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  الباب الثاين

 اإلطار النظري

 الفصل األو ل: دوافع التعلم

 تعريف دوافع التعلم .أ

م مامة إّن الدوافع مامة للطالب يف تعلم اللغة العربية. وفًقا خلرباء أّن دوافع التعل

املتعلقة بّي  األحباثويحعتمد هذا التعبري إىل . جًدا، ألن الدوافع تؤثر يف نتائج تعلم الطالب

والدوافع املنخفضية هي احدي من التحدايت يف تعلم . الدوافع ونتائج تعلم اللغة العربية

 :وفقا آلراء اخلرباء عن دوافع التعلم، وهي. اللغة العربية

شخص الأن دوافع التعلم هي كل القوة اليت تحدفع  ، (Nasution)وفقا لناسوتيون (1

 (Nasution, 2014) .للقيام بشيء

  سادرماناملأخوذ من كتاب   (Wlodkowsky)وفقا لولودكوسكي (5

(Sadirman) احلال الذي يسبب أو يؤدي إىل بعض  يأن الدوافع ه

 ,Sardiman A.M) .السلوكيات ويعطي التوجيه واملرونة يف السلوك املعّيينّ 

2007)   
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املأخوذ من كتاب شيف   (Howard L Kingskey)كينجزكي. وقال هوارد ل (3

أّن التعلم هو العملية اليت تؤدي إىل توليد السلوك أو  (Syaiful Bahri)البحر 

  (Djaramah, 2011) .تغيريه ابملمارسة وماأشباا ذالك

اب يودين املأخوذ من كت  (James O. Whittaker)مّث قال جيمس أو ويتاكر (4

(Yudin)  أّن التعلم هو العملية اليت تؤدي إىل توليد السلوك أو تغيريه ابملمارسة

  (Citriadin, 2012) .أو اخلربة

املأخوذة من كتاب انسري   (Gardner dan Lambert)ب ّين  نظرايت غاردنر والمربت

(Nasser) فرتة طويلة، ويقسمان ل عن دراسة الدوافع يف اكتساب لغة اثنية أو اللغة األجنبية

والدوافع التكاملية تتطلب . الدوافع إىل قسمّي، مها الدوافع التكاملية والدوافع الداخلية

و أّما الدوافع الداخلية هي شعور . مواقف إجيابية من الطالب إىل اللغة املستادفية والثقافة

مام حلياته، مثل  متعلم اللغة الذي دحتاج إليه لتعلم اللغة املستادفة للحصول على شيء

   (Vahedi, 2011) .التعليم اجليد ، أو العمل الذي ميكن أن يضمن مستقبله

وهلا   (Gardner)والدوافع التكاملية هي احدى من النتائج املامة اليت توجد غاردنر

إذا ارتفع الدوافع يف نفس الشخص، فكان اتقان اللغات . أتثري كبري يف اكتساب اللغة
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والطالب ابلدوافع التكاملية سيحظارون أفضل  من الطالب ابلدوافع . األجنبية أفضل

مييل الطالب ابلدوافع التكاملية إىل إظاار مواقف وسلوكيات . الداخلية يف اتقان اللغة

إجيابية ومفضية، ويكونون أكثر نشاطًا يف الفصل عادة، وأكثر محاًسا مثل العمل اجلاد وعدم 

من انحية أخرى، الطالب . حملاولة إتقان اللغة األجنبية االستسالم بساولة، ولن يتوقفوا

إهنم يرون لغة أجنبية  . صائص الىت ال تدعم عملية تعلم اللغةيحظارون اخلابلدوافع الداخلية 

كأداة لتلبية االحتياجات العملية فقط، مثل للحصول على وظائف جيدة، وليس كوسيلة 

لون التعلم والكفاية بعد تلبية احتياجاهتم، أو لذلك ميي. لالقرتاب من ثقافات الدول األخرى

