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 الشكر والتقدير

 بسمهللاالرمحنالرحيم
الذي هلل والّسالماحلمد والّصالة األلباب ألويل تبصرة الكتاب، عبده على أنزل

علىأشرفاألنبياءواملرسلنيسّيدانحمّمداملبعوثمنأكرمالشعوبالشعاب،إىلخي
أمةأبفضلكتاب،وعلىآلهوصحبهاألجنابإىليوماملآب.أّمابعد:

املاجستي رسالة هذه متتكتابة املقد درجة اللغةقسميفاجستيلنيل تعليم
حتيّت وأمجل تقديري وعظيم شكري جزيل أقدم أن فيسرين إىلالعربية، احرتامي وأحسن 

منقدساعدوينعلىكتابةهذاالبحث،وهم:
الفضيلة -1 يفاحملرتم صاحب العليا الدراسات يف سبداكعميد الدين سيف الدكتور

جامعةأنتساريبنجرماسني.
احلجفيصلمباركاملاجستيكرئيسقسمتعليماللغةالدكتوراملكرم صاحبالفضيلة -٢

 .بنجرماسنييفالدراساتالعليايفجامعةأنتسارىاإلسالميةاحلكوميةالعربية

والدكتور -3 املاجستي مبارك فيصل احلج الدكتور املشرف احملاضر السيادة ةصاحب
درموايت إرشادُهرضى على يفكتابةااملاجستي، الباحث وتشجيعهما وتوجيههما

ال بعلمهةالعلميدراسةهذا تبخل ومل صدرُهم، تضق ومل الباحثا مساعدة عن ا
 امينخالصالشكروالتقديرومنهللاعظيمالثوابواجلزاء.مفله

ِب -٤ واحملاضرات احملاضرين مجيع السماحة العلياصاحيب اللغةلدراسات تعليم قسم يف
 يعطونينالعلومواملعارفالنافعتني.العربيةالذين

(اللذانقدربياينورمحاينمنذنعومةأمحدجرجاىنوستحفصةالوالداناحملرتمان) -5
 أظفاري،وشجعايندائمالطلبالعلومالنافعة،ووجهاينللقيامِبآلدابالعالية.

 ةالعلمياسةدرينالدافعةإلنتهائيهذهالتقدأعطت(النوراحلسىن)ةاحملبوبتزوج -6

 مجيعالزمالءواألصدقاءاحملبوبني. -7



 و
 

وأخياأنهذهالكتابةأثرمناآلاثراإلنسانيةاملائلةإىلاألخطاءوالنقصان،فلذا
إىلي يوفقنا أن هللا عسى اإلصالح، سبيل على واالقرتاح النقد القراء من الباحث رجو

يثيبناحبسنالثواب،وينعمعليناالنجاححسنالصواب،ومينعلينابرمحةالحدهلاوأن
والربكةيفطلبالعلم.وأسألهللاتعاىلأنجيعلهذاالعملخالصالوجههالكرميوانفعا

إلعالءكلمةالدين.آمني


٢٠٢٠دمسبي3٠بنجرماسني،  

الباحثة    
 

 أمحدزلفى
7816٠٢56٠1  
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 الوافقة  الوافقة
ل :رسالةاملاجستي الدافعية  الطبيعيضعف  العربية يف  اللغة  ة يف اجلديد  ةتعلم 

كوفد يف    19-عصر  احلالة  التوسطة  ال)دراسة  درسة 
نطقة غامبوت كالنتان اجلنوبية( مب  2و    1اإلسالمية احلكومية  

أمحد زلفي:الطالب
1602560178 :رقمالقيد

تعليم اللغة العربية :القسم
،وافقأمحد زلفيالطالب:تهاوكتبهتاأعدّالترسالةاملاجستيبعداالطالععلى

إىلجملساملناقشة.اعلىتقدميهاناملشرف


٢٠٢٠دمسبي3٠بنجرماسني،    


 املشرفاألول     


 

الاجستي فيصل مبارك سيف الدكتور األستاذ 


ةالثانيةاملشرف



 الاجستي  ة رضى درموايت الدكتور 
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العلميةعلىتصحيحالدراسةقشةاتقريرجلنةاملن
 19-ة يف عصر كوفداجلديد ةالعربية يف الطبيعي اللغة تعلمضعف الدافعية ل 
نطقةغامبوتمب٢و1درسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةامل)دراسةاحلالةيف

اجلنوبية(كاملنتان
اهمقد

أمحدزلفي
.16٠٢56٠178رقمالقيد:

يناير7عقدةيفيةاملنيفاجللسةالعلميةالتقدميهاتالتوجيقدمتتصحيحهاحسب
ه1٤٤3خرةىاآلمجاد5/م٢٠٢٠

جنةاملناقشة
 التوقيع  اإلسم

املاجستي.سيفالدينأمحدحسنيد-1 -1

املاجستيهميعارفأمحدفاجأ.د.احل-٢ -2

احلجفيصلمباركاملاجستيد.-3 -3

جستياملارضىدرموايتد.-٤ -4

اتالعليامديرالدراس
جبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية


سيفالدينسبدااملاجستياجد.احلأ.

