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د

إىداء

إىل والدي الكرميني

إىل مجيع أشقائي األحباء

و

إىل محيع األصدقاء

ذ

كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل الواحد القهار مكون الليل على النهار تبصرة ألوىل القلوب
واألبصار .والصالة والسالم على آلو األطهار وأصحابو األخيار وبعد.
يسر الباحثة أن تقدم أمجل الشكر والتقدير إىل:
 .1الوالدين كاسيادي وسريي واحيوين
 .2مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.
 .3عميد كلية علوم الًتبية والتعليم.
 .4رئيس قسم تعليم اللغة العربية.
 .5فضيلة األستاذ أمحد مبلغ ادلاجستري ،مشرف ىذا البحث اجلامعي الذي قد
أرشد يف كل مراحل إعداد ىذا البحث.
 .6مجيع األساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية

بكلية علوم الًتبية

والتعليم ،ومجيع من يعلمين ولو آية.
 .7األصدقاء يف معهد دار السالم كونتور للبنات الثالث ومعهد سونان أمبيل
العايل.
 .8األصدقاء يف قسم تعليم اللغة اللغة العربية .2010
ال تستطيع الباحثة اجلزاء على حسناهتم إال الدعاء عسى اهلل أن جيزيهم
أحسن اجلزاء ويزيدىم ادلن والفضل ،آمني يا رب العادلني.
ماالنق ،أبريل 2014
الباحثة
ر

مستخلص البحث
أسري عائشة الزهرة .2014 ،العالقة بني دافعية الطالب وإصلازىم عند دراسة اللغة العربية يف مدرسة احلامدية
ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق.
ادلشرف :أمحد مبلغ ادلاجستري
الكلمة اإلشارية  :الدافعية يف التعلم ،اإلصلاز التعليمي.
بعد ادلالحظة األولية يف ادلدرسة ادلرادة دراستها ،وجدت الباحثة عدة مشاكل يف تعليم اللغة العربية

،

منها استخدام أساليب التعلم التقليدية وعدم اإلبداع يف التعليم .والحظت الباحثة أن أكثر الطالب ال حتركهم
عملية التعلم و يبدو أهنم كسول دلتابعتها .وبعد مرور الدراسة ،وجدت الباحثة أيضا أن كفاءة الطالب يف اللغة
العربية عموما منخفضة  .لذلك ،عزمت الباحثة مناقشة شيئين متعلقين بتلك احلالة مها درجة الدافعية واإلصلاز من
الطالب والعالقة بني دافعية الطالب يف التعلم وإصلاز ىم عند دراسة اللغة العربية  .ولكن مع األسف الشديد،
مدرسة احلامدية

حددت الباحثة لضعفها ىذا البحث يف عملية تعليم اللغة العربية لطالب الفصل التاسع من
ادلتوسطة اإلسالمية.
فاختارت الباحثة نوع حبثها الدراسة الوصفية بادلدخل الكمي  .حبث ىذا ادلدخل الكمي درجة الدافعية
واإلصلاز من الطالب والعالقة بني ىذين ادلتغريين .ىذه دراسة اجملتمع ،حيث أن م ستجيبين البحث مجيع طالب
الصف التاسع بعدد  61طالبا و أما أساليب مجع البيانات ادلستخدمة أربعة ىي االستبانة وادلالحظة وادلقابلة
وكذلك الوثائق.
بعد مجع كل البيانات احملتاجة حللتها الباحثة باستخدام بعض الصيغ اإلحصائية ،مبا يف ذلك دراسة
"تصحيح البنود جلميع العالقة" لقياس الصدق ورمز "كرونباخ ألفا" الختبار الثبات وسلتلف االفًتاضات لتعيني
العالقة ،ورمز حتليل نسبة البيانات الكمية الوصفية وحتليل العالقة باستخدام رمز حظة ادلنتج لبريسون.
فنتائج ىذه الدراسة ىي :تلعب الدافعية دورا ىاما يف حتقيق إصلاز طالب الصف التاسع للمدرسة
ادلتوسطة احلامدية .من الواضح أن توسط الطالب الذين لديهم دافعية "معتدل ة" حيصلون على نتيحة "معتدلة"
كذلك .وأظهرت نتائج حتليل البيانات أيضا وجود عالقة معتدلة ومهمة بني الدافعية واإلصلاز .لذا ،فإن اخلطوة
اذلامة التالية ىي زيادة دافعية الطالب حىت يرتقي إصلازىم بو ا  .على الرغم من أن ىناك العديد من الطرق لزيادة
دافعية الطالب ،ولكن الشيء األكثر أمهيتو للمعلم ىو بناء احلماس وروح اإلخالص يف تعليمو وذلك لتوليد
الدافعية لدى الطالب .روح ادلعلم داخل نفسو ىو اجلانب الرئيسي للحفاظ على دافعية الطالب يف التعليم.
ادلعلم الذي ليس لديو روح التدريس ال يقدر على تقدمي الدافعية ادلتوقع ة يف الطالب .مث ينبغي للمعلم أن يهتم
بنفسو أوال قبل السعي ل"إصالح" دافعية الطالب.
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ABSTRACT
Asri Aisyah El Zahra, 2014. The Correlation between Students’ Motivation and
Achievement in Arabic Lesson at Al-Hamidiyah Islamic Junior High School Malang.
Supervisor : Ahmad Mubaligh, M.HI.
Keywords : Learning Motivation, Student Achievement.
After doing early observation in the school to be studied, researcher found several
problems in Arabic learning. In addition to learning methods that are still using the
traditional style, researcher also observed that the average students are not motivated in
the learning and tend to be lazy to follow the process. As the study goes, researcher also
found that students generally got low scores. For this sake, researcher is interested in
discussing students’ motivation and achievement, as well as the correlation between them
further. However, because of the shortages, researcher limited the discussion only on the
Arabic subject of class IX students of Al-Hamidiyah Islamic Junior High School.
According to the purpose of the proposed studdey, the appropriate type of
research is descriptive research with quantitative approach. This quantitative approach is
used to find the motivation’s and achievement’s degree and the correlation between these
two variables. This is a population study where all students in class IX as many as 61
people were respondents in the study. While the data collection methods used are
questionnaires, observations, interviews, and documentation.
After collecting all the datas needed, researcher analyzed the quantitative datas by
using some statistical formulas, including the examination Corrected Item to Total
Correlation to measure the validity, Cronbach Alpha for the reliability test, various
correlation assumptions formula, percentage analysis for quantitative data descriptive,
and correlation analysis using Pearson Product Moment formula.
The results of this study are: Motivation plays an important role in the
achievement of class IX students of Al-Hamidiyah Islamic Junior High School. Evidently
the average students who have the "moderate" motivation also get the "medium" value in
the lesson. The results of the data analysis also showed a significant moderate correlation
between the variable of learning motivation and student achievement. Therefore, the next
important step is increasing student motivation to be directly proportional to their
achievements. Although there are many ways to increase students' motivation, but the
most important thing for a teacher is to build enthusiasm and sincerity in the teaching so
as to generate motivation in students. The role of the teacher and the spirit within is the
main aspect to keep students motivated in learning. Teachers who do not have a soul or
spirit of teaching may not be able to deliver the expected motivation in students. Then the
teachers should reflect on themselves first before trying to "repair" student motivation.
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ABSTRAK
Asri Aisyah El Zahra, 2014. Hubungan antara Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa
dalam Pelajaran Bahasa Arab di MTs. Al-Hamidiyah Malang.
Pembimbing : Ahmad Mubaligh, M.HI.
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Prestasi Siswa.
Setelah melakukan observasi awal di sekolah yang hendak diteliti, peneliti
menemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab. Selain metode
pembelajaran yang masih menggunakan gaya tradisional, peneliti juga mengamati bahwa
rata-rata siswa tidak termotivasi dalam proses belajar mengajar dan cenderung bermalasmalasan mengikuti proses tersebut. Seiring berjalannya penelitian, peneliti juga
menemukan fakta bahwa nilai siswa pada umumnya rendah. Oleh sebab itu, peneliti
tertarik untuk membahas lebih lanjut tingkat motivasi siswa baik intrinsik maupun
ekstrinsik, tingkat prestasi mereka, dan juga hubungan antara keduanya. Meski demikian,
karena keterbatasan yang ada peneliti mencukupkan pembahasan pada pelajaran Bahasa
Arab siswa kelas IX MTs Al-Hamidiyah saja.
Sesuai tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagaimana dijelaskan di
atas, maka jenis penelitian yang sesuai adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mencari tingkat motivasi, tingkat prestasi,
dan hubungan antara dua variabel tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian populasi,
dimana seluruh siswa kelas IX sebanyak 61 orang menjadi responden penelitian. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Setelah semua data terkumpul, peneliti menganalisa data-data kuantitatif yang
ada dengan menggunakan beberapa rumus statistik, diantaranya pemeriksaan Corrected
Item to Total Correlation untuk mengukur validitas, Alpha Cronbach untuk uji
reliabilitas, macam-macam rumus asumsi uji korelasi, analisa persentase untuk data
kuantitatif deskriptif, dan analisa korelasi dengan memakai rumus Product Moment dari
Pearson.
Adapun hasil penelitian ini adalah: Motivasi memegang peranan penting dalam
pencapaian prestasi siswa kelas IX MTs Al-Hamidiyah. Terbukti rata-rata siswa yang
memiliki motivasi “sedang” juga mendapat nilai “sedang”. Hasil analisis data juga
menunjukkan korelasi moderat yang bersifat signifikan antara motivasi dan prestasi. Oleh
sebab itu, langkah penting selanjutnya adalah peningkatan motivasi siswa sehingga dapat
berbanding lurus dengan prestasi mereka. Meski terdapat banyak cara untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa, namun yang terpenting bagi guru adalah
membangun semangat dan ketulusan mengajar dalam dirinya sehingga mampu
membangkitkan motivasi dalam diri siswa. Peran dan semangat dalam diri guru
merupakan aspek utama untuk membuat siswa termotivasi dalam pembelajaran. Guru
yang tidak memiliki ruh atau semangat mengajar tidak mungkin bisa menyalurkan
motivasi yang diharapkan pada siswa. Maka guru harus berkaca pada diri sendiri terlebih
dahulu sebelum mengusahakan “perbaikan” motivasi siswa.
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الفصل األول
اإلطار العام
أ .خلفية البحث
الًتبية من األمور اليت شغلت عقول ادلفكرين وادلصلحني و كثرت يف ميداهنا أقالم الكتّاب
والباحثني .وتكون ىذه الًتبية واجبة لألمم لتعيش عيشة سعيدة وتنال درجة عالية يف الدنيا واآلخرة،
وتكون ىذه ضرورية يف حياة ادلرء ألنو ال يستطيع أن يعيش وسط احلياة عيشة راضية إال إذا ع ّده
ودربوه عليها ،وليس ىذ ا اإلعداد سوى الًتبية الصحيحة.
أبواه وغريمها دلثل ىذه احلياة ّ
والًتبية على وجو عام هي عملية منو الفرد وترقيتو مدى حياتو بواسطة التوجية والتعليم إما يف
ادلدرسة الًتبوية واألسرة واجملتمع وإما يف أمكنة أخرى .وادلدرسة تلعب دورا مهما يف نشأة التالميذ
وتأىيلهم يف اجملتمع .الًتبية مهمة يف حياة الناس .بدوهنا ،دل يتطور اجملتمع ودل يبلغ إذل الغاية.
وبالتارل تحبث الباحثة خاصة عن تربية ادلدرس حنو الطالب يف الفصل وغريىا بعدد حمدود
ونسميها بالتعليم وعملية التعلم.
حياة اإلنسان دتتأل بعملية التعلم وجيري ىذا التعلم منذ الوالدة إذل ادلمات ألنو من الكائنات
البيولوجية وكذلك الكائنات االجتماعية والثقافية .حياول اإلنسان دائما أن يتطور حنو األفضل.
والتعلم ىو شكل من أشكال النشاط البشري الذي يتطلب الدافعية لتحقيق اذلدف ادلرجو.
الدافعية العا لية من الطالب تساعد أعلى النجاح.

حممود يونس وحممد قاسم بكر ،الًتبية والتعليم اجلزء اآلول( ، Aفونوروغو :مطبع دار السالم ،دون السنة( . 3 ،
Ngalih Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Karya, 1989).
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وأما التعلم عن طريق "أفندي " ىو عملية التغيري اإلنساين من السلوك العام الذي يتضمن
ادلعرفية والوجدانية واحلركية .وحيصل ادلتعلم التغري يف نفسو من حيث ادلهارات وادلعارف والعادات
والعالقات العاطفية واالجتماعية وادلادية واألخالقية .ىذه التغريات تأيت من تفاعلو مع البيئة احمليطة
بو.
وال خيتلف التعلم بعملية أخرى ،ولديو كذلك الغرض اخلاص .والغرض من عملية التعلم عند
"وينارنو سورمحة" ىي )1( :مجع ادلعرفة )2( ،تسمية ادلفاىيم والرباعة ،وكذلك (  )3تشكيل ادلواقف
من الطالب
تطوَر عملية التعلم اجلانب ادلعريف
واألفعال .من األىداف ادلذكورة أعاله يبدو أال ّ
فحسب بل اجلوانب األخرى أيضا ،مثل اجلانب الفعارل واحلركي .يتفق ىذا الغرض هبدف الًتبية
الوطنية ادلنصوص يف قوانني مجهورية إندونيسيا رقم  20لسنة  2003بشأن نظم التعليم الوطين ة
الفصل األول ادلادة األوذل :
"التعليم ىو جهد واع ومتعمد خللق جو من التعلم وعملية التعلم لتطوير
إمكانات الطالب  ،أن يكون القوة الدينية والشخصية والذكاء وضبط
النفس والطابع النبيل وادلهارات الالزمة ألنفسهم وللمجتمع واألمة
والدولة".
ستنبط أن التعليم أمر حاسم لألمة والدولة .
اال ا
ف
ليس التعلم غاية ،ولكنو من العملية اليت يتم تنفيذىا لشخص ما للوصول إذل تلبية
احتياجات كل فرد .وفقا ل"سكينر " (يف كتاب أفندى) ،يتعلم الفرد بسبب التحفيز من خارج
النفس أو داخلو كما أن ىناك ديناميكية داخل الفرد .أما اجلوانب الديناميكية أو احليوية للفرد ىي:
اذلدف ادلفضل والعقل واحملرك .اذلدف ادلفضل ىو دلا وجو السلوك الفردي اذلدف احملدد ،و العقل ىو
عبارة عن ادلادة اليت ختتلف نوعيا عن اجلسم ،أما احملرك ىو القوة الدافعة من داخل الفرد وتسمى
ب"الدافعية".

