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، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة )دراسة احلالة يف املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج(

كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ،  العربية
 .حممد جماب، املاجستري( الدكتور 4 املاجستري ،أمي حممودة ةالدكتور  (1املشرف: 

 ور املعهد. ، ددافعية تعلم اللغة العربية، منوذج تعلم اللغة العربية: املفتاحيةالكلمات 
 

إن دافعية التعلم ومنوذج التعلم جزء من عملية التعلم. بسبب تنمية دافعية تعلم، سيكون 
املتعلم متحمس يف التعلم. ولكل املتعلم عنده منوذج التعلم اخلاص واملتنوع أيضا. ومن هنا نعرف 

املهم أن دافعية التعلم ومنوذج التعلم عوامل مهمة  لنجاح يف أهداف التعليم. ولذلك، حيتاج على 
 دور املعهد لتنمية دافعية تعلم اللغة العربية عند متعلهم حسب منوذج تعلمهم. 

وأما أهداف من البحث لوصفية دافعية التعلم وصفا حتليليا لدي متعلمي اللغة العربية يف 
يهدف هذا  ويقّسم منوذج تعلمهم يف تعلم اللغة العربية. مث املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج

اللغة العربية  يتعلممدافعية لوصف دور املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج يف تنمية البحث 
 وصفا حتليليا. حسب منوذج تعلمهم

وأسلوب مجع البياانت يف  نهج  دراسة احلالة.مبوأما مدخل هذا البحث املدخل الكيفي 
ت برريقة التثليث هذا البحث هي املالحظة والواثئق واملقابلة واإلستبانة. مث تصحيح البياان

 والكتب املراجعية. مث خمرب البحث هو مدير املعهد ومدرس قسم التعليم ومدرس فصل التمهيدي. 
املعهد عبد دافعية تعلم اللغة العربية لدي متعلمي ويف هذا البحث وجد الباحث أشكال 

لرمحن بن عوف املعهد عبد امتعلمي الرمحن بن عوف مباالنج خارجيا وداخليا. فأما منوذج تعلم 
( احلركي. وأما دور املعهد عبد الرمحن بن عوف 3( السعمي 4( البصري 1مباالنج ثالثة أقسام: 

فهو من الربانمج الذي قّدم  حسب منوذج تعلمهماللغة العربية  يتعلممدافعية يف تنمية  مباالنج
  املعهد ملتعلمهم.
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ABSTRACT 

 

Aulia Rahman. 2017. The Role of Ma’had in Growing The Motivation of Learning 

Arabic Students Based on Their Learning Style (Case Study of Ma’had 

Abdurrahman Bin Auf Malang). Thesis, Arabic Language Study Program 

of the State Islamic University Graduate School of Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Advisors: (1) Dr. Umi Machmudah, MA. (2) H. Muhammad 

Mujab, Ph.D. 

Keyword: Motivation Learning, Learning Style, The Role of Ma’had 

 

 Learning motivation and learning styles are part of the learning process. 

By increasing the motivation to learn, a student will always be in the spirit of 

learning. Everyone when learning also must have a distinctive and different 

learning styles. Learning motivation and learning styles more important factors in 

achieving learning goals. For that the role of the school is very necessary and 

become very important in fostering student learning motivation and attention to 

their learning style 

 The purpose of this study is to describe and analyze the internal and 

internal motivations of students Ma'had Abdurrahman Bin Auf Malang and 

mentipologi their learning style of Arabic, as well as to describe and analyze the 

role of Ma'had Abdurrahman Bin Auf Malang in fostering motivation to learn 

Ma'had students Abdurrahman Bin Auf Malang based on student learning style. 

 This research uses qualitative method with case study approach. Data 

collection is done by interview techniques, questionnaires, documentation and 

observation. Checking the validity of data is done by Triangulation and Reference 

Material. While informant in this research that is director of ma'had, teacher of 

subject area and teacher of class Tamhidy. 

 In this study, researchers found extrinsic and intrinsic motivation in 

learning Arabic on students Ma'had Abdurrahman Bin Auf Malang. The learning 

style of students Ma'had Abdurrahman Bin Auf Malang has types: 1) Visual, 2) 

Audiovisual, and 3) Kinestetik. While the role of Ma'had Abdurrahman Bin Auf 

Malang in growing motivation to study students Ma'had Abdurrahman Bin Auf 

Malang based on student learning style is through programs and activities in 

Ma'had Abdurrahman Bin Auf Malang. 
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ABSTRAK 

 

Aulia Rahman. 2017. Peran Ma’had Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar 

Mahasiswa Bahasa Arab Berdasarkan Gaya Belajar Mereka (Studi Kasus 

Ma’had Abdurrahman Bin Auf Malang). Tesis, Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Umi Machmudah, MA. (2) 

H. Muhammad Mujab, Ph.D. 

Kata Kunci : Motivasi Belajar Bahasa Arab, Gaya Belajar Bahasa Arab, Peran 

Ma’had.  

 

Motivasi belajar dan gaya belajar merupakan bagian dari proses belajar. 

Dengan meningkatkan motivasi belajar, seorang pelajar akan selalu semangat 

dalam belajar. Setiap orang ketika belajar juga pasti memiliki gaya belajar yang 

khas dan berbeda-beda. Motivasi belajar dan gaya belajar merupakan faktor 

penting dalam keberhasilan mencapai tujuan belajar. Untuk itu peran sekolah 

sangat diperlukan dan menjadi sangat penting dalam menumbuhkan motivasi 

belajar siswa dan memperhatikan gaya belajar mereka.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa motivasi eksternal dan internal mahasiswa Ma’had Abdurrahman Bin 

Auf Malang dan mentipologi gaya belajar bahasa Arab mereka, serta untuk 

mendeskripsikan dan menganalisa peran Ma’had Abdurrahman Bin Auf Malang 

dalam menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa Ma’had Abdurrahman Bin Auf 

Malang berdasarkan gaya belajar mahasiswa.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, angket, 

dokumentasi dan observasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara 

Triangulasi dan Bahan Referensi. Sedangkan Informan dalam penelitian ini yaitu 

direktur ma’had, guru bidang pelajaran dan guru kelas Tamhidy.  

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan motivasi ekstrinsik dan intrinsik 

dalam belajar bahasa Arab pada mahasiswa Ma’had Abdurrahman Bin Auf 

Malang. Adapun gaya belajar mahasiswa Ma’had Abdurrahman Bin Auf Malang 

memiliki tipe: 1) Visual, 2) Audiovisual, dan 3) Kinestetik. Sedangkan peran 

Ma’had Abdurrahman Bin Auf Malang dalam menumbuhkan motivasi belajar 

mahasiswa Ma’had Abdurrahman Bin Auf Malang berdasarkan gaya belajar 

mahasiswa adalah melalui program dan kegiatan di Ma’had Abdurrahman Bin 

Auf Malang. 
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 شكر و تقدير
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف ، بسم هللا الرمحن الرحيم
 األنبياء واملرسلني وعلى آل  وأصحاب  أمجعني، وبعد.

أن  ريد الباحثلرسالة العلمية للماجستري، وهنا يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه اي  
وساعده على   مع  قدير ملن قد ساهمأمثن التالعميق أجزل الشكر و  قدم من صميم قلب ي

 كتابة هذه الرسالة، وهم :
اإلسالمية موالان مالك إبراهيم جامعة  ، مديرعبد احلارسالربوفيسور الدكتور احلاج  .1

 مباالنج.احلكومية 

ولداان والدكتور احلاج  الدكتور احلاج حبر الدين، مدير الدراسات العلياالربفيسور  .4
اإلسالمية موالان مالك إبراهيم ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة ورغاديناات
 مباالنج.احلكومية 

، بصفت  املشرف صفتها املشرفة األوىل. والدكتور حممد جماب، بالدكتورة أمي حممودة .3
بكل اهتمام وصرب وحكمة يف   أرشداه وأشرفا علي الباحث و  وجهاالثاين، اللذان 

 كتابة هذه الرسالة.

أن  ستريع الباحثاحملرتمني، واألصدقاء ومن ال يعليا ال الدراساتع األساتذة يف مجي .2
 ذكرهم مجيعا هنا.ي

كون رسالة املاجستري هذه ن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتهللا أ هذا، وأسأل
 انفعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني.

 م. 4017مايوا ، ابتو
 الباحث،

 
 أوليا رمحان
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 الباب األول

 والدراسات السابقةاإلطار العام 
 قدمةامل .أ

حماولة إلعراء صياغة  يه هدف التعليملهدف. و ل ةعملية واعي وه عليمالت
 ح أوا جنيتأثر حتقيق التعلم مع نتيجة التعليمية، ب. يمتعلالبعد تنفيذ عملية  ةجيالنت

   .فشل عند املتعلم
وتصميم الكتاب أساس بناء املناهج الرتبوية  يف كتاب  مد حممود اخلوالدةقال حم

، أن عملية التعلم مسألة ضرورية للوجود اإلنساين، على مستوى الفرد التعليمي
واجملتمع. فعن طريق التعلم، حيقق الفرد ذات  ويرور شخصيت ، ويفّعل دوره يف احلياة، 
وعن طريق التعلم يتقدم اجملتمع وتترور نوعية احلياة في ، وعن طريق التعلم خيشى 

حيسن عبادت ، ويتقن خالفت  يف األرض، ويؤدي األمانة اليت حتمل اإلنسان رب ، و 
      1مسؤوليتها يف هذا الوجود.

اتفق املربون املسلمون عن ضرورة تشجيع الرفل إذا ما أظهر أي شيء يستحق 
: "وميدح -تذهيب األخالق–املدح وذلك تشجيعا ل . ويقول ابن مسكوية يف 

  4يل وفعل حسن يكرم علي ".الصيب بكل ما يظهر في  من خلق مج

 . وابملثل يف تعلم اللغة،لمتعلمنيلرية يف االهتمام املتزايد بمسامهة ك اهل الدافعية
دافعية  بحث علىكز الير يف جمموعة متنوعة من األشكال. و دورا هاما  الدافعية لعبت

على ما جيعل أي شخص يريد تعلم لغة أجنبية وما الذي مينع جنبية األلغة تعلم ال
دوافع ابستمرار لتعلم اللغات األجنبية. على الرغم من أن يف بعض احلاالت، ودور 

                                                           
المسيرة للنشر والتوزيع، )عمان: دار أساس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي محمد محمود الخوالدة، 1 

  .141ص. (،1111
 . 75(، ص.1112)عمان: اليازوري ،  األساليب التربوية الخاطئة وأثرها في تنشئة الطفليحيى محمد نبهان، 1 
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هتمام أن اإلعام، الشكل على  3الدوافع يف عملية تعلم لغة اثنية هو داللة أكيدة.
 اثر اإلجيابية اليت تشجع علىعلى اآل رتكز كثرييالتعلم يف لغة أجنبية  يةدافعلبحث 
 اليت ذوي اخلربة لكل متعلم. افعيةمن الد أيضا ناك اجلانب اآلخرهواقعيا للغة. تعلم ا

 توقعمن املشاكل اليت أّن  Mahyuddinو Fakhrurroziذكر من الناحية النظرية، و 
غري  مشكلة املراد من .يةري اللغو مشكلة غو  يةلغة العربية، مها مشكلة لغو يف تعلم ال

بل تسهم حىت  ،تعلمط مباشرة إىل اللغة درستها املاللغوى هي القضااي اليت ال ترتب
مشكلة غري أما و ى النجاح والفشل يف تعلم اللغة. لتأثري مستو هذه املشكلة تغلب 

وأتثر  2امليول.نفسية مثل الدوافع و التعلقة بعوامل م اللغة هي مشكلة ماللغوى يف تعل
يول عند املتعلم على نتيجة تعليمهم. ومن هذه املشكلة، حماولة قلة الدوافع وعدم امل

 املعهد لنشأة دافعية متعلم  مهم جدا. 

كما أن بعض األفراد يتناهبم القلق عند تعلم لغة أجنبية، نتيجة رغبتهم أن 
يصبحوا مقبولني ضمن مجاعة أخرى، ذلك ألهنم ال يشعرون ابلقبول واالرتياح يف 

لىت نشأوا فيها. بينما هناك أفراد آخرين تكون اهتماماهتم مجاعتهم وثقافتهم ا
ودوافعهم إىل تعلم اللغة مرجع  متتمهم أبوضاعهم الربيعية يف إطار ثقافة جمتمعاهتم، 

       3ويرمحون يف نفس الوضع يف الثفافة األجنبية األخرى.

لغة دائما مع وترتبط اللغة أجنبية قضية معقدة،  يف تعلم يةدور الدافعكان  
كن ومي من الدراسات األخرى. ألن األمر خمتلف قليالالسياق االجتماعي والثقايف، 

ثقافة   يرتافق دائما بعناصريتواقعية اجتماعية القدرة نبية هي من قدرة لغة أجأيضا 
العقلي الذي يبدو من دفاع التعلم هو  يةدافعب املرادومن مث،  6اللغة األجنبية نفسها.

                                                           
3Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 252.  
4Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), hlm. 6-9. 

 .111ص.  (،1821)رياض: جامعة الملك سعود،  علم اللغة النفسيمنصور، عبد المجيد سيد أحمد، 7 
6Jenni Muhonen, “Second Language Demotivation: Factors That Discourage Pupils 

From Learning The English Language,” tesis di University Of Jyvaskyla, 2004, hlm. 5. 
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 العامة على أساس مسؤوليات منها. اخلارج من الرالب لتنفيذ الوظيفة الداخل و
دفعة يف  أنشرة الدراسة اليت يضرلع هبا ىلإواجبات ومسؤوليات تنظر  تعلمملفا

الظروف الداخلية، حيث  ملديه متعلميع من املعلم. ألن كل فرد أو النفس وتشج
من أحد هذه العوامل هي  الظروف الداخلية  فيها دور يف أنشرة نفسها اليومية.

 الدافع الداخلي.

سوف يدرس لم، ألن اليت ميكن أن حتسن نوعية التع العوامل ىحدا يه يةالدافع
 7الدافعية العالية للتعلم. مكان لديه إذا جبد تعلمامل

متثل الشخصية اجلانب الداخلي يف اإلنسان معروف ابجلوهر، ونسميها عوامل 
جمموعة من اخلصائص النفسية والعقلية واالجتماعية الشخصية. ويقصد ابلشخصية 

واالنفعالية الثابتة ثباات نسبيا. حيث متيز الفرد عن غريه من الناس، وحتدد أساليب 
تفاعل  مع البيئة الىت يعيش فيها. وهبذا جند الفروق القائمة بني األفراد الصفات 

فاختلف القدرة اللغوية عن املختلفة أي الفروق يف نوع الصفة وليس يف الصفة ذاهتا. 
 8القدرة العددية.

قد سار تعليم اللغة العربية يف اإلندونيسيا منذ استقالل إندونسيا. يف سنة 
كان أول مرة فتح اجلامعة الدينية اإلسالمية يف يغياكرات. يف هذه املؤسسة    1121

ية الدينية  كانت اللغة العربية تعلم يف اجلامعة أول مرة. يف كل اجلامعة حتت احلكوم
كانت اللغة العربية مادة واجبة التعليم على كل طالب . وأما اجلامعة الىت حتت وزارة 
الرتبية الوطنية إمنا يعري اللغة العربية على الرالب اليت يدرسون يف قسم تربية اللغة 

  1العربية. إال عدد اجلامعات اليت حتت مؤسسة اإلسالمية.
                                                           

7Hamzah B.Uno, Teori-teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang 

Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 1. 

(، ص. 1111)القاهرة: دار الكتاب الحديث،  تها في علوم اللغةنظريات في التعلم وتطبيقاعبد المجيد عيساني، 2 

41. 

ماالنج: ) المؤتمر الدولي الثاني عن تجربة تعليم اللغة العربية للناطقين بغريهابحر الدين ، أوريل واصحابه، 8 

Aditya Media ،1114.182(، ص. 
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عصر احلاضر أصبح جماال متعدد األبعاد اليتعلق فقط وإن تعليم اللغة العربية يف ال
ابلتعليم اللغوي وإمنا يتعلق كذلك ابلسياسي اللغوي. وقد علمنا العلومة اللغوية أن 
اللغات السائدة يف هذا العصر فازت يف املنافسات يف النواصل الدويل ليس عن 

ة هلا، مما يعين أن جمال طريق التعليم فقط وإمنا أيضا عن طريق السياسة اللغوية املدعم
تعليم أي لغة أجنبية يف هذا العصر جيب أن يستند إىل التآزر بني املنهج والسياسية. 
وتتناول السرور التالية منهجا ميكن االستناد إلي  يف تعليم اللغة العربية إبعتبارها لغة 

 أجنبية وسياسة ميكن وضعها لدعم تعليمها.

ب اإلندونيسيني يف تعلم  اللغة العربية ليست وميكن أن يقال أبن دافعية الرال
قوية ابملقارنة مع تعلمهم العلوم األخرى أو اللغات األخرى مثل اإلجنليزية. ومما يؤيد 
هذا الرأي أن عدد املتقدمني لتخصص اللغة العربية يف كثري من اجلامعات يف 

 إندونيسيا قليل جدا ابملقارانت مع التخصصات األخرى.

اء تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا يف مجيع مستوايت الدراسة كثرية، ومشكلة إجر 
وهذه املشكالت تنقسم إىل انحيتني أساسيتني: مشكلة إجراء تعليم اللغة العربية من 
جهة لغوايت وهي جهة األصوات اللغة العربية، والقواعد الصرفية، والقواعد النحوية 

يم اللغة العربية من جهة غري اللغوايت وهي واألسلوب، واملعين. ومشكلة إجراء تعل
جهة الرالب، واحملتوى أو املنهج، طريقة اللقاء، الوسائل التعليمية، املعلم، البيئة 

 اللغوية وفرصة التعليم وزمان . 

وذج التعلم ودافعية التعلم. ومن احدى املؤشرات الىت أتثر هبا اإلجناز التعلم هي من
طريقة الشخص امتصاص املعلومات سهولة أوال  نظراي، يتعلم الشخص قسمان،
، كيف الشخص ينظّم ويعامل هذه املعلومات، واثنياوهذا يسمى مبساعدة التعلم. 

وهذه الفكرة مسيت هبينمة الدماغ. ومن مث، اّن منوذج التعلم هو حمتوايت من كيف 
نفصل الشخص ميتيص وينظم ويعامل املعلومات.وكان منوذج التعلم قسما مهما غري م
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يف تعليم اللغة العربية ألن يف عملية تعليمها، حيتاج الشخص طريقة موافق مع 
 عمليت  خالل عملية التعلم. وراحة يف التعلم هي منوذج التعلم املوافق للمتعلم.        

لكي يفهم املتعلم عن مادة اللغة العربية اليت يقدم املدرس يف عملية التعلم، ال بد 
 منوذج تعلم عند املتعلم، يعين طريقة املتعلم إلستعمال طريقة املدرس أن ينظر إىل

التعلم املقبول ل . ومنوذج التعلم هو طريقة اثبتة يستعمل املتعلم على قبض املعلومات 
. وهو متعلق بنفس الفرد اليت أتثر هبا التعليم 10وطريقة الذاكرة والتفكري وحيل املشكلة
ريه على عملية ونتيجة التعلم بل احدد على وترويره. وأن املدرس مهم وعظيم أتث

 جناح أو فشل املتعلم يف التعليم.  

لتروير الدافعية اخلريية ومنوذج التعلم على املتعلم لنا، ينبغي لنا تبعيدهم عن 
إقرتاحات سلبيات اليت أمر الدين لتعبيده، ومن ذلك املهم ايضا يعين يريب املدرس 

 ع الكرمية ومقبول عند اجملتمعنفس املتعلم حىت شكل اسباب وداف

وكان مدافعة املتعلم للتعلم هي أمرا صعبا، وحيتاج على الصرب والفهم واإلخالص. 
 ، ومن الصعوابت لدافعة املتعلم هي:قالت زكية درجة

 أن املدرس ال يفهم الدافع تفهيما. -1
الدافع هو منفرد. املثل يعمل الشخصني أو أكثر النشاط ابلدافعية املتنوعة  -4

 ل يعرتض بعض  بعض.ب
ال جتد اآللة أو الرريقة أو املنهج ملدافعة كل املتعلم برريقة واحدة ومع نتيجة  -3

 11واحدة

                                                           
10Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2005), hlm. 94. 
11Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Bumi Aksara: Jakarta, 

2001), hlm. 141.  
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يعىن معهد عبد الرمحن بن عوف  متعلم اللغة العربيةمن املعاهد الىت يدرس فيها و 
تعليم حتت مؤسسة اإلسالمية ل مباالنج. معهد عبد الرمحن بن عوف هو احد املعاهد

 تعلمني الذينملم اللغة العربية. كثري من ايف تعل نيشجعو  ونبية. وهناك املتعلمالعر 
  املتنوعة. يةدافعب في يدرسوا العربية 

 تهموتربي تهمخلفيجهة من مباالنج  عهد عبد الرمحن بن عوفاختلف متعلم امل
ومنوذج التعلم قدرة الفردية الو  يةافعالدملتعلم عندهم ، لذلك لكل اهموعمر  تهمومحس

عهد امل يف افعية  ومنوذج التعلم عند متعلم اللغة العربيةد نّ ألذا فكر الباحث  املتنوعة.
 قرتاحات. إىل البحوث والتحليالت واالحيتاج  عبد الرمحن بن عوف

دافعية دور املعهد يف تنمية " ، يهدف الباحث ملباحثة حتىت موضوعمن املظهرو 
تعلمهم )دراسة احلالة يف املعهد عبد الرحن بن  منوذجحسب اللغة العربية  يتعلمم

متعلمي اللغة  يةافععن د ع مهم مناقشت  لكي نعرف. هذا املوضو "عوف مباالنج(
دافعية  تنميةودور املعهد لعهد عبد الرمحن بن عوف امل العربية ومنوذج تعلمهم يف

 ، حىت نستفيد من . متعلم 
 أسئلة البحث .ب

 سئلة البحث كما يلى:أ يقدم الباحث ،البحث السابق خلفية نظرا إىل
 محن بن عوفر عهد عبد المقدار دافعية متعلمي اللغة العربية يف امل كيف .1

 ؟مباالنج

محن ر عهد عبد اليف املحسب منوذج تعلمهم ما دافعية متعلمي اللغة العربية  .4
 مباالنج؟ بن عوف

يف تنمية دافعية  كيف دور برانمج املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج  .3
 ؟ابختالف منوذج التعلم عند متعلم 
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 البحث أهداف .ج
 :عن وصف وحتليلويهدف هذا البحث إىل 

 مباالنج. محن بن عوفر عهد عبد المقدار دافعية متعلمي اللغة العربية يف امل .1

 محن بن عوفر عهد عبد الحسب منوذج تعلمهم يف املمتعلمي اللغة العربية دافعية  .4
 مباالنج.

املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج يف تنمية دافعية ابختالف  دور برانمج   .3
 .منوذج التعلم عند متعلم 

 
 فوائد البحث .د

نتائج    فهي أنّ تربيقية. وأما الفائدة النظرية من هلذا البحث فوائد نظرية وفوائد
الفوائد . وأما لم النفس الرتبوي يف تعليم اللغةهذا البحث ستعرى مسامهة لتروير ع

 التربيقية ل  هي:
  أن تعرى املعلومات عن دور املعهدنتائج هذا البحث يرجي ، للمعهد .1

حسب منوذج تعلمهم أبسس علم النفس  اللغة العربية يملتنمية دافعية متعل
 .الرتبوى

علومات عن دافعية تعلم اللغة للمدرس، يرجي نتائج هذا البحث أن تعري امل .4
 رتاتيجيا التعليم حلصول على أهداف التعليم.   العربية ومنوذج تعلمهم واس

ملعلومات عن طريقة تعلم اللغة للرلبة، يرجي نتائج هذا البحث أن تعري ا .3
العربية حسب منوذج تعلمهم حىت يدافعون ويشاجعون ويناجحون يف تعلم 

 .اللغة العربية
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 ه. حدود البحث
 كما يلي:  الباحث دراست   ددحي
دور املعهد يف تنمية : يف موضوع هذا البحث يعين  احلدود املوضوعية .1

تعلمهم )دراسة احلالة يف املعهد عبد حسب منوذج دافعية متعلمي اللغة العربية 
دور املعهد يف تنمية البحث حول ، حيدد الباحث الرحن بن عوف مباالنج(

  .تعلمهم دافعية متعلمي اللغة العربية حسب منوذج
البحث حيدد الباحث مكان البحث يف معهد عبد : يف هذا  احلدود املكانية .4

 الرمحن بن عوف مباالنج.
أبريل  -4017: يعقد هذا البحث من شهر مارس   الزمنيةاحلدود  .3

4017 
 

 الدراسات السابقة .و
إّن البحوث عن دافعية ومنوذج التعلم أو البحوث املتعلقة عنها قد سبق 

 :الباحثون من عدة مرات، ومنهم
 سواتمان .1

اإلبتدائية: دراسة  ملدارسا: دافعية تعلم اللغة العربية لدى تالميذ البحثعنوان 
حاالت يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل والرتاقي اإلبتدائية مباالنج 

 )رسالة أطروحة(
: هتدف هذه الدراسات إىل وصف دافعية تالميذ يف املدرسة أهداف البحث

اإلبتدئية يف تعلم اللغة الغربية وسلوك اإلبتدئية احلكومية األوىل والرتاقي 
 تالميذ املدرسة واحملاوالت الىت قامت هبا املدرستان إلاثرة دافعية تالميذها.
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: يستخدم الباحث يف هذه الدراسة املدخل الكيفي ودراسة احلاالت منهج البحث
كة  املتعددة، ويتم مجع البياانت فيها عن طريق املقابلة املكثفة واملالحظة املشرت 

 كما يتم عن طريق دراسة الواثئق.
توصل الباحث يف هذه الدراسة إىل أن دافعية تالميذ مدرسة  :نتيجة البحث

اإلبتدائية احلكومية األوىل والرتاقي اإلبتدائية مباالنج يف تعلم اللغة العربية 
تنقسم إىل الدافعية الداخلية واخلارجية. وأما سلوك تالميذ مدرسة اإلبتدائية 
احلكومية األوىل والرتاقي اإلبتدائية مباالنج يف تعلم اللغة العربية هو يقابلون 
املدرسني ابلسرور حيث قالوا "حضر األستاذ". ويتعلمون اللغة العربية يف 
الفصل ابلدقة واجلد. وغري ذلك. وأما احملاوالت اليت قامت هبا املدرستان 

بية من حيث حماوالت األستاذ: إلاثرة دافعية تالميذها حنو تعلم اللغة العر 
تقدمي اهلدااي للتاليذ املتفوقني، وحماولة استخدام الررائق واألساليب املناسبة، 
ومواجهة التالميذ ابلصرب والتفاعل واإلبتسامة وبشاشة الوج  والسالم. ومن 
حيث حماوالت املدرسة هي تقدمي الثواب للتالميذ املتميزين لزايرة احلبيب 

ي إىل إاثرهتم حنو تعليم اللغة العربية، وزايدة أوقات درس اللغة صاحل مما يؤد
 العربية وغريها.

