال، الدكافع التعليمية اليت تؤثر صلاح الطلبة يف  نتائج البحث

تعليم اللغة العربية ىي الدافع الداخلي كىو الدكافع 
الفطرية، كالدافع اخلارجي كىو البيئة. كاثنيا، 
زلاكالت ادلعلم يف تنمية الدكافع التعليمية لدل 
الطلبة ادلكفوفُت يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة 
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( ادلتوسطة بيوكيلكرات ىي Yaketunisيكيتونيس )
يكوف البيئة التعليمية بيئة مرػلة كيربط ادلفردات 
احلديدة ْتوادث اليومية كيهدم طالبتو غاية تعليم 
اللغة العربية كيكوف الوظيفة متعلقة ابحوادث 
اليومية كإنتقاؿ الطالب من فصل إىل فصل أخر 

 حىت يسعر مرػلة أبصحابو.

3. 

 رفيعة اإلسم
 2227 السنو

أتثَت اإلشراؼ اإلجتماعي لتنمية الدكافع التعليمية  ادلوضوع
 لطلبة يف مدرسة ادلتوسطة احلكومية الثالثة ابتو

البحث دلعرفة أتثَت اإلشراؼ اإلجتماعي لتنمية  أىداؼ البحث
الدافع التعليمية لطلبة يف مدرسة ادلتوسطة 

 احلكومية الثالثة ابتو
 بطريقة التجرييب ادلدخل الكمي مدخل البحث
اإلشراؼ اإلجتماعي لو أتثَت لتنمية الدافع  نتائج البحث

التعليمية لطلبة يف مدرسة ادلتوسطة احلكومية الثالثة 
 ابتو.

4. 

 انؿ علما كفوا االسم
 2219 السنة

إدلراؾ طلبة قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان  ادلوضوع
احلكومية ماالنج يف مواد مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 علم الببلغة عند نظرية الذكاءات ادلتعددة
لقياس مدل إدراؾ طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف  أىداؼ البحث

مواد علم الببلغة كدلعرفة كيف إدراؾ طلبة قسم 
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تعليم اللغة العربية يف مواد علم الببلغة عند نظرية 
 الذكاءات ادلتعددة.

منهج البحث ادلستخدمة من ىذا البحث ىو  مدخل البحث
منهج الوصفي بنوع الدراسة ادلسحية ٔتدخل 
ادلختلطة كىو غلمع بُت مدخلُت يعٍت ادلدخل 

 الكمي كادلدخل الكيفي. 
أما نتاغلو ىو مدل إدراؾ طلبة قسم تعليم اللغة  انئج البحث

العربية يف مواد علم الببلغة ىو السركر ابلنسبة 
% 82 -% 62كمقاـ الثاين بقيمة % 69ادلؤية 

زكانت إدراؾ يف مواد علم الببلغة عند نظرية 
الذكاءات ادلتعددة طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
ىو ادلعظم الذكاء البصرم كادلكاين ابلنسبة ادلثوية 

% 27% كالذكاء الطبيعية ابلنسبة ادلئوية 28
% كالذكاء 23كالذكاء ادلنطقي ابلنسبة ادلئوية 

 %.22وية ابلنسبة ادلئوية اللغ
الفرؽ بُت البحث السلبق كالبحث الذيقامت بو الباحثة فإف البحث السابق  

ختلف أيضا ككاف البحث يعملوف يف لدافع التعليمية سلتلفة ابلبحث ادلكلهم يبحثوف ا
 مدرسة ككاف يعملوف يف الربانمج ادلكثف. كأما يف ىذا البحث ببحث عن أتثَت تعليم

( لتنمية الدافع التعليمية لطلبة من قسم تعليم اللغة daringعرب االنًتنيت ) ةعلم الببلغ
 العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
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 الفصل الثاين  
 اإلظار النظري

 
 : علم البالغة الفصل األول

 مفهوم علم البالغة . أ
. الببلغة لغة 8بلوغا -يبلغ  –جاءت الببلغة يف اللساف من كلمة بلغ 

الوصوؿ كاالنتهاء كادلتكلم العاجز عن إيصاؿ كبلـ ينتهي إىل قرار نفس السامع 
لببلغة ىي ( أف ا2212قاؿ ايايف )  9ليؤثر فيها أتثَتا شديدا ال يسمى بليغا.

ادلناسب. اذلدؼ ىو ٖتقيق الفعالية يف التواصل بُت  اللفظمعرفة لتطبيق ادلعٌت يف 
 12ب.اطادلتكلم كادلخ

يًتؾ يف النفس أثر خبلاب الببلغة اطبلحا أف يكوف الكبلـ فيحا قواي فنيا 
كقد بُت يف معجم  11.كيبلمث ادلوطن الذم قيل فيو كاألخاص الذم ؼلاطبوف

دلقتضى احلاؿ، فبل بد ادلطبلحات العربية أف الببلغة ىي مطابقة الكبلـ الفصيح 
فيها من ااتفكَت يف ادلعاين الصادقة القيمة القوية ادلبتكرة منسقة حسن الًتتيب، مع 

الكلمات كاألساليب على حسب مواطن الكبلـ كمواقعة توخي للدقة يف انتقاء 
 12كموضوعاه كحاؿ يكتب ذلم أك يلقى إليهم.

 
 نوع علم البالغة . ب

 البديع كعلم ادلعاين كالعلم البياف. علم الببلغة ثبلثة أنواع كىو علم
 
 

                                                           
8
8،لبنان:طرتبلس،ص2113،علومالبالغة)البديعوالبيانوالمعاني(أحمدقاسم،دمحم 

9
5،المدينةالمنورة،ص1995،تيسيرالبالغةالشيخأحمدقالش، 

10
 Yayan Nurbayan, Pengembangan Materi Ajar Balaghah Berbasis Pendekatan Kontrastif, 2010, 

Jurnal Bahasa dan Seni, Vol38, No1, Hal 109 
11

5،المدينةالمنورة،ص1995،تيسيرالبالغةالشيخأحمدقالش، 
12

8،لبنان:طرتبلس،ص2113،علومالبالغة)البديعوالبيانوالمعاني(دمحمأحمدقاسم، 
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 علم البديع .1
كبديع اصطبلحا ىو  يء مت إنشاؤه بدكف أم أمثلة سابقةىو شبديع لغة 

كتاب يف شعر ل . كقد بُتادلعرفة لتجميل اجلمل اليت ٕتعل ىذه اجلمل مجيلة
 :13شرح اجلوىر ادلكنوف كما يلي

 ادلراـتعرؼ بعد رعي سابق  # علم بو كجوه ٖتسُت الكبلـ
 ْتسن األلفاظ كادلعاين #  مث كجوه حسنو ضرابف

كبُت أيضا أف البديع ليست من ادلعاين كال البياف إال أهناتزيد األلفاظ أك 
ادلعاين أبلواف "بديعة" من اجلماؿ اللفظي أك ادلعنوم كيسمى العلم اجلامع ذلذه 

 14احملسنات.
 علم ادلعاين .2

العربية ادلتوافقة مع  كبلـحالة البادئ كقواعد معرفة علم ادلعاين ىو م
كتاب ل شعر . كقد بُت يف، ْتيث تتناسب مع األىداؼ ادلرجوة مقتضى احلاؿ

 :15شرح اجلوىر ادلكنوف كما يلي
 لفظ مطابقا كفيو ذكرا # علم بو دلقتضى احلاؿ يرل

 كمتعلقات فعل تورد #  اسناد مسند اليو مسند
 مساكاة رأكااغلاز اطناب  # قصر كانتشاء كفصل كصل اك

كقد بُت يف معجم ادلصطبلحات العربية ىو أحد علم الببلغة العربية كىو 
علم الذم يعرؼ بو ما يلحق اللفظ من احواؿ حىت يكوف مطابقا دلقتضى 

 16احلاؿ.
 علم البياف .3

غة لدل ادلعٌت "الفتح كالبياف كالظهر" كالبياف اصطبلحا علم البياف ل
ساسيات كقواعد معرفة كيفية نقل ادلعٌت بعدة طرؽ سلتلفة حسب مقتضى أ

                                                           
13

 Abi Fatih Macfuzhi, Intisari Ilmu Balaghah, 2016, Yogyakarta: Lentera Kasindo, hal 255 
14

131،المدينةالمنورة،ص1995،تيسيرالبالغةالشيخأحمدقالش، 
15

 Abi Fatih Macfuzhi, Intisari Ilmu Balaghah, 2016, Yogyakarta: Lentera Kasindo, hal 255 
16

259،لبنان:طرتبلس،ص2113،علومالبالغة)البديعوالبيانوالمعاني(دمحمأحمدقاسم، 
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. كقد بُت علم البياف يف سعر لكتاب شرح لكتاب شرح اجلوىر ادلكنوف  احلاؿ
 :17كما يلي

 أتدية ادلعٌت بطرؽ سلتلف # فن البياف علم ما بو عرؼ
  تشبيو أك رلاز أك كناية # كضوحها كاحصره يف ثبلثة

علم الذم يبحث عن شكل األلفاظمن حيث تبيينها علم البياف ىو 
  18للمعاين ىل ىي يف صيغة احلقيقة اجملردة أك ادلشبهة أك اجملاز أك الكناية.

أم  ، لكبلـبلغة ٗتصص يتعامل مع مشاكل الم البمن ادلعركؼ على البياف أعبله أف ع
قتضى ت بعناية كفقنا دلر الكلماكاختيا ، فيما يتعلق هبيكلو ، معناه ، أتثَت الركح ، مجالو

 احلاؿ. ككاف أنواعو ثبلثة أنواع كىم علم البديع كعلم ادلعاين كعلم البياف.
  

 : تعليم عرب اإلنرتنيت الفصل األول
 مفهوم التعليم اإللكرتوين .أ 

 يرمز إىل E-Learning التعليم اإلليكًتكين ( أف2216قاؿ أمحد كوكوس كآخركف )
Elektronik Learning ىي طريقة جديدة يف عملية التعليم كالتعلم ك  اإللكًتكينم يالتعل

م اإللكًتكين يالتعل اإللكًتكنية ، كخاصة اإلنًتنت كنظاـ تعليمي. لستخدـ الوسائاب
أما  19ىو األساس كالنتيجة ادلنطقية لتطور تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت.

 التايل:ابلنسبة لفهم التعلم اإللكًتكين حسب اخلرباء على النحو 
تعليم كتعلم يستخدـ  ىو م اإللكًتكيني( التعل2222) جريدةجااي كومار سي. .1

 الدكائر اإللكًتكنية لنقل زلتول التعلم أك التفاعل أك التوجيو

                                                           
17

 Abi Fatih Macfuzhi, Intisari Ilmu Balaghah, 2016, Yogyakarta: Lentera Kasindo, hal 163 
18

67ص،المدينةالمنورة،1995،تيسيرالبالغةالشيخأحمدقالش، 
19 Ahmad Cucus, Pengembangan E-Learning Berbasis Multimedia untuk Efektivitas Pembelajaran 
Jarak Jauh, Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika): 
Vol 7, No 1, (2016, Bandar Lampung: Pusat Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, 
Universitas Bandar Lampung), Hal 1 
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 Kegiatan) م اإللكًتكين كنشاط تعليمي غَت متزامنيالتعل( 2222كامارغا ) .2

belajar asynchronous) مواد تعليمية كفقنا اليت ٖتصل على  احلاسوب من خبلؿ
 الحتياجاهتم

م اإللكًتكين يشَت إىل استخداـ اإلنًتنت ي( أف التعل2221يؤكد ركزنربغ ) .3
 احللوؿ اليت ؽلكن أف تزيد ادلعرفة كادلهارات رساؿإل

كالتعلم يسمح  تعليمم اإللكًتكين ىو نوع من الي( التعل2221دارين إم ىارتلي ) .4
 .اإلنًتنت سائلتخداـ ك بتسليم ادلواد التعليمية للطبلب ابس

5. LearnFrame.com  يفGlossary of e-Learning Terms (2221 التعليم )
 عليميستخدـ التطبيقات اإللكًتكنية لدعم الت الذم تعليمالاإللكًتكين ىو نظاـ 

 كاحلاسوباإلنًتنت  لكالتعلم ابستخداـ كسائ
عملية التعليم كالتعلم عليم اإلليكًتكين ىي تالسابق أف  فهـومن ادلعركؼ على ادل

 بوسيلة ألة اإلليكًتكين.
 

 خصائص التعليم اإللكرتوين .ب 
م ي، يتميز التعل Clark & Mayer (2003)على كجو اخلصوص ، كفقنا لػ 

 :22اإللكًتكين ابخلصائص التالية
 أبىداؼ التعلم لديها احملتوايت ادلطابقة .1
 يناستخداـ األساليب التعليمية ، مثل عرض األمثلة كالتمار  .2
 بناء الفهم كالقدرات ادلتعلقة أبىداؼ التعلم سواء بشكل فردم أك يف رلموعات .3
 استخدـ عناصر مثل الكلمات كالصور لنقل ادلواد التعليمية .4

م من خبلؿ ي)أ( يتم تنفيذ أنشطة التعل م اإللكًتكين ىي:يأنشطة التعل شركط
دعم التعلم اليت ؽلكن أف يستخدمها ل)ب( توافر خدمات  ( ؛اإلنًتنيتاستخداـ 

                                                           
20 Sri Rahayu Chadrawati, Pemanfaatan E-Learning dalam Pembelajaran, Jurnal Cakrawala 
kependidikan: Vol.8, No.2, September 2010, hal 174 



16 
 

)ج(  ذلك ؛ غَتك ،  ، مثل الراديو ، كالتلفزيوف التفاعلي كشاؼ ضوئي طبلبال
 21.عند مواجهة الصعوابت طبلبدعم ادلعلم اليت ؽلكن أف تساعد اللتوافر خدمات 

من ادلعركؼ على شرح أف تعليم اإلليكًتكين لو اخلصائص يف عملية التعليم 
احلاسوب كالفيديو كالشاشة كغَت كالتعلم ىي ٔتساعدة الوسائل اإليلكًتكين مثل 
 ذلك. كلكن ىذا التعليم يتوافق على نظاـ التعليم.

 
 أهداف التعليم اإللكرتوين ووظافته .ج 

 :22التعليم كالتعلم كما يليأما األىداؼ التعليم اإللكًتكين يف 
 م الطبلبيٖتسُت جودة تعل .1
 عليم دلعلمتغيَت ثقافة الت .2
 م ادلستقليتكوين التعل يتمنشط ، ْتيث الم يتعلالالسليب إىل ثقافة  عليمالت غيَتت .3
 م من قبل اجملتمعيتوسيع القاعدة كفرص التعل .4
 تطوير كتوسيع ادلنتجات كاخلدمات اجلديدة .5

 :23اإللكًتكين ىييم يت يتم احلصوؿ عليها من التعلإف الفوائد كاآلاثر ال
 دلعلم كطبلبم يم كٖتسُت جودة التعليتغيَت ثقافة التعل .1
 التعلم ؽلكن أف يتم يف أم مكاف .2
م ياإللكًتكنية من خبلؿ موقع إلكًتكين للتعل لتوافر ادلواد التعليمية يف الوسائ .3

 كرٔتا طبلبيسهل الوصوؿ إليو كتطويره بواسطة الالذم اإللكًتكين 
 مع تقدـ كتطور العلم كالتقدـ التكنولوجي مناسبةادلواد التعليمية  تقوًن .4
 كتعزيز صورة العبلمة التجارية. خلق ادلواقع التنافسية .5
 م كرضا ادلتعلم كجودة اخلدمةيٖتسُت جودة التعل .6
 زايدة الدخل .7

                                                           
 174نفس ادلرجع ،  21
 174نفس ادلرجع ،  22
 175نفس ادلرجع ،  23
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 ميم التفاعلي ، ألنو ال يوجد حد زمٍت للتعلييزيد التعل .8
 ثر مسؤكلية عن صلاحهم يصبح الطبلب أك .9

الذم  ميمفتاح التعلم اإللكًتكين نفسو ىو التعلمن العركؼ على الشرح أف 
 غلب أف يتحقق شركط التعليم كال ؼلرج من ادلواد الدراسية اليت تديسو.

 
 مزااي التعليم اإللكرتوين وعيوبه .د 

 :24( عن مزااي التعليم اإللكًتكين كما يلي2228بُت ركمساف )
ال ؽلكن أف احملاضر كالطبلب يستطيع التواصل سهولة إننًتنيت كؽلكن على  .1

 يقتصر ىذا االتصاؿ على ادلسافة كادلكاف كالزماف
 اجملدكلة عرب اإلنًتنت ،ادلواد التعليمية  خدمواستف يحملاضر كالطبلب ااؽلكن  .2

 مفهـو تعليم عرب اإلنًتنيتحىت يتمكن كبلعلا من احلكم على بعضهما البعض
 تطيعوف اف يدرسوا ادلواد التعليمية يف كل كقت كيف أم مكافالطبلب يس .3
 رٔتا ٖتتاج الطبلب زايدة العلم ، ىم يستطيعوف اف يبحثوا يف اإلنًتنيت بسهولة .4
 .يتمكن أم شخص من متابعتها كزايدة ادلعرفة التعليم يتم ٔتفتوح حيت .5
 تغيَت دكر الطبلب من ادلبٍت للمجهوؿ إىل الدكر الفعاؿ. .6
 من التعليم يف الفصل أكثر كفاءةالتعليم اإللكًتكين   .7

 :25( عن عيوب التعليم اإللكًتكين كما يلي1997( كبُت )2221قاؿ بولُت )
. ؽلكن أف يؤدم كالطبلببُت الطبلب  ،قلة التفاعل بُت احملاضرين كالطبلب  .1

 مييف التفاعل إىل إبطاء تكوين القيم يف عملية التعل عيوبىذا ال
 م ٘تيل ضلو التدريب كليس التعليميلعملية التع .2
تغيَت دكر احملاضرين من إتقاف التقنيات التقليدية إىل كوهنم مطلوبُت أيضنا دلعرفة  .3

 م اليت تستخدـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالتيتقنيات التعل
                                                           

24 Rusman, Manajemen Kurikulum, 2008, Bandung: Program Studi Pengembangan Kurikulum 
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, hal 137 
25 Sri Rahayu Chadrawati, Pemanfaatan E-Learning dalam Pembelajaran, Jurnal Cakrawala 
kependidikan: Vol.8, No.2, September 2010, hal 176-177 
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 مرتفع سوؼ يفشلوف ةتعليميالافع ك دالالطبلب الذين ليس لديهم  .4
 ٔترافق اإلنًتنتليست كل األماكن مزكدة  .5
 اسوبنقص ادلوارد البشرية يف إتقاف احل .6

كل شيء لو مزااي كعيوب ككذلك تعليم اإلليكًتكين. من ادلعركؼ على شرح 
يف  أف مزااي تعليم اإلليكًتكين ىي يسهل الطبلب كاحملاضريت لوصوؿ ادلواد الدراسية

ىو النهج ادلبتكر  أم الوقت كيف أم مكاف كيوفر الوقت كادلكاف. تعليم اإلليكًتكين
 إلعطاء التعليمة لطبلب البعيدية كيستخدموف اإلليكًتكين كالوسائل.

