
 

1 
 

 تعلم اللغة العربيةيف  ةبوافع الطلد:  استعراض األدبيات
 

Muhammad Syarif Ridwan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

 170202142@student.ar-raniry.ac.id 
 

Syarifuddin Hasyem 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

syarifuddin.hasyem@ar-raniry.ac.id 
 

Fadhilah 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

fadhilah@ar-raniry.ac.id  
 
 

صلخمست  
هلم مشكالت قليلة، و  تعلم اللغة العربيةىف  ةبلطلاافع و دأن  هي املشكلة يف هذا البحث
لذالك حيتاجون إىل طرق التعليم اجلذابة اليت تدافعهم على تعلم ىف تعلم هذه اللغة. و 

على تعلم اللغة  باللغة العربية. يهدف هذا البحث إىل وصف العوامل الىت تدافع الطال
 يتالعربية. وإن هذا البحث اإلستعراض األدبيات جيمع بينات من تسعة البحوث ال

 املؤثراتالعوامل أن فهي  أما النتائج يف هذا البحث تتكون من املقالت والرسالة اجلمعية.
أما  هي العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية،الطلبة يف تعلم اللغة العربية على دوافع 

 ،لتعلميف ا الرغبة اليت تنشأت من داخل الطلبة، منهاهي العوامل  العوامل الداخلية
وأّما  التعلم، واألحالم، والظروف البدنية.وأهداف  ،التعلم والقدرات األساسية، وخربات

، وتنقسم العوامل اخلارجية إىل مل نشأت من خارج الطلبةعوافهي  العوامل اخلارجية
تعليم  طريقةاألسرية والعوامل املدرسية، تشمل العوامل األسرية مثل مها العوامل  ،عاملني
التشجيع، والتفاهم األسري. حينئذ أن العوامل و  واالقتصادي يف االسرة،، الوالدين

 .املدرسية تشمل العوامل البيئية، وطرق تدريس املعلم، ووسائل التعلم
 للغة العربية ، تعلم ااستعراض األدبياتافع، و الد: الكلمات األساسية

 

 

mailto:170202142@student.ar-raniry.ac.id
mailto:syarifuddin.hasyem@ar-raniry.ac.id
mailto:fadhilah@ar-raniry.ac.id


 

2 
 

Abstract 

The problem of this research is lack of students' motivation to learn Arabic. 

Arabic Language is a foreign language for Indonesian students. In learning, 

students face many difficulties. This requires active and perseverance and other 

support that can increase students' enthusiasm in learning Arabic. Among the 

support that can increase students' learning enthusiasm in learning is motivation. 

This study described the factors that influence students' motivation in learning 

Arabic. This research was a Literature Review study with nine data collection 

samples used in the form of journal articles and thesis articles. Analysis of the 

data used was descriptive qualitative. The results showed that there were two 

factors that influence students' motivation to learn Arabic: first, internal factors 

and second, external factor. internal factors means that the originating factor 

within the students themselves, consisting of Interest in Learning, Basic Abilities 

and Learning Experiences, Learning Objectives, Goals, and Conditions Physical, 

while  External Factors which are the originating factor come from the outside of 

students, External factors divided into two factors namely family factors and 

school factors, which include family factors such as the way of the parents 

educate the children, family economic conditions, encouragement and 

understanding of the family. While those included in school factors include 

environmental factors, teacher teaching methods, learning media  

Keywords: Motivation, Internal factors, external factors, Learning Arabic. 

 

Abstrak 

Permasalah dalam penelitian adalah motivasi sisawa yang rendah untuk 

mempelajari Bahasa arab, dan terdapat berbagai masalah ketika mempelajari 

Bahasa tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan metode-metode yang menunjang 

motivasi mereka dalam mempelajari Bahasa arab. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah mendiskripsikan faktor-faktor motivasi siswa untuk mempelajari Bahasa 

Arab. Penilitian ini merupakan penelitian literature review di mana data 

dikumpulkan dari sembilan penelitian yang terdiri dari artikel dan skripsi. Hasil 

penelitian menujukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa 

belajar Bahasa Arab yaitu ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, 

terdiri dari minat belajar, kemampuan dasar pengalaman belajar, Tujuan belajar, 

cita-cita, kondisi fisik, sedangkan faktor eksternal  merupakan faktor yang berasal 

dari luar diri siswa. Faktor eksternal terbagi menjadi dua yaitu faktor keluarga dan 

faktor sekolah, yang termasuk faktor keluarga adalah cara orang tua mendidik, 

keadaan ekonomi keluarga, dan dorongan serta pengertian keluarga. Sedangkan 

yang termasuk ke dalam faktor sekolah antara lain adalah faktor lingkungan, 

metode mengajar guru, media pembelajaran. 

Kata Kunci: Motivasi, literature review, pembelajaran Bahasa Arab. 
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 املقدمة -أ

1أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.هي للغة ا ث خمتلفة من حيواللغات  
أي كل قوم يعربون عنه ىن الواحد يعربه الناس أن املع اللفظ، متحدة من حيث املعىن،

2بلفظ خمتلف. اللغة العربية مادة من املواد الدراسية اليت يتعلمها املتعلمون يف اإلندونيسية  
اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي اليت توصل   .الدكتورةمن املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة 

  .يسويها أو يعادهلا هللا عز وجل. ألن فيه أساليب اللغة ال ميكن ألحد أن كلمات
  والتعليم عملية قام به املعلم للحصول على اهلدف املقرر. يتعلق التعليم ابلعوامل

 ة وطرق التدريس واملعلم والوسائل الدافعة له. والتعليم كذلكيسادر الکاهلدف واملواد 
3.املعلومات واملهارات إىل أذهان التالميذعملية قام هبا املعلم إليصال    