ألهنم اليشجعون على تطوير النفس ويصبحون . اهتمامام أو محاسام للتعلم يتالشى

  (Gardner R.C., 1972) .اكتساب اللغة حمدودين

احلافز األساسي  يالدوافع ه. الدوافع والتعلم مها شيئان يؤثران على بعضاما البعض

توجد هذا الدوافع يف نفس الشخص الذي يتحرك للقيام . صرفلتحريك شخص ما ليت

لذلك، فإن تصرفات الشخص بناًء على دوافع معينة . بشيء يتوافق مع الدوافع املوجود فيه

والتعلم هو اكتساب    (B.Uno, 2008) ُتتوي على موضوعات وفًقا للدوافع األساسية.

ن مستقرة نسبًيا ، حبيث تكون نتيجة الشخص لتجريبة جديدة يف تغيريات السلوك اليت تكو 
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 . أو من خالل الكائن املوجود يف بيئة التعلم( املعرفة)العملية يف تفاعل التعلم لكائن 

(B.Uno, 2008)  لذا فإن دوافع التعلم هي دوافع داخلي وخارجي للشخص الذي يتعلم

 . إلجراء تغيري يف السلوك مع العديد من املؤشرات أو العناصر اليت تدعم

 نظرايت الدوافع  .ب

)الرتيب لالحتياجات( املأخوذ من   (Abraham Maslow) وفًقا إلبراهيم ماسلو

، يوضح أن الشخص تدافع لتلبية االحتياجات  (Alex Sobur)كتاب أليكس سوبور

األمهية هلم يف وقت معّي. ألن اختالل التوازن يف االحتياجات يؤدي إىل الدوافع أحياانً. 

  (Sobur, 2003) ت البشرية إىل مخسة مستوايت ، وهي:تنقسم االحتياجا

االحتياجات الفسيولوجية، أي االحتياجات اجلسدية والبيولوجية اليت تدعم  (1

 حياة اإلنسان مثل األطعمة واملشروابت ، وماأشباا ذلك.

واالحتياجات إىل الشعور األمين، أي االحتياجات إىل احلرية من اخلطر  (5

 رة.اجلسدي واخلوف من اخلسا

 واالحتياجات االجتماعية ، أي االحتياجات على املعاملة مع الناس. (3

 واالحتياجات إىل احرتام الذات، أي االحتياجات إىل احرتام اآلخرين. (4
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واالحتياجات إىل ُتقيق الذات، أي االحتياجات إىل ُتقيق مجيع القدرات  (2

 املستادفية. واإلمكاانت لألمل

 يتطور  (Alex Sobur)ن كتاب أليكس سوبوراملأخوذ م (Vroom) مث وفقا لفروم

نظرية الدوافع املعتمد على أنواع االختيارات لتحقيق اهلدف وتلبية االحتياجات الداخلية. 

،  اجملموعة بنظرية لفروم تؤدي إىل  (Pace dan Faules) والدوافع وفًقا لفاسي وفولوس

  (Sobur, 2003) :و سيتم دوافع الناس إذا اعتقد أن. ثالثة افرتاضات رئيسية

 لسلوكيات ستؤدي إىل السلوك معينة.بعض ا (1

 النتائج املتناولة هلا القيمة اإلجيابية له.  (5

 ُتقيق النتائج ابجلاد. لذلك سيختار شخص البدائل أو األعمال املتعلقة به. (3

 خصائص الدوافع .ت

اخلصائص  ايف نفس الشخص هل ةأن الدوافع املوجود (Sadirman) سادرمانقال 

   (Sadirman, 2011) :يةالتال

 تحمس يف عمل الواجبةامل (1

 ال ييأس ملواجاة الصعوابت  (5
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 يحظار االهتمام على املشاكل املتنوعة (3

 يفضل العمل نفسّيا  (4

 يسرع ابمللل يف الواجبة الروتينية (2

 دحفظ على آرائه (2

 ال يسال على التخلي عن األشياء اليقينية به (4

 . ودحب أن يبحث ودحل املشاكل (8

أن الدوافع املوجود يف نفس الشخص له  (Hamzah B. Uno) ة ب أونومّث قال مهز 

 (B.Uno, 2008)اخلصائص التالية: 