 كأما العيوب يف ىذا التعليم ىي كجب على ادلواد التعليمية أف يتصمم جيدا
م كيكوف بلًتكيز على التعلاب كقادر على ٖتسُت التعلم ن خبلؿ إشراؾ الطبلبمن

 .لدل الطبلب األدكات ادلناسبة
 

 مفهوم تعليم عرب اإلنرتنيت .ه 
 م عرب اإلنًتنت.يم من خبلؿ التعليابستخداـ اإلنًتنت ، ؽلكن عملية التعل

م عرب اإلنًتنت يالتعل لجعل كسائك  إنًتنت ْتيث يسهل الوصوؿ إليها ،بتوسيع س
قاؿ دابغ ك رتبلف )يف أميسي كمحيد ،  26.كالتعلم عليمكسيلة لدعم عملية الت

تسهيل تكوين  اإلنًتنيت ىو التعليم ابستخداـ اإلنًتنيت ل( أف التعليم عرب2215
 27.م كادلعرفة من خبلؿ العمل اذلادؼ كالتفاعليالتعل ةعملي

من ادلعركؼ على الشرح أف تعليم عرب اإلنًتنيت ىو نوع من تعليم 
 اإلليكًتكين. كىو تعليم ابستخداـ اإلنًتنيت لتسهيل تعليم لنيل ادلعرفة كالعلم.

 
 

                                                           
26 Nurita Putranti, Cara Membuat Media Pembelajaran Online Mnggunakan Edmodo, Jurnal 
Pendidikan Informatika dan Sains: Vol.2, No.2, Desember 2013, hal 140 
27 Roida Pakpahan dkk, Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di 
Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19, Journal of Information System, Applied, Management, 
Accounting and Research: Vol.4, No.2, Mei 2020, hal 32 
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 التطبيقات ادلستخدمة يف تعليم عرب اإلنرتنيت .و 
 :28كاف التتبيقات ادلستخدمة لوسائل التعليم عرب اإلنًتنيت كما يلي

 ( Google Classroomغوغيل كيبلسرـك ) .1
اليت ؽلكن أف تسهل على ادلعلمُت إنشاء ادلواد  Googleإحدل خدمات 

 ليميالتعليمية كمشاركة ادلواد التعليمية كتصنيف كل تقييم تع
 (Whatsappكاتساب ) .2

.كاتساب  ىو تطبيق كاتساب  ىو كسيلة اتصاؿ ٖتظى بشعبية كبَتة اليـو
 كاتساب يبقى يستخدـ إلجراء زلاداثت ابستخداـ النص كالصوت كالفيديو.

 على اتصاؿ مع األصدقاء كالعائلة يف أم كقت كيف أم مكاف.
: من 83 اإلنًتنت.ىو التطبيق األكثر شعبية للتواصل عرب كاتساب 

الذين يربطوف  كاتساب مليوف مستخدـ لئلنًتنت ىم من مستخدمي 171
يف  أمُت عاـ كزارة االتصاالت كادلعلوماتية نيكُت ، كىذا تقاؿ اجملتمعات.

 "معرفة القراءة كالكتابة بشأف اخلصوصية كاألمن الرقمي" إطبلؽ الربامج التعليمية
ىو تطبيق رلاين يقدـ العديد من كاتساب  , يف كزارة االتصاالت كادلعلوماتية

 ادليزات يف شكل تبادؿ رسائل كمكادلات بسيطة كآمنة كموثوقة كبسيطة
 متوفر على اذلواتف يف مجيع أضلاء العامل.

 (Zoomزـك ) .3
 122ىو تطبيق اجتماعات رلاين مع فيديو كشاشات متعددة دلا يصل إىل زـك 

تستخدـ ىذه التطبيقات يف  يو.ىو تطبيق اتصاؿ يستخدـ الفيدزـك  شخص.
 احلاسوب.اذلاتف أك 

 (Youtubeيوتوب ) .4
ىو موقع دلشاركة  يوتوبابإلضافة إىل ذلك ، موقع  يوتيوب ىو موقع ٖتميل.

 مقاطع الفيديو ُيستخدـ على نطاؽ كاسع دلشاركة مقاطع الفيديو.

                                                           
 33نفس ادلرجع ، ض   28
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 غوغيل ميت .5
غوغيل.  منتج من غوغيل كىو خدمة اتصاالت فيديو طورهتاغوغيل ميت ىو 

ىذا تطبيق ىو أحد التطبيقُت الذيُت يعداف إصدارا جديدا من غوغيل ىيجوت 
 كغوغيل خات.

من ادلعركؼ على الشرح أف التطبيقات ادلستخدمة يف تعليم عرب اإلنًتنيت ىي 
 غوغيل كبلسرـك ككاتساب كزـك كيوتوب يف عملية التعليم.

 
 : الدوافع التعليمية الفصل الثاين

أف الدافعية ىي إحدل أمر مهم من أمور األسس النفسية للمنهج كيبُت أيضا 
الستة. كما قاؿ رشدم أمحد طعيمة أف بعض اجلوانب اليت نراىا أساسية للخرباء عند 
تصديهم لوضع تعلم اللغة العربية كلغة اثنية ىي أكجو الشبو بُت اللغة األكىل كالثانية ، 

 29مث خصائص الطبلب الناجح يف اللغة الثانية. أكجو اخلبلؼ بُت اللغة األكىل كالثانية ،
كقد تكوف الدافعية أكثر ادلصطلحات انتشارا يف تفسَت النجاح يف عمل مركب 
أك الفصل فيو ، كمن السهل جدا أف نرجع صلاح من إىل دافعية كما أنو من السهل  

ككل كذلك أف نقرر أف الطبلب اللغة الثانية ينجح حُت تكوف لديو دافعية مبلئمة. 
ذلك ليس بعيدا عن الصواب ، ألف دراسات كٕتارب ال حصر ذلا قد أظهرت أف 

كلتكوف فيهما جيدا نستطيع أف نعرؼ من تعريفات الدافعية  32الدافعية مفتاح للتعليم.
 اآلتية:

 
 مفهوم الدوافع التعليمية .أ 

يستخدـ مفهـو الدافعية لئلشارة إىل ما ؼلتص الفرد على القياـ بنشاط 
نتعرص يف ىذا ادلوضوع دلعٌت  31كتوجيو ىذا النشاط ضلو كجهة معيةة. سلوكي ما،

                                                           
ص  –ايسيكو  –الرايض : ادلناقسة اإلسبلمية الًتبية كالعلـو كالثقافة هبا مناىجو كأساليبو. تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ،  1989رشدم أمحد طعيمة  ،  29
75. 
 . 143، بركت : دار النهضة العربية ، ص أسس تعلم اللغة كتعليمها ، ترمجة عبده الرجى كعلى أمحد ثعباف ،  1412دجبلس براكاف ،  32
 .226ـ ، ص  2223: دار الفرقاف ،  عبد اجمليد نشوايت، علم النفس الًتبوم، عماف 31
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الدافعية بوجو عاـ كالفرؽ بُت ىذا ادلفهـو كبعض ادلفاىيم ادلرتبطة بو مثا احلاجة 
كاحلافز كالباعث كالتصنيفات )األنواع( ادلختلف للدكافع ، مث نتقل بعد ذلك إىل 

ية ىي القول ادلعنوية احملركة اليت تدفعنا إىل احلديث عن أىية الداعية يف تعليم. كالدافع
عمل شيء ما. تعبترب الدافعية إحدل كسائل ٖتقيق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية 
مثلها مثل : اخلربة كالذكاء ، بل قد تكوف أعلها بدليل إف ادلتعلميت الذين لديهم 

ف ادلتعلمُت دافعية عالية يكوف مستول ٖتصيلهم الدراسي بفعالية أكرب يف حُت أ
الذين ليس ذلم دافعية عالية يكوف مستول ٖتصيلهم منخفضا ، رغم ارتفاع  قدراهتم 

 كذكائهم كخرباهتم.
كبُت أيضا أف الدافعية مهناىا قوة داخلية زلركة يف نفس الفرد ٖتركو ألف يفعل 

رس األنشطة ادلعينة لتحقيق األىداؼ منها. رأل علماء الًتبية أنو كلما كاف كراء الدا
ددافع يستحثو ، كحافر يشده إىل تعلم شيء ما ، فكاف ذلك أدعى إىل إ٘تامو 

 32كٖتقيق اذلدؼ منو خاصة يف أشكالو ادلعقدة كمهاراتو ادلتشابكة.
كقاؿ دجبلس براف : أف الدافعية عادة على أهنا الدافع أك العاطفة أك الرغبة 

احلاجات اليت لدل اإلنساف القوية الداخلية اليت تدفع شخصا إىل فعل ما ، أك على 
كقاؿ  33اليت ىي غريزة بدجات متفاكئة كتنكيف مع البيئة لتحقيق اذلدؼ منو.

رشدم أمحد طعيمة الدافعية ىي قوة نفسية داخلية ٖترؾ اإلنساف لئلتياف بسلوؾ 
  34معُت لتحقيق ىدؼ زلدد.

ة أبهنا أما أمحد السيد زلمود نقبل عن فوائد البهى السيد يقوؿ : عرفت الدافعي
شعور داخلية يصاحب انتباه الفرد كاىتمامو ٔتوضوع ما ، فاالنتباه هبذا ادلعٌت أىم 
عنصر من عناصر ادليوؿ. ما ينتبو الفرد إىل ما ؽليل إليو كؽليل إىل ما ينتيو لو، كادليل 

                                                           
ايسيكو ، ص  –الرايض : ادلناقشة اإلسبلمية الًتبية كعلـو كالثقافة طريقة تدريس اللغة العربية غَت الناطقُت هبا ، دمحم كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة ،  32
37 
 .14، بركت دار اذلضة العربية ، ص العربية كتعليمها أسس تعلم اللغة ، ترمجة عبد الرجى كعلى أمحد ثعباف ،  1412دجبلس براكاف ،  33
 82ايسيكو ، ص  –، الرايض : ادلناقسة اإلسبلمية الًتبية كالعلـو كالثقافة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كأساليبو ،  1989رشدم أمحد طعيمة ،   34
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بذلك انحية من نواحي النشاط اليت ٕتعل الفرد ينتبو دلوضوع ما كيهتم بو كيرغب 
 35فيو.

ىو شكل من أشكاؿ السلوؾ ػلدث يف الشخص. دلزيد من التفاصيل ، لتعلم 
 :ىناؾ العديد من آراء اخلرباء الذين يشرحوف فكرة التعلم

كفقنا لسّييف ْترم ، فإف التعلم ىو سلسلة من األنشطة البدنية كالعقلية  .1
للحصوؿ على تغيَت يف السلوؾ يف احلصوؿ على نتائج من التجارب الفردية يف 

 36.مع البيئة اليت تنطوم على اإلدراؾ كالعاطفة كاحلركية التفاعل
كأكضح سبلمت أف التعلم ىو عملية جهد من قبل األفراد للحصوؿ على تغيَت  .2

 .37جديد يف السلوؾ ككل ، نتيجة لتجربة الفرد نفسو يف التفاعل مع بيئتو
كفقنا ألعمار علالك ، التعلم ىو شكل من أشكاؿ النمو أك التغيَت يف شخص  .3

 38يتم التعبَت عنو بطرؽ جديدة للسلوؾ بفضل اخلربة كالتدريب.
من الوصف أعبله ، ؽلكن استنتاج أف التغيَت ىو يف األساس معرفة كمهارة 

 جديدة. كحدث ىذا التغيَت بسبب اجلهد.
م ، ؽلكن أف يؤخذ يف االعتبار أف يكالتعل دافعيةبعد معرفة عدة تعريفات لل

ىو جهد لدفع أك توليد كتوجيو محاس األفراد للقياـ  يةافع التعلمك دالادلقصود من 
اليت طرحها اخلرباء على النحو  يةافع التعلمك دالابلتعلم. أما ابلنسبة لبعض مفاىيم 

 يل:التا
ىو جانب نفسي  يةافع التعلمك دال(. 97؛  1999ايت كموجيونو )يدمقاؿ  .1

 39.يتطور ، شلا يعٍت أنو يتأثر ابلظركؼ الفسيولوجية كالنضج النفسي للطبلب
ىو القوة الدافعة النفسية  يةلتعلماافع ك الدأف (. 122؛  1994قاؿ ٕتاب ) .2

الشاملة داخل الطبلب للتسبب يف أنشطة التعلم ، كضماف استمرارية التعلم 

                                                           
 188منشرات جامعة دمشق ، ص ، دمشق : يف طرؽ دريس اللغة العربية أمحد السيد زلمود ،  35

36 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 2002, Jakarta : Rineka Cipta, Hal 13  
37 Ibid, Hal 13 
38 Hamalik, Psikologi Belajar, 1983, Jakarta. 
39 Dimyati Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, 1999, jakarta: Rineka Cipta, Hal 97 
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دكرنا مهمنا للغاية يف توفَت  ةافع التعليميك ديلعب الا. كتوفَت أنشطة التعلم لغرض م
م ، لذلك سيكوف لدل الطبلب الذين لديهم دافع يالشغف أك احلماس يف التعل

 .ميقوم الكثَت من الطاقة للقياـ أبنشطة التعل
ىو شيء جوىرم أك خارجي  يةلتعلماافع ك أف الد احلاج موليادم كفقا دلا قالو .3

 42.ميىدؼ التعلأالتعلم من أجل ٖتقيق  يشجع األفراد على القياـ أبنشطة
ىو عامل نفسي غَت فكرم ، كالدكر  يةلتعلماافع ك كأكضح سديرماف أف الد .4

النموذجي ىو تنمية العاطفة كالشعور ابلسعادة كاحلماس للتعلم. سيكوف لدل 
 41.الطبلب الذين لديهم دافع قوم الكثَت من الطاقة للقياـ أبنشطة التعلم

 يةميافع التعلك دالأف ادلقصود من  باحثةفهم التمن بعض اآلراء الواردة أعبله ، 
ىو الدافع القادر على تشجيع الطبلب على التعلم كتنفيذ دركسهم من خبلؿ إعطاء 

 .التوجيو لؤلىداؼ اليت مت ٖتديدىا
 عركؼ على مفهـو الدكافع التعليمية أف الدكافع التعليمية ىي اجلوانبمن ادل

 نفسية الطبلب.  نضجظركؼ نفسية ك سية اليت تطوير بتأثَت على النف
 

 أمهية الدوافع التعليمية .ب 
كتظهر أعلية الدكافع من الناحية الًتبوية من حيث كوهنا ىدفا تربواي يف 
حدذاهتا ، فاستثارة دافعية الطلبة كتوجيهها كتوليد اىتماـ ا٘تعينة لديهم ٕتعلهم 

معرفية ككجدانية كحركية. كمن ىذا ادلنطلق فإف يقبلوف على شلارسة نشاطات 
الدكافعية من األىداؼ الًتبوية ادلهمة اليت ينشدىا أم نظاـ تربوم ، كذلا آاثر مهمة 
يف تعلم الطبلب كسلوكو. كتشمل ىو اآلاثرت كجيو ىذا السلوؾ ضلو أىداؼ معينة. 

رة قدرتو على معاجلة كزايرة اجلهد كالطاقة كادلبادرة كادلثابرة لدل ادلتعلم ، كزاي
 42ادلعلومات كابلتايل ٖتسن األداء.

                                                           
40 Mulyadi, Hand Out Psikologi Pendidikan, Universitas Islam Negeri Malang 
41 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, 1992, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 73. 

 (2224َت منشورة ، جامعة الَتموؾ ، إربد ، األردف )بقيعي ، انفز . أثر تدرييب للمهارات فوؽ ادلعرفة يف التحصيلو الدافعية للتعليم ، رسالة ادلاجستَت غ 42
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من ادلعركؼ على الشرح أف الدكافع التعليمية ىي شيء مهمة يف 
مساعدة الطبلب يف التعليم ألهنا تستطيع أف توليد اىتماـ ا٘تعينة لديهم كٕتعلهم 

 يقبلوف على شلارسة نشاطات معلريفية ككجدانية كحركية.
 

