
محتويات العدد الثاني

تعليم مهارة الكتابة بوسيلة واتسأب  

1 حليمة السعدية _________________________________________________________________ 

األداء الصويت من وجهة نظر ابن جين يف مهارة الكالم لدى طلبة جامعة موالان مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

15  ألفي حميدة، ومحمد عبد الحميد، وحليمي زهدي ___________________________________________ 

مكانة الرتمجة يف تعيلم اللغة الثانية للبالغني 

31 مستفيد معارف ________________________________________________________________ 

أتشيه  تشاال  بوغ  احلكومية  االبتدائية  املدرسة  تالميذ  لدى  العربية  اللغة  تعلم  دافعية 
الكربى 

47  ضفرينا سفرة، ومحمد عبد الحميد، وشهداء ______________________________________________ 

أمهية تعلم قواعد النحو يف مهارة الكتابة

65 أنيتا أندريا نينجسيه ______________________________________________________________ 

مجلة تعليم اللغة العربية تقبل املقاالت أو البحوث العلمية التي تناسب شعارها، مع 

مراعات الشروط التالية:

)1( موضوعات حول تعليم اللغة العربية

)2( القضايا املدروسة علمية تربوية

)3( املقال أصلي )أي من إنتاج الكاتب الشخصي( ولم ينشر يف املنشورات إطالقا

)4( املقاالت الواردة تخضع العتبارات فنية وتحريرية التقلل من قيمة املواد

)5( املقاالت الواردة أصبحت ملكا للمجلة سواء أنشرت أم لم تنشر 
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دافعية تعلم اللغة العربية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية 
الحكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى

إعداد:
 ضفرينا سفرة، وحممد عبد احلميد، وشهداء

Abstract

This study aims to: (1) Knowing the level of students motivation to 
learn Arabicin Buengcala Elementary School in Aceh, and (2) Knowing the 
factors that influence the students motivation to learn Arabic at Buengcala 
Elementary School in Aceh. This is important because motivation is a very 
important component in learning. Learning motivation serves to encourage 
students 'desire in learning and increase students' enthusiasm to achieve the 
desired learning goals.

This study uses a sequential explanatory combination approach. Where 
in the first stage, researchers used quantitative research to answer the formu-
lation of the first problem and in the second stage, researchers used qualitative 
research to answer the formulation of the second problem. Data collection is 
done by questionnaire, interviews and observations. Data analysis techniques 
include: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. 
Research informants are students, Arabic language teachers and principals.

The conclusion of this study is the students at Buengcala Elementary 
School in Aceh have high motivation in learning Arabic. Factors that greatly 
influence students' motivation to learn Arabic are their love of Arabic, their 
love for Arabs, their love of the Qur'an, their ideals related to Arabic, and the 
efforts of Arabic teachers in motivating students to learn Arabic.

الكلمات األساسية: الدافعية، تعلم اللغة العربية

	 - مقدمة

إن الدافعية هي قوة نفسية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد. فإذا 
حدث ما يعيق اإلنسان عن حتقيق هدفه ظل يشعر ابلتوتر والضيق، إىل أن ينال بغيته ويشبع 
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الدافع الذي حركه حنو ذلك كله )رشدي أمحد طعيمة واآلخرون، 2010: 118(. ودافعية 
وابتكاراي  عمليا  العربية  اللغة  تعليم  لنيل  الرئيسية  املكوانت  إحدى  هي  التالميذ  لدى  التعلم 
أن تكون  املدرسة متيل إىل  العربية يف  اللغة  تعلم  دافعية  أن  الواقعيات  اتضحت  وفعاليا. وقد 
منخفضة، وبعكس ذلك عند تعلم اللغة اإلجنليزية مهما يف مؤسسات الرتبية اإلسالمية، على 
سبيل املثال يف املدرسة االبتدائية واملدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية )إال يف املدارس السلفية( 

.)Moh Ainin, 9(

املدرسة  لتالميذ  خاصة  التالميذ  لدى  الصعبة  الدروس  أحد  هو  العربية  اللغة  درس 
اللغة  تعلم  التالميذ  فيها  اليرغب  أتشيه  حمافظة  يف  االبتدائية  املدارس  عدة  هناك  االبتدائية. 
العربية. وتتفق هذه الواقعية مبقابلة الباحثني مع معلم اللغة العربية يف إحدى املدارس االبتدائية 
اإلسالمية احلكومية أبتشيه. رأى معلم اللغة العربية أن التالميذ غري متحمسني يف تعلم اللغة 
العربية مع أهنم ينتعشون يف اشرتاك تعليم العلوم العامة انتعاشا وفعاال. قلق املعلم على عدم ترقية 
تعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة، مع أنه قد استخدم عدة الوسائل التعليمية، على سبيل املثال: 
الصورة، والبطاقة، وما أشبه ذلك، ولكن التالميذ مل ينتعشوا يف تعلم اللغة العربية. أراد معلم 
اللغة العربية أن يرّقي كفاءة التالميذ يف تعلم اللغة العربية إىل أن يكون التالميذ قادرين وماهرين 

يف جمال اللغة العربية وجمال العلوم العامة.