 وجود الرغبة واإلرادة للّنجاح (1

 .وجود التشجيع واالحتياجات يف التعلم (5

 وجود الّرجاء واألمل للمستقبل (3

 .وجود اهلدية يف التعلم (4

 .وجود الرغبة القويّة يف التعلم (2

 .املفضّي للتعلموجود بيئة التعلم  (2
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ميكن مالحظة خصائص دوافع  ،(Dedi Supryadi)مّث قال أيضا ديدي سوبرايدي 

  (Supryadi, 2005) :التعلم، وهي

 املثابرة يف التعلم  (1

 وتواتر يف التعلم  (5

 وااللتزام ابلواجبات املدرسية ،  (3

 . وحضور الطالب يف املدرسة (4

صائص الدوافع عموما هي الدوافع من اآلراء املذكورة اعاله، ميكن أن نستنتج أن خ

وميكن أن تتحقق خصائص . املركبة، واملتغرية، وختتلف عن كل فرد، فاقد الوعي وغري مرئي

 .الدوافع يف األفراد أم ال

 أنواع الدوافع .ث

وميكن تقسيم . دوافع التعلم هي حالة نفسية تدفع الشخص إىل القيام أبنشطة التعلم

 :أنواع الدوافع إىل قسمّي ، مها

 الدوافع اجلوهرية  (1

 الدوافع اجلوهرية هي الدوافع اليت تصبح نشطة أو ال ُتتاج إىل ُتفيز من اخلارج، 
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إذا توجد الدوافع   (Djaramah S. B., 2008) .ألن وجود الرغبة يف كل فرد لعمل شيء

تج الدافع . من أنفسام ةارجياخلاجلوهرية يف نفس الطالب، فسيقومون بنشاط الدوافع  وُتح

للطالب الذين ليس  وجيدون صعوبة كبرية. يف أنشطة التعلم، وخاصة الدراسة الذاتية جلوهريةا

ويقدمون أبنشطة التعلم للطالب . لديام الدوافع اجلوهرية يف تنفيذ أنشطة التعلم املستمر

تحؤسس الدوافع ابلتفكري اإلجيايب وستكون مجيع املواد اليت . الذين لديام الدوافع اجلوهرية

 .دراستاا اآلن ضرورية ومفيدة جًدا يف الوقت احلايل ويف املستقبل متت

 الدوافع اخلارجية (5

الدوافع اخلارجية هي الدوافع اليت تسبب بعوامل خارج حال التعلم، مثل األرقام 

السلبية هي . واالئتمان والدبلومات والدرجات واجلوائز وامليداليات التحدايت واملنافسة

يكون دوافع التعلم خارجيا عندما يادف الطالب  (Hamalik, 2011) .السخرية والعقاب

ويتعلم الطالب ألهنم يريدون لتحقيق األهداف . أهداف تعلمام خارج عوامل موقف التعلم

مثل، األرقام الكبرية، والدبلومات، والدرجات، وما . املتوقعة خارج األشياء اليت يتعلموهنا

 .أشباا ذلك

 . لدوافع اخلارجية ليست الدوافع احملتاجة أو ال يف التعلممن العبارات أعاله، أّن ا
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وميكن استخدام طرق خمتلفة حىت يتم ُتفيز  والدوافع اخلارجية حمتاجة لتعلم الطالب.

