
 ملخص البحث 
)دراسة احلالة يف   19-العربية يف الطبيعية اجلديدة يف عصر كوفداللغة    تعلمضعف الدافعية ل.  م2020أمحد زلفي،  

اللغة .  نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية(مب  2و    1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   تعليم  العلمية. قسم  الدراسة 
 ستريالدكتورة رضى درموايت املاجو  األستاذ الدكتور فيصل مبارك سيف املاجستريالعربية. املشرفان: 

 .  19-عصر كوفد، الطبيعية اجلديدةيف  تعلم اللغة العربية، الدافعية ضعف :الكلمات الرئيسية
و هذا   .لدى الطالب  الدافعيةهو دراسة لعلم نفس التعلم الذي نسميه بعبارة أخرى غياب    الدافعية  ضعف

مهم جًدا للدراسة وإجياد حلول حلل هذه املشكلة   ضعف الدافعيةه  هذأبشياء كثرية.    الدافعيةعملية  ظاهرة من حيث تعيق  
 .ابلفعل مسامهة كبرية يف تعزيز اهتمام الطالب ببدء التعلم اهل الدافعيةيف درس. ألن 

تعلم اللغة العربية يف  يف    اليت تؤثر  ضعف الدافعيةكيف أشكال  (  1)ومشكلة الدراسة يف هذا البحث هو  
 ضعف الدافعية   اليت تؤثرعوامل  الما  (  2)  نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية ؟مب  2و    1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  امل

 جراءات اإلكيف  (  3)  نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية ؟مب   2و    1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  املتعلم اللغة العربية يف  يف  
وال الوقاية  بذهلا يف  تكون    تدابرياليت جيب  الدافعية حىت ال  العربية يف  يف    ضعف  اللغة  اإلسالمية املتعلم  املتوسطة  درسة 

 .نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية ؟مب 2و  1احلكومية 
البحث مفيد   الدافعيةأشكال    عرفةملهذا  العربيةيف    اليت تؤثر   ضعف  اللغة    اليت تؤثر عوامل  العرفة  مل . و  تعلم 

ضعف حىت ال تكون    تدابرياليت جيب بذهلا يف الوقاية وال  جراءاتاإلكيف  يجد  و ل.تعلم اللغة العربيةيف    ضعف الدافعية
 نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية. مب 2و  1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية امل تعلم اللغة العربية يف  يف  الدافعية

نوعي، أي البحث الذي يهدف إىل وصف وحتليل الظواهر واألحداث واألنشطة االجتماعية  هذا النوع من البحث  
أما مدخل هذه الدراسة ابستخدام حتليل الوصفي الكيفي .و  واملواقف واملعتقدات والتصورات وأفكار األفراد واجلماعات

  .19-ة يف عصر كوفداجلديد  ةالعربية يف الطبيعيتعلم اللغة  يف    ضعف الدافعيةبدراسة احلالة يستعمل ليحفر البياانت عن  
حالة واحدة أو اثينا يعىن أبخذ   Snowballعن عينات البحث ابلتقنية    ستة الطالبالبحث هو  و ذايت الدراسة يف هذا  

ت اليت مت أو اثلثا تتعلق مبعايري البحث واليت تدور بعد ذلك بناًء على العالقة املباشرة أو غري املباشرة يف شبكة من احلاال
 أخذها، ميكن العثور على املستفىت أو العينة التالية. 

 بسبب تضارب القيم  ضعف الدافعية هو    يف تعلم اللغة العربية  ضعف الدافعيةكال  شأ(  1هي )  ،ابلنسبة لنتائج هذه الدراسة
ضعف   اليت تؤثر  ( وعوامل2)  .بسبب امللل  ضعف الدافعيةو   العزلة  ضعف الدافعيةو   بسبب نقص الثقة  ضعف الدافعيةو 

التعلم أقل ،  الطريقة املستخدمة أقل تنوًعا،  التعلم املقدم أقل تنوًعا( عوامل اخلارجية يعين  1)  يف تعلم اللغة العربية  الدافعية
احلاجة للطالب قلة  ،  عدم اهتمام للطالب بدروس اللغة العربيةالداخلية يعين قلة قدرة أساسية للطلبة،  عوامل  (  2. )تفاعلية

ضعف حىت ال تكون    اإلجراءات املضادة وجهود الوقاية(  3. )قلة نشاط الطالب عند التعلم اللغة العربية،  بتعلم اللغة العربية 
العربية  الدافعية اللغة  تعلم  السياقيهي    يف  التعلم  مواد  واملتنوع،  تطوير  التواصلي  التعلم  واسرتاتيجيات  أساليب  ،  تطوير 

 .دوراي الدافعيةتوفري ، تصنيف الطلبتة، أتسيس بيئة عريب، ة والتواصليةياالستفادة من وسائل اإلعالم اجلذاب