 التعليميةأنواع الدوافع  .ج 
 أنواع الدكافع التعليمية على تكوينو .1

لدافع الذم . اثنيا االدافع الفطرم ىو الدافع ادلوجود منذ كالدة شخصأكال ، 
 ينشأ ألنو يدرس كمثاؿ لتشجيع فرع من العلـوىو ؽلكن تعلمو 

 أنواع الدكافع التعليمية على ككدكرد مارقويش .2
 كعلا الدافع كحاجة كالدافع كحالة طارئةع ، ا نو ثبلثة أيف ىذه احلالة ينقسم إىل 

 كالدافع الطوارئ
 الدكافع اجلسدية كالدكافع الركحية .3

أما ابلنسبة ألكلئك ادلشمولُت يف الدافع اجلسدم فهي ردكد الفعل كالشهوة. 
 43.الدافع الركحي ىو الرغبةك 

 الدكافع الداخلية كالدكافع اخلارجية .4
ا الطبلب نفسو، حيث يتقدـ على أما الدافع الداخلية ىي ايل يكوف مصدرى

التعلم مدفوعا برغبة داخلية إلرضاء ذاتيو ، كسعيا كراء الشعور ٔتتعة التعلم ، 
ككسب ادلعارؼ كادلهارات اليت ػلبها كؽليل إليها دلا من أعلية ابلنسبة لو. كأما 
الدكافع اخلارجية فهي تلك اليت تنبع من مؤثرات كمتغَتات خارجية يتقدمها لو 

 44ركف ، أك تفًتضها قيم اجتماعية أك تتطلبها حاجات دكاسية أك تعليمية.اآلخ

                                                           
43 Dimyati Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, 1999, Jakarta : Rineka Cipta, Hal 87-90 

ايسيكو ، ص  –علـو كالثقافة ، الرايض : ادلناقشة اإلسبلمية الًتبية كال طريقة تدريس اللغة العربية غَت الناطقُت هبادمحم كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة ،  44
49 - 52 
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أنواع. كىي الدكافع  أربعةمن ادلعلركؼ على الشرح أف الدكافع التعليمية ذلا 
كالدكافع الداخلية كاخلارجية. كستبحث  الفطرم كالدكافع التعليمية كالدكافع اجلسدية
 التعليمية. الباحثة يف ىذا البحث ابستخداـ الدكافع 

 
 العوامل ادلؤثرة يف تنمية التعليم .د 

كما ذكر أف الدافعية أمر مهم يف تعلم الطبلب كذلا أثر ظاىرة ككبَتة يف 
صلاح عملية التعليم ، من حيث أف الدافعية جزء من عملية التعليم بذاتو. رأل 

 45قسمُت: سومردم سرايبرايت أبف العامل اليت تؤثر يف تنمية دافعية التعلم تنقسم إىل
 أكال، العوامل الداخلي

 فسيولوجيا (1
فسيولوجيا ىو كصف لظركؼ اجلسم كحواس الطبلب. فسيولوجيا أيثر يف كل 
أنشطة الطبلب، فيها نشاط التعليم، ألف ظركؼ اجلسم السليم يدفع الطبلب 
ألف يتعلموا بكل جهد. كما قاؿ عارفُت أف العامل الفسيولوجي الذم يؤثر يف 

 46لتعلم ىو ظركؼ اجلسم كأىم منو احلواس.ترقية دافعية ا
 سيكولوجيا (2

العامل السيكولوجيا ػلتوم على صحة اجلسم كالوجداف كالشعور. كظركؼ 
النفس السليم ستدفع الطبلب إىل كل األنشطة منها التعلم فتكوف عملية التعليم  

فعية كما يراـ. كأما الوجداف ادلضطرب كالنتباه ادلتشعب أك غَت ادلًتكز، ستؤثر دا
 تعلم الطبلب أم ػلملو على النكاسل أك ادللل.

 اثنيا، العامل اخلارجي
 تنقسم العامل اخلارجي إىل قسمُت:

 
 

                                                           
 45 Sumardi Suryasubrata, Psikologi Pendidikan, 1998, Jakarta : PT Raja Grafindi Persada, Hal 23.  
46 Arifin, ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 76 
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 العامل االجتماعي (1
ادلراد بو اجملتمع أك أقرب الناس إىل األكالد، مثل األسرة ألهنا عبارة عن اجملتمع 

اج األسرة إىل أف ادلصغر يف حياة األكالد كأعلم الناس أبمور نفسو. كبذلك ٖتت
تدفع أكالدىا على التعلم خاصة يف  تعلم اللغة العربية. كاألسرة ذلا ثبلثة فوائد 

 ألكالد:
 إف األسرة تساعد األكالد يف حبلؿ ادلشكلة التعليمية 
 إف األسرة يلجأ إليها األكالد من اخلطر كالضرر كاذلبلؾ 
 ادلرض كالتعب  إف األسرة تعطي أمنا كسكينة ألكالد ألهنا تساعدىم عند

 كاخلوؼ كالفزع كالقلق كاالضطراب.
 العامل غَت االجتماعي (2

ىو عامل يتعلق ابلبيئة، كادلراد ابلبيئة ىي كل األشياء ادلوجودة حوؿ الطبلب 
كىي ستؤثر على صلاح الطالب يف ٖتقيق حصيلتو يف التعلم. من البيئة اجلو 

مة يرجى منها أف تكوف كموقف البناء كاألكقات كالوسائل التعليمية ادلستخد
مناسبة للمادة، كمتنوعة كجذابة كغَتىا حىت تدفع الطبلب إىل تعليم اللغة 
العربية. ككذلك ادلكتبة، يرجى أف تكوف الكتب أك ادلراجع فيها مناسبة ْتاجة 

 الطبلب. 
الشرح أف الدكافع التعليمية ٘تكن أف ٖتدث بسبب  من ادلعركؼ على
. فأما العامل الداخلي قسماف، كعلا لي كالعامل اخلارجيعاملُت، كعلا العامل الداخ

صحة اجلسم فيسيولوجيا مثلو ظركؼ اجلسم كأىم منو احلواس كسيكولوجيا مثلو 
. كأما العامل اخلارجي قسماف كعلا العامل االجتماعي كه اجملتمع كالوجداف كالشعور

كىو البيئة اجلو  يأك أقرب الناس إىل األكالد مثل األسرة. كالعامل غَت االجتماع
 كموقف البناء كاألكقات كالوسائل التعليمية ادلستخدمة.

 
  



27 
 

 أساس إاثرة الدوافع .ه 
 ٗتلص أسس إقامة بيئة متمركزة حوؿ التعلم .1
 إشباع حاجات الطبلب كاستثلرة الدكافعهم الداخلية .2
 جعل ادلادة التعليمية مثَتة كشيقة .3
 مساعدة ادلتعلم على ٖتديد ىدؼ كالسعي لتحقيقو .4
 إاتحة الفرصة أماـ ادلتعلم كي يتحمل ادلسؤكلية إتاه األنشطة التعليمية احملتارة .5
 Feed backتزكيد التلميذ ابلتغذية الراجعة أك  .6
 47تعديل التفسَتا ادلسببة للنجاح كالفشل لرفع مستول الدافعية. .7

 من ادلعركؼ على الشرح أف الدكافع التعليمية ذلا أتثَت يف تعليم كحياة الطبلب.
 

 كيفية ترقية الدوافع .و 
 48إرشادات للمدرس لزايدة دكافع الطبلب:

أف تكوف كل من األسرة كادلدرسة كاعيتاف لدكرعلا يف الًتبية كمدركتاف لؤلساليب  (1
اليت تدعم ثقة االبن بنفسو كتلك اليت تزعز ىذه الثقة كتؤدم إىل عدـ تقديره 

 لنفسو كابلتايل إىل اطلفاض دافعيتو للدراسة كالتعلم.
 لتوجو إىل هللا ابلدعاء أبف يرزقهم هللا الدفعية للتعلم كاحلماس لو. (2
تذكَت الطبلب الكبار دائما بفضل طلب العلم كابألجر ادلًتتب على طلبو كأف  (3

طلب العلم فرض على كل مسلم كمسلمة، كأف هللا قد فضل العلماء على 
 بوية الشريفة.العابدين، كاالستشهاد يف ذلك ابآلايت القرأنية كاالحاديث الن

تعريف الطبلب ابألىداؼ السلوكية للموضوعات الدراسية اليت يتم تناكذلا،  (4
 كمستوايت التمكن ادلطلوب منهم الوصوؿ إليها عقب الدراسة.

                                                           
 2222القاىرة  –ريب عبد اللطيف دمحم خليفة ، الدافعية لئلصلاز ، دار غ 47

مأخوذة يف   http://www.ta9weer.com/vb/showthread.php?t=4604ما ىي الدكافع ككيفية استشارهتا لدل ادلتعلم، ابو الوليد،  48 
 2222أغسطس  23التاريخ 

http://www.ta9weer.com/vb/showthread.php?t=4604
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ربط زلتول ادلناىج الدراسية بيئة الطالب كالتأكيد على أعلية ادلوضوعات يف  (5
 حياة الطالب: كعلى حياهتم ْتيث تصبح ادلعلومات كادلهارات ادلستهدفة يف

سبيل ادلثاؿ يقاؿ درسنا اليـو عن عملية اجلمع، كىي عميلة مهمة يف حياتكم 
فلن تعرفوا عدد نقودكم كمجيع أغراضكم، إال إذا فهمتوىا، كموضوع رلموعات 
األغذية تستفيدكا منو يف تغذية أجسامكم. لذلك انتبهوا جيدا ذلذا ادلوضوع 

 أثناء الدراسة.
أساليب تدريس تساعدىم يف زايدة دافعية الطالب للتعلم كأساليب استخداـ  (6

تفريد التعليم كالتعلم الكشفي ادلوجو، كتوظيف أجهزة احلاسوب يف التعليم ... 
اخل، كمساعدتو على التعلم من خبلؿ العمل كاللعب ادلنظم فذلك يثَت دافعية 

اليت تؤدم إىل التعلم، الطالب كػلفزه على التعلم ما داـ يشارؾ يدكاي ابلنشاطات 
كيرتبط ىذا اإلجراء ٔتحاكلة ادلدرس التعرؼ على التعلم ادلفضل لدل تبلميذه 

 )توجد يف ادليداف الًتبوم مقاييس للتعرؼ على ىذه األساليب(
تعويد الطبلب على أف ينجزكا ادلهاـ أبنفسهم كتشجيعهم على ذلك كتقييم  (7

ة ذلم ليتقدموا يف دراستهم كتعريفهم إصلازاهتم ابستمرار كتوفَت التغذية الراجع
ابدلعيار الذم يستخدـ لقياس أدائهم، كاستجداـ أساليب تقوؽلية تؤدم إىل 
تصويب كتطوير أداء الطبلب ال التخويف كالتهديد، كالبعد عن أساليب الغش 

 يف االمتحاانت اليت تساعدىم يف نقص دافعية الطالب ضلو االجتهاد كالتعلم.
قدرة للطبلب ابلصرب كاجلد كاإلخبلص يف العمل كادلطالعة أف يكوف ادلريب  (8

اخلارجية كاجللوس معهم يف ادلكتبة، فهذا يساعدىم يف تنمية ادليل لتعلم الذايت 
 لدل الطالب.

التقرب للطبلب كالتفاعل معهم كاالىتماـ بتعليمهم كٖتبيبهم يف ادلدرس،  (9
 ب مدرسها.فالطالب ػلب ادلادة كتزداد دافعيتو لتعليمها إذا أح

تعويدىم على أف ػللوا مشكبلهتم أبنفسهم كأف يشاركوا يف ٖتمل  (12
 ادلسئولية كيدرهبم على ذلك.
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مراعة الفركؽ الفردية بُت الطبلب كالتعرؼ على حاجاهتم كأىدافهم  (11
كاكتشاؼ قدراهتم كادلساعدة يف احملافظة عليها كتسخَتىا دلصلحتهم كإشراكهم 

ادرات اجليدة كتدعيمها، كطلب ادلزيد من مجيعا يف النشاطات كتشجيع ادلب
 األفكار.

جعل رلموعات العمل متناسبة يف التوزيع كادلهاـ كشرح طبيعة ادلهاـ  (12
كالنشاطات للطبلب كتدريبهم عليها مث متابعو أداءىم كتشجيعهم على العمل 

 بركع الفريق كٖتفيزىم كفريق.
األدكات  إعطاء احلوافز ادلادية مثل الدرجات أك احللول أك بعض (13

ادلدرسية أك خطاب شكر، كادلعنوية مثل ادلدح كالثناء أك كتابة االسم على لوحة 
الشرؼ أك تكليفو إبلقاء كلمة يف إذاعة ادلدرسة أك يف حفل رلايل اآلابء، كتعتمد 
نوعية احلوافز على عمر الطالب كمستواه العقلى كالبيئة االجتماعية كاالقتصادية 

طالب على احلافز ادلادم كينبغي أف يتعرؼ ادلدرس على لو، كيفضل أال يعتاد ال
إمكاانت ادلدرسة قبل أف يعد الطالب ْتوافز مادية أك معنوية. لئبل يعد بشيء 

 كال ينفذه.
منحهم الفرصة للتعبَت عن مشاعرىم اليت تتعلق بتعلمهم أك نشاطاهتم أك  (14

 عبلقاهتم داخل ادلدرسة.
ه من ادلوضوعات الدراسية مثل التأكيد على ارتباط موضوع الدرس بغَت  (15

التأكيد على أعلية فهم اجلملة الفعلية الفعلية لفهم الفعل ادلضارع، أك فهم قواعد 
 اإلمبلء حىت يكتب كتابة سليمة فيما بعد.

تقبل ادلريب للمعلم، كإشاره ابلقدرة كتشجيعو على احملاكلة كبذؿ اجلهد  (16
ة ابجلدارة حىت يف احلاالت ادلمكن كتعويده علي ٖتمل الفشل، من خبلؿ إشار 

 اليت الػلقق فيها النجاح كتوجيو النقد إىل العمل كليس إىل الطالب نفسو
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أف تكوف توقيات ادلدرس من الطالب تتناسب مع قدراتو كإمكاانتو قاؿ  (17
تعاىل )اليكلف نفسا إال كسعها( كأف تكوف توقعا إغلابية كأف يهتهم ٔتا ػلققو 

 التعلم.من تقدـ أاي كاف مقدار ىذا 
استخداـ أسلوب التعليم النشط كتقدًن أنشطة شلتعة بعد فًتة معية من  (18

 الدراسة
مساعدتو على مقاكمة ادلشتتات لتحسُت مستول تركيزه كزايدة مدل  (19

انتباىو فهذا يؤدم إىل مزيد من ادلثابرة كبذؿ اجلهد لتحقيق نتائج دراسية أفضل 
 كبذا تتحسن دافعيتو كيرتقي مستول إصلازه.

ض قصص ىادفة: تبُت ما سيًتتب على االىتماـ كاحلرص على عر  (22
 الدراسة أك إعلاذلا، كالمانع من أف يكلفهم بقراءهتا أف كانوا قادرين على ذلك

استخداـ أساليب التهيئة احلافزة عند بدء احلصة أك اخلربة كأسلوب  (21
ب العصف الذىٍت كأنشطة كسر اجلمود كالعركض العملية ادلثَتة كمشاركة الطبل

 خبلؿ تنفيذىا
زايدة مصركفة كأخذه إىل فعاليات ػلبها كذلك بناء على ٖتسُت أدائو يف  (22

 ادلدرسة
اتصاؿ كيل األمور ادلباشر ابدلدرسة ألخذ تقارير يومية كأسبوعية عن أداء  (23

 الطبلب
من ادلعركؼ على الشرح أف كيفية ترقية الدكافع يستطيع أف يقـو ابحملاضرين 

 مناسب على كيفية أعبله
 

 وظائف الدوافع يف عملية التعليم .ز 
 للدكافع ثبلث كظائف ىامة يف عملية التعليم كىي :

ٖترؾ الطاقة االنفعالية يف الكائن احلي كتثَت فيو نشاطا معينا. كىذا ينطبق على  .1
الدكافع الفطرية كالدكافع ادلكتسبة فالدكافع من حيث ىي الطاقات الكامنة اليت 
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األساس األكؿ لعملية اكتسام ادلهارات كتعديل  ٖترر قول الكائن احلي ، تعد
 من أظلاط السلوؾ األكلية حيث ٘تكن فيها أسس عملية التعليم.

الوظيفة الثانية أهنا ٕتعل الفرد يستجيب دلوقف معُت ، كيهمل ادلواقف األخرل ،   .2
كما ٕتعلو يتصرؼ بطريقة معينة يف موقف معُت. فعندما يكوف لدل فرد منا 

عُت ، فإف ىذا ادليل اليقتصر على إغلاد حالة توثر نفسي عن ميل ضلو أمر م
الفرد ، اليت قد تقضى بو إىل سلوؾ معُت إلشباع ىذا ادليل ، بل إنو يعمل 

 بطريقة كامنة الختيار السلوؾ ادلرتبط بو كتوجيهو.
الوظيفة الثالثة أهنا ٕتعل الفرد يوجو نشاطو كجهة معينة ، حىت يشبع احلاجة  .3

ه ، كيزيل التوتر الكامن لديو. كحصوؿ ادلتعلم على درجات طيبة يف الناشئة عند
االمتحاف للحصوؿ على شهادة تؤىلة للعمل. فالتعليم اليكوف مثمرا إال إذا 

 49ىدؼ إىل غرض معُت شلا يؤكد على أعلية الدافعية يف التعليم.
إذا كاف الطلبة ؽللك الدافع يف تعليم فسينجح التدريس. كلذلك إنشاء 

ع العليم على نفس الطلبة ىو من أحد كاجبات ادلدرس كمسئوليتو ، كادلدرسة داف
اجليد يف تعليم سيسعى أف ػلث طلبتو على أف يفعلوا األنشطة ألف يناؿ الغرض 
ادلرجو يف عملية التعليم، ككظيفة ىذا الدافع ىو احملرؾ أك إعطاء القوة على الشخص 

 الشخص ألف يفعل النشاط. ألف يفعل كاجبتو ، كهبذه الواجبة فتستحر
كقاؿ دمحم خرب عرقسوسي كظائف الدكافع )خاصة ( يف عملية التعليم 

 الثبلثة:
تضع أماـ ادلتعلم أىدافا معينة يسعى لتحقيقها ، ٔتعٌت أهنا تطبع السلوؾ  .1

ابلطابع الغرضي. بكل دافع يرتبط بغرض معُت يسعى إىل ٖتقيقو ، كحسب 
عده حسب ما يبذؿ الفرد من نشاط يف سبيل حيوية الغرض ككضوحة كقربو أك ب

 ٖتقيق كاشباعو.

                                                           
  111 – 112/ ص.  3، ط.  2226، الرايض : دار الزىراء ، النفس التلربوم يف ضوع اإلسبلـ علمفادية كامل محاـ سيد مصطفى ،  49
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٘تد السلوؾ ابلطاقة كتثَت النشاط. فلتعليم ػلدث عن طريق النشاط الذم يقـو  .2
بو الفرد. كػلدث ىذا النشاط عند ظهور دافع أك حاجة تسعى إىل االشباع 

عل يقـو كيزداد الدكافع. فالدكافع ىي الطاقة الكامنة عند الكائن احلي كاليت ٕت
بنشاط معُت ، كمن مث تعد االساس األكؿ يف عملية التعليم ، كغلب أف نتنبو إىل 
أف بعض الدكافع ٘تد السلوؾ. طاقات أكرب شلا ٘تده بو غَتىا ، كلكن ادلهم ىو 

 النتيجة النهائية اليت ضلصل عليها.
ٕتعل  أهنا تساعد على ٖتديد أكجو النشاط ادلطلوبة لكي يتم التعليم. فالدكافع .3

الفرد بقراءة كتاب ٖتت أتثَت دافع معُت كمراجعة درس مثبل أك ٖتضَت موضوع 
، ال ينتبو إال إىل األجزاء ادلتصلة ٔتا يقـو بعملو كال يدرؾ غَتىا إال ادراكا 

  52سطحيا ، ٓتبلؼ ما إذا كاف الدكافع ىو تعلم الكتاب كلو.
ا. كىذا مثبت بوظائف من ادلعركؼ على الشرح أف الدكافع التعليمية مهمة جد

 الدكافع التعليمية يف عملية التعليم كالتعلم.
  