ولكن كانت إحدى املدارس االبتدائية احلكومية يعّلم فيها درس اللغة العربية، مع أن 
هذا الدرس مسموح يف كل املدارس االبتدائية احلكومية أبتشيه. املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ 
تشاال أتشيه الكربى هي مدرسة متطورة يف حمافظة  أتشيه الكربى وقريبة ابملدرسة االبتدائية اليت 
ذكرهتا الباحثة. وختتلف املدرسة االبتدائية احلكومية ابملدرسة االبتدائية اإلسالمية، كان تالميذ 
املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى يرغبون يف تعلم اللغة العربية رغبا شديدا، 
وكانوا يشرتكون عملية تعلم وتعليم اللغة العربية ابحلماسة والفعالة. ميلك التالميذ يف املدرسة 
االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى احلماسة الكبرية يف تعلم اللغة العربية. واتضحت 
هذه الواقعية من فعالية التالميذ عند عملية التعلم والتعليم. وأراد الباحثون أن يعرفوا األحوال 
اليت تثري محاسة تالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى يف تعلم  املهمة 

اللغة العربية.
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	 - إلطار النظري 

دافعية تعلم اللغة العربية - 1
حياول بعض الباحثني مثل -أتكنسون- التمييز بني مفهوم "الدافع" "motive" ومفهوم 
"الدافعية" "motivation". على أساس أن الدافع هو عبارة عن استعداد الفرد لبذل اجلهد أو 
السعي يف حتقيق أو إشباع هدف معني )Sumardi Suryabrata, 1993: 70(. أما يف حالة 
دخول هذا االستعداد أو امليل إىل حيز التحقيق الفعلي، فإن ذلك يعين الدافعية ابعتبارها عملية 
نشطة. الدافعية هي تغيري الطاقة الشخصية يتميز بظهور املشاعر وردود األفعال لتحقيق أهداف 

. )Oemar Hamalik, 2007: 158( معينة

الدافعية مهمة جدا يف أنشطة التعلم والتعليم، ألهنا تشجع روح التعلم. التالميذ الذين 
يدرسون بدون دافعية أو نقص فيها، لن يعملوا يف احلد األقصى. وكذلك كانت الدافعية أتثريا 
كبريا يف تعلم اللغة العربية. وشرح Sardiman أن هناك ثالث أمهيات للدافعية، وهي: تشجيع 
الشخص للعمل، وحتديد اجتاه عمل الشخص لتحقيق اهلدف املطلوب، واختيار اإلجراءات 

.)Sardiman, 2003: 85(

إن الدافعية والتعلم مها شيئان يؤثران يف عملية التعلم والتعليم. والتعلم هو تغيري السلوك 
نسبيا وحيتمل أن حيدث نتيجة ملمارسة أو تعزيز لتحقيق هدف معني. الدافعية للتعلم ميكن أن 
تنشأ بسبب العوامل اجلوهرية، مثل الرغبات يف النجاح وتعزيز احتياجات التعلم للوصول إىل 
األهداف املستقبلية. ولكن هناك عوامل خارجية منها: التقدير، والبيئة التعليمية املواتية، وأنشطة 
التعلم املثرية لالهتمام هبا. هذان العامالن انمجان عن التحفيز املعني حبيث كان أحد يرغب يف 

.)Hamzah B. Uno, 2011: 23( معرفة املزيد من النشاط القوي والروحي

العديد من  اعتماد  اليوم ويتم  تزال تستخدم  أربع نظرايت ال   )1996( Elliot اقرتح 
:)Nyanyu Khodijah, 2014: 154( علماء النفس، وهي

يكون أ-  النظرية،  هلذه  وفقا   .)Maslow needs theory( ماسلو  االحتياجات  نظرية 
الشخص مدفوعا حنو السلوك ألنه يكسب رضا عن احتياجاته. هناك مخسة أنواع أساسية 
من االحتياجات يف نظرية ماسلو، وهي: االحتياجات الفسيولوجية، واحتياجات األمن، 
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واحتياجات احلب واالجتماعية، واحتياجات احرتام الذات، واحتياجات املعرفة والفهم.
نظرية املعرفية برونر )cognitive theory(. قال برونر أن التعلم االكتشايف )discovery ب- 

learning( هو واحد من طرق التعلم اهلامة إلاثرة الدافعية. ميكن الطالب معرفة املعاين 

واملهارات واملواقف دقيقة عندما جيدوهنا أبنفسهم.
أن ج-   Mc Clelland قال   .)need achievement theory( اإلجناز  احتياجات  نظرية 

األفراد الذين حيتاجون إىل اإلجناز هم الذين يسعون على حتدي املهام الصعبة، وأهنم 
قادرون على إكمال املهمات جيدا، وأهنم يشعرون ابلنجاح املستمر.

نظرية العزو )attribution theory(. تعتمد هذه النظرية على ثالث افرتاضات أساسية، د- 
وهي: 1( يريد الناس معرفة سلوكهم وسلوك اآلخرين؛ و2( ال حيدد الناس سبب سلوكهم 
بشكل عشوائي، فإن سبب السلوك الذي يضعه الفرد يؤثر على السلوك التايل؛ و 3( 

هذه النظرية تتم حتديد سلوك الفرد من خالل نسبه إىل سبب السلوك نفسه.
ومؤشرات دافعية التعلم ميكن تصنيفها على النحو التايل: ميلك التلميذ الرغبة للنجاح، 
واحلاجة يف التعلم، والرجاء واهلمة يف املستقبل، واجلائزة يف التعلم، والعملية اجلذابة يف التعلم، 
والبيئة التعليمية اآلمنة )Hamzah B. Uno, 2011: 23(. وقال مشس يوسف يف كتابه، هناك 

:)Syamsu Yusuf, 2009: 23( عامالن يلعبان دورا لتنمية دافعية التعلم لدى التالميذ وهو

عوامل داخلية، وتنقسم العوامل الداخلية إىل:أ- 
عوامل جسدية، وهي عوامل مؤثرة يف جسم وصورة فردية. وهذه العوامل تتكون - 1

من التعذّية، والصحو، واحلاشة. 
عوامل نفسية، وهي عوامل داخلية متعلقة ابجلوانب املؤثرة وحمرجة على عملية - 2

التعلم لدى التالميذ. هذه العوامل متعلقة حبالة نفسية للتالميذ. 
عوامل خارجية، وتنقسم العوامل اخلارجية إىل:ب- 

عوامل اجتماعية، وهي عوامل مشتقة من بيئة التالميذ. وهذه العوامل تشتمل - 1
على املدرس، واملستشار، والصاحب، واجلار، وغريهم.

عوامل غري اجتماعية، وهي عوامل مشتقة من احلالة اجلسدية يف بيئة التالميذ. - 2
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وهذه العوامل تشتمل على: احلالة اجلوية، واحلالة الزمانية )صباح، وهنار، وليل(، 
واحلالة املكانية )موحش، وجلب(، ومرافق التعلم )املرافق والبنية التحتية(.

يف تعلم اللغة العربية، هناك ثالث كفاءات حتتاج إىل إتقان التالميذ الذين يتعلمون اللغة 
العربية، وهي:

الكفاءة اللغوية هي أن تلميذ اللغة العربية جيب أن يتقن شيئني مهمني يف اللغة، ومها: - 1
العناصر اللغوية )األصوات، واملفردات، والرتاكيب( واملهارات اللغوية )مهارة االستماع، 

ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة(.
الكفاءة للتواصل هي أن طالب اللغة العربية ميكنه التواصل مع الناطقني ابللغة العربية.- 2
الكفاءة الثقافية هي أن طالب اللغة العربية جيب أن يفهم جوانب الثقافة من اللغة العربية - 3

.)Uril Bahruddin, 2016: 109(

	 - منهجية البحث

مدخل البحث ومنهجه - 1
البحث الذي يقوم به الباحثون حتت موضوع دافعية تعلم اللغة العربية لدى تالميذ   
 .)mixed methods( إنتقائي أتشيه هو حبث  العامة بوغ تشاال  املدرسة االبتدائية احلكومية 
التصميم  وهو   )sequential design( التفسريية  التصميمات  من  واحدا  الباحثون  وخيتار 
التصميمات  من  واحد  جزء  وهو   ،)explanatory sequential design( املتتابع  التفسريي 
التفسريية يعتمد على مجع بياانت البحث الكمية )quantitative( وحتليلها يف املرحلة األوىل 
من مجع البياانت ويليها مجع البياانت النوعية/الكيفية )qualitative( وحتليلها يف املرحلة الثانية 
)Jhon W. Creswell, 2006: 299(. وخيتار الباحثون البحث الكمي ملعرفة درجة دافعية تعلم 

اللغة العربية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى. وخيتار الباحثون 
البحث الكيفي ملعرفة العوامل الداخلية واخلارجية لدافعية التالميذ يف تعلم اللغة العربية ابملدرسة 

االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى.
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جمتمع البحث وعينته- 2
يكون اجملتمع هلذا البحث مجيع التالميذ يف الصف الرابع، واخلامس، والسادس    
للبحث  والعينة  تلميذا.  الكربى وعددهم 91  أتشيه  بوغ تشاال  االبتدائية احلكومية  ابملدرسة 
الكمي مجيع التالميذ يف الصف الرابع، واخلامس، والسادس ابملدرسة االبتدائية احلكومية بوغ 
 .)total sampling( تشاال أتشيه الكربى وعددهم 91 تلميذا. وهذا يسمى إمجايل العينات

.)purposive sampling( وخيتار الباحثون العينة للبحث الكيفي على الطريقة العمدية

	سلو	 مجع البياانت وحتليلها- 3
استخدم الباحثون أسلوب مجع البياانت للبحث الكمي هو االستبيان. ويقوم الباحثون 
ابستبيان التالميذ ملعرفة درجة دافعية تعلم اللغة العربية. ويستخدم الباحثون أسلوب مجع البياانت 
للبحث الكيفي وهو املالحظة واملقابلة. يقدم الباحثون املقابلة مع 3 أنواع من املستجيبني، وهم 
معلمة اللغة العربية، والتالميذ، ورئيس املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى عن 
العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية لدى التالميذ يف تعلم اللغة العربية ابستخدام املقابلة الشفهية 
)oral interview(. ويالحظ الباحثون التالميذ ومعلمة اللغة العربية عن عملية تعلم وتعليم اللغة 

.)non-participant observation( العربية ابستخدام طريقة مالحظة غري مشاركة

 .)Huberman( وهوبريمان )Miles( يقوم الباحثون حتليال وصفيا كيفيا على طراز ميلس
واخلطوات اليت يقدمها الباحثون كما يلي )Sugiyono, 2016: 420(: مجع البياانت،  وختفيض 

البياانت، وعرض البياانت، وأخذ االستنتاج.

نتائج البحث- 4

الدافعية العالية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية بوغ تشاال 	تشيه الكربى	- 
ومن بياانت البحث السابقة اليت حصل عليها الباحثون من االستبيان عن درجة دافعية 
تالميذ املدرسة االبتدائية بوغ تشاال أتشيه الكربى. تصنيف اجلدول للصنف الذي يستخدمه 

الباحثون لتصنيف البياانت اليت تنتج من نتائج البياانت التجريبية من هذا البحث وهي:
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نسبة مثوية تردد )Frequency(فرتات )Class Interval(درجة
15.4 %8414-100عال جدا 

58.2 %6853-83عال
26.4 %5224-67معتدل

0 %360-51منخفض
0 %200-35منخفض جدا

100 %91جمموع

بناء على اجلدول السابق أن تالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى 
لديهم دافعية مرتفعة يف تعلم اللغة العربية. ميكن أن يرى من اجلدول السابق أن تالميذ هذه 
املدرسة لديهم درجة دافعية »عال جدا«، و«عال«، و«معتدل«. وال يوجد التالميذ يف هذه 

املدرسة لديهم درجة دافعية »منخفض«، و«منخفض جدا«.