مقارنة ابملواد  از تعلم اللغة العربية هي املنخفضةإن إجن ،ةالتعليم املرحلةيف كل 
 أكثر، و من العواملاملادة يتأثر بكثري  يف هذا ةبالطل لتعلماينخفض نتائج األخرى. 
يف   Purwanto كما ذكر.  لتعلمها ةبالدوافع الطل عدمأو  نقص هيالعوامل 

العمل الذي واع يؤثر سلوك الشخص ليكون  الدوافع هو ( Psikologi Pendidikan)كتابه
4قلبه مأثر ليعمل الشيئ لتحقيق نتائج أو أهداف معينة. الدوافع للتعلم هي: حالة  

داخلية لدى املتعلم تدفعه إىل االنتباه للموقف التعليمي، واإلقبال عليه بنشاط موجه، 

                                                           
 عامل الكتب، ابن جين)أبو الفتح عثمان بن جين(، اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار بريوت )لبنان(، 1

 .23ص  .م1958، دار الكتب املصرية، 2ط

(, 2005بريوت: دار القطبية العلمية  :)الطبعة األوىل جامع الدروس العربيةالغاليني، الشيخ مصطفى  2
 .7ص 

, الطبعة الثانية, ) بدون املكان : جامعة دمشق, ىف طرائق التدريس اللغة العريبحممود أمحد السيد   3
 327ه (, ص 1415-1416

4 M. Ngalim Purwanto ,Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

hlm. 71. 
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5واالستمرار يف هذا النشاط حىت يتحقق  التعلم لدافعية أتثري كبري يف تعلم اللغة ل .
6الثانية.  

ه اللغة. و علم هذتت ىف قليلة، وهلم مشكال تعلم اللغة العربيةة ىف بأن دوافع الطل
قا انطالعربية. لغة الم اللذالك حيتاجون إىل طرق التعليم اجلذابة اليت تدافعهم على تعل

اللغة   تعلميفلبة دوافع الطدبيات: من هذه اخللفية، فيقدم هذا البحث استعراض األ
 احثني وخاصةء والبلقرال. من املتوقع أن تكون نتائج هذا البحث معلومات مادية العربية

 .معلمي اللغة العربية
 

 نظريةال  -ب
 افعو لدا -1

يف اإلجنلزية هي  افعو أحد العوامل اليت جيب مراعاهتا يف عملية التعلم. الد افعو الد
motivation ن كلمةأييت م  movere فع هو ما يدفع او ج أن الدالتحرك". لذا تستنت" مبعىن

"سبب حدوث افع إىل و . يشري الدوحياول ويشارك يف نشاط الشخص إىل فعل شيء
7."شيء الدوافع  8ه.افع أبنه قوة دافعة توفر الطاقة لتحقيق شيء مرغوب فيو يوصف الد 
الدوافع يف التعلم مهم  ،، وفقا خلرباءلطالب يف تعلم اللغة العربيةشيء مهم لغاية اهو 
بط دوافع تدراسات تر نتائج التعلم. ويستند هذا إىل العديد من ال وافع تؤثر، ألن الدجدا

                                                           
.أسس علم النفس الرتبوي.  2003طامي، يوسف وعدس، عبد الرمحن. توق، حميي الدين وق 5

 )عمان: دار الفكر( للنشر والتوزيع، 
 2003ص،  211 

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة، وعلى أمحد مدكور، وإميان أمحد هريدى،  6
 .118م(، ص. 2010، )القاهرة: دار الفكر العريب، أخرى للناطقني بلغات

7 Frederic Guay, Chanal, J., Catherine F. Ratelle, C. F., Marsh, H. W., Larose, S., & 

Boivin, M. (2010). “Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in 

young elementary school children.” British Journal of Educational Psychology, 80 (4), hlm. 711–

735. 
املراجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات . 2010به،علي أمحد مدكور مع أصحا 8

 118الفكر العريب، ص :  ، القاهرة: دارأخرى
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التحدايت يف تعلم اللغة  ىحدوافع املنخفضة من إالعربية. ألن الد اللغة نتائج تعلمب
 .العربية

الدوافع هلا دور أن  Gardnerتعلم. يذكر يف ال لتنمية رغبةة كبرية عدمسا افع هلاو الد
قوة  مث تصبح اللغة األجنبية  تعلم بدألي قوة كربى وافع هيالد 9ة.ثانياللغة اليف تعلم  مهم

1ل.ابملل ونيشعر جعل الطالب دافعة للبقاء عندما عملية تعلم اللغة غالًبا  كما يف تعلم   0
تعلم اللغة األجنبية على ما جيعل يف افع و . يركز البحث حول دالدوافع هلا دور مهم، اللغة

دائًما. حيافظ على دوافعه لتعلم اللغة األجنبية و جنبية اللغة األالشخص يرغب يف تعلم 
، ألن اللغة ترتبط دائًما األجنبية مشكلة معقدة للغايةلغة الافع يف تعلم و دور الد

 ابلسياقات االجتماعية والثقافية.
 الدوافعأمهية  -2

 إذا ليس لديهجيًدا  علمتلن يوالطالب  ،افعية أتثري كبري يف تعلم اللغة الثانيةلدل
 ,Prof. Dr. Nasution قال. نشطة التعلملن يقوم الطالب أبالدوافع دون بافع. حىت و دال

M.A  يف كتابهDidaktik Asas-Asas Mengajar”" أوال،  :ثالث وظائف هي اافع هلو الد
، أي ملحتديد اجتاه الع ؛ اثنيا،تطلق الطاقة خرافة يف، كمحرك أو فع اإلنسان للعمليد

جيب  حتدد اإلجراءات اإلجراءات اليت اختيارتحقيق؛ واثلثا، ل حتديد اجتاه اهلدف املراد
، من خالل نقل اإلجراءات اليت ال تفيد ذالك اهلدفمن أجل حتقيق  املتكافئ القيام هبا

