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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت و حتليلها

يف تعلم   ضعف الدافعيةيقدم الباحث يف هذا الفصل عرض البياانت اليت تتعلق  
. ويتكون هذا البحث من )أ( التعريف  19-اللغة العربية يف الطبيعية اجلديدة يف عصر كوفد 

نطقة غامبوت كاملنتان مب  2و    1مبيدان البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
- يف تعلم اللغة العربية يف الطبيعية اجلديدة يف عصر كوفد  ضعف الدافعية، )ب(  اجلنوبية

19.   
 

 حملة عن ميدان الدراسة  .أ
 بنجر 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .1

 بنجر 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية اتريخ أتسيس املدرسة  (أ
يقع يف شارع جاالن أمحد ايين  بنجر    1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

مبين كاملنتان اجلنوبية.  بنجر     املقاطعات نطقة غامبوت  م.  15.200كلومرتا  
مرت مربع مت احلصول عليها من املنظمات غري    450.5على أرض مساحتها  

جاءت يف األصل من مدرسة مهنية أتسست يف    .احلكومية يف ذلك الوقت
حىت  (PGAS) حتت اسم تعليم املعلمني الدينيني اخلاص  1954أكتوبر    15

ه  .1978عام   الدينيني  املعلمني  تعليم  غرير  وضعه  لقد  الثانوية  ذا  املدرسة 
و   احلكومية  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة    1الذي صدر رمسيا يف  املدرسة 

أصبح الوضع    1978سنة    17  م بناًء على قرار وزير الدين رقم  1979يوليو  
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تغريت مث    .سنوات   3مدة دراستها  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   رمسًيا  
بنجر على أساس قرار وزير الدين    1سالمية احلكومية  املتوسطة اإلإىل املدرسة  

عن تغيري اإلسم املدرسة الثانوية   2016سنة    671مجهرية اإلندونيسيا رقم  
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية و املدرسة املتوسطة اإلبتدائية  احلكومية و  

 احلكومية يف كاملنتان اجلنوبية.
 

 بنجر  1اإلسالمية احلكومية أحوال املدرسة املتوسطة   (ب
كمؤسسة تعليمية اتبعة لوزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا الذي تقع يف شارع  

. من خالل وجود مرافق وبنية حتتية جيدة  15.200جاالن أمحد ايين كلومرتا  
  .للقيام أبنشطة التدريس والتعلم واألنشطة األخرى وفًقا لرؤية ورسالة املدرسة

بنية التحتية اململوكة على شكل بناء جيد ومرافق املساندة،  تكون املرافق وال
 :وميكن أن ينظر اجلدول األيت

 4.1اجلدول 
 املرافق املادية الصفحة واملساحة 

 العدد  إسم الوسائل  الرقم 
 1 الساحة  1
 1 غرفة رئيس املدرسة 2
 1 غرفة الشؤون اإلدارة  3
 1 غرفة املدرسني  4
 1 واإلرشاد غرفة اإلشراف  5
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 17 الفصل  6
 1 مكتبة  7
 1 معمل العلوم  8
 1 قاعة  9

 1 مصلى 10
 1 غرفة الصحة ومستوصف  11
 1 غرفة جملس الطلبة 12
 1 معمل احلاسوب 13
 2 احلمام للمدرسني و الوظفتون 14
 4 احلمام للطالب  15
 4 احلمام للطالبة  16
 1 مقصف املدرسة 17
 1 املدرسة غرفة األمان  18
 2 منطقة مواقف السيارات  19
 1 الكشافة  غرفة 20
 2 مستودع 21

 
 بنجر 1أحوال طلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (ج

 طلبة  633بنجر  2يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عدد طلبة 

  



69 
 

املتوسطة اإلسالمية أحوال رئيس مدرسة ومدرس اللغة العربية يف املدرسة  (د
 بنجر 1احلكومية 

،  56بنجر    1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  عدد مدرسني  
 وميكن أن ينظر اجلدول األيت:

 4.2اجلدول 
 أحوال رئيس املدرسة واملدارس 

No. Nama 

1 Drs. Jamhuri 

2 Dra. Hj. Rahmah 

3 Dra. Hj. Indria Hartati, M.Pd.I 

4 Drs. Rusmadi Ulpi 

5 Aseri Lamberi, S.Ag 

6 Dra. Martinah 

7 Hj. SIti Rusdaniah, S.Pd 

8 H. Alipir Budiman, M.Pd 

9 Hj. Sabariah, S.Pd.I 

10 Dra. Hj. Nurahmi 

11 Hj. Rusmiati, S.Ag 

12 Syamsul M, S.Pd 

13 Dra. Sarifah Zainah 

14 Megawati, S.Ag 

15 Farida Rahmawati, S.Pd 

16 Hj. Thaibah, S.Pd 

17 Firman Nashoha, S.Ag 

18 Herni Marliyanti, S.Pd 

19 Nurhasanah, S.Pd 

20 Huzaimah, S.Pd 



70 
 

21 Dra. Hj. Rahmayan 

22 Nurul Wahidah, S.Pd 

23 Tsamatul Jannah, S.Ag 

24 Rusdiah, S.Ag 

25 Nima Herlina, S.Pd 

26 Ati Hasnawati, S.Ag 

27 M. Jamahsyari, S.Pd.I 

28 Wahyuti, S.Pd 

29 Dra. Zaitun Aliah, A.Ma 

30 Dra. Hj. Amina 

31 Mulkani, S.Pd 

32 Ramadhani, S.Pd 

33 Risda Amalia, S.Pd 

34 Yunita, S.Pd 

35 Putri Nada Wafiqa, S.Pd 

36 Winda Agustina, S.Pd 

37 Nina Hidayati, S.Pd 

38 Andri Setia Budi, S.Sos 

39 Fitria Nurda, S.Pd.I 

40 Heru Susanto, S.Pd.I 

41 Saifullah, S.Th.I 

42 Fahriannor, S.Th.I 

43 Fatria Sari, S.Pd, S.Psi, MM 

44 Hamdan Juwaeni, S.Pd, S.Psi, MM 

45 Hj. Murtini, S.Pd.I 

46 Marnila, S.Ag 

47 Abdul Hakim, S.Pd.I 

48 Supian Hadi, S.Pd 

49 Rahmadi, S.Pd 

50 Dra, Murkiah 
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51 Hj. Jauhariah 

52 Hj. Husnul Khatimah, S.Ag 

53 Muhammad Yamani 

54 Hilmayanti 

55 Maya Rahmawati 

56 Muhammad Ridhani 

 
 بنجر 2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .2

 بنجر 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية اتريخ أتسيس املدرسة  (أ
احلكومية  أتسست   اإلسالمية  املتوسطة  يف    2املدرسة  أغسطس    26بنجر 

الذي كان   ,PGA swasta 4 tahun Tambak Sirang Gambutوهو    1961
ويف   بصروين.  احلج  الشيخ  املدرسة   1970سبتمرب    30يؤدي  إىل  تغريت 

الذي كان   Tambak Sirang Gambut(  MTsAINم )املتوسطة للدين اإلسال
  251/1970رقم   على أساس قرار وزير الدين يؤدي الشيخ احلج بصروين

كاملنتان  عن يتكون اخلكوميون املدارس اخلاص يف   1970سبتمرب   30اتريخ 
بنجر، ويف    1املتوسطة اإلسالمية احلكومية  اجلنوبية. مث تغريت إىل املدرسة  

بنجر على   2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ىل املدرسة  تغريت إ  1980سنة  
عن تغيري    2016سنة    671أساس قرار وزير الدين مجهرية اإلندونيسيا رقم  

الثانوية احلكومية و   املدرسة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية و  اإلسم  املدرسة 
 املدرسة املتوسطة اإلبتدائية احلكومية يف كاملنتان اجلنوبية.
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 بنجر  2أحوال املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (ب
يف  تقع  الذي  إندونيسيا  مجهورية  يف  الدين  لوزارة  اتبعة  تعليمية  كمؤسسة 

Tambak Sirang Gambut    للقيام وبنية حتتية جيدة  مرافق  من خالل وجود 
تكون   .أبنشطة التدريس والتعلم واألنشطة األخرى وفًقا لرؤية ورسالة املدرسة

وميكن املرافق والبنية التحتية اململوكة على شكل بناء جيد ومرافق املساندة،  
 :أن ينظر اجلدول األيت

 4.3اجلدول 
 املرافق املادية الصفحة واملساحة 

 العدد  إسم الوسائل  الرقم 
 1 الساحة  1
 1 غرفة رئيس املدرسة 2
 1 غرفة الشؤون اإلدارة  3
 1 غرفة املدرسني  4
 1 غرفة اإلشراف واإلرشاد  5
 15 الفصل  6
 1 مكتبة  7
 1 معمل العلوم  8
 1 قاعة  9