 1985٠6٢11986٠31٠٠1:التوظيفرقم
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 لبة إقرار الط
أدانهوبياانيتكاآليت:املوقعأان

 أمحدزلفى:االسمالكامل

16٠٢56٠178 :رقمالقيد
للدراساتالعليا:تعليماللغةالعربيةالقسم


الرسالةاملاجستيالت الستيفاءشرطلنيلدرجةاملاجستيحضرهتأقرأبنهذه ا

جبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسنيلدراساتالعلياىفقسمتعليماللغةالعربيةِب
حتتعنوان:

   19- ة يف عصر كوفداجلديد ةاللغة العربية يف الطبيعي تعلمضعف الدافعية ل
نطقة غامبوت مب 2و  1درسة التوسطة اإلسالمية احلكومية ال)دراسة احلالة يف  

 كالنتان اجلنوبية(
زورهتاوكتبتهاحضرهت وما وإذاابنفسي اآلخر. أتليف أو غيي إبداع أحدادَّعىمن

فعالليسمنحبثيفأانأحتملاملسؤوليةعلىذلك،ولناوتبنيأهنااستقباالأنهمنأتليفه
على املسؤولية علىاملشرفتكون العلياأو للدراسات العربية اللغة تعليم امعةجبقسم

أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.
 وحررتهذااإلقراربناءعلىرغبتاخلاصةوالجيربينأحدعلىذلك.


٢٠٢٠دمسبي3٠بنجرماسني،    

توقيعصاحباإلقرار     


أمحدزلفي   

16٠٢56٠178 



 ي
 

 ملخص البحث

)دراسة    19-العربية يف الطبيعية اجلديدة يف عصر كوفداللغة    تعلمضعف الدافعية ل.  م2020أمحد زلفي،  
الدراسةالعلمية.قسم.  نطقة غامبوت كالنتان اجلنوبية(مب   2و    1احلالة يف الدرسة التوسطة اإلسالمية احلكومية  

ستي الدكتورة رضى درموايت الاجواألستاذ الدكتور فيصل مبارك سيف الاجستيتعليماللغةالعربية.املشرفان:
 .  19-عصر كوفد، الطبيعية اجلديدةيف   تعلم اللغة العربية ،  الدافعية ضعف  :الكلمات الرئيسية

غيابالدافعيةضعف أخرى بعبارة نسميه الذي التعلم نفس لعلم دراسة الطالبالدافعيةهو و.لدى
مهمجًداللدراسةوإجيادحلولحللهذهضعفالدافعيةههذأبشياءكثية.الدافعيةعمليةهذاظاهرةمنحيثتعيق

.ِبلفعلمساُهةكبيةيفتعزيزاهتمامالطالبببدءالتعلماهلالدافعيةاملشكلةيفدرس.ألن
تعلماللغةالعربيةيفيفالتتؤثرضعفالدافعيةكيفأشكال(1)ومشكلةالدراسةيفهذاالبحثهو

ضعفالدافعيةالتتؤثرعواملالما(٢)نطقةغامبوتكاملنتاناجلنوبية؟مب٢و1درسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةامل
يفيف العربية اللغة احلكوميةاملتعلم اإلسالمية املتوسطة ؟مب٢و1درسة اجلنوبية غامبوتكاملنتان كيف(3)نطقة

والجراءاتاإل الوقاية الدافعيةحىتالتكونتدابيالتجيببذهلايف املتوسطةاملتعلماللغةالعربيةيفيفضعف درسة
.نطقةغامبوتكاملنتاناجلنوبية؟مب٢و1اإلسالميةاحلكومية

التتؤثرعواملالعرفةمل.وتعلماللغةالعربيةيفالتتؤثرضعفالدافعيةأشكالعرفةملهذاالبحثمفيد
ضعفحىتالتكونتدابيالتجيببذهلايفالوقايةوالجراءاتاإلكيفيجدول.تعلماللغةالعربيةيفضعفالدافعية

نطقةغامبوتكاملنتاناجلنوبية.مب٢و1درسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةاملتعلماللغةالعربيةيفيفالدافعية
البحث من النوع واألنشطةهذا واألحداث الظواهر وحتليل وصف إىل يهدف الذي البحث أي نوعي،

واجلماعات األفراد وأفكار والتصورات واملعتقدات واملواقف حتليل.واالجتماعية ِبستخدام الدراسة هذه مدخل أما
ةيفاجلديدةالعربيةيفالطبيعيتعلماللغةيفضعفالدافعيةالوصفيالكيفيبدراسةاحلالةيستعملليحفرالبياانتعن

هذا.19-عصركوفد يف الدراسة ذايت هوو الطالبالبحث ِبلتقنيةستة البحث عينات يعىن Snowballعن
املباشرةأبخذ غي املباشرةأو العالقة على تدوربعدذلكبناءً والت البحث تتعلقمبعايي واحدةأواثيناأواثلثا حالة

تالتمتأخذها،ميكنالعثورعلىاملستفىتأوالعينةالتالية.يفشبكةمناحلاال
بسببضعفالدافعيةهويفتعلماللغةالعربيةضعفالدافعيةكالشأ(1هي)،ِبلنسبةلنتائجهذهالدراسة

القيم الدافعيةوتضارب الثقةضعف نقص الدافعيةوبسبب الدافعيةوالعزلةضعف املللضعف وعوامل٢).بسبب )  

الطريقةاملستخدمةأقل،التعلماملقدمأقلتنوًعا(عواملاخلارجيةيعين1)يفتعلماللغةالعربيةضعفالدافعيةالتتؤثر
،عدماهتمامللطالببدروساللغةالعربيةالداخليةيعينقلةقدرةأساسيةللطلبة،عوامل(٢.)التعلمأقلتفاعلية،تنوًعا

العربيةقلة اللغة بتعلم للطالب العربية،احلاجة اللغة التعلم عند الطالب نشاط )قلة وجهود(3. املضادة اإلجراءات
تطويرأساليبواسرتاتيجيات،تطويرموادالتعلمالسياقيهييفتعلماللغةالعربيةضعفالدافعيةحىتالتكونالوقاية

واملتنوع التواصلي اجلذاب،التعلم اإلعالم وسائل من والتواصليةياالستفادة عرب،ة بيئة الطلبتة،أتسيس توفي،تصنيف
  .دورايالدافعية
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