   (Hamalik, 2011) .الطالب للتعلم

، (Martinis Yamin) املأخوذ من كتاب مارتنيس ايمّي (Winkel) وفًقا لونكيل

فع التعليمية اخلارجية تشمل تعلم لتلبية االحتياجات، وتعلم جتنب فإن بعض أشكال الدوا

من العقوبة املاددة، وتعلم للحصول على اهلدااي املادية، وتعلم لزايدة املكانة، وتعلم للحصول 

مثل أولياء األمور واملدرسّي، وتعلم ألجل الوظيفة يف  على املديح من األشخاص املامّي

   (Yamin, 2008) .موقف معّي

 وظيفة الدوافع  .ج

دحتاج على التأكيد أن الدوافع ترتبط هبدف الذي يؤثر على النشاط، وابلتايل فإن 

 ,Isjoni) :هي (Isjoni) يف كتاب اسجوين (Sadirman) سادرمانلوظيفة الدوافع وفًقا 

2009)   

 . شجع الشخص على التصرف، مثل املنشط أو احملرك الذي يطلق الطاقة (1

 . احلالة هي القوة الدافعية يف كل النشاط والدوافع يف هذه

 لذالك ميكن أن توجه الدوافع التوجيه . ُتديد اجتاه العمل ، أي ُتديد اهلدف (5
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 . واألنشطة اليت سنعملاا وفًقا لصياغة أهدافاا

ُتديد اإلجراءات ، أي ُتدد األعمال اليت سنعملاا لتحقيق اهلدف وترك  (3

 . هلدفاألعمال اليت ال تفيد فائدة هلذا ا

من وظائف اعاله، هناك أيًضا وظائف أخرى، وهي الودافع لسعي يف األعمال 

والدوافع اجليدة ستظار النتائج . سيجتاد الشخص جادا بسبب الدوافع. وُتقيق اإلجناز

وبعبارة أخرى، بوجود األعمال النشاط اليت تؤسس ابلدوافع، فسيكون . اجليدة يف التعلم

 (Sadirman, 2011) .ات جيدةاملتعلم قادراً على إجناز 

 العوامل اليت تؤثر على دوافع التعلم .ح

 :العوامل اليت متكن أن تؤثر على دوافع التعلم هي

 العامل الداخلي (1

 هذه . توجد العوامل الكثرية يف الفرد الذي يؤثر على جاد وجناح يف التعلم

. العوامل ختص مواقف الطالب، واهتمامات الطالب، وذكاء الطالب

(Sukmadinata, 2003) 
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 العامل اخلارجي  (5

ميكن جناح التعلم يتأثر ابلعامل اخلارجي يف نفس الطالب، مثل عامل بيئة 

  (Sukmadinata, 2003) .األسرة واملدرسة، و أّما بيئة اجملتمع

 العامل التقرييب يف التعلم (3

وهي مجيع الطرق أو االسرتاتيجيات اليت يستخدماا الطالب يف دعم فعالية 

تعين اإلسرتاتيجية يف هذه احلالة جمموعة من اخلطوات . ءة تعلم املادة املعينةوكفا

. التشغيلية املصممة إلنتااء املشاكل أو لتحقيق األهداف التعليمية املعينة
 

(Syah, 2003) 

 العربية الفصل الث اين: تعلم اللغة

 تعريف التعلم .أ

ة، كنتيجة اخلربة يف التعلم هو عملية للحصول على تغيريات سلوك الشخص بكافّ 

 .التفاعل مع البيئة
(Slamento, 2010)  وفقا هليلغراد وابور )Hilgrad dan Bower( 

فإن التعلم هو اكتساب املعرفة أو إتقان  ،(Baharuddin) املأخوذ من كتاب حبر الدين

ًذا، إ. املعرفة من اخلربة، والتذكري، واتقان اخلربة، واحلصول على املعلومات أو االكتشاف
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.التعلم مبعىن وجود أنشطة وإتقان شيء
  

(Burhanuddin, 2010)   وأّما عند جيمس أو

قال أّن  (Aunurragman)املأخوذ من كتاب أونورغمان  (James O. Wittaker) واّتكري

 .التعلم هو العملية اليت تؤدي إىل توليد السلوك أو تغيريه ابملمارسة أو اخلربة

(Aunurragman, 2009)  