 ف. اهلد لذالك
 ع الدوافعا نو أ -3

  الدوافع تنقسم اىل نوعني:

                                                           
9 Zoltan Dörnyei dan Ema Ushioda, Teaching and Researching Motivation (Harlow: 

Pearson Education Limited, 2011) hlm. 3. 
1 0 Zoltan Dörnyei dan Ema Ushioda, Teaching and Researching Motivation (Harlow: 

Pearson Education Limited, 2011) hlm. 3. 
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الرغبة اليت  يلية هافع الداخالدو (prayitno, 1989 :11) قال ، ةافع الداخليو الدأ( 
من داخل نفس الفرد. السلوك الفردي الذي حيدث دون تسببها العامل الدافع 
1العالقة و األثر من البئة. 1      

زخارف اليت هي ال ةالدوافع اخلارجي Sumadi Suryabrataقال  ،ةافع اخلارجيو الدب( 
1ارج.تعمل بسبب الدوافع من اخل 2   .افع الذي أييت من اخلارجو الد 

 
 طريقة   -ج

، literature reviewأن استعراض األدبيات مأخوذة من الكلمة اإلجنليزية يكين 
فيما يتعلق آبراء الدراسة ، شكل من الكتابة املخططة واملفصلةاستعراض األدبيات هي 

أبن   creswellيف   cooperاليت مت على حبوث أخرى جارية أو سيتم إجراؤها، اعتذر 
استعراض األدبيات هلا عدة أهداف وهي: إبالغ القارئ بنتائج البحث األخرى اليت 

ث اب الستعراض األدبيات ، وربط البحبحوث يف ذلك الوقتترتبط ارتباطًا وثيًقا ابل
1، وسد الثغرات يف البحوثة السابقة.ودةاملوج 3  

 ،ربيةغة العالل يف تعلم دوافع الطلبةعن  إن هذا البحث هو استعراض األدبيات
ن م تاملقاال توجد املذكور. ناقش املوضوعت من نتائج البحث وجدت تسع املقاالت اليت

 لتقليل وحتلي مث إجراء google scholar, ebscohost, google advanced search خالل
 .على احملتوى من املقاالت

 
 نتائج البحث ومناقشتها   -د

 عليم اللغة العربيةالدوافع الت عن ية البحث املقاالت اليت تتعلقبعد أن مت فعال 
 كما هو موضوح يف اجلدول املذكور.  مقاالت 9فوجدت 

                                                           
1 1 Elida Prayitno,Motivasi dalam Belajar (Jakarta : Depdikbud, 2003) Hal 28-29 
1 2 Sumadi suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 1993) hal : 72 
1 3 reswell John W., 2010, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, h. 40 
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، لدوافع التعليم اللغة العربيةاب  األوراق العلمية اليت تتعلق بعد االطالع على
 دراسات علمية كما كتبت يف اجلدول التايل. تسعفالعثور على 

 استعراض األدبيات 1اجلدول 

/ميمالتص ستجبامل نتائجال
 الطريقة

 رقمال الكاتب املوضوع

 د النتائج الواردة يف هذاتؤك
على يؤكد  البحث السابق الذي 

يف تعلم  لدوافع ا قلة أن ظهور 
عوامل هي اللغة األجنبية 

 خارجية.

 الطالب-
مدرس اللغة  -

 العربية
 املدرسةمدير  -
أولياء أمور  -

 الطالب

البحث 
 النوعى

لة عامل ق
الدوافع يف 

اللغة تعليم 
العربية 

لطالب 
 املدرسة

 أسيب
حممد 

صيف 
 اإلسالم

1 

 طالبالمن  ٪42د أن وقد و 
 Iain  بـ بقسم تعليم اللغة العربية

Palangka Raya  افع و لديهم د
تكاملي يف تعلم اللغة العربية. 

افع و لديهم د ٪58والباقي 
. مما يؤثر على الطالب فعايل

افع تكاملي و الذين لديهم د
اخللفية  ، أحدهادوافع داخليو 

 التعليمية.

البحث  طالبال
 النوعى

تعلم دواف 
 اللغة العربية

الطالب  لدى
قسم التعليم 

 بـ العربية اللغة
اجلامعة 

الإلسالمية 
Palangkaray

a 

 

نور فؤادي 
 رمحن

2 

على بياانت  الباحث  حصل 
من طلبة الصف  ٪69يد أن تف

 الطالب-
رس اللغة مد -

البحث 
 النوعى

دوافع 
الطالب 

 3 نور حممد
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حيبون  (ب)و اخلامس  )أ( أ
 ٪31أما دروس اللغة العربية. 

. أو حمايدة حيبوا  ، فلم املتبقية
أما فيما يتعلق بتشجيع دروس 

ة والتمتع هبا لطالب اللغة العربي
، فقد اتضح الصف اخلامس

ط وطرق بسبب أمنا 72.2٪
، يف توصيل املعلمني يف التعلم

حني أن مصدر الرغبة يف معرفة 
فقط من  ٪16بية هو اللغة العر 

 إمجايل الطالب.