                                                           
  64 -63، ص  1979دمحم خرب عرقسوسي كأخركف، التعليم نفسيا كتربواي ، الرايض: دار اللواء ،  52
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه .أ 

 ألف  إف مدخل البحث ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث الكمي
بحث ال . كأما البحث الكمي ىو حل ادلشكلة ابلبحث الكمي البحثاحتاج 

 ستخدـ لفحص رلموعات أك عينات زلددة ،كا مبٍت على فلسفة الوضعية ،
الكمية هبدؼ  بصفة ٖتليل البياانت مجع البياانت ابستخداـ أدكات البحث ،ك 

  51.اختبار الفرضية اليت مت كضعها
ألف يف  يف ىذا البحث ىي البحث الوصفي ةكمنهجية البحث ادلستخدم

طريقة تدرس كضع . كأما البحث الوصفي ىو البياف ادلشكلة ابلبحث الوصفي
 نظاـ الفكر أك فئة يف الوقت احلاضرك  شرطكال وضوعكادلاجلماعات البشرية 
دقيقة فيما يتعلق ابحلقائق ك  كاقعيك  صورة أك لوحة منهجيةك  هبدؼ تقدًن كصف

 52.كالعبلقة بُت الظواىر ادلستقصاة رؼكاحل
 

 جمتمع البحث وعينته .ب 
فاعل الذم يتكوف من رلاؿ التعميم قاؿ سوغيونو إف رلتمع البحث ىو 

ذلا الصفات كاخلصائص اليت حددىا الباحثوف لدراستها مث استخبلص  أك مفعوؿ
كرلتمع البحث يف ىذا البحث ىو مجيع الطبلب لقسم تعليم اللغة  53النتائج

 .دلستول اخلامسة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

                                                           
51 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2017, Bandung: Penerbit Alfabeta, 
Hal 8 
52 Moh. Nazir, Metode Penelitian, 2014, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 43 
53 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2018, 
Bandung : Alfabeta, Hal 80 
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رلتمع جزء من العدد كاخلصائص اليت ؽلتلكها كأما عينة البحث ىي 
كعينتو ادلستخدمة ىي فصل "ب" يف ادلستول اخلامسة لقسم تعليم   54البحث

ماالنج. كىذا  اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية
عينة عشوائية  كنوعها (Probabilitas Samplingالفصل ؼلتار بعينة احتمالية )

(Random Sampling.)  
 

 متغريات البحث .ج 
تكوف ادلنهج التجرييب من ادلتغَت ادلستقل كادلتغَت التابع. ادلتغَت ادلستقل 

الباحثة  أتثَت على ادلوقف أك ادلتغَت أرادتىو ادلتغَت الذم نريد أف قياس مدل 
أف تقيس أثره على ادلتغَت التابع. كأما ادلتغَت التابع ىو ادلتغَت ادلنتوج عن أتثَته 

 55ادلتغَت ادلستقل كيسمى ادلتغَت التابع أيضا ابلتغيَت الناتج.
عرب اإلنًتنيت يسمى ابلتغيَت ادلستقل علم الببلغة تعليم كيف ىذا البحث 

 َت التابع.كلتنمية الدكافع التعليمية يسمى ابلتغي
 

 الياانت ومصادرها .د 
 البياانت يف ىذا البحث من البياانت األساسية كالبياانت الثانوية: كاف

 البياانت األساسية .1
ادلعلومات إىل الباحثة ادلباشرة.  ياانت األساسية كىي البياانت اليت أعطيتالب

قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة  ادلبلحظة يف فصل "ب"البياانت األساسية منها: 
كادلقابلة لطلبة  موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج دلستول اخلامسة

قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان كاحملاضريُت الذين يعلموف يف يف فصل "ب" 
 من اإلستبانة لطلبةمالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج دلستول اخلامسة ك 

                                                           
54 Sugiyono, ibid, Hal 81 
55 Sugiyono, ibid, Hal: 61 
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قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  فصل "ب"
 دلستول اخلامسة. احلكومية ماالنج

 البياانت الثانوية .2
البياانت الثانوية ىي البياانت اليت مجعها كمعاجلتها كعرضها من األخرين  

تتعلق هبذا كادلعلومات إىل ادلدرسة من ادلبلحظة كالكتب كالواثئق ادلؤيدة اليت 
كالبياانت ادلستخدمة ىي كشف  56ادلوضوعة كتساعد على نيل ادلعلومات ادلعينة.

 اخلضور
 

 طريقة مجع البياانت .ه 
 الباحثة مجعها كما يلي: لبياانت احملتاجة استخدمتكللحصوؿ على ا

 ادلبلحظة .1
أف   (25:  1987( أف قد قاؿ كيرنَت كسيجوفيل )2216:6قاؿ ىاشم )

مبلحظة ىي عملية ادلراقبة ادلنهجية لؤلنشطة البشرية كالًتتيبات ادلادية اليت 
 دلعرفة عملية تعليم ةستخدمأف تنتج احلقائق. كأما ادلبلحظة ادلمن الطبيعي 
عرب اإلنًتنيت يف طلبة لقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان  علم الببلغة

 النج.مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ما
 ادلقابلة .2

ادلقابلة ىي عملية احلصوؿ على البياانت عن طريق طرح عدد من األسئلة 
مجع  طريقةك  ةادلقابل ةالباحث تستخدما 57.شفهيا ليتم الرد عليها شفهيا أيضا

 كاحملاضرين الذين يعلموف يف فصل "ب"رأم الطلبة البياانت للحصوؿ على 
الك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان م

                                                           
56 Sugiyono, ibid, Hal: 193 
57 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori – Aplikasi, (2006, Jakarta: PT 
Bumi Aksara), Hal 179. 
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عرب اإلنًتنيت يف قسم تعليم  علم الببلغة عن تعليم دلستول اخلامسة ماالنج
 اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

 اإلستبانة .3
اإلستبانة ىي عبارة عن مجع البياانت الذم يتم عن طريق إعطاء 

 58البياانت ادلكتوبة إىل ادلستفىت ليتم الرد عليو.رلموعة من أسئلة أك 
الباحثة إستبانة يف مجع البياانت دلعرفة اإلجابة عن الدكافع  تستخدمكا

 عرب اإلنًتنيتعلم الببلغة التعليمية يف تعليم 
مقياس ليكرت ىو  يف مقياس ليكرت للقياس. انةمت تعبئة االستب

ترمجة ادلتغَت  ه احلالة ،يف ىذ 59مقياس يهدؼ إىل قياس مواقف الناس.
سيتم  استخدامها كمرجع للمتابعة. إىل العديد من ادلكوانت اليت ادلقاس

 إعادة كتابة ىذا ادلكوف إىل أسئلة سيتم ٖتديدىا يف االستبياف.
 

 :  3.1اجلدكؿ 
 خيارات اإلجابة اخلمسة يف االستبياف

No Alternatif Jawaban 

1 Selalu 

2 Sering 

3 Kadang-kadang 

4 Jarang 

5 Tidak Pernah 

ىو ك من عدة مراحل تسمى اختبار األداة  ةادلستخدم ةٖتليل االستبانك 
مت إجراء  موزع. انةاختبار يتم إجراؤه على أداة ْتثية ، خاصةن على استب

نقسم اختبار ا اختبار األداة الختبار جدكل األسئلة قبل اختبار الفرضية.
 علا اختبار الصبلحية كاختبار ادلوثوقية. األداة إىل قسمُت

                                                           
58 Sugiyono, ibid, Hal 199 
59 Moh. Nazir, Metode Penelitian, 2014, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 297 
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الصبلحية ىي مقياس يظهر مستول أكال، ىو االختبار الصبلحية. 
كانت أداة القياس ادلستخدمة يف ىذه الدراسة  62موثوقية أداة القياس.

. ف لؤلداة الصاحلة مستول عاٍؿ من الصبلحية شلا يعٍت أف أداة اك استبياانن
اختبار البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من مت مث  القياس ادلستخدمة صحيحة.

توزيع االستبياانت للتأكد من صبلحيتها إلنتاج معامبلت االرتباط كأساس 
 .Bivariate Pearsonللقياس. قياس اختبار الصبلحية من خبلؿ صيغة 

من خبلؿ ربط درجة كل  Bivariate Pearsonالتحليل ابستخداـ ك 
ر اشأ مجايل النقاط ىو رلموع كافة العناصر.إ عنصر ابلنتيجة اإلمجالية.

عناصر السؤاؿ اليت ترتبط بشكل كبَت ابلنتيجة اإلمجالية إىل أف العنصر ؽلكن 
 الحقنا Bivariate Pearson  حساابت تستخدما أف يؤثر على ادلتغَت ادلتأثر.

عترب السؤاؿ صحيحنا إذا كاف مستول األعلية أقل من ا .SPSSكسائط 
2.25 (5):61 

ادلوثوقية ىي االتساؽ الذم يتم احلصوؿ عليو اثنيا، االختبا ادلوثوقية. 
من االختبار ادلتكرر حيث تكوف النتائج اليت مت احلصوؿ عليها ىي نفسها 

ستحصل نتائج االختبار األكؿ مع االختبار الثاين مث تصحيحو على  نسبينا.
داـ اختبار من ىذا الفهم ، ؽلكن تفسَت أنو ؽلكن استخ 62ارتباط كبَت.

ؽلكن القوؿ  ادلوثوقية لقياس البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من االستبياانت.
أبف االستبياف ؽلكن االعتماد عليو إذا كانت اإلجاابت يف االستبياف متسقة 

 من كقت آلخر.
سيتم اختبار البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج االستبياف 

 Cronbachجيو اختبار ادلوثوقية بقيمة مت تو  .SPSSابستخداـ موثوقية 

                                                           
60 Sri Sujarwadi, Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian, Proceeding, Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 
61 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, 2012, Yogyakarta: 
Universitas Diponegoro, Hal 52. 
62 Sri Sujarwadi, Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian, Proceeding, Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 
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Alpha.  ؽلكن القوؿ أف متغَت البحث ؽلكن االعتماد عليو إذا أعطى قيمة
Cronbach Alpha  >2.62 

 
 حتليل البياانت .و 

االضلدار  .البسيط اخلطي الضلداراب  ادلستخدـ ٖتليل البياانت الذم
اتبع كمتغَت اخلطي ىو أسلوب يستخدـ الشتقاؽ ظلوذج عبلقة بُت متغَت 

إذا مت استخداـ متغَت مستقل كاحد فقط يف النموذج ، فإف ىذه التقنية  مستقل.
63.تسمى االضلدار اخلطي البسيط

النموذج ادلستخدـ يف ٖتليل االضلدار البسيط 
 64وى

Y = A0 + A1X + u1 

 كىو: تقدير العبلقة أعبله
Y = a0 + a1X1 + e1 

( ، يتم تقدير ادلعلمات OLSالعادية )ابستخداـ تقنية ادلربعات الصغرل 
 :ابستخداـ ادلعادلة العادية التالية

∑ Y = a0n + a1X1 e1 

∑ X1Y = a0 ∑X1 + a1∑ 

، فإف ادلعادلة x1= (X1 -  ̅ )إذا مت التعبَت عن ذلك ابضلراؼ عن الوسط ىو 
 العادية ذلا شكل

∑ x1y = a1∑ 

Y  = ادلتغَت التابع 
X1   =ادلتغَت ادلستقل 

 ادلستقلة ادلتغَتاتمتوسط =   ̅ 

N  =عدد ادلشاىدات 

A0  =تقاطع 

                                                           
63 Johan Harlan, Analisis Regresi Linear, 2018, Depok: Gunadarma, Hal 5 
64 Moh. Nazir, Metode Penelitian, 2014, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 406 -407 
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A1  =مقدر ادلعلمة أك معامل االضلدار 

من ادلعادلة العادية ، ؽلكن استخداـ صيغة للعثور على ادلعلمات ادلقدرة 
 )معامبلت االضلدار( ، كىي:

A1 = 
    

   
  

A0 = 
         

 

 
 

أيضنا معرفة النسبة ادلئوية الختبلؼ ادلتغَت   ٖتليل االضلدار ، من الضركرميف
التابع الذم ؽلكن تفسَته من خبلؿ االختبلفات يف االختبلفات ادلستقلة. ذلذا 

R نستخدـ ادلعامل النهائي
2. 

R
2
 = 
  
        

  
 

R أما األحرز
 .1إىل  2يف الفًتة من  2

قدر ادلعلمات يف ٖتليل االضلدار ، من الضركرم أيضنا اختبار ما إذا كاف م
. ذلذا السبب tؼلتلف اختبلفنا كبَتنا عن الصفر. ذلذا الغرض مت استخداـ اختبار 

 :البحث عنو بواسطة الصيغة أ معيارم من ادلقدرحتاج أيضنا إىل خطا، 
      √

      

    
    

     =  
(  )     

    

   
 

 مقدر مصطلح اضطراب التباين=      

N  = ادلشاىداتعدد 

 منطقة رفض الفرضية ىي كما يلي ،
H0 : a0 = 0;  HA : a0 ≠ 0 

H0 : a1 = 0;  HA : a1 ≠ 0 

 اإلحصائيات ادلستخدمة ىي ،
a0 : t = 

  

    
 

a1 : t = 
  

    
 

 أك رفضهما إذا ، HAك  H0يتم اإلعبلف عن قبوؿ 
T1/2b; df = n-2 (Sa.0) > a0 > t1/2;  df = n (Sa.0) 
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T1/2b; df = n-2 (Sa.1) > a1 > t1/2;  df = n (Sa.1) 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 
تعليم اللغة  دوافع التعليمية يف: عملية تعليم عرب اإلنرتنيت لتنمية ال ادلبحث األول

جبامعة موالان مالك إبراهيم موالان مالك إبراهيم  قسم تعليم اللغة العربية العلربية
 ماالنج

 نتائج ادلالحظة .أ 
ابستخداـ يوتوب ككاتساب ادلخصصُت ـ بعرب اإلنًتنت كىو ىذا البحث قا

مع التطبيقات ادلستخدمة يف احملاضرة. كأما كاتساب مستخدـ إلعطاء ادلواد كركابط 
 بداية التعليم.اليوتوب للمواد اليت سيتم دراستها قبل 

على الطبلب  كأما خطوات زلاضرة علم الببلغة عرب اإلنًتنت ىي كجب
الذين سيبينوف ادلواد التعليمية يف كل احملاضرة أف يصنعوا فيديو التعليمية كفيها ادلواد 

محل الفيديو على يوتوب ْتيث ؽلكن للطبلب كاألشخاص اآلخرين التعليمية. مث 
     65الوصوؿ إليو.

بعد مشاىدة فيديو، كجب على كل الطلبة أف يصنعوا اخلبلصة من ادلواد 
ْتث يف فيديو. كأمجعت اخلبلصة عرب تطبيق التعليم التكنولوجي لكل  اليت قد

 الطلبة. كىذا خبلصة أف يكوف درجات احلضور كدرجات مهمة الطالب.
مسركر  رب اإلنًتنتععلم الببلغة  ةإف حاؿ الطلبة يف مشاركة زلاضر 

إجراء يف أم مكاف كيف أم  ستحمس يف اتباع زلاضرة ألنو استطاع أف يعملكم
  66كقد ثبت ذلك من خبلؿ تقدًن ادلهاـ بشكل مناسب يف الوقت احملدد.كقت. 

 نتائج ادلقابلة .ب 
 إف نتائج ادلقابلة يف ىذا البحث ىي كما يلي:
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42 
 

 احملاضر ادلعلم يف علم الببلغة  .1
النتائج متواجد من احملاضر ادلعلم يف فصل "ب" قسم تعليم اللغة يف ىذه 

  .ك67دلستول اخلامسة ّتامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج ْترؼ األكؿ "أ" العربية
 م الذم يتم دكف مواجهة كجهان لوجويىو التعلقاؿ "أ" أف تعليم عرب اإلنًتنت 

كاذلدؼ ىو  ابستخداـ ادلنصات كالتطبيقات اليت ؽلكن أف تساعد يف التعلم.
جامعة موالان اد طبلب كلذا اعت 19-تقليل انتشار فَتكس كوركان أك كوفيد 

على استخداـ التكنولوجيا يف الًتحيب مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 العمل.داـ التكنولوجيا يف حيث ضلن مطالبوف مجيعنا ابستخ 4.2ابلعصر الرقمي 

يف احملاضرة ىي تطبيق التعليم قاؿ "أ" أف التطبيقات ادلستخدمة 
اإلليكًتكين. إف ىذا التطبيق مستخدـ دلشاكرة كرلتمع الواجبات. كىذا التطبيق 
بلي ّتيد.من خبلؿ تطبيق التعليم اإليليكًتكين، كانت التطبيقات ادلستخدمة يف 
احملاضرة عرب اإلنًتنت كىي غوغيل ميت كزـك ككاتساب كيوتوب كغَت ذالك. 

 فقا التفاؽ كل الفصل يف كل ادلواد التعليمية.مستخدمو ك كلكن 
إف اخلطوات يف زلاضرة علم الببلغة عرب اإلنًتنيت ، قاؿ "أ" أف يف أكؿ 
احملاضرة استخدـ زـك يف تعليمها لتعاركؼ فورا بُت احملاضر كالطلبة فصل "ب" 
قسم تعليم اللغة العربية  دلستول اخلامسة كْتثوا ادلواد التعليمية سيدرس يف 

استخدـ تعليم علم الببلغة تطبيق التعليم  الفصل معا. يف احملاضرة التابعة
 اإليليكًتكين ك يوتوب كجمع الواجبات كادلشاكرة.