كما شرح Sardiman أن الدافعية املوجودة يف كل شخص هلا خصائص اتلية: املثابرة يف 
مواجهة املهمة، واملضطربة لتواجه صعوابت التعلم، وإظهار االهتمام ابلتعلم، والتفضيل للعمل 
املستقل، واحلفاظ على رأيه، وليس من السهل ترك األشياء اليت يعتقدها، وسعيد إلجياد وحل 

 .)Sardiman, 2003: 83( املشكالت

إذا كان التالميذ لديهم تلك خصائص، فلديهم كذلك دافعية قوية يف التعلم. إن دافعية 
التعلم القوي ميلكه –مطلقا- التالميذ الذين يرغبون يف جناح التعلم. وُيطلب من املعلم أن يرفع 

دافعية تعلم التالميذ بطرق متعددة مع االبتكارات اليت جتذب التالميذ للتعلم. 

قوية يف  دافعية  للتالميذ  تكون  فلن  سابقة،  لديهم خصائص  ليس  التالميذ  وإذا كان 
التعلم. التالميذ الذين ليس لديهم دافعية قوية سيتعلمون كساىل. يف الغالب يصدرون إزعاجا 
يف الفصل، وال يهتمون بشرح املعلم وغريمها. ولكن، ال جيد الباحثون التالميذ ولديهم دافعية 
»منخفض« و«منخفض جدا« يف تعلم اللغة العربية ابملدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال 
أتشيه الكربى. ومجيع التالميذ يف هذه املدرسة لديهم دافعية »عال جدا«، و«عال«، و«معتدل« 

يف تعلم اللغة العربية.
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ومؤشرات أو خصائص دافعية التعلم اليت ميكن أن ميلكها التالميذ على النحو التايل 
)Hamzah B. Uno, 2011: 23(: ميلك التلميذ الرغبة للنجاح، واحلاجة يف التعلم، والرجاء 

واهلمة يف املستقبل، واجلائزة يف التعلم، والعملية اجلذابة يف التعلم، والبيئة التعليمية اآلمنة. 

وأما مؤشرات أو خصائص دافعية التعلم لدى التالميذ الذين لديهم دافعية مرتفعة يف 
تعلم اللغة العربية ابملدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى. رغبتهم للنجاح هي 
واحدة من األشياء اليت تدافعهم لتعلم اللغة العربية. وكذلك لديهم حاجة لتعلم اللغة العربية. 

ولتحقيق شيء يريده التالميذ، وجب عليهم أن يدرسوا دروس اللغة العربية جبد ونشاط. 

ميلك التالميذ العملية اجلذابة يف التعلم. وهذه األشياء حصل عليها التالميذ من املعلمة 
اليت تدرسهم دروس اللغة العربية. هناك حماوالت عديدة قدمتها املعلمة إلاثرة محاسة التالميذ 
له  األمر  اآلمنة، وهذا  التعليمية  البيئة  التالميذ  العربية. وكذلك ميلك  اللغة  تعلم  وحتفيزهم يف 
أتثري كبري يف زايدة دافعية مرتفعة يف تعلم اللغة العربية. وتشمل البيئة التعليمية على: األصدقاء 
احلميمني، والفصول الدراسية املرحية، وحديقة املدرسة اجلميلة وغريها. وكلها ميلكها التالميذ يف 

عملية تعلم وتعليم اللغة العربية.

البياانت السابقة، ميكن الباحثون أن يقوموا ابلتلخيص على أن التالميذ  واستنادا إىل 
الذين لديهم دافعية مرتفعة هناك خصائص خاصة، وهي: التالميذ الذين يواجهون املهمة جبد، 
والتالميذ الذين يواجهون الصعوابت يف التعلم، والتالميذ الذين يسعدون يف دروس اللغة العربية، 
والتالميذ الذين يهتمون بشرح معلم اللغة العربية، والتالميذ الذين جيتهدون يف تعلم اللغة العربية، 
والتالميذ الذين ال يشعرون ابمللل يف صناعة املهمة الدراسية، والتالميذ الذين يرغبون يف النجاح، 
والتالميذ الذين جيتهدون يف ممارسة التمارين الصعبة، والتالميذ الذين يسألون عن املواد الدراسية 
اليت مل يفهموها. وتالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى  لديهم هذه 

خصائص يف تعلم اللغة العربية.

العوامل املؤثرة يف تعلم اللغة العربية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية بوغ تشاال 	تشيه 	- 
الكربى

يف هذا املبحث، يريد الباحثون أن يبينوا املناقشة عن العوامل املؤثرة يف دافعية تعلم اللغة   
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العربية لتالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى. ويقسم الباحثون املناقشة 
إىل الدافعية الداخلية والدافعية اخلارجية يف تعلم اللغة العربية:

العوامل الداخلية - 1
إن  العوامل الداخلية هي عوامل نفسية غري فكرية، ودورها لتنمية احلماسة والفرح والنشاط 
للتعلم. ودافعية التعلم هي تشجيع من اإلرادة اليت جتعل الشخص يقوم بعمل لتحقيق هدف 
معني )Hakim, 2005: 26(. والتشجيع أو التحفيز بسبب الوعي الذايت ألن فهمهم عن أمهية 

التعلم لتطوير أنفسهم وتوفري حياهتم احلية.

العوامل الداخلية هلا أتثري كبري يف زايدة دافعية التالميذ. يشمل هذا العامل الداخلي على 
مكونني، مها: العوامل املادية للتالميذ والعوامل النفسية للتالميذ يف التعلم. العوامل املادية هي 
العوامل املتعلقة جبسم ومظهر األفراد. تشمل العوامل املادية على التغذية، والصحة، والوظائف 
اليت  مرتبطة ابجلوانب  داخلية  النفسية هي عوامل  العوامل  احلواس اخلمس.  اجلسدية، خاصة 
 Syamsu( تشجع أو متنع عملية التعلم لدى التالميذ. هذه العوامل تتعلق حبالة روحية التالميذ

.)Yusuf, 2009: 23

االبتدائية  املدرسة  يف  التالميذ  أن  الباحثون،  عليها  حصل  اليت  البياانت  إىل  استنادا 
احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى لديهم دافيعة عالية ومتحمسون يف تعلم اللغة العربية. العوامل 
الداخلية املؤثرة لدى تالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى لتعلم اللغة 
العربية أهنم حيبون اللغة العربية وحيصلون على حاجتهم اليت تتعلق ابللغة العربية. ولكن للحصول 

على حاجتهم اليت تتعلق ابللغة العربية هو العامل املهيمن لدى التالميذ يف تعلم اللغة العربية.

التعلم،  إىل  واحلاجة  للنجاح،  الرغبة  التلميذ  ميلك  أن  هي:  التعلم  دافعية  ومؤشرات 
والرجاء واهلمة يف املستقبل، واجلائزة يف التعلم، والعملية اجلذابة يف التعلم، والبيئة التعليمية اآلمنة 
)Hamzah B.Uno, 2011: 23(. وميكننا أن نلخص املؤشرين املناسبني ابلدافع الداخلية اليت 

ميلك  أن  وهي:  الكربى،  أتشيه  تشاال  بوغ  احلكومية  االبتدائية  املدرسة  يف  الباحثون  وجدها 
التلميذ الرغبة للنجاح، واحلاجة إىل التعلم، والرجاء واهلمة يف املستقبل. 

احلب هو واحد من العوامل الرئيسية لتالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه 
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الكربى لتعلم اللغة العربية ودراستها جيدا. يتأثر جناح التعلم كثريا حبب التالميذ أوال الدروس اليت 
جيب تعلمها. إذا كان التالميذ سعداء يف دراستهم فسيدرسون جبد وابلعكس. لذلك كانت 
الدافعية صدرت خالصة من قلوهبم، وتعطي هلم األثر املهم وميكنهم أن ينقلوها إىل أصدقائهم 

اآلخرين )نفس املرجع، 2011: 28(.

اهتمامهم ورغبتهم بتعلم اللغة العربية هو شيء جيب أن يكون موضع تقدير، ألن العديد 
من التالميذ اليوم ال حيبون درس اللغة العربية. رغم أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني، 
ولغة القرآن الكرمي، ولغة احلديث النبوي الشريف. إذا درسنا اللغة العربية، ففهمنا تعاليم اإلسالم 
بسهولة ولو كانت قليلة. وأغلبية سكان مجهورية إندونيسيا مسلمني، وجيب عليهم أن يتعلموا 
اللغة العربية. وكذلك جيب على معلمي اللغة العربية أن يقوموا بتعليمها يف املعاهد اإلسالمية أو 

املدارس أو اجلامعات يف بلدان هذا خاصة ومن بلدان املسلمني عامة.

اللغة  لتعلم  التالميذ  يدفع  ما، هو شيء  إىل شيء  التالميذ  العوامل الحتياجات  وإن 
العربية. دور الدافعية لتوضيح أهداف التعلم مرتبط مبعىن التعلم. سيكون التالميذ مهتمني بتعلم 
شيء ما إذا كان ما يتعلمونه له فائدة. واالحتياجات اليت يرغب فيها التالميذ لتعلم اللغة العربية 
اللغة  التالميذ، وحصوهلم على درجات جيدة يف درس  العربية مرتبطة بطموح  اللغة  هي: أن 

العربية، وحصوهلم على اهلدية، وحاجتهم إىل اهتمام املعلم.

وهي   .)Maslow needs theory( ملاسلو  االحتياجات  بنظرية  وفقا  البياانت  وهذه 
إحدى النظرايت اليت قدمها الباحثون الفسيلوجيون لرتقية وتنمية دافعية التعلم لدى التالميذ. 
أنواع  مخسة  هناك  احتياجاته.  عن  رضا  يكسب  ألنه  السلوك  حنو  مدفوعا  الشخص  يكون 
واحتياجات  الفسيولوجية،  االحتياجات  وهي:  ماسلو،  نظرية  يف  االحتياجات  من  أساسية 
املرجع،  (نفس  الذات  لتحقيق  واحلاجة  للتقدير،  واحلاجة  االجتماعية،  واالحتياجات  األمن، 

.)28 :2011

التالميذ ابملدرسة  احتياجات  توجد يف  ماسلو  قدمته  اليت  االحتياجات  وليست مجيع 
االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى لتنمية دافعتهم يف تعلم اللغة العربية. هناك حاجتان 
قدمهما ماسلو مناسبتني ابلتالميذ يف املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى، 
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ومها: احلاجة إىل احلب واالنتماء، واحلاجة إىل التقدير وحتقيق الذات.

العربية. هم ال  اللغة  بتعلم  احلب ظهرت من سعادهتم  إىل  احلاجة  أن  الباحثون  ورأى 
يستطيعون أن يشرحوا أسباب حبهم درس اللغة العربية. لكن حبهم ابللغة العربية صدر من 
قلوهبم. والبد للتالميذ أن جيتهدوا ويتمسحوا يف تعلم اللغة العربية بسبب حبهم ابللغة العربية.

واالحتياجات اليت ميلكها التالميذ ومناسبة بنظرية االحتياجات اليت قدمها ماسلو هي 
احلاجة للتقدير واحلاجة لتحقيق الذات. ميكن الباحثون أن يروا احلاجة للتقدير من رغبة التالميذ 
يف احلصول على القيمة والدرجة جيدة، وكذلك احلصول على اهلدية من اجلهد الذي بذلوه. 
وميكن الباحثون أن يروا احلاجة لتحقيق الذات من رغبة التالميذ يف حتقيق طموحهم املتعلق 

ابللغة العربية.

والتالميذ الذين مت الدافع لتعلم شيء ما، سيجتهدون ملعرفة ذلك جبد ونشاط للحصول 
على نتائج جيدة. يف هذه احلالة، أن دافعية التعلم جتعل التالميذ جمتهدين يف تعلمهم. وابلعكس، 
إذا كان التالميذ ليس لديهم دافعية التعلم، فهم ال حيبون التعلم طويال (نفس املرجع، 2011: 
28(. هذه النظرية مناسبة ابلبياانت اليت حتصل عليها الباحثون من تالميذ املدرسة االبتدائية 
احلكومية يف تعلمهم. إهنم متحمسون جدا يف التعلم، وإهنم يهتمون بشرح املعلم جيدا، وهم 

يسألون املادة اليت مل يفهموها.

ويف عملية التعلم والتعليم، يعتمد النجاح على دافع اإلجناز أفضل من النجاح دون دافع 
اإلجناز. مبعىن أن حيصل التالميذ على القيمة أو الدرجة جيدة بسبب اخلوف من اإلخفاق. 
لذلك، يقوم التالميذ ابلتعلم جيدا، ألن إذا كانوا مل يقوموا بعملهم صحيحا فيحصلون احلياء 
من معلمهم أو من أصدقائهم. والنظر هنا أن »جناح« التالميذ بسبب التشجيع أو التحفيز من 
خارج أنفسهم (نفس املرجع، 2011: 30(. دوافع اإلجناز هي إحدى األسباب اليت تدفعهم 
لتعلم اللغة العربية. إهنم يريدون حتقيق طموحهم يف املستقبل. لذلك إذا كان التالميذ يتعلمون 

إبخالص، فيتحقق طموحهم.

العربية، وهي: اهتمامهم  اللغة  التالميذ من احملاوالت لدافعية أنفسهم لتعلم  لقد عمل 
بشرح املعلم، وحيب التالميذ الواجبات الدراسية من املعلم ويعملوهنا جبد، والتالميذ فعالون لتعلم 
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اللغة العربية، والتالميذ يتنافسون للحصول على درجات جيدة. حماوالت التالميذ اليت ذكرها 
الباحثون مناسبة خبصائص التالميذ الذين لديهم دافعية عالية.

وخصائص التالميذ الذين لديهم دافعية عالية، فهي: مثابرة التالميذ يف صناعة املهمة 
الدارسية، ومواجهتهم الصعوابت سريعة، وتفضيلهم ليعملوا العملية املستقلة، وتعبهم من املهام 
 Sardiman,( الروتينية، وقدرهتم على الدفاع عن رأيهم، وكانوا سعداء إلجياد املشكلة وحلها

.)2003: 83

استنادا إىل خصائص الدافعية السابقة، فإن التالميذ الذين لديهم دفعية عالية سيكونون 
نشيطني يف التعلم، ويقرؤون بنشاط كتبا إضافية لزايدة معرفتهم وحلل مشكالت التعلم. وابلعكس 
التالميذ الذين لديهم دافعية منخفضة، كانوا غري مبالني، وغري مركزين على االهتمام ابلدرس، 

وحمبني برتك الدروس، ويؤدي ذلك كله إىل صعوابت يف التعلم.

العوامل اخلارجية- 2
العوامل اخلارجية هي تشجيع أو حتفيز من أشخاص آخرين، أو بيئة حميطة متكن أن تؤثر 
على نفس الشخص املعني. ويلخص الباحثون املؤشرين املناسبني ابلدافعية اخلارجية اليت وجدها 
الباحثون يف املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى، وهي: أن ميلك التلميذ اجلائزة 
يف التعلم، وأن ميلك التلميذ العملية اجلذابة يف التعلم، وأن ميلك التلميذ البيئة التعليمية اآلمنة. 

من البياانت اليت حصل عليها الباحثون من املقابلة واملالحظة. وجد الباحثون أن العوامل 
اخلارجية اليت تؤثر على دافعية تالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بؤغ تشاال أتشيه الكربى يف 
تعلم اللغة العربية، هي: املعلم، واألصدقاء، والوالد، ورئيس املدرسة. ولكن العامل املؤثر جدا 
يف تعلم اللغة العربية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بؤغ تشاال أتشيه الكربى هو معلم 

اللغة العربية.

املعلم هو كل شخص مفوض ومسؤول عن توجيه التالميذ وينيتهم فرداي وكالسيكيا، يف 
املدرسة وخارج املدرسة )Nur Fuadi, 2012: 56(. من البياانت اليت حصل عليها الباحثون 
أن املعلم هو شخص مؤثر جدا لدافعية التالميذ يف تعلم اللغة العربية. أما حماوالت معلم اللغة 
اللغة  تعلم  التالميذ يف  لدافعية  الكربى  أتشيه  تشاال  بوغ  احلكومية  االبتدائية  العربية ابملدرسة 
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العربية ما يلي:

يبتسم املعلم ويصرب يف تعليم وتوجيه التالميذ يف تعلم اللغة العربية.أ- 
يقدم املعلم النصيحة لدافعية التالميذ يف تعلم اللغة العربية.ب- 
حيكي املعلم قصصا حول األشياء اإلجيابية وفوائد تعلم اللغة العربية، لتشجيع التالميذ ج- 

يف تعلم اللغة العربية نشاطا.
يستخدم املعلم طرق املناقشة لدى التالميذ يف تعلم اللغة العربية.د- 
يستخدم املعلم الوسائل التعليمية املناسبة ابملواد اليت يدرّسها املعلم.	- 
يستخدم املعلم غناء لتعليم التالميذ، مثل: يستخدم املعلم الغناء لتعليم املفردات العربية و- 

ويسهلهم حلفظ املفردات العربية.
إن املعلم الفعال ذو شخصية دافعية. فهو يستمتع بعمله ويسهل على األفراد الوثوق به. 