 العربية
مدير   -

 املدرسة
 

اإلبتدائية يف 
تعلم اللغة 

العربية بنظر 
نفسية تعلم 

 التلميذ

افع و عالقة إجيابية كبرية بني الد
اللغة التعيلم  يفرغبة التعلم 

يف منطقة  MDAالعربية لطالب 
Tenayan Raya ،وهي (r = 

 .(p = 0.000 و 0.529

البحث  الطالب
 الكامى

 

عالقة 
الدوافع التعلم 
برغبة التعليم 
 اللغة العربية

بستان 
 رفنياع
 

 

4 

 يأتثري استخدام وسائل التعلم
وافع التعلم العربية لدى على د

البحث   الطالب.  نتائج هذا
أتثري كبري بني وسائل  وجود هي

خاصة الطالب،  التعلم و دوافع 
 .لعربيةيف تعلم اللغة ا

البحث  الطالب
 الكامى

أتثري وسائل 
التعليمية 
بدوافع  

التعلم اللغة 
العربية 

للطالب 
 مدرسة ثناوية

وخدة نور 
 الرمحة 

5 
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 افع لدى الطالب و الد.قمة 1
ة لغلتعلم الخرجيي املدرسة الثنوية 

 .التقييمالعربية هو متوسط 
م خدمات االستشارة . تقد2

لم الطالب لتع دوافع  لزايدة 
خرجيي املدرسة  اللغة العربية

  املتوسطة بناًء على نتائج هذا
 خدمة املنحى البهث،

 ، اخلدمات االستشاريةاملعلومات
الفردية ، خدمات التوجيه 

اجلماعي وخدمات االستشارات 
 اجلماعية.

البحث  الطالب
 الكامى

دوافع التعلم 
الطالب 
مدرسة 

العالية يف 
تعلم اللغة 

العربية 
يف تطبيقها  و 

خدمة توجيه 
 واإلرشاد

يسريل 
جهيا 

 واألصدقاء

6 

عاملني يؤثران على دوافع 
  الطالب يف تعلم اللغة العربية.

عوامل كل من هذه العوامل هي 
داخلية تشمل: مواقف الطالب، 

، ذكاء الطالب اهتماماهتم
ة ودوافعهم. اما العوامل اخلارجي
 تشمل: البيئة األسرية، والبيئة

 ة اجملتمع.املدرسية، والبيئ

 الطالب-
درس اللغة م -

 العربية
 مدير  -

 املدرسة
ولياء أمور أ -

 الطالب
 املوظف -
 

لبحث ا
 النوعى

فعالية املدرس 
لرتقية دوافع 
التعلم اللغة 

العربية 
للطالب 

الصف الثامن 
ابملدرسة 
املتوسطة 

 7حممدية
Yogyakarta 

 
 

 7 حري الرمحن

دوافع   أوضحت النتائج ما يلي:  البحث  الطالب- دوافع التعلم   8 أمي بررة
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على تعلم اللغة العربية  الطالب
يزال منخفًضا، نظرًا خللفيات 

رغبة طالب  الطالب املتنوعة 
الطالب الكبري دون أن تتطابق 
ن مع املوقف واجلهد الداعم ، فإ

، مرافق التدريس اليت تزال بسيطة
الطريقة املستخدمة لدى   و

مل يقبلوا  املعلمني يف عرض املواد 
. اجلهود اليت اللطالب كثريا

ذهلا املعلم لتعزيز دوافع يب
 الطالب هي:

 ( إعطاء الواجبات1
إستخدام وسائل  ( استخدام 2

لم ( يعطي املع3تعليمية املختلفة 
الفرصة للطالب للعمل على 

 األسئلة أمام الفصل
 ( يقدم املعلم التشجيع اللفظي4

 يف شكل إيصال أمهية املواد اليت
تدريسها قبل أن تتم عملية يتم 

حيافظ املعلم على ( 5، التعلم
 أجواء صفية مواتية

مدرس اللغة  -
 العربية

مدير    -
 املدرسة

أولياء أمور  -
 الطالب

 

  اللغة العربية النوعى
دراسة حالة  

 الطالب
)MTs N 

Yogyakarta 

II). 

االختالف يف الدوافع لتعلم اللغة 
بار العربية قبل التدريب )االخت

البحث   الطالب
 الكامى

ترقية دوافع 
تعلم اللغة 

حممد إروان 
  شاه

9 
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دوافع الطالب يف تعلم هذه الدراسة اإلستعراض األدبيات عدة جوانب  تحلل
والعوامل  ،هي مشكلة يف الدراسة هذه الدراسة عدت اجلوانب: قدمت .ربيةاللغة الع

 :للتحليل فيما يليالتعرض  الدوافع الطالب يف اللغة العربية.
 

 حتليل الدراسة اخللفية -1
 ظاهرة  عدم الدوافع اليت شكلة اليت وجدت يف هذا البحث هيم املقالة األوىل

درسة االبتدائية، املدرسة املتوسطة، واملدرسة من املحدثت  يف مجيع مستوايت التعليم 
تُركت هذه ا ىف املادة اللغة العربية. وإذا العالية،  هذه الظاهرة حدثت يف املادة الدينية كذ

شكلة يف هذا ماملقالة الثانية و  الظاهرة، ُُيشى أن يضيع مادة اللغة العربية ىف املدرسة.
دراستهم يف قسم تعليم اللغة العربية، ألن  قلة الدافع لدى الطالب ملواصلة البحث هي

 928من  2017أكثرهم ُيرتون بقسم  األخرى.  هذه  البياانت متوافقة ابلبينات عام 
املقالة الثالثة املشكلة اليت . و طالًبا فقط ُيرتون قسم تعليم اللغة العربية 24طالًبا جديًدا  

واد ل يف املرتبة الثانية تلى املإن املواد اللغة العربية ماز  وجدت يف هذا البحث هي
 ، لذا يهتم الطالب أكثر بتعلم املواد األخرى، بدالً من اللغة العربية.األخرى

الطالب ال يدرسون  اللغة العربية جيدا  إبظهار  املقالة الرابعة هياملشكلة يف 
من : عدم االهتمام ابملعلم ىف عملية التدريس، وقلة القراءة، ويتغيبون كمايلي  سلوك

 .ةالدراسة، ومل حيلوا الواجبات املنزلية. االستنتاج  أن  قلة رغبة الطالب  هبذه املاد

القبلي( وبعد حتديد أهداف 
 التدريب )االختبار البعدي(.