صدرت ب "أ" ىي يف  أما مزااي تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنت الذم 
تعليم عرب اإلنًتنيت أف  استطاع أف تتباع الطبلب كثَتكف.استطاع كل احملاضرة 

يف أم مكاف كزماف كخاصة يف بيتنا الذم صنعنا استغراؽ الوقت مع  تعمل
 ا كادلعلم.نكاجبات نس عائلتنا بدكف

                                                           
67

مصدر:نتائجالمقابلةمنمحاضرعلمالبالغةفيفصل"ب"قسمتعليماللغةالعربيةبجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالمية 

2121يناير8الحكوميةماالنجفيتاريخ



43 
 

من خبلؿ مزااي تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت ، كاف "أ" قائل أف 
العيوب من تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت ىي الدكافع التعليمية تدىور يف كل 

مل  كنولوجيا يف احملاضرة ك ىم عاشواتعود الستخداـ التالطلبة ألف الطبلب مل 
يبلحظ. كىذا تعليم سلتلف مع احملاضرة يف الفصل الذم حصل على انتباه 

كلذالك الطلبة األخرل كاحملاضر أك زلاضرة فورا عيدما ادلشاكرة يف الفصل. 
عندما استخدمت زـك كاشتكى بعض الطبلب من ضعف شبكات اإلنًتنيت 

 .اإلنًتنيتحصص نفاد ك 
قاؿ "أ" أف تقوًن التعليم ادلستخدـ يف زلاضرة علم الببلغة عرب اإلنًتنت 
ىو التكويٍت كالتلخيصي. فأما التكويٍت ادلستخدـ يف ىذا احملاضرة ىي كجب 

ف ؼللصوف ملخص يف كل احملاضرة. كأما التلخيصي ادلستخدـ على الطبلب أ
ما اختبار نصف النهائي مأخوذ ىي اخلتبار نصف النهائي كاختبار النهائي. فأ

بعمل من الواجبات يف كل احملاضرة اليت لديها قيمة شلتازة. كأما اختبار النهائي 
 السؤاؿ الذم أعطي ٔتحاضر يف تطبيق التعليم اإليليكًتكين.

قد قاؿ "أ" أيضا أف حالة الطلبة عندما تعليم علم الببلغة ىي اطلفض 
ذلك من خبلؿ عدـ كجود منافسة مثل كؽلكن مبلحظة الدكافع التعليمية ، 
 .احملاضرات يف الفصل

نت عدـ كجود شبكة اإلنًت   شرح العقبات يف اإلنًتنت من خبلؿ ذلكمت
فيها الطبلب بشبكة إنًتنت جيدة ، ككما  واشاكال تتمتع مجيع ادلناطق اليت ع

حىت تقل  على عكس ماالنج اشتكى طبلب من ارتفاع أسعار حصة اإلنًتنت
 ف ىناؾ طبلب ينسوف جدكؿ احلصص ألفاكأحياانن ك الطبلب يف التعلم.جدية 

قلت أيضنا أف احملاضرات  الطبلب يف ادلنزؿ كيقوموف أبنشطة أخرل مع كالديهم.
تشمل اآلاثر السلبية  عرب اإلنًتنت ذلا أتثَت على دافع تعلم الطبلب.

ناس كاطلفاض فقد التفاعل ادلباشر بُت ال للمحاضرات عرب اإلنًتنت ما يلي:
 كالتأثَت اإلغلايب ىو أنو ؽلكن عقد احملاضرات يف أم مكاف كزماف. الدافع للتعلم.
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يدرؾ الطبلب أف احملاضرات عرب  كآمل أف تكوف ىناؾ زلاضرات عرب اإلنًتنت
اإلنًتنت ال ٗتتلف عن احملاضرات الصفية العادية ، بل ىي فقط كسائط تعليمية 

 68.احملاضرات كادلعتاد تمرتاسحىت  كأماكن تنفيذ سلتلفة.
طلبة فصل "ب" دلستول اخلامسة قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك  .2

 إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 علم الببلغة ميتعلأف تطبيق  ةنتائج البحث اليت حصل عليها الباحثأما 

موالان مالك تعليم اللغة العربية يف جامعة قسم "ب" يف فصل  نيتعرب اإلنًت 
 :مايليك  اإلسبلمية احلكومية ماالنج  إبراىيم

قاؿ "أ" كطالب األكؿ قد بُت أف تعليم عرب اإلنًتنت ىو تعليم بواسلة 
رب اإلنًتنت ىي كقالت أيضا "ب" أف تعليم ع 69تكنولوجيا ٔتساعدة اإلنًتنيت.

 72ٔتساعدة اإلنًتنت.أف يعمل يف أم مكاف كيف أم زماف  تعليم الذم استطاع
كقالت "د"  71تعليم من خبلؿ اإلنًتنيت.كقاؿ "ج" أف تعليم عرب اإلنًتنيت ىو 

أف نعمل  ناستطيعليم بدكف ذىاب إىل الفصل أم اأف تعليم عرب اإلنًتنيت ىو تع
 72يف أم مكاف ك يف أم زماف ٔتستخدـ ألة اإليليكًتكين كاإلنًتنيت.

غة عرب اإلنًتنيت قد قاؿ "أ" أما التطبيق ادلستخدـ يف تعليم علم الببل
خطوات تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت  فأكقاؿ "ب"  73ىو يوتوب يف تعليم.

( الطبلب 2( بداية بكتابة كشف احلضور يف رلتمع الواتساب ، )1ىي : )
أك ادلقدموف البد أف يرسلوا ادلواد أكال يف رلموعة الواتساب   الذين سيبينوف ادلواد
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مث كجب على الطبلب اآلخر  (4فيديو يف يوتوب ، )يرسلوف ال ( ادلقدموف3، )
( صنع الطبلب ملخص يف كل احملاضرة مث 5أف يشاىدكف الفيديو كيفهمونو ، )

( كعندما كاف الطالب مل يفهم ادلواد 6مرسل إىل تطبيق التعليم اإليلكًتكين ، )
 74ادلبحث كاستطاع أف يسأؿ يف عمود التعليقات.

رات احملاض عملت( 1)ىي  احملاضرة عرب اإلنًتنتمزااي ىذه قالت "د" أف 
( من ادلفيد للطبلب 2) إجراؤىا يف أم مكاف ، كافبشكل أكثر اسًتخاءن ألنو  

األجانب الذين ؽلكنهم قضاء ادلزيد من الوقت يف ادلنزؿ مع عائبلهتم حىت يف أايـ 
( 1)العيوب من تعليم عرب اإلنًتنيت ىي  كقالت "ك" أف 75احملاضرات الفعالة.

( قلة النشاط الطبليب يف حضور 2) ، 76اطلفاض احلماس حلضور احملاضرات
( عدـ تكافؤ التكنولوجيا يف كل 3) عدـ االلتفات إىل البئر ادلادم ، احملاضرات

. يتضح ىذا من خبلؿ عدـ كجود إشارة إنًتنت جيدة يف مناطق سلتلفة منطقة.
 77الوقت احملدد.بينما طالبت احملاضرات ٔتتابعتها بشكل صحيح كيف 

يف ىذه احلالة قالت "د" أف تقوًن التعليم ادلستخدـ يف زلاضرة علم الببلغة عرب 
اإلنًتنت ىو التكويٍت كالتلخيصي. فأما التكويٍت ادلستخدـ يف ىذا احملاضرة ىي 
كجب على الطبلب أف ؼللصوف ملخص يف كل احملاضرة. كأما التلخيصي ادلستخدـ 

كاختبار النهائي. فأما اختبار نصف النهائي مأخوذ من ىي اخلتبار نصف النهائي 
الواجبات يف كل احملاضرة اليت لديها قيمة شلتازة. كأما اختبار النهائي بعمل السؤاؿ 

 78الذم أعطي ٔتحاضر يف تطبيق التعليم اإليليكًتكين.
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من معركؼ على مقابلة طلبة فصل "ب" مستول اخلامسة قسم تعليم اللغة 
حىت تتمكن من العودة إىل التعلم يف  أيملوف أف تتحسن األمور قريبناانوا العربية ك

 79الفصل على الرغم من أف ىذا التعلم لو جانب إغلايب
 
 
 
 
 
 

                                                           
79
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 إبراهيم ماالنجادلبحث الثاين : أتثري تعليم علم البالغة عرب اإلنرتنيت يف طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك 
 نتائج اإلستبانة . أ

 إف البياانت من اإلستبانة كما يلي:
 4.1اجلدكؿ 

 بياانت ادلستجبُت

NO  NAMA 
Jenis 

Kelamin 
NIM 

HASIL ANGKET 

SKALA 1 
JML 

SLAKA 2 
JML 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Bahrul Ulum  1 18150030 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 

2 Muhammad Rian Ferdian  1 18150033 4 4 4 3 4 19 4 3 2 2 4 5 5 4 5 5 39 

3 Ilman Mahbubillah  1 18150044 2 3 4 5 4 18 2 4 2 4 5 4 5 4 2 2 34 

4 Achmad Hendri Kurniawan  1 18150046 4 4 4 4 4 20 4 4 2 4 4 5 5 5 5 4 42 

5 Desynta Fitria Ramadhani  2 18150047 5 4 4 4 4 21 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 34 

6 Lailaturrohmah 2 18150048 4 4 5 4 3 20 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 42 

7 Varihah Akbar  2 18150049 4 4 4 5 5 22 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 43 

8 M. Ibn' Sina Farrij Karbana  1 18150050 3 4 4 4 4 19 3 3 4 3 4 1 5 3 4 3 33 

9 Uswatun Hasanah  2 18150051 3 4 5 3 3 18 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 37 

10 M Farhan Ahdhana  1 18150052 1 2 2 2 4 11 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 19 

11 Wafda Nadhifah Z  2 18150053 5 4 5 4 3 21 5 2 2 5 3 3 5 5 5 2 37 

12 Sri Indah Nastari  2 18150055 3 4 2 5 5 19 4 3 3 2 3 4 5 4 5 4 37 

13 Regitha Cahyani  2 18150056 4 3 4 4 3 18 3 2 1 3 4 3 5 5 4 3 33 
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14 Alfin Khoiriyah  2 18150057 4 4 3 4 3 18 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 34 

15 Miftahiyyatil Jannah  2 18150060 1 2 2 1 2 8 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 17 

16 Milenia fithrotul hamidah  2 18150061 4 4 3 4 5 20 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 39 

17 Khilmi Al Murtadlo 1 18150062 4 3 3 3 2 15 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 33 

18 Raharja Ramadani  1 18150063 4 3 4 3 4 18 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 35 

19 Hilyatul Bahiyyah  2 18150065 3 5 3 1 3 15 5 5 3 3 5 3 5 2 5 3 39 

20 Habibullah Muhammad  1 18150066 4 4 4 5 3 20 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 45 

21 Tabassum Aliyatuz Zahroh 2 18150015 5 4 3 4 5 21 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 37 

22 Ayu Mega Rohman Ashila  2 18150069 4 3 3 5 2 17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32 

23 Muhammad Anis Fuadi  1 18150070 3 2 2 3 3 13 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 34 

24 Muchamad jibril  1 18150071 4 3 3 3 4 17 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 35 

25 Hanifah qurotul aini  2 18150072 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

26 Syintia dwi dinanti  2 18150073 3 2 2 5 4 16 3 1 3 3 4 5 5 4 4 3 35 

27 Mochamad Arif  1 18150074 2 2 2 3 3 12 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 28 

28 Tazkiatunnafisah  2 18150075 5 3 4 4 3 19 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 34 

29 Syifa Shabrina  2 18150076 4 4 3 3 2 16 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 35 

30 Devira Ari Ayu Masnita  2 18150077 2 3 3 4 3 15 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 35 

31 Refina Henilalita  2 18150079 2 1 3 2 1 9 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 25 

32 Roichanatul Muzayyanah  2 18150080 4 4 4 3 3 18 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 35 

33 Nur Afifah Yasmin  2 18150083 4 4 3 3 3 17 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 39 

34 Maulidia  2 18150085 4 4 3 4 3 18 3 3 2 3 4 3 5 5 5 3 36 

35 Devi Musthoviyah  2 18150124 2 3 3 4 4 16 2 1 1 3 3 3 3 4 4 3 27 

        Nilai Min 8 Nilai Min 17 

        Nilai Max 25 Nilai Max 50 
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1 Jumlah Laki-laki  12 

2 Jumlah Perempuan 23 
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 خصائص ادلستجيب .1
 4.2اجلدكؿ 

 82ترديد ادلستجيبُت على أساس اجلنس
النسبة  نسبة تكرار 

 الصبلحية
 نسبة متجمِّّع

 34،3 34،3 34،3 12 الرجاؿ
 122،2 65،7 65،7 23 النساء
  122،2 122،22 35 رلموع

 
من نتائج البحث يف توزيع االستبياانت على أساس اجلنس يف اجلدكؿ 

كعدد الطالبات  :.34.3طالبان بنسبة  12ادلستجيبُت  طبلبعدد ال أف أعبله
 :.65.7طالبة بنسبة  23

 نسبة الذكور.كاخلبلصة أف عدد ادلبحواثت أكرب من 
 عرب اإلنًتنيت(علم الببلغة )تعليم  Xمتغَت  .2

شلا أدل إىل أقل درجة  مستجيبنا ، كىم 35مت احلصوؿ على نتائج الدراسة من 
 يتم احلصوؿ على ىذه القيمة من درجة كل إجابة ، .25 نتيجةكأعلى درجة ب 8

 كانت ، 4وافق اجلواب على درجة م ، 5لئلجابة أكافق بشدة على درجة 
كافق أواب ال اجل ك 2ذلا درجة  تعارضاإلجابة  ، 3اإلجابة األقل قبوالن بدرجة 

ؽلكن    كمن ىذا نتائج البحث يستطيع أف ٕتتمع حىت .1بشدة لديو درجة 
 81احلصوؿ على النتيجة النهائية.

 )الدكافع التعليمية( Yمتغَت  .3
ىل أقل درجة شلا أدل إ مستجيبنا ، كىم 35مت احلصوؿ على نتائج الدراسة من 

يتم احلصوؿ على ىذه القيمة من درجة كل إجابة  .52 نتيجةكأعلى درجة ب 17
                                                           

 2222مصدر :  برانمج اإلحصاء للعلـو ، يف سبتمرب   82
 2222تمبَت سب 15يف التارخ  2218مصدر : اإلستبانة يف مجع البياانت لقسم تعليم اللغة العربية ٔترحلة   81
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كانت  ، 4يوافق اجلواب على درجة  ، 5لئلجابة أكافق بشدة على درجة  ،
اجلواب ال يوافق  ك 2ذلا درجة  تعارضاإلجابة  ، 3اإلجابة األقل قبوالن بدرجة 

ؽلكن    تمع حىتاستطاع أف غل كمن ىذا نتائج البحث .1بشدة لديو درجة 
 82احلصوؿ على النتيجة النهائية.

 اإلختبار الصبلحية .4
عترب ا 83.الصبلحية ىي مقياس يوضح مستول موثوقية أداة القياس

 84:(.5) 2.25السؤاؿ صحيحنا إذا كاف مستول األعلية أقل من 
الصبلحية من  ( لقياسXاإلنًتنت ) عربم يختبار الصبلحية دلتغَت التعلاال
من خبلؿ النظر يف القيمة الكبَتة يف نتائج معاجلة البياانت يف  اإلستبانة

ختبار النتائج اىذا . ك (SPSS) برانمج اإلحصاء للعلـو من 24اإلصدار 
 :كما يلي  (Xم عرب اإلنًتنت )يالصبلحية على متغَت التعل

 
 4.3اجلدكؿ 

 85االختبار الصبلحية دلتغَت تعليم عرب اإلنًتنيت
 جوىرية البياف

(Sig. (2-tailed) 
 ادلقارنة

(Pearson Correlation) 
 معلومات

X1 2.222 2.794 صبلحية 
X2 2.222 2.787 صبلحية 
X3 2.222 2.693 صبلحية 
X4 2.222 2.729 صبلحية 

                                                           
 2222نفس ادلرجع، سبتمرب   82

83 Sri Sujarwadi, Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian, Proceeding, Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 
84 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, 2012, Yogyakarta: 
Universitas Diponegoro, Hal 52. 
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X5 2.222 2.618 صبلحية 
م عرب يكل سؤاؿ يصف متغَت التعل ؽلكن أف نرل أف ناءن على اجلدكؿ ،ب

قيمة  ؽلكن رؤية ىذا من :(.5) 2.25( لو قيمة أعلية أقل من Xاإلنًتنت )
 .2.222 كىو:( 5) 2.25أعلية كل سؤاؿ أقل من 

الصبلحية من  ( لقياسY) دكافع التعليميةختبار الصبلحية دلتغَت الاال
من خبلؿ النظر يف القيمة الكبَتة يف نتائج معاجلة البياانت يف  اإلستبانة

ختبار النتائج اىذا . ك (SPSSبرانمج اإلحصاء للعلـو )ن م 24اإلصدار 
 :كما يلي  (Y) لدكافع التعليميةالصبلحية على متغَت ا

 
 4.4اجلدكؿ 

 86االختبار الصبلحية دلتغَت الدكافع التعليمية 
 جوىرية البياف

(Sig. (2-tailed) 
 ادلقارنة

(Pearson Correlation) 
 معلومات

Y1 2.222 2.725 صبلحية 
Y2 2.222 2.598 صبلحية 
Y3 2.21 2.537 صبلحية 
Y4 2.222 2.526 صبلحية 
Y5 2.224 2.475 صبلحية 
Y6 2.222 2.722 صبلحية 
Y7 2.222 2.786 صبلحية 
Y8 2.222 2.692 صبلحية 
Y9 2.222 2.823 صبلحية 
Y12 2.222 2.663 صبلحية 

                                                           
 2222مصدر :  برانمج اإلحصاء للعلـو ، يف سبتمبَت   86
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( لو قيمة Y) التعليميةالدكافع كل سؤاؿ متغَت صف   ناءن على اجلدكؿ ،ب
قيمة أعلية كل سؤاؿ أقل من  ؽلكن رؤية ىذا من :(.5) 2.25أعلية أقل من 

2.25 (5):. 
 االختبار ادلوثوقية .5

االختبار عدة مرات مع نفس  ادلوثوقية ىي االتساؽ الذم حصل عليو من
 النتائج نسبينا.

سيتم بعد ذلك تصحيح نتائج االختبار األكؿ مع االختبار الثاين كستحصل 
 تبيُت على  إذا عليو كن أف يُقاؿ ثقةن ف متغَت البحث ؽلإ .87معنويةعلى نتيجة 

نتائج اختبار ادلوثوقية يف الشرح  كأما .88 62أكثر من   Conbach alphaقيمة 
 :كما يلي

 4.5اجلدكؿ 
 89االختبار ادلوثوقية

 معلومات Cronbach Alpha ادلتغَت
 ثقة 2.862 عرب اإلنًتنيتعلم الببلغة تعليم 

الدكافع التعليمية لطلبة من قسم 
تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان 
مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 احلكومية ماالنج

 ثقة 2.883

 كأما البياف من االختبار ادلوثوقية ىو كما يلي:

                                                           
87 Sri Sujarwadi, Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian, Proceeding, Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 
88 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, 2012, Yogyakarta: 
Universitas Diponegoro, Hal 47 
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 Cronbach’s Alpha( ذلا قيمة Xعرب اإلنًتنيت )علم الببلغة متغَتة تعليم  .1
 Xلذلك ؽلكن استنتاج أف السؤاؿ حوؿ ادلتغَت كىذه القيمة ،  2.862
 .موثوؽ بو

متغَتة الدكافع التعليمية لطلبة من قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان  .2
كلذالك  Cronbach’s Alpha 2.883( ذلا قيمة Yمالك إبراىيم ماالنج )

 موثوؽ بو. Yؽلكن استنتاج أف السؤاؿ حوؿ ادلتغَت 
 ٖتليل االضلدار اخلطي البسيط .6

ٖتليل البياانت ادلستخدـ ىو ٖتليل االضلدار اخلطي البسيط. ٖتليل االضلدار 
اخلطي البسيط ىو االسًتإتية ادلستخدمة حلصوؿ على ظلوذج العبلقة بُت متغَت 

البسيط  اخلطي النموذج ادلستخدـ يف ٖتليل االضلداراتبع كمتغَت مستقل. كأما 
 92ىو كما يلي

 معامل التحديد .1
 4.6جدكؿ 

 91معامل التحديد
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,820
a
 ,673 ,663 3,71449 

a. Predictors: (Constant), Daring 

 
كمن ىذه القيمة، قد  2.822( كىي Rقيمة االرتباط ) يوضح اجلدكؿ أعبله

ػلتوم على أف أتثَت  2.673( R Squareحصل على معامل التحديد ) 
ادلتغَت ادلستقل )تعليم عرب اإلنًتنيت( على ادلتغَت التابع )الدكافع التعليمية( 

 %.67.3كىو 
 

                                                           
90 Moh. Nazir, Metode Penelitian, 2014, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 406 -407 
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 اختبار متزامنة .2
 4.7جدكاؿ 

 92اختبار متزامنة
ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 935,655 1 935,655 67,814 ,000
b
 

Residual 455,316 33 13,797   

Total 1390,971 34    

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

b. Predictors: (Constant), Daring 

 2.222ابدلستول اجلوىرية  67.814ىو  Fقد بُت اجلدكاؿ أعبله أف قيمة 
للتنبؤ ٔتتغَت ادلشاركة أك كاف  مث ؽلكن استخداـ ظلوذج االضلدار 2.25> 

 (.Y( على متغَتة الدكافع التعليمية )Xأتثَت تعليم عرب اإلنًتنيت )
 اختبار جزئي .3

 4.8جدكاؿ 
 93اختبار جزئي
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,710 3,138  3,094 ,004 

Daring 1,467 ,178 ,820 8,235 ,000 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

                                                           
 2222نفس ادلرجع، سبتمبَت   92
 2222نفس ادلرجع ،   93
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عرب  علم الببلغة كقيمة تعليم 9.712( aمن ادلعركؼ أف القيمة الثابتة )
ْتيث ؽلكن معادلة االضلدار  1.467أك معامل االضلدار( ىي  bاإلنًتنيت )

 مكتوب كما يلي:
 

Y = a + bXY = 9,710 + 1,467X 

 أما ادلعادلة تستطيع أف ترجتها كما يلي:
  9.712ٔتعٌت متغَت ادلشاركة ادلتسق ىو  9.712الثابت ىو 
  يشَت معامل االضلدارX  ايدة يف 1إىل أف كل  1.467ىو. %

. 1.467عرب اإلنًتنيت مث تزديد قيمة ادلشاركة ٔتقدار قيمة تعليم 
على ادلتغَتة  Xمعامل االضلدار متأكد كلذلك أف إتاه أتثَت ادلتغَتة 

Y ىو إغلايب 
كلذلك قد أمت أف  2.25>  2.222حصل على قيمة جوىرية ىي 

 )الدكافع التعليمية(   Y)تعليم عرب اإلنًتنيت( يؤثر على متغَتة  Xمتغَتة 
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 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

 
عرب اإلنرتنيت يف قسم تعليم اللغة العربية علم البالغة : عملية تعليم  ادلبحث األول

 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ت ىو نظاـ يم عرب اإلنًتني( إف تعل2215، أميسي كمحيدقاؿ دابغ كريتبلند )يف 

شلكنة من خبلؿ اإلنًتنت  الذم ابستخداـ أدكات تربويةتعليمي مفتوح كمنتشر 
م كادلعرفة من خبلؿ يتسهيل تكوين عمليات التعلك  كالتكنولوجيا القائمة على الشبكة

 94.كالتفاعل اذلادفُتالعمل 
م ييتميز التعل 2223كارؾ كمييَت ، ، كفقنا ل تعليم عرب اإلنًتنيت صائخص أما

 :95اإللكًتكين ابخلصائص التالية
 ميأبىداؼ التعل ادلناسبتول احملديها ل .1
 ستخداـ األساليب التعليمية اب .2
 م يبناء الفهم كالقدرات ادلتعلقة أبىداؼ التعل .3
 ستخدـ عناصر مثل الكلمات كالصور لنقل ادلواد التعليميةاب .4

كىم غوغيل  تعليم عرب اإلنًتنت ،  لالتطبيقات اليت ُتستخدـ كوسائ كانت
. غوغيل كيبلسرـؤ ىو   اليت عبارة عن منصة تعليمية سلتلطةكيبلسرـك ككاتساب ك زـك

بدكف ادلواد  كتصنيف توزيع ادلواد التعليميةك  خللق ادلواد التعليميةسهل على ادلعلمُت تأف 
 ابستخداـ النص كالصوت كالفيديو. ةىو تطبيق يستخدـ إلجراء زلادثكاتساب  أكراؽ.
 122بيق اجتماعات رلاين مع مقاطع فيديو كمشاركة الشاشة دلا يصل إىل ىو تطزـك 

                                                           
94 Roida Pakpahan dkk, Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di 
Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19, Journal of Information System, Applied, Management, 
Accounting and Research: Vol.4, No.2, Mei 2020, hal 32 
95 Sri Rahayu Chadrawati, Pemanfaatan E-Learning dalam Pembelajaran, Jurnal Cakrawala 
kependidikan: Vol.8, No.2, September 2010, hal 174 
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كل األدكات اإلليكًتكين ُتستخدـ يف  زـك  ىو تطبيق اتصاؿ يستخدـ الفيديو. شخص.
 96كاألدكات اإلتصاؿ مثل اذلاتف كاحلاسوب.

ـ بعرب اإلنًتنت كىو ابستخداـ يوتوب ككاتساب ادلخصصُت ىذا البحث قا
ادلستخدمة يف احملاضرة. كأما كاتساب مستخدـ إلعطاء ادلواد كركابط مع التطبيقات 

 97اليوتوب للمواد اليت سيتم دراستها قبل بداية التعليم.
ف خطوات زلاضرة علم الببلغة عرب اإلنًتنت ىي كجب على الطبلب إ

ادلواد الذين سيبينوف ادلواد التعليمية يف كل احملاضرة أف يصنعوا فيديو التعليمية كفيها 
التعليمية. مث محل الفيديو على يوتوب ْتيث ؽلكن للطبلب كاألشخاص اآلخرين 

     98الوصوؿ إليو.
بعد مشاىدة فيديو، كجب على كل الطلبة أف يصنعوا اخلبلصة من ادلواد 
اليت قد ْتث يف فيديو. كأمجعت اخلبلصة عرب تطبيق التعليم التكنولوجي لكل 

 درجات احلضور كدرجات مهمة الطالب.الطلبة. كىذا خبلصة أف يكوف 
إف حاؿ الطلبة يف مشاركة زلاضرة علم الببلغة عرب اإلنًتنت مسركر 

كقد ثبت كمستحمس يف اتباع زلاضرة ألنو ؽلكنو إجراء يف أم مكاف كيف أم كقت. 
  99ذلك من خبلؿ تقدًن ادلهاـ بشكل مناسب يف الوقت احملدد.

دلقاببلت اليت أجراىا احملاضركف  تعزيز ىذا البحث من خبلؿ نتائج امت
يف ىذه النتائج متواجد من احملاضر ادلعلم يف فصل "ب" قسم تعليم اللغة  .كالطبلب

قاؿ   العربية دلستول اخلامسة ّتامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج ْترؼ األكؿ "أ".ك
ابستخداـ  ىو التعلم الذم يتم دكف مواجهة كجهان لوجو"أ" أف تعليم عرب اإلنًتنت 

كاذلدؼ ىو تقليل انتشار  ادلنصات كالتطبيقات اليت ؽلكن أف تساعد يف التعلم.
                                                           

96 Roida Pakpahan dkk, Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di 
Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19, Journal of Information System, Applied, Management, 
Accounting and Research: Vol.4, No.2, Mei 2020, hal 33 
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جامعة موالان مالك إبراىيم كلذا اعتاد طبلب  19-فَتكس كوركان أك كوفيد 
على استخداـ التكنولوجيا يف الًتحيب ابلعصر الرقمي اإلسبلمية احلكومية ماالنج 

 العمل.داـ التكنولوجيا يف حيث ضلن مطالبوف مجيعنا ابستخ 4.2
قاؿ "أ" أف التطبيقات ادلستخدمة يف احملاضرة ىي تطبيق التعليم اإلليكًتكين. 
إف ىذا التطبيق مستخدـ دلشاكرة كرلتمع الواجبات. كىذا التطبيق بلي ّتيد.من 
خبلؿ تطبيق التعليم اإليليكًتكين، كانت التطبيقات ادلستخدمة يف احملاضرة عرب 

ي غوغيل ميت كزـك ككاتساب كيوتوب كغَت ذالك. كلكن مستخدمو اإلنًتنت كى
 كفقا التفاؽ كل الفصل يف كل ادلواد التعليمية.

إف اخلطوات يف زلاضرة علم الببلغة عرب اإلنًتنيت ، قاؿ "أ" أف يف أكؿ 
احملاضرة استخدـ زـك يف تعليمها لتعاركؼ فورا بُت احملاضر كالطلبة فصل "ب" قسم 

العربية  دلستول اخلامسة كْتثوا ادلواد التعليمية سيدرس يف الفصل معا. تعليم اللغة 
يف احملاضرة التابعة استخدـ تعليم علم الببلغة تطبيق التعليم اإليليكًتكين ك يوتوب  

 كجمع الواجبات كادلشاكرة.
قاؿ "أ" أف تقوًن التعليم ادلستخدـ يف زلاضرة علم الببلغة عرب اإلنًتنت ىو 

لتلخيصي. فأما التكويٍت ادلستخدـ يف ىذا احملاضرة ىي كجب على التكويٍت كا
الطبلب أف ؼللصوف ملخص يف كل احملاضرة. كأما التلخيصي ادلستخدـ ىي اخلتبار 
نصف النهائي كاختبار النهائي. فأما اختبار نصف النهائي مأخوذ من الواجبات يف  

هائي بعمل السؤاؿ الذم أعطي كل احملاضرة اليت لديها قيمة شلتازة. كأما اختبار الن
 ٔتحاضر يف تطبيق التعليم اإليليكًتكين.

علم  ميأف تطبيق تعلمع الطلبة  ةاليت حصل عليها الباحث قابلةنتائج ادلأما 
تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك "ب" قسم يف فصل  الببلغة عرب اإلنًتنيت

 :مايليك  اإلسبلمية احلكومية ماالنج  إبراىيم
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قاؿ "أ" كطالب األكؿ قد بُت أف تعليم عرب اإلنًتنت ىو تعليم بواسلة 
كقالت أيضا "ب" أف تعليم عرب اإلنًتنت ىي  122تكنولوجيا ٔتساعدة اإلنًتنيت.

 121تعليم الذم يستطيع أف يعمل يف أم مكاف كيف أم زماف ٔتساعدة اإلنًتنت.
كقالت "د" أف  122نًتنيت.كقاؿ "ج" أف تعليم عرب اإلنًتنيت ىو تعليم من خبلؿ اإل

تعليم عرب اإلنًتنيت ىو تعليم بدكف ذىاب إىل الفصل أم ضلن نستطيع أف نعمل يف 
 123أم مكاف ك يف أم زماف ٔتستخدـ ألة اإليليكًتكين كاإلنًتنيت.

قد قاؿ "أ" أما التطبيق ادلستخدـ يف تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت ىو 
كقاؿ "ب" أف خطوات تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت ىي :  124يوتوب يف تعليم.

( الطبلب الذين سيبينوف 2( بداية بكتابة كشف احلضور يف رلتمع الواتساب ، )1)
( ادلقدموف 3أك ادلقدموف البد أف يرسلوا ادلواد أكال يف رلموعة الواتساب ، )  ادلواد

ب اآلخر أف يشاىدكف ( مث كجب على الطبل4يرسلوف الفيديو يف يوتوب ، )
( صنع الطبلب ملخص يف كل احملاضرة مث مرسل إىل تطبيق 5الفيديو كيفهمونو ، )

( كعندما كاف الطالب مل يفهم ادلواد ادلبحث كاستطاع أف 6التعليم اإليلكًتكين ، )
 125يسأؿ يف عمود التعليقات.

الببلغة عرب يف ىذه احلالة قالت "د" أف تقوًن التعليم ادلستخدـ يف زلاضرة علم 
اإلنًتنت ىو التكويٍت كالتلخيصي. فأما التكويٍت ادلستخدـ يف ىذا احملاضرة ىي 
كجب على الطبلب أف ؼللصوف ملخص يف كل احملاضرة. كأما التلخيصي ادلستخدـ 
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ىي اخلتبار نصف النهائي كاختبار النهائي. فأما اختبار نصف النهائي مأخوذ من 
لديها قيمة شلتازة. كأما اختبار النهائي بعمل السؤاؿ  الواجبات يف كل احملاضرة اليت

 126الذم أعطي ٔتحاضر يف تطبيق التعليم اإليليكًتكين.
( كما 137،  2228ركؽلاف ) م اإللكًتكين من عدة دكائر نظر يفيمزااي التعل أما

 :127يلي
حيث ؽلكن للمدرسُت كالطبلب التواصل بسهولة  توافر مرافق التنسيق اإللكًتكين .1

اإلنًتنت بشكل منتظم كيف أم كقت يتم تنفيذ أنشطة االتصاؿ دكف التقيد عرب 
 ابدلسافة كادلكاف كالوقت

ادلنظمة كاجملدكلة عرب  عليميةواد التادل واستخدامي اف حملاضرين كالطبلبيستطيع ا  .2
 تقييم بعضنا البعض اف ْتيث ؽلكن  اإلنًتنت ،

 ت كيف أم مكاف.يف أم كق تعليميةواد الادلدراسة يستطيع لطبلب ا .3
، ؽلكنهم  التعليميةتتعلق ابدلواد  الذم إىل معلومات إضافية ٖتتاجوف الطبلب أما .4

 .الوصوؿ إىل اإلنًتنت بسهولة
ادلشاركُت. أكثر  احملاضر كالطبلب عرب اإلنًتنت كاليت ؽلكن أف يتبعها ناقشي .5

 كذلك إلضافة ادلعرفة كادلقاببلت األكسع
 للمجهوؿ إىل الدكر الفعاؿ.تغيَت دكر الطبلب من ادلبٍت  .6
 أكثر فعالية بنسبة التعليم كالتعلم يف الفصل .7

 
 :128( كما يلي1997( كبُت )2221كأما العيوب التعليم اإللكًتكين كفقا لبولُت )

ؽلكن أف  قلة التفاعل بُت احملاضرين كالطبلب أك حىت بُت الطبلب أنفسهم. .1
 م يف عملية التعلميؤدم ىذا النقص يف التفاعل إىل إبطاء تكوين القي
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 تتجو عملية التعلم ضلو التدريب أك كرش العمل بدالن من التعليم .2
م ييعرؼ التعلل من إتقاف التقنيات التقليدية إىل الوجود تغيَت دكر احملاضر .3

 ستخدـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالتاب
 ميسوؼ يفشلوف يف التعل الدكافع التعليميةالطبلب الذين ليس لديهم  .4
 كل األماكن هبا مرافق إنًتنتليست   .5
 احلساكب نقص العاملُت يف إتقاف .6

أما مزااي تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنت الذم صدرت ب "أ" ىي يف كل 
احملاضرة تستطيع أف تتباع الطبلب كثَتكف. تعليم عرب اإلنًتنيت تستطيع أف تعمل يف 

مع عائلتنا بدكف نس أم مكاف كزماف كخاصة يف بيتنا الذم صنعنا استغراؽ الوقت 
 كاجباتنا كادلعلم.

من خبلؿ مزااي تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت ، كاف "أ" قائل أف 
العيوب من تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت ىي الدكافع التعليمية تدىور يف كل 
الطلبة ألف الطبلب مل تعود الستخداـ التكنولوجيا يف احملاضرة ك ىم عاشوا مل 

كىذا تعليم سلتلف مع احملاضرة يف الفصل الذم حصل على انتباه الطلبة يبلحظ. 
األخرل كاحملاضر أك زلاضرة فورا عيدما ادلشاكرة يف الفصل. كلذالك عندما 
استخدمت زـك كاشتكى بعض الطبلب من ضعف شبكات اإلنًتنيت كنفاد 

 حصص اإلنًتنيت.
( يتم إجراء احملاضرات 1)ىي  مزااي ىذه احملاضرة عرب اإلنًتنتقالت "د" أف 

( من ادلفيد للطبلب 2) بشكل أكثر اسًتخاءن ألنو ؽلكن إجراؤىا يف أم مكاف ،
األجانب الذين ؽلكنهم قضاء ادلزيد من الوقت يف ادلنزؿ مع عائبلهتم حىت يف أايـ 

( 1)كقالت "ك" أف العيوب من تعليم عرب اإلنًتنيت ىي  129احملاضرات الفعالة.
( قلة النشاط الطبليب يف حضور 2) ، 112ضور احملاضراتاطلفاض احلماس حل
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( عدـ تكافؤ التكنولوجيا يف كل 3) عدـ االلتفات إىل البئر ادلادم ، احملاضرات
. يتضح ىذا من خبلؿ عدـ كجود إشارة إنًتنت جيدة يف مناطق سلتلفة منطقة.