Usman Effendy, Pengantar Psikologi, (Bandung: Angkasa, 1985).
Winama Surakhmad, Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung: Tarsito, 1986).
Undang-undang RI No 20, Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara), 3.
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وىناك عوامل كثرية تؤثر على تعلم الطالب ،وديكن ذلذه العوامل أن تساعد أو دتنع عملية
عملية التعلم .تأيت ىذه العوامل من ضمن الطالب نفسو وبيئتو  .عوامل الطالب ادلشار إليو تسمى
بعوامل داخلية وعوامل خارج نفس الطالب تسمى بعوامل خارجية .
عوامل داخلية حتتوي على مجيع اجلوانب ادلادية الشخصية والعقلية من الطالب .للعوامل
الداخلية عديد من العوامل الفسيولوجية الفطرية أو ادلشتقة من العوامل النفسية .اقًتح "توماس" ستة
العوامل النفسية ادلؤثرة على التعلم .والعوامل الست ىي الدافعية والًتكيز والتفاعل والكائن احلي
وااللتماس واإلعادة.
أما العوامل اخلارجية فىي العوامل اليت تأيت من خارج نفس الطالب .وتنقسم ىذه العوامل
اخلارجية إذل العوامل االجتماعية وغري االجتماعية.
ترتبط العوامل االجتماعية بالبشر ،سواء كان اإلنسان أو العديد من التمثيالت احمليطة
كالصور من الناس الذين أحب إليو أو صوت الغناء عرب اإلذاعة والتلفزيون ،والشريط ،وغريىا.
والعوامل غري االجتماعية ىي العوامل اآلتية من خارج الطالب يف شكل األحوال اجلوية
والزمان وادلكان للتعلم واألدوات ادلستخدمة للتعلم مثل القراطيس والكتب والوسائل التعليمية
واآلخرين .مجيع العوامل ادلذكورة ستؤثر على عملية التعلم لدى الطالب .ولكن الدافعية ه ي أحد
أىم العامل الفردي.
ورأى "ىيل غراد " أن الدافعية ه ي شيء متحرك داخل الفرد ال ذ ي يسبب شخصا ألداء
عملية معينة لتحقيق أىداف معينة يف التعلم .والدافعية تلعب دورا ىاما ألنوا تتأثر يف كل نشاط ففي
ىذا احلال :عملية التعلم .و"سورياين " قال :ادلرافق الكاملة يف ادلدارس تؤثر على دافعية الطالب،
وبالتارل تؤثر على إجنازه.

6

Sudirman, Ilmu-ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Karya. 1990).
Dewa Ketut Suryani, Bimbingan dan Konseling Belajar di Sekolah, (Surabaya: Usaha Maju).
8
Simanjuntak, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Tarsito, 1983).
9
Lilik Suryani, Pengaruh Kondisi Fisik Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa SMU Negeri Kandat Kediri Tahun Ajaran 1993/1994, (Skripsi:
FIP IKIP Malang, 1997).
7

يتفق ىذا ببيان "جوين" أن الدافعية للطالب تؤثر على اإلدراك من عملية التعلم ،ويف وقت
واحد تؤثر على نوعية اخلرجيني .وأما الدافعية ل"ماك دونالد " هي تغيري الطاقة من شخص بظهور
الشعور وتسبقو استجابة األىداف.
تتفع بوجود اىتمام كبري .وستتم إدارة
إن الدافعية بشكل عام ال تنشأ من العدم ،ولكنو ا ر
عملية التعلم بشكل صحيح إذا كان لكل طالب اىتمام كبري يف مشاركة عملية التعلم .
بناء على ذلك البد جلميع مدرسي اللغة العربية العناية حبالة التالميذ .أيهتمون ببيان ادلدرس
أم ال ،أيتعلمون بالسرور أو اإلجبار .إذا تعلم التالميذ بالسرور بذلوا جو وده م يف التعليم وسعوا أن
يبلغوا مناه م  .ولكن غرس ىذه الدافعية يف نفس من نفوس التالميذ ليس بعمل سهل .فإمنا ادلدرس
الناجح ىو يف حقيقتو طريقة ناجحة توصل الدرس إذل التالميذ بأيسر السبل فمهما كان ادلدرس
غزير ادلادة ،ولكنو ال ميتلك الطريقة اجليدة فإن النجاح لن يكون خلفية يف عملو .
ولكن الواقع خمتلف ،كثريا ما وجدت الباحثة أن ادلدرسني ال يشجعون تالميذىم جيدا ،مثال
تركهم بعملية التمرينات الكثرية دون ادلرافقة والتعليم بأساليب التعليم التقليدية دون التبديل والطالب
بذلك ال يتحمسون عند التعليم ويتكسلون فيو .وأرادت الباحثة أن تعرف :ىل تؤثر ىذه درجة
دافعية الطالب على إجنازىم؟ وىل تؤتقي بزيادهتا؟ فجذبت الباحثة يف أن تتأمل وحتلل كيف كانت
العالقة بني الدافعية وإجناز الطالب .ورجت الباحثة أن حتسن نوعية تعليم ادلدرسني يف ىذه ادلدرسة
بوجود ىذا البحث .وبالتارل وعي مدرسو ىذه ادلدرسة أمهية دافعية الطالب وسعى بتنميتها.

ب .أسئلة البحث
بناء على كل ما سبق بيانو يف خلفية البحث ،ح ّددت الباحثة من حبثها أربعة األسئلة التالية :
 .1كيف دافعية طالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق يف درس اللغة
العربية؟

Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar, (Jakarta: CV Rajawali, 1992), 73-76.

أمحد وحممد عبد القادر ،تعليم اللغة العربية( ،مصرى :مكتبة النهضة ،دون السنة). 6 ،
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 .2كيف اإلجناز التعليمي لطالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق يف
درس اللغة العربية؟
 .3ىل توجد العالقة اإلجيابية بني دافعية طالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة
اإلسالمية مباالنق وإجنازىم يف درس اللغة العربية؟

ت .أىداف البحث
بناء على أسئلة البحث فيما سبق ،فاألىداف اليت عزمت الباحثة احلصول عليها:
 .1معرفة دافعية طالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق يف درس اللغة
العربية.
 .2معرفة اإلجناز التعليمي لطالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق يف
درس اللغة العربية.
 .3معرفة وجود العالقة اإلجيابية بني دافعية طالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة
اإلسالمية مباالنق وإجنازىم يف درس اللغة العربية.

ث .أمهية البحث
القراء أو الباحثون
ترجو الباحثة أن يأيت ىذا البحث بالفوائد شىت وينبغي أن يستفيد منو ّ
اآلخرون علمية كانت أم عملية.
 .1أمهية علمية
أ .أن يكون البحث زيادة دلعلومات الباحثة والقارئ عن األمور ادلتعلقة بتعليم اللغة
العربية.
ب .ليكون البحث سهما علميا جلميع ادلدرسني والطالب.

ت .دلعرفة أمهية الدافعية يف التعليم ولًتقية وتقدم تدريس اللغة العربية حىت يكون أحسن
بال رد دفاعة الطالب.

 .2أمهية عملية
الباحثأمهية الدافعية يف التدريس فتستطيع أن تطبقو دلا صارت مدرسة.
ة
أ .فهم
ب .مساعدة ادلدرس يف معرفة العالقة بني أمهية الدافعية والتعليم.
ت .ترقية دافعية الطالب يف التعليم فيتعلمون بالسرور.
ث .معرفة العوامل ادلساعدة لًتقية إجناز الطالب.

ج .حدود البحث
لئال يتسع ىذا البحث ،وضعت الباحثة احلدود كما اآليت:
 .1احلدود ادلوضوعية
حبثت ىذه الدراسة العالقة بني دافعية الطالب وإجنازىم واجلهود لًتقية تلك الدافعية.
والدرس الذي حبثت عنو الباحثة ىو درس اللغة العربية.
 .2احلدود ادلكانية
تسهيال لعملية ىذه الدراسة العلمية ،فح ّدد هتا الباحثة يف الفصل التاسع من مدرسة
احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق.
 .3احلدود الزمانية
من حيث احل دود الزمانية ،حددت الباحثة ذلذه عملية البحث يف نصف السنة األول
للسنة الدراس ةي  2014-2013م.

ح .حتديد ادلصطلحات
ىناك مصطلحات يجب للباحثة توض يحها ال جتناب سوء الفهم واختالف تفسري القارئ
وىي:
 .1الدافعية يف التعلم  ،دلصطلح دافعية معاين كثرية ،منها قوة داخلية حمركة يف نفس الفرد حتركو ألن
يفعل العملية ادلعينة لتحقيق األىداف منها  .وأما الدافعية يف التعلم ىي القوة الدافعة الشاملة
لدى الطالب اليت تؤدي إذل عملية التعلم  .الدافعية نوعان مها الدافعية الذاتية والدافعية
اخلارجية .الدافعية الذاتية ىي حركة نفسية لتحقيق األىداف الواقعة يف عملية عملية التعلم وتأيت
والدافعية اخلارجية ىي احلافز
من داخل الفرد نفسو دون أي إكراه وإجبار من اآلخرين.
ادلوجود من خارج نفس الطالب كاإلرادة لنيل ادلدح أو النتيجة اجليدة.
 .2إجناز الطالب ،عبارة التقييم الًتبوي عن تقدم الطالب فيما يتعلق بإتقان ادلواد التعليمية والنتائج
ادلنهجية ادلقدَّمة إليهم ويقصد بنتيجة الطالب يف درس اللغة العربية.

خ .الدراسات السابقة
دلا الحظة الباحثة احلقائق ادلوجودة عن ىذه الدراسة وجدت بعض الدراسات ادلماثلة بو
منها:
 .1دراسة " مرأة الصاحلة" يف السنة الدراسية  2007-2006م مبوضوع "تنمية دافعية الطالب
يف تعلم اللغة العربية" .استخ دمت الباحثة نوع الدراسة الوصفية الكيفية وأىدافها عامة معرفة
طريقة تنمية دافعية الطالب يف تعلم اللغة العربية .وأما نتيجة البحث يف ىذه الدراسة
استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد.
12

Sobry Sutikno, Peranan Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa, http://www.gsn-soeki.com/wouw/?koleksi-artikel-utk-semua,
15/04/2013.
13
Tabrani, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, 120.
14
Suryadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, )Jakarta: Rajawali Press, 1993(, 72.

أما الفرق بني دراسة مرأة الصاحلة ودراسة الباحثة وىي الدراسة األوذل تبحث عن كيفية
تنمية دافعية الطالب بذات الوسائل مع أن الثانية تبحث العالقة بني الدافعية واإلجناز يف
درس اللغة العربية.
 .2دراسة " مفتاح الرمحة" يف السنة  2012مبوضوع "تطوير طريقة القواعد والًتمجة على أسلوب
األسئلة واألجوبة لتنمية دافعية الطالب يف تعليم اللغة العربية" واستخدمت الدراسة التجريبية
فيها .أىداف مفتاح الرمحة تنمية دافعية الطالب بذات الطريقة .رأت مفتاح الرمحة أن
الدافعية تلعب دورا مهما يف التدريس.
أما الفرق بني دراسة مفتاح الرمحة ودراسة الباحثة ىي أن األوذل سعت لتنمية الدافعية بال
حبث عن عالقتها احلقيقية يف التدريس.
 .3دراسة "نونونق إيكا" السنة الدراسية  2006مبوضوع "العالقة بني إجناز الطالب ودافعيتهم ".
استخدمت نونونق إيكا الدراسة الوصفية الكمية .وأىداف نونونق إيكا يف حبثها معرفة
العالقة بني الطالب ادلنجازة ودافعيتهم .أما نتيجة حبثها وجود العالقة بينهما.
والفرق بني ىاتني دراستني أن األوذل هتتم بالطالب ادلنجازة فحسب والثانية تبحث العالقة
بني الدافعية واالجناز للطالب عامة.

إمنا العالقة بني الدراسات السابقة واجلديدة ىي:
أ ) أن ىذه الدراسة اجلديدة قد قامت قبلها يف بعض نواحيها ولكن الفرق يف األىداف
العامة وإرادة النتيجة ادلرجوة.
ب ) أن ىذه الدراسات دل تكرر الدراسات السابقة بل تسعى بتكميلها.
ي اذلدف لوذه الدراسة ىو معرفة العالقة بني الدافعية يف التعلم واإلجناز التعليمي
ج ) تركز
خاصة يف درس اللغة العربية.

د ) فعزمت الباحثة بوجود ىذا البحث وعية مدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلبحوثة عامة
ومجيع ادلدرسني عامة عن أمهية الدافعية عند التعليم.