العربية 
للطالب 
املدرسة 
العالية 
 بتدريب

Goal setting 

 واألصدقاء
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هي أثناء التعليم اللغة العربية، مل يهتم الطالب املعلَم اهتماًما املقالة اخلامسة املشكلة ىف و 
جيدا، يعرف عند طرح األسئلة  من املعلم إىل الطالب، ومعظمهم ال جييبوا األسئلة. 

ىف أثناء شرْح الدرس ىف الفصل أكثر الطالب ال ميتلك هي املقالة السادسة املشكلة يف و 
املقالة السابعة هي املشكلة يف و  مورهم خارج الدرس.لدوافع ملتابعة الدرس، ومشغلون أبا

يهتم الطالب أكثر بتعلم املواد األخرى، كمادة اللغة اإلجنليزية. لذا الطالب هم مرتددون 
هي إن دوافع الطالب لتعلم اللغة العربية املقالة الثامنة املشكلة يف لغة العربية. و يف تعلم ال

أن أكثر من الطالب  يهربون عند تعلم مواد اللغة  هياملقالة التاسعة املشكلة يف و قليلة. 
العربية، ومل يقوموا ابلواجب، ومل جيمعوا الواجبات يف الوقت احملدد، وكان الطالب 

 عند تعلم.يسعرون بكساىل 
املنخفضة لدى الطالب يف  الرغبة (1بحث هي: )ال اخلصت املشاكل يف هذ 

 (3؛ )الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف التعليم مل تكن مناسبة (2)؛تعلم اللغة العربية
مواد اللغة العربية يف املرتبة الثانية إذا  (4)؛ الطالب يشعر ابمللل أثناء تعلم اللغة العربية

 .ملواد األخرىيقارن اب
 
 دوافع الطلبة يف تعلم اللغة العربيةيف تنمية حماوالت   -2

بناًء على تسع املقاالت أعاله، وجد حلول لتنمية دوافع الطلبة يف تعلم اللغة 
 العربية، وهي:

 يقدراملعلم  أداء الطالبأ( 
ن تقدمي املدح يف الوقت املناسب يرقي دوافع الطلبة يف تعلم. املدح هو شكل م

أشكال الدوافع اإلجيابية واجليدة. ميكن للمدرس يقدم املدح لتقدير جناح الطالب يف 
أداء العمل يف املدرسة. يعطى املدح  حسب العمل وليس مكلف وال يتعارض  بعمل 

 بستان عارفني لدي رابعةال ةقالامل وجد هذا احلل يف ثالث مقاالت وهي الطالب.
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 أمي بررة واملقالة الثامنية لدي، (2018)  الرمحنحري لدي السابعةة قال، وامل(2010)
(2012). 

 يقوم املعلم إبجراء مسابقةب( 
املسابقة هي منافسة، وميكن استخدامها كأداة حتفيزية لتشجيع الطالب 
ليتحمسوا يف التعلم. املسابقة، سواء يف أفراد أو جمموعات مطلوب يف التعليم. ميكن 

وجد هذا احلل يف  التعليم والتعلم عملية تفاعلية. استخدام هذا احلال ليجعل عملية
بستان  لدي رابعةال ةقال، وامل(2018) نور حممد ة لديالثالث ةقالامل ثالث مقاالت وهي

 .(2018) حري الرمحن لدي السابعةة قال، وامل(2010) عارفني
 األهداف الواضحة ج(

من أداة حتفيزية   تعد  األهداف الواضحة والطالب يقبلون تلك األهداف جيًدة
مهمة جًدا. ألنه من خالل فهم األهداف املراد حتقيقها، يشعر الطالب أبنه مفيد 

 ةقالامل وجد هذا احلل يف ثالث مقاالت وهي للغاية، مما سيثري الشغف ملواصلة التعلم.
واملقالة  ،(2010) بستان عارفني لدي رابعةال ةقال، وامل(2018) نور حممد ة لديالثالث
 .(2012) أمي بررة منية لديالثا

 يقوم املعلم إبجراء اختبارد( 
ميكن استخدام االختبار كأداة حتفيزية. عادة  يعد الطالب أنفسهم من مبراجعة 
الدرس يف وقت مبكر ملواجهة االختبارات. جهود وتقنيات خمتلفة حول كيفية إتقان 

ممكن مما يسهل عليهم اإلجابة مجيع املواد التعليمية اليت يقوم هبا الطالب يف أقرب وقت 
وجد هذا احلل يف  على أي أسئلة تثار عند تنفيذ االختبار وفًقا للفاصل الزمين احملدد.

حري  لدي السابعةة قال، وامل(2010) بستان عارفني لدي رابعةال ةقالني ومها املتمقال
 .(2018) الرمحن

 املعلم يعطيهم هديةه( 
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هلدااي كأداة حتفيزية. جيب تشجيع تقدمي اهلدااي يف عامل التعليم، ميكن استخدام ا
 ألهنا غري مكلفة نسبًيا ويشعر أهنا فعالة مبا يكفي لتحفيز الطالب يف مسابقات التعلم.

ة قال، وامل(2010) بستان عارفني لدي رابعةال ةقالني ومها املتوجد هذا احلل يف مقال
 .(2018) حري الرمحن لدي السابعة

 العقابو( 
و أداة حتفيزية جيدة وفعالة عندما يتم ابستخدام هنج تعليمي، وليس  العقاب ه

انتقاما. يشار إىل املنهج الرتبوي هنا كعقوبة تثقف وهتدف إىل حتسني مواقف وأفعال 
بستان  لدي رابعةال ةقالني ومها املتوجد هذا احلل يف مقال .الطالب الذين يعتربون خطأ

 .(2018) حري الرمحن ديل السابعةة قال، وامل(2010) عارفني
 حيطراملعلم الطالب عن نتائج تعلمهم ز( 

ميكن استخدام معرفة نتائج التعلم كأداة حتفيزية. من خالل معرفة النتائج، يتم 
تشجيع الطالب على الدراسة جبد. خاصة إذا كانت نتائج التعلم تتقدم، حياول الطالب 

احلصول على إجناز تعليمي أفضل يف  احلفاظ عليها أو حىت زايدة كثافة تعلمهم من أجل
، (2010) بستان عارفني لدي رابعةال ةقالني ومها املتوجد هذا احلل يف مقالاملستقبل. 