 111بينما طالبت احملاضرات ٔتتابعتها بشكل صحيح كيف الوقت احملدد.
ادلعركؼ على البياف أف تعليم علم الببلغة عرب اإلنًتنيت قد عمل كفقا من 

لنظرية. نظرا لعمليتو ابستخداـ التطبيقات عرب اإلنًتنيت كاستطاع أف يعمل يف أم 
مكاف خاصة يف البيت. يف داخل التعليم كانت اخلطوات التعليمية كلذالك ىذا 

 تعليم كفقا لنظرية تعليم عرب اإلنتلرنت.
 

عرب اإلنرتنيت لتنمية الدوافع التعليمية يف  علم البالغة : أتثري تعليم حث الثاينادلب
 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

كاف شيئاف يؤثراف على الدكافع التعليمية كعلا العوامل الداخلية كالعوامل 
تنقسم العوامل الداخلية إىل قسمُت كعلا العوامل الفسيولوجية كالعوامل  112اخلارجية.

النفسية. تنقسم العوامل اخلارجية إىل قسمُت كعلا العامل االجتماعي كالعامل غَت 
 االجتماعي

العوامل الفسيولوجية ىي كصف حالة اجلسم كحواس الطبلب. كقاؿ عارفُت إف 
ايدة الدكافع التعليمية ىي حالة اجلسم كىي أىم من العوامل الفسيولوجية اليت تؤثر على ز 

احلواس. تتضمن العوامل النفسية اجلسم السليم كالعواطف كادلشاعر. كتشجع حالة 
العقلية الصحية الطلبة لقياـ مجيع األنشطة ٔتا التعليم كمت عمليم التعليم كالتعلم جيدا. 

 ؿ أك ادللل.سيؤثر ادلعاشر ادلضطربة كاالنتباه ادلختلف على اخلمو 
من الشرح يف ٖتديد أتثَت تعليم عرب اإلنًتنيت لتنمية الدكافع التعليمية لطلبة من 
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج ابستخداـ 
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ٖتليل االضلدار اخلطي البسيط. ٖتليل االضلدار اخلطي البسيط  ىو األسلوب ادلستخدمة 
 113تدبَت التأثَت بُت ادلتغَت ادلستقل كادلتغَت التابع.ل

يعرؼ ٖتليل اضلدار أبنو ٖتليل اعتماد عن متغَت كاحد على متغَت أخر كىو متغَت 
كقاؿ   114مستقل على متغَت اتبع. كيقاؿ ىذا ٖتليل ببسيط ألف ىناؾ متغَت كاحد فقط.

وب الذم يصور صلة ( إف ٖتليل االضلدار اخلطي البسيط ىو األسل2216إم مادم )
 115بُت متغَت مستقل كمتغَت اتبع.

كانت اخلطوات يف حساب ٖتليل االضلدار اخلطي البسيط بربانمج اإلحصاء 
 Uji( كاالختبار ت )R2للعلـو كما يلي: يف حسابو كاان قيمتاف كعلا معامل التحديد )

t.) 
مفهـو معامل ادلوضح ٓتط االضلدار يستخدـ  Yقياس النسبة ادلئوية للتغَت الكلي 

على يف ىذه احلالة ، يتم تعريفو على أنو النسبة ادلئوية تغَت الكلي (.  R2) التحديد
كلما اقًتب الرقم  .1ك  2كيكوف معامل التحديد  Yعلى مجيع بياانت  Yدلتغَت التابع ا

ككلما اقًتبنا  أفضل ألنو قادر على شرح البياانت الفعلية.االضلدار اخلطي ، كاف  1من 
ا.االضلدار اخلطي لصفر ، فإف من ا  116ليس جيدن

ىو إجراء ؽلكن  تاختبار  .ت، يتحوؿ إىل اختبار  R2بعد ٖتديد قيمة 
  (.H0استخداـ نتائج العينة اخلاصة بو للتحقق من صحة أك خطأ الفرض الصفرم )

بناءن على قيم االختبار اإلحصائية اليت مت  (H0) الفرض الصفرم قبوؿ أك رفضلقرار كاف 
، إذا كانت قيمة  برانمج اإلحصاء للعلـويف احلساب من  احلصوؿ عليها من البياانت.

، يتم استنتاج أف الفرضية مقبولة أك أف ىناؾ أتثَتنا بُت ادلتغَت  2.25أقل من  عنويةادل

                                                           
113 Moh. Nazir, Metode Penelitian, 2014, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 406 -407 
114 Agus Tri Basuki,dkk. Analisis Regresi Sederhana dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis dilengkapi 
aplikasi SPP dan Evaluasi, (2015, Yogyakarta : RajaGrafindo Persada), Hal 4 
115 Made Yuliara, Modul Regresi Linier Sederhana, 2016, Univ Udayana : Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Hal 2 
116 Agus Tri Basuki,dkk. Analisis Regresi Sederhana dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis dilengkapi 
aplikasi SPP dan Evaluasi, (2015, Yogyakarta : RajaGrafindo Persada), Hal 14 
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، فلن يتم  2.25أكثر من  عنويةعلى العكس ، إذا كانت قيمة ادل ادلستقل كادلتغَت التابع.
 117قبوؿ الفرضية أك ال يوجد أتثَت بُت ادلتغَت ادلستقل كادلتغَت التابع.

من ىذا  2.822( R2كانت البياانت من البحث ىي أف قيمة معامل التحديد )
علم أم أف أتثَت ادلتغَت ادلستقل )تعليم  2.673( R squareالنتائج معامل التحديد )

كٖتصل النتيجة  :67.3عرب اإلنًتنيت( على ادلتغر التابع )الدكافع التعليمية( ىو الببلغة 
ىي  عنويةقيمة ادلالمن جدكؿ ادلعامل ، من االختبار ت أف من القيمة ادلعنؤية ىي :  

( يؤثر على متغَت Xم عرب اإلنًتنت )يأف متغَت تعل ُيستنتجلذلك  2.25> 2.222
  (.Yدافع التعلم )

                                                           
117 Ibid, hal 20 
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 دسالفصل السا
 اخلامتة
 

 : ملخص نتائج البحث ادلبحث األول
كاف من ٖتليل البحث كمناقشتو عن أتثَت تعليم عرب اإلنًتنيت لتنمية الدكافع التعليمية يف 
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج يستنتج  

 كما يلي:
يقـو عملية تعليم بعرب اإلنًتنيت يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك  .1

طلبة ك  احملاضر ادلقابلة معادلبلحظة ك إبراىيم ماالنج جيدا. كىذا مثبيت بنتائج 
لقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 

 ية تعليم عرب اإلنًتنيت كتطبيقو يف الفصل.كىو كانت ادلبلءمة بُت نظر 
كػلصل  2.822من ٖتليل االضلدار اخلطي البسيط ػلصل قيمة معامل التحديد  .2

كلذلك يستنتج أف متغَت لتعليم عرب اإلنًتنيت  2.25>  2.222قيمة ادلعنوية 
(X( يؤثر على متغَت للدكافع التعليمية )Y) 

 
 : التوصيات ادلبحث الثاين

ؽلكن أف تكوف ىذه النتيجة تصحيحنا فيما يتعلق أبكجو  التعليمية ،للمؤسسات 
 عرب اإلنًتنت يف أم مدرسة أك جامعة ، كليس فقط يف تعليمالقصور ادلوجودة يف نظاـ 

م عرب يأيضنا أتثَت تعل جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج كنعرفو
 .لطبلبل يةميتعلالافع ك دلتنمية الاإلنًتنت 

غلب أف تقدـ ابتكارات جديدة مرة  ، الآلف م عرب اإلنًتنت الذم يتميتعل
عندىا سيشعر الطبلب ابدللل كلن  م يف الفصل ،يالتعل مثلألنو إذا كاف يعٍت  .أخرل

على العكس من ذلك ، إذا مت إعطاء التعلم  .مييشعركا ابلتحدم للمشاركة يف التعل
 .الدكافع التعليميةسيكوف لو أيضنا أتثَت جيد على  ابتكارات جديدة
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 ادلراجع

 
ما ىي الدكافع ككيفية استشارهتا لدل ادلتعلم، ابو الوليد، 

http://www.ta9weer.com/vb/showthread.php?t=4604   مأخوذة يف التاريخ
 2222أغسطس  23

 ، دمشق : منشرات جامعة دمشق يف طرؽ دريس اللغة العربية أمحد السيد زلمود ، 
أثر تدرييب للمهارات فوؽ ادلعرفة يف التحصيلو الدافعية للتعليم   (2224بقيعي ، انفز . )

 ، رسالة ادلاجستَت غَت منشورة ، جامعة الَتموؾ ، إربد ، األردف 
أسس تعلم اللغة العربية الرجى كعلى أمحد ثعباف ، ، ترمجة عبد  1412دجبلس براكاف ، 

 ، بركت دار اذلضة العربية كتعليمها 
أسس تعلم اللغة ، ترمجة عبده الرجى كعلى أمحد ثعباف ،  1412دجبلس براكاف ، 
 ، بركت : دار النهضة العربية كتعليمها 

مناىجو كأساليبو. تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،  1989رشدم أمحد طعيمة  ، 
 ايسيكو  –الرايض : ادلناقسة اإلسبلمية الًتبية كالعلـو كالثقافة 

 2222القاىرة  –عبد اللطيف دمحم خليفة ، الدافعية لئلصلاز ، دار غريب 
 علم النفس الًتبوم، عماف : دار الفرقاف ،  ـ ،  2223عبد اجمليد نشوايت، 

،  النفس التلربوم يف ضوع اإلسبلـعلم  ،  2226فادية كامل محاـ سيد مصطفى ،
  3الرايض : دار الزىراء  ، ط. 

 ، لبناف: طرتبلس،  علـو الببلغة )البديع كالبياف كادلعاين(،  2223دمحم أمحد ، .قاسم
 ادلدينة ادلنورة ،  تيسَت الببلغة،  1995الشيخ أمحد ،  .قبلش

 التعليم نفسيا كتربواي ، الرايض: دار اللواء ،  1979دمحم خرب عرقسوسي كأخركف،  
طريقة تدريس اللغة العربية غَت الناطقُت هبا ، دمحم كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة ، 

 ايسيكو –الرايض : ادلناقشة اإلسبلمية الًتبية كعلـو كالثقافة 

http://www.ta9weer.com/vb/showthread.php?t=4604
http://www.ta9weer.com/vb/showthread.php?t=4604
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،  قُت هباطريقة تدريس اللغة العربية غَت الناطدمحم كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة ، 
 ايسيكو  –الرايض : ادلناقشة اإلسبلمية الًتبية كالعلـو كالثقافة 

 2222مصدر :  برانمج اإلحصاء للعلـو ، يف سبتمرب 
يف التارخ  2218مصدر : اإلستبانة يف مجع البياانت لقسم تعليم اللغة العربية ٔترحلة 

 2222سبتمبَت  15
عليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم مصدر : نتائج ادلقابلة مع الطلبة من قسم ت

 2222سبتمبَت  17اإلسبلمية احلكومية ماالنج، تبسـو عالية الزىرة  يف التارخ 
مصدر : نتائج ادلقابلة مع الطلبة من قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم 

 2222سبتمبَت  18يف التارخ   فرحا أحدافاإلسبلمية احلكومية ماالنج، 
مصدر : نتائج ادلقابلة مع الطلبة من قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم 

 2222سبتمبَت 17اإلسبلمية احلكومية ماالنج، فرػلة أكرب  يف التارخ 
مصدر : نتائج ادلقابلة مع الطلبة من قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم 

سبتمبَت 18يف التارخ  ديسنتا فطراي رمضاينمية احلكومية ماالنج، اإلسبل
2222 

مصدر : نتائج ادلقابلة مع رئيس الفصل "ب" من قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان 
 17مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج، حلمي مرتضى يف التارخ 

 2222سبتمبَت
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك مصدر : نتائج ادلبلحظة يف فصل "ب" 

إبراىيم  اإلسبلمية احلكومية ماالنج دلستول اخلامسة عرب اإلنًتنيت يف التاريخ 
 2222سبتمرب  17

لفصل  2218مصدر : كاثئق كشف احلضور لطلبة من قسم تعليم اللغة العربية ٔترحلة 
 2222سبتمبَت  15"ب" ، 

حلة من قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم نتائج ادلقابلة مع رئيس ادلر 
 2222أغوسطس  8اإلسبلمية احلكومية ماالنج، عرفاف موالان ػلِت  يف التارخ 
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 ادللحق األول : دليل ادلقابلة
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN KEPADA MAHASISWA 

 

( لتنمية الدوافع التعليمية يف طلبة قسم تعليم Daringأتثري تعليم عرب اإلنرتنيت )
 اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم

 

A. Variabel Pembelajaran Secara Daring 

1. Apakah yang anda ketahui tentang pembelajaran daring dan dosen 

siapa sajakah yang melakukan perkuliahan secara daring? 

2. Aplikasi apa saja yang digunakan dosen dalam perkuliahan berbasis 

daring? 

3. Bagaimana langkah-langkah perkuliahan berbasis daring? 

4. Sisi positif dan negatif apa saja yang anda rasakan dengan adanya 

perkuliahan secara daring? 

5. Bagaimana prose evaluasi dari perkuliahan daring? (secara formatif 

dan sumatif) 

 

B. Variabel Motivasi Belajar 

1. Apakah anda selalu hadir tetap waktu ketika perkuliahan berbasis 

daring dilakukan? 

2. Apakah anda mengikuti proses perkuliahan dengan baik dengan 

berkonsentrasi? 

3. Apakah anda melakukan muthala’ah materi secara sendiri di luar jam 

perkuliahan? 

4. Apakah anda dapat mengatasi dengan bijak ketika mendapati kesulitan 

materi yang telah disampaikan dalam perkuliahan secara daring? 

5. Apakah anda selalu melakukan hal lain (tidak berhubungan dengan 

perkuliahan) ketika berlangsungnya perkuliahan secara daring? 

6. Apakah anda berantusias dan semangat dalam mengikuti perkuliahan? 

7. Apakah anda ingin mendapatkan nilai yang bagus sekalipun 

perkuliahan dilakukan secara daring? 
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8. Apakah anda menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dengan 

baik? 

9. Anda memanfaatkan jam di luar perkuliahan secara daring untuk 

belajar dan menambah wawasan? 

10. Apa harapan anda untuk sistem perkuliahan daring ke depan? Jika 

memang harus ada pembaharuan strategi, strategi bagaimana menurut 

anda yg baik? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN TERHADAP DOSEN 

PENGAJAR 

( لتنمية الدوافع التعليمية يف طلبة قسم تعليم Daringأتثري تعليم عرب اإلنرتنيت )
 اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم

 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang pembelajaran daring dan tujuan 

dilaksanakan daring di UIN Malang ini untuk apa? 

2. Menurut anda bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran daring di PBA 

UIN Malang ini? 

3. Aplikasi apa saja yang digunakan dosen dalam perkuliahan berbasis 

daring? 

4. Bagaimana langkah-langkah perkuliahan berbasis daring? 

5. Sisi positif dan negatif apa saja yang anda rasakan dengan adanya 

perkuliahan secara daring? 

6. Bagaimana proses evaluasi dari perkuliahan daring? (secara formatif 

dan sumatif) 

7. Apakah anda merasakan suasana berbeda antara mengajar online dan 

mengajar offline? 

8. Bagaimana sikap mahasiswa di kelas ketika mengikuti pembelajaran 

online? 

9. Kesulitan apa yang anda hadapi saat menerapkan online learning? 

10. Menurut anda, apakah online learning ini perpengaruh terhadap 

motivasi belajar mahasiswa PBA UIN Malang? 

11. Karena pembelajaran ke depan masih daring, bagaimana harapan anda 

untuk perkuliahan daring ke depan? 
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 ادللحق الثاين : اإلستبانة
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 Jln. Gajayana No. 50 Malang 

 

 

 

 

Penelitian Skripsi Tentang : 

الدوافع التعليمية يف طلبة قسم تعليم ( لتنمية Daringأتثري تعليم عرب اإلنرتنيت )
 اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم

 

Sdr/Sdr (i) responden yang terhormat, 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdri tentang 

pengaruh model pembelajaran berbasis daring dalam meningkatkan motivasi 

belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Hasil dari penulisan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan 

ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa Strata I (SI) UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Oleh karena itu jawaban Sdr/Sdri tidak dipublikasikan dan 

dijamin kerahasiannya. 

 Setiap jawaban yang Sdr/Sdri berikan merupakan bantuan yang  tidak 

ternilai besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan 

sesudahnya kami ucapkan terimakasih. Jazakumullahahsanaljaza’. 

Dalam survey ini tidak ada jawaban benar/salah. 

Tujuan : Untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang pengaruh model 

pembelajaran berbasis daring dalam meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Sasaran : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Kelas B Angkatan 2018 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  

 

Peneliti 

 

 

Salma Laksmita Benedik 
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Petunjuk Pengisian 

1. Beri tanda check (√) pada jawaban pilihan anda 

1 = sangat setuju 

2 = setuju 

3 = netral 

4 = tidak setuju 

5 = sangat tidak setuju 

2. Usahakan hindari jawaban ‘neral’ dan jujur 

3. Untuk 2 orang responden yang beruntung akan mendapatkan pulsa sebesar 

Rp. 25.000,- untuk masing-masing responden 

 

Identitas Responden 

Nama : 

NIM : 

E-mail : 

No HP : 

 

Angket Skala Pembelajaran Daring 

No. Pernyataan 
Nilai. 

1 2 3 4 5 

1.  

Perkuliahan berbasis daring selama pandemi 

covid-19 merupakan solusi dari problem 

pendidikan yang ada 

     

2.  
Perkuliah berbasis daring menggunakan platfom 

atau aplikasi yang efektif secara online 

     

3.  

Adanya tatap muka sera virtual dalam perkuliahan 

berbasis daring efektif dilakukan sebagai bentuk 

transfer of knowledge 

     

4.  
Dosen menggunakan media ataupun alat 

penunjang dalam pekuliahan secara daring  

     

5.  
Perkuliahan mengikuti jadwal yang telah 

ditentukan oleh pihak jurusan 

     

 

Angket Skala Motivasi Belajar 

No. Pernyataan 
Nilai. 