: أن هذا البحث حيلل يف مدرسة ابتدائية، وسأحبث دافعية متعلم يف املستوى الفرق
 املعهد العايل.  

 عبد احلكيم .4
هنية للمدرس و العالقة إدراكهم عن الكفاءة امل: دافعية الرالب و  عنوان البحث

لتحصيل الدراسىي يف مادة اللغة العربية )حبث ارتباطي يف املدرسة نهما اببي
 الوسرى اإلسالمية احلكومية( ىمسارانج جاو  1الثانوية 
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: معرفة العالقة بني دافعية الرالب ابلتحصيل الدراسي يف مادة أهداف البحث
الوسرى اإلسالمية  ىمسارانج جاو  1اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

 احلكومية
نوع املنهج فهو املنهج اإلرتباطى يعىن منهج البحث هتتم لكشف  منهج البحث:

 عن العالقات بني املتغريات أو أكثر ملعرفة مدى اإلرتباط هذه املتغريات.
أن دوافع طالب قسم اهلندسة يف تعلم مهارة الكتابة ثالثة وهي:  نتيجة البحث:

لدافع السليب، والدافع اإلجيايب فقط، والدافع السليب فقط. الدافع اإلجيايب وا
وأن دور املعلم يف ترقية دوافع طالب القسم اهلندسة هو دور املتعلم وليس 
املتعلم مبعين أن جيعل عملية التعليم فرصة ل  للتعلم مث تكون اخلصة أكثرها 

 ترقية مهارت  يف الكتابة حىت ال يعط الفرصة لرالب  للتربيق.  
والعالقة أن هذا البحث يرتكز يف إدراك الرالب عن الكفاءة املهنية للمدرس  الفرق:

دور املعهد يف . و سأحبث لتحصيل الدراسىي يف مادة اللغة العربيةبينهما اب
 .دافعية متعلمي اللغة العربية حسب منوذج   تعلمهمتنمية 

 أمي برارة .3
احلالة طالب )دراسة  ة العربيةدافعية التعلم يف قسم تعليم اللغ: عنوان البحث

 (جوكجاكرات 8بفصل  4املدرسة الثانوية 
 هذا لبحث ملعرفة دافعية تعلم بقسم اللغة العربية لدى متعلم. : أهداف البحث
تركز على وصف  : يعرف البحث النوعي أبن  منهجية حبث يف العلوممنهج البحث

البياانت بوصفية . و حتليل على الفهم األعمق هلاالظواهر وصفا دقيق و 
 النوعي وبتحليل الكمي.

( تعليم اللغة العربية مبهارات اخلمسة وهي مهارة الكتابة والقراءة 1 :نتيجة البحث
( دافعية املتعلم منخفضة. ومن أسباهبا: 4واإلستماع والكالم والقواعد. 

خلفية املتعلم املتنوعة، وميول املتعلم كبرية وال تقام على املوقف والعمل 
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داعم، ومرافق التعليم بسيط. وتقنيك املعلم يف تقدمي املادة غري ممتع. وأما ال
(إعراء الوظيفة من أشكال طريقة 1حماولة املعلم لنشأة دافعية متعلم : 

( استعمال الوسيلة املتنوعة الوجادة ومنها السبورة، والقلم، 4تقدمي املادة. 
( أعري املعلم فرصة 3والكتاب األساسي، والكتاب التجرييب، والقاموس.

( حفظ املعلم بيئة 2إلجابة السؤال أمام الفصل كما املشاركة الفعالية. 
 الفصل هدوءا مرمئنا. 

يبحث هذا البحث عن دافعية التعلم وحماولة املعلم لنشأة دافعية متعلم .  الفرق:  
  وأان أحبث ليس بدافعية فقط ولكن عن منوذج التعلم ايضا.

 حري الرمحن .2
حماولة املدرس لنشأة دافعية تعلم اللغة العربية لدي طالب املدرسة : البحثعنوان 

 (جوكجاكرات 7بفصل  4الثانوية احملّمدية 
 هذا لبحث لنشأة دافعية تعلم الضعيف بني الرالب. : أهداف البحث
تركز على وصف  يعرف البحث النوعي أبن  منهجية حبث يف العلوم: منهج البحث
 وأما نوع البحث هو البحث امليداين.املتعددة.  الظواهر
: ومن نتيجة هذا البحث يدل على العامالن املؤثران أتثر هبما دافعية نتيجة البحث

املتعلم يف تعلم اللغة العربية. ومها: العامل الداخلي وهو ميول املتعلم ومواقف  
 .اجملتمعوذكائ  ودافعيت . العامل اخلارجي وهو بيئة العائلة وبيئة املدرسة وبيئة 

دور املعهد هذا البحث حبث ملعرفة العوامل الضعيفية يف تعلم اللغة العربية.  :الفرق
  .تعلمهم دافعية متعلمي اللغة العربية حسب منوذجيف تنمية 

 
 حتديد املصطلحات. ز

بعض املصرلحات املتعلقة ابملوضوع السابق فهي  يف هذا القسم، يبني الباحث
 : يلى مما
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  الدافعية .1
القوة النفسية اليت تدفع الفرد إىل فعل شيء والسعي إىل حتقيق أهداف  وراء هي 

ذلك، وهي من العوامل النفسية األكثر أتثريا يف عملية التعلم. ويف جمال 
تعليم اللغة األجنبية تعد الدافعية من العوامل اليت تؤثر يف جناح الدارس يف 

 14عملية التعلم.
  التعلم .4

ك الكائن احلي ن تغري أو تعديل نتيجة املمارسة ال هو كل ما يررأ علي سلو 
 13إيل نضج أو التأثريات الوقتية كالتعب أو املرض أو تناول العقاقري.

 منوذج التعلم  .3
منوذج التعلم هو اسلوب اإلنسان لبداية تركيز واستيعاب وعملية ومجع 

يف املعلومات اجلديدة الصعبة.وهو اسهل الرريقة وموافقة على سلوك الفرد 
عملية تعلم  حىت يستريع أن جيمع بني تركيز واستيعاب وعملية وجيع 

 املعلومات جيدا خالل عملية التعلم. 
 تنمية  .2

 إنتاَج  : زاَده وكثَّره ، رفع معدَّل . تنميًة.، َنمِّ ينمِّّي ، منَّى  منلغة  تنمية
اثبتة تكفل هلا التَّنمية املستمرَّة : التَّنمية اليت تتوفَّر هلا مقوِّمات انجحة 

 12. االستمرار
 املعهد .3
كل ما ُعوهَِّد اَّللَُّ علي  ، وكلُّ ما بني العبادِّ من الَعْهُد عهدا و-يعهد-عهد 
د.. قال هللا تعاىل:امل ، فهو َعهد ؛ مسؤوالا كان العهَد إِّن ابلعهد وَأوفوا واثِّيقِّ

                                                           
  15(، ص. 1828، )الرياض: 3ط تدريس اللغة العربية،أساليب محمد على الخولي، 11 

  . 81(، ص. 1114مؤسسة شباب الجامعة،  :)اسكندريةسيكولوجية التعلم عصام نور سرية، 13 

  .232(، ص. 1884، )مصر: وزارة التربية والتعليممجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز 14 
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ليم َأو مكان. يؤسَّس للتعاملَْعَهُد و. حمضر الناس ومشهدهمفهو  املَْعَهدُ و
 13. واجلمع : َمعاهُد.الدراسات العليا، ومعهد البحوث ، كمعهدالبحث

  

                                                           
 .438 .(، ص1884، التربية والتعليم وجيز)مصر: وزارةمجمع اللغة العربية، المعجم ال17
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 الدافعية :املبحث األول
 افعية   تعريف الد .أ

الدافعية لغة هي مصدر صناعي من كلمة دافع مبعىن الرغبة. الدافعية الألشعورية 
من علوم النفس فهي الرغبة اجلارفة اليت ال يدري الفرد عنها شيئا ولكنها تؤثّر في  
لكي يسلك سلوكا معنيا قد يكون ضّد إرادت . كما نقل  من أمحد فوزي، ذكر أن 

ركة احل مبعين motion، واملستمدة من كلمة motifكلمة اإلجنليزية من  يف اللغة  فعيةالدا
. وأما يف سيكلوجيا، تستخدم كلمة )دافعية( يف احلياة يتحركالذي أو أي شيء 

اجلارية أبمشل املعىن وأوسع، فتشمل منها مبعىن العادات واملثريات اخلارجية 
 16.واالنفعاالت واألهداف

على السلوك مع مرور  افظحتو  ديوهت نشطاليت تعملية داخلية  يه يةلدافعا
 لتعلم هوا يةدافعو . منهاشدة وأهداف، واجتاه و  أنواع خمتلفةفيها  الدافعيةالوقت. و 

وإن املدلول احلرىف أو اللفظى من كلمة )دافعية( يتضمن   17واملتعلمني. لمعلمنيلأهم 
 ارتباطا وثيقا يةرتبط الدافعكل ما سبق، من حيث أن  يتضمن مبعىن التحريك. وت

العمل أو السلوك. الدوافع يف  يهاسمّ وناحلركة اليت حيملها اإلنسان . املراد هي ابحلركة
  حدوث السلوك.مع راقة المن التحفيز والتشجيع أو توليد  علم النفس تعين

اهتم الباحثني على اختالف توجه بنيعدد ال ةحمور  تمفهوم الدافعية كان أنّ  ياواقع
 ، منها:كثرية  واالذي كتبمن حيث مالحظة عن الدافعية الفكرية والنظرية، 

                                                           
16Ahmad fauzi, Psikologi Umum: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Fakultas Tarbiyah, 

Komponen MKDK (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 59. 
17Robert E. Slavin, Educational Psychology: Theory and Practice (Massachusetts: 

Paramount Publishing, 1994), hlm. 383. 
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احلاالت الداخلية أو اخلارجية الىت حترك سلوك   هيالدافعية  قرامي قال .1
عني وحتافظ على استمراريت  حىت املغرض الدف أو اهلوتوجه  حنو حتقيق 
 يتحقق ذلك اهلدف 

جمموعة الظروف الداخلية واخلارجية الىت الدافعية هي  توق وآخرينوقال  .4
ىل إيشري  لدافع ب املفهوم اتل، فخيحترك الفرد من أجل إعادة التوازن الذى 

اجات حل رضاءاقد يكون عني. وهذا اهلدف املدف اهلىل إنزعة للوصول 
احلاجة اليت تنشأ لدى و الدافع  بني ارجية. وخيتلفاخلداخلية أو رغبات ال

حنراف أو حيد الشروط البيولوجية أو السيكولوجية إلااحلي عند  ائنالك
       18الالزمة حلفظ بقاء الفرد.

بعضهم بعض من  خيتلف المن املفهوم السابق، قد عرفنا أن مفهوم الدافعية 
 والرتبية. م النفسيةياملفاه

يؤدي إىل  )حالة شعورية أو حاجة أو حافز يقود أو هي عيةوميكن تعريف الداف
ميكن تعريف  أبن  )مثري داخلى شعورى أو ال شعورى بيولوجي  القيام بسلوك ما( كما

أو سيكولوجى حيرك سلوك الكائن احلي ويوجه  مستهدفا خفض حالة التوتر أو 
  11اإلستثارة أو استعادة التوازن البيولوجي أو النفسي(.

سلوك وجي  واحلفاظ على جهدا واعيا لدفع وت يه يةالدافع اآلخر،من املفهوم و 
 40عينة.املهداف األىل إفعل شيئا حىت يتححق يالشخص أبن  اضرر للتحرك و ل

أن تكون على املستوى الشعورى كأن يدرك الفرد دافع  لبذل الدافعية  أنّ  املراد من و 
وى على املست الدافعية اجلهد واإلستمرار في  وهو حتقيق النجاح. كما ميكن أن تكون

قد  يةافعمبعىن أن الد. فراد العمل اجلديد ألحد أصدقائ كأن ينتقد أحد األشعورى  ال
                                                           

 .181(، ص.1113)عمان: دار المسيرةن علم النفسى التربوي صالح محمد علي أبو جدو، 12 
)القاهرة: دار النشر  طى والمنظور المعرفىلوجية التعلم بين المنظر األرتباسيكوفتحى مصطفى الزيات، 18

 .15(، ص.1882للجامعات، 
20Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2000), 

hlm. 72. 
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الدافعية وك  يف خمتلف املواقف و يدرك الفرد بواعث وأسباب سل ماتكون شعورية حين
 ال يعى الفرد األسباب احلقيقية احملركة لسلوك .   ماشعورية حينتكون  أيضا ال

رئيسية وهي توي على ثالثة عناصر حت يةعالدافأن ، ات السابقةريفالتعنظرا إىل 
 :مبعىن أي

األفراد، مما يؤدي الشخص على التصرف  ىل سلرةإيعين صعود  ، يتحركأوال
برريقة معينة. على سبيل املثال القوة من حيث الذاكرة، واالستجاابت واالجتاهات 

 ة حلصول املتعة.يفعالال
سلوك األفراد موجهة و  هلدف.اب يتوج توجي  السلوك. وهذا  يه عيةالداف، اثنيا

 ألغراض حمددة.
واجت   (reinforce)تعزيز شدة الجيب البيئة و د على السلوك، عتم، الدافعية ياثلثا

 .لقوة الفردية يةافعالد
 اءرب بعض اخل ىأعر .ياخارجو  ياداخلالفردية  من القوات يةتشكل الدافع 

 (wish)ن وامل (need)، واحلاجة  (drive) الرغبةلدافعية مثال مصرلحة خمتلفة 

ابختالف املدارس النفسية الىت تصدت  لتعلم قد تباين تعريفهااما الدافعية أ 
 :قراميكما قال لتوضيح ماهيتها،  

اخلارجية لدى املتعلم، اليت حترك  ظر السلوكية: احلالة الداخلية أومن وجهة الن .1
 غاية.الدف او اهلقيق   حنو حتتسلوك  أداءات  وتعمل على استمراره وتوجيه

املتعلم وبناه املعرفية، حالة داخلية حترك أفكار ومعارف  من وجهة النظر املعرفية: .4
ووعي  وأنتباه ، تلح علي  ملواصلة أو استمرار األداء للوصول إىل حالة توازن 

 معرفية معينة.
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أقصى من وجهة النظر اإلنسانية: حالة استثارة داخلية حترك املتعلم الستغالل  .3
ي موقف تعليمي يشرتك في ، ويهدف إىل إشباع دوافع  للمعرفة أطاقات  يف 

   41ومواصلة حتقيق الذات.
 الداخلية واخلارجية افعيةالد  .ب

أيضا يف هذا البحث هو الدافعية  يتعلقومن املعروف يف أنواع الدافعية و  
جانب من جوانب النشاط اليت  هي يةخلادال يةالدافعالداخلية والدافعية اخلارجية. 

مكافأة خارجية إىل النشاط،  ة هياخلارجيوالدافعية جيد حتفيز. و يتمتع هبا الشعب 
 44.مثل االعرتاف أو على درجة جيدة

 الداخلية دافعيةال (1
على الفرد نفس يف  تؤثركثري من العوامل اليت أن   انان شاؤدي كما نقل  من  

اهتمام و  ،تعلمعوامل فيما يتعلق من مواقف املاستراع  وجناح  التعلم. هذه ال
 43.تعلموذكاء امل تعلمامل

حتياجات االالتعلم وتلبية  حالتضمن يف يالدافع الذي  ية هخليادالالدافعية  
تنمو  .ية أصليةدافعبما تسمى  أن الدافعية الداخلية . غالباتعلموأهداف امل

هارات لقدرة امل، على سبيل املثال، رغبة ملتعلمانفس ة من داخل خليادال يةالدافع
علم وييرجى احلياة، و لنجاح،  السلوكاكتساب املعلومات والفهم، وتروير ، و عينةامل

 يةالدافع تنمو. لذلك، هاآلخرين، وغري  على قبولمل، والرغبة يف اجلماعةمشاركت  
 يةالدافع من مفهوم  .من نفس وهي أصليةتأثري من اآلخرين الة دون خليالذا
. إذا كان يتمتع احلماسة عندهية لتحديد سلوك الشخص للحصول على خلادال
 24.ألداء هذا النشاط يغربان  فلنشاط، اب

                                                           
 .181(، ص.1113)عمان: دار المسيرةن  علم النفسى التربويصالح محمد علي أبو جدو، 11 

22Robert E. Slavin, Educational Psychology: Theory and Practice (Massachusetts: 

Paramount Publishing, 1994), hlm. 367. 
23Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), hlm. 162-163. 
24Hamzah B.Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2013), hlm. 7.  
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الدافع الذي يدفع الشخص إىل النجاح اليت يصدر  يالدافعية الداخلية ه 
 Luthansالذي نقل    Herzbergداخل الفرد، وهو املعروف كعامل الدافعية. وفقا

 صنف على أّن عامل الداخلي هي:

 إجناز )النجاح( (1

 االعرتاف )اجلوائز( (4

 العمل نفس  (3

 مسؤولية (2

43تروير (3
 

الدافعية الداخلية مهمة لنشأهتا يف نفس الرالب حىت ينجح سواء كان بشكل  
املعرفة أو املهارة. والتشجيع الذي أييت من نفس الرالب تعري قوة شاملة جلعلها 

إذا كان الرالب لدي  ابلفعل الدوافع الداخلية قوية ل ، فإن  ال املستمرة يف التعلم. 
حيتاج إىل الدافعية اخلارجية مرة أخرى. ال يزال ينبغي أن تعرى التحفيز اخلارجي 
للحفاظ على الدوافع الداخلية تظل يف نفس الرالب. على سبيل املثال، من 

األمور. وأّن تعرى الدافعية خالل إعراء الثناء واملكافآت أو اهلدااي، أو غريها من 
اخلارجية ابحلق من شأن  أن يعزز الدافعية الداخلية املوجودة أو ميكن أن ينشأ 

 الدافعية الداخلية للرالب الذين كانوا يف السابق مل يكن لديهم.

 اخلارجية دافعيةال (4
 يف عملية يةارجاخلعوامل ال بسبب ظهرالدافع الذي ي يه ةاخلارجي الدافعية 

ن النفس. مية الناشئة خلادال يةالدافعمع  ةاخلارجي ختلف بني  الدافعيةالتعلم. 
 درجةوالشاهادة بعد التعلم و عدد ال هياخلارجية  يةمن الدافع ومثال على ذلك

ة اخلارجي حتتاج الدافعيةالسخرية والعقاب.  يهو  يةسلبالواملنافسة  اهلدااي

                                                           
25Reski Astrini, Pengaruh Motivasi Instrinsik dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar 

(Tesis, tt, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012). 
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أو وفقا الحتياجات  تعلمامل يغرب لمدارس، ألن ليس كل التدريس يف املدارسل
 26.ةاخلارجي حىت احتاج املدارس إىل الدافعية تعلمامل

ىل حد عوامل خارج نفس الرالب، سواء كانت إ جاح التعلم غالبا تتأثر 
ف ر يع مرعي وبلقيسكما قالت  م بيئة اجملتمع.أاملدرسية  األسرة وبيئة عوامل بيئة

الدافع الداخلي أبن  تلك القوة الىت توجد يف داخل النشاط اليت جتتنب املتعلم 
حنوها وتشده إليها، فيشعر ابلرغبة يف أداء العمل واالهنماك يف املوضوع، فتوج  

و أاإلاثبة أو التعزيز متأصلة يف العمل  نّ أحنوه دون وجود تعزيز خارجي، إذ 
 .النشاط ذات 

أساليب الدافعية املستخدمة يف حجرة الدراسة كما لو   عنكن أن نفكر ميو  
الداخلية هي اليت  كانت علىمتصل من الداخل اخلارجي ، فأساليب الدافعية

التعلم، إهنا أساليب فررية سواء يف عملية التعلم ذاهتا أو يف املعرفة ة تـرتبط طبيعي
ساليب التـي أو الـسلوك املكتسب أما أساليب الدافعية اخلارجية فهي تلك األ

فتلك األساليب ال تعترب جزءا من بصورة غري طبيعية( اصرناعية ) بـالتعلم تـرتبط
لكنها مفروضة عليها من يف املعرفة أو السلوك املكتسب ) ( أوذاهتا عملية التعلم
 طريق سلرة ما. اخلارج عن

ية اخلارجية هي الدافعية تصدر من خارج نفس وتتبع أن يوج  سلوك فعالدا 
 . ومنها: hygiene factorشخص يف حياة الشخص. واملعروف بنظرية ال
 السياسة واإلدارة (1
 شرافاإل (4
 العالقات الشخصية (3
 ظروف العمل (2
 املكافآت (3
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أكثر أتثريا وأجدى يف تعلم من  internal motiveالدافع الداخلي أن املهم  
، ألن األول ابلضرورة أقوى وأدوم من الثاين. external motiveالدافع اخلارجي 

نقصد ابلدافع الداخلي الدافع النابع من غربة داخلية أكيدة، يف  علي اخلويلقال 
حني أن الدافع اخلارجي مرتبرة مبكافأة خارجية من مثل الرمع يف جائزة أو 

 47خوف من العقاب.
 الدافعية فيها أنواع ومن ذلك األنواع: و 

 عيةالدافعلى تشكيل  تسسّ أ يةالدافع .0
والدافع التأديب. الدافع  رريقسمان: الدافع الف ية، تنوع الدافعالشكل من هذا

ثل: األكل املوال حيتاج لتعليم   البشر املولد نذموجود مالفرري هو الدافع 
يعىن يوجد يف  والشرب وحركة اجلسم والراحة. تسمى هذا الدافع ابلدافع بيولوجيا

ثل املهو الدافع ظهر ألجل التعليم الدافع التأديب أما اإلنسان. و جنرال بيولوجيا 
أو تشجيع ليأخذ املقام يف اجملتمع. هذه الدوافع  ،فرع من العلم وأ طلب العلم

يف البيئة اإلنسان  حياة ظهر الدافعية بسبب تسمى ابالدوافع اجتماعية ألن
 .اإلجتماعية

 يةافععلى عملية ظهور الد تسسأ يةالدافع .0
خلارجى. الدافع ن: الدافع اجلوهرى والدافع ااقسمنوع  لدافعية من هذاا 

وفقا  الفعل يف الفرد نفس ، وهو ىل مؤثرات من اخلارج ألهناإاجلوهرى الجيتاج 
ثل: يف املالحتياجاهتا. والدافع اخلارجى هو الدافع ظهر ملؤثرات من خارج الفرد 

ألن في  يف التعليم نشرة التعليم. ظهر ميل أالتعليم هناك ميل اإلجايب على 
 .الفائدة

 نواع:أصفة ثالثة المن جهة  يةالدافعأن  انان شؤدي كما نقل  من  .1
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 (Fear Motivation)اخلوىف  يةالدافع (أ
و أثل دفع الشخص ضريبة امليعمل الفرد الشيء ألجل اخلوف.  يه

 لتعقب.نظام املرور ليس ألجل الواجبات ولكن ألن  خوفا لطاعة 
 (Incentive Motivation) ىاحلافز  يةالدافع  (ب

ة اهلديّ عالوة و حلصول على الثل امل ،يعمل الفرد شيئا إلجادة احلافزوهي 
 وغريه.

   (Attitude Motivation) ىوقفج( الدافعية امل
 عاطفة بسببنفس  يف اجلوهري. جاء الدافع  يوصف هذا الدافع بصفة 

  48السرور واملؤثرات.
 ثالثة أنواع: بالدافعية  قسمت، احلياة مع اللغتنيويف كتاب  

أن يتعلم للحصول على وظيفة أو  الشخص الدافعية النفعية : مثال ذلك يريد (1
امعة أو اجلمتحان أو للحصول على قبول يف اإلوظيفة او للنجاح يف الللبقاء يف 

تعلم منبثقة من دراسي. وهذا يعىن أن غربة هذا الشخص يف القرر املللنجاح  يف 
وصول إىل لللة ابللغة ذاهتا. فهو يريد هدف آيّن نفعّي وليست غربة اثبتة متص

 ؤقت.املاص اخلهدف 
أن يتعلم من أجل اإلشرتاك الفعال  الشخص يريد الدافعية التكاملية: مثال ذلك (2

 يف حياة اجملتمع الذي يتكلم.
أجل اإلحساس  أن يتعلم من الشخص يريد الدافعية اإلمتائية: مثال ذلك (3

ابإلنتماء إىل اجملتمع الذي يتكلم. إن  يريد اإلندماج الكامل يف هذا اجملتمع. واب 
لربع إن الدافعية اإلنتمائية تشمل الدافعية التكاملية ألن يريد أن ينتمي جيب أن 
يشرتك يف حياة اجملتمع. ولكن الدافعية التكاملية ال تعين الدافعية اإلنتمائية، إذ 
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يريد االشرتاك يف حياة جمتمع ما دون غربة يف اإلمتاء إلي ، أي مع هناك من 
  41اإلحتفاظ ابإلنتماء إىل جمتمع آخر.

نستريع أن ينقسم دوافع  ،سيكولوجية التعلممصرفى فهمى يف كتاب  وقال 
اإلنسان إىل قسمني رئسيني، متأثرين يف ذلك ابألحباث الىت أجريت يف أمركا يف 

 دوافع أولية ودوافع اثنوية.السنوات األخرة: 
 دوافع أولية (1

ويقصد ابلدوافع األولية تلك الدوافع الىت مل يكتسبها الفرد من بيئت  عن 
طريق اخلربة واملران والتعلم. وإمنا هي عبارة عن استعدادات بولد الفرد 

  30مزوداهبا، وهلذا فهي تسمى أحياان ابلدوافع الفررية.
 دوافع اثنوية (4

لفرق بني هذا النوع من الدوافع والنوع السابق يف أن وميكن أن نلخص ا
الدوافع األولية شديدة اإلتصال ابلتكوين العضوى، يف حني أن الدوافع 
الثانوية أوثق صلة ابلتكوين النفسى. فبينما يولد الكائن احلي مزودا، ابلدوافع 

لفرد. األولية، جتد الدوافع الثانوية تنشأ بعد ذلك يف ظل الظروف املختلفة ل
وتتأثر إىل حد كبري ابلبيئة احمليرة ب ، وما يسيرر عليها من عادات وأنظمة 
وتقاليد. ومن هنا كانت الفرصة متاحة للتغيري والتبديل يف هذا النوع من 
الدوافع، وكان جمال التعلم ابلنسبة إليها فسيحا يف بدء نشأهتا وبعد متام 

 31تكوينها.
م السابق يرتكز وتصدر من فعية الذي قدّ وأيقن الباحث أّن كل أنواع الدا 
 الدافيعة الداخلية والدافعية اخلارجية، وال خيرج منهما.مفهوم 
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  اللغة تعلم يةنظرية دافعج. 
يف هذه لم ابحلاجة إىل تعلم شيئ ما، إن الدافعية هي مدى إحساس املتع 

لإلسراع يف  احلالة. وتدل التجارب والعقل السليم على أن الدافع ضروري للتعلم أو
عرض للغة جمرد ضجيج التعلم. فبدون دافع تكون عملية التعلم بريئة للغاية ويكون الت

هذا  34وكلما قوي الدافع ودام، قوي االنتباه ودام، وزاد التعلم وأسرع.ال معىن ل . 
 إكتساب اللغة الثانية. تعلم و  يدل على أن الدافعية هلا أثر يف

ى تتم عملية التعلم توافرها لك أن أساسية، جيباعتماد التعلم على شروط  
   33ومن هذه الشروط هي الدافعية. بدوهنا ال ميكن أن تتم عملية التعلم.بصورة جيدة. 

 هي: اللغة تعلمدافعية من نظرايت و  
 (Hedonisme)نظرية مذهب املتعة  .1

مذهب املتعة هو مذهب الفلسفة اليت ترى أن اهلدف الرئيسي يف حياة  
( الدنيوية. ويؤكد مذهب املتعة على أن السعادة Hedoneن هو حبث املتعة )اإلنسا

عن الكائن احلي، والفرد هبما وجتنب األمل مها اهلدفان الرئيسيان ألي نشاط يصدر 
ومشبعا جلميع رغبات  ويرى "فريد"  ةتامال ةزنتو مالسعيد هو الذي يكون يف حالة 

 واألان األعلى.   اهلو أو اهلىسلوك يتمثل يف أن مفتاح استثارة وضبط ال
  Drive-Incentive Theoriesالباعث  –نظرايت احلافز  .4

افز ستثار احلالة الداخلية للحإت احلافز على إفرتاض: أن  عندما تقوم نظراي 
لسلوك الذي يقود إىل حتقيق اهلدف الذي يعمل على ا يصبح الفرد مدفوعا للقيام

 ة يف ظل نظرية احلافز هي:ختفيض شدة احلافز. ومكوانت الدافعي
 حالة احلافز  -
 احلافز الاحلاهلدف املوج  للسلوك الذي تستثريه  -
 حتقيق اهلدف املالئم  -
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 ختفيض حالة احلافز والوصول إىل اإلشباع  عندما يتم حتقيق اهلدف  -
احلاجة والسلوك  متغري وسيط بني املعاانة الىت تستثريها احلافزأّن وقال "هل"  

الىت تعمل على ة أو اإلستجابة الىت حتقق اهلدف املشبع للحاجاخلافض أو 
 ختفيض أو اختزال احلاجة.

السلوك الباحث  ←الباعث  ←احلافز  ←احلاجة ←حالة املثري الدافعي 
 ←اإلشباع  ←ختفيض أو اختزال احلاجة  ←اهلدف  ←عن اإلشباع 

 اإلرتياح.   
 الفررةنظرية  .3

الدوافع النفسي الرئيسي وهو يف هذه احلالة  لديهم ثالث ناسال يف األساس، 
 ، وهي:الفررةيسمى 

 للدفاع عن أنفسهم الفرري غربة (أ
الرالب للقتال ألن يشعر اإلهانة والسخرية غالبا من  على سبيل املثال، أراد

 جاهل يف الفصل.أن  أصدقاءه ويزعموا 
 لتروير نفسها الفرري غربة (ب

يقتل، حتتاج إىل الدافع من خالل ال،كي ال يكون الرالب إىل شقيا و املث
 توفري الوضع حيت شجع الرالب جبّد دراسة ليستوى زمالئ .

 احلفاظ على اجلنس.لتروير و  الفرري ج( غربة
يعيش  يف الدراسة على الرغم أن   دطالب جمتههناك على سبيل املثال،   

يرور نفس ، ولكن رمبا  هذا ممكن ليس فقط أن  يريد أن مسكينا مع عائلت .
كي عاش بسعادة مع عائلت  وتكون قادرة لالعمل الوظيفي  أن سحسنيريد 

 على متويل املدارس ألطفال .
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 نظرية رد الفعل الدرسي .2
علم يشجع متعلمي ، ال بد  يعرف املريب أو املزعيم أو اليف هذه النظرية، إذا كان  

  .تعلممريب خلفية احلياة وثقافة من املعلم أو امل
 نظرية الدفعة .3

 رد الفعل معلوم من بيئت على الفررة و  ريب لتدفيع رعايت اراد املهذه النظرية، عندما 
 .أيضا

 نظرية اإلحتياج .6
نظرية اإلحتياج.  يه ااكثر من الناس يستعمله يتالية الدافع تنظرايمن  

واء كانت اهتم، ستفرتض هذه النظرية أن اإلجراءات اليت يعمل البشر لتلبية احتياج
 ريباملد قصذه النظرية، إذا كان هبتايل، وفقا الاحلاجة النفسية. و  وأاحلاجة املادية 

 .أوال الذي سيدفع  رف اإلحتياجاتلتحفيز شخص ما، علي  أن حياول أن يع
 Ibrahim Maslow هنج  الدافعية الذي يستعمليف جمال  الواحد العامل هو

بة هرميا. رتّ املمستوايت  دوتقسيم االحتياجات اإلنسانية يف عد هلا االحتياجات
من االحتياجات. الناس لديهم مخسة مستوايت أن ، ااختصار  ووفقا هلذه النظرية

حاجة أعلى. وعالوة يشعر أن قبل  أوال جة الراضيحالناس أن يشعر  علىجيب 
اجلوائز املادية ى عل اءعلى ذلك، وضع ماسلو إىل األمام فرضية أن  إذا مت استيف

دفعة ظهرت ال من ذلك، وخالف. تهااولوحم احلاجة الناس ستفقداواالجتماعية، ف
وزعم الباحث أن الدفعة الشديد 32.الشديدة عند الناس فلما لوجود هذه احلاجة

 في  هي الدافعية.
أن الرالب  ومن ذلكامة املتعلقة ابلدافع. النهج التواصلي في  املبادئ اهل 

حتياجات. االالذين لديهم  سيتعلمون اللغة جيدا عندما يعامل معلمهم كاألفراد
إذا يتصل يف بياانت التواصل املفهوم  اجيدآخر أن الرالب سيتعلمون اللغة  مثال
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النهج التواصلي من ومناسبة الحتياجاهتم. من هذين املبدأين، فمن الواضح يعترب 
احتياجات موجود جنبية هي األو أالثاين اللغة علم لشرط الرئيسي لنجاح تا أنّ 

 33ورغبات.
ن بعض موأّسس حتياجات البشرية. الدافع هو قسم ال نّ أ  Maslowيرى 

في  دفعة إجيابية متنامية ملقاومة قوة  نساننفس اإل فرتاض أنّ على اإل نظريت  اهلامة
مث يقسم أن يكملها الناس.  ال بد لكل االحتياجاتمو.املعرضة واحملجوب ابلن

Maslow  ستوايت، وكان املستوى اخلامس من االحتياجات املاحلاجة إىل مخسة
 . وهي:ناسومفتاحا يف دراسة الدوافع الاإلنسانية أساسا رئيسيا 

 احلاجات الفسيولوجية (أ
ائل والرعام والراحة سو تشمل احلاجات الفسيولوجية احلجة إىل األكسجني وال

ومتثل أكثر  .اجاتملتعلقة ابلبقاء تشكل األساس يف قائمة احلوهذه احلاجات ا
اثرها يف استثارة آ يف طلب اإلشباع وال حتتمل التأجيل كما أنّ  احلاجات

لكن هذه اآلاثر تزول مبجرد اإلشباع ولذا يصعب و ى قوى نشاط الكائن احل
 اإلعتماد عليها يف تعلم اإلنساين.

 حاجات األمن (ب
دد غربة الفرد يف محاية نفس  من األخرار الىت هت وتتمثل حاجات األمن يف

و أعرض حيات  للخرر ابلبعد عنها يي ذال سلوكنب الجيبقائ  أو حيات  و 
ن حيات  العمل اليت تؤمّ  ةو اإللتحاق أو اإلخنراط يف صور أاألنسحاب منها 

 بينيا واقتصاداي واجتماعيا.
 حاجات احلب واإلنتماء ج( 

و احلاجة إىل عالقات أب واإلنتماء أبهنا الرغبة ات احلوصف حاجأن يميكن   
ن جيد الفرد لنفس  مكاان او أواإلرتباط ابلناس أو اجلماعات و  احلنان واحلب
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على قوة هذه احلاجة عندما يعرب الفرد  أن يتعرفال من اجلماعة. وميكن تقبّ 
ؤثر و الناس عموما، ويأأو الزوجة أو الزوج أو األطفال  عن افتقاده لألصدقاء

عدم اشباع هذه احلاجة لدى البعض إىل الشعور ابلعزلة والقلق املرتبط 
أو طالب و بين  وبني اجملتمع أو الناس. ابلوحدة والتباعد بني الفرد واجلماعة أ

املسلمني يتعلموا العربية ألن العربية لغة القرآن، فإهنا ارتبرت ابإلسالم ارتباطا 
 36كبريا.

 حاجات تقدير الذاتد( 
 ، وشعوره ابإلستحقاقل  رين وتقديرهمخعرتاف اآلإوهي حاجات الفرد إىل  

ثقة والشعور ابلقيمة واإلعتبار لوإشباع هذه احلاجة يكون مصحواب ابواجلدارة 
ىل الشعور ابلنقص إكما يؤدي عدم إشباع هذه احلاجة   والفائدة أو املنفعة

 اقف التنافس.وإلفتقار إىل الثقة ابلنفس والسلبية واإلنسحاب من مو 
 حاجات املعرفة والفهمه(  

 نّ أيقرر "ماسلو" أن  مل يكن متأكدا وهذه احلاجة هي أوىل حاجات النمو، و  
على استثارة السلوك لدى مجيع أفراد النوع  ثرأهلا حاجات املعرفة والفهم 

هذا من ز )احلاجات األربع السابقة(، و اإلنساىن شأهنا شأن حاجات العج
اإلسرالع واإلكتشاف والرغبة يف اكتساب وتعلم معرفة  فحاجات مثل حب

ومعلومات جديدة ليست موجودة عند بعض األشخاص دون البعض اآلخر. 
وحيث تكون هذه احلاجة قوية فإهنا مصحوبة ابلرغبة يف الرتتيب والتصنيف 

 والتنظيم والتحليل وإدراك العالقات.
 
 
 

                                                           
، ص. (1825للطباعة والنشر، )قاهرة: دار الثقافة  تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانبيونس، فتحى علي، 32 
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 احلاجات اجلمالية (و
د لدى بعض و وجموهي  "ماسلو" التنظيم اهلرمي اجات وضوحا يفأقل احل يوه

لل األفراد وتتبثق عن سعى الفرد وتشوق  للنواحى اجلمالية املتعلقة بذات ، ويد
 يبدون أكثر مجاال."ماسلو" على ذلك أبن األطفال األصحاء 

 حاجات حتقيق الذات ز( 
النحو على  قلعلى األيكون أن  تحقيق الذات مبا يريد الفردبتتعلق احلاجة 

الذى يريد. وتعرب هذه احلاجة عن نفسها يف خمتلف اجملاالت املهنية، واألفراد 
الية من الصحة النفسية كما عالدرجة ال ون هذه احلاجة مشبعة لديهمالذين تك

 فيدين ألنفسهم وللمجتمع.املنتجني و امليكون 
من  كثريا تربيقات تربوية عديدة، فوالنظرايت اإلنسانية يف تفسري الدوافع هل 

املدرسني يعتمدون عليها يف حتديد احلاجات النفسية غري املشبعة والىت تعرق 
بعض الرالب عن العمل والتحصيل وتسبب هلم بعض املشكالت النفسية أو 

ق الذات من أكثر الدوافع اإلنسانية يية أو كالمها. واحلاجة إىل التحقالسلوك
هتمني هبذا اجملال، كما أهنا تشكل من املية الىت لقيت تقبال واسع النراق األول

    37األساس يف استثارة وتوجي  كافة األنشرة اليومية الىت تصدر عن الفرد.
حتياجات املتعلمني من ابهذه النظرية لوسيلة تلبية  تيف عامل التعليم، استعمل 

نضج يف املهنية للمعلمني وال لى سبيل املثالأجل حتقيق نتائج التعلم القصوى. ع
ن ميكن املعلمني أن يفهم حالة املتعلمني )األما ومن ذلكواجبات املعلمني. أداء 

 املعلم بيئة التعلم، اهتممن ذلك وخالية من القلق(. و يف التعلم واالستعداد للتعلم 
 املثال مكان التعليم املتعة، خالية من الضوضاء والتلوث دون اضرراب يف التعلم.

رؤية الإىل  Maslowنظرية الميكن استخدام  فيما يتعلق بتحسني نوعية التعلم، 
 :عنفهم الو 

                                                           
)القاهرة: دار النشر  سيكولوجية التعلم بين المنظر األرتبا طى والمنظور المعرفىفتحى مصطفى الزيات، 35

 . 422(، ص.1882للجامعات، 
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 جوعا واملرضى مل يكن لدي  الدافع للتعلم.الذين  تعلمونامل (1
 سرور والسعادة.ليفضلون الدراسة اب تعلمونامل (4
رغبة العت  لديها جممو  نّ أ عرون ابحملبة ومقبول لصديقهم أويش تعلمونامل (3

 . عالية يف التعلمال
 األمور، ال يساوى دائما.عن يف التعلم وفهمهم  تعلمرغبة لكل املال (2
يف التعليم على تنمية مفهوم الذات لألطفال. إذا Maslow د تربيق نظرية وأكّ  

كان الرفل لدي  جيد مفهوم الذات، بعد ذلك سوف تتصرف بشكل جيد جدا. 
 بدأ خري مفهوم الذات من فهم نقاط القوة والضعف النفسي مع االعتقاد أبن الكفاءة
الذاتية ميكن حتسينها. ولذلك، حيتاج التعلم سيتم إهناؤها مع التنمية الذاتية. 

التنمية الذاتية هو االدراك الذايت أو حتقيق الذات. وأن  ن ارتفاعأ  Maslowوفقا
يف  مأبسس على رغبته واتعلمأجرب على التعلم، ولكن  مليس هل وااألطفال يتعلم

الرفل. املثال، رغبة الرفل لتحقيق النجاح يف حل . اهنا أتيت من داخل محوهل العثور
 .ييت مكافأة من اخلارجي الفردأتح األطفال هي هدية لنفس . وهنا، مشاكل . جنا 

 Self) تنمية احرتام الذات منها نعرف أن ، و Maslowواستنادا إىل نظرية 

esteem).مهمة جدا 
لتأكيد أن اإلنسان عنده سبعة األهداف  Maslowأسست نظرية الدافعية  

ال بد أن يفهم أن دافعية التعلم عند  دافععلقة بعضها بعض. املدرس كاملاملرّبقة املت
الرالب مرحلة مرابقا إلحتياجات تعلم . ومن السبب، ال بد للمدرسى اللغة العربية 

 armoEdid Totoكما حبث   رالبعند الي الدافعية على احتياجات التعلم يعر
  38وهي:

 
 

                                                           
38Toto Edidarmo, Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Berdasarkan 

“Hierarchy of Needs” Maslow, Afaq Arabiyyah, Jurnal, Vol. 8, No.1,  2013, hlm. 57-74. 
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 مرحلة احتياجات الفسيولوجيةتعزيز الدافعية يف  (1
(، (psysiological needsيف هذه املرحلة من االحتياجات الفسيولوجية 

استخدمت اسرتاتيجية لزايدة دافعية التعلم العربية هو إعراء هدية أو مكافأة 
عراء املدرس أوتوفري البصرية حول نتيجة لإلمهال دروس اللغة العربية. املثال، 

رالب الفائدة )مثل الكتب املصورة ابأللوان الكاملة( لل هدية الكتب العربية
. ويف أنشرة التعلم داخل الفصل، ميكن اجليدة على القيمةالذين حيصلون 

لون. رصاص املالقلم من الللمدرسني أيضا إعراء اهلدااي الصغرية من احللوى أو 
دة الدافعية ومشاركة الرالب يف التعلم. يف م العقاب أو هتديدات لزايستخديوال 

 هذه املرحلة، يؤكد املعلم الدافعية اخلارجية.
 تعزيز الدافعية يف مرحلة االحتياجات السالمة واألمن (4

واالسرتاتيجيات املستخدمة  (safety needs)يف هذه املرحلة من احتياجات األمن 
لزايدة الدافعية التعلم العربية هو توفري الفهم أّن تعلم اللغة العربية سوف تكون 

الدنيا، لقراءة القرآن وفهم األحاديث  منفعة الاآلخرة. ومثو  دنيامرحبة يف ال
احلصول على  اآلخرة مثال منفعةالعرب، لذلك جتنب من خمتلف اجلرائم. و 

دخول اجلنة مع . املثل، نقل املعلم احلديث عن فضيلة سورة يس و و شفاعة النيب 
يشرح أن فائدة منها منع القراء من أخرار اجلرمية. و ميكن أجواء الفصول 

  .الدراسية أن يكون اإلعداد مع زخرفة اجلدار بشكل اخلط والصور
 احلاجة إىل احلب واحملبوب. تعزيز الدافعية يف مرحلة  (3

، االسرتاتيجية املستخدمة  (belonging and love needs)احملبوبيف املرحلة احلب و 
إلعراء الفهم للرالب أّن تعلم اللغة العربية ستنمو األخّوة اإلسالمية والصداقة 

يف الدنيا واآلخرة. مع القدرة على التواصل ابللغة العربية، املسلمني الدائمة بني 
ة جدا، وليس فقط املواطنني سوف الرالب تكون مواطين العامل اإلسالمي واسع

املثال، ظهر املعلمون أشرطة الفيديو عن الرسالة اإلسالمية، املثل  من اندونيسيا.
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أشرطة الفيديو عن احلج وعن صحابة النيب. يف هذه املرحلة، بدأ مفهوم انساين 
 الذايت يتم ترويرها أو تعزيزها.

 تعزيز الدافعية يف مرحلة اإلحرتام (2
االسرتاتيجية املستخدمة إلقناع الرالب أبن   (esteem needs)ميف مرحلة  االحرتا

دراسة اللغة العربية سيزيد الثقة ابلنفس. الرالب القادرين على اللغة العربية، 
ابقتباس آايت من القرآن الكرمي واالحاديث النبوية، خراب العربية يف وخاصة 

فإن سيتم احرتامها كثريا من الناس ألن  يعترب أن تتقن علوم الدين. ولذلك، 
 يف الدين. تفقهواتمسك أولئك الذين باجملتمع اإلندونيسي ال يزال 

 تعزيز الدافعية  يف املرحلة احلاجة للمعرفة (3
الحتياجات املعرفية(، وكانت اسرتاتيجية تستخدم يف املرحلة احلاجة إىل املعرفة )ا

إلعراء توجيهات للرالب أّن تعلم العربية حتسني االستخبارات وتلبية 
 أنّ ي اللغة منرقية وعقالنية، فضال احتياجات العلم. وابلتايل، اللغة العربية ه

 وناملعلمميكن ا. لدعم هذه احلاالت الواردة يف القرآن الكرمي هو عاملي صورال
النيب حممد صلى هللا علي   إىلمن القرآن نزلت اآلية األوىل  واساتذة أن يذكر األو 

(. من هنا، ذكر املعلم واحملاضر 3-1وسلم وهي أمر قراءة )سورة العلق: 
أّن الدافعية تؤّول   Brophyقدم  و األحاديث النبوية حول فضائل الدراسة. 

الرالب لتحقيق األنشرة األكادميية االستجابة املعرفية، وهي نزعة  ملزيدملعرفة ا
ذات معىن والفائدة وحماولة لالستفادة من هذه األنشرة. مع تلبية االحتياجات 
املعرفية، وسوف يدفع الرالب االنتباه إىل الدرس تسليما وقراءة املواد حىت 

 يستريع أن يفهم ذلك.
 احلاجة اجلمالية عن تعزيز الدافعية يف املرحلة (6

استخدمت اسرتاتيجية   ،(esthetic needs)رحلة من اجلمالية كانت يف هذه املو 
ال، إلعراء توجيهات للرالب أّن تعلم اللغة العربية لتعزيز قيمة اجلمالية. املث
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الفّن اخلط مجيل يف داير املسلمني. ومجالية بصوت اقرتح النيب أن يقرأ القرآن 
أيضا يعري انرباعا على أمهية القيمة اجلمالية. فليس فقط تعلم اللغة العربية 

 لغرض البحث عن العمل، بل لفهم احملتوى من وحي هللا. 
 تعزيز الدافعية يف املرحلة اإلحتياجات الذات (7

االسرتاتيجيات املستعملة هي (self-actualization) مرحلة احتياجات الذات  يف
دف املعرفة احلقيقة. لتحقيق الذات، ينبغي استكشاف الغرض دراسة جتي  هل

اللغة العربية على أساس الكفاءات اليت ينبغي حتقيقها. على سبيل املثال، إذا  
 كان هدف القرآن واحلديث، فالرالب/املتعلم سيكون العلماء والفقهاء غري

يكي، وقال ان  ذلك. إذا كان اهلدف هو السيررة على األدب اإلسالمي الكالس
 سوف يصبح خبريا الصوفية أو الفقهاء الكالسيكية. 

 
    : تعليم اللغة العربيةاملبحث الثاين

 اللغة العربية ميتعل مفهوم .أ
ظلت ظاهرة التعلم تشكل أهم حماور اهتمام علماء علم النفس الرتبوي على  

بعلم النفس اختالف توجهاهتم ورؤاهم، وقد صاحب الترورات املعرفية اليت حلقت 
 31ترورا مواكبا لتناول هذه الظاهرة.

التعليم هو شيئ ضروري يف حياة الفرد واجملتمع ألن التعليم يرشد الناس من  
اجلهل إىل املعرفة والعلوم الكثرية يف هذه احلياة، ال يستريع الناس أن يعيش بدون 

 التعلم إما العلوم التعليم، كما يفعل الناس العمل ال بد بعلم وكثري من العلوم جند يف
الدنيوية واألخروية، كما هو املعروف أن إحدى من أغراض تعليم هو إجادة املعرفة، 
وقال دكتور عبد احلليم حنفي يف كتاب  طرق التعليم اللغة العربية أن التعليم هو 
إيصال املعرفة إىل أذهان الرلبة برريقة قدمية صحيحة وهو الرريقة املناسبة بقوهلم 

                                                           
)القاهرة: دار النشر  سيكولوجية التعلم بين المنظر األرتبا طى والمنظور المعرفىفتحى مصطفى الزيات، 38 

 . 15(، ص.1882للجامعات، 
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سبيل وأقل وقت، وأّن ل  فلسفة وأسسها وهو حيتاج إىل إستعداد علمي وفين أبيسر 
 20ألن املدرس جسدا وعقال ونفسا وروحا منفصلة ومرتمجة متداخلة.

ال ميكن مالحظت  مباشرة، و ن  عملية تغري شب  دائم يف سلوك الفرد أبالتعلم  
وينشأ نتيجة ولكن يستدل علي  من األداء او السلوك الذى يصدر من الفرد، 

وجدان كلمة  املذكور، قد من التعريف 21املمارسة كما يظهر يف تغري أداء الفرد.
إّن التعلم عبارة  عرفنو  .)يف النظرايت السلوكية( تغيري السلوك يعيناملفتاح من التعلم 

عن علية تغيري أو تعديل يف السلوك أو اخلربة، وألجل أن يتم ذلك التغيري أو التعديل 
  24ك جيب أن يقوم الكائن احلي بنشاط معني.يف السلو 

 23وميثل املخرط أدانه الفرضيات الست املذكورة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
(، 1111)باتو سنجكار: جامعة محمود يونس اإلسالمية الحكومية،  طرق التعليم اللغة العربيةعبد الحليم حنفيي، 41

 .11ص. 

 .142(، ص.1113)عمان: دار المسيرةن  علم النفسى التربويصالح محمد علي أبو جدو، 41 

  .14دون سنة(، ص. )قاهرة: مكتبة مصر،  سيكولوجية التعلممصطفى فهمى، 41 
   .142(، ص.1113)عمان: دار المسيرةن  علم النفسى التربويصالح محمد علي أبو جدو، 43
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 أمهية اللغة العربية .1
اللغة العربية فرع من فصيلة اللغات السامية، وقد كتب هلا اخللود بسبب نزول  

، ولذلك انتشرت اللغة العربية 113-114الشعراء: يف السورة  القرآن الكرمي هبا
واسعا، كما ملا تنتشر أية لغة أخرى من لغات العامل فهي اللغة العربية انتشارا 

  22التعابدية للمسلمني يف مجيع بقاء العامل.
 تعليم اللغة العربية  .4

تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والترور يف بناء  
لنظرية مبوقفي إجيايب وهي اللغة قدرة اللغة العربية إجيابيا كانت أم سلبيا وتنشئة ا

العربية الفصحاء. من قدرة اللغة العربية اإلجيايب هي القدرة على التكلم شفاواي  
كان أم كتابة. ومن شفاواي هي القدرة على التكلم مع اآلخرين اب للغة العربية. 
وأما كتابة هو القدرة على اإلنشاء. وقدرة اللغة السلبية هي القدرة على فهم 

الم اآلخرين وقدرة على فهم القراءة. أن قدرة اللغة العربية واملواقفة اإلجابية الك
هي من أمهها لفهم القرآن الكرمي واحلديث النبوى والكتب األخرى املتعلقة 

      23ابإلسالم املكتوبة ابلعربية.
يهدف تعليم اللغات بشكل العام إىل إكساب الدارسني جمموعة من املهارات،  

ت اللغوية هي أبسط وحدات النشاط اللغوي الذي يؤدي أداء صحيحا واملهارا
وجيدا يف أقل زمان ممكن، ويتصل من جماالت االستماع أو احلديث أو القراءة 

وجيمع الرتبويون واللغويون على أن مهارات اللغة أربع وهي  26أو الكتابة.
رات األربع اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة، ولكل مهارة من هذه املها

 مكوانت فرعية أخرى.  

                                                           
، الطبعة األولى، )الرياض: دار المسلم ماهيتها وطرائق تدريسها–المهارات اللغوية أحمد فؤاد محمود عليان، 44 

  .31(، ص. 1111للنشر والتوزيع، 

 .11(، ص. 1111)األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،  أساليب التدريس اللغة العربية محمد على الخولى،47 

 المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب: من النظرية إلى التطبيقفتحي علي يونس ومحمد الرؤوف الشيخ، 42 

 .   23(، ص.1113)القاهرة: مكتبة وهبه: 
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إن الغرض األساسي من تعليم اللغة العربية هو أن يستريع الرالب أن يعرب  
عن نفس  تعبريا كامال صحيحا اب لسان أو القلم وأن يفهم ما يقرأ أو ما يسمع 

 27,أن يشارك يف التفكري فيما حول  بقدر ما تسمع ب  سن  ومواهب .
 ملرحلة التعليم األساسي:وأما األهداف العامة 

اللغة العربية مبرحلة التعليم األساسي إىل أن تعليم يقرتح املؤلف أن يهدف  
 حيقق تالميذ هذه املرحلة األهداف التالية:

التمكن من املهارات األساسية لفنون اللغة العربية، وما يقرتح  املنهج من  (أ
 حمتوى علوم النحو والصرف والكتابة.

لعضوية بني علوم وفنون اللغة العربية والثقافة العربية وعلوم إدراك العالقة ا (ب
 وثقافة الشرعية اإلسالمية.

التمسك ابلقيم اإلسالمية واإلستناد إليها يف سلوك  يف احلياة ويف عالقت  مع  (ت
  28خالق  سبحان  وتعاىل وأسرت  وجمتمع  والناس مجيعا.

 
 اللغة  تعلم افعيةيف د ةعوامل املؤثر ال .ب

هي احلالة اليت تساعد يف حتريك واستمرارية سلوك الكائن احلي وهي حالة الدافع 
داخلية تستهل وتوج  وتدعّم االستجابة وإن خصائص الدافع ال ميكن أن تالحظ 
بصورة مباشرة فالدافع حالة فسيولوجية سلوكية جتعل  مييل إىل القيام أبنواع السلوك 

  49يف اجتاه معني.

 يت أتثر هبا دافعية التعلم هي:ال الداخليةومن العوامل 
 اخلصائص الشخصية -
 اخلربات املاضية -

                                                           
  .15(، ص. 1113، )الرياض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربية، الطبعة األولىمحمد إبراهيم الخطيب، 45 

 .118)القاهرة: مكتبة وهبة، دون السنة(، ص.  المنهج في اللغة العربيةاسماعيل محمد،  علي42 

 . 17(، ص. 1111)اربد: دار الكندى، سيكولوجيا التعلم والتعليم حسن عمر منسي، 48 



36 
 

 والتفضيالت االحتياجات والرغبات -
 دفاهل التوجهات -
 مفهوم الذات والثقة ابلنفس -
 االتساق الذايت -
 التوقعات وصفات -
 الفعالية الذاتية. -
 فشل أم نجاحلالتوقعات  -
 حب االسترالع -
 .التعزيز الذايت -

 :أتثر هبا دافعية التعلم هي اليت ارجيةاخل ومن عوامل
 الناس املتنوعةخصائص البيئة و  -
 تدعيم منة -
 املكافآت -
 ردود الفعل -
 احلمد -
 وافزاحل -
 عنها البعض يعربي ذال نامل -
 املشموالت اليت أدىل هبا البعض -
 30.األهداف واملعايري -

كانت رغبة املسلمني اإلندونيسي عالية يف تعليم اللغة العربية. واسباب  فيما  
 يلى:

 

                                                           
50Robert E. Slavin, Educational Psychology: Theory and Practice (Massachusetts: 

Paramount Publishing, 1994), hlm. 368. 
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 الدينية -
وظيفة العلي اللغة العربية جملتمع املسلمني اإلندونيسي هي اللغة العربية. القرآن  

واحلديث مصدر العظمى يف دين اإلسالم. هذان كتاابن يستعمالن اللغة 
العربية كلغة التفاهم. كل فرد الذي يريد ان يفهمهما جيدا كامال فعلي  تعليم 

  31أسباب إنتشار اللغة العربية يف كل العامل.اللغة العربية. وهذا السبب من 
 الرتبية  -

كانت اللغة العربية هلا دورة مهمة يف الرتبية خصوصا يف الرتبية اإلسالمية. كان 
أعظم مصادر متعلقة ابلرتبية اإلسالمية مستعمال اللغة العربية. التوجي  واملصادر 

كتبها العلماء الشرقي يف تعليم اللغة العربية أعظمها مأخوذة من كتابة اليت  
 األوساط.

 اإلقتصاد -
كان موقع بالد العريب يف هذه الساعة إسرتاتيجيا يف جتارة العاملية. يرلع هذا 

 املوقع ألن هذه البالد انتعاش االقتصادي.
 الثقافة -

كانت ثقافة اإلندونيسيا أعظمها املستمدة من الثقافة اإلسالمية. أصل ثقافة 
م املرلعة من جمتمع العريب يف عهد رسول هللا صلى اإلسالمية هو ثقافة اإلسال

 هللا علي  وسلم.
 السياسة -

متلك منرقة الشرق األوساط موقعا إسرتاتيجيا يف كل امر السياسة. أنواع أقل 
 34حادثة السياسة يف هذه املنرقة متأثرة ابهتمام الواسع عن جمتمع العاملي.

                                                           
)الرياض : جامعة اإلمام  كتاب األدب ،سلسلة تعليم اللغة العربية للمستوى الثالثيم الفريح ، عبد العزيز بن إبره71 

  .81ص.  (،1114اإلسالمية ، محمد بن سعود

"، المجالة الدورية مرجعيات تعليم اللغة الجامعات العامة بإندونيسيايايان نربايان، "تطبيق تعليم اللغة العربية في 71 
     .187-184(، ص. 1114)ديسمبير  3رقم  العربية للناطقين بغيرها في قاات العالم األربع،
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ومن  خلارجية يتأثر يف دافعية التعلم.يف السابق قد عرفنا أن الدافعية الداخلية وا 
مجيع الوسائل واالسرتاتيجيات اليت يستخدمها غريمها هناك منهج التعلم، وهو 

سرتاتيجية يف هذه احلالة إ الرالب لدعم فعالية وكفاءة املواد الدراسية احملددة.
تعين جمموعة من اخلروات التنفيذية اليت صممت يف حلل مشكلة أو حتقيق 

 33ليمية حمددة.أهداف تع
 وإذا أردان أن نتبني هؤالء الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية وجدان ما يلى: 

املسلمون غري العرب الذين يرغبون يف دراسة اإلسالم يف مصادره األصلية ويف   (1
 .قراءة القرآن الكرمي

 املبعوثون الذين يرغبون يف الدراسة يف املدارس العربية، واملعاهد واجلامعات. (4
األجانب الذين يرغبون يف االتصال ابلعرب يف الشوؤن االقتصادية والسياسية  (3

 والثقافية وغريها.
العلماء األجانب الذين يريدون أن يقرءوا عن العلوم العربية والثقافة يف لغتها  (2

    32األصلية.
 

 اللغة تعلم افعيةديف  ج. املؤشرات
أن هناك عدة خصائص  johnsonذهب كما   ملؤشرات يف الدافعيةوأما ا 
 ميكن استخدامها مؤشرا يف دافعية التعلم: الدافعية

 عمل.الرة يف كل اخلميلك  .1
 تربيقات على حتقيق األهداف املرلوب. .4
 تفادة لتحقيق اهلدف.ناالو لدي  اخلرة التعليمية الشاملة  .3
 .ؤّديهااستعمال ردود الفعل يف مجيع األنشرة اليت ي .2
 ديدة.اجلعلومات املاطالع على  .3

                                                           
53Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 155.   

  . 41-41(، ص. 1822)القاهرة: دار الكتب العربي، تعليم اللغة العربية لغير العربمشكلة علي الحديدى، 74 
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 عن اإلجناز. ىرضالفخر و ال .6
 33القلق واخلوف من الفشل.ال  .7

، املعين كان الشخص عنده الدافعية السابقةإذا كان الشخص لديهم الصفات  
قوية مبا في  الكفاية. املتعلمن الذين لديهم الدافع املنخفض سوف أن حيمل  دائما

وال نقدر أمهية اإلجناز،  التعلم غري جيدة. أنشرة التعلم غري منتظمة ودون التخريط
وعدم احرتام وتلقي التغذية الراجعة من املعلمني، وليس لديهم فضول عالية، والقلق 

 واخلوف يف أنشرة التعلم.
اك اتفاق بني علماء النفس على أمهية دور الدافعية يف حتريك وتوجي  هن 

السلوك اإلنسانىى بصفة عامة ويف التعلم والتحصيل الدراس واإلجناز األكادميي 
 بصفة خاصة. 

دائم نسبيا السلوك ال ثر بعضها بعضا. التعلم هو تغرييستأوالتعلم  يةالدافع 
اليت تقوم على  (Reinforced Practice)مارسة أو التعزيز املوحيتمل حتداث كنتيجة من 
التشجيع الداخلي  يالتعلم ه يةدافع حقيقةو عينة. املاهلدف لتحقيق أهداف 

 36.السلوك تغيرياتالإلجراء  االذين يتعلمو  متعلمنيواخلارجي لل

الوقت والظروف والدافعية هي الىت تعد شروطا هامة لتعلم كل ما حيتاجون من 
الدافعية مرتبرة أبداء مجيع اإلستجاابت  نّ أاملنظرين  يفرتض معظم 37ت.اللغا

 عموما،وليد الراقة الالزمة لذلك. و املتعلمة، ولن يظهر السلوك املتعلم، ما مل يتم ت
 عوامل رئيسية هي: أداء الفرد بثالثيتحدد 
 العملقيام  الدافعية أو الرغبة يف -1

                                                           
55Eni Suwarni, Hubungan Gaya Mengajar Dosen dalam Proses Pembelajaran Dengan 

Motivasi Belajar Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas AlAzhar Indonesia, 

Al-Azhar Indonesia, Jurnal Humaniora, Vol. 1, No.4,  2012, hlm. 246-256. 
56Hamzah B. Uno, Teori-teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang 

Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 23. 

 .13(، ص.1114جامعة الملك سعود، ) رياض:  نظريات تعلم اللغة الثانيةميتشل، روزاموند و فلورنس مايلز، 75 
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 العمل قدرة الفرد على قيام -4

 علوماتاملواد و املدوات و األبيئة العمل مبا فيها من  -3

دافعية يف التعلم وظيفة أن  علم النفسى الرتبوييف كتاب  الزيود وآخرينويذكر 
 من ثالثة ابعاد وهي:

 حترر الراقة اإلنفعالية يف الفرد فتثري نشاطا معينا لدي . -1
جتعل الفرد يستجيب ملوقف معني ويهمل املواقف األخرى وتدعف   -4

 للتصرف برريقة معينة يف ذلك املوقف.
     38جتعل حىت حيقق هدف . -3

هلا دور كبري يف جناح الشخص يف التعلم. مؤشرات الدافع للتعلم الدافعية 
( وجود احلافز وأحتياج 4( الرغبة والعمل، )1ميكن لتصنيف على النحو التايل: )

جلائزة يف التعلم، ا ( وجود2( وجود األمال والتمين للمستقبل، )3يف التعلم، )
( وجود بيئة تعليمية مالئمة حىت ميكن 6( وجود املمتع يف أنشرة التعلم، )3)

 الرالب يتعلموا جبيد.

 بشكل: التعلميف  الدوافع استخدام
الثواب والعقاب / فالعقاب ميثل عملية عمدي  إلحداث األمل مـن اجـل أن  .1

السلوك املرغـوب فيـ  ، يتخلى املتعلم عن االستجاابت اخلاطئة ويتبىن 
 والثواب يعزز السلوك املرغوب في .

املنافسة/ تستعمل املنافسة على نراق واسع داخل وخارج الفصل الدراسي  .4
فهي متثل حافزا قواي وحيواي يف جمال التعلم وتؤدي ابلضرورة إىل حتسني أداء 

                                                           
  .184(، ص.1113)عمان: دار المسيرة،  علم النفسى التربويصالح محمد علي أبو جدو، 72 
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تقود إىل  األطفال وتظهر التجارب يف هذا اجملال إىل أن املنافسة املفرطة قـد
 األاننية والفردية يف السلوك عند الرفل ويـزداد ظهـور الغيـرة والتقدم.

معرفة التقدم/ إن الرفل الذي يقف على التقدم الذي حيرزه يف معرفة مـا   .3
حيصل على تشجيع ودافعية أكثر من هذه املعرفة وتشري التجـارب اليك 

قواي جدا يـؤدي إلـى حتسني أجراها ثورندا إىل أن معرفة النتائج متثل حافزا 
 .أداء املتعلم يف عملية التعلم وحمو أخراءه

 ويؤثر يف الدافعية لتعلم اللغات األجنابية من العاملني التاليني:
     Self-Evaluation Criteriaمعيار تقييم الذات  .1

فمن املعروف من الناحية النفسية، أن الفرد الذي يدرس لغة أجنبية، 
ميكن أن تقوم تقدم  الدراسى يف هذه اللغة. يؤيد ذلك ما أشار إلي  

Hoeningswald القدرة على تقييم الذات، فيشعر بعض أّن البعض لدي  
  ليس البعض اآلخر يرى نفسف ة كبرية يف تعلم لغة معينة.بدافعي الرالب

 درا على تعلم لغة معينة.قا
   The Students Attitudesجتاهات الرالب ا .4

ات األجنبية هو اجتاهات لتعلم اللغادافعية العامل الثاين الذي يؤثّر يف 
قد يشعر الرالب بسخف األنشرة املختلفة يف تدريس اللغات الرالب. 
ب املنزيل داخل الفصل الدراسى أو يف املعمل اللغوى أو يف الواجيف األجنبية 
 ي  يف املنزل.الذي يؤدّ 

املتوسط،  ر أو بعض الكبار ذوى الذكاءومن املعروف أن األطفال الصغا
ال ميارسون هذه األنشرة مثل الكبار أو مثل الرالب األذكياء. ويرجع ذلك 
إىل اجتاهات الرالب يف تعلم اللغة األجنبية فكثري من الرالب يف عصران 

تدريس مادة معينة. جيب أن يرتبط برموح هؤالء ال احلاضر، يرى أنّ 



42 
 

الرالب، هلذا كانت اجتاهات الرالب وما يرتبط بدافعيت  من األمور 
 الضرورية يف تقدم  الدراسي يف تعلم اللغة األجنبية.

واملدرس اخلبري يف تعلم اللغة األجنبية، يعلم أن دافعية الرالب يف تعلم لغة أجنبية 
. ويصعب إاثرة هذه الدافعية عن طريق ما يعرف تكون ذات حماور متعددة

     31ابحليل التعليمية.
اجتاهات الرالب واملؤثران هذان العامالن ومها معيار تقييم الذات و 

 التعلم اللغات األجنبية.دافعية الرئيسيان يف 
 

 : منوذج تعلم اللغة العربيةاملبحث الثالث
 اللغة العربية منوذج التعلممفهوم  .أ

منوذج التعلم هو اسلوب يف تعلم جيعل املتعلم سهال ليعرف املعلومات التعليمية. 
أن منوذج التعلم هو طريقة اثبتة يستعمل املتعلم على قبض املعلومات  انسوتيونقال 

. ومث قال ديفرتور أن منوذج التعلم عند الفرد 60وطريقة الذاكرة والتفكري وحيل املشكلة
 61د املعلومات مث يرورها.هو جمموعة كيف يفهم الفر 

قال فرسيع أن منوذج التعلم هو اسلوب اإلنسان لبداية تركيز واستيعاب وعملية 
ومجع املعلومات اجلديدة الصعبة.وهو اسهل الرريقة وموافقة على سلوك الفرد يف 
عملية تعلم  حىت يستريع أن جيمع بني تركيز واستيعاب وعملية وجيع املعلومات 

 64التعلم. جيدا خالل عملية

                                                           
 .113(، ص. 1821)رياض: جامعة الملك سعود،  علم اللغة النفسيمنصور، عبد المجيد سيد أحمد، 78 

60Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 94. 
61DePorter, Bobbi, Quantum Teaching. terjemah: Ary Nilandary (Bandung: Kaifa, 2000), 

hlm. 110. 
62Parshnig, Barbara, The Power of Learning Style : Memacu Anak Melejitkan Prestasi 

Dengan Mengenali Gaya Belajar Mereka. terjemah: Nina Fauziah (Bandung: Kaifa, 2007), hlm. 

31. 
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استعمال منوذج التعلم يف عملية تعلم . ومنوذج التعلم هو معيار  يتعلق املتعلم
سلوك الفرد. كل الشخص ميلك منوذج التعلم املتنوع حسب سلوكهم. كما قال مهزة 
أنوا أن منوذج التعلم هو طريقة التعلم اليت يريدها املتعلم حىت يستريع املتعلم من  أن 

 63التعليمية من املدرس بسريع وجيد. يقبض ويفهم املادة
وأما طريقة حيب هلا املتعلم يف تعلم  حىت يستريع أن يعامل املعلومات املقبولة 
من املدرس جبيد مسيت بنموذج التعلم. قال مسفليس أن منوذج التعلم هو أحب 

 62.الرريقة عند املتعلم لعملية معلومات  وخربات 
 

 اللغة العربية تقسيم منوذج التعلم .ب

 وقّسم ديفورتري منوذج التعلم ثالثة أقسام وهي:
الىت صنعت أو ذكرت.  منوذج التعلم البصري وهو منوذج التعلم بوصول بصري .1

 مثال الون واتصال بني زاوية وصور العقل.
منوذج التعلم السمعي وهو منوذج التعلم بوصول على كل أنواع الصوت والكلمة  .4

مثال األغاين والنغمة واإليقاع والرميا واحلوار الداخلي اليت صنعت أو ذكرت. 
 والصوت البارز.

منوذج التعلم احلركي وهو منوذج التعلم بوصول على كل احلركات والعاطفات اليت  .3
صنعت أو ذكرت. مثال احلركة والتنسيق واإليقاع واالستجاابت العاطفية والراحة 

 63اجلسدية.

                                                           
63Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Dunia Pembelajaran ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hlm.180. 
64Samples, Bob, Revolusi Belajar untuk Anak: Panduan Belajar Sambil Bermain untuk 

Membuka Pikiran Anak-anak Anda. terjemah: Rahmani Astuti (Bandung: Kaifa, 2002), hlm. 146. 
65DePorter, Bobbi, Quantum Teaching. terjemah: Ary Nilandar. Bandung: Kaifa,2000), 

hlm. 112.  
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م السابق هو احب عند املتعلم وافعال مبعرتف تقسيم منوذج التعل كما نظران أنّ 
يف اتباع املتعلم على الدرس حىت يستريع استيعاب املعلومات الىت أعرى املدرس 

 .جيدا وسريعا وحيصل على نتيجة األقصى يف التعليم
ورغم أن كثري من الشخص ميلك وسيلة منوذج التعلم الثالثة املذكورة، ولكن كاد 

 وذج التعلم ويعمل كامصفاة للتعلم وعملية واتصاالت.الشخص ميال على احد من
 

 اللغة العربية ج. مميزات منوذج التعلم
 قال فرسيع أن منفعة من منوذج التعلم هي: 

 حلصول على املعلومة املهمة عن نفس  .1
 لتفهم املزااي والضعفات يف التعلم وتذكري وحل املشكلة .4
 لتربيق املهارات التعليم .3
 التعلملتنمية دافعية  .2
 لتربيق جائزة وثقة النفس .3
 66جلعل البيئة التعلمية مرابقا حسب نوذج التعلم عند املتعلم. .6

 وقالت روش أن منفعة من منوذج التعلم هي: 
 لتربيق أداء املتعلم يف التعليم .1
 لتنمية دافعية اإلجناز على املتعلم .4
 إثراء خربة التعليم عند املتعلم .3
 لنشأة ثقة النفس يف التعليم .2
 67إثراء اخلربة يف كل جهة احلياة. .3

                                                           
66Parshnig, Barbara, The Power of Learning Style : Memacu Anak Melejitkan Prestasi 

Dengan Mengenali Gaya Belajar Merek,. terjemah: Nina Fauziah (Bandung: Kaifa, 2007), hlm. 

105. 
67Rose, Colin & Malcolm J. Nicholl, Cara Belajar Cepat Abad XXI. terjemah: Dedy 

Ahimsa (Bandung: Nuansa, 2002), hlm.131. 
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وشعر املتعلم تربيق اجلودة يف تعليم  إذا يستريع أن يرتجم منوذج تعلم  يف  
انشرة التعليم سواء أكانت يف املدرسة أم يف البيت. استخدام منوذج التعلم ميكن ان 
أعرى إصالحا كامال على املتعلم الذي ميلك اإلجناز الداين، حسب املتعلق مع 

على والداين من اإلجناز التعليم. وإذا يستخدم املتعلم منوذج تعلم  جيدا فيحصل األ
على اإلجناز اجليد وابلعكس. عرّب فرسيع عن إستخدام منوذج التعلم سيعري اصالحا 

 68سريعا وممتازا للمتعلم عنده اإلجناز الداين.
 :يمنفعة من منوذج التعلم للمتعلم همث نستريع أن خيلص  

 هارة التعليميةلتربيق امل .1
 لتنمية دافعية التعلم .4
 لتربيق ثقة النفس .3
 حلفظ انضباط املتعلم يف التعليم .2

 

 

  

                                                           
68Parshnig, Barbara, The Power of Learning Style : Memacu Anak Melejitkan Prestasi 

Dengan Mengenali Gaya Belajar Mereka. terjemah: Nina Fauziah. (Bandung: Kaifa, 2007), hlm. 

131. 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهحه .أ

البحث الرتبوي والبحوث يف التعليم هي البحوث اليت تتعلق مبجال الرتبية والتعليم 
  61واملناهج واملشكالت الدراسية.مثل ظروف التدريس 

حصل حىت  ختلفة،املب ييف طرق أو أسال  يف حتقيق اهلدف، جيب أن تتبعأما 
البحث هي وسيلة النوعي  ما طرق البحث املستخدم يف إعدادأ. اهلدف ابلثبات

مراجعة الكتب ذات استخدمت ، وكذلك البحث إىل امليدان املنهج الوصفيو 
 الصلة.

النوعي أبن  منهجية حبث كمي يف العلوم تركز على وصف يعرف البحث 
الظواهر وصفا دقيقا وعلى الفهم األعماق هلا.وقد اختذ البحث النوعي عدة أمساء. 

 Fieldwork .70 ومنها خاصة يف جمال دراسات علم اإلنسان، العمل امليداين
وخارجيا متعلمي اللغة العربية داخليا  يةدافععن  وصفال يسعى البحث إىل
يتم توجي  . و ودور املعهد لتنميتها عهد عبد الرمحن بن عوفومنوذج تعلمهم يف امل

 Lexyاألسلوب مع املنهج الوصفي من خالل بوجدان واتيلور يف كتاب  هنج 

J.Moleong  لي. حىت يف هذه احلالة ال ينبغي الكوالفرد بشكل اخللفية  البحثهو
 71فرضية، ولكن نظره كجزء من احلاجات.الو تغري أاملعزل الفرد أو املنظمة إىل 

دراسة هو : ومن تعريف البحث الوصفيهذا البحث هو البحث الوصفي 
 هذاصور، وليس األرقام. و ، و تمالكالوصفية هتدف إىل مجع البياانت يف شكل 

                                                           
(، 1111)عمان: مكتبة المجتمع العربي،  النوعي في التربية وعلم النفسي لبحثثائر أحمد غباري، وأصحابه، ا28 

 .12ص.
 .33، ص.البحث النوعي في التربية وعلم النفسيثائر أحمد غباري، وأصحابه، 51 

71Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2012), hlm. 

4.  
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يكون املفتاح على ما حبث  بيق املنهج النوعي. ومن ذلك، كل مجيعمن ترسبب ال
 74من قبل.

البحث الذي استخدام  الباحث فهو منهج وصفي حتليلي، ألن  وأما منهج
البياانت تتكون من الكلمات والتعبري واملعلومات الىت هلا الرتابط والتالزم وثيق الصلة 

   73بواقع الظاهرة حني وقوع البحث مث حيللها الباحث للوصول إىل نتيجة البحث.
إسرتاتيجية من اسرتاتيجية هذا البحث هو دراسة احلالة. دراسة احلالة هي 

البحث النوعي وهي عبارة فحص دقيق وعميق لوضع معني أو حالة فردية، أو حادثة 
معينة أو جمموعة من الواثئق احملفوظة. فالفكرة األساسية يف دراسة احلالة هي أن تتم 
دراسة حالة واحدة )ورمبا عدد من احلاالت( بشكل مفصل ودقيق وابستخدام كافة 

  72املناسبة.الوسائل 
 حضور الباحث .ب

حضور الباحث ضور الباحث جلمع البياانت. حاستفاد يف البحث النوعي،   
حضور الباحث يف امليدان يكون نفس . و بالبياانت  جدا ألن  مجع الباحث ةضروري
 حال منحث املالحظات واإلستماع ثبيتا البا ئاملشارك يف مجع البياانت، أد مراقب

 73صغري.الكبري إىل حال ال
ة مباشرة يف امليدان نشرة البحث، قام الباحث عالقألذلك، يف إجراء   

حضور ومشاركة ميكن رئيسية، الداة األ ة عنبار عو للحصول على مجع البياانت. 
م ستخدا ملعىن والتفسري من اخلاضعني ولوإلجادة ا امليدان البحثالباحث يف 

                                                           
72Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.11. 
73Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 309.   

(، 1111)عمان: مكتبة المجتمع العربي،  البحث النوعي في التربية وعلم النفسيثائر أحمد غباري، وأصحابه، 54 

 .35ص.
75Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.117. 
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لباحث أتكيد وعقد الفحص مرة اميكن و  حث غري البشرية.أدوات البالباحث 
 76عىن الواردة في .املأخرى. ومن هنا إشراك و تقدير الباحث يتحكم يف تفسري 

ضع شرة عن كثب الو ايدان البحث ملراقبة مباملحضور الباحث يف  ما اهلدفأ  
 منلموسة املاحلصول على نتائج يعين . الغرض من  عهدوالظواهر اليت حتدث يف امل

 تالية:خالل اخلروات ال
عبد املعهد ىل طرف إن يستأذن الباحث أىل ميدان البحث، ال بد إدخول القبل  (1

ل نفس  إىل املكوانت املوجودة في  سواء من خالالرمحن بن عوف ويتعرف 
 غري رمسية، لتقدمي النية والغرض. أماالجتماعات واللقاءات رمسية 

 يف امليدان لفهم خلفية البحث حقيقة. ىر جتاملالحظات  (4
ختريط اجلدوال الزمين لألنشرة البحثية بناء على اتفاق بني الباحث ومواضيع  (3

 البحث.
 من خالل املالحظة واملقابالت والواثئق عهدتنفيذ مجع البياانت يف امل (2

  ل الزمين املتفق علي .اوفقا للجدو  واإلستبياانت
 يفد عبد الرمحن بن عوف الذي يقع عهاملالبحث هو  لتنفيذ املكان أما ابلنسبة
 ار الباحثياخت السبب الشرقية. ىمباالنج، جاو  426رقم  Tlogomasالرريق  

يف متعلم  يف حتسني نوعية  عهدامل اهتمام الباحث لنجاح هذإن أل هذا املعهد،
يتكون من جمموعة واسعة من  في الذين درسوا  تعلموناللغة العربية. امل تعلم
 يجةعهد عبد الرمحن بن عوف هو نتاملمث التعليمية املتفرقة والعمل.فيات اخلل

 (Asia Muslim Charity Foundation) سيا اخلرييةآمؤسسة مسلم بني  يةتعاون
 جامعة احملمدية ماالنج.و 
 
 

                                                           
76Sudjana, Nana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar 

Baru, 1989), hlm. 196. 
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 البياانت مصادرج. 
شكل ب البياانتن كوّ وتت الاحلعن  يةالبياانت مجع من بينة. البياانت وصف 

 77واألرقام والرموز، وغريها.املعلومات 
املثال،  حلصول على البياانت. على سبيل هي طريقة در البياانتافأن مص 

يف مجع البياانت، أو اإلستبياانت قابلة الواثئق أو امل أواملالحظة  استخدم الباحث
على و يعري اإلجابة  ابو يملدعى، يعين الناس الذين يستجفمصدر البياانت هو ا

 و شفواي.أاحث، حتريراي األسئلة من الب
 إىل نوعني: مصادر البياانت تنقسمو 
 ةمصدر البياانت األساسي (1

مع بياانت جملالبني مباشرة عن تهي مصدر البياانت الىت  ساسيةالبياانت األ 
األفعال اليت حصل عليها الباحث  صدرت البياانت من الكلمات أو 78البياانت.

ث نشرة البحأمن وجوه  واإلستبياانت املباشرةة أو املالحظة من املقابالت واملراقب
 يف مكان البحث.

  Purposive Samplingالعني مبنهج  خذأاستخدم الباحث  ،املخابرلتحديد و  

 رأخذ العينات ملصد هيSnowball Sampling . Purposive Sampling و
 العارفاعتبارات معينة يعىن الشخص  ل منااملث البحث مع اعتبارات املعينة.

الرئيس يف مكان البحث حىت  وأ، أو رمبا هو املدير البحث حول ما نتوقع  اري كث
  71املباحثة. شاف األشياء أو املواقف االجتماعيةتكلباحث ا ايسمح 

مىت يبدأ البحث تحديد استراعة ل الباحث Purposive Sampling أعرىمث  
بياانت، مث الصدر فتاحي ملاملاملخابر تثبيت ب ةياستعمل هذه تقن. عادة، وهناين 

 Snowball Sampling .Snowballتقنية بخرين اآل خربيناملإىل البياانت ترورت 

                                                           
77Muhammad Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.  
78Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 225. 
79Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 218. 
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Sampling  يكونو قليل يف البداية  اعددهكلما   در البياانت، وصأخذ م تقنيةهو  
ومل  ةقليلاجملموع  البياانت من عددالتقنية ألن  ههذواستعملت . وقتا طويال ابري ك

ليكون خر اآلشخص البحث على يمكن ل. فت املرلوبليعري البياان يكفي
 80بياانت.المصدر 

 (palace)واملكان   (person)تتكون ابلشخص  األساسيةالبياانت  يف البحث، 
خرب من خالل املمعاجلتها مباشرة من و  هي البياانت احملصول مث مجعتو 

وأستاذ دير املعهد م هو Person. ومن جهة املالحظات واملذكرات ومقابالت
هو متعلمي اللغة العربية على  Palace ة. وأما من جهةألساتذاو  تعليمقسم ال

 لكل من يتعلق هبذاعهد عبد الرمحن بن عوف وكذلك امليف  مستوى التمهيدى
 البحث.

هم الوكالء واملخربين الذين ، أوال والسبب من اثبات املخربين املذكورة، 
هم  ،اثنياو .عهد الرمحن بن عوفاملة العربية يف م اللغييشاركون مباشرة يف تعل

من  كثر دقةأبفهمون ي، هم اثلثا. ووحّلها البحث كلةشعلى امل حقيقيا ايعرفو 
 عهد عبد الرمحن بنامل حول تعليم اللغة العربية يف كلةملشاباملعلومات فيما يتعلق 

 .عوف
 البياانت الثانوية  (4

ول من الواثئق الرمسية والكتب ونتائج صاحملالبياانت الثانوية هي البياانت  
 )الثانوية(بياانت إضافية الاليوميات وهلم جرا. مصادر  التقارير شكلالبحوث ب

. ةهي مصدر البياانت من خارج الكلمات واألفعال يعىن مصدر البياانت املكتوب
مصادر البياانت الثانوية هي مصدر البياانت التكميلية اليت ختدم البياانت 

 .(Paper)األساسية وعدة مسيت ابلورقة ة املرلوبة من البياانت الكامل

                                                           
80Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Arruzz Media, 2014), 

hlm. 91. 
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 يسّمي مصدر من خارج الكلمات واألفعال  أنّ  Lexy J.Moleongوأوضح  
املواد قّسمت . انرالقا من مصدر البياانت، أن يدفع  صدر الثاين، وال ميكنمب

 واجملالتمصدر من الكتب على  من مصادر املكتوبة اإلضافية املستمدة 
. يف هذا البحث، 81ومصادر من احملفوظات والواثئق الشخصية، والواثئق الرمسية

عن الدورات  شكل النص أو الواثئق املكتوبةب (paper)حصلت البياانت الثانوية 
عن  وصفما يأو نتيجة اإلمتحان أو الكراسة لدخول املعهد وكل  أو القاءات

 ودور املعهد لتنميتها. محن بن عوفد عبد الر عهيف امل ية متعلمي اللغة العربيةافعد
 سلوب مجع البياانتأ .د

 أسلوب مجع البياانت يف هذا البحث هي :  
 أنّ  من املراد  84يعين "وسيلة جلمع البياانت من طريق األنشرة اجلارية". الحظةامل (1

املالحظة يعين يالحظ  83.عهدسلوك الرالب مباشرة يف امل الحظي الباحث
يف املكان البحث.  ما حيدث شيء، ومشاهدة ابهتمامالشخص أو الابنتباه 

ويالخظ الباحث عن أنشرة املعهد والفصل وسلوك متعلمي املعهد لكي نعرف 
 .  تعلمهمحسب منوذج دافعية متعلمي اللغة العربية دور املعهد يف تنمية 

املقابلة وهي تفاعل اللفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول في  شخص  (4
القائم ابملقابلة أن يستشري معلومات شخص أخر واحلصول على بعض البياانت 

أبنّ  حمادثة موجهة يقوم هبا فرد مع آخر أو أفراد وبعبارة أخرى،  .82املوضوعية
دير املعهد وأستاذ قسم . وأما املقابلة تعمل مع مآخرين النسغال هلا يف البحث

 ة.ألساتذاو  تعلمال

                                                           
81Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2012), hlm. 

159. 
82Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), hlm. 220. 
83Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan 

(Bandung:Refika Aditama, 2012), hlm. 209.  
(، 1111)عمان: مكتبة المجتمع العربي،  البحث النوعي في التربية وعلم النفسيثائر أحمد غباري، وأصحابه، 24

 .172ص.
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سئلة املكتوبة تستعمل حلصول على املعلومات أو هي جمموعة األاإلستبانة،  (3
 ذي متعلق ب . يف هذا البحث استخدمالبيان من املخرب عن بيان شخصيت  أو ال

، حيث ستكون اإلجابة منها لوصف املسألة البحث. املفتوحةالباحث اإلستبانة 
لعربية داخليا دافعية متعلمي اللغة امقدار  رريقة لوصفاستخدمت هذه ال

وليست  مباالنج. محن بن عوفر عهد عبد اليف املومنوذج تعلمهم  ياوخارج
 اإلستبانة للحساب ولكن إلكتشاف فقط.

 على شكل مكتوابكان الواثئق، سواء   "تقنيات مجع البياانت جلمعالواثئق، وهو  (2
مع الغرض والرتكيز على  املناسبة. مث اختيار جمموع الواثئق تاونيّ الكرت  مأ اتصور  مأ

 بحثية احملفوظاتالورقة الواثئق أو الاملشكلة. املراد يعين مجع البياانت من خالل 
بسسب هذا البحث هو دراسة مؤسسية، فأرشيف والبياانت مهم  .ضرورية

  .نتيجة البحثتخريط وتنفيذ ل
ة يف تعلق املناقشتاليت يف هذا البحث، قام الباحث بتحليل عدة من الواثئق  

املثال  البياانت األخرىهعد عبد الرمحن بن عوف أو املعن ظروف البحث إما 
أو نتيجة اإلمتحان أو الكراسة لدخول  عند الدورات أو القاءات الواثئق املكتوبة

دافعية متعلمي اللغة دور املعهد يف تنمية وصفية عن  لىع املعهد وكل ما يدل
 .تعلمهمحسب منوذج العربية 

 حتليل البياانته. اسلوب 
النوعي الوصفي. وهو حتليل نتيجة البحث وأما اسلوب حتليل البياانت هو 

لوصفية. حيلل الباحث واستعمل النظر والتصميم التنظيمي املوجود يف أحد قسم 
العلم. بنتيجة حتليل البياانت، ميكن الباحث أن يفسرها برريقة اكتشاف 

لم. من هذه احلجة، صمم الباحث بينة العناصر من البينة املتعلق أبحد قسم الع
هيربمان برريقة اتصال عناصر البينة مع هيكال العناصر حصلة من البينة. كما 
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أن اسلوب حتليل البياانت من هذا البحث فهو فرز البياانت وعرض  وميلس
 البياانت والتحقيق. 

 البياانت  و. فحص صحة
حتليل البياانت مث اختبار  بعد البياانت والتحقق من صحة هاالختبار صدقأن  

د املرجعية كي تستفيد البياانت استخدام التثليث واملواالباحث  استخدمفها، قدص
 83متاما أم ال. اصاحلكون تل

وقات. واألررق ال حسب ختلفةاملمن  شهايالتثليث: أن  فحص البياانت وتفتّ  (1
 تقنيات مجع البياانت والوقت.بتثليث ال موجود من مث،و 

من املواد املرجعية هي وجود املساند إلثبات البياانت اليت  راداملواد املرجعية: امل (4
حيتاج إىل املقابلة من بياانت ال بد وجد الباحث من قبل. على سبيل املثال 

 لصوراب املسند وهو تسجيل املقابلة، أو وصف عن احلال ال بد أن يسند
86.املناسبة

                                                           
85Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 272. 
86Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 273-275. 
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 الرابعالباب 

 ومناقشاهتا عرض البياانت

 املبحث األول: نتائج البحث
 حملة موجزة عن معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج .أ

 اتريخ أتسيس معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج .0

أتسست أول مؤسسة تعليمية إسالمية يف شكل معهد عبد الرمحن بن عوف 
بدء من القلق سخية  م وهذا 4002ه أو سبتمرب  1243مباالنج يف شهر شعبان 

 من دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل عدم إتقان اللغة العربية اجملتمع  مسلم
من سكان املسلم يف العامل هو اندونيسيا لذلك  اإلندونيسية، حيث فيها عدد كبري

يريدون أن ينشروا اللغة العربية وتعزيز القاعدة املعرفية ملسلمني اندونيسيا. مث يتحقق 
الرغبة النبيلة من خالل  معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج الذي نتيجة التعاون بني 

 87مؤسسة مسلم آسيا اخلريية واجلامعة حممدية ماالنج.

مؤسسة مسلم آسيا اخلريية هي مؤسسة إجتماعية غري رحبية وسياسية وقد 
م 4004م ولكن أتسست رمسيا فس عام 1114أنشئت يف اندونيسيا منذ عام 

 88السم مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية ومركزها الرئيسي يف جاكرات.اب

واهلدف الرئيسي من مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية  هو توفري فرصة عظيمة 
للمجتمع، وخاصة للدعات لتكون قادرة على تعلم اللغة العربية ابعتبارها لغة القرآن 

ا خاصة يف ماالنج. ونشر تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف إندونيسي
واهلدف معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج لتحصيل اخلرجيني عاملا عن علوم 

                                                           
 (  1115أبريل  2)ماالنج،  توثيققسم اإلدارة المعهد عبد الرحمن بن عوف، 25 

88http://ibnuauf.almaahid.com/index.php/main/view/2038/informasi_umum_3  يؤخذ في

.1115أبريل  7تاريخ   

http://ibnuauf.almaahid.com/index.php/main/view/2038/informasi_umum_3
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ويستريع ان يرتجم واحملاورة ابللغة العربية وخبري لنشر القيمات اإلسالمية  يةاإلسالم
 81واللغة العربية ويستريع إلجابة املسائل الدينية املعاصرة يف اجملتمع. 

عهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج البيئة املجعل سابقة، لوصول على األهداف ال
التعليمية جيدا وتوصيال لرالب املهعد حىت أن يكونوا سارعون ويفهمون عن اللغة 
العربية وعلوم اإلسالمية مع مرافق التعليم كاملكتبة و املعمل ومسكن للرالب 

 وغريها.     

ستخدامات واإلرشادات عهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج عظيمة الاملحاول 
والتعليمات اىل الرالبة يف اللغة العربية. حىت يستريع أن يقدر املهارات اللغوية 
األربعة: الكالم واإلستماع والكتابة والقراءة. ومن جهة أخرى، واصل معهد عبد 
الرمحن بن عوف مباالنج طالبت  ملعرفة علوم دين اإلسالم الصحيحة وممارستها يف 

 احلياة. 
 عهد عبد الرمحن بن عوف مباالنجاملع اجلغرايف موق .0

عهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج يف بالط اخلامس من مسجد أ.ر فخر امليقع 
ماالنج جاوي  426ماس رقم  الدين من جامعة حممدية مباالنج شارع رااي تلوجو

 .الشرقية
 عهد عبد الرمحن بن عوف مباالنجاملاملدرسون واملتعلون يف  .3
 املدرسنيأحوال  (أ

هم متخصصون يف قسم  عهد عبد الرمحن بن عوف مباالنجمدرسي امل
تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية واختياره على أساس معايري حمددة منهم. 

                                                           
89http://ibnuauf.almaahid.com/index.php/main/view/2038/informasi_umum_3 يؤخذ في 

.1115أبريل  7تاريخ   
 

http://ibnuauf.almaahid.com/index.php/main/view/2038/informasi_umum_3
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وبعضهم متخرجون من اجلامعات يف الشرق األوسط و إندونيسيا. ويستريعون 
 10مثانون األشخص.  مأن يتكلموا ويكتبوا اللغة العربية ابلفصاحة وعدده

 (1جدول )
 خلفية اجلامعة اإلسم الرقم

1 
Ali Wafa, Lc S1 Syariah LIPIA Jakarta 

4 
H. Sofyan Sofi, Lc S1 Dakwah wa Ushuluddin Madinah 

3 
H. Muhammad Taufiq, Lc, 

M.Pd 

S2 Islamic State Malang (UIN Maliki) 

Arabic Language 

2 
H. Imam Rofi'i, Lc S1 Universitas King Saud 

3 
Hamzah Asrori, Lc S1 Syariah LIPIA Jakarta 

6 
Kukuh Setiawan S1 Syariah LIPIA Jakarta 

7 
Mohammad Latif, Lc S1  Ushuluddin Madinah 

8 
Muhammad Reza Adi 

Nugraha, Lc 

S1 Syariah Madinah 

 
 أحوال املتعلمني  (ب

للسنة الدراسة  عبد الرمحن بن عوف مباالنج معهدوأما عدد املتعلمني يف 
متعلمني )إخوان( وعدد سن من املتعلمني  133م، حويل 4017-4018

                                                           
 (1115أبريل  2)ماالنج،  توثيققسم اإلدارة المعهد عبد الرحمن بن عوف، 81 
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خمتلف فمنهم الشباب وبعضهم العجوز وبعضها مل يتزوج وغري ذلك، كما يف 
 اجلدول اآليت:
 عدد متعلمى معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج( 0جدول )

 11م0109-0100للسنة الدراسية 
 املستوايت

 الرابع الثالث  الثاين األول )ب( األول )أ( التمهيدي

42 43 41 42 40 1 

 
 80.هيكال تنظيم معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج  .1

 (5جدول )
 وظيفة اإلسم الرقم

1 
Ali Wafa, Lc مدير املعهد 

4 
H. Muhammad Taufiq, Lc, 

M.Pd 
 وكيل املدير املعهد

3 
H. Sofyan Sofi, Lc قسم النشاط 

2 
H. Imam Rofi'i, Lc قسم الرالب 

3 
Hamzah Asrori, Lc قسم اإلدارة 

6 
Mohammad Latif, Lc قسم التعليم 

                                                           
 (1115أبريل  2)ماالنج،  توثيققسم اإلدارة المعهد عبد الرحمن بن عوف، 81 

 (1115أبريل  2)ماالنج،  توثيققسم اإلدارة المعهد عبد الرحمن بن عوف، 81 
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 املنهج الدراسي يف معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج .3

منهج دراسية اليت تعتمدها مؤسسة  معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنجيستخدم 
الدراسات اإلسالمية والعلوم العربية جاكرات، وختصص يف قسم اإلعداد اللغوي. 
حيث كل املعاهد حتت ظل مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية يستخدم جمموعات 
الكتب من سلسلة تعليم اللغة العربية نشرهتا اجلامعة اإلمام حممد بن السعود 

العربية السعودية اعتبارا من الكتب املدرسية. وكذلك يستعمل اإلسالمية اململكة 
 13هذا الكتاب للتعليم مادة التعبري الشفهي أيضا.

خبمسة أقسام الفصول  معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنجوينقسم التعليم يف 
 الدراسية وهي التمهدي واألول والثاين والثالث والرابع.

 املستوى التمهيدي 

احلصة عدد املــــــادة م  املقرر 

 القرآن الكرمي 3 حتسني التالوة 1

1العربّية بني يديك  16 اللغة العربّية 4  

 مذكرة احلديث 3 الثقافة اإلسالمّية 3

 - 1 حممدية 2

                                                           
 .5،  ص. توثيقالكشافة الدراسية بالمعهد عبد الرحمن بن عوف، 83 



59 
 

  43 اجملموع 

  2 عدد املواد 

 
 املستوى األول 

 م املــادة عدد احلصـة املقرر

دروس من القرآن الكرمي 
للمستوى األول )كتاب 

 السلسلة(

 1 القرآن الكرمي 3

. التعبري للمستوى األول 1
 )كتاب السلسلة(

. كتاب الصور للمستوى 4
 األول )كتاب السلسلة

. القراءة والكتابة للمستوى 3
 األول )كتاب السلسلة(

 4 فهم املقروء 8

تدريبات على األمناط 
 للمستوى األول

 3 التدريبات 2

 2 التعبري الشفهي 2 املوج  للمبتدئنيالتعبري 

التعبري  4 التعبري املوج  للمبتدئني
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 التحريري

 3 األصوات 3 األصوات للمستوى األول
 6 اخلط 1 كراسة اخلط

  اجملموع 03 

  عدد املواد 0 
 املستوى الثاين 

 م املــادة عدد احلصـة املقرر

دروس من القرآن الكرمي 
 للمستوى الثاين )كتاب

 السلسلة(

 1 القرآن الكرمي 3

احلديث للمستوى الثاين 
 )كتاب السلسلة(

 4 احلديث 4

القراءة  للمستوى الثاين )كتاب 
 السلسة(

 3 فهم القروء 6

. النحو للمستوى الثاين 1
 )كتاب السلسلة(

. الصرف  للمستوى الثاين 4
 )كتاب السلسلة(

 2 التدريبات 6

الكتابة للمستوى الثاين )كتاب 
 السلسلة(

 3 اإلمالء و اخلط 4
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التعبري للمستوى الثاين )كتاب 
 السلسلة(

 6 التعبري الشفهي 2

التعبري للمستوى الثاين )كتاب 
 السلسلة(

 التعبري التحريري 4

  اجملموع 03 

  عدد املواد 0 

 
 املستوى الثالث 

 م املــادة عدد احلصـة املقرر

دروس من القرآن الكرمي 
الثالث )كتاب للمستوى 

 السلسلة(

 1 القرآن الكرمي 4

احلديث للمستوى الثالث 
 )كتاب السلسلة(

 4 احلديث 4

الفق  للمستوى الثالث )كتاب 
 السلسلة(

 3 الفق  1

صور من التاريخ اإلسالمي 
للمستوى الرابع )من أول 

 الكتاب حيت وفاة الرسول(

 2 التاريخ اإلسالمي 1
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الثقافة اإلسالمية للمستوى 
 الثالث

 3 الثقافة 1

القراءة للمستوى الثالث 
 )كتاب السلسلة(

 6 فهم املقروء 3

األدب للمستوى الثالث 
 )كتاب السلسلة(

 7 األدب 3

التعبري للمستوى الثالث 
 )كتاب السلسلة(

 8 التعبري الشفهي 3

التعبري للمستوى الثالث 
 )كتاب السلسلة(

 التعبري التحريري 3

الثالث الكتابة للمستوى 
 )كتاب السلسلة(

 1 اإلمالء 1

. النحو للمستوى الثالث 1
 )كتاب السلسلة(

. الصرف للمستوى الثالث 4
 )كتاب السلسلة(

 10 القواعد 2

التوحيد للمستوى الثالث 
 )كتاب السلسلة(

 11 التوحيد 1

  اجملموع 03 

  عدد املواد 00 
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 املستوى الرابع 

 م املــادة عدد احلصـة املقرر

دروس من القرآن الكرمي 
للمستوى الرابع )كتاب 

 السلسلة(

القرآن  4
 الكرمي

1 

احلديث للمستوى الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 4 احلديث 4

الفق  للمستوى الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 3 الفق  1

صور من التاريخ اإلسالمي 
للمستوى الرابع )من اخللفاء 

 الراشدين حيت آخر الكتاب(

التاريخ  1
 اإلسالمي

2 

الثقافة اإلسالمية للمستوى 
 الرابع

 3 الثقافة 1

أصول الفق  )الشيخ حممد بن 
 صاحل العثيمني(

 6 أصول الفق  1

البالغة و النقد للمستوى الرابع 
 )كتاب السلسلة(

 7 البالغة 4

األدب للمستوى الرابع )كتاب   8 األدب 4
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 السلسلة(
التعبري للمستوى الرابع )كتاب 

 السلسلة(
التعبري  3

 الشفهي
1 

التعبري للمستوى الرابع )كتاب 
 السلسلة(

التعبري  3
 التحريري

الكتابة للمستوى الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 10 اإلمالء 1

التوحيد للمستوى الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 11 التوحيد 1

القراءة للمستوى الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 14 فهم املقروء 4

للمستوى الرابع  . النحو1
 )كتاب السلسلة(

. الصرف للمستوى الرابع 4
 )كتاب السلسلة(

 13 القواعد 3

  اجملموع 03 

  عدد املواد 05 
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 معهد عبد الرمحن بن عوفتقييم واختبارات التعليم يف   .6
 اإلختبار النصف الفصل  (أ

الفعالية. ينفذ اإلختبار لنصف الفصل بعد احملاضرة مثانية اسابيع من احملاضرات 
 .30ونتيجة األعلى من إختبار النصف الفصل هي 

 اإلختبار النهائي   (ب

من كل  %73تسمح املتعلمون ملشاركة اإلختبار إذا لديهم بنسبة عدد حضورهم 
 12حصة الدراسية ولكن إذا ال تصل هذه النسبة فال جيوز ملشاركة اإلختبار النهائي. 

 عرض البياانت .ب
 .محن بن عوفر عهد عبد الالعربية يف امل مقدار دافعية متعلمي اللغة .0

صف فيو  محن بن عوفر عهد عبد الملعرفة مقدار دافعية متعلمي اللغة العربية يف امل
محن ر عهد عبد المتعلمي التمهيدي يف املالباحث اإلستبياانت املنتشرة واملقابلة عن 

دافعية . ومن األسئلة من األستبياانت الىت حتتوى على األسئلة عن البن عوف
  الداخلية:

 الوصفية األسئلة حول الدافعية الداخلية الرقم

محن بن ر عهد عبد الامل كثري من متعلمي خلفية تعليمية املتعلم 1
يف فصل التمهيدي ليسوا من  عوف

عهد يف املاملدرسة اإلسالمية قبل درسوا 
ولكن درسوا مبدرسة  محن بن عوفر عبد ال

                                                           
 .17،  ص. توثيقالكشافة الدراسية بالمعهد عبد الرحمن بن عوف، 84 
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ايضا الثانوية العامة. ومنهم الشيخ 
الدكتور واحملاضر من اجلامعة مباالنج. 
فمنهم الذين درسوا يف املدرسة الدينية 

عبد  ثالثة أشخص. وقال مدير املعهد
األستاذ على وفاء يف  محن بن عوفر ال

"أن خلفية املتعلمني متعددة املقابلة ل : 
ومتنوعة حقيقة يشّجعوا بعضهم بعض. 
منهم عجوز ومنهم عامل ومنهم طالب 

امعة األخرى ومنهم موظف ومنهم يف اجل
الشباب. فا لشباب رمبا يتعلمون من 
الشيوخ. الشيوخ يتعلمون جبد النشاط 
فكيف أان ما زلت شبااب، يشّجعوا 
بعضهم بعض. هذا بعض النقاط 
اإلجيابيات وكذلك اجملال مفتوح لكثري من 
أبناء املسلمني ومن املسلمني عامة. ال 

العامل خيتص فقط للشباب فا لشيوخ و 
واملوظف هلم جمال أيضا يف دراسة اللغة 
العربية عندان يف املعهد. وهذه 

 13اإلجيابيات".