اآلراء املذكورة أعاله، ميكن أن نستنتج أن التعلم هو عملية تتميز ابلتغريات يف  من

والتغيري كنتيجة ألشكال خمتلفة مثل التغريات يف املعرفة وفام املواقف . نفس الشخص

 . والسلوك واملاارات والعادات والتغريات يف اجلوانب األخرى اليت توجد يف األفراد املتعلمّي

 اللغة العربية .ب

الذي يستخدم  اللغة العربية هي لغة القرآن وكلمة هللا أو كتاب اهلداية للمسلمّي

 Abdul)وفقا لعبد العليم . األسلوب اجليدة واللغة املرتفعة وال أحد أن يقدر على مطابقته

Alim)  املأخوذ من كتاب األزهر أرشاد(Azhar Arsyad)  يقول أن اللغة العربية هي لغة

 (Arsyad, 2003). الدين اإلسالمي العرب وكذالك لغة

. اللغة العربية هي إحدى لغات العامل اليت تتطور التطور االجتماعي للمجتمع والعلوم

تشمل اللغة العربية يف دراسة التاريخ ابللغة اجملموعة السامية، أي اللغوية املستخدمة من 
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الشرق )زيرة العربية الشعوب اليت تعيش حول هنري تنغريس والفرات، والسال السوري واجل

  (Arsyad, 2003) (.األوسط

 Azhar)املأخوذ من كتاب األزهر أرشاد  (Ali Najjar) وفًقا لعلي النجار

Arsyad)  قال أن اللغة العربية هي اللغة األوسع واألغىن يف حمتواهتا، ووصفاا وعرضاا

  (Arsyad, 2003) :البيان على النحو التايل. مفّصلة وعميقة

 لعربية من اوسع اللغات واغناها وادقاا تصويرا""اللغة ا

بناًء على اآلراء املذكورة أعاله، ميكن أن نستنتج لن يكون هناك حافز يف تعلم اللغة 

تعلم اللغة العربية هو احدى من . العربية للتحدث اللغة العربية إاّل ابلدوافع لتعلم اللغة العربية

. ى من العلوم املفروضة للتعلم ولو أهنا فرض كفايةاللغة العربية هي احد. احتياجات املسلم

. ألّن اللغة  العربية علٌم مام جًدا لألشخاص الذين يرغبون يف استكشاف الشريعة اإلسالمية

وأحد األشياء األساسية لفام الشريعة اإلسالمية . وفام القرآن واجب ابإلضافة إىل احلاجة

 .وفام القرآن هي معرفة اللغة العربية
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 فصل الث الث: خر يج املدرسة العامة ال

اخلرجيون من املدارس  خرّيج املدرسة العامة يعينيف القاموس اإلندونيسي الكامل، 

إًذا، خريج املدرسة هم الطالب اخلرجيون من املدارس   (Retnoningsih, 2011) .العامة

 .خريج املدرسة العامة هم الطالب اخلرجيون من املدارس العامة. الدينية

املدرسة الدينية واملدرسة العامة مها مؤسسات يف نفس األهداف ولكن ختتلفا يف 

املدرسة العالية العامة واملدرسة العالية واملدرسة العامة املقصودة هنا هي . إدارهتما عموما

اليت هي الدراسة الرمسية يف إندونيسيا بعد التخرج من املدرسة املستوى األوىل وماأشباا املانية 

ك. واملدرسة العامة هي املدارس اليت توجد فياا أداين خمتلفة حبيث ال ميكن أن يتم تعلم ذال

املدرسة العالية الدينية وأّما املدرسة الدينية املعنية هي . اإلسالم واللغة العربية ابلفعالية خاصة

لذلك ميكن هم من املسلمّي، املدرسة العالية الدينية واملعاد ألن مجيع الطالب يف . و املعاد

 . تعلم اإلسالم واللغة العربية بفعال وتطبيقاا يف البيئة املدرسية

املدارس العامة صعوبة يف تعلم اللغة العربية ألّن ال خلرجيّي والذي يسبب الطالب 

املدارس خلرجييّ وأّما الطالب . يوجد تعليم أساسي ودقيقي من تعلم اللغة العربية يف مدارسام