 1 مصلى 10
 1 غرفة الصحة ومستوصف  11
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 1 غرفة جملس الطلبة 12
 1 معمل احلاسوب 13
 2 احلمام للمدرسني و الوظفتون 14
 3 احلمام للطالب  15
 3 احلمام للطالبة  16
 1 مقصف املدرسة 17
 1 غرفة األمان املدرسة  18
 2 منطقة مواقف السيارات  19
 1 الكشافة  غرفة 20
 2 مستودع 21
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 بنجر 2أحوال طلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (ج
  402بنجر    2يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  عدد طلبة  

 طلبة، وميكن أن ينظر اجلدول األيت:
 4.4اجلدول 

 أحوال الطلبة 
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أحوال رئيس مدرسة ومدرسني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   (د
 بنجر 2

، وميكن 49بنجر    2يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  عدد مدرسني  
 أن ينظر اجلدول األيت:

 4.5اجلدول 
 أحوال الطلبة 

No. Nama 

1 Nor Ifansyah, S.Pd, M.Sc 

2 Yuriana, S.Pd 

3 Dra. Laila Aflah 

4 H. M. Masruni, S.H.I 

5 Drs, Aliansyah 

6 Syamsiah, S.Pd 

7 Safuani, S.Pd 

8 M. Saman, S.Pd 

9 H. Muhammad 

10 M. Ihsan Al-Gifari, S.Pd 

11 Nurhidayah, S.Pd.I 

12 Supiannor, S.Pd.I 

13 Siti Maryam, S.Pd 

14 Paridah, S.Ag 

15 Ahyani, S.Ag 

16 Aisyah Hafshah, S.Ag 

17 M. Ridhwan, S.Ag 

18 Amelian Handayani, S.Pd 

19 Nurul Husna, S.Pd.I 

20 Tati Yulia, S.Pd 
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21 Nurmiyati, S.Pd 

22 Husnah, S.Pd.I 

23 Hj. Muflihah, S.Pd 

24 Yulida Luthfiah, S.Pd 

25 Arbainah, S.Pd.I 

26 H. A. Hifni, S.Pd.I 

27 Akhmad Fazarudin Rizki, S,Pd 

28 H. Supuan, S.Pd 

29 Ahmad Husaini, S.Pd.I, MM 

30 Alfiansyah 

31 Hj. Ra’fah 

32 Fatmawati, S.Ap 

33 Halimah 

34 Jamilah 

35 Maimunah 

36 Muhaji 

37 Ramadhan 

38 Miftahul Ihsan 

39 Mukarramh 

40 Fatmawati 

41 Aulia Rahmah, S.Pd 

42 Rabiatul Adawiyah, S.Pd 

43 Paridah, S.Ag 

44 Al Mahdi 

45 Aliatul Makiah 

46 Hasbullah 

47 Mahritati 

48 Raihanatul Jannah 

49 Siti Rahlianti 
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 تقدمي البياانت .ب
( الىت قام هبا الباحث وما حصله من املقابلة  Observasiاعتماد على املالحظة )

(Interview  مع املدرسني وبعض الطالب )  يف املدرستان يعين يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
تعلم اللغة العربية  نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية، فخلص الباحث أن  مب  2و    1احلكومية  

عصر كوفد يف  اجلديدة  الطبيعية  مب  19-يف  املدرستان  هذان  غامبوت كاملنتان  يف  نطقة 
. وقد ذكر الباحث  19-تعلم اللغة العربية ألن الوابء كوفداجلنوبية هناك مشكلة يف حتفيز  

(. وأدوات  Case Studyهذا البحث هي دراسة احلالة )  يف األول ان الدراسة املستخدمة يف 
هي   املستخدمة  )البحث  )Observasiاملالحظة  واملقابلة   )Interview  والواثئق  )

(Documentasi .) 
 

 حملة عن املستجيبني  .1
الدراسة الباحث يف هذه  املدرسة   أخذ  املدارس يف  أربعة  و  الطالب  ستة 

أخذت يف منطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية.    2و    1املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
الثالث حاالت درسها ابحث   العينات  وكانت  عينات،  مدرسة حