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 األول  الفصل
 الدراسة  مدخل

 خلفية الدراسة  .أ
الدافعية غياب    ضعف  أخرى  بعبارة  نسميه  الذي  التعلم  نفس  لعلم  دراسة  هو 

الطالب   الدافعية تعيق    .لدى  حيث  من  ظاهرة  هذا  هذا أبشياء كثرية.    الدافعيةعملية  و 
 الدافعيةألن  .  مهم جًدا للدراسة وإجياد حلول حلل هذه املشكلة يف درس   ضعف الدافعية

 .له ابلفعل مسامهة كبرية يف تعزيز اهتمام الطالب ببدء التعلم

تمفهوم  هو    الدافعية اليومياليت  الكالم  يف  غالًبا  بقوة    الدافعيةيوصف    .ظهر 
البشري السلوك  وتوجه  تنشط  الداخل  .دافعة  بعض املتغريات  للشخص املشاعر  تتضمن  ية 

تركز   ُمتَ َواِضعا،.  لدافعيةترتبط معاجلة املعلومات ارتباطًا وثيًقا ابو   و التعلم و حل املشكلة
لذلك ، يف هذه احلالة ، يلعب    .1على أسباب اخنراط الشخص يف السلوك   الدافعيةدراسة  

 .دورًا مهًما يف تنمية اهتمام املتعلم ببدء الدروس   الدافعية

اللغة   تعليم  يف   Motivation and Second“يف كتابه    Gardner (2007) وكذلك 
Language Acquisition”   هما يف طرق خمتلفة يف عملية تعلم  ميلعب دورا   الدافعيةأن  يقول

األجنبية  يقول    .2اللغة  كتابه    MacIntyre (1994)واآلخر،  social “Toward a يف 

psychological model of strategy use”  أن بني    الدافعية   يذكرو  اجلمع  يف  مهم  أتثري  له 

 
1 Jenni Muhonen, “Second Language Demotivation: Factors That Discourage Pupils From 

Learning The English Language,” tesis di University Of Jyväskylä, 2004, 
2 Robert C. Gardner, “Motivation and Second Language Acquisition,” Porta Linguarum 8 

(2007): 9-20. 
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ومن نظرة علم النفس    .3اسرتاتيجيات التعلم اليت جيب على الطالب القيام هبا يف تعلم اللغة 
ومفت   الدافعيةاإلجتماعي،   اللغة  تعلم  يف  الرئيسية  العوامل  أحد  زايدة  هو  يف  النجاح  اح 

لتعلم اللغات األجنبية على    الدافعيةدراسة عن    .4كثافة التعلم واختيار اسرتاتيجيات التعلم 
مع    .ما جيعل الشخص يرغب يف تعلم لغة أجنبية وما حيفزه على تعلم تلك اللغة األجنبية

دائمً   الدافعيةذلك،   مرتبطة  اللغة  أن  تذكر  معقدة،  مشكلة  أجنبية  لغة  ابلسياقات لتعلم  ا 
أو بعبارة أخرى ، إتقان    .االجتماعية والثقافية، وابلتايل ختتلف قليالً عن الدراسات األخرى

 .لغة أجنبية هو حدث اجتماعي يقرتن دائًما بعناصر ثقافية من اللغة األجنبية نفسها

عن  أن    اوبعمومه اللغل  الدافعيةالدراسة  على  األجنبية    ات تعلم  التأثريات  فقط 
ولكن ىف   .اإلجيابية اليت تشجع االهتمام بتعلم اللغات وحماولة احلفاظ على هذا االهتمام

مث يسمى .  فرتة فقدان مؤقت للحافزهو  كل متعلم  مير به    قد  ما  من انحية أخرى،  احلقيقة،  
ب الدافعيةهذا  هذا َعن    افً ِاْخَتاَل   .ضعف  على  احلفاظ  على  تشجع  اليت  اإلجيابية  القوى 

القوى   الدافعية األنشطة،  من   حتفيز أثناء  هذه    الدافعيةاحلافز  يف  ما  بنشاط  القيام  عند 
هو   الدافعية .اليت غالًبا ما يتم جتاهلها يف أحباث اللغة األجنبية الدافعيةو  .احلالة هو التعلم

االهتمام، معتربا أن هذا له أتثري مباشر على التعليم   جمال الدراسة الذي ال يزال حباجة إىل
 .بشكل عام

أصبح التثبيط ظاهرة حتدث غالًبا يف تعلم اللغة األجنبية. ظاهرة اخنفاض الدافع  
اللغة  تعلم  سياق  يف  إنه  عينني  قالت  الدينية.  املدارس  يف  أيًضا  حتدث  العربية  اللغة  لتعلم 

 
3 3Peter MacIntyre, “Toward a social psychological model of strategy use,” Foreign 

Language Annals 27 (2) (1994): 185-195. 
4 Martha Nyikos dan Rebbeca Oxford. “A Factor Analytic Study of Language Learning 

Strategy Use: Interpretations from Information-Processing Theory and Social Psychology.” Modern 
Language Journal 77, (1993): 11-22. 
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د ظاهرة مثبطة للهمم يف تعلم اللغة العربية يف مرحليت  العربية يف إندونيسيا، يشتبه يف وجو 
يف خاصة  والثانوي،  االبتدائي  و   التعليم  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  و  اإلبتدائية  املدرسة 

 5املدرسة الثانوية اإلسالمية. 

التدريس.   قبل ممارسي  من  االعتبار  يف  يؤخذ  أن  جيب  شيء  هي  التثبيط  ظاهرة 
ت ومل  معقدة  قضية  شدد  هذه  نفسي،  منظور  من  املعاصرة.  الدراسات  من  العديد  ناقشها 

عينني على أنه يف حال السماح بظاهرة التثبيط، فإن تعلم اللغة العربية يف مرحليت التعليم 
املدرسة اإلبتدائية و املدرسة املتوسطة اإلسالمية و املدرسة  االبتدائي والثانوي، خاصة يف يف 

. بينما يف سياق التعليم يف املدارس الدينية الذي  6اء بال معن ستبقى أمسالثانوية اإلسالمية  
حتقيق  يف  الرئيسي  املوضوع  هي  العربية  اللغة  تكون  أن  جيب  اإلسالمية،  القيم  على  يقوم 

 .رؤية ورسالة املدرسة

Dornyei dan Ushioda (2010)    يف كتابه  “Teaching and Researching 

Motivation“    حتبط  هو    الدافعيةضعف  يقول أن  ميكن  اليت  السلبية  التأثريات  من  عدد 
املتعلم احملبط هو الشخص الذي مت حتفيزه ولكنه يفقد التزامه أو اهتمامه   .املتزايد   الدافعية

أسباب  لعدة  غالًبا    .7ابلتعلم  أسباهبا  ودراسة  متكررة  ظاهرة  األجنبية  اللغة  تعلم  فشل  يعد 
 .ما ترتبط ابإلحباط

الدافعيةكلمة   جذر كلمة    ضعف  نفس  هذه  الدافعيةهلا  أن  هي  واملناقشة   ،
ميكن أن يؤثر على  .الدافع له عالقة قوية ابلتعلم .املراجعة األدبية ستتعامل أيًضا مع الدافع

 
5 Moch. Ainin, Fenomena Demotivasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah: 

Penyebab dan Alternatif Pemecahannya, pidato pengukuhan guru besar sebagai Guru Besar dalam 
bidang Pembelajaran Bahasa Arab pada Fakultas Sastra (FS) Universitas Malang (UM), h. 3. 

6 Moch. Ainin, Fenomena Demotivasi ...............h. 3. 
7 Zoltan Dörnyei & Ema Ushioda, Teaching and Researching Motivation (2nd ed.), (Harlow, 

England: New York, Longman, 2010), 138. 
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. كل من التعلم اجلديد وأداء املهارات واالسرتاتيجيات والسلوكيات اليت مت تعلمها مسبًقا
إذا كان الطالب متحمًسا، فإنه مييل إىل  .والتعلمي متبادالن ومرتابطاني  الدافعيةالتحصيل  

سيكون املتعلم الذي   .حتقيق أفضل وابملثل، إذا كان اإلجناز أعلى، فسيكون الطالب متحفزًا
لديه الدافع حريًصا وراغًبا يف املشاركة يف عملية التعلم، وروًحا للعمل وإكمال مهامه. على 

سيؤث ذلك،  من  عن املشاركة العكس  سيحجم  الطريقة اليت  يف  على املتعلم  احلافز  تثبيط  ر 
 يف عملية التعلم والعمل وإكمال مهمته. 

جديدة نسبًيا يف تعلم اللغة الثانية أو األجنبية إذا ما    ضعف الدافعية تعترب دراسة  
ابهتمام   الدافعيةضعف  . صحيح أنه على الرغم من أمهيته الكبرية، مل حيظ  لدافعيةقورنت اب

اب يتعلق  فيما  الثانية.  اللغة  أحباث  أو  السائد  النفس  علم  يف  تصنيف لدافعيةكبري  هناك   ،
وجدت األحباث أن تثبيط الدافع هو   .خمتلف اقرتحه عامل النفس الرتبوي وعلم اللغة النفسي

التام   ال يعين تثبيط الدافع الغياب .  أحد العوامل املوجودة يف حدوث مشكالت يف التعلم
لتحفيز املتعلمني، هذا يعين فقط أن العامل السليب القوي حيد من الدافع احلايل بينما تظل  

لذلك، من احملتمل أن يستعيد الطالب الذي يتم  .  الدوافع اإلجيابية األخرى جاهزة للتفعيل
 تثبيطه دوافعه إذا مت تطبيق عالجات متدرجة عليه.

النظريةومن   كتابه Mahyudin (2012) و  Fakhrurrozi،  الناحية    يف 
“Pembelajaran Bahasa Arab”  مشكلتأن    يقول حالًيا    ان هناك  نواجههما  األقل  على 

العربية  اللغة  تعلم  يف  مواجهتهما  يف  غري  ،  وسنستمر  واملشكالت  اللغوية  املشكالت  وهي 
غري  8اللغوية املشاكل  مثل  معقدة  ليست  اللغة  تدريس  يف  اللغوية  املشاكل  ألن    .اللغوية. 

 
8 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h. 6. 
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ألهنا مرتبطة فقط ابلعوامل اللغوية وفهمها   .هذه املشكالت اللغوية يسهل التعرف عليها 
يف حني أن املشاكل غري اللغوية ليست كذلك، ألنه معقد للغاية ومتنوع، تتعلق ابلعديد 

  .9من العوامل والعديد من األطراف

املقصود ابملشكالت غري  يوضح أن    Mahyudin (2012) و  Fakhrurroziأْرَدَف  و 
هي املشكالت اليت ال ترتبط مباشرة ابللغة اليت يتعلمها الطالب ولكنها تلعب دورًا   اللغوية

اللغة تعلم  وفشل  مستوى جناح  على  وهتيمن  يف تعلم    .بل  اللغوية  غري  بني املشكالت  من 
يتفق مع ذلك   .10لم واالهتمام ابلتع   الدافعيةاللغة املشكالت املتعلقة ابلعوامل النفسية مثل  

 Epistemologi dan Metodologi Pembelajaran“( يف كتابه  2008)  Muhbibالذي عرب عنه  

Bahasa Arab”    االهتماميتحدث تواجه   الدافعية و   اخنفاض  اليت  التحدايت  أحد  للتعلم 
العربية اللغة  تعليم  اللغة    .تطوير  تعلم  يف  صعوابت  تسبب  العوامل اليت  فإن  مث  العربية  ومن 

واجتماعية وتعليمية  نفسية  عوامل  إىل  أكثر  نفسية  .11ترجع  الدراسة    الدافعية   عوامل  يف 
املرة هذه  الباحثون  أجراها  اليت  االع  .البحثية  يف  أخذها  جيب  ظاهرة  قبل ألهنا  من  تبار 

خاصة عندما   .، وخاصة املعلمني الذين يواجهون املتعلمني وجهاً لوجهاملمارسني الرتبويني
فريوس كوروان وابء  عن  اجلميع  يشعر  حيث  ابحلاضر  األمر  ليس    19-يتعلق  ضربت  اليت 

فقط يف إندونيسيا ولكن أيًضا يف مجيع أحناء العامل، واليت ابلطبع ال تؤثر فقط على حياة 
التعلم  نظام  على  أتثري  أيًضا  هلما  ولكن  والثقافة  االقتصاد  االجتماعي،  القطاع  يف  الناس 

  .يتم التعلم عرب اإلنرتنت حيث

 
9 9Fakhrurrozi & Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, 9. 
10 Fakhrurrozi & Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, 9. 
11 Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 114-115. 
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-فوجئت العامل ابلطاعون الناجم عن وابء فريوس كوروان  2019ويف آخر السنة  
يف   19 تقع  اللىت  هوأانن  البحرية  سوق املأكوالت  يف  ديسمرب  منتصف  يف  ذكرت  اللذى 

وطن ووهان يف الصني. وهذا السهل جًدا التقاطه من خالل السوائل الناجتة عن العطس  
فريوس كوروان  .والكالموالسعال   االنتشار  الوثيق    19-طريقة  االتصال  خالل  من  أيًضا 

مثل املصافحة يتضمن اللمس املباشر  إذا   .الذي  أيًضا  ينتشر  فريوس  وهذا  ذلك،  خبالف 
هذا الوابء له أتثري على مجيع جوانب    .المس شخص ما سطح كائن معرض لفريوس كوروان

جيب إيقاف أنشطة التدريس والتعلم اليت تتم عادًة بشكل   .احلياة يف اجملتمع، وخاصة التعليم
 .شخصي واستبداهلا ابلتعلم عرب اإلنرتنت

علىالطالب،    فقطليس   جيب  أيًضا    بل  على  املعلمني  القدرة  لديهم  يكون  أن 
من طالهبم،    ذكى و أمهارأمن الواضح أن املعلمني جيب أن يكونوا    .استخدام التكنولوجيا

التكنولوجيا إتقان  على  القدرة  عن  على   .فضالً  التكنولوجيا  يتقنوا  مل  الذين  املعلمون  ُأجرب 
بعامل التكنولوجيا واالتصال، ألنه إذا مل يتقن املعلم هذه القدرة ، فسيكون  يُعرف  أن يكونوا  

املثالية غري  والتعلم  التدريس  أنشطة  على  أتثري  على    .لذلك  جيب  ذلك،  ليس  املعلمني  و 
جيب أن يكون املعلمون مبدعني    .أيًضا إنشاء مواقف تعليمية نشطة ومبدعة وممتعة للطالب 

املنزل يف  التعلم  عملية  يف  الطالب  تنشيط  أجل  من  االبتكارات،  خمتلف  أيًضا   .مع  جيب 
املعلمون ليس فقط تنفيذ واجب التدريس والتعلم عرب اإلنرتنت ولكن أيًضا  أن أن يكون 

نفسية الطالب الذين حيتاجون إىل حتفيز مستمر حىت ال يكون هناك إحباط    عدم إمهال
 .على التعلم مركزةللطالب ألن املعلم 

حنن  19-كوفد مث يف الوقت احلاضر بعد أن مرت أبوقات عصيبة وابء   نواجه  ، 
 Kenormalan)  عصر الطبيعي اجلديد"ال "  فرتة انتقالية قبل انتهاء هذا الوابء واليت تعرف ب 
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Baru)   اللىت مطلوب أن يكون على دراية ابلتعلم عرب اإلنرتنت. ابلطبع هذا ضعيف للغاية
اب املتعلقة  للطالب  النفسية  ابلعوامل  هنتم  ال  التعلم   لدافعية إذا كنا كمعلمني  ابلطبع  ،  يف 

الذي  التعلم  اكتمال  حتقيق  عدم  إىل  تؤدي  واليت  يف املستقبل  مشكلة كبرية  هناك  ستكون 
املن مبالني  يتوقعه  غري  الطالب  وجعل  التعلم كاملعتاد  تنفيذ  على  القدرة  عدم  بسبب  هج 

 .ابلتعلم وجعل الطالب يقومون ابلواجبات بشكل عرضي فقط

اإلستماع و  ينقسم تعلم اللغة العربية الذي نعرفه ابلفعل إىل أربع مهارات، وهي
  1  املالحظات األولية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةالكالم و القراءة و الكتابة.  

زال منخفضة خاصة الطالب الذين  ي عدل ماأن قدرة الطالب يف امل  نطقة غامبوت مب  2و  
القرآن  قراءة  تستطيع  ال  خلفية  لديهم  أو  مطلًقا  العربية  اللغة  يدرسوا  مل  خلفيات    لديهم 

هذا معروف بعد إجراء مقابلة عرب اإلنرتنت ابستخدام   صة يف الصفني السابع والثامن.خا
 .من خالل املعلم، يف هذه احلالة خاصة يف قدرهتم على القراءة WhastApp تطبيق

ومع ذلك، هناك عدد قليل  .  مادة اجباريةاملتوسطة  اللغة العربية يف املدرسة  مواد  
اجلادين   الطالب  من  اإلنرتنت جًدا  عرب  مقابالت  إجراء  بعد  وذلك  الدروس،  أخذ  بشأن 

اهتمام  من  الكثري  هناك  يكن  مل  الوابء  قبل  ألنه  ابلتدريس،  يقومون  الذين  املعلمني  مع 
الطالب  اهتمام  اخنفاض  من  الوابء  زاد  عندما  خاصة  من  .الطالب،  ذلك  مالحظة  ميكن 

من   والعديد  اخنفضت،  اليت  الطالب  درجات  من  عدد  مل خالل  املعلم  قدمها  اليت  املهام 
تكتمل إىل أقصى حد حىت أن البعض ال يقوم هبا، ونشاط الطالب عندما يتم تقليل التعلم  
عام،  بشكل  لذلك،  التعلم.  يف  يف املشاركة  الطالب  جدية  تقليل  يتم  اإلنرتنت، كما  عرب 

حاالت   هناك  أنه كانت  االفرتاض  ميكن  الباحث  رآها  اليت  النتائج  على  بني  بناًء  تثبيط 
 .نطقة غامبوت مب 2و   1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املالطالب يف هذا 
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هذه  يف  البحثية  لتصبح املادة  هذه املشكلة  إباثرة  الباحث  أعاله اهتم  الوصف  من  لذلك 
املوضوع   إبعطاء  الدافعية  " الرسالة  الطبيعييف    ضعف  يف  العربية  اللغة  يف اجلديد  ةتعلم  ة 

يف    19-كوفدعصر   احلالة  احلكومية  امل)دراسة  اإلسالمية  املتوسطة  نطقة  مب  2و    1درسة 
اجلنوبية( ملعرفة  .  "غامبوت كاملنتان  أعمق  بشكل  ذلك  دراسة  يتم  أن  الباحثون  ويقصد 

مرة  الطالب  حتفيز  يتم  حبيث  املشكالت،  هذه  حل  إىل  يؤدي  مما  عليه  تؤثر  اليت  العوامل 
 .شكل جيدأخرى لتعلم اللغة العربية ب

 
 مشكلة الدراسة  .ب

أشكال   .1 الدافعيةكيف  تؤثر  ضعف  يف  يف    اليت  العربية  اللغة  املتوسطة  املتعلم  درسة 
 نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية ؟مب 2  و 1اإلسالمية احلكومية  

تؤثرعوامل  الما   .2 الدافعية  اليت  يف  يف    ضعف  العربية  اللغة  املتوسطة املتعلم  درسة 
 نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية ؟مب 2  و 1اإلسالمية احلكومية  

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

 كاملنتان اجلنوبية ؟
 

 أهداف الدراسة  .ج
 و أما أهداف هذه الدراسة ل : 

الدافعيةأشكال    عرفةمل .1 تؤثر  ضعف  يف  يف    اليت  العربية  اللغة  املتوسطة  املتعلم  درسة 
 .نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبيةمب 2  و 1اإلسالمية احلكومية  
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تؤثرعوامل  العرفة  مل .2 الدافعية  اليت  يف  يف    ضعف  العربية  اللغة  املتوسطة  املتعلم  درسة 
 نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية.مب 2  و 1اإلسالمية احلكومية  

وال  جراءات اإلكيف  يجد  ل .3 الوقاية  يف  بذهلا  جيب  تكون    تدابرياليت  ال  ضعف حىت 
نطقة  مب  2و    1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  املتعلم اللغة العربية يف  يف    الدافعية

 غامبوت كاملنتان اجلنوبية.
 

 فرضية الدراسة  .د
يف   ضعف الدافعيةكان هناك أن فرضية الداسة الىت يقدمها الباحث املتواضع هي  

العربية اللغة  الباحث    تعلم  مالحظة  على  احلكومية  امليف  بناء  اإلسالمية    1درسة املتوسطة 
اجلنوبيةمب  2و   غامبوت كاملنتان  االفرتاض.  نطقة  هذا  على  تعلم   بناء  يف  القيم  اخنفاض 

العديد من املهام املعطاة مل تكتمل والبعض ال يقوم هبا، و نشاط الطالب عند  الطالب، و  
املش يف  الطالب  جدية  تقليل  يتم  و  اإلنرتنت،  عرب  التعلم  على تقليل  بناًء  التعلم.  يف  اركة 

بناء   تعلم اللغة العربيةيف    ضعف الدافعيةهذا االفرتاض، خلص الباحث إىل أنه كان هناك  
الباحث   مالحظة  احلكومية  امليف  على  اإلسالمية  غامبوت مب  2و    1درسة املتوسطة  نطقة 

 .كاملنتان اجلنوبية
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 فوائد الدراسة   .ه
 فوائد النظري  .1

من املتوقع أن تضيف املعرفة واخلربة واملعرفة حول مفهوم اندفاع    هذه الدراسة
 .وتعاملها يف تعلم اللغة العربية عندما حيدث ذلك هذا البحث

 

 فوائد العملي .2
 :من املتوقع أن يوفر هذا البحث معلومات مفيدة عنعمليا 

ومبادرات  يتوقع من معلمي اللغة العربية أن يكونوا قادرين على اختاذ خطوات   (أ
وقائية حىت ال حتدث األعراض املثبطة للهمم يف التعلم بسهولة وإذا كان هناك  

 .جهد ملنعها من البداية
الستعادة   (ب  جهًدا  الطالب  يبذل  أن  املتوقع  إىل     الدافعيةمن  للعودة  الضعيف 

 .يف تعلم اللغة العربية  الدافعيةأقصى حد يف حماولة ملنع تثبيط 
 

 التحديد اإلجرائي .و
الدافعية؛ كلمة  الدافعية  ضعف .1 االجنلزية    يئخذ   ضعف  اللغة  ". demotivation"من 

  و بدء من   الدافعيةيعين  "de-" . "motivation"بدء من  "motivation"الىت من كلمة 
"-de" الكلمة املصاحبة أن    .12عكس  استنتاج  ميكن   ، الدافعيةوابلتايل  هو    ضعف 

إىل   الشخص  فيها  يفتقر  اصطالحا    .  الدافعيةحالة  من  هو    التثبيطأن  ويف  عدد 
 

12 “Cambridge Dictionary” online dictionary. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/demotivation. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/demotivation


11 
 

حتبط   أن  ميكن  اليت  السلبية  الشخص    .املتزايد   الدافعية التأثريات  هو  احملبط  املتعلم 
أسباب  لعدة  ابلتعلم  اهتمامه  أو  التزامه  يفقد  ولكنه  حتفيزه  مت  أن   .13الذي  وابلتايل 

الشخص الذي لديه دافع جيد للحياة ولديه مصلحة جيدة  حيث يفقد  معنا    الدافعية
 للمضي قدًما ويتطور حبيث يكون لديهم ميل كسول للقيام.   الدافعيةفجأة 

، التعلم هو عملية تفاعل الطالب مع مصادر التعليم والتعلم  (2008)سجاان  ل   تعلم؛ .2
التعلم بيئة  حتدث    .يف  حىت  املعلمون  يقدمها  مساعدة  هو  اكتساب التعلم  عملية 

الطالب  لدى  واملعتقدات  املواقف  وتكوين   ، والشخصية  املهارات  وإتقان    .املعرفة، 
 .14مبعن آخر، التعلم هو عملية تساعد الطالب على التعلم بشكل جيد

العربية؛   .3 )الغالييناللغة  يستخدمها (  2005  اجلمل اليت  هي  العربية  اللغة  أن  يذكر 
)األ  أهدافهم  عن  للتعبري  واملشاعر(العرب  أكرب    .فكار  هي  العربية  اللغة  آخر،  مبعن 

احملاكاة اللغة  عائلة  يف  املتحدثني  عدد  حيث  من  مجلة    .لغة  هي  العربية  اللغة 
وغاايهتم أهدافهم  عن  للتعبري  العرب  حجية   .يستخدمها  حروف  عن  عبارة  وهي 

 .يستخدمها العرب يف التواصل والتفاعل االجتماعي شفهياً وكتابياً 
الطبيعي اجلديد وفًقا للحكومة اإلندونيسية من  يف اصطالحا  طبيعي اجلديد؛  عصر ال .4

- خالل املتحدث ابمسه أمحد يوراينتو هو أمر جديد للتكيف مع وابء فريوس كوروان
املناولة19 تسريع  عمل  فريق  فريق  قائد  مع  وفقا  أديسسميتا    19-كوروان  .  ويكو 

ملو  العادية ولكن الوضع الطبيعي اجلديد هو تغيري يف السلوك  اصلة القيام ابألنشطة 
 . 19-مع إضافة تنفيذ الربوتوكوالت الصحية ملنع انتقال فريوس كوروان

 
13 Zoltan Dörnyei &  Ema Ushioda, Teaching and Researching Motivation (2nd ed.), 

(Harlow, England: New York, Longman, 2010), 138. 
14 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2008), h. 28 
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البحث كانت   .5 جمال  أصبحت  اليت  احلكومية  املتوسطة  املتوسطة يف  مدرسة  مدرسة 
 نطقة غامبوت.ميف متباك سرينج لووت تقع يف الشارع  2 احلكومية

 Oxford الرتمجة اإلجنليزية لكل من دراسة حالة. يف قاموس دراسات احلالة مشتقة من   .6

Advanced Learner's     مثال على شيء  1للغة اإلجنليزية احلالية يتم تعريفه على أنه )
( البيئة أو شروط معينة حول شخص 3( احلالة الفعلية للحالة أو الوضع، و 2حيدث،  

شيء.   ل  ةدراسأو  وفقا  )احلالة  حستويت  سري  و  أن   (2006وجنكيل  على  ينص 
دراسات احلالة يف إطار خدمات التوجيه هي طريقة لدراسة حالة الطالب وتطورهم 
بشكل كامل وعميق، هبدف فهم شخصية الطالب بشكل جيد ومساعدته يف مزيد  

لذا فإن دراسة احلالة هي طريقة جلمع البياانت بشكل شامل تغطي  .15من التطوير
 . والنفسية للفرد، هبدف احلصول على فهم عميق وشاملاجلوانب اجلسدية 

 

 
15 Winkel, WS & Hastuti, Sri.(2004). Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan. 

Yogjakarta: Media Abadi. h. 311 