الفصل الثاين
اإلطار النظري
أ .الدافعية يف التعلم

 .1مفهوم الدافعية يف التعلم
استخدم كثَت من الناس مصطلح حافز لتسمية السبب من عملهم .الدافعية ترتبط باحلافز

ارتباطا وثيقا .الدافعية من كلمة دفع تعٍت احملاولة لتشجيع شخص أن يفعل شيئا .وحدد عديد من
اخلرباء تعريف الدافعية ،وىو كما يلي:
أ -رأى "ماك دونالد" واستشهد بو ساردميان يف كتابو أن الدافعية ىي تغَت طاقة شخص
بظهور الشعور يف نفسو ويسبقو رد األىداف.
ب -وقال "الطرباين" أن الدافعية ىي القوة اليت ربرك الشخص لفعل شيئ معُت لتحقيق
غرض زلدد.
عرفها بتطوير الرغبة لعمل شيء.
ت -و"ىاينز كوك" ّ
ث -أما "ويان عرضان" أوضح بأن الدافعية مصطلح عام يشَت إىل إعداد السلوك الفردي
حيث يدعم االحتياجات الداخلية واحلوافز من البيئة لتشجيع األفراد على تلبية
احتياجاهتم اخلاصة أو السعي لتحقيق األىداف ادلرجوة.
ج -ورأى "غيليتمان ورايبَت" أن الدافعية تعٍت مورد الطاقة (إنرجايزر) لإلنسان على
التصرف ادلوجو.

1

Tadjab MA, Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Karya Aditama, 1994), 101.
Sardiman A., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1990), 73.
3
Tabrani Rusyan, dkk., Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), 95.
4
Heinz Kcok, Saya Guru yang Baik, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 69.
5
Wayan Ardhana, Pokok-pokok Jiwa Umum, (Surabaya: Usaha Nasional, 1985), 165.
6
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 136.
2

فثمة االستنتاج القصَتة من التعريفات ادلختلفة قدمها اخلرباء ادلذكورة أن الدافعية شيء
معتقد .تؤدي الدافعية إىل تغَت الطاقة داخل الفرد إىل القيام بشيء لوجود األىداف واالحتياجات أو
الرغبات.
وقصد الباحثة يف ىذا البحث ىو الدافعية يف التعلم .لذلك ،قبل استمرار الوصف ،ستعرف
ْ
الباحثة تعريف التعلم أوال.
"التعلم" ىو شكل من التغَت السلوكي الذي حيدث يف شخص ،والتعليم عملية مساعدة الغَت
ضلو ىذا التغَت .وللمزيد عربت الباحثة آراء اخلرباء كما اآليت:
أ  -عرف "سوريادي سوريابراتا" أن التعلم جيب أن يأيت بالتغَت وىو ادلهارة اجلديدة.
ب -وعند "إيل الغراو وأي الغراو" التعلم ىو تغَت استجابة السلوك (مثل االبتكار والقضاء
أو التعديل لالستجابة الذي يتضمن أحكاما شلاثلة) جزئيا أو كليا بسبب ىذه
التجربة .التجربة أحيانا ربتوي على ادلكونات اذلامة اليت مل تكن على علم ،ويف حُت
آخر ربتوي على التغيَتات ادلرتبطة بزيادة ادلعرفة أو ادلهارات احلركية الرمزية وال تشمل
التغيَتات الفسيولوجية كالتعب.
انطالقا شلا سبق ميكن استنتاجو أن التثقيف ليس من ىدف التعلم احلقيقي .إمنا تطوير وترقية
شخصية الناس وبناؤىا بناء كامال ،ىذا ىو اذلدف .ويتضمن ىذا التطوير العناصر ادلعرفية والوجدانية
واجملاالت احلركية .وأن التغَت احلقيقي يف التعلم ىو زيادة ادلعارف وادلهارات اجلديدة .وربدث ىذه
التغَتات بسبب السعي كما قال اهلل سبحانو وتعاىل يف سورة الرعد اآلية :11
                 
        

القرآن الكرًن.11 : 13 ،
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وبعد أن حددت الباحثة تعريف الدافعية والتعلم ،فظهر اآلن أن معٌت الدافعية والتعلم معا
جهد لًتقية وتوجيو نشاط الفرد يف عملية التعلم .وبالتايل اقًتحت الباحثة آراء اخلرباء ادلختلفة عن
الدافعية يف التعلم دلعرفة وصف عميق وواضح عنو:
أ  -وفقا "دلوليادي" أن الدافعية يف التعلم ىي توليد وتوفَت التشجيع الذي يسبب
شخصا أن يتعلم.
ب -أما "ذباب" قال أن الدافعية يف التعلم ىي القوة الشاملة الدافعة لدى الطالب
اليت تؤدي إىل عملية التعلم ،وتنشأ استمرارية عملية التعلم من أجل ربقيق
اذلدف.
ت "-ساديرمان" نفسو رأى أن الدافعية يف التعلم ىي العامل النفسي غَت الفكري ولو
دور واسع يف إذلام الفرد ،والشعور بالسعادة وحريصة يف التعلم .الطالب الذين
ميلكون الدافعية القوية لديو كذلك الطاقة الكثَتة لعملية عملية التعلم.
وخالصة القول من آراء اخلرباء التالية أن الدافعية يف التعلم ىي الدافعية القادرة على تشجيع
الطالب للتعلم وتنفيذ الدرس.

 .2أنواع الدافعية يف التعلم
سعى علماء النفس لتصنيف الدافعية ادلوجودة يف الناس أو أي الكائن احلي إىل عدة
رلموعات .وذلذا ميّز "ذباب" يف كتابو علم احلياة التعليمية دافعية الطالب يف ادلدرسة على شكلُت
مها:
أ -الدافعية الذاتية
ّبُت "ساردميان" يف كتابو التفاعل والدافعية يف التعليم أن الدافعية الذاتية ىي الدافعية
اجلوىرية اليت ال ربتاج إىل التحفيز من اخلارج ،لكون الفرد شلتلكا بالرغبة يف نفسو.
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وأوضح "الطرباين" أن الدافعية الذاتية ىي حركة نفسية لتحقيق األىداف الواقعة يف
عملية عملية التعلم .ىذا النوع من الدافعية عند "أوزير عثمان" يأيت من داخل الفرد نفسو
دون أي إكراه وإجبار من اآلخرين.
الدافعية الذاتية دبعٌت عام ىو الدافعية اآلتية من النفس وليس من أشخاص آخرين أو
غَتىا من العوامل .وىذه الدافعية دافعية طبيعية من نفس الفرد وغالبا ما يسمى بالدافعية
احلقيقية.
ب -الدافعية اخلارجية
الدافعية اخلارجية ىي حركة خارجية لتحقيق األىداف الواقعة خارج عملية عملية
التعلم .رأى "سوريادي سوريابراتا" يف ىذا احلال أن الدافعية اخلارجية ىي احلافز ادلوجود
من خارج نفس الطالب كاإلرادة لنيل ادلدح أو النتيجة اجليدة.

 .3وظائف الدافعية يف التعلم
كما سبق شرحو أن الدافعية عامل مهم يف التعليم لكوهنا:
أ -تشجيعة للطالب يف عملية تعلمهم.
ب -ناخبة من أنواع العملية اليت يرغب أحد القيام هبا.
ج -مرشدة على مراقبة السلوك.
وعرض كذلك "الطرباين" يف كتابو ادلدخل يف عملية التعلم أن وظائف الدافعية:
أ -تشجيع السلوك أو اإلجراءات.
ب -توجيو عملية الطالب.
ج -ربديد سرعة أو بطء العمل.
عالوة على ذلك ،شرح "ساردميان" وظائف الدافعية الثالث عنده:
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أ -تشجيع الناس على القيام بذات العمل.
ب -ربديد اذباه العمل ،أي ضلو اذلدف ادلراد ربقيقو.
ج -ربديد اذباه العمل ،أي اإلجراءات جيب القيام هبا من أجل ربقيق األىداف
ادلرجوة.
باإلضافة إىل ذلك ،ىناك وظائف أخرى ميكن أن تكون العوامل الداعمة لتحقيق اإلصلاز.
يفعل شخص شيئا ما بسبب الدافعية يف نفسو .ستظهر الدافعية اجليدة يف التعلم نتائج سعيو اجليدة
أيضا .فبعبارة أخرى ،إن شدة دافعية الطالب ربدد مستوى إصلازه الدراسي.

 .4العوامل ادلؤثرة على الدافعية يف التعلم
ىناك العديد من العوامل اليت تؤثر على الدافعية يف التعلم:
أ -نضج
ب -جهد فيو ىدف
ج -معرفة النتائج يف الدافعية
د -مشاركة
ه -جائز وعقاب
والبحث العميق عن ىذه العوامل:
أ -نضج
يف بناء الدافعية ،جيب مراعات عوامل النضج اجلسدية واالجتماعية والنفسية .ولو
مل تكن الدافعية اىتماما كبَتا يؤدي ىذا احلال إىل االرتباك فشل عملية التعلم األمثل.
ب -جهد فيو ىدف
ينبغي لكل جهد وجود اذلدف ادلعُت .مع أوضح األىداف ادلرجوة يأيت أقوى
الرغبة يف التعلم.
ت -معرفة النتائج يف الدافعية

من خالل ىذه ادلعرفة ،يتم تشجيع الطالب على الدراسة اجليدة .إذا كانت
لنتيجة التعلم التقدم الواضح سوف يسعى الطالب للحفاظ أو الزيادة على كثافة تعلمو
للحصول على اإلصلاز األفضل يف ادلستقبل.

ث -مشاركة
جيب إعطاء الطالب الفرصة دلشاركة مجيع عملية التعلم ،وبالتايل احتياجاتو عن
احلب والعمل اجلماعي معروفة ألنو يشعر حاجة الغَت ضلواه.
ج -جائز وعقاب
الغرض من اجلائز ىنا سبهيد للمدرس وتشجيع للطالب ،واجلائز ىو األداة وليس
اذلدف .والرجاء مواصلة الطالب عملية تعلمو خارج الفصول الدراسية بعد منح اجلائز
من ادلدرس.
بينما العقاب ىو التعزيز السليب ولكن إذا ما ِ
أعطي بشكل صحيح يستطيع أن
يكون أداة الدافعية كذلك.

 .5نظريات الدافعية يف التعلم
ومن النظريات الكثَتة ادلتعلقة بالدافعية يف ىذا:
أ -نظرية االحتياجات
ال تكون الدافعية جيدة إذا كان اذلدف ادلنشود ليس جبيد .كما ىو ادلعروف أن
الدافعية ترتبط باالحتياجات .قام "أبراىام ماسلو" بتصنيف احتياجات الناس إىل ستة
أقسام ،ويسمى ىذا التصنيف هبرم احلاجات ،وىو:

Mulyadi, Psikologi Pendidikan, (Biro Ilmiah FT. IAIN Sunan Ampel Malang, 1991), 92-93.
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"تصنيف ىرم احلاجات عند أبراىام ماسلو"

البيان من الًتتيب:
 )1االحتياجات الفسيولوجية
 )2احلاجة إىل السالمة واألمن
 )3احلاجة إىل احلب واالنتماء
 )4احلاجة إىل االحًتام الذايت
 )5احلاجة إىل اإلدراك الذايت
 )6احلاجة إىل ادلعرفة والفهم
وللمزيد من التفاصيل ،أوضحت الباحثة الصور اآلتية:
أ) االحتياجات الفسيولوجية
االحتياجات الفسيولوجية ىي االحتياجات البدنية لإلنسان ،على سبيل
الفعال جيب
ادلثال تناول الطعام والشراب والنوم والراحة وىلم جرا .لتطبيق التعلم ّ
أن يكون جسم الطالب صحيحا .ادلرض يؤدي إىل اضطراب احلالة ادلادية ومينع
الًتكيز يف الدراسة.

ب) احلاجة إىل الشعور باألمن
الناس حباجة شديدة إىل السالمة واألمن .اخلوف من الفشل والقلق وخيبة
األمل وعدم التوازن العقلي يقدر أن مينع حسن سَت تعلم الطالب .من أجل زيادة
جودة التعلم البد للطالب حفظ توازنو العاطفي.
ت) احلاجة إىل ادلودة واالنتماء
ينبغي للمدرس أن يسعى جلعل الطالب زلبوبا بغَته ،ادلثال بوضع الطالب
جنبا إىل جنب مع صديق آخر .حيتاج كل الطالب التعاون مع اآلخرين يف كثَت
من األحيان للحصول على احلب واالنتماء بُت الطالب.
ث) احلاجة إىل االحًتام الذايت
ليبحث ادلدرس األشياء اليت ربمل الطالب إىل احًتام ذاتو وليمنح ادلدرس
الطالب يف بعض األحيان.
ج) احلاجة إىل ربقيق الذات
لكل فرد قدرة ومواىب .واحلاجة لتحقيق الذات تعٍت اجلهد لتطوير ىذه
ادلواىب للوصول على النتائج يف رلاالت العلم واالجتماع وتكوين الشخص.
ح) احلاجة إىل ادلعرفة والفهم
ىذه حاجة إىل معرفة الفضول واكتساب ادلعرفة وادلعلومات وفهم الشيئ.
وىذه احلاجة ميكن متابعتها من خالل التعلم.
عرب تسلسل ىذا ىرم احلاجات أن كل ادلستوى األعلى ميكن نيلو إذا استوىف
ّ
مستوى الدافعية أدناه .وعندما أراد ادلدرس ليتعلم الطالب تعلما جيدا فيجب لو الوفاء
بأدىن مستوى أوال مث أعاله بالًتتيب وىكذا.
ب -النظرية اإلنسانية
رأت ىذه النظرية أن الطالب جيب عليو معرفة فوائد مجيع ادلواد الدراسية .يعتقد
خرباء العلوم اإلنسانية بأن الدافعية اإلنساين نوع واحد فقط ،أي الدافعية اآلتية من كل
فرد وميلكها يف مجيع األوقات .ودلا محل الطالب رغبتو األساسية إىل ادلدرسة فالباقي
للمدرس استفادة تلك الرغبة الطبيعية بإعطاء ادلواد ادلناسبة للطالب.