وهذا املعلم يتميز ابخلصائص التالية: 

املادة - 1 أبن  ويؤمن  ابملتعلمني  اهتمامه  املتحمس  املعلم  يظهر   ،)enthusiasm( احلماس 
قيمة وممتعة.

يتمتع ابلدفء وروح الفكاهة )warmth and humor(، فهما عامالن مهمان يف توفري - 2
بيئة مسائدة، وُمرضية، ومنتجة ابلنسبة للتالميذ، خاصة لألطفال األجانب.

املوثوقية )credibility(، ويقصد هبا ثقة التالميذ ابملعلم. وهذه الثقة ال توجد بني يوم - 3
وليلة ألهنا تتطلب الكثري من الوقت، واجلهد، واستعمال العقل حىت يتمكن املعلم من 

احلصول عليها )رشدي أمحد طعيمة، دون السنة: 470(. 
 :)81  :2003 راشد،  )علي  التفكري  قدرات  التالميذ  تعليم  يف  العصرى  املعلم  دور 
الزايدة يف إنسانية التلميذ؛ والزايدة من قيمته وأمهيته وثقته بنفسه؛ وهتذيب قدرته، وجعله أكثر 
مالءمة ملطالب املستقبل؛ والزايدة من نشاطه وحويته؛ والزايدة من إجيابية فهمه لذاته التحصيلية 
واالجتماعية؛ ونقله من تعلق إىل فرد نشط فاعل منظم: حتويله إىل ابحث عن املعرفة ومعاجل هلا 
وليس حافظا خازان هلا؛ وتدريب التالميذ على االنتقال الذهين من موقف آلخر؛ وحتقيق صفة 
املرونة الذهنية )mental flexibility( للتلميذ؛ والتدريب املعريف اللغوي، هبدف ربط األفكار 
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مبفردات متناسقة؛ والتنظيم املنطقي، والتأمل يف مواقف تستدعى التفكري؛ والتدريب على حل 
املشكالت، ونقد املواقف واالبتكار؛ وحتقيق صفة الطالقة الذهنية )mental fluency( للتلميذ.

العلوم،  وجود  والتقوى،  اإلخالص،  هي:  املعلم  ميتلكها  أن  اليت جيب  اخلصائص  إن 
زكية  د.  أ.  قالته  ملا  وفقا   .)Abdullah Nashih Ulwan, 2013: 449( واملسؤولية  والصرب، 
دراجة، ليكون معلما ليس سهال وال ينبغي أن يكون مهمال، بل جيب أيضا أن يستويف العديد 
من الشروط مثل: أن ميلك املعلم التقوى إىل هللا سبحانه وتعاىل، وأن ميلك العلم، وأن ميلك 

.)Syaiful Bahri Djamarah, 2010: 23( الصحية، وأن ميلك املعلم السلوك اجليد

إستنادا إىل البياانت اليت حصل عليها الباحثون، أن معلم اللغة العربية ابملدرسة االبتدائية 
احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى متلك اخلصائص اليت جيب أن ميتلكها املعلم، وهي: اإلخالص، 
والتقوى، وجود العلوم، والصرب، واملسؤولية يف تعليم اللغة العربية. يبتسم املعلم ويصرب يف تعليم 
وتوجيه التالميذ يف تعلم اللغة العربية. ال يغضب املعلمون عندما يواجهون التالميذ أقل تركيزا يف 
التعلم. يقدم املعلم النصيحة لدافعيتهم يف تعلم اللغة العربية. هذه اخلاصائص اليت متلكها معلمة 
اللغة العربية ابملدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى. وميكن أن حتفز التالميذ يف 

تعلم اللغة العربية جيدا.

كما شرح Hamzah B. Uno يف كتاب نظرية الدافعية والقياس عن التقنيات لدافعية 
التالميذ يف التعلم، وهي:

بيان عن كلمة التقدير بطريقة عشبية، هذه هي طريقة فاعلية لزايدة دافعية التالميذ يف - 1
التعلم. مثل: »جيد جدا«، و«ممتاز«، و«عظيم«، هذا البيان يستطيع إشباع التالميذ 
يف التعلم. ويشتمل ذلك البيان التفاعل املباشر واخلربة الشخصية بني التالميذ واملعلم. 

يف - 2 التالميذ  دافعية  لزايدة  أيضا  ميكن  وهذا  للنجاح.  القيمة كمحرك  املعلم  استخدام 
التعلم.

استنادا إىل البياانت اليت حصل عليها الباحثون، غالبا ما يستخدم املعلم التقنية يف دافعية 
بيان عن  الكربى.  أتشيه  بوغ تشاال  احلكومية  االبتدائية  العربية ابملدرسة  اللغة  لتعلم  التالميذ 
كلمة التقدير، ينطق املعلم كلمة »ممتاز« و«عظيم« عندما ينجح التالميذ يف إكمال الواجبات 
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الدراسية، أو عندما يكون التالميذ شجاعا يف إجابة األسئلة اليت قدمها املعلم. مث التقنية الثانية 
هي استخدام قيمة كمحرك للنجاح. ويعطي املعلم قيمة عالية للتالميذ الذين يكملون الواجبات 
التالميذ  دفع  يتم  حىت  للتالميذ  العليا  الدرجة  عن  املعلم  ويعلن  وصحيحة.  بسرعة  الدراسية 

للحصول على هذه الدرجات.