 .(2018) حري الرمحن لدي السابعةة قالوامل
 الرغبةح( 

الرغبة هلا أتثري كبري على إبداع التعلم. الطالب املهتمون مبوضوع  سيعلمونه جبد، 
نور  ة لديالثالث ةقالامل وجد هذا احلل يف ثالث مقاالت وهيله.  ألن هناك جاذبية

 .(2010) بستان عارفني لدي رابعةال ةقال، وامل(2018) حممد
  Ego-Involvementط( 

إن زايدة وعي الطالب ليشعروا أبمهية الواجبات املنزلية وقبوهلا كتحدي، لذا فإن 
وجد هذا احلل  .األشكال املهمة للدوافعالعمل اجلاد واملخاطرة ابحرتام الذات، هو أحد 
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حري  لدي السابعةة قال، وامل(2010) بستان عارفني لدي رابعةال ةقالني ومها املتيف مقال
 .(2018) الرمحن

 
 دوافع الطلبة يف تعلم اللغة العربيةفعالية  -3

 يف لطالب ع اافوجد  عاملني يؤثران على دو بناًء على تسع املقاالت أعاله، 
 للغة العربية، وهي:تعلم ا

 العوامل الداخليةأ( 
الرغبة مثل  ،فسهماليت تنشأ من داخل الطالب أنالعوامل الداخلية هي العوامل 

 لبدنية.ظروف ام والالتعلم واألحالوالقدرات األساسية وخربات التعلم وأهداف للتعلم 
 للتعلم الرغبة( 1

 رغبة التعلم الكبرية إىلالتعلم.  تؤثر الشخص يف لرغبة هي أحد العوامل اليتا
1 از. حني أن الرغبة ابلتعلم أقل سيؤدي إىل اخنفاض اإلجنيفجناز عٍل، تقيق إحت 4  الرغبة 

 الهلتماملكن للجانب النفسي مينشطة جيدة. ال أبلشخص ما للقيام هي أساس مهم 
العمل  يف الستمرارتشجيع الناس على  ،  أيضاً فقط أن يؤثر على سلوك الشخص

 .واحلصول على شيء ما
يف زايدة دوافع ة رغب عنتشرح  قاالتم ست وجد قاالتتسع  امل من  حتليل

 اافع هلو أن الد (2015املقالة األوىل لدي أسيب حممد صيف اإلسالم ) هيب و الطال
املقالة الثانية لدي نور فؤادي  مث، الغرية تعلم اللغةيف  بالطال رغبةتعزيز  على مساندة
املقالة  مث.رغبة الطالب يف تعلم كبرية يف زايدة   مساندة اافع هلو أن الد( 2018رمحن )

، هناك اهتمام أن النشاط سوف يسري بسالسة إذا كان (2018الثالثة لدي نور حممد )
 بستان عارفنياملقالة الرابعة لدي  افع إذا كان هناك اهتمام كبري.و أو سيظهر الد

دروس اللغة وافع التعلم مع االهتمام بـذكر أن هناك عالقة إجيابية بني د  (2010)

                                                           
1 4 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hal. 56-57. 
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، سيكون هلا أتثري على افع لتعلم اللغة العربية للطالبو من خالل توفري الدالعربية. يعين 
  الطالب بتعلم اللغة العربية.اهتمام 

العديد من العوامل أن  .(2016جهيا واألصدقاء )املقالة السادسة لدي يسريل 
الطالب لتعلم اللغة العربية. العامل األكثر  الدوافع اليت تتسبب يف اخنفاض اهتمام و

ما يعتربون املواد  شيوًعا يف املدرسة هو أن الطالب أقل اهتماًما ابملواد العربية وغالًبا
املقالة السابعة لدي مث  ثل اللغة اإلجنليزية.صعبة مقارنًة ابملواد األجنبية األخرى مالعربية 

الطالب يف تعلم اللغة  الدوافعأن هناك عاملني يؤثران على  (2018) حري الرمحن
، تشمل: مواقف الطالب، اهتماماهتمالعربية. كل من هذه العوامل هي عوامل داخلية 

سرية والبيئة املدرسية هم. بينما تشمل العوامل اخلارجية: البيئة األالدوافع ذكاء الطالب و
أن العوامل اليت تؤثر على  تذكر  (2012) أمي بررةواملقالة الثامنية لدي وبيئة اجملتمع. 

اهتمام الطالب أقل بدعم املواقف واجلهود املبذولة املنخفض للطالب تشمل: الدوافع 
 لتحقيق األهداف يف تعلم اللغة العربية

 القدرات األساسية وخربات التعلم( 2
 اوجد أن الدوافع هل، (2015حممد صيف اإلسالم )قالة األوىل لدي أسيب امل

، املهارات اللغوية يف تعلم لغة أجنبيةخاصة . اهتمام الطالب بتعلم اللغة رغبةمسامهة يف 
السابقة لطالب خلربة طوير املهارات اللغوية. ااألساسية ضرورية للغاية كنقطة انطالق لت

حممد إروان  لدي التاسعةاملقالة سة. قال هارات اللغوية يف املدر يف تعلم اللغة أتثري على م
الطالب  الدوافعب هي عامل داخلي يف إن قدرة الطال (،2016) شاه  واألصدقاء
 .لتعلم اللغة العربية