1 2 3 4 5 
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1.  
Anda selalu hadir tetap waktu ketika perkuliahan 

berbasis daring dilakukan 

     

2.  
Anda mengikuti proses perkuliahan dengan baik 

dengan berkonsentrasi  

     

3.  
Anda melakukan muthala’ah materi secara sendiri 

di luar jam perkuliahan 

     

4.  

Anda dapat mengatasi dengan bijak ketika 

mendapati kesulitan materi yang telah 

disampaikan dalam perkuliahan secara daring 

     

5.  

Anda selalu melakukan hal lain (tidak 

berhubungan dengan perkuliahan) ketika 

berlangsungnya perkuliahan secara daring  

     

6.  
Anda berantusias dan semangat dalam mengikuti 

perkuliahan 

     

7.  
Anda ingin mendapatkan nilai yang bagus 

sekalipun perkuliahan dilakukan secara daring 

     

8. H

H 

Anda mendapatkan nilai baik dari hasil belajar 

secara daring 

     

9.  
Anda menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

dosen dengan baik 

     

10.  
Anda memanfaatkan jam di luar perkuliahan 

secara daring untuk belajar dan menambah 

wawasan 

     

 

  



78 
 

 ادللحق الثالث : نتائج ادلستجب
 

 006شخصية قسم تعليم اللغة العربية.أ 
قد نظم كلية علـو الًتبية كالتعليم قسم تعليم اللغة العربية على قرار مدير 

. يف البداية ىذا القسم على أعضاء كلية Un.3/PP.00.9/1211/2014اجلامعة رقم: 
عن   Un.3/PP.00.9/1331/2007علـو اإلنسانية كالثقافة على قرار مدير اجلامعة رقم: 

 كلية علـو  اإلنسانية كمنظمة قسم تعليم اللغة العلربية.
قسم تعليم اللغة العربية نظم إلنتاج اخلرغلُت الذين لديهم التكامبللدينية 

كاللغوية، إتقاف على ادلهارات اللغوية كافيا كاألدكات لتوسيع ادلعرفة كالدينية كالتعليم 
كالثقافة، كاإلتقاف على العلـو اللغوم كالعلـو البحتة كالتطبيقية لتطوير الكفاءة كترقية 
ادلهارات إلصلاز كاجباهتم كمعلمي اللغة العربية، إتقاف على االستفادة من العلـو 

اللغة العربية، كإتقاف منهجية الدراسة كسيلة خللق مبتكرة  الًتبوم كحجة معلمي
 طريقة التعلم كتكوف قادرة على تطبيقو يف تعليم اللغة العربية.

قسم تعليم اللغة العربية رلهزة ابلبنيات األساسية كالوسائل التعليمية كادلعلمُت 
رة( يف الببلد ادلؤىلُت كذكم اخلربةكمن خرجي الدراسات العليا )ادلاجستَت كالدكتو 

كاخلارج. على زايدة توفَت اجلودة الكافية. قسم تعليم اللغة العربية ادلدعومة ابدلعلمُت 
 من األجنيب، مثبل من العربيُت كادلصريُت كادلغربيُت.

 
 رءية قسم تعليم اللغة العربية .ب 

كونو قسما رائدة يف توفَت التعليم كالتدريس كالبحوث كخدمة اجملتمع لتخريج طبلب 
 رلاؿ تعليم اللغة العلربية اليت لديها قوة اإلؽلاف، كعمق الركحي كاألخبلؽ الكرؽلة، يف

كاتساع العلـو كادلعرفة كالقوة ادلهنية كأصبحت مركزا للعلـو كالتكنولوجيا اليت تتصف 

                                                           
118 Profil Jurusan PBA, http://fitk.uin-malang.ac.id/profil-prodi-pendidikan-bahasa-arab-pba,  احملصوؿ

2222أغوسطس  8يف   

http://fitk.uin-malang.ac.id/profil-prodi-pendidikan-bahasa-arab-pba
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ابإلسبلـ عن كونو القوة الدافعة للمجتمع ادلستعدد للمناقسة يف ادلستول الوطٍت 
 119كالدكيل.

 
 سم تعليم اللغة العربيةِبعثة ق .ج 

 أما بئثة قسم تعليم اللغة العربية كما يلي:
تنفيد الربامج ادلمتاز إلنتاج معلمي اللغة العربية يف البيئة ادلدرسية كادلعاىد  .1

 كاجملتمع يف خارج البيئة ادلدرسية
تنفيد برامج البحوث العلمية كخدمة اجملتمع لتطوير العلـو يف قيم تعليم اللغة  .2

 العربية
إلقامة عبلقات شراكات مع أصحاب ادلصلحة يف منضمة جنوب شرقية آسيا  .3

 اجلامعة.  tridharmaمن جانب ثبلث مسؤكلية 
 

 طلبة لقسم تعليم اللغة العربية .د 
طبلاب.  125من  2218يتكوف الطبلب من قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة 

طبلاب ك فصل  32طبلاب كفصل "أ" يتكوف من  22كىم من فصل "ق" يتكوف من 
كبلاب. كعينتو ادلستخدمة   28طبلاب كفصل "ج" يتكوف من  35"ب" يتكوف من 

 كىم يبُت ّتدكؿ كما يلي: 2218.122ىي فصل "ب" دلرحلة 
 
 
 
 

 
                                                           

119 Profil Jurusan PBA, http://fitk.uin-malang.ac.id/profil-prodi-pendidikan-bahasa-arab-pba,  احملصوؿ
2222أغوسطس  8يف   

 8لعربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج، عرفاف موالان ػلِت  يف التارخ نتائج ادلقابلة مع رئيس ادلرحلة من قسم تعليم اللغة ا  122
 2222أغوسطس 

http://fitk.uin-malang.ac.id/profil-prodi-pendidikan-bahasa-arab-pba


81 
 

 4.1اجلدكؿ 
 121لفصل "ب" 2218كشف احلضور لطلبة من قسم تعليم اللغة العربية ٔترحلة 

NO  NAMA Jenis Kelamin NIM 

1 Bahrul Ulum  L 18150030 

2 Muhammad Rian Ferdian  L 18150033 

3 Ilman Mahbubillah  L 18150044 

4 Achmad Hendri Kurniawan  L 18150046 

5 Desynta Fitria Ramadhani  P 18150047 

6 Lailaturrohmah P 18150048 

7 Varihah Akbar  P 18150049 

8 M. Ibn' Sina Farrij Karbana  L 18150050 

9 Uswatun Hasanah  P 18150051 

10 M Farhan Ahdhana  L 18150052 

11 Wafda Nadhifah Z  P 18150053 

12 Sri Indah Nastari  P 18150055 

13 Regitha Cahyani  P 18150056 

14 Alfin Khoiriyah  P 18150057 

15 Miftahiyyatil Jannah  P 18150060 

16 Milenia fithrotul hamidah  P 18150061 

17 Khilmi Al Murtadlo L 18150062 

18 Raharja Ramadani  L 18150063 

19 Hilyatul Bahiyyah  P 18150065 

20 Habibullah Muhammad  L 18150066 

21 Tabassum Aliyatuz Zahroh P 18150015 

22 Ayu Mega Rohman Ashila  P 18150069 

23 Muhammad Anis Fuadi  L 18150070 

24 Muchamad jibril  L 18150071 

25 Hanifah qurotul aini  P 18150072 

26 Syintia dwi dinanti  P 18150073 

27 Mochamad Arif  L 18150074 

28 Tazkiatunnafisah  P 18150075 

29 Syifa Shabrina  P 18150076 

30 Devira Ari Ayu Masnita  P 18150077 

31 Refina Henilalita  P 18150079 

32 Roichanatul Muzayyanah  P 18150080 

33 Nur Afifah Yasmin  P 18150083 

                                                           
 2222سبتمبَت  15، لفصل "ب"  2218مصدر : كاثئق كشف احلضور لطلبة من قسم تعليم اللغة العربية ٔترحلة   121
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34 Maulidia  P 18150085 

35 Devi Musthoviyah  P 18150124 
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HASIL RESPONDEN 

                     
NO  NAMA Jenis Kelamin NIM 

HASIL ANGKET 

SKALA 1 
JML 

SLAKA 2 
JML 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Bahrul Ulum  1 18150030 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
2 Muhammad Rian Ferdian  1 18150033 4 4 4 3 4 19 4 3 2 2 4 5 5 4 5 5 39 
3 Ilman Mahbubillah  1 18150044 2 3 4 5 4 18 2 4 2 4 5 4 5 4 2 2 34 
4 Achmad Hendri Kurniawan  1 18150046 4 4 4 4 4 20 4 4 2 4 4 5 5 5 5 4 42 
5 Desynta Fitria Ramadhani  2 18150047 5 4 4 4 4 21 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 34 
6 Lailaturrohmah 2 18150048 4 4 5 4 3 20 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 42 
7 Varihah Akbar  2 18150049 4 4 4 5 5 22 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 43 
8 M. Ibn' Sina Farrij Karbana  1 18150050 3 4 4 4 4 19 3 3 4 3 4 1 5 3 4 3 33 
9 Uswatun Hasanah  2 18150051 3 4 5 3 3 18 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 37 

10 M Farhan Ahdhana  1 18150052 1 2 2 2 4 11 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 19 
11 Wafda Nadhifah Z  2 18150053 5 4 5 4 3 21 5 2 2 5 3 3 5 5 5 2 37 
12 Sri Indah Nastari  2 18150055 3 4 2 5 5 19 4 3 3 2 3 4 5 4 5 4 37 
13 Regitha Cahyani  2 18150056 4 3 4 4 3 18 3 2 1 3 4 3 5 5 4 3 33 
14 Alfin Khoiriyah  2 18150057 4 4 3 4 3 18 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 34 
15 Miftahiyyatil Jannah  2 18150060 1 2 2 1 2 8 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 17 
16 Milenia fithrotul hamidah  2 18150061 4 4 3 4 5 20 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 39 
17 Khilmi Al Murtadlo 1 18150062 4 3 3 3 2 15 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 33 
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18 Raharja Ramadani  1 18150063 4 3 4 3 4 18 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 35 
19 Hilyatul Bahiyyah  2 18150065 3 5 3 1 3 15 5 5 3 3 5 3 5 2 5 3 39 

20 Habibullah Muhammad  1 18150066 4 4 4 5 3 20 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 45 
21 Tabassum Aliyatuz Zahroh 2 18150015 5 4 3 4 5 21 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 37 
22 Ayu Mega Rohman Ashila  2 18150069 4 3 3 5 2 17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32 
23 Muhammad Anis Fuadi  1 18150070 3 2 2 3 3 13 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 34 
24 Muchamad jibril  1 18150071 4 3 3 3 4 17 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 35 
25 Hanifah qurotul aini  2 18150072 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
26 Syintia dwi dinanti  2 18150073 3 2 2 5 4 16 3 1 3 3 4 5 5 4 4 3 35 
27 Mochamad Arif  1 18150074 2 2 2 3 3 12 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 28 
28 Tazkiatunnafisah  2 18150075 5 3 4 4 3 19 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 34 
29 Syifa Shabrina  2 18150076 4 4 3 3 2 16 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 35 
30 Devira Ari Ayu Masnita  2 18150077 2 3 3 4 3 15 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 35 
31 Refina Henilalita  2 18150079 2 1 3 2 1 9 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 25 
32 Roichanatul Muzayyanah  2 18150080 4 4 4 3 3 18 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 35 
33 Nur Afifah Yasmin  2 18150083 4 4 3 3 3 17 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 39 
34 Maulidia  2 18150085 4 4 3 4 3 18 3 3 2 3 4 3 5 5 5 3 36 
35 Devi Musthoviyah  2 18150124 2 3 3 4 4 16 2 1 1 3 3 3 3 4 4 3 27 

        Nilai Min 8 Nilai Min 17 
        Nilai Max 25 Nilai Max 50 

1 Jumlah Laki-laki  12 
2 Jumlah Perempuan 23 
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 ادللحق الرابع : نتائج االختبار الصالحية
 )تعليم عرب اإلنرتنيت Xمتغري  .1

Correlations 

 item1 item2 item3 item4 item5 TotalSkor 

item1 Pearson Correlation 1 ,623
**
 ,552

**
 ,425

*
 ,226 .

c
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,011 ,192 . 

N 35 35 35 35 35 0 

item2 Pearson Correlation ,623
**
 1 ,559

**
 ,291 ,409

*
 .

c
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,090 ,015 . 

N 35 35 35 35 35 0 

item3 Pearson Correlation ,552
**
 ,559

**
 1 ,310 ,126 .

c
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,070 ,472 . 

N 35 35 35 35 35 0 

item4 Pearson Correlation ,425
*
 ,291 ,310 1 ,471

**
 .

c
 

Sig. (2-tailed) ,011 ,090 ,070  ,004 . 

N 35 35 35 35 35 0 

item5 Pearson Correlation ,226 ,409
*
 ,126 ,471

**
 1 .

c
 

Sig. (2-tailed) ,192 ,015 ,472 ,004  . 

N 35 35 35 35 35 0 

TotalSkor Pearson Correlation .
c
 .

c
 .

c
 .

c
 .

c
 .

c
 

Sig. (2-tailed) . . . . .  

N 0 0 0 0 0 0 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

c. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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 )الدوافع التعليمية( Yمتغري  .2
 

Correlations 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 TotalY 

y1 Pearson 

Correlation 

1 ,445
**
 ,367

*
 ,277 ,198 ,374

*
 ,463

**
 ,404

*
 ,656

**
 ,300 ,705

**
 

Sig. (2-tailed)  ,007 ,030 ,107 ,253 ,027 ,005 ,016 ,000 ,080 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y2 Pearson 

Correlation 

,445
**
 1 ,462

**
 ,148 ,467

**
 ,247 ,305 ,057 ,354

*
 ,436

**
 ,598

**
 

Sig. (2-tailed) ,007  ,005 ,395 ,005 ,152 ,075 ,743 ,037 ,009 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y3 Pearson 

Correlation 

,367
*
 ,462

**
 1 ,302 ,164 ,197 ,248 ,047 ,261 ,472

**
 ,537

**
 

Sig. (2-tailed) ,030 ,005  ,078 ,347 ,257 ,151 ,789 ,130 ,004 ,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y4 Pearson 

Correlation 

,277 ,148 ,302 1 ,228 ,290 ,369
*
 ,446

**
 ,280 ,061 ,506

**
 

Sig. (2-tailed) ,107 ,395 ,078  ,187 ,092 ,029 ,007 ,103 ,726 ,002 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y5 Pearson 

Correlation 

,198 ,467
**
 ,164 ,228 1 ,211 ,482

**
 ,216 ,136 ,101 ,475

**
 

Sig. (2-tailed) ,253 ,005 ,347 ,187  ,223 ,003 ,212 ,437 ,562 ,004 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y6 Pearson 

Correlation 

,374
*
 ,247 ,197 ,290 ,211 1 ,510

**
 ,582

**
 ,525

**
 ,588

**
 ,702

**
 

Sig. (2-tailed) ,027 ,152 ,257 ,092 ,223  ,002 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y7 Pearson 

Correlation 

,463
**
 ,305 ,248 ,369

*
 ,482

**
 ,510

**
 1 ,688

**
 ,627

**
 ,356

*
 ,786

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,075 ,151 ,029 ,003 ,002  ,000 ,000 ,036 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y8 Pearson 

Correlation 

,404
*
 ,057 ,047 ,446

**
 ,216 ,582

**
 ,688

**
 1 ,650

**
 ,328 ,692

**
 

Sig. (2-tailed) ,016 ,743 ,789 ,007 ,212 ,000 ,000  ,000 ,054 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y9 Pearson 

Correlation 

,656
**
 ,354

*
 ,261 ,280 ,136 ,525

**
 ,627

**
 ,650

**
 1 ,617

**
 ,803

**
 



86 
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,037 ,130 ,103 ,437 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

y10 Pearson 

Correlation 

,300 ,436
**
 ,472

**
 ,061 ,101 ,588

**
 ,356

*
 ,328 ,617

**
 1 ,663

**
 

Sig. (2-tailed) ,080 ,009 ,004 ,726 ,562 ,000 ,036 ,054 ,000  ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Total

Y 

Pearson 

Correlation 

,705
**
 ,598

**
 ,537

**
 ,506

**
 ,475

**
 ,702

**
 ,786

**
 ,692

**
 ,803

**
 ,663

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,002 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ادلوثوقية ادللحق احلامس : نتائج االختبار
 )تعليم عرب اإلنرتنيت( Xمتغري  .0

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,784 ,860 6 

 

 )الدوافع التعليمية( Yمتغري  .2
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,760 ,883 11 
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 حتليل االحندار اخلطي البسيطادللحق السادسة : 
 معامل التحديد .0

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,820
a
 ,673 ,663 3,71449 

a. Predictors: (Constant), Daring 

 

 متزامنةاختبار  .2

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 935,655 1 935,655 67,814 ,000
b
 

Residual 455,316 33 13,797   

Total 1390,971 34    

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

b. Predictors: (Constant), Daring 

 

 اختبار جزئي .1

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,710 3,138  3,094 ,004 

Daring 1,467 ,178 ,820 8,235 ,000 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 
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 ادللحق السابع : رسالة البحث
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 البيان الشخصية
 

 : سلمى الكسميتا بينيديك   اسم
 16152257:   رقم القيد

 1997أغوسطس  29: جومبانج ،  مكاف كاتريخ ادليبلد
 : علـو التلربية كالتعليم / تعليم اللغة العربية  كلية/قسم

 2216:   سنة الداخلة
 جاكل الشرقية –: جومبانج    عنواف

 salmabenedik@gmail.com:  الربيد اإلليكًتكين
 :   الًتبية
 السنة ادلدرسة الرقم

مدرسة "مسلمات" ركضة األطفاؿ اإلسبلمية اخلامسة  .1
 جومبانج

2222 – 2224  

 2212 – 2224 مدرسة "رلاىدين" اإلبتدائية اإلسبلمية جومبانج .2
ادلتوسطة اإلسبلمية تشكَت مدرسة "معلمات"  .3

 جومبانج
2212 – 2213  

  2216 – 2213 مدرسة "معلمات" الثانوية اإلسبلمية تشكَت جومبانج .4
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم  .5

 اإلسبلمية احلكومية ماالنج
2216 – 2222  
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