إصغاء املتعلم عن مدرسي اللغة  4
 العربية

واما إصغاء املتعلم عن مدرس العربية  
إصغاء املتعلم عن مدارسي اللغة العربية 

كلهم   محن بن عوفر عهد عبد الملاب
                                                           

 (1115مارس  15)مدير المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج، يوم اإلثنين  المقابلةعلي وفاء، 87 
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 ة.   يشعرون اب لسرور والسعاد

فغربة لتعليم اللغة العربية كلهم  يشعرون  روبة املتعلم لتعليم اللغة العربية 3
بتعلم اللغة العربية فلو هذه اللغة صعبة 
للمبتدئني الذين درسوا يف فصل 
التمهيدي. فمن هذا املظهر فال بد أن 

عهد امليتأثر لدافعية تعلم االلغة العربية يف 
أهنم يدخل فيجيبوا  محن بن عوفر عبد ال

على رغبة  محن بن عوفر عهد عبد الامليف 
أنفسهم فال من غريهم أو إبكراه. وبنّي 

األستاذ  محن بن عوفر عبد ال مدير املعهد
ولكن هناك يعين بعض على وفاء، "

اجلوانب السلبيات يف إدارة الفصل يعين 
شرح الدروس. طبعا العجوز ليس  
كالشباب من حيث ذاكرة وسرعة قبول 

 16وغري ذلك."املادة 

استراعة املتعلم لتعلم اللغة العربية  2
 وحل مشكلتهم فيها

عهد عبد ملألن متعلمي التمهيدي يف ا
أكثر من املدرسة الثانوية  محن بن عوفر ال

العامة فهم يشعرون بصعوبة لتعلم اللغة 
 العربية.

فهذا هو وصف عن دافعية داخلية متعلمي اللغة العربية فصل التمهيدي 
 .محن بن عوفر عهد عبد اليف امل

                                                           
 (1115مارس  15)مدير المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج، يوم اإلثنين  المقابلةعلي وفاء، 82 
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عهد فأما دافعية خارجية عند متعلمي اللغة العربية فصل التمهيدي يف امل
من اإلستبياانت فوصف الباحث اليت وجدت الباحث  محن بن عوفر عبد ال
 عنها:

األسئلة حول الدافعية  الرقم
 اخلارجية

 الوصفية

أن مدرسي اللغة العربية ما زال أن يشرحوا  أهداف لتعليم اللغة العربية 1
أهداف تعليم اللغة العربية فهو ليشجعهم لتعليمها 

 حىت أفادهتم اللغة العربية.  

مناسبة بني املادة التعليمية  4
 وحاجة املتعلم

وحاجة  فأما مناسبة بني املادة التعليمية
عليمية املتعلم قد تناسب إىل احلاجة الت

اذ ي. وقال األستعند متعلمي التمهيد
سون يف توفيق: "طبعا املدرس الذين يدرّ 

 التمهيدي ال بد عندهم الكفاءة يف
كوا يف التدريس. على األقل ال بد أن يشرت 

ملتعلم التدريب املتعلم. عندان تدريب ا
يك ألن خاصة يف كتاب العربية بني يد

هذا الكتاب جديد وطريقة جديدة 
نتشرة ملوكذلك املفردات املستعملة في  ا

خيتلف من كتاب إىل كتاب أخر. 
ة فاملدرس أهم التدريس هو يف بداي
 الدراسة ملاذا؟ ألن حنن نزرع ونغريس

رس املفردات ونرق الصحيح وكذلك نغ
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يوم حنن  الشعور أبمهّية اللغة العربية. كل
نعلم  النرق الصحيح واملفردات 

ر الصحيحة وال ننسى هؤالء قد يشع
ع حنث ونداف ابمللل والسأم لذلك حنن

 أبمهية اللغة العربية".97 

 

طريقة التعليم الىت استخدم  3
هبا املدرس لتسهيل فهم 

 اللغوي

أن طريقة التعليم الىت يستعمل هبا املدرس لتسهيل 
فهم متعلمي اللغة العربية قد تناسب إىل اغراضهم 
لتعليم اللغة العربية. ألهنم من املبتدئني الذي مل 

 يدرس قبل  العربية.  

اتفاق مصدار التعليم مع  2
 وسيلة التعليم

محن بن ر عهد عبد الاملفمن مصادر التعليم يف 
اجلهاز والربيوركتور تب يف املكتبة فهو الك عوف

. قال املدير: "فكثري من متعلمي والشاشة واملعمل
التمهيدي أن يغربوا لتعليم اللغة العربية ألن 

عهد ملتكامل من جمموعة الكتب العربية مبكتبة ا
. فقليل منهم مل يغربوا على محن بن عوفر عبد ال

درس . وأما املعهدملجمموعة الكتب العربية مبكتبة ا
أحياان يف الوقت احملددة يستعمل التلفاز ملشاهدة 
القانة العربية. هذه هي ليستمع املتعلم اللغة 
العربية مباشرة من انطقني هبا ولتقوية فهم كالمهم 

محن بن ر عبد ال ومساعهم. وشرح مدير املعهد

                                                           
 (1115أبريل  5)مدرس المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج فصل التمهيدي، يوم الجمعة  المقابلةتوفيق، 85 
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األستاذ علي وفاء،"عندان املكتبة الصغرية  عوف
حسب  ولكن ألن الفصول حمدودة فقسمنا

اجلدوال، وعندان أيضا هنا يف املسجد يف دور 
الثاين هناك مكتبة اجلامعة احملمدية يف املسجد 
وهي مكتبة كبرية ابللغة العربية أيضا موجودة. 
فاستخدمنا هذه املكتبة أحياان وغرب الرالب 

وكذلك استخدمنا الوسائل لدخول هذه املكتبة 
لشاشة وكذلك التعليمية املثل اجلهاز والربيوركتور وا

انشرة اللغوية ف معمال وهي مشاهد األفالم 
العربية كذلك استماع إىل القنات العربية عندان 
التلفاز من القنوات العربية مثال اجلزيرة واحلرام 
السعودية وشرق األوسط، ويستمعون مباشرة إىل 

 18األصل".الكالم العريب 

توزيع وظيفة ونتيجة  3
 اإلمتحان

فأحياان بعض مدارسي اللغة العربية أن يوزع ظيفة 
ملتعلم  بعد هناية عملية التعليم ولو قليل. فزعم 
الباحث أن هذه طريقة لتجنب امللل والشئم يف 
تعليم اللغة العربية عند املتعلم. فقليل من املدرس 
أن يعري املتعلم نتيجة وظيفتهم. ألن أهداف 

تمهيدي يوج  إىل التعليم اللغة العربية يف فصل ال
فهم وحفظ املفردات حىت يسترعوا أن يتكلم 
اللغة العربية. فليس قليل منهم أن يتصعب إلجابة 
وظيفتهم. وهذا يسبب كثري منهم أن يشعروا 

                                                           
  (1115مارس  15)مدير المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج، يوم اإلثنين  المقابلةعلي وفاء، 82 
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ابحلياء فلما أعلن املدرس نتيجتهم وبعضهم ال 
 يباىل عنها.           

محن ر عهد عبد الاملفأحوال عن مكان التعليم يف  أحوال مكان التعليم 6
قد أجيد لتعلم اللغة العربية عند املتعلم.  بن عوف

يقع  محن بن عوفر عهد عبد الاملهذه احلالة ألن 
معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج يف بالط 
اخلامس من مسجد أ.ر فخر الدين من جامعة 

يف . فمكان املعهد الذي يقع حممدية مباالنج
م تبضي يكون الفصول للمتعل بالط اخلامس

 للدراسة.   

دافعية من العائلة لتعليم  7
 اللغة العربية

فصل يف  اللغة العربيةفبعض من متعلمى 
يعربوا أن  محن بن عوفر عهد عبد الملالتمهيدي اب

بيئة التعليم يف بيتهم معضدة لتعليم اللغة العريية 
فنصفهم عكس ذلك فقليل من يقول أن بيئة 

ليم اللغة العريية. التعليم يف بيتهم ال يعضد لتع
ولكن كثري من يعربوا أن مرافق لتعليم اللغة العربية 

 يف بيتهم غري معضدة. 

 محن بن عوفر عهد عبد الملفكثري من متعلمى اب بيئة املرمئنة للدراسة 8
يف فصل التمهيدي يوجبوا أّن بيئة حول بيتهم 
الميكن أن جيعلهم مواظبة لتعلم اللغة العربية. 

من املؤشرات املتنوعة مثال اجملتمع فهذا السباب 
 والعائلة وغريها  
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 مباالنج محن بن عوفر عهد عبد المنوذج تعلم لدي متعلمي اللغة العربية امل  .0

محن ر عبد ال عهدأتخذ نتيجة تقرير عن منوذج التعلم لدي متعلمي اللغة العربية امل
مباالنج من اإلسترالع اليت حتتوي على ثالث جهات من منوذج التعلم  بن عوف

(  منوذج التعلم احلركي. 3( منوذج التعلم السمعي 4( منوذج التعلم البصري 1فهي 
تدل على أن اإلجابة )أ( من أسئلة اإلسترالع هناك ثالث اإلجابة املختارة اليت 

ذج التعلم السمعي و )ج( يدل منوذج التعلم البصري و)ب( يدل على منو يدل على 
أشخاص من فصل  42على منوذج التعلم احلركي.  املسترلعني الذين كتبوا إجابتهم 

التمهيدي ومن علة إختيار فصل التمهيدي ألن متعلمي التمهيدي سيواصل دراست  
إىل فصل أعلى  وال ينبغي للمدرس أن يعرف منوذج تعلمهم حيت انجحون ىف تعلم 

عند متعلمي   فهذا هو البيان والوصف عن منوذج التعلم اللغة العربية اللغة العربية.
 التمهيدي.

(2جدول )  

 مجلة األكرب
 من اإلجابة

اسم املتعلم  البنود األسئلة
 التمهيدي

1
2 

1
3 

1
4 

1
1 

1
0 

1 8 7 6 3 2 3 4 1 

 Fauzi ulum أ أ ج أ ب ب ج ج أ ج أ ب أ ب أ = البصري

 Sahal أ أ ج ج ب أ ب ج أ ج أ ب أ ب أ = البصري

 Hario Prabowo أ ب ج أ أ ج ب ب أ أ أ ج أ أ أ = البصري
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 Fahryan Tsaqofi أ ب ب ج ب أ ب ب أ ج أ ج أ أ  أ = البصري

 Alan Nuwari أ ج أ ج ب ب ب ج ب ج أ ب أ ب ب =السمعي

 Aris Munandar أ أ ج أ ب ج ج ب أ ج ج ب أ أ أ = البصري

 Arif Rahman أ ب ج ب أ ج ب ج أ أ ب ب أ أ أ = البصري

 Muhammad أ ب ج ج أ أ ب ب ب أ ب ب أ ب ب =السمعي
Ismail 
haran 

 M.Reza Fathoni أ ب ج ج ج أ ب ج أ أ ب ج أ أ أ = البصري

 Dian Trisnawan أ ب ب أ ب ج ب ج ج ج ج ب أ ب ب =السمعي

 Nurcholis Ansori ب ب ج ج ب ج ج ج أ ج ب ب ب ب ب =السمعي

 Tomy Prasetya أ أ ج ب ب ج ب ب أ أ أ ب أ أ أ = البصري

 Rizki Firdausi أ ج ج ج ب ج ب ج أ أ أ أ أ أ أ = البصري
Akbar 

 Arif Setiawan أ ج أ أ ج أ ب ج أ أ ج أ أ أ أ = البصري

 Muhammad أ ج أ أ ب أ ب ج ب ج أ ب أ ب أ = البصري
Solihin 

 Yusa Feriadi ب ب أ ج أ ب ب ج أ أ ج ب ب ج ب= السمعي

 Azharuddin أ ج ب أ ب ج ب ج أ ج ج ج أ أ ج = احلركي
Ghazi 
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 Ahmad Afif أ ج ج أ أ أ ج ج ب أ ب أ أ أ أ = البصري
Muttaqin 

 Farriska أ ج ج ج ب أ ب ج ب أ ج ب ج أ ج = احلركي

 Andik ramadhani أ ج أ ج ب أ ب ج أ ج أ ب أ أ أ = البصري

احلركيج =   M.Sadidul أ أ ب ج ب ج ب ج أ ب ج ج ج ج 
Mukhtar 

 A.Rohmat ب ج ب أ ب ب ب ج أ ج ب ب أ ب ب= السمعي

 Wildan ب ج أ ج أ ب أ ج ج ج ج ب ج أ ج = احلركي

 Sa’dun Akbar أ أ ج أ ب ج ب أ أ  ج ب ب أ أ أ = البصري

 

)أ( و  اإلجابةيف جدول السابق قد رأينا مجلة املتعلمي التمهيدي الذين خيتاروا 
متعلمي التمهيدي ميلك منوذج التعلم  12)ب( و )ج(. ومن هذا جدول وجد 

أشخاص. وأما الذين ميلك  6البصري. وأما الذين ميلك منوذج التعلم السمعي هم 
 مهيدي.أشخاص من متعلمي الت 2منوذج التعلم احلركي هم 

ريمتعلمي التمهيدي الذين ميلك منوذج التعلم البص (3) جدول  

 البصري اسم املتعلم الرقم البصري اسم املتعلم الرقم

1 Fauzi ulum 6 8 Aris Munandar 6 
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4 Sahal 6 1 Arif Rahman 6 

3 Hario 
Prabowo 

8 10 Tomy Prasetya 7 

2 Fahryan 
Tsaqofi 

6 11 Rizki Firdausi 
Akbar 

7 

3 M.Reza 
Fathoni 6 14 Arif Setiawan 1 

6 Ahmad Afif 
Muttaqin 8 13 Muhammad 

Solihin 
6 

7 Sa’dun Akbar 7 12 Andik ramadhan 7 
 

متعلمي التمهيدي يف املعهد عبد الرمحن بن  42ومن اجلدول نعرف أن من 
الذين أشخص الذين ميلك منوذج التعلم البصري.  12عوف مباالنج يوجد منهم 

ميلك منوذج التعلم البصري ميل ميال على يقرأ الكتاب حينما يتعلم وخيرط اسرتاتيجيا 
للعمل ويتخيل حينما يسمع الغناء وكثري أن يقرأ الكتاب الصورية فيها ويشهد 

 األفالم للتعلم وحيب الغرفة املضيئة وحيب التصوير والكتابة.
يالتعلم السمعمتعلمي التمهيدي الذين ميلك منوذج  (0) جدول  

مالرق  السمعي اسم املتعلم الرقم السمعي اسم املتعلم 

1 Alan Nuwari  6 2 A.Rohmat 8 

4 Muhammad 
Ismail 
haran 

7 3 Dian 
Trisnawan 

6 
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3 Yusa Feria 6 6 Nurcholis 
Ansori 

7 

 

متعلمي التمهيدي يف املعهد عبد الرمحن بن  42ومن اجلدول نعرف أن من 
أشخص الذين ميلك منوذج التعلم السمعي. والذين  6عوف مباالنج يوجد منهم 

ميلك منوذج التعلم السمعي ميل ميال على حيفظ مادة التعليم ويهزج حينما  يسمع 
وال حيب الغرفة صوت فيها الغناء وحيب كتاب احملاروة ويسمع الشرح يف التعليم 

 مرتفع ولكن يتكلم بصوت مرتفع هينما حياكي. 

 متعلمي التمهيدي الذين ميلك منوذج التعلم احلركي (0) جدول

 احلركي اسم املتعلم الرقم احلركي اسم املتعلم الرقم

1 Azharuddin 
Ghaz 6 3 M.Sadidul 

Mukhtar 7 

4 Farriska 6 2 wildan 7 
 

متعلمي التمهيدي يف املعهد عبد الرمحن بن  42ومن اجلدول نعرف أن من 
أشخص الذين ميلك منوذج التعلم احلركي. فالذين ميلك  2عوف مباالنج يوجد منهم 

منوذج التعلم احلركي ميل ميال على أن جيعل صورة بيانية أز خريرة الفكرة عن املادة 
في  املسائل واإلجابة وحيب التربيق  ويهزج ويرقص حينما يسمع الغناء وحيب كتاب

 يف التعليم وال حيب الغرفة فيها الكرسي غري لذيذ وحيب الرايضة و أن يتمّشى.  
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دور برانمج املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج يف تنمية دافعية ابختالف  .5
 منوذج التعلم عند متعلمه

 العربيةموقف متعلمي املعهد عبد الرمحن بن عوف على اللغة  (أ

قبل نعرف موقف متعلمي املعهد عبد الرمحن بن عوف، ينبغي لنا أن نعرف 
قام املعهد لنشر "أوال، أهداف عن املعهد عبد الرمحن بن عوف. قال املدير فهو 

اللغة العربية ويف تسهيل املسلمني لتعلمها ألن اللغة العربية جزء من ديننا كما 
ون املعهد من خّرجيهم. يتعلمون هنا ابللغة قال عمر ابن اخلراب. فا جملتمع يعرف

العربية مائة مبائة ليس فقط النظرية ولكن كذلك التربيقية. فهم وجدوا أن اخلريج 
املعهد أفضل من غريه من حيث التربيق الكالم يف اللغة العربية وكذلك يف 
مناهج التدريس. رأيت مثال يف اجلامعة أن قسم اللغة العربية معظمهم هذا 

ظرية ومعظم املعهد ليس النظرية ولكن التربيقية. واملعهد أقيم ألجل يدفع الن
الرالب ليتكلم العربية شفواي ويعرب أيضا أفكارهم كتابيا فيجمع املعهد يف أربعة 
املهارات يف وقت واحد يعين املهارات اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. ويف  

اللغة العربية يركز ليس من مجيع كثري من املعاهد و املؤسسة األخرى يف 
أو قراءة فقط دون الكالم.  املهارات، واحد رمبا يف الكالم فقط دون الكتابة

فمن هنا كثري املسلمني شبااب كانوا أو شيوخا يريد التعلم يف هذا املعهد حيت 
 من مجيع ني أو مثاننيتمهيدي فصالن وبلغ عددهم إىل سبعاحياان فصل ال

 11."ملهنةاملستوى العمر وا

أّن الرالب عبد الرمحن بن وقال أحد املدرس فصل التمهيدي أستاذ توفيق "
عوف على وج  العام خاصة يف فصل التمهيدي هؤالء متحمسون يف تعلم اللغة 
العربية. فعندهم محاسة قوية يف تعلم اللغة العربية. فهؤالء جاءوا من أماكن بعيدة 

                                                           
 (1115مارس  15)مدير المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج، يوم اإلثنين  المقابلةوفاء،  علي88 
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مدهلل املعهد عندان سكن الرالب يعين وهم من ماالنج أو من خارج ماالنج. احل
يسكنون في  الرالب من خارج املاالنج وحنن نفضل الرالب الذين سكنوا يف 
سكن الرالب الذين جاؤو من أماكن انهية مثال من كاليمانتان، ومادورا 

وملاذا قلت أهنم متحمسون ؟ ألهنم ليس جمّرد  وسومررا من نوسا وغري ذلك.
هؤالء يعمل يف الصباح ويدرس يف النهار. وكذلك عندهم فقط للتعلم ولكن 

األسرة و العائلة واألبناء ومع نظرا ذلك هؤالء يدرسون اللغة العربية وال يغيبون 
إال قليل. هذا موقف الرالب جيد. فنشكر على هذا احلال وكذلك إّن الدراسة 

د من محاسة حتتاج إىل اجلد واإلجتهاد فليس اجملرد محاسة الرالب وكذلك ال ب
املدرس، كيف جنعل الفصل فصل غري ممل فال بد من التنوع يف التدريس قد 

    100يكون على وج  القراءة والكالم واحلوار وغري ذلك. التنوع يف التدريس.

يف تعليم اللغة العربية ال بد عند املتعلم موقفا كبريا عنها. ومن هنا شرح أستاذ 
موقف أّن طبعا عبد الرمحن بن عوف: "لريف رئيس قسم التعليم يف املعهد 

اإلخوة من الرلبة يف املعهد عبد الرمحن بن عوف عندهم محاسة كبرية يف طلب 
العلم خصوصا يف تعليم اللغة العربية وطبعا هذا السبب الرئيسى أو سبب 
دخوهلم يف هذه املعهد، يريدون أن يتعمقون ابلعربية كي يفهم القرآن واحلديث 

 101."ويستريعوا احلوار واحملادثة اليومية النبوي ويفهموا

وقال أستاذ توفيق "خاصة فصل التمهيدي، حنن نرائ الرالب فالرالب 
املختلفون بعضهم عندهم الكفاءة يف القراءة أو يف الكتابة وبعضهم ضعفاء 
خاصة كبار السن ألن الذي يدرس يف هذا املعهد ليس يف املستوى الواحد. 

الثانوية وهناك من خترج من اجلامعة وهناك املدرس يف هناك من خترج من مدرسة 

                                                           
  (1115أبريل  5)مدرس المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج فصل التمهيدي، يوم الجمعة  المقابلةتوفيق، 111 

 (1115مارس  31الخميس  )قسم التعليم في المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج، يوم المقابلةأستاذ لطيف ، 111 
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اجلامعة واآلن هناك بروفيسور يدرس اللغة العربية فنحن املدرس نرائ الفروق 
الفردية عند الرالب لذلك ننوع يف التدريس مثال الذي يقرأ جيدا، نعري 

رأ وال الفرصة ل  للقراءة حيت اآلخر يتعلمون ويسمع القراءة اجليدة وبعضهم ال يق
يكتب. ومثل هذا نعامل  معاملة طيبة ونعرى هلم األسئلة السهلة حىت يشعر أبن  
هو يستريع وهذا يعين كيف ننظم الفصل نقول يعين ندبر الفصل، كيف نكون 

 104هذا الفصل حي اليسكت وال يسأم". 
ابختالف بن عوف مباالنج يف تنمية دافعية برانمج املعهد عبد الرمحن   (ب

 عند متعلمه. منوذج التعلم

وجد فأن خلفية املتعلمني متعددة متنوعة حقيقة يشّجعوا بعضهم بعض. ف
الباحث أّن هذا املعهد خيتلف عن املعاهد أخرى من حيث خلفية متعلمني ومن 
هنا يتعلم املدرسون أكثر من مدرسني أخرين ألن  يتعامل كيف يتعامل يف فصل 

 والرالب يف نفس أخرى.واحد الشباب والعجوز والعامل واملوظف 
 وقال أستاذ لريف رئيس قسم التعليم يف املعهد عبد الرمحن بن عوف:
"عندان الربانمج املكثفة بشكل يوم من يوم اإلثنني إىل يوم اجلمعة. وعندان 
مستوايت بداية من مستوى التمهيدي مث مستوى األول إىل مستوى الرابع ولكل 

الدروس لتعميق فهم اللغة العربية. مستوى هناك دروس معينة. وهتدف هذه 
وعدد احلصة من كل املستوايت ختتلف من كل املستوايت. نظرا لفهم الرلبة إىل 

 مفهم اللغة العربية فمثال يف مستوى التمهيدي حنن ندارس بشكل أكرب على فه
بشكل اخلاص إضافة إىل ذلك حتسني قراءة القرآن و  ،الكتاب اللغة العربية

ذلك يف مستوى األول نزيد املواد األخرى ألن الرالب قد سلكوا الكرمي. مث بعد 
املستوى التمهيدي وهكذا إىل مستوى الرابع تقريبا هناك أربعة عشر درسا ألن 

                                                           
 (1115أبريل  5)مدرس المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج فصل التمهيدي، يوم الجمعة  المقابلةتوفيق، 111 



81 
 

الرلبة قد تدرجوا من مستوى األنزل أو التمهيدي إىل مستوى الرابع وكثرة هذه 
املواد مثال ندارس  الدروس كلها هتدف إىل فهم اللغة العربية ولكن ينوع يف هذه

الفق  واحلديث والتاريخ إىل غري ذلك من الدروس وكلها تنصف للمصلحة فهم 
 اللغة العربية". 

ننظر إىل مستوى الوسط من أبناء الرلبة لكل فصل فال ندارس وقال أيضا: "
وننظر إىل األعلى وال األنزل ولكن اىل الوسط. امنا نرى بعض الرلبة مثال عندهم 

بعض املفردات وبعض اجلمل فنفّهمهم كي يسريون اىل الوسط.  الصعوبة يف
وبعض الرلبة فهمهم اسرع من غريهم فال نسريع الدرس بسبب الرلبة الذين 
عندهم أكثر الفهم ال، ولكن ننظر اىل الوسط أي الفصل الوسط الرلبة حىت 

لة نعدل فيما بني الرلبة وعكس ذلك ال نبرأ الدرس بنظر اىل املستوايت الناز 
ال، ألن هناك الربامج حمددة وال بد أن ننحى الكتاب حسب األوقات 

 103احملددة".

ومن جهة أنشرة من قسم التعليم ملتعلمي عبد الرمحن بن عوف أنشرة كثرية 
مثال مسابقة اخلرابة ابللغة العربية وهناك مسابقة اخلرابة ابللغة اإلندونسية 

ألسبوع احياان يف يومني مرات بعد وهناك الكلمة القصرية الىت تلقى مرات يف ا
صالة العصر ابللغة العربية تقريبا سبع دقائق وأخرت من الرلبة لكل الرالب تقريبا 
مدة حمددة من الوقت مث يلقي الكلمة يف موضوع خاص لكي يدرّب  على 
التحدث اب للغة العربية واثنيا لنفع مجاعة املصلني طبعا حتت إشراف من املقدم 

خيتار من احملدثني واألساتذة مثال املدرس فالن يقوم مقدما لكلمة  واملقدم هنا
الىت سوف يلقيها احد الرلبة. وطبعا أخرت من الرلبة من مستوى الثاين والثالث 

 والرابع من املستوايت الرافعة.

                                                           
 (1115مارس  31)قسم التعليم في المعهد عبد الرحمن بن عوف بماالنج، يوم الخميس  المقابلةأستاذ لطيف ، 113 
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ج( أنشطة املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج يف تنمية دافعية  ابختالف منوذج 
 .التعلم عند متعلمه

أنشرة  األستاذ علي وفاء "أنّ  محن بن عوفر عبد ال وقال ايضا مدير املعهد
املعهد متنوعة. اوال، النشاط الفصل يعين التدريس واملسابقات اللغوية مثال 
مسابقة يف احلوار وحفظ املفردات ويف تكوين اجلمل واملسابقات أيضا يف 
املصراحية وعندان قسم النشاط الذي يرتب هذه األنشرة يف كل فصول 

مع إخواهنم برريقة  الدراسية. فليس يتعلم فقط من الكتب ولكن يتعلم مباشرة
املسابقات واحملاضرات وأحياان املتكلم يف احملاضرات العريب األصل يعين صاحب 
هذه اللغة. أحضران الشيخ من السعودي أو اليمين أو السداين مثال ندعو املدرس 
من اجلامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية وهو شيخ فيصال وشيخ بكري وكذلك 

امعة احملمدية ماالنج وهو شيخ نّيف عبد هللا، هنا املدرس السعودي من اجل
احضران يف املعهد ويلقي احملاضرة إىل الرالب فهذا يكون سببا يف تعلمهم 
ونشاطهم وجهودهم. وملّا عرف األطفال املسلمون من خارج املعهد أن هناك 
أنشرة، هؤالء يغربون يف التحاق هبذا املعهد. هذا من بعض الدوافع اليت جتعلهم 

 102."جعون ويسرتكون يف هذا املعهديش

ومن جانب أنشرة تعليمية، فوجب على متعلم  إلتباع أنشرة اإلضافية الىت      
 تتعلق أبنشرة اللغة العربية والدعوة اإلسالمية والرلبة. ومنها:

 حماضرة تعريفية يف أول سنة الدراسية -
 حماورة مع العرب من بالد العربية -
 بعض صالة العصر حماضرة الدينية القصرية كل -
 مسابقة التفهيمية واخلربة ابلعربية. -

                                                           
 (1115مارس  15لرحمن بن عوف بماالنج، يوم اإلثنين )مدير المعهد عبد ا المقابلةعلي وفاء، 114 
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 جمّلة اجلدارية  -
 طباعة النشرة "رسالتنا"  -
 كتابة املقالة العلمية ابلعربية -
 رحلة الرتبوية -
 تعليم للمسكان -

فلتروير النشاطات اإلضافية املذكورة، قدم املعهد عبد الرمحن بن عوف فرصة 
ي ميكن الرالب أن ينفذوا الربانمج لتشكيل مجعية طلبة املعهد املستقلة لك

يساعد لتعلمهم. وهذا يربق حتىت اإلرشادة قسم النشاط وموافقة من إدارة 
  103املعهد.