 غري واضح بعد التخرج من املدرسة التصميم( 3
بعد  تصميمالإن  ذكر (2016) حممد إروان شاه  واألصدقاءاملقالة التاسعة لدي 

. السابقة من املدرسة االبتدائية املتخرج تالمذبدأ من ال التخرج من املدرسةغري واضح
اليت مرتقز على املدرسة تعليمهم يف  االبتدائية بعد إكمالمدرسة احملمدية  التالمذغالبية 
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 اصلون تعليمهم اإلضايف يف املدرسةيو  دية االبتدائيةاحملماملدرسة و  ،العامةو الدينية 
، ألن يف املدرسة احلكومية لن توجد املادة اللغة الدوافعيقلل هذا عامة. اإلعدادية ال

 .االبتدائية العربية، و كفى مادة اللغة العربية ليكمل يف املدرسة
 الظروف املادية( 4

اجلياع أو املرضى  ، قال إن الطلبة (2018) حري الرمحناملقالة السابعة لدي يف 
 افع للتعلم.و الة بدنية سيئة ، ليس لديهم الدأو الذين يعانون من ح

 العوامل اخلارجية ( ب
، وتنقسم العوامل اخلارجية إىل عاملني مها مل أييت من خارج الطالبهو عوا  
، الوالدين ربويةألسرية مثل كيفية ت، تشمل العوامل اعوامل األسرية والعوامل املدرسيةال

تشمل ة يحني أن العوامل املدرسو  .سرةاأل مدوافع واإلهتما ،سرةاإلقتصادي األأحوال 
 العوامل البيئية، وطرق تدريس املعلم، ووسائل التعلم.

 العوامل األسرية( 1
بتعليم الذين ال يهتمون الوالدة على تعلمهم.  أتثري ألطفاهلمالوالدة عليم طريقة ي  
كون األطفال ، على سبيل املثال يف دروس اللغة العربية سوف يتسببون يف أن يأطفاهلم

ارتباطًا وثيًقا  ظروف االقتصادي الألسرة مث أقل أو غري انجحني يف تعلم اللغة العربية.
ر إىل تلبية بتعلم الطالب. حيتاج الطالب الذين يدرسون ابإلضافة إىل االضطرا

. إذا كان األسرةم من إىل التشجيع والتفاه بةحيتاج تعلم الطل. احتياجاهتم األساسية
فال تنزعج من األعمال املنزلية. يف بعض األحيان يعاين األطفال من  .الطفل يدرس

، ومساعدة قدر اإلمكان من اآلابء توفري احلماس والتفاهم، ويطلب ص يف احلماسنق
 .الصعوابت اليت يعاين منها األطفال يف املدرسة

 العوامل املدرسية (2
، عتهامتت مراج مقالة 9الطفل ويؤثر على منوه. من بني  البيئة شيء خارج

مقاالت توضح أن البيئة عامل ميكن أن يزيد من  6وجدت هذه الدراسة أن هناك 



 

18 
 

أن ، (2015حممد صيف اإلسالم )املقالة األوىل لدي أسيب . وجدت الطالب الدوافع
لتعلم اللغة العربية جاءت من البيئة ومرافق التعلم ابإلضافة إىل أهنا  العوامل الدوافع
 نور حممداملقالة الثالثة لدي لثالثة من بني مجيع العوامل اجملدولة. قالت احتلت املرتبة ا

إن تشجيع البيئة األسرية هو أحد العناصر اليت تدعم جناح التعليم. يف هذه (2018)
احلالة ، فإن تنوع اخللفيات العائلية لكل طالب متنوع للغاية ، وهذا التنوع يف اخللفيات 

املقالة يف طريقة نظر العائالت إىل املواد العربية. قالت  هو الذي جيعل التنوع أيًضا
أن بيئة التعلم املواتية  (2017)وخدة نور الرمحة بوتري املقالة اخلامسة لدي  اخلامسة لدي

املقالة السادسة لدي يسريل جهيا واألصدقاء تقول تسمح للمرء أن يتعلم جيًدا. 
ملية تعلم اللغة العربية يف املشاركة يف عأن البيئة هي أحد عوامل جناح الطالب .(2016)

  .للطالب
 الدوافعثران على إىل وجود عاملني يؤ (2018) حري الرمحناملقالة السابعة لدي 

مواقف  تشمل: خليةالطالب يف تعلم اللغة العربية. كل من هذه العوامل هي عوامل دا
 جية: البيئةاخلار  املو لعهم. بينما تشمل االدوافع ، ذكاء الطالب والطالب، اهتماماهتم

يًضا أ (2012) ررةأمي ب امنةالث، والبيئة اجملتمعية. تشري مقالة األسرية، والبيئة املدرسية
بيئة واء ال، سبثر بشكل كبري بعوامل خارج الطالالطالب يتأ الدوافعإىل أن جناح 

 .األسرية أو البيئة املدرسية أو البيئة اجملتمعية
الذي جيب  هي اإلجتاه العوامل املدرسيةمن بعض إحد طريقة  طريقة التدريس

 (2015حممد صيف اإلسالم )املقالة األوىل لدي أسيب . على املعلم اتباعه يف التدريس
أبن يكونوا أكثر إبداًعا وابتكارًا يف إقناع األطفال أبن  املعلم اللغة العربيةيقول ينبغي يل 

الفعال هو شخص قادر  العربية س اللغةأيًضا أن مدر  تعلم اللغة العربية أمر سهل. قال
 اقف اليت تكون فيها مستوايت على توفري املدخالت وتسهيل فهم اللغة يف املو 

1منخفضة. 5 اللغة العربية يف  معلم (2018) نور فؤادي رمحناملقالة الثانية لدي  

                                                           
1 5 Krashen, Stephen P. 1981. Second Language Acquisition and Second Language 

Learning. Pergamon Press. 
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Kalimantan Tengah  ًون مدرًسا للغة العربية يف ، لذلك ميكن أن يكاال يزال قلياًل جد
إن تشجيع الطالب على االستمتاع  (2018) نور حممداملقالة الثالثة لدي  .فناين

املعلم يف بدروس اللغة العربية والتمتع هبا يرجع على ما يبدو إىل أمناط وأساليب إيصال 
أن طريقة تدريس  (2016) حممد إروان شاه  واألصدقاءاملقالة التاسعة لدي  التعلم.