املعلمون اجليدون هم أولئك الذين يشاركون تالميذهم بنشاط يف عملية التعلم والتعليم. 
تالميذهم ال يضيعون وقتهم يف العمل أثناء اجللوس أو املشاهدة السلبية أو االنتظار دون جدوى 
)Ronald L. Partin, 2009: 2(. من البياانت اليت حصل عليها الباحثون يف املدرسة االبتدائية 

احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى، أن معلمة اللغة العربية يف هذه املدرسة شرحت املادة بشرح 
خمتصر، واملعلم يقسم التالميذ إىل 4-5 جمموعات. تعطي املعلمة للتالميذ الواجبات املرتبطة 
ابملواد التعلمية، لكن املعلمة ترشدهم يف القيام ابلواجبات. بعد قيامهم ابلواجبات اليت أعطتها 
واألصدقاء  الصف،  أمام  اجلماعي  عملهم  نتائج  يقدمون  التالميذ  فإن  بشكل جيد.  املعلمة 
اآلخرون يسمعون ويهتمون ابلنتائج اليت يقرأها التالميذ. مث يقدم التالميذ تعليقات على النتائج 

اليت يقرأها أصدقائهم. وأخريا تقدم املعلمة شرحا طويال للمادة التعليمية.

ختام- 5

ملخص نتائخ البحث	- 
أن تالميذ املدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال أتشيه الكربى لديهم دافعية عالية - 1

جدا على مستوى فرتات )class interval(: 84-100 هي 14 تلميذا ابلنسبة 
 class( فرتات  مستوى  على  عالية  دافعية  لديهم  والتالميذ   .%  15.4 املئوية: 
interval(: 68-83 هي 53 تلميذا ابلنسبة املئوية: 58.2 %. والتالميذ لديهم 

دافعية معتدلة على مستوى فرتات )class interval(: 52-67 هي 24 تلميذا 
ابلنسبة املئوية: 26.4 %. وال يوجد التالميذ لديهم دافعية منحفضة ومنحفضة 

جدا.
العوامل املؤثرة يف دافعية تعلم اللغة العربية لدى تالميذ ابملدرسة االبتدائية احلكومية - 2

بوغ تشاال أتشيه الكربى، هي: العوامل الداخلية اليت تؤثر تالميذ مدرسة االبتدائية 
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احلكومية بوغ تشاال لتعلم اللغة العربية هي التالميذ حيبون ابللغة العربية واحلاجتهم 
حلصول على ما يريدون يف اللغة العربية. واإلحتياجات اليت يرغبه التالميذ لتعلم 
اللغة العربية فهي: اللغة العربية مرتبطة بطموح التالميذ، وللحصول على درجات 
جيدة يف الدرس اللغة العربية، وللحصول على اهلدية، واحلاجة إىل اهتمام املعلم.

لتعلم  اليت تؤثر تالميذ مدرسة االبتدائية احلكومية بوغ تشاال  العوامل اخلارجية 
الذي  املدرسة.  والعامل  املعلم، واألصدقاء، والوالد، ورئيس  العربية هي:  اللغة 
اللعة العربية. وحماوالت املعلمة لرتقية  اللغة العربية هو املعلم  يؤتر جدا يف تعلم 
دافعية التالميذ يف تعلم اللغة العربية، فهي:يبتسم املعلم ويصرب وتوجيه التالميذ 
يف تعليم اللغة العربية، ويقدم املعلم النصيحة لرتقية دافعيتهم يف تعلم اللغة العربية، 
لتشجيع  العربية  اللغة  تعلم  املعلم قصصًا حول األشياء اإلجيابية وفوائد  وحيكي 
التالميذ يف تعلم اللغة العربية نشاطًا، ويستخدم املعلم طرق املناقشة لدى التالميذ 
يف تعليم اللغة العربية، ويستخدم املعلم الوسائل التعليمية مناسبة ابملواد التعليمية، 

ويستخدم املعلم األغاين لتعليم اللغة العربية.

االقرتاحات والتوصيات	- 
واعتمادا على املظاهر السابقة يقدم الباحث االقرتاحات اآلتية:

تؤدي - 1 التعلم.  عملية  يف  املهمة  املكوانت  أحد  هي  تعلم  دافعية  النظرية:  االقرتاحات 
الدافعية دورًا لتشجيع التالميذ ليكونوا أكثر نشاًطا يف عملية التعلم والتعليم. استناداً إىل 
نتائج البحث، أن دافعية التعلم تؤثر التالميذ ورغبتهم للتعلم جيدا. هناك عامالن يؤثران 
يف دافعية التالميذ للتعلم، ومها: العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. وهذان العامالن 

يؤثران يف دافعية التالميذ لتعلم اللغة العربية. 
االقرتاحات التطبيقية، وهي: - 2

للمدرس: ميكن املدرس أن يضيف معلومات ومعرفة عن العوامل اليت تؤثر دافعية التالميذ 
يف تعلم اللغة العربية. وميكن املدرس أن يرقي دافعية التالميذ وقدرهتم يف تعلم اللغة العربية  

بتلك العوامل ويتم حتقيق أهداف التعلم متاما.
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للباحثة: ميكن للباحثة أن تضيف املعرفة واخلربة يف البحث العلمي عن كيفية ترقية دافعية 
تعلم اللغة العربية. وتنفع هذه املعرفة لتطوير األفكار الباحثة وتوسيعها.

اعتمادا على املظاهر السابقة يقدم الباحث االقرتاحات اآلتية:

ينبغي ملعلمة اللغة العربية أن تتعلم اللغة العربية مستمرا لتطوير كفاءهتا يف اللغة العربية - 1
لتصبح معلمة انجحة يف تعليم اللغة العربية.

اللغة - 2 املعلمة يف تعليم  الباحث إىل رئيسة املدرسة أن هتتم اهتماما كبريا بكفاءة  يرجو 
العربية يف مدرستها ليستطيع أن ترقي دافعية التالميذ يف تعلم اللغة العربية وجتري عملية 

التعليم جيدا وجذااب.
ويرحى للتالميذ أن يتعلموا ويرفعوا دافعيتهم يف تعلم اللغة العربية، ألهنا أسس يف تعليم - 3

اللغة العربية ويرجى هلم أن حيافظ دافعيتهم يف تعلم اللغة العربية.
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