 ومن مرافق التعليمية املستمدة يف املعهد عبد الرمحن بن عوف هي:
 اللغة التدريس ابلعربية -
 العربية جاكراتاملنهج الدراسية املستمدة مبؤسسة الدراسات اإلسالمية والعلوم  -
املدرسون اخلرجيون من اجلامعات الشرق األوساط ومؤسسة الدراسات  -

 اإلسالمية والعلوم العربية جاكرات.
 املسجد  -
 املكان والفصول التعليمية جيدة -
 غرفة املشاهدة واإلستماع -
 املكتبة واملعمل اللغة -
 موقف السيارة الواسعة واألمان -
 موجود الفصل صباحا ومساءا  -
 املسكن )حمدود(موجود  -

                                                           
 .12-15،  ص. توثيقالكشافة الدراسية بالمعهد عبد الرحمن بن عوف، 117 
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 106برانمج تروير املهارات. -

 املبحث الثاين: مناقشة نتائج البحث
يف هذا املبحث أراد الباحث أن يقوم مبناقشة البياانت حول دافعية متعلمي 
 اللغة العربية يف املعهد عبد الرمحن بن عوف ومنوذج تعلمهم ودور املعهد لتنميتها.

 محن بن عوفر عهد عبد الامل دافعية متعلمي اللغة العربية يفمقدار  .أ

أيضا يف هذا البحث هو الدافعية الداخلية  يتعلقومن املعروف يف أنواع الدافعية و  
جانب من جوانب النشاط اليت يتمتع هبا  هي يةخلادال يةالدافعوالدافعية اخلارجية. 

مكافأة خارجية إىل النشاط، مثل  ة هياخلارجيوالدافعية جيد حتفيز. و الشعب 
 107.اف أو على درجة جيدةاالعرت 

أن  ذكر مخسة العوامل  أنكوويف  وينكيلأتثرت دافعية التعلم ابلعوامل، ومن هنا 
( صلة اإلجتماعية 3( شخصية املعلم 4( شخصية املتعلم 1أتثر هبا دافعية التعلم: 

 108( أحوال وبيئة املدرسة.3( املدرسة كمهعدالتعليم 2يف املدرسة 
 ألن  يرى العوامل الداخلية اليت أتثر هبا دافعية التعلم وهي: سردميانواخلتف ل  

 حاجة لتعلم (1
 حاجة حلصول على نتيجة التعلم  (4
 حاجة لتغلب على صعوبة التعلم (3
 حاجة لتربيق غريه (2

 ومن عالقة حاجة على التعلم، قال ماسلو يف نظريت : 
 حاجة لتعلم (1

                                                           
 (1115أبريل  2)ماالنج،  توثيققسم اإلدارة المعهد عبد الرحمن بن عوف، 112 

107Robert E. Slavin, Educational Psychology: Theory and Practice (Massachusetts: 

Paramount Publishing, 1994), hlm. 367. 
108Angkowo, R, Fungsi Media: Optimalisasi Media Pembelajaran (Jakarta: Grafindo, 

2007), hlm. 38.  
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 حاجة إىل آمان يف التعلم (4
 حاجة إىل احلب واملودة (3
  101ألوجد نفس حاجة  (2

نظرا على املنقوالت السابقة تدل على أن مقدار دافعية التعلم يف التعليم و يف 
داخلية )نفس املتعلم( ودافعية خارجية عملية وظيفة التعلم ويتعلم نفسا يثّبت بدافعية 

 )خارج نفس املتعلم(.       
 الدافعية الداخلية يف تعلم اللغة العربية  .1

محن ر عهد عبد المتعلمي اللغة العربية يف املانرالقا من البياانت السابقة يبدو أّن 
داخلية ألن قبل يوصل  فصل التمهيدي حيبون اللغة العربية ولديهم دافعية بن عوف
درسوا مبدرسة الثانوية العامة. ومنهم الشيخ  ،محن بن عوفر عهد عبد اليف امل دراستهم

 .يشّجعوا بعضهم بعضو  اجلامعة مباالنج. ايضا الدكتور واحملاضر من
الدافعية الداخلية حنو تعلم اللغة العربية،  ومن البياانت والتحليل واملناقشة عن

 توصل الباحث إىل أن  الدافعية الداخلية تتمثل يف:
فصل التمهيدي  محن بن عوفر عهد عبد الأن متعلمي اللغة العربية يف امل (1

 حيّبون لتعلم اللغة العربية
فصل التمهيدي  محن بن عوفر عهد عبد الأن متعلمي اللغة العربية يف امل (4

 يتعلم اللغة العربية إبرادهتم وال من غريهم
فصل التمهيدي  محن بن عوفر عهد عبد الأن متعلمي اللغة العربية يف امل (3

 يِّشعرون بسعادة ومحاسة على أستاذهتم

                                                           
109Sardiman, M, Motivasi dan Interaksi Beajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), hlm. 78. 
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محن بن ر عهد عبد الاملأن أهداف متعلمي التمهيدي يتعلم اللغة العربية يف  (2
ابلعربية كي يفهم القرآن واحلديث النبوي ويفهموا  يريدون أن يتعمقوا عوف

 .ويستريعوا احلوار واحملادثة اليومية
 الدافعية اخلارجية يف تعلم اللغة العربية .4

محن ر عهد عبد المتعلمي اللغة العربية يف املانرالقا من البياانت السابقة يبدو أّن 
 التمهيدي حيبون اللغة العربية ولديهم الدافعية القوية.  فصل  بن عوف

الدافعية الداخلية حنو تعلم اللغة العربية  ومن البياانت والتحليل واملناقشة عن
 توصل الباحث إىل أن  الدافعية الداخلية تتمثل يف:

 أن بيئة ومرافق التعليم يف بيتهم ال معّضد لتعلم اللغة العربية (1
 زال أن يشرح أهداف تعليم اللغة العربيةأن أستاذهم ما  (4
 بني املادة التعليمية وحاجة املتعلم قد تناسب على ما حيتاج املتعلمأن  (3
ن طريقة التدريس يف املعهد عبد الرمحن بن عوف تسّهل املتعلم يف فهم أ (2

 اللغة العربية
جيعلهم يشّجعون يف  محن بن عوفر عهد عبد الوسيلة ومصادر التعليم يف امل (3

 م اللغة العربية تعل
أن أستاذهم ما زال يعري اهلدااي أو املدح على إجناز متعلمهم يف املسابقة  (6

 اللغوية أو يف الفصل
 أن أحوال مكان التعليم سكينة. (7

فقّدم الباحث جدول لتصوير عوامل الدافعية اخلارجية والدافعية الداخلية 
التمهيدي كما نقل  متعلمي اللغة العربية يف املعهد عبد الرمحن بن عوف فصل

   110.مهبني شاهمن كتابة 

                                                           
110Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm.141. 
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 (8جدول )
 دافعية التعلم وعواملها وعناصرها

 خارجية نفس املتعلم داخلية نفس املتعلم
 جانب اجلسمين: (1

 احلواس اخلمس -
 العينني واألذنني -

 بيئة اإلجتماعية: .1
 األسرة -
 املدرس -
 اجملتمع -
 الصحيب -

 جانب النفسي: (4
 الذكاء -
 املوقف -
 الرغبة -
 املوهبة -
 الدافعية  -

 بيئة غري اإلجتماعي: .4
 البيت -
 املدرسة -
 املرافق -
 العامل  -

 
 

  مباالنج محن بن عوفر عهد عبد المنوذج تعلم لدي متعلمي اللغة العربية امل .ب

منوذج التعلم هو طريقة حيب الفرد هبا يف عملية التفكري أو تفهيم املعلومات يف 
عملية التعلم. عملية التعليم وخاصة يف اجلامعة ال بد للمدرسني أن يعرفوا ويفهموا 
عن منوذج التعلم عند الرالب لتسهيل عملية التعليم حيثما مبعرفة منوذج تعلمهم 

ة التعليم اليت يربقها املدرس موافقة هلم حىت سيجعل املدرس سهال لتثبيت طريق



87 
 

حيصل على النجاح وسوف يرقي اإلجناز يف التعليم. ومنوذج التعلم هنا موضوع 
 البحث وهو منوذج التعلم البصري والسمعي واحلركي.

متعلمي التمهيدي ميلك منوذج التعلم البصري.  12ومن ثالثة جدوال وجد أن 
أشخاص. و وأما الذين ميلك منوذج  6م السمعي هم وأما الذين ميلك منوذج التعل

املخرب. هذا منوذج  42أشخاص من متعلمي التمهيدي من  2التعلم احلركي هم 
وكذلك عن منوذج  التعلم الثالث حيتوي على عالمات أولوية لعملية النشاطات.

 الثالث حيتوي على عالمات أولوية يف عملية التعلم حىت حيصل علىالتعلم الرالب 
نتيجة أعلى. بوزن  منوذج التعلم لكل الرالب، فريجوا للمدرس أن يدرس عارفا يف 

 استخدام طريقة التدريس املوافقة.
وأما الرالب الذين ميلكوا منوذج التعلم البصري هم يتعلمون ميال على استعمال 
البصرية لتفهيم الدرس يف التعليم. وال مشّوسون بصوت الغناء وغريه وهم يفهمون 

درس جيدا حينما يقدم املدرس الدرس بصورة. وهم اسهل لتفهيم الدرس بوسيلة ال
الصورة أو بوسيلة أخرى أو برريقة يدعوا املدرس طالب  مباشرة لينظر أغراض املتعلقة 
مبادة التعليم. أو ميكن أن يستعمل آلة مثلية أو بتصويره يف السبورة. فالرالب الذين 

نظر إىل حركة اجلسم املدرس وتعبري وج  مدرسهم كي ميلكوا منوذج التعلم البصري ي
يفهم الدرس. وهم عادة جيلسون يف األمام كي ينظر بصريح ويفهمون الدرس جيدا 
ابلكتاب املصورة أو الفيديوا وحيب الكتابة لتحصيل املعلومات. قال سوبيين أن 

 منوذج التعلم البصري السلبيات وهي:
 ال حيب أن يتكلم أمام اجملموعة (1
 ال حيب أن يسمع احلديث غريه (4
 عرف ما ميكن أن يتكلم ولكن ال يستريع أن يعرّبه (3
 بريئ أن يكتب الدرس يف السبورة (2
 كتابت  غري جيد (3
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ضعيف يف احلوار مباشرة ألن رد الفعل على الصوت ويسعر بصعوبة أن يتبع  (6
  111إقرتاح شفواي وما زال اخلراء لتفسري الكالم والقول. 

ميلكوا منوذج التعلم السمعي يركز السمعية يف التعلم. وأسهل وأما الرالب الذين  
لتفهيم الدرس حينما يشرح املدرس بوسيلة الصوت. و هم سيشّوشون حينما يسمع 
صوت الغناء أو غريه يف التعليم. والرالب الذين ميلكوا منوذج التعلم السمعي يفهم 

الدرس من املدرس. وهم الدرس بسريع من أجل طريقة احملاورة او املناقشة ويسمع 
يتسربوا معىن شرح الدروس بوسيلة الصوت ومسعيون يكون حادث عظيم يف احملادثة 
او احلوار، هذا الفرد عادة أسرع احلفظ يف املفردات ابلقراءة الصوتية أو بوسيلة 

 مذايع أو ألة الصوتية. قال سوبيين أن منوذج التعلم السمعي في  السلبيات:
 كثري الكالم (1
 تريع أن يدرس يف حالة ضوضاءال يس (4
 ينظر إىل املعلومات اليت يسمع  وال ينظر إىل املعلومات اجلديدة حول  (3
 ضعف يف احلفظ ما يقرء يف احلال (2
 غري جيد يف عمل الوظيفة الكتابية أو اإلنشائية (3
   114قارئ جيد أحياان  وليس (6

برريقة التربيق وأما الرالب الذين ميلكوا منوذج التعلم احلركي حيب أن يتعلم 
مباشرة ما يتعلم. منوذج التعلم احلركي ميلك منوذج التعلم بعمل كل شيئ مباشرة 
بوسيلة احلركة أو اللمسة. فالرالب الذين ميلكوا منوذج التعلم احلركي ميل أن ال 
جيلسون ساعات ألهنم يريدون فعالية واستكشاف قوية. وقال سوبيين أن منوذج 

 بيات وهي:التعلم احلركي في  السل

                                                           
111Subini, Nini, Rahasia Gaya Belajar Orang Besar, (Jogjakarta : Javalitera, 2011), 

hlm.19. 
112Subini, Nini, Rahasia Gaya Belajar Orang Besar, (Jogjakarta: Javalitera, 2011), hlm. 

21. 
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 يشعر بصعب حني جالس أمام احلاسوب ساعات (1
 ال حيب القراءة و املناقشة عن املوضوعات يف الفصل (4
 ال يستريع أن يسكت نفس  (3
 يتصعب لتعليم التجريد مثل الرمز واخلريرة (2

م.فمن هنا ال ينبغي للمدرس أن جيرب طريقة التدريس احملددة لرالهب  
منوذج التعلم عند متعلمي التمهيدي يف تعليم اللغة العربية يف املعهد عبد الرمحن 
بن عوف مباالنج متنوعة. هناك متعلم ميلك منوذج التعلم البصري أو السمعي أو 
احلركي. فاعلم أّن ليس لكل املتعلم سواء عن منوذج تعلمهم، ففي  إختالف كيف 

أّن ليس كل  نسوتيونا احلال موافق كما قال طريقتهم يف تعليم اللغة العربية. وهذ
الشخص يساوى بعضهم بعض يف طريقة التعليم فكلهم يدل على اإلختالف ولكن 

  113قّسم  الباحث.
يف املعهد ونظرا إىل عرض البياانت عن منوذج التعلم عند متعلمي اللغة العربية 

منوذج ة، استعمال عبد الرمحن بن عوف مباالنج عامة بعضهم كثري من اجلّيدين. عاد
أن  نسوتيونالتعلم عند متعلمي اللغة العربية فصل التمهيدي نظرا يف التعليم. وقال 

منوذج التعلم متعلق بنفس الفرد وال بد يتأثر خبلفية تعليمية قبل . ولكن من جهة 
منوذج التعلم البصري أو السمعي أو احلركي وحصل منوذج التعلم الرالب يقسم على 

منوذج التعلم طالهبم ة التحليل املتفرقة. فال بد للمدرس أن يعرفوا عن هذه من نتيج
 112املتنوع.

وأما الذين ميلكوا دافعية تعلم اللغة العربية حسب منوذج تعلمهم فهو من اجلدول 
(1 :) 

                                                           
113Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 96. 
114Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 95. 
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 منوذج تعلم اللغة العربية دافعية الداخليةال
 أشخاص 12  البصري = عن اللغة العربية إجيايب موقف .1

 أشخاص 6 = السمعي

 أشخاص 2 احلركي  =
 أشخاص 10 البصري = املتعلممن  اللغوي ذكاءال .4

 أشخاص 3 السمعي =

 أشخاص 4 احلركي  =
 أشخاص 12 البصري =  املتعلم اللغوي من  ميول .3

 أشخاص 6 السمعي =

 أشخاص 2 احلركي =

 منوذج تعلم اللغة العربية دافعية اخلارجيةال
 أشخاص 6 السمعي = العربيةتعلم اللغة ل صدق القصد .1

 أشخاص 10 البصري =
اللغة مادة  اتفاق الذايت على .4

 العربية
 أشخاص 2 احلركي =

 أشخاص 2 السمعي =
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 أشخاص 3 احلركي = طريقة التدريس  اتفاق املتعلم على  .3

 أشخاص  8 البصري =
 أشخاص 12  =البصري  وسيلة التدريساتفاق املتعلم على  .2

 أشخاص 6 السمعي =

 أشخاص 2 احلركي  =

 
 أشخاص 14 البصري = وظيفةعن ال اهتمام املتعلم  .3
 أشخاص 6 البصري = بيئة التعليمشعور اهلدوء مع  .6

 أشخاص 3 السمعي =

 أشخاص 2 احلركي =
   13 البصري = لعائلةا دافعية من .7

 أشخاص 4 السمعي =

 أشخاص 1احلركي = 
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مباالنج يف تنمية دافعية ابختالف دور برانمج املعهد عبد الرمحن بن عوف  .ج
 منوذج التعلم عند متعلمه

سوف يدرس اليت ميكن أن حتسن نوعية التعلم، ألن  العوامل ىحدا يه يةالدافع
 113الدافعية العالية للتعلم. مكان لديه ذاإ جبد تعلمامل

ليست املشكلة للمدرسى اللغة العربية حينما املتعلم يهتم على مادة التعليم، ألن 
 يف نفس  الدافعية الداخلية. عادة، هذا املتعلم حبس  يهتم شرح املدرس. 

ولكن املتعلم الذي ما عنده الدافعية الداخلية، حيتاج ل  الدافعية اخلارجية مرلقا. 
املعهد أو املدرسة أن يترور ليعري دافعية التعلم وهناك وظيفة أولوية لكل املدرس أو 

اللغة العربية ملتعلمي اللغة العربية حىت يشجعون وجيّيدون وحيصلون على أهداف 
 تعليم اللغة العربية. ونظرا من ، دور املعهد واملدرس مهم جدا لتنمية دافعية متعلم . 

بن عوف مباالنج يف  دور املعهد عبد الرمحنانرالقا من البياانت السابقة أّن 
 تنمية دافعية ابختالف منوذج التعلم متعلم  يدور على الربانمج وانشرة املعهد.

ملعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج يف دور اومن البياانت والتحليل واملناقشة عن 
 تنمية دافعية ابختالف منوذج التعلم عند متعلم  فهو:

هتدف هذه احملاضرة لتعريف الرالب . سنة الدراسيةالحماضرة تعريفية يف أول  (1
 اجلديد بعضهم بعض حول معهده وأصحاب  وأستاذه.

الشيخ  ملعهد عبد الرمحن بن عوفا حضر. أحماورة مع العرب من بالد العربية (4
داين مثال ويلقي احملاضرة إىل الرالب فهذا و من السعودي أو اليمين أو الس

 .يكون سببا يف تعلمهم ونشاطهم وجهودهمل

                                                           
115Hamzah B.Uno, Teori-teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang 

Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 1. 
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لقصرية. هذه الكلمة القصرية الىت تلقى هبا متعلمي املعهد رة الدينية احماض (3
مرات يف األسبوع احياان يف يومني مرات بعد صالة العصر ابللغة العربية 
تقريبا سبع دقائق وأخرت املعهد من الرلبة لكل الرالب تقريبا مدة حمددة من 

نشرة ليدّرهبم الوقت مث يلقي الكلمة يف موضوع خاص. واهلدف من هذه األ
 على التحدث اب للغة العربية ولنفع مجاعة املصلني

هذه املسابقة لينظر كفاءة  .واإلندونيسية مسابقة التفهيمية واخلربة ابلعربية (2
التكلم عند متعلمي املعهد عبد الرمحن بن عوف مادام يتعلموا اللغة العربية. 

 هذه املسابقة.وأعرى املعهد اهلدااي أو الشهادة وغريه لناجحني يف 

. وجب لكل الرالب أن يكتب املقالة العلمية  عربيةكتابة املقالة العلمية ابل (3
كوظيفة األخري مرابقا على موضوع املقرر. وهذه املقالة شرط من شروط 

 أخذ الشهادة التعليم. وشرف الرالب أستاذا يف كتابت .

طريقة التدريس ووسيلت . ينّمي املعهد عبد الرمحن بن عوف دافعية متعلم   (6
. قد يشعرون الرالب امللل ليتكلم العربية شفواي ويعرب أيضا أفكارهم كتابيا

فستخدم املعهد اجلهاز وغري ذلك ومشاهد األفالم وكذلك إذا هؤالء 
ابلعب اللغوي  يسؤمون مبشاهدة األفالم وهذه طريقة الثانية وهي ابلقصة. مث

مثال وصل الكلمة أو حرف األخري يف الكلمة. مثال كتب يف السبورة الكلمة 
الباب.آخره الباء. فالرالب يذكر كلمة واحدة يف اللغة العربية مثال البقرة. 
آخره التاء، فالرالب الذي يذكر كلمة األخرى مثال التفاح وآخره احلاء حيت 

أوال نراجع املفردات فبعد هذا اللعب األخري وهبذا يعين نستفيد من هذا 
عرفنا أّن يف عقلنا مفردات كثرية جدا. ولكن الرالب ال يستخدمون هذه 
املفردات وبعد ذلك ننصحهم على استعمال املفردات وجنعل املفردة يف 
اجلملة ألن بدون الوضع الكلمة يف اجلملة فينسى الرالب بسرعة، لكن إذا 
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املعهد  شاء هللا يبقى يف ذهنهم. فاستخدمادخلت الكلمة يف اجلملة إن 
الوسائل التعليمية املثل اجلهاز والربيوركتور والشاشة وكذلك انشرة ايضا 

استماع إىل القنات  معمال وهي مشاهد األفالم العربية كذلك اللغوية يف
التلفاز من القنوات العربية مثال اجلزيرة واحلرام السعودية  العربية وعندهم

. ويف املعهد ستمعون مباشرة إىل الكالم العريب األصلاط، ويوشرق األوس
عبد الرمحن بن عوف مكتبة صغرية استعملت يف الفصول احملدودة فقسم 
املعهد حسب اجلدوال، ويف املعهد أيضا مكتبة اجلامعة احملمدية يف املسجد 

 وهي مكتبة كبرية موجودة بكتب اللغة العربية. 
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 الباب اخلامس

 اخلامتة
 ملخص نتائج البحث .أ

عهد دافعية متعلمي اللغة العربية ومنوذج تعلمهم ودور امل بعد قام الباحث بتحليل
 ، فوجد الباحث ما يلي:لتنميتها محن بن عوفر عبد ال
فصل التمهيدي  محن بن عوفر عهد عبد المتعلمي اللغة العربية يف املأّن  (8

يتعلم ويشّجعوا بعضهم بعض. و  حيبون اللغة العربية ولديهم الدافعية القوية
أن يتعمقوا ابلعربية كي يفهم القرآن واحلديث اللغة العربية إبرادهتم ويريدون 

النبوي ويفهموا ويستريعوا احلوار واحملادثة اليومية. ومن الدافعية اخلارجية فهي 
يم يف بيتهم ال معّضد لتعلم اللغة العربية و أستاذهم يف أّن بيئة ومرافق التعل

 املعهد عبد الرمحن بن عوف ما زال أن يشرح أهداف تعليم اللغة العربية. مث
أنم بني املادة التعليمية وحاجة املتعلم قد تناسب على ما حيتاج ل  املتعلم. و

فهم اللغة  طريقة التدريس يف املعهد عبد الرمحن بن عوف تسّهل املتعلم يف
جيعلهم  محن بن عوفر عهد عبد الالعربية.ووسيلة ومصادر التعليم يف امل

يشّجعون يف تعلم اللغة العربية. مث أّن أستاذهم ما زال يعري اهلدااي أو املدح 
على إجناز متعلمهم يف املسابقة اللغوية أو يف الفصل. وأّن أحوال مكان 

 التعليم سكينة.

من  12 أنّ متعلمي التمهيدي ف 42العربية.ومن عندهم منوذج تعلم اللغة  (1
وذج التعلم متعلمي التمهيدي ميلك منوذج التعلم البصري. وأما الذين ميلك من

 2وأما الذين ميلك منوذج التعلم احلركي هم أشخاص.  6السمعي هم 
 .أشخاص
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 حسبدور املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج يف تنمية دافعية أّن  (10
منوذج التعلم متعلم  يدور على الربانمج وانشرة املعهد. ومن الربانمج 

فهي حماضرة تعريفية يف أول السنة الدراسية وحماورة مع العرب  وانشرة املعهد
من بالد العربية. مث حماضرة الدينية القصرية بعد صالة العصر. ومسابقة 

ملقالة العلمية ابلعربية. التفهيمية واخلربة ابلعربية واإلندونيسية مث كتابة ا
 واستعمال وسيلة التدريس اإللكرتوين. غري ممل واألخري تنوّع طريقة التدريس

 
 التوصيات  .ب

 بعد أن يقوم الباحث ببحث  يف هذا املوضوع، يقدم الباحث التوصيات كما يلي:
أن يستمر املعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج بتنمية دافعية تعلم اللغة  .1

متعلم  مستمرا كبريا مبرافق التعليمية وطريقة التدريس واحلث واجلهد العربية 
على ذلك حىت انجحون يف تعلم اللغة العربية. وال بّد ايضا أن يهتم بنموذج 
تعلمهم ألن متعلمي فصل التمهيدي ميلكون منوذج التعلم املتنوع مثال منوذج 

للغة العربية ويتسّلط تعلم السمعي أو البصري أو احلركي. فهذا لتسهيل تعلم ا
 هبا.