املقالة . الدوافعاملعلم اليت ال تتناسب مع حالة الطالب ميكن أن جتعل الطالب أقل 
 الدوافعأن يتمكن املعلم من  (2016) حممد إروان شاه  واألصدقاءالتاسعة لدي 

، لذلك كان مثل رواية قصة األشخاص الناجحني ابلنمذجة الطالب قبل بدء الدرس
متوقًعا من الطالب بدافع أن يكون مثل هذا الشخص وسيدرس جبدية ألن لديهم الرغبة 

 يف النجاح. 
أن املعلم كان أحد  (2017)وخدة نور الرمحة بوتري املقالة اخلامسة لدي 

ريس والتعلم. يلعب املعلم  العناصر املهمة اليت حددت جناح الطالب يف أنشطة التد
، خاصة يف تعلم ا يف حتسني جودة الطالب وإجنازهمكميسر يف أنشطة التعلم دورًا هامً 

ملية تعلم اللغة العربية. جيب على املعلم أن ينتبه حًقا ويفكر وُيطط يف الوقت نفسه لع
بنشاط  املشاركة ، حبيث يكون الطالب متحمسني للتعلم ويريدونمثرية لالهتمام للطالب

، حبيث يصبح التعلم فعااًل. لكل معلم طرق تعلم خمتلفة ومتنوعة. يتم يف عملية التعلم
إجراء جمموعة متنوعة من األساليب يف التعلم حبيث ال يتم تشبع الطالب الذين يتلقون 

أن  (2015حممد صيف اإلسالم )املقالة األوىل لدي أسيب قال بطريقة واحدة.  املواد
ب حىت م توفري احلافز للطالب من خالل االستفادة من احتياجات الطالاملعلمني ميكنه
( إن املعلم 2017)وخدة نور الرمحة بوتري املقالة اخلامسة لدي . قالت يهتموا ابلتعلم

، ا يف حتسني جودة الطالب وإجنازهمبصفته ميسرًا يف أنشطة التعلم يلعب دورًا مهمً 
املعلم أن ينتبه حًقا ويفكر وُيطط يف الوقت خاصة يف تعلم اللغة العربية. جيب على 

، حبيث يكون الطالب متحمسني للتعلم ملية تعلم مثرية لالهتمام للطالبنفسه لع
 .، حبيث يصبح التعلم فعااًل املشاركة بنشاط يف عملية التعلم ويريدون
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حممد املقالة األوىل لدي أسيب ، العوامل املدرسيةأيضا من بعض  تعليموسائل مث  
املتعددة  إن قلة استخدام وسائل التعليم القائم على الوسائل (2015ف اإلسالم )صي

يم اللغة العربية. جيادل افع الطالب يف تعلو ميكن أن يكون أيًضا أحد أسباب ظهور د
Lubis  مهم جًدا يف تعليم اللغة العربيةأبن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

م ميكن أن تزيد يإن وسائل التعل (2017)ة نور الرمحة بوتري وخداملقالة اخلامسة لدي 
لم يف استخدام أو اهتمامهم بتعلم اللغة العربية. أما ابلنسبة ملهارات املع بةالطل الدوافعمن 

املقالة اخلامسة  يف، فسوف يشجع الطالب على التعلم يف تلقي املواد. و التعليمية الوسائل
على التعليم أيًضا أن هناك أتثريًا كبريًا بني وسائل  (2017)وخدة نور الرمحة بوتري لدي 

خدم يف ، خاصة يف تعلم اللغة العربية. هذا يعين أنه إذا كان املعلم يستالطالب الدوافع
املقالة الثامنية  قالو سيكون مرتفًعا. ، فإن الدافع يف التعلم ميالتعلم أقصى وسائل التعل

هود اليت ميكن للمعلمني القيام هبا من أجل تعزيز إن أحد اجل  (2012) أمي بررةلدي 
عل لدعم املواد املتاحة ابلف الوسائلدافع الطالب لتعلم اللغة العربية هو استخدام تنوع 

 .اليت يتم تدريسها
 

 امتةاخل -د
على  املؤثراتالعوامل أن ن استنتاج و كالبحث ي يف هذاحتليل  بناء على نتائج

العوامل أما  هي العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية،ة العربية الطلبة يف تعلم اللغدوافع 
والقدرات  ،لتعلميف ا الرغبة اليت تنشأت من داخل الطلبة، منهاهي العوامل  الداخلية

العوامل وأّما  التعلم، واألحالم، والظروف البدنية.وأهداف  ،التعلم األساسية، وخربات
مها  ،، وتنقسم العوامل اخلارجية إىل عاملنيلبةمل نشأت من خارج الطعوافهي  اخلارجية

، تعليم الوالدين طريقةالعوامل األسرية والعوامل املدرسية، تشمل العوامل األسرية مثل 
التشجيع، والتفاهم األسري. حينئذ أن العوامل املدرسية تشمل و  واالقتصادي يف االسرة،

 .العوامل البيئية، وطرق تدريس املعلم، ووسائل التعلم
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دوافع  اإلستغراض األدبيات، قد استعراض من عديد البحث أن بناء على نتائج

  .مهمة الطلبة يف تعلم اللغة العربية
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