واملعاهد يتم مساعدهتم قلياًل من خالل أساس تعلم اللغة  الدينية العالية الدينية مثل املدارس
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ولكّن، بدون وجود التعلم األساسي، فمن املمكن . العربية الذي متت دراسته يف مدارسام

املدارس العامة يستطيعون أن يتناقشوا و يفّضلوا ابلطالب الذين ُيرجون من خلرجييّ أن 

 .واملدرسة العالية الدينيةاملدارس اإلسالمية كاملعاد 

 الفصل الر ابع: البحوث السابقة

شعبة تدريس اللغة  5219يف عام  (Sri Handayani)مّث حبث من سري هندايين 

العربية يف كلية الرتبية وعلم التدريس ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري بعنوان "أتثري 

وهذا البحث  دريس اللغة العربية"أسلوب تدريس احملاضر على دوافع تعلم طالب شعبة ت

يبحث عن دوافع تعلم طالب شعبة تدريس اللغة العربية املتأثرة أبسلوب تدريس حماضر اللغة 

  العربية.

شعبة تدريس الدين  5214يف عام  (Nismayanti)مث حبث من نسمااينيت 

ري بعنوان "ُتليل يف كلية الرتبية وعلم التدريس ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كندااإلسالمي 

كنداري" وهذا   2عوامل اليت تؤثر دوافع تعلم الدين األسالمي يف املدرسة العالية العامة 

 البحث يبحث عن دوافع التعلم والعوامل اليت تؤثر دوافع تعلم الدين األسالمي. 
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يف كلية شعبة تدريس الدين اإلسالمي  5215يف عام  (Munia)مّث حبث من مونيا 

م التدريس ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري بعنوان "العالقة بّي دوافع التعلم الرتبية وعل

وإجنازات تعلم الدين اإلسالمي لطالب املدرسة اإلبتدائية واونغايل كوانوي اجلنوبية" وهذا 

 البحث يبحث عن دوافع التعلم وإجنازات تعلم الطالب. 

ثرية مناا، وهي املشاهبة يف حبث عن من البحوث املذكورة أعاله، توجد املشاهبة الك

تلف من ختالدافع لتعلم اللغة العربية، ولكن تركيز املشكلة اليت ستحبحث يف هذا البحث 

إن االختالف يف البحوث السابقة يعين البحث . املشكالت املوجودة يف البحوث السابقة

 العالية واملدارس عالية العامةالاملدارس )املدرسة العامة خلّرجيّي  دوافع تعلم اللغة العربيةعن 

 .يف شعبة تدريس اللغة العربية 5219إىل  5214سنة  ( املانية

 



 

25 
 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 الفصل األو ل: نوع البحث 

وهذه الطريقة ينتج البياانت الوصفية  هذا البحث نوع من الدراسة النوعية ، 

بحث النوعي هو البحث الذي ال ال. بكلمات مكتوبة أو تعبريات من األشخاص املقصودة

وفًقا لسوكما ديناات، فإن البحث النوعي هو البحث   (Lexi J, 2002) .يستخدم احلساابت

الذي يادف لتحليل الظواهر واألحداث واألنشطة االجتماعية واملواقف واملعتقدات 

  (Sukmadinata N. S., 2007) .والتصورات وأفكار األشخاص الفردية أو اجملموعية

املدرسة العامة خلّرجيّي عن دوافع تعلم اللغة العربية البحث النوعية ألنه يوصف  ايسمى هذو 

 . يف شعبة تدريس اللغة العربية

  مكان البحث وأوقاتهالفصل الث اين: 

يكون تركيز البحث هو و . عقد هذا البحث يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارييح 

 تدريس  شعبة يف 5219إىل  5214ّي املدرسة العامة سنة تعلم اللغة العربية خلّرجيدوافع 

 . شار فربايري إىل شار مايوا، أي منذ ثالثة أشاريتم تنفيذ وقت البحث ملدة و . اللغة العربية