أن يهتم متعلمي اللغة العربية مبعهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج خاصة  .4
فصل التمهيدي بنموذج تعلمهم اهتماما كبريا حىت يشعر بسهولة يف تعلم 
اللغة العربية. وال بد هلم أن جيّدد دافعية تعلم اللغة العربية حىت يغربون يف 

شديدة وال يشعر بصعوبة. وأن يستعمل مرافق التعليم تعلم اللغة العربية غربة 
 يف املعهد ومنتفع ب  لتعلم اللغة العربية حىت يستفيد من . 
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 ج. االقرتاحات

 بناء على ما سبق من نتائج البحث، يقدم الباحث اإلقرتاحات كما يلي:
 درسة اليت هتتم تعلم اللغة العربية.املنتائج البحث انفعة ألي  أن تكون .1

تكون نتائج البحث مصدرا للباحث الالحق الذي يريد أن يتعمق يف حبث أن  .4
 .عن دافعية تعلم اللغة العربية ومنوذج تعلم اللغة العربية
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 مارس( 00املعهد األستاذ على وىف )اإلثنني  املقابلة مع املدير

 السؤال:
 كيف رأيكم عن خلفية تعليمية املتنوعة يف متعلمي التمهيدي ؟ .1

 اجلواب: 

أن خلفية املتعلمني متعددة طيب. طبعا هناك السلبيات وهناك اإلجيابيات. أوال، 
يشّجعوا بعضهم بعض. منهم عجوز ومنهم عامل ومنهم طالب يف متنوعة حقيقة 

اجلامعة األخرى ومنهم موظف ومنهم الشباب. فا لشباب رمبا يتعلمون من الشيوخ. 
الشيوخ يتعلمون جبد النشاط فكيف أان ما زلت شبااب، يشّجعوا بعضهم بعض. هذا 

ملسلمني ومن املسلمني بعض النقاط اإلجيابيات وكذلك اجملال مفتوح لكثري من أبناء ا
عامة. ال خيتص فقط للشباب فا لشيوخ والعامل واملوظف هلم جمال أيضا يف دراسة 
اللغة العربية عندان يف املعهد. وهذه اإلجيابيات. ولكن هناك يعين بعض اجلوانب 
السلبيات، مثال يف إدارة الفصل يعين شرح الدروس. طبعا العجوز ليس كالشباب من 

عة قبول املادة وغري ذلك. على كل حال وجدان أن هذا املعهد حيث ذاكرة وسر 
خيتلف عن املعاهد أخرى من حيث خلفية متعلمني ومن هنا يتعلم املدرسون أكثر 
من مدرسني أخرين ألن  يتعامل كيف يتعامل يف فصل واحد الشباب والعجوز 

م هذا والعامل واملوظف والرالب يف نفس أخرى، وهذه بعض النقاط الذي أفيدك
 .اليوم

 السؤال:
 ما دور برانمج املعهد يف تنمية دافعية متعلم  ؟ .4
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 اجلواب:

أوال، قام املعهد لنشر اللغة العربية ويف تسهيل املسلمني لتعلمها ألن اللغة العربية 
جزء من ديننا كما قال عمر ابن اخلراب. فا جملتمع يعرفون املعهد من خّرجيهم. 

ة مائة مبائة ليس فقط النظرية ولكن كذلك التربيقية. فهم يتعلمون هنا ابللغة العربي
وجدوا أن اخلريج املعهد أفضل من غريه من حيث التربيق الكالم يف اللغة العربية 
وكذلك يف مناهج التدريس. رأيت مثال يف اجلامعة أن قسم اللغة العربية معظمهم هذا 

املعهد أقيم ألجل يدفع الرالب النظرية ومعظم املعهد ليس النظرية ولكن التربيقية. و 
ليتكلم العربية شفواي ويعرب أيضا أفكارهم كتابيا فيجمع املعهد يف أربعة املهارات يف 
وقت واحد يعين املهارات اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. ويف كثري من املعاهد و 

مبا يف الكالم املؤسسة األخرى يف اللغة العربية يركز ليس من مجيع املهارات، واحد ر 
أو قراءة فقط دون الكالم. فمن هنا كثري املسلمني شبااب كانوا أو  فقط دون الكتابة

شيوخا يريد التعلم يف هذا املعهد حيت احياان فصل التمهيدي فصالن وبلغ عددهم 
 إىل سبعون أو مثانون من مجيع املستوى العمر واملهنة.

 السؤال:
 لتنمية دافعية متعلم  ؟ما أنشرة واملرافق استخدم املعهد  .3

 اجلواب:

أنشرة املعهد متنوعة. اوال، النشاط الفصل يعين التدريس واملسابقات اللغوية 
مثال مسابقة يف احلوار وحفظ املفردات ويف تكوين اجلمل واملسابقات أيضا يف 
املصراحية وعندان قسم النشاط الذي يرتب هذه األنشرة يف كل فصول الدراسية. 

فقط من الكتب ولكن يتعلم مباشرة مع إخواهنم برريقة املسابقات فليس يتعلم 
واحملاضرات وأحياان املتكلم يف احملاضرات العريب األصل يعين صاحب هذه اللغة. 
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أحضران الشيخ من السعودي أو اليمين أو السداين مثال ندعو املدرس من اجلامعة 
وكذلك هنا املدرس ماالنج اإلسالمية احلكومية وهو شيخ فيصال وشيخ بكري 

السعودي من اجلامعة احملمدية ماالنج وهو شيخ نّيف عبد هللا، احضران يف املعهد 
ويلقي احملاضرة إىل الرالب فهذا يكون سببا يف تعلمهم ونشاطهم وجهودهم. وملّا 
عرف األطفال املسلمون من خارج املعهد أن هناك أنشرة، هؤالء يغربون يف التحاق 

 جتعلهم يشجعون ويسرتكون يف هذا املعهد. من بعض الدوافع اليت  عهد. هذاهبذا امل

 السؤال:
 وكيف استعمال املكتبة واملعمل ؟ .2

 اجلواب:

عندان املكتبة الصغرية ولكن ألن الفصول حمدودة فقسمنا حسب اجلدوال، 
وعندان أيضا هنا يف املسجد يف دور الثاين هناك مكتبة اجلامعة احملمدية يف املسجد 

مكتبة كبرية ابللغة العربية أيضا موجودة. فاستخدمنا هذه املكتبة أحياان وغرب وهي 
الرالب لدخول هذه املكتبة وكذلك استخدمنا الوسائل التعليمية املثل اجلهاز 
والربيوركتور والشاشة وكذلك انشرة اللغوية ف معمال وهي مشاهد األفالم العربية  

التلفاز من القنوات العربية مثال اجلزيرة  كذلك استماع إىل القنات العربية عندان
 باشرة إىل الكالم العريب األصل.واحلرام السعودية وشرق األوسط، ويستمعون م
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 مارس( 51قسم التعليم األستاذ لطيف )اخلامس املقابلة مع 

 السؤال:
 كيف موقف طالب املعهد عبد الرمحن بن عوف على اللغة العربية ؟ .1

 اجلواب:

اإلخوة من الرلبة يف املعهد عبد الرمحن بن عوف عندهم محاسة  طبعا موقف 
كبرية يف طلب العلم خصوصا يف تعليم اللغة العربية وطبعا هذا السبب الرئيسى أو 
سبب دخوهلم يف هذه املعهد، يريدون أن يتعمقون ابلعربية كي يفهم القرآن واحلديث 

 ة.النبوي ويفهموا ويستريعوا احلوار واحملادثة اليومي

 السؤال:
  كيف أعرى املعهد لتقوية دافعية التعلم عند الرالب ؟ هل هناك الربانمج ؟ .4

 اجلواب:

طبعا عندان الربانمج املكثفة بشكل يوم من يوم اإلثنني إىل يوم اجلمعة. وعندان 
مستوايت بداية من مستوى التمهيدي مث مستوى األول إىل مستوى الرابع ولكل 

هتدف هذه الدروس لتعميق فهم اللغة العربية. وعدد . مستوى هناك دروس معينة
احلصة من كل املستوايت ختتلف من كل املستوايت. نظرا لفهم الرلبة إىل فهم اللغة 
العربية فمثال يف مستوى التمهيدي حنن ندارس بشكل أكرب على ف  الكتاب اللغة 

 بعد ذلك يف العربية بشكل اخلاص إضافة إىل ذلك حتسني قراءة القرآن الكرمي. مث
مستوى األول نزيد املواد األخرى ألن الرالب قد سلكوا املستوى التمهيدي وهكذا 
إىل مستوى الرابع تقريبا هناك أربعة عشر درسا ألن الرلبة قد تدرجوا من مستوى 
األنزل أو التمهيدي إىل مستوى الرابع وكثرة هذه الدروس كلها هتدف إىل فهم اللغة 
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يف هذه املواد مثال ندارس الفق  واحلديث والتاريخ إىل غري ذلك العربية ولكن ينوع 
 .من الدروس وكلها تنصف للمصلحة فهم اللغة العربية

  السؤال:
وكيف حماولة املعهد لتنمية دافعية متعلمي اللغة العربية حسب خلفية املتعلم  .3

 املتنوعة ؟

 اجلواب:

فال ندارس وننظر إىل ننظر إىل مستوى الوسط من أبناء الرلبة لكل فصل 
األعلى وال األنزل ولكن اىل الوسط. امنا نرى بعض الرلبة مثال عندهم الصعوبة يف 
بعض املفردات وبعض اجلمل فنفّهمهم كي يسريون اىل الوسط. وبعض الرلبة 
فهمهم اسرع من غريهم فال نسريع الدرس بسبب الرلبة الذين عندهم أكثر الفهم 

أي الفصل الوسط الرلبة حىت نعدل فيما بني الرلبة  ال، ولكن ننظر اىل الوسط
وعكس ذلك ال نبرأ الدرس بنظر اىل املستوايت النازلة ال، ألن هناك الربامج حمددة 

 .وال بد أن ننحى الكتاب حسب األوقات احملددة

 السؤال:
 وخبصة ما أنشرة من قسم التعليم غلى الرالب عبد الرمحن بن عوف ؟ .2

 :اجلواب

هناك أنسرة كثرية مثال عندان مسابقة اخلرابة ابللغة العربية وهناك مسابقة 
اخلرابة ابللغة اإلندونسية وهناك الكلمة القصرية الىت تلقى مرات يف األسبوع احياان 
يف يومني مرات بعد  صالة العصر ابللغة العربية تقريبا سبع دقائق وأخرت من الرلبة 

من الوقت مث يلقي الكلمة يف موضوع خاص لكي  لكل الرالب تقريبا مدة حمددة
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يدرّب  على التحدث اب للغة العربية واثنيا لنفع مجاعة املصلني طبعا حتت إشراف من 
املقدم واملقدم هنا خيتار من احملدثني واألساتذة مثال املدرس فالن يقوم مقدما لكلمة 

وى الثاين والثالث الىت سوف يلقيها احد الرلبة. وطبعا أخرت من الرلبة من مست
    والرابع من املستوايت الرافعة.
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 (0100أبريل  0املدرس فصل التمهيدي األستاذ توفيق )اجلمعة  املقابلة مع

 السؤال:
 كيف موقف طالب التمهيدي يف تعلم اللغة العربية ؟ .1

 اجلواب:

فأبني أان الرالب عبد الرمحن بن عوف على وج  العام خاصة يف فصل 
التمهيدي هؤالء متحمسون يف تعلم اللغة العربية. فعندهم محاسة قوية يف تعلم اللغة 
العربية. فهؤالء جاءوا من أماكن بعيدة وهم من ماالنج أو من خارج ماالنج. 
احلمدهلل املعهد عندان سكن الرالب يعين يسكنون في  الرالب من خارج املاالنج 

الرالب الذين جاؤو من أماكن انهية  وحنن نفضل الرالب الذين سكنوا يف سكن
 مثال من كاليمانتان، ومادورا وسومررا من نوسا وغري ذلك.

وملاذا قلت أهنم متحمسون ؟ ألهنم ليس جمّرد فقط للتعلم ولكن هؤالء يعمل يف 
الصباح ويدرس يف النهار. وكذلك عندهم األسرة و العائلة واألبناء ومع نظرا ذلك 

عربية وال يغيبون إال قليل. هذا موقف الرالب جيد. فنشكر هؤالء يدرسون اللغة ال
على هذا احلال وكذلك إّن الدراسة حتتاج إىل اجلد واإلجتهاد فليس اجملرد محاسة 
الرالب وكذلك ال بد من محاسة املدرس، كيف جنعل الفصل فصل غري ممل فال بد 

وغري ذلك. التنوع  وارمن التنوع يف التدريس قد يكون على وج  القراءة والكالم واحل
 يف التدريس. 

 السؤال:
 هل املدرس يعرف دافعية متعلمي املعهد التمهيدي ملاذا يتعلم اللغة العربية ؟ .4
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 اجلواب:

طبعا املدرس الذين يدّرسون يف التمهيدي ال بد عندهم الكفاءة يف التدريس. 
على األقل ال بد أن يشرتكوا يف التدريب املتعلم. عندان تدريب املتعلم خاصة يف  
كتاب العربية بني يديك ألن هذا الكتاب جديد وطريقة جديدة وكذلك املفردات 

كتاب أخر. فاملدرس أهم التدريس هو يف املستعملة في  املنتشرة خيتلف من كتاب إىل  
بداية الدراسة ملاذا؟ ألن حنن نزرع ونغريس املفردات ونرق الصحيح وكذلك نغرس 
الشعور أبمهّية اللغة العربية. كل يوم حنن نعلم  النرق الصحيح واملفردات الصحيحة 

 العربية.  وال ننسى هؤالء قد يشعر ابمللل والسأم لذلك حنن حنث وندافع أبمهية اللغة

 السؤال:
وما احملاولة أو دور املدرس لزايدة دافعية  متعلمي اللغة العربية حاصة يف فصل  .3

 التمهيدي ؟

 اجلواب:

خاصة فصل التمهيدي، حنن نرائ الرالب فالرالب املختلفون بعضهم عندهم 
الكفاءة يف القراءة أو يف الكتابة وبعضهم ضعفاء خاصة كبار السن ألن الذي يدرس يف 
هذا املعهد ليس يف املستوى الواحد. هناك من خترج من مدرسة الثانوية وهناك من خترج 

واآلن هناك بروفيسور يدرس اللغة العربية فنحن  من اجلامعة وهناك املدرس يف اجلامعة
املدرس نرائ الفروق الفردية عند الرالب لذلك ننوع يف التدريس مثال الذي يقرأ جيدا، 
نعري الفرصة ل  للقراءة حيت اآلخر يتعلمون ويسمع القراءة اجليدة وبعضهم ال يقرأ وال 

ة السهلة حىت يشعر أبن  هو يكتب. ومثل هذا نعامل  معاملة طيبة ونعرى هلم األسئل
يستريع وهذا يعين كيف ننظم الفصل نقول يعين ندبر الفصل، كيف نكون هذا الفصل 

 حي اليسكت وال يسأم 
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 ؟  ما طريقة التدريس اليت يستعمل هبا املدرس للتغلب على امللل والسأم عند الرالب

اجلهاز  لل فنستخدماختلف املدرس من املدرس آخر. فأان يعين، قد يشعرون الرالب امل
وغري ذلك ونشاهد األفالم وكذلك إذا هؤالء يسؤمون مبشاهدة األفالم وهذه طريقة 
الثانية وهي ابلقصة. مث ابلعب اللغوي مثال وصل الكلمة أو حرف األخري يف الكلمة. 
مثال أان اكتب يف السبورة الكلمة الباب.آخره الباء. فالرالب يذكر كلمة واحدة يف 

ربية مثال البقرة. آخره التاء، فالرالب الذي يذكر كلمة األخرى مثال التفاح اللغة الع
وآخره احلاء حيت األخري وهبذا يعين نستفيد من هذا أوال نراجع املفردات فبعد هذا 
اللعب عرفنا أّن يف عقلنا مفردات كثرية جدا. ولكن الرالب ال يستخدمون هذه 

املفردات وجنعل املفردة يف اجلملة ألن  املفردات وبعد ذلك ننصحهم على استعمال
بدون الوضع الكلمة يف اجلملة فينسى الرالب بسرعة، لكن إذا ادخلت الكلمة يف 

  اجلملة إن شاء هللا يبقى يف ذهنهم. 
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ANGKET UNTUK MAHASISWA 

A.  Pengantar 

1. Angket ini di edarkan kepada anda dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi sehubungan dengan penelitian tentang motivasi belajar 

bahasa Arab. 

2. Informasi yang diperoleh dari anda sangat berguna bagi peneliti untuk 

peningkatan pengajaran bahasa Arab maupun pelajaran lain. 

3. Data yang peneliti dapatkan semata-mata hanyalah kepentingan 

penelitian. Untuk itu, anda tidak perlu ragu untuk mengisi angket ini. 

4. Apapun jawaban anda tidak akan berpengaruh dengan nilai raport dan 

peneliti akan menjamin kerahasiaannya. 

5. Partisipasi anda memberikan informasi yang sangat peneliti harapkan. 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut, peneliti mohon 

kesediaan anda untuk membacanya terlebih dahulu petunjuk pengisian 

ini. 

2. Setiap pertanyaan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai 

dengan keadaan anda dan apa yang anda ketahui, lalu bubuhkanlah 

tanda “Silang (X)” pada jawaban anda. 

3. Setelah pertanyaan-pertanyaan dijawab, harap dikembalikan dengan 

sebaik-baiknya. 

C. Identitas Diri 

Nama mahasiswa : 

Kelas   : 

D. Soal-soal 

1. Apa latar belakang sekolah anda sebelum masuk di Ma’had 

Abdurrahman Bin Auf? 

a. MA 

b. SMA 

c. SMK 

2. Bagaimana tanggapan anda terhadap guru bahasa Arab? 

a. Baik 

b. Kurang baik 

c. Tidak baik 

3. Apakah anda senang belajar bahasa Arab? 

a. Sangat senang 

b. Kurang senang 

c. Tidak senang 

4. Atas dorongan siapa anda masuk Ma’had Abdurrahman Bin Auf? 

a. Keinginan sendiri 

b. Ajakan teman 

c. Karena paksaan 

5. Apakah anda sering mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 
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6. Apakah suasana di rumah anda mendukung untuk belajar bahasa 

Arab? 

a. Mendukung 

b. Kurang mendukung 

c. Tidak mendukung 

7. Apakah sarana dan prasarana yang ada di rumah anda, mendukung 

anda untuk belajar bahasa Arab? 

a. Mendukung 

b. Kurang mendukung 

c. Tidak mendukung 

8. Apakah guru-guru bahasa Arab anda sering menjelaskan tentang 

tujuan belajar bahasa Arab? 

a. Sering 

b. Jarang 

c. Tidak pernah 

9. Menurut anda, apakah materi yang telah di sampaikan oleh guru 

bahasa Arab sudah sesuai dengan kebutuhan rill anda? 

a. Sudah sesuai 

b. Kurang sesuai 

c. Tidak sesuai 

10. Apakah metode pengajaran atau cara guru menyampaikan materi 

bahasa Arab sudah sesuai dengan anda? 

a. Sudah sesuai 

b. Kurang sesuai 

c. Tidak sesuai 

11. Bagaimana tanggapan anda terhadap penjelasan materi yang 

disampaikan oleh guru bahasa Arab? 

a. Mudah dipahami 

b. Kurang dapat dipahami 

c. Tidak dapat dipahami 

12. Setiap selesai mengajar, apakah guru bahasa Arab anda selalu 

memberikan ujian kepada Anda? 

a. Selalu 

b. Jarang 

c. Tidak pernah 

13. Apakah nilai atau hasil tugas anda selalu diberikan kepada anda? 

a. Selalu 

b. Jarang 

c. Tidak pernah 

14. Bagaimana perasaan anda ketikan mendapatkan nilai bahasa Arab 

yang jelek? 

a. Malu sekali 

b. Biasa-biasa saja 

c. Tidak peduli 

15. Menurut anda, apakah koleksi buku yang ada di perpustakaan 

mendorong anda untuk belajar bahasa Arab? 
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a. Mendorong 

b. Kurang mendorong 

c. Tidak mendorong 

16. Pernahkah guru bahasa Arab anda menggunakan media gambar dan 

menyetel kaset bahasa Arab pada saat belajar bahasa Arab? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

17. Bagaimana suasana kelas saat proses belajar mengajar bahasa Arab 

berlangsung? 

a. Tenang 

b. Kurang tenang 

c. Tidak tenang 

18. Apakah lingkungan masyarakat di rumah anda kondusif pada saat anda 

belajar bahasa Arab? 

a. Kondusif 

b. Kurang kondusif  

c. Tidak kondusif 
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Instrumen Gaya Belajar Mahasiswa 

 

Jawablah dengan tepat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi 

tanda silang (x) pada a, b, atau c. 

 

1. Pada waktu belajar untuk ujian, apakah anda memilih: 

a) membaca catatan, membaca judul dan sub-judul dalam buku, dan 

melihat diagram dan ilustrasi 

b) meminta seseorang memberi anda pertanyaan, atau menghafal dalam 

hati sendirian 

c) membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram 

2. Apa yang anda lakukan pada waktu mendengarkan musik? 

a) berkhayal (melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang 

sedang didengarkan) 

b) berdendang mengikuti alunan musik tersebut  

c) bergerak mengikuti musik tersebut, mengetukkan kaki mengikuti 

irama, dsb.  

3. Pada waktu anda memecahkan masalah, apakah anda: 

a) membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah 

itu dikerjakan 

b) menelpon teman atau ahli untuk membicarakan masalah tersebut  

c) menguraikan (menganalisa) masalah itu atau melakukan semua 

langkah yang anda pikirkan  

4. Jika anda ingin membaca untuk hiburan, apakah anda memilih:  

a) buku perjalanan dengan banyak gambar di dalamnya 

b) cerita misteri yang penuh dengan percakapan di dalamnya  

c) buku yang dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah anda 

5. Untuk mempelajari bagaimana cara kerja komputer, apakah anda memilih: 

a) menonton film tentang cara kerja computer 

b) mendengarkan seseorang menjelaskan cara keja computer 

c) membongkar komputer dan mencoba menemukan sendiri cara 

kerjanya  

6. Anda baru saja memasuki museum ilmu pengetahuan, apa yang anda 

lakukan pertama kali? 

a) melihat sekeliling dan menemukan peta yang menunjukkan lokasi 

berbagai benda yang dipamerkan  

b) berbicara dengan penjaga museum dan bertanya kepadanya tentang 

benda-benda yang dipamerkan  

c) melihat pada benda pertama yang kelihatan menarik, dan baru 

kemudian membaca petunjuk lokasi benda-benda lainnya 

7. Jenis restoran apa yang tidak anda sukai?  

a) restoran yang lampunya terlalu terang  

b) restoran yang musiknya terlalu keras 

c) restoran yang kursinya tidak nyaman 
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8. Apakah anda lebih suka mengikuti:  

a) kelas melukis 

b) kelas music 

c) kelas olah raga  

9. Apa yang kira-kira anda lakukan pada waktu anda merasa senang? 

a) meringis (tersenyum) 

b) berteriak dengan senang  

c) melompat dengan senang 

10. Seandainya anda berada pada suatu pesta, apa yang kira-kira akan paling 

anda ingat pada keesokan harinya? 

a) muka orang-orang dalam pesta, tetapi bukan namanya  

b) nama orang-orang dalam pesta, tetapi bukan mukanya 

c) sesuatu yang anda lakukan dan katakan selama dalam pesta 

11. Pada waktu anda bercerita, apakah anda memilih untuk 

a) Menulisnya 

b) menceritakannya dengan suara keras   

c) memerankannya 

12. Apa yang paling mengganggu bagi anda pada waktu anda mencoba untuk 

berkonsentrasi?  

a) gangguan visual 

b) suara gaduh 

c) gangguan lainnya seperti rasa lapar, sepatu yang sempit, atau rasa 

khawatir  

13. Apa yang kira-kira anda lakukan pada waktu anda marah? 

a) cemberut atau memperlihatkan muka marah 

b) berteriak atau “mengamuk” 

c) menghentakkan kaki dengan keras dan membanting pintu  

14. Apa yang kira-kira akan anda lakukan pada waktu berdiri menunggu 

antrian di gedung bioskop? 

a) melihat-lihat pada poster iklan film lainnya  

b) berbicara dengan orang di sebelah anda 

c) mengetukkan kaki atau berjalan ke arah lain  

 

Mengetahui gaya belajar siswa: 

Hitung berapa jumlah pilihan jawaban (a) – ini merupakan orang ‘visual’  

Hitung berapa jumlah pilihan jawaban (b) – ini merupakan orang ‘auditory’  

Hitung berapa jumlah pilihan jawaban (c) – ini merupakan orang ‘kinesthetic’ 
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Lembar Observasi Motivasi Belajar Mahasiswa 

 

Petunjuk Pengisian 

Isilah lembar observasi ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom nilai sesuai 

dengan keadaan yang berlangsung selama proses pembelajaran. 

Keterangan  : Skor 1 = kurang sekali 

    Skor 2 = kurang 

   Skor 3 = cukup 

   Skor 4 = baik 

  Skor 5  = sangat baik 

No Aspek Pengamatan Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Ketekunan siswa 

dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan 

guru 

    √ Mematuhi perintah 

guru ketika diberikan 

tugas. 

2 Keseriusan siswa 

dalam mengerjakan 

tugas 

   √  Tetap hadir di kelas, 

meski terlambat. 

3 Mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru 

    √ Selalu ingin 

mengetahui. Seperti 

bertanya tentang bahasa 

Arabnya jam 12 malam 

4 Bertanya pada teman 

tentang materi yang 

belum dipahami 

   √  Memberi tahu teman 

yang bertanya 

5 Berusaha untuk 

selalu mendapat 

    √ Walaupun salah, tapi 

tetap berusaha 
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nilai terbaik menjawab. 

6 Lebih senang 

mengerjakan tugas 

secara individu 

√     Tidak terlalu senang. 

lebih suka berkelompok 

7 Bisa bekerjasama 

dengan kelompok 

untuk 

menyelesaikan tugas 

   √  Aktif dan partisipatif 

ketika membaca hiwar 

8 Bosan dengan tugas 

yang berulang-ulang 

√     Mengikuti pelajaran 

dengan rilex dan santai 

9 Keinginan untuk 

mengerjakan tugas 

yang beraneka 

ragam 

   √  Menjawab pertanyaan 

dengan baik 

10 Tidak mudah 

terpengaruh akan 

pendapat orang lain 

   √  Tidak mudah 

terpengaruh pendapat 

teman 

11 Mencari kebenaran 

pendapatnya dengan 

membaca buku 

sumber 

    √ Melihat catatan foto 

copy tentang raqm 

(muannas/muzakkar) 

sebelum menjawab 

pertanyaan 

12 Mempertahankan 

pendapat yang 

diyakini benar 

   √  Walaupun jawaban itu 

salah 

13 Memiliki rasa 

penasaran terhadap 

materi pelajaran 

    √ Hal ini ditunjukkan 

dengan menulis 

mufrodat baru dalam 

buku tulis. 

14 Senang membaca 

buku untuk mencari 

pemecahan soal 

yang ditemui. 

    √ Melihat catatan foto 

copy dan buku buku 

pelengkap. 
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