ت  -النظرية السلوكية
الدافعية عند ىذه النظرية مسيطر بالبيئة .يتصرف الناس بوجود احلوافز من خارج
نفسو .وجوىر الكالم من ىذه النظرية يسمى بإدارة الطوارئ وىو تعزيز السلوك اإلنساين
حسب نتيجة السلوك نفسها.
استنادا إىل الرأي ادلذكور يستطيع ادلدرس أن يراعي أحوال فصلو بتنفيذ ىذه إدارة
الطوارئ ،وبعبارة أخرى على ادلدرس تنظيم بيئة التعلم مناسبا برأي ىذه النظرية (سيطرة
البيئة ضلو الدافعية).

 .6إثارة دافعية الطالب ضلو تعلم اللغة العربية
ومثل ما قد سبق البيان ،أن الدافعية يف التعلم تقصد بتلك القوة اليت ربرك الطالب لإلقبال
على التعلم بكل فاعلية ،والوصول إىل ادلستوي ادلأمول ،وللدافعية تأثَت كبَت يف التعليم .كلما كان
وراء الطالب دافعية تستحثو وحافز يشده إىل التعلم كان ذلك أدعي إىل إسبامو وربقيق اذلدف منو،
وفقدان الدافعية أو ضعفو من وراء الكثَت من حاالت الفشل يف التعلم.
تلعب الدافعية موجهات للسلوك اإلنساين ،ويستطيع ادلدرس الفعال أن يثَت تلك الدافعية
ويوظفها يف ادلوقف التعليمي ،وينصح ادلدرسون بإثارة دافعية الطالب ضلو التعلم ،حيث إن استخدام
ادلدرس للدافعية جيذب الطالب ويثَت اىتمامهم .وبذلك يكونون:
أ  -أكثر استعدادا للًتكيز واالىتمام بادلوضوع رلال الدراسة.
ب -نشيطُت وقادرين على توجيو األسئلة عن ادلوضوع.
ت -أكثر قابلية للمشاركة يف النشاط الصفي وجعلو أكثر حيوية وإثراء.
وىناك أسباب كثَتة إلثارة الدافعية ملتعلمي اللغة العربية خاصة للمسلمُت ،ومن أمهها:
أ  -أن اللغة العربية من الدين ،قال ابن تيمية –رمحو اهلل( :-معلوم أن تعلم العربية
وتعليم العربية فرض على الكفاية) .وقال أيضا( :إن اللغة العربية من الدين،
Ibid., 73-75.
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ومعرفتها فرض واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،واليفهم إال باللغة العربية،
وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب) .فالعبادة من صالة ودعاء وتالوة للقرآن
الكرًن ،وكثَت من شعائر اإلسالم التؤدى وال يتم فهمها وتدبرىا إال باللغة العربية،
ومل جيز أحد من األئمة مطلقا ،أن تؤدى الصالة بغَت العربية ،والصالة فرض عُت.
ب -معرفتها ربمي من الوقوع يف الشبو والبدع .قال الشافعي-رمحو اهلل( :-ما جهل
الناس ،وال اختلفوا إال لًتكهم لسان العرب ،وميلهم إىل لسان أرسططاليس) .وقال
ت
ث
ج

ح

احلسن البصري-رمحو اهلل-يف ادلبتدعة( :أىلكتهم العجمة).
معرفة اللغة العربية سبب من أسباب التيسَت ،كما قال تعاىل( :فإمنا يسرناه بلسانكلعلهم يتذكرون).
اللسان العريب شعار اإلسالم وأىلو ،واللغات من أعظم شعائر األمم اليت هبايتميزون ،كما قالو ابن تيمية رمحو اهلل.
قوة اللغة العربية سبب لعز اإلسالم وادلسلمُت .قال مصطفى صادق الرافعي( :ماذلت لغة شعب إال ذل ،وال اضلطت إال كان أمره يف ذىاب وإدبار ،ومن ىذا
يفرض األجنيب ادلستعمر لغتو فرضا على األمة ادلستعمرة).
اللغة العربية من أقوى الروابط بُت ادلسلمُت ،واألمم ربرص على تعليم لغتها لتقربالطالب إليها .فادلشاهبة يف الظاىر –ومنو اللغة -تورث ادلشاهبة يف الباطن -ومنو

قضايا الثقافة والعقائد.
خ -تعليم العربية من أىم الوسائل لعرض الثقافة اإلسالمية ،فاللغات ربمل ثقافة
أصحاهبا.

 .6كيفية تنمية الدافعية يف التعلم
أظهرت األحباث ادلوجودة أن ادلتعلم الناجح ال يعتمد فقط على ذكائو بل إمنا يعتمد على
أشياء كثَتة دبا يف ذلك احلوافز .كما ىو ادلعروف ،الدافعية تأيت متساوية باحتياجات الطالب مع أن

عبد الرمحن بن إبراىيم الغوزان ،إضاءت لرفع كفاءة مدرسي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا( ،الرياض :دون ادلطبع. 143-141 ،) 2011،

كثَتا من الطالب والسيما صغارىم مل يفهموا معٌت التعلم والعلوم ومل يعوا فوائد تعلمهم .إهنم
يشعرون عموما رلرد حاجتهم البيولوجية .وأما اإلنسان ال يعيش وحدىا يف اجملتمع .لذلك جيب
عليهم التعلم والفهم عن القصد احلقيقي من التعلم.
وعلى سبيل ادلثال يف تاريخ "أوفيد ديكَتويل" ادلشهور بالشخص الذي يدفع االنتباه الكبَت
إىل دور الدافعية يف التعلم .اختار أوفيد ادلواد التعليمية بالعناية الشديدة وباالعتماد على أسس النقاط
ادلسماة دبراكز ادلصلحة .وذلذا الغرض حبث أوفيد النزعات ادلوجودة يف األطفال خاصة التشجيع
ّ

الكتساب القناعة الذاتية .فبهذه الطريقة توجد أربع مصاحل لألطفال ىي ادلتعلقة باألغذية وادلالبس
والدفاع عن النفس واأللعاب أو األعمال .فمن الواضح أن التعلم جيب أن يكون مصحوبا بالدافعية.
دونو ،ال حيصل التعلم على ىدفو ادلرجو.
يف كثَت من األحيان ،أمهل الطالب االحتياجات الالزمة لتحقيق أىداف معينة .لذلك جيب
للمدرس أن حيدد غرضا مؤقتا أو اصطناعيا .إذا أراد ادلدرس أن ينجح يف التعليم فعليو زيادة نشاط
تعلم الطفل .مع األسف الشديد ال تأيت ىذه الزيادة بسهلة ،ومت إنشاؤىا بإعداد الغرض
االصطناعي ،مثال :كل من يقدر أن ينال أعلى النتيجة يف الفصل سوف يكسب لقب ملك أو صلم
الفصل وما أشبهو .هبذا سيتنافس الطالب بعضهم البعض وحياول التعلم باجلد للحصول على ذلك
اللقب .ىذا السعي نوع من احلاجة ويسمى باالحتياجات االجتماعية.
يشعر الطالب بذلك اللقب نيل اجلوائز والشرف شلن حولو .فتكون عملية تعلمهم اآلن تعلم
ذات اذلدف ويقوم على أساس احلاجة ادلوجهة إىل ربقيق األىداف .ىذا تعلم حقيقي للطالب أما
للمدرسة أو ادلدرس ،ال تكون ىذه اجلوائز ىدف التعلم احلقيقي بل األداة التعليمية احملدد غرضها
وبالتايل سيصلون إىل األىداف ادلعينة.
بالتايل أوضح عبد الرمحن بن إبراىيم الغوزان مقًتحات تساعد على استثارة دافعية الطالب يف
التعلم:
أ -وعي الطالب باألىداف.
ب -تنمية اجلانب الروحي لتعلم اللغة العربية.
ت -تقدًن ادلهارات وادلعلومات يف سياقات ذات معٌت.
Mulyadi, Hubungan antara Motivasi dan Intelegensi dengan Prestasi, (FT. IAIN Sunan Ampel Malang, 1993), 19-26.
Thanthowi Ahmad, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Angkasa, 1991), 72-73.
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ث -البناء على خربات الطالب.
ج -ربفيز ادلشاركات اإلجيابية للطالب.
ح -التنوع يف أوجو النشاط الصفي.
خ -االىتمام بادلنهج اخلفي والعملية الالصفية اليت زبدم.
د -استخدام أساليب التعزيز ادلتعددة.
و ّبُت "روبرت ىا ديفيس"  9مبادئ التعلم لتشجيع الطالب:
أ -ادلبدأ ادلتطلب شرطو سابقا
يريد الطالب تعلم شيئ جديد عندما يكون لديو احلكم الذي كان شرطا أساسيا
لذلك الدرس .وإذا ذباىل ادلدرس هبذا احلال سبّب ادللل للطالب الذين قد أتقنوا ادلواد
وبالعكس.
ب -ادلبدأ ادلعنوي
بأيت دافعية الطالب يف التعلم عندما يكون ادلوضوع ذات ادلعاين ادلهمة بالنسبة لو .لذا،
ينبغي أن يبُت ادلدرس ادلوضوع ادلالئم دبا حدث يف حياهتم أو فكرهتم مث يوصل فوائد تعلمو
يف ادلستقبل مع ترافق ما أصبح اىتمامو يف احلياة.
ت -ادلبدأ النموذجي
دافعية الطالب إلظهار سلوكو الكرًن يظهر إذا وجد األسوة احلسنة من قبل ادلدرس
(منوذج األداء) .يف ىذه احلالة يفضل الطالب متابعة أعمال ادلدرس اليومية بالنسبة للًتكيز
على الكلمة.
ث -مبدأ االتصاالت ادلفتوحة
رأى ىذا ادلبدأ أن دافعية الطالب يف التعلم يأيت إذا كانت ادلعلومات ادلوجهة إليو
منظمة جيدة .واقًتح "برونر" لصبح التدريس أكثر فعالية جيب أن تكون ادلواد الدراسية
منظمة صرحية مع ذبهيز الرسالة التواصلية .وأحد األمثلة من ىذا ادلبدأ ىو صياغة األىداف
التعليمية واإلعالم بشكل واضح واستخدام كلمات بسيطة حىت يسهل فهمها.
ج -ادلبدأ اجلذايب

ادلعلومات والدروس بشكل مجيل وجذاب تعطي الدافعية للطالب .لذلك ،تنبغي
للمدرس زلاولة تقدًن ادلواد الدراسية بتلك الطريقة ،حىت ميكن اتباعو جيدا.
ح -مبدأ ادلشاركة وادلداخلة
إذا شعر الطالب بأنو يلعب دورا فعاليا عند عملية عملية التعلم ستأيت الدافعية يف
نفسو.
خ -مبدأ انسحاب اإلرشاد تدرجييا
إذا نشأ ادلدرس اإلرشاد والتوجيو يف نفس الطالب نشأة جيدة ،زادت دافعية الطالب.
بدأ ىذا االنسحاب عندما يبدأ الطالب فهم وإتقان ما تعلم.
د -مبدأ نشر جدول العملية
عندما يتم جدول عملية التعلم وفرق يف فًتة من الوقت ادلناسب نشأت الدافعية يف
نفس الطالب ألن عملية التعليم والتعلم يف وقت طويل تتعب الطالب وتسأمهم.
ذ -ادلبدأ ادلرتب يف حالة مثَتة
الظروف التعليمية تشجع الطالب إذا صارت حالتها جيدة.
الدافعية الذاتية ذلا دور قوي يف عملية التعلم ،وعلى الرغم من إعطاء الواجبات والوظائف.
إعطاء ىذه الواجبة البد من ربديدىا باحتياجات الطالب ومستوى دافعيتهم .إذا مت التحديد سوف
يشعر الطالب باالرتياح والثقة بالنفس وميكن أن يعمل مجيع الواجبة ادلوجودة.

ب .اإلصلاز التعليمي للطالب

 .1مفهوم اإلصلاز التعليمي للطالب
اإلصلاز التعليمي عبارة تتألف من كلمتُت ،ومها :اإلصلاز والتعليم .ولكن يف البحث فيما بعد
استخدمت الباحثة مصطلح "اإلصلاز" لإلجياز واالختصار .وأما تعريف التعلم والتعليم قد سبق ذكره
يف الفصل ادلاضي.
اإلصلاز ىو نتيجة عملية العملية اليت مت القيام هبا شخص ما إما بشكل فردي أو رلموعات.
والصعوبة اآلتية من ربقيق ىذه النتيجة البد مواجهتها بادلثابرة والتفاؤل.
Mulyadi, Psikologi Pendidikan, 28-31.
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ميكن استخدام رلموعة متنوعة من العملية وسيلة للحصول على اإلصلاز .كلو يتوقف على
ادلهنة وادلتعة لكل فرد .بعدئذ ،اقًتحت الباحثة البجث عن آراء بعض اخلرباء يف اإلصلاز:
أ -يعتقد "فوروودارمنتو" أن اإلصلاز ىو النتيجة اليت مت ربقيقها.
ب -ورأى "مسعود سعيد عبد القهار" أن اإلصلاز كل ما ميكننا خلقو من العمل ونتائجو
وغَتىا احلاصلة من ادلثابرة.
ت" -نصر ىرىاب وآخرون" قال بأن اإلصلاز ىو التقييم الًتبوي عن تقدم الطالب فيما
يتعلق بإتقان ادلواد التعليمية والنتائج ادلنهجية ادلقدَّمة إليهم.
ث -أوضح "عبد الرمحن صاحل" أن عنده معٌت اإلصلاز اآلخر ىو نتائج الطالب الذين
يدرسون العلوم وادلعارف يف ادلستوى ادلعُت بأداة التقييم ادلقياسي ،وأعربت ىذه النتائج
بشكل احلروف أو الكلمات أو الرموز.
الطالب الذين يريدون احلصول على اإلصلاز الدراسي األمثل عليهم تطوير القدرة واالىتمام
والدافعية إما يف داخل النفس أو اخلارج .األسرة وادلدرسة واجملتمع تدعم الطالب يف التعلم .وبُت ىذه
البيئات الثالث ،البيئة ادلدرسية من البيئة الثانية ادلهمة للطالب بعد البيئة األسروية كالبيئية الرئيسية.
اىتمام الطالب ضلو التعلم (برنامج تدرييب) قد يكون عامال واحدا يؤدي إىل ربسُت اإلصلاز
للطالب ،كما ثبتو "وينكل" أن االىتمام من العوامل اخلارجية ادلؤثرة على أداء التعلم.
ولإلصلاز وظائف كثَتة منها:
أ -مؤشر على نوعية وكمية ادلعرفة ادلهيمنة عليها الطالب.
ب -رمز تلبية الرغبة يف ادلعرفة ،كما عرض علماء النفس بأنو الفضول وادليل ادلشًتك
الحتياجات اإلنسان ،دبا يف ذلك احتياجات الطالب يف عملية التعلم.
ت -جوىر ادلعلومة يف االبتكار التعليمي مع أنو القوة الدافعة لتحسُت العلوم والتكنولوجيا.
ث -مؤشر داخلي وخارجي للمؤسسة التعليمية .للمناىج ادلستخدمة صلة باحتياجات
اجملتمع والطالب .وادلراد بادلؤشر اخلارجي أن مستوى اإلصلاز يف التعلم ميكن أن يكون
مؤشرا لنتائج الطالب يف اجملتمع.
ج-مؤشر على القدرة االستيعابية للطالب ألمهيتها يف عملية التعليم والتعلم.
Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 21.
Suryadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 248.
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 .2العوامل ادلؤثرة يف إصلاز الطالب
العوامل ادلؤثرة على اإلصلاز التعليمي للطالب ال تنفصل عن العوامل ادلؤثرة على تعلمهم
نفسو .واستمر "سالمينتو" أن ىذه العوامل تنقسم إىل العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية .تتكون
العوامل الداخلية على العوامل اجلسمية وعلم النفس واالىتمام والدافعية وطريقة التعلم .أما العوامل
اخلارجية أي عوامل األسرة وادلدرسة واجملتمع .وأشارت الدراسات اليت أجريت يف الواليات ادلتحدة
(كروكشانك )1990 :أن ىناك عدد من العوامل اليت تؤثر على نتائج تعلم الطالب ،وميكن تصنيفها
إىل أربعة متغَتات أي الطالب وادلدرس والبيئة وعملية التعلم
وبالتايل أوضح "وينكل" ىذه العوامل كما تلي:
أ  -العوامل يف نفس الطالب ،منها( :أ) العوامل النفسية الفكرية كالذكاء والدافعية
والشعور واالىتمام وغَتىا .و(ب) العوامل اجلسمية كالصحة وادلرض وما أشبههما.
ب  -العوامل خارج الطالب ىي( :أ) عوامل تنظيم عملية عملية التعلم يف ادلدرسة كادلنهج
الدراسي وادلواد التعليمية من ادلدرس وتصنيف الطالب( .ب) العوامل االجتماعية
يف ادلدرسة كالنظام االجتماعي ومعاملة الطالب بغَته أو مدرسو( .ت) العوامل
احلالية ادلوضوعية كحالة االقتصاد الدويل والبيئة التعليمية.
وشلا تؤثر إصلاز الطالب كما سبق بيانو طريقة التدريس .وجب كون ىذه الطريقة طريقة
صحيحة مالئمة وفعالية حىت يستطيع الطالب فهم واستيالء ادلادة .شخصية ادلدرس ادلثايل ربتوي
األشياء الثالث ىي تطبيق نتيجة احلياة والدافعية القوي للعمل واألخالق الكرمية .بوجود ىذه
الشخصية اإلجيابية سيشعر الطالب السعادة والرضا يف التعلم .باإلضافة إىل ذلك ،سوف يأيت ربسُت
اإلصلاز بال إجبار.
حىت اآلن مل توجد نظرية شاملة لتفسَت صلاح التدريس إال وجود عدد من العوامل اليت
حددت البحوث عليها (كما اقًتحت الباحثة) .فينبغي للمدرس ربسُت وتطوير تدريسو دائما يوما
بعد يوم.

 .3كيفية ربديد اإلصلاز للطالب
إن أداة التقييم ادلستخدمة مصنفة إىل نوعُت ،مها :االختبار وغَت االختبار ويسمى بتقنية
التقييم .االختبار ىو أداة أو إجراءات منهجية وموضوعية للحصول على البيانات أو ادلعلومات
ادلطلوبة حول شخص ما بالطريقة الصحيحة والسريعةّ .بُت "سلتار خباري" يف كتابو تقنيات التقييم أن
االختبار ىو إجراء التجربة لتحديد وجود وعدم النتائج ادلعينة يف شخص أو رلموعة من الطالب.
ويتميز ذلك من خالل وجود ثالثة أنواع من االختبارات:
أ -االختبار التشخيصي
ىو االختبار ادلستخدم لتحديد نقط ضعف الطالب حىت ميكن إعطاء التصلية
ادلناسبة .ىدف ىذا االختبار لتصنيفهم حىت يستطيع إعطاء طريقة التدريس ادلناسبة
وتثبيت معارىم ادلبدئية أو عوامل فشلهم يف التعلم.
ب -االختبار التكويٍت
فإن ادلقصود من التقييم التكويٍت دلعرفة مدى نتيجة الطالب بعد اشًتاك الربنامج
احملدد .يعٍت ىذا االختبار معرفة تقدم الطالب بعد الربنامج وإصالح طريقة التدريس.
ت -االختبار النهائي
أي االختبار الذي أجري بعد تلخيص إدارة الربامج الكبَتة أو رلموعة من الربامج
األكرب .أما بالنسبة ألنواع االختبار يف ادلدرسة ،يسمى االختبار التكويٍت بالتجارب
اليومية ،واالختبار النهائي يسمى باالختبار العامة يف هناية كل نصف سنة أو آخر الفصل
الدراسي.
ىذا االختبار مفيد إلعطاء النتيجة اآلخرة للطالب ودليل على صلاح أو فشلهم
يف هناية الفصل الدراسي أو ذات ادلرحلة ادلعينة يف ادلدرسة.
أما ربديد القيمة النهائية للمدرسُت يأيت من النظم أو ادلبادئ التوجيهية اليت تصدرىا احلكومة
تكويٍت
أو الوكالة أدناىا .والبحث عن ىذا التحديد نوعان ،األول استخدام نتيجة االختبار ال
والنهائي فحسب ،والثاين استخدام نتيجة الواجبة للطالب واالختبار اليومي واالختبار العام.

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 33-36.
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .منهج البحث
البحث ىو أحد الوسائل لطلب العلم اجلديد

أو ادلعرفة اجلديدة  .يف ىذ ا ا لبحث،

الباحث املدخل الكمي .البحث بادلدخل الكمي ىو عملية اكتشاف ادلعرفة باستخدام
ة
استخدمت
البيانات يف شكل األرقام كاأل داة للحصول على املعلومات ادلبحوثة .وبعد أن يمت مجع ىذه األرقام
كنتيجة البحث فميكن حتليلها باستخدام األساليب اإلحصائية .
أىدافاليت قد سبق ذكرىا ،إن منهج البحث الذ ي ميكن
واستنادا إىل أسئلة البحث و ه
استخدامو لتحديد العالقة بني الدافعية واإلجناز ىو دراسة وصفية .ومن ىدف ىذا البحث حتديد
درجة العالقة بني ادلتغريات ادلختلفة يف عد ة اجملتمع .وبالتايل ،فإن ىذ ا البحث ىو البحث الوصفي
الكمي.

ب .ميدان البحث
اختارت الباحثة موقع حبثها يف الفصل التاسع من مدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
بفوتاط لور غوندانق ليغي ماالنق.

ت .البيانات ومصادرىا

John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 215-250.
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البيانات يف ىذا البحث نوعان مها البيانات األساسية والثانوية .البيانات األساسية
أخذهتا الباحثة من ادلقابلة حنو ادلدرسني والطالب واالستبانة على الطالب وادلالحظة حنو
التعليم .وأما البيانات الثانوية تأيت من الوثائق ادلوجودة يف ادلدرسة ادلتعلقة بالبحث وادلراجع
الكتبية .فمصادر ىذه البيانات آتية من آراء الطالب وادلدرسني وعملية التعليم والكتب
والوثائق ادلتعلقة بالبحث.

ث .جمتمع البحث

جمتمع ىذه الدراسة طالب الفصل التاسع ملدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية دباالنق
للعام الدراسي  2014 - 2013م وكل مدرسي اللغة العربية فيها.
حبثت الباحثة مجيع األشخاص يف جمتمع الدراسة لكون العدد أقل من  100شخص
ويسمى ىذا البحث بالبحث اجملتمعي.

ج .أسلوب مجع البيانات
للحصول على البيانات احملتاجة فتستخدم الباحثة األدوات التالية:

أوال :الوثائقية
الوثائقية ىي توثيق أساليب مجع البيانات جلمع وحتليل الوثائق ،على حد سواء إما
من الوثائق املكتوبة والصور اإلليكرتونية .تتفق الوثائق بغرض وتركيز ىذه الدراسة .أمهية
ىذا األسلوب للبحث عن تركيز ادلسألة الثانية والرابعة.
الوثائق تشمل ما يلي:
أ .ادلناىج وخطط الدرس وتاريخ ادلدرسة وأحوال ادلدرس والطالب
ب .تقرير املناقشات حول ادلنهج
ت .الكتب ادلتعلقة بالبحث

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 239.
Ibid, 221-222.
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ث .أجزاء من الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف التدريس
ج .أمثلة من الصور ،وكتابة وظائف الطالب

ثانيا :ادلقابلة
أمهية ىذا األسلوب للبحث عن تركيز ادلسألة الرابعة .ادلقابلة غالبا ما تسمى دبقابلة
شفوية ،وىي حوار أجراه ادلقابل للحصول على املعلومات من ادلقابلة .تعترب ادلقابلة
شفوية جبمع ادلعلومات والبيانات الشفوية من ادلفحوص ،وىي أداة ىامة للحصول على
ادلعلومات من خالل مصادرىا البشرية .وادلقابلة استخدمتىا الباحثة جلمع البيانات عن
رأي مدير ادلدرسة عن ىذه الدراسة وبعض مدرسيها وكذلك آراء الطالب عنها.
انطالقا من تطبيقها ،تنقسم ادلقابلة على ما يلي:
 )1ادلقابلة ادلوسوعة ()Inguided Interview
حيث سألت الباحثة إىل ادلقابل أي شيئ حمتاج ،ولكن بالنظر أيضا إىل البيانات
اليت سيتم مجعها .واألسلوب ادلناسب ىو أن ال يدركوا اجمليبني إدراكا تاما أنو جيري
باستجواهبم .وىكذا فإنو أكثر اجلو اسرتخاء ألنو من جمرد وسيلة عادية .وضعف
ىذا األسلوب يف بعض األحيان قلة ضبط النفس.
 )2ادلقابلة ادلوجهة ( )Guided Interview
ىي اليت أجراىا ادلقابل مع سلسلة من األسئلة الشاملة وادلفصلة على النحو
ادلذكور يف مقابلة منظمة.
فتستخدم الباحثة ادلقابلة ادلوسوعة وادلوجهة ،مسرتشدة يف ذلك االعتبارات
التالية:
أ) بادلقابلة ادلوسوعة :جعلت الباحثة احلوار أقرب وأوسع حبيث إن
البيانات اليت مت احلصول عليها صحيحة وعميقة.

Syamsuddin, dkk., Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, )Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007(, 240.
Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 155.

عمان :دار الفكر. 135 ،) 1987،
ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق ،البحث العلمي ،مفهومو – أدواتو – أساليبوّ ( ،

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 156.
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ثالثا :ادلالحظة

ب) بادلقابلة ادلوجهة :تستطيع الباحثة إعداد األسئلة اليت حتتاجها والرتكيز
فقط على إعادة النظر يف النقط الرئيسية من ادلشاكل اليت تتعني
دراستها.

ادلالحظة ىي أسلوب أو طريقة مجع البيانات بأداء ادلالحظة ادلباشرة  .تقوم ىذه
ت ادلالحظة بطريقة ادلالحظة االشرتاكية أو
العملية عند عملية التدريس .وميكن أن مت
ادلالحظة غري االشرتاكية  .ادلالحظة االشرتاكية حتتاج مشاركة الباحث يف عملية التعليم
ادلباشرة وأما ادلالحظة غري االشرتاكية ال حتتاج مشا ركة الباحث يف عملية التعليم ادلباشرة.
ويف ىذا البحث تقوم الباحثة بادلالحظة االشرتاكية للحصول على البيانات ادلتعلقة
بعملية ادلدرس و الطالب يف الفصل .وتقوم الباحثة كذلك دبالحظة األحداث والظواىر
اليت تتعلق هبذا البحث  .أما أمهية ىذا األسلوب للبحث عن تركيز ادلسألة األوىل والثانية
والرابعة.

رابعا :االستبانة

الباحثيف ىذا البحث أسلوب االستبانة للحصول على البيانات ادلتعلقة
ة
استخدمت
بدافعية الطالب يف تعليم اللغة العربية .االستبانة ىي عدد األسئلة ادلكتوبة استخدمها
الباحث للحصول على ادلعلومات والبيانات ادلرجوة .واألسئلة ادلوجودة يف ىذا األسلوب
تتكون من إرادة الطالب لنيل النجاح وفعالية التعليم ورجاء الطالب حنو ادلدرس والدرس
وما أشبو ذلك.
األسئلة يف ىذه االستبانة نوعان مها األسئلة اإلجيابية والسلبية ولكل عشرة أسئلة.
وادلقياس ادلستخدم "مقياس ليكرت" حبذف نتيجة "كاف" منعا لرتدد ادلستجيب وميلو يف
االختيار.
وادلؤشر ادلستخدم يف االستبانة حيتوي على مؤشر الدافعية الذاتية ادلستنبط خبمسة
أشياء )1 ( :احلاجة إىل ادلعرفة (  )2اإلرادة للحصول على النجاح (  )3ثقة النفس ( )4
الرتدد يف التعلم (  )5االنضباط الشرتاك الدروس ،ومؤشر الدافعية اخلارجية )1 ( :اإلرادة
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 220.
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لنيل ادلدح واجلائز من األصدقاء وادلدرسني والوالدين و (  )2عملية التعليم يف الفصل من
طريقة التدريس وادلواد وغريمها.

جدول 3.2
إعداد مقياس ليكرت
الرقم

ادلتغري

1

الدافعية
الذايتة

2

الدافعية
اخلارجي
ة

ادلؤشر

موضع البنود

العدد

اإلجيايب

السليب

احلاجة إىل ادلعرفة

4-1

19

3

اإلرادة لنيل النجاح

5-2

14-13

4

ثقة النفس

3

12

2

الرتدد يف التعلم

6

17

2

االنضباط الشرتاك الدروس

10

15

2

اإلرادة لنيل ادلدح واجلائز

8

16

2

11-9-7
11

20-18
9

5
20

عملية التعلمي

ح.مراحل تنفيذ الحبث
ومرت ىذه الدراسة بتنفيد اخلطوات اآلتية:
 .1االستئذان إىل وزارة الرتبية والتعليم دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية لتقوم
الباحثة على الدراسة يف مدرسهتا.
 .2االستئذان إىل رئيس ادلدرسة ومدرسي اللغة العربية لقيام ادلالحظة وادلقابلة.
 .3حتديد وتعيني جمتمع البحث.

 .4تعيني أساليب الدافعية واإلجناز.
 .5عملية مجع البيانات الوثائقية وإعدادىا
 .6تقسيم االستبانة إىل الطالب.
 .7القيام بادلقابلة حنو رئيس ادلدرسة ومدرسي اللغة العربية والطالب عن أسئلة
البحث.
 .8القيام بادلالحطة العميقة من خالل التعليم ألنو إحدى الوسائل جلمع ادلعلومات
للتقومي.
 .9مجع ادلظاىر التعليمية الذي يشمل عملية التعليم ،نتيجة التعليم وتقومي التدريس
أثناء الدراسة وهنايتها.
 .10حتليل مجيع البيانات باألساليب كما قد سبق بيانو.

خ.أسلوب حتليل البيانات
استخدمت الباحثة اإلحصاء يف حتليل البيانات الكمية و ىو أسلوب اإلحصاء
االستداليل ،البيانات احملللة بوذا األسلوب ىى البيانات عن نتيجة واستبانة الطالب.
وأما الرموز ادلستخدمة ىي:
 .1دراسة "تصحيح البنود جلميع العالقة" لقياس الصدق

 .2رمز "كرونباخ ألفا" الختبار الثبات
 .3خمتلف االفرتاضات لتعيني العالقة

 .4حتليل نسبة البيانات الكمية الوصفية

 .5حتليل العالقة باستخدام رمز حظة ادلنتج لبريسون كما يلي:

الفصل الرابع
عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
ادلبحث األول  :حملة عن مدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
أ .تأسيس مدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
أسست ادلؤسسة احلامدية يف  28مارس  1989كاملؤسسة اليت تدور يف اجملال الًتبوي
واالجتماعي .وذلك بدئ بوجود الوعية القوية من رلتمع قرية فوتاط لور عن أمهية الًتبية لألمة.
وسببت ىذه الوعية واالحتياجات عزم "الكياىي احلاج مرشد ألفي ادلرحوم " (عميد كلية
الشريعة من جامعة ماالنق اإلسالمية) لبداية بناء ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.
فعقد االجتماع األول بني قادة اجملتمع والقرية  12فرباير  1989يف بيت "احلاج أفندي ".
ففي  28فرباير  ،1989عقد االجتماع الثاين بني قادة اجملتمع والقرية وادلكان يف قاعة القرية.
الربامج عند االجتماع:
 .1اختيار وحتديد اسم ادلؤسسة
 .2اختيار وحتديد رئيس ادلؤسسة وموظفيو
يف  20يونيو عام

 ،1989بدأ فتح استقبال الطالب اجلديدة العام الدراسي

.1990/1989
ويف 10أكتوبر  1990وضع أول احلجر لبناء ادلباين دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
على أرض الوقف من "احلاج حامد " وقد بدأت عملية التعليم يف  17يوليو  ،1991وإن مل يكن
بعد االنتهاء دتاما.
يف عملية التعليم ،اتبعت ادلناىج الدراسية دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية التقومي
التعليمي الذي صدر من قبل وزارة الشؤون الدينية يف مقاطعة جاوى الشرقية.

السمة ادلميزة للتعليم يف حي ادلؤسسة احلامدية ىي إضافة ساعات من الدروس الالصفية يف
رلاالت الدراسة:
 .1علم النحو
 .2علم الصرف
 .3األخالق للبنني أو البنات
 .4النهضية اإلسالمية (أسواجا)
الرامج الالصفية منها:
وعقد تدريب الطالب خارج الفصل من خالل ب
 .1تنمية روح العبادة االجتماعية
 .2االحتفاالت اإلسالمية  /األعياد الوطنية
 .3الرياضات وادلهارات
 .4حفل ادلدرسة ورللس الطالب والكشافة
الًتبية مبنهج التعليم
 .5الوظيفة األخرى ذات الصلة و

ب .الرؤية والرسالة دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
عينت مدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية رؤيتها من خالل ثالثة أمور ىي اجلودة
واالعتماد على النفس والروح اإلسالمي.
وأما رسالة مدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية ىي :
 .1تنفيذ التدريس والتوجيو الفعال لتحسني نوعية ادلدرسة
 .2تطوير اإلبداع لدى الطالب يف مجيع العملية

 .3تنمية دافعية الطالب دلواصلة تعليمهم إىل املستوى األعلى
 .4زيادة التقدير للروح وشلارسة التعاليم اإلسالمية
 .5حتسني قدرة الطالب يف عقد عالقة متبادلة مع البيئة االجتماعية والثقافة وزليطو
الطبيعي بوجود التعاليم اإلسالمية
 .6زيادة دور ومشاركة مجيع ادلكونات التعليمية لتحقيق ادلثل العليا للمدرسة

ت .اذليكل التنظيمي دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
اسم ادلدرسة  :مدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية

65174

العنوان  :شارع فوتاط لور غوندانق ليغي
حالة ادلدرسة  :ادلعتمدة "ب"
212.350.714.017:
NSM
سنة التأسيس 1989 :
حالة األرض  :شهادة
2
مساحة األرض  2910 :مًت
2
مساحة البناء  1050 :مًت
ادلنظمون  :ادلؤسسة احلامدية
شهادة التأسيس 89/199 :
عنوان ادلؤسسة  :شارع داىليا رقم  54فوتاط لور غوندانق ليغي
رئيس ادلدرسة  :احلاج شهيد شاىراين
احلاج منيف
نائب الرئيس للطالب :
نائب الرئيس للمنهج  :زين العارفني
سوفاندي
:
رئيس اإلدارة
 :احلاج عباس بصري
أمني الصندوق BOS
أمني الصندوق للمدرسة  :فوجي ليستاري
احميانيت
الوكالة التنظيمية  :ريسديا رينا ر ا
رعاة اإلضافات  :إدي نعارييونو

ث .ادلرافق والبنية التحتية دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
جدول 4.1
أحوال ادلرافق والبنية

منرة

نوع الغرفة

عدد

حال

1

الفصول

7

جيد

2

ادلكتبة

1

مكتب رئيس ادلدرسة

1

جيد

غرفة البضاعة

1

جيد

غرفة ادلياه

6

3
4
5

كاف

كاف

ج .دور ادلوظفني ووظيفهتم
 .1رئيس ادلدرسة
دوره يف ادلدرسة كادلريب وادلدير والعميد وادلشرف والقائد واحلافز وادلبتكر.
وظيفة الرئيس كادلريب تنفيذ عملية التعليم اجليد والفعال.
أما وظيفتو كادلدير ختطيط العملية ادلدرسية وتنظيم ىا وتوجيو ىا وتنسيقىا وتنفيذ ىا وتقييم ىا
وحتديدىا وعقد االجتماع وأخذ التقرير وتنظيم عملية التعليم وتعيني إدارة اإلدارية والطالب
وادلوظفني والبنية التحتية وادلالية ومنظمة الطالب وعالقات ادلدرسة باحلكومة وادلؤسسات ادلتصلة.
ووظيفتو كالعميد ىي إدارة اخلطة والتنظيم واإلحاطة والتنسيق واإلشراف وادلناىج الدراسية
والطالب واإلدارة وادلوظفني وادلكتب والتمويل وادلكتبة وادلخترب وادلهارات أو الفنون واالستشارة
ووحدة الصحة ادلدرسية ومنظمة الطالب داخل ادلدرسة ووسائل اإلعالم وادلستودع وسبعة "ك".

مع أن وظيفتو كادلشرف إجراء اإلشراف على عملية التعليم والتوجيو والعملية الالمنهجية
والعملية اإلدارية وعملية التعاون مع اجملتمع واجلهات ذات العالقة وعملية رللس الطالب وعملية
سبعة "ك".
والرئيس كالقائد لو واجبة الستحقاق ىذه األشياء ،منها جدير بالثقة والصدق وادلسؤولة
وفهم أوضاع ادلدرسني وادلوظفني والطالب ووجود رؤية وفهم رسالة ادلدرسة واختاذ قرارات الشؤون
الداخلية واخلارجية للمدرسة.
وأوجب كونو كادلبتكر يف إصالح اجملاالت منها عملية التعليم والتوجيو والعملية الالمنهجية
والعملية اإلدارية ،وتنفيذ التدريب للمدرسني وادلوظفني وجتديد ادلصادر يف  BP3واجملتمع.
واآلخر كونو كاحملفز يوجبو إعداد ادلساحات ادلكتبية تفضي إىل العمل والتعليم أوالتوجيو
وإنشاء ادلخترب اجليد وتعيني ادلكتبة اليت تساعد على التعلم وإعداد صفحة أو بيئة باردة وخلق عالقة
عمل متناغمة بني ادلدرسني وبني ادلدرسة والبيئة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب يف أداء واجباتو.
 .2نائب رئيس ادلدرسة
وظيفة نائب رئيس ادلدرسة األوىل ىي مساعدة الرئيس يف ختطيط تقارير العملية الطدرسية
ىا وتقييمىا وحتديدىا وإعدادىا.
وتنظيمىا وإحاطهتا و صفائها وتنسيقىا وإشراف
والثاين مساعد ة الرئيس يف النواحي التالية:
أ -ادلناىج الدراسية
-

تطوير وصف التقومي الًتبوي
تقسيم واجبات ادلدرس وجدول احلصص
إعداد برامج التدريس ( برنامج الفصل الدراسي وإعداد التعليم وترمجة ادلناىج
الدراسية)
تنظيم تنفيذ العملية الصفية والالصفية

-

تعيني معايري تقييم ارتفاع درجة تنفيذ الربامج ومعايري التخرج وتقارير تقدم
الطالب وبطاقات التقرير االنقسام و STTB
تنظيم تنفيذ برامج عالجية وتعليمية
تنظيم استخدام البيئة كمصدر التعلم
تنظيم وتطوير تنسيق MGMPP
تعيني نقل الطالب وإشراف اإلداري واألكادميي

 إعداد التقاريرب -الطالب
 تنظيم وتنفيذ برنامج التوجيو تنظيم وتنسيق األمن والنظافة والنظام واجلمال واألسرة والصحة والظل تنظيم عملية رللس الطالب تطوير وإدارة تنفيذ انتخابات الطالب ادلثايل تنظيم املسابقات والرياضات اختيار ادلرشحني لتلقي ادلنح الدراسيةت -بنية ادلدرسة
 ختطيط االحتياجات لدعم عملية التعليم ختطيط اإلعداد تنظيم االستفادة إدارة اإلصالح والتجديد تعيني التوحيد إعداد التقاريرث -العالقات االجتما عية
 تنظيم وتطوير العالقة مع BP3 تنظيم األحداث االجتماعية والرحالت ادليدانية -تنظ مي معارض نتائج التعليم

 إعداد التقارير .3ادلدرس
ادلدرس مسؤول أمام الرئيس ولديو مهام لعملية التعلمي الفعالة.
أما واجبات ادلدرس ومسؤولياتوا ما يلي:
أ  -جعل برنامج التدريس
ب -تنفيذ عملية التعلمي
ت -إجراء تقييم عمليات التعلمي واالختبارات اليومية والعامة والنهائية
ث -تنفيذ نتائج االختبار اليومي
ج -وضع وتنفيذ إصالح التعليم
ح -ملء قائمة الطالب
خ -إجراء ادلوجهة
د  -جعل أدوات التعلم
ذ  -تعزز احًتام الفن
ر  -تطوير وتعميم ادلناىج الدراسية
ز  -القيام مبهام معني يف ادلدرسة
يت
س -إجراء تطوير الربامج التعليمية اليت كانت مسؤول ه
ش -تقدمي ادلالحظات حول التقدم احملرز يف نتائج تعلم الطالب
ص -ملء قائمة حضور الطال ب قبل بدء التدريس
ض -تعيني نظافة الفصل واملخترب
ط -مجع وحساب عدد االعتمادات لًتقيت درجتو
 .4ويل الفصل
وظيفة ويل الفصل مساعدة الرئيس يف العملية التايلة:
أ  -إدارة الفصل
ب -عمل إدارة الفصل

ت -إعداد اإلحصاء الشهري
ث -ملء دفًت نتائج الطالب
ج -تسجيل نقل الطالب
ح -ملء تقرير تقييم النتائج
خ -توزيع كتاب تقييم نتائج التعلم
 .5ادلدرس ادلسؤول يف اإلرشادات
الوظيفة مساعدة الرئيس يف العملية التالية:
أ  -إعداد برنامج اإلرشاد
ب -التنسيق مع ويل الفصل نظار ملعاجلة ادلشاكل اليت يواجهها الطالب يف التعلم
ت -تقدمي اخلدمات واإلرشاد للطالب ألداء أفضل عملية التعلمي
ث -تقدمي االقًتاحات للطالب يف التعليم
ج -إجراء تقييم تنفيذ اإلرشاد
ح -مجيع تقييم نتائج اإلرشاد اإلحصائي
خ -إجراء حتليل نتائج الدراسة التقييمية
د  -وضع وتنفيذ برامج اإلرشاد ادلتابعة
ذ  -إعداد تقرير تنفيذ اإلرشاد
 .6موظف مكتبة ادلدرسة
أ  -ختطيط شراء الكتب وادلواد ادلكتبية ووسائل اإلعالم اإللكًتونية
ب -صيانة خدمات ادلكتبة
ت -ختطيط تطوير ادلكتبة
ث -صيانة وإصالح الكتب وادلواد ادلكتبية ووسائل اإلعالم اإللكًتونية
ج إ-دارة الكتب وادلواد ادلكتبية ووسائل اإلعالم اإللكًتونية
ح -أداء اخلدمات للطالب وادلدرسني والعاملني اآلخرين واجملتمع يف رلال التعليم
خ -حفظ الكتب وسائل اإلعالم اإللكًتونية للمكتبة
د  -ترتيب نظام ادلكتبة

ذ  -مجع تقرير تنفيذ ادلكتبة على أساس منتظم
 .7مساعد املخترب
مدير سلترب يساعدة الرئيس يف العملية التالية:
أ  -ختطيط إعداد ادلواد ادلختربية
ب -استخدام جدول وترتيب ادلخترب
ت -تنظيم التخزين وقائمة ادلعدات لدلخترب
ث -صيانة معدات ادلخترب وإصالحىا
ادلقًتض
ة
ج إ-دارة معدات ادلختربات
ح -مجع تقرير تنفيذ ادلخترب
 .8رئيس إدارة ادلدرسة
رئيس إدارة ادلدرسة لديو مهام يف العملية التالية:
أ  -إعداد برنامج عمل إدارة ادلدرسة
ب -إدارة ادلالية للمدرسة
ت -التنظيم اإلداري للموظفني والطالب
ث -تنمية التدريب ادلهين لدلوظف
ج -إعداد إدارة اللوازم ادلدرسية
ح -إعداد وعرض البيانات اإلحصائية لدلدرسة
خ -تنسيق وتنفيذ سبعة "ك"
د  -إعداد التقرير عن تنفيذ صيانة الدورية اإلدارية
 .9مسؤول وسائل اإلعالم
أ  -إعداد أدوات اإلعالم
ب  -ترتيب استخدام وسائل اإلعالم
ت  -إعداد عملية برنامج وسائل اإلعالم
ث  -تنظيم التخزين وصيانة وإصالح أدوات وسائل اإلعالم
ج  -ترتيب إدارة وسائل االعالم

ح  -إعداد تقارير استخدام أدوات وسائل اإلعالم

ادلبحث الثاين  :عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
أ .عرض البيانات وحتليلها

 .1دافعية طالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق يف درس اللغة
العربية

قامت الباحثة ببحث دافعية الطالب عن طريق االستبانة .وتكونت ىذه االستبانة من 20
سؤاال ومشلت على األسئلة عن الدافعية الذاتية واخلارجية كما يف اجلدول اآليت:
جدول 4.2
إعداد مقياس ليكرت لالستبانة

كما ذكرت الباحثة يف الفصل السابق أن رلتمع ىذا البحث خاصة يف استبانة الدافعية ىو
كل طالب الفصل التاسع من مدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق بال استثناء فيسمى أيضا
بالبحث اجملتمعي.
وبعد تعيني صحة استبانة الدافعية يف التعلم بتفتيش ،Corrected Item to Total Correlation
ثبت صدق مجيع العناصر (كما ورد يف ملحق تسجيل تعيني الصحة).
إن نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الثبات لالستباتة بطريقة ألفا كرونباخ ىي .0.721
ىذا دليل على أن االستبانة ثابتة .أما الوصف الكامل لوذه النتيجة موجودة يف ادلالحق.
 1إىل
إن نتيجة االستبانة مأخوذة من مجع كل اختيارات الطالب يف االستبانة ،من
.4لألسئلة
موضع البنود
العدد
ادلؤشر
ادلتغري
الرقم
اإلجيابية
السليب
اإلجيايب
ينال اختيار
SS
(موافق
جدا)
نتيجة 4
وبالعكس
لألسئلة
السلبية
ينال اختيار
 SSنتيجة

 .1النتائج

1

الدافعية
الذاتية

2

الدافعية
اخلارجية

احلاجة إىل ادلعرفة

4-1

19

3

اإلرادة لنيل
النجاح

5-2

14-13

4

ثقة النفس

3

12

2

الًتدد يف التعلم

6

17

2

االنضباط الشًتاك
الدروس

10

اإلرادة لنيل ادلدح
واجلائز

8

عملية التعلم

11-9-7
11

15
16

2
2

5 20-18
20
9

الشاملة موجودة يف ادللحق.
والنتيجة العامة لالستبانة كما تلي:
جدول 4.3
نتائج دافعية الطالب من االستبانة و حتليلها

اسم

منرة

نتيجة

1

أمحد صاحب الرزق

49

2

ادلائدة

52

3

النساء

57

4

أفرييليا إميا

57

5

إيريكا أيونينق

61

6

فهمي إدريس

56

7

حنني نور

60

8

إسوة احلسنة

56

9

خافضة الرافعة

60

10

خالصة النعة

56

11

زلمد نوراليل

56

12

معارذ الفاطمة

64

13

مفتاح العينون حسني

44

14

زلمد حسيب نور

51

15

نييا إيكا فراتيوي

60

16

نور خفيفة

68

17

فوتريي كوسوانداري

69

18

ريكا ووالنداري

57

19

رازقني

52

20

سيغيط فراناتا

55

21

سييت آسيا

55

22

سييت آسية

56

23

سييت خري النسوة

54

24

سييت نور النسوة

59

25

سوفيان جازويل

55

26

يا أي احلسنة

59

27

ييغيك فراسيتيو

52

28

يودا مفتاح العارف

51

29

يولفيا أنغي

60

30

زلمد ريزال

54

31

عبد الغفور

56

32

أمحد فريي كورنيياوان

60

33

أمحد كورنييانتو

63

34

أميليا

56

35

النساء

56

36

أسناين خريية

64

37

إليا ريزا فاىليفي

60

38

فريد إفيندي

55

39

فتح القريب اليزيد

61

40

فاطمة الزىراء

53

41

فريا سريي

56

42

حنيك ليلة النعمة

63

43

حسن اخلادتة

57

44

إمام معروف

57

45

خري النساء

63

46

ليندا فريناندا

64

47

زلمد ىريمان أغونق

47

48

زلمد ناحروجي

68

49

زلمد طارق

65

50

مسؤولة الدارين

64

51

زلمد راين

64

52

زلمد جوىان

63

53

زلمد صاحل

57

54

زلمد شيف الدين

53

55

نفيسة وينا

53

56

فوتريي داىليا

51

57

سيلفي أسيفا

53

58

سيسكا فرياستيكا

54

59

سييت آنسة

56

60

سييت حليمة

61

61

أسوة احلسنة

53

Descriptive Statistics
N
Motivasi Belajar
)Valid N (listwise

61

Minimum
44

Maximum
69

Mean
57,39

Std. Deviation
5,145

61

وبعد تقييم شامل ،حبثت الباحثة توسط النتيجة لدافعية الطال ب وىو  57،39ومعيار
االضلراف منها  .5،145تأيت ىذه النتيجة من عملية اإلحصاء برمز حبث التوسط ومعيار االضلراف.

ومن حساب ىذين توسط النتيجة ومعيار االضلراف ميكن إجراء التقسيم إىل ثالث فئات ىي عالية
ومتوسطة ومنخفضة.

يستند التقسيم على الصيغة التالية:

جدول 4.3
رمز التقسيم



–



–



–

ستنتج الباحثة نتائج دافعية طالب الفصل التاسع للمدرسة احلامدية
لذلك ميكن أن ت
حسب الفئة:
نتائج الدافعية
عالية 69-63 :
متوسطة 62-52 :
منخفضة 51-44 :

تقسيم دافعية الطالب
عالية  13 :طالبا %21،3 :
متوسطة  42:طالبا %68،9 :
منخفضة  6 :طالبا %9،8 :

ومن البيان ادلذكور صورت الباحثة الرسم البياين لو كما يلي:

عالية
متوسطة
منخفضة

ميكن االستنتاج أن معظم الدافعية لدى الطالب يف فئة متوسطة ب  ٪68,9مع 42
ف
مشارك .وتليها فئة عالية ب ٪21,3مع  13مشاركا .أما  6طالبا يف فئة منخفضة مع نسبة ٪9,8
ا
من رلموع ادلشاركني.

 .2اإلصلاز التعليمي لطالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
مباالنق يف درس اللغة العربية

وأما

األداة ادلستخدمة لتحديد اإل صلاز للطالب ه يكل نتائج التقرير ادلدرسي لطالب

الفصل التاسع الفصل الدراسي األول العام الدراسي  .2014/2013ىذه القيمة ىي القيمة
ادلًتاكمة للطالب من الواجبات اليومية و نتائج االختبار وغريىا أخذهتا الباحثة مباشرة من وثائق
ادلدرسة (كما ورد يف ادللحق) .أظهرت ىذه النتائج قدرة الطالب ومدى سعيهم يف درس اللغة
العربية.

جدول 4.5
نتائج إصلاز الطالب وحتليلها

اسم

منرة

نتيجة

1

أمحد صاحب الرزق

80

2

ادلائدة

80

3

النساء

90

4

أفرييليا إميا

88

5

إيريكا أيونينق

80

6

فهمي إدريس

80

7

حنني نور

80

8

إسوة احلسنة

80

9

خافضة الرافعة

90

10

خالصة النعة

80

11

زلمد نوراليل

80

12

معارذ الفاطمة

90

13

مفتاح العينون حسني

80

14

زلمد حسيب نور

80

15

نييا إيكا فراتيوي

80

16

نور خفيفة

80

17

فوتريي كوسوانداري

80

18

ريكا ووالنداري

80

19

رازقني

80

20

سيغيط فراناتا

80

21

سييت آسيا

80

22

سييت آسية

80

23

سييت خري النسوة

80

24

سييت نور النسوة

80

25

سوفيان جازويل

80

26

يا أي احلسنة

80

27

ييغيك فراسيتيو

80

28

يودا مفتاح العارف

90

29

يولفيا أنغي

80

30

زلمد ريزال

80

31

عبد الغفور

80

32

أمحد فريي كورنيياوان

80

33

أمحد كورنييانتو

90

34

أميليا

80

35

النساء

90

36

أسناين خريية

80

37

إليا ريزا فاىليفي

80

38

فريد إفيندي

80

39

فتح القريب اليزيد

90

40

فاطمة الزىراء

90

41

فريا سريي

80

42

حنيك ليلة النعمة

90

43

حسن اخلادتة

80

44

إمام معروف

80

45

خري النساء

80

46

ليندا فريناندا

90

47

زلمد ىريمان أغونق

90

48

زلمد ناحروجي

90

49

زلمد طارق

80

50

مسؤولة الدارين

80

51

زلمد راين

80

52

زلمد جوىان

80

53

زلمد صاحل

80

54

زلمد شيف الدين

80

55

نفيسة وينا

80

56

فوتريي داىليا

80

57

سيلفي أسيفا

80

58

سيسكا فرياستيكا

80

59

سييت آنسة

80

60

سييت حليمة

80

61

80

أسوة احلسنة

Descriptive Statistics
N
Prestasi Belajar
)Valid N (listwise

Minimum
80

61

Maximum
90

Mean
82,10

Std. Deviation
4,073

61

وبعدئذ حبثت الباحثة توسط النتيجة إلصلاز الطال ب وىو  82،10ومعيار االضلراف منو
 .4،073تأيت النتيجة من عملية اإلحصاء برمز حبث التوسط ومعيار االضلراف .ومن حساب توسط
النتيجة ومعيار االضلراف ميكن إجراء التقسيم كما يف أداة الدافعية إىل ثالث فئات ىي عالية
ومتوسطة ومنخفضة.
والرمز ىو:



–

جدول 4.5
رمز التقسيم



–



–

أما نتيجة احلساب على النحو التايل:
نتائج اإلصلاز
عالية 90-86 :
متوسطة 85-78 :
منخفضة 77-74 :

تقسيم إصلاز الطالب
عالية  13 :طالبا %21،3 :
متوسطة  48:طالبا %78,7 :
منخفضة  0 :طالبا %0 :
ومن البيان ادلذكور صورت الباحثة الرسم البياين لو كما يلي:

عالية
متوسطة
منخفضة

ميكن االستنتاج أن معظم اإلصلاز لدى الطالب يف فئة متوسطة ب  ٪78,7مع 48
ف
مشارك .وتليها فئة عالية ب ٪21,3مع  13مشاركا .أما بالنسبة لإلصلاز يف فئة منخفضة مل يتم
ا
احلصول عليها أحد من ادلشاركني.

 .3العالقة بني دافعية طالب الفصل التاسع دلدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية
مباالنق وإصلازىم يف درس اللغة العربية
ك normality test linearity test,

وبعد إجراء سلسلة من افًتاضات اختبار العالقة للمتغريين
الباحث العالقة بني متغريين
ة
( data checking, homoskedastisitas testكما ورد يف ادللحق) حللت
يجة ىي:
الدافعية واإلصلاز برمز اختبار العالقة لبريسون والنت
جدول 4.7
رمز حظة ادلنتج لبريسون ونتيجة حتليل العالقة

Correlations
Prest asi
Belajar
*-.273
.026
66
1
.
66

Motiv asi
Belajar
1
.
66
*-.273
.026
66

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

Motiv asi Belajar

Prest asi Belajar

*. Correlation is signif icant at the 0.05 lev el (2-tailed).

من اجلدول األعلى ميكن وصفها على النحو التايل:
أ  -كانت نتيجة العالقة  0،273وجدول "ر" 0،254 :تشري أن ىناك عالقة إجيابية بني ادلتغريين
يف درجة  0،05أو .%5
ب -نتيجة دليل أمهية التحليل تشري إىل أن العالقة بني ادلتغريين مهمة.

ب .مناقشة نتائج البحث
بعد أن عرضت وحللت الباحثة البيانات ادلوجودة أرادت الباحثة أن تناقش نتائج ىذا
البحث .من حساب درجة دافعية الطالب ،إن معظم الطالب يف فئة متوسطة ب ٪68,9مع 42

مشارك .وتليها فئة عالية ب ٪21,3مع  13مشاركا .أما  6طالبا يف فئة منخفضة مع نسبة ٪9,8
ا
من رلموع ادلشاركني .وأما نتيجة معظم الطالب يف فئة متوسطة ىي  ٪78,7مع  48مشاركا .
وتليها فئة عالية ب ٪21,3مع  13مشاركا .أما بالنسبة لإلصلاز يف فئة منخفضة مل يتم احلصول
عليها أحد من ادلشاركني.
وبالتايل يف حساب العالقة بني ادلتغريين وجدت الباحثة العالقة اإلجابية بينهما .الدليل
نتيجة العالقة  0,273وجدول "ر"  0,254 :تشري أن ىناك عالقة إجيابية بني ادلتغريين يف درجة
 0,05أو  .%5ونتيجة دليل أمهية التحليل تشري كذلك على أن العالقة بني ىذين ادلتغريين مهمة.
واالستنباط إن للدافعية عالقة إجيابية بإصلاز الطالب .وبالتايل ،فإن دور الدافعية مهم جدا يف تطوير
الطالب وزيادة نتيجتهم .إذا كانت الدافعية للطالب زائدة ،زاد إصلازىم كذلك.
تأكيدا ذلذا البيان ،أخذت الباحثة رأي "الطرباين" أن الدافعية ىي القوة اليت حترك الشخص
لفعل شيئ معني لتحقيق غرض زلدد .يعين ىذا القول بأن الدافعية مهمة يف عمل كل شيئ
والسيما التعلم .الطالب الذين لديهم الدافعية العالية سيتعلمون بالرغبة العالية كذلك ،كما استشهد
بو "ساردميان".
واإلصلاز ىو نتيجة اجلهد والقدرة وادلوقف من شخص يف حل قضية يف رلال التعليم .وجود
اإلصلاز التعلميي ىو شيء كبري يف حياة الناس على مستوى معني يف ادلدرسة .وعند "شيفول حبري"
اإلصلاز ىو التقييم التعليمي عن تنمية الطالب وتقدمىم فيما يتعلق بادلواد ادلقدمة ذلم والقيم الواردة
يف ادلناىج الدراسية.
أما اإلصلاز التعليمي عند "عبد الرمحن صاحل" ىو نتائج الطالب الذين يدرسون العلوم
وادلعارف يف ادلستوى ادلعني بأداة التقييم ادلقياسي ،وأعربت ىذه النتائج بشكل احلروف أو الكلمات
أو الرموز.
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ورأت الباحثة أن العوامل اليت تؤثر على اإلصلاز التعليمي للطالب ال تنفصل عن العوامل
ادلؤثرة على تعلمهم نفسو  .واستمر "سالمينتو" أن ىذه العوامل تنقسم إىل العوامل الداخلية والعوامل
اخلارجية .تتكون العوامل الداخلية على العوامل اجلسمية وعلم النفس واالىتمام والدافعية وطريقة
التعلم .أما العوامل اخلارجية أي عوامل األسرة وادلدرسة واجملتمع.
ويف البحث عن طريقة التدريس ،وجب كون ىذه الطريقة طريقة صحيحة مالئمة وفعالية حىت
يستطيع الطالب فهم واستيالء ادلادة .وشخصية ادلدرس ادلثايل حتتوي األشياء الثالث ىي تطبيق
نتيجة احلياة والدافعية للعمل واألخالق الكرمية .بوجود ىذه الشخصية اإلجيابية سيشعر الطالب
السعادة والرضا يف التعلم .باإلضافة إىل ذلك ،سوف يأيت حتسني اإلصلاز بال إجبار.
واستنبطت الباحثة أن يف ىذه احلالة لن يتحقق اإلصلاز التعليمي للطالب بدون وجود الدافعية
الكافية لتحقيق القدرة على التعلم اخلاصة بو  .يشبو ىذا ما يقال ب"سالمانتو" أن الدافعية واحد
من أىم األمور اليت ميكن أن تؤثر على تعلم الطالب.
كما رأى "نانا سورجانا" كذلك أن إصلاز الطالب ال يتأثر فقط بالعوامل ادلخابرات
(االستخبارات) للطالب ،ولكن أيضا عوامل أخرى .وميكن تقسيم ىذه العوامل إىل قسمني ،وىي
عوامل داخلية وخارجية .العوامل الداخلية ىي العوامل موجودة يف الفرد نفسو ،من بني أمور أخرى
كالقدرة واإل رادة والدافعية وغريىا من العوامل ،و أما العوامل اخلارجية ،أي العوامل اليت كانت خارج
نفس أحد كاألسرة وادلدرسة واجملتمع .
لذلك ،ادلهم ىو كيفية هتيئة الظروف ادلواتية وادلناسبة للطالب يف تعلمهم اليومي .دور
ادلدرس وروح ه ىو اجلانب الرئيسي للحفاظ على دافعية الطالب .ادلدرس الذ ي ليس لديو روح
التدريس ال يكون قادرا على ترقية الدافعية ادلتوقع ة يف نفس الطالب .وبالتايل ،جيب أن يصلح
ادلدرس نفسو وكيفية تدريسو قبل زلاولة "إصالح" دافعية الطالب.

Thanthowi Ahmad, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Angkasa, 1991), 72-73.
Mulyadi, Psikologi Pendidikan, (Biro Ilmiah FT. IAIN Sunan Ampel Malang, 1991), 87.
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6

الفصل اخلامس
االختتام
أ .نتائج البحث
استنادا إىل حتليل البيانات اآلتية من االستبانة وادلالحظة وادلقابلة والوثائق ميكن للباحثة
استنتاج ىا كما يلي:
 .1معظم الدافعية لدى الطالب يف فئة متوسطة ب ٪68,9مع  42مشاركا  .وتليها فئة عالية
ب ٪21,3مع  13مشاركا .أما  6طالبا يف فئة منخفضة مع نسبة  ٪9,8من جمموع
ادلشاركني.
 .2معظم اإلجناز لدى الطالب يف فئة متوسطة ب ٪78,7مع  48مشاركا  .وتليها فئة عالية
ب ٪21,3مع  13مشاركا .أما بالنسبة لإلجناز يف فئة منخفضة مل يتم احلصول عليها أحد
من ادلشاركني.
 .3للدافعية عالقة إجيابية باإلجناز التعليمي يف مدرسة احلامدية ادلتوسطة اإلسالمية مباالنق خاصة
يف درس اللغة العربية ،كما ظهرت من حتليل االستبانة ودرجات الطالب يف ىذه الدراسة .كان
معظم الطالب بدرجات متوسطة حصلوا على الفئة ادلتوسطة اإلسالمية من الدافعية أيضا.
ونتيجة العالقة  0،273وجدول "ر"  0,254 :تشري أن ىناك عالقة إجيابية بني ادلتغريين يف
درجة  0,05أو  .%5ونتيجة دليل أمهية التحليل تشري كذلك على أن العالقة بني ىذين
ادلتغريين مهمة .وىذا يدل على وجود تلك العالقة ادلذكورة.

ب .املقرتح ات

بناء على نتائج البحث ادلذكورة ،اقرتحت الباحثة االقرتاحات كما يلي:

 .1لرئيس ادلدرسة

البد لو مساعدة ادلدرسني يف ترقية دافعية الطالب وحتسني الوسائل التعليمية حىت
حتسن نوعية خرجيي ادلدرسة.
 .2للمدرسني
ينبغي لدلدرس ين حماولة ترقية قدرهتم التعليمية فيستطيعون زيادة دافعية الطالب.
 .3للطالب
جيب على الطالب حماولة حتسني

خارجي لتسهيل
ة
دافعيتهم داخلية كانت أم

ادلدرسني هتيئة بيئة مواتية للتعلم وحتقيق أىداف التعلم.
 .4للباحثني
ليست ىذه الدراسة دراسة عامة يعىن أن البيانات ادلقدمة ىنا ويف أماكن أخرى
ميكن فرقها ،فبذلك سيؤثر ذلك الفرق نتائج البحوث .وبالتايل ،مواصلهتا بالدراسات األخرى
ضرورية.
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قائمة ادلصادر وادلراجع
أ .ادلصادر

القرآن الكرمي.
لويس مألوف .2003 .ادلنجد يف اللغة .بريوت :دار ادلشرق.

ب .ادلراجع
 -ادلراجع العربية

أمحد فؤاد حممود عليان  .1995 .ادلهارات اللغوية :ماىيتها وطرائق تدريسها،
الطبعة األوىل .الرياض :دار ادلسلم للنشر والتوزيع.
أمحد ،حممد عبد القادر .دون السنة .تعليم اللغة العربية .مصرى :مكتبة النهضة.
حسن شحاتة  .1992 .تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق  .القاىرة :الدار
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لغري الناطقني هبا .الرياض :ادلناقشة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.
ذباب صاحل ىندي وىشام عامر عليان  .1987 .دراسات يف ادلناىج واألساليب
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Angket penelitian tentang Kajian Psikologis: Peran Motivasi dalam Meningkatkan Prestasi
Belajar Siswa dalam Pelajaran Bahasa Arab di MTs Al-Hamidiyah Gondanglegi-Malang.
Sdr/ Sdr (i) responden yang terhormat,
Angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang sejauh mana tingkat motivasi
siswa ketika belajar Bahasa Arab di sekolah.
Hasil dari angket ini diperuntukkan bagi keperluan penulisan ilmiah yang merupakan
tugas akhir (skripsi) bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Oleh karena itu,
jawaban angket ini tidak akan dipublikasikan dan dijamin kerahasiaannya.
Setiap jawaban yang Sdr/Sdr (i) berikan merupakan bantuan yang amat bernilai bagi
penelitian kami. Untuk bantuan tersebut kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
Tujuan : Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada pelajaran Bahasa Arab
Sasaran : Siswa Kelas IX MTs Al-Hamidiyah Putat Lor Gondanglegi Malang
Peneliti: Asri Aisyah El Zahra (10330033)
Petunjuk Pengisian:
-

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan memberi tanda checklist (√) pada
kolom yang telah disediakan.

Contoh:
NO

Pilihan Jawaban
STS TS S SS

Pernyataan

√

1 Saya merasa senang belajar bahasa Arab

- Keterangan dari pilihan jawaban adalah:
STS : sangat tidak setuju
S
TS
: tidak setuju
SS
-

: setuju
: sangat setuju

Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi. Selamat mengerjakan
dan terima kasih!

NAMA
UMUR
PELAJARAN

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Saya selalu bertanya kepada guru jika kesulitan dalam
memahami pelajaran
Bila ada ujian, saya akan belajar dengan baik supaya
mendapat nilai baik
Saya belajar dengan disiplin meskipun tidak ada ujian
Saya bersemangat setiap pelajaran Bahasa Arab dimulai
Saya senang bila guru memuji saya di kelas
Saya menyukai cara guru menyampaikan pelajaran

Guru selalu mengakhiri pelajaran dengan cara yang
menyenangkan

12

Saya sering merasa gagal menguasai pelajaran

16
17
18
19
20

IX

Menurut saya, memahami Bahasa Arab sangat penting
Saya ingin memahami pelajaran Bahasa Arab sebaik
mungkin
Saya yakin bisa meningkatkan prestasi belajar saya bila
berusaha

11

15

KELAS

PERNYATAAN

Saya menyesal jika absen pada pelajaran ini

14

L

BAHASA ARAB

10

13

NO ANGKET
JENIS KELAMIN

Bila mengalami kesulitan dalam pelajaran, saya
membiarkannya saja
Keberhasilan teman-teman dalam pelajaran ini tidak
membuat saya sedih
Biasanya saya berangkat sekolah tanpa menyiapkan buku
pelajaran
Teguran guru di kelas bukan sesuatu yang saya hindari
Saya lebih banyak mengisi waktu senggang dengan
bermain daripada membaca buku pelajaran
Saya merasa sulit memahami penjelasan guru dan
menjawab soal
Bila mendapat nilai jelek, saya semakin malas belajar
Pelajaran ini membosankan dan tidak menarik

P

PILIHAN JAWABAN
STS TS
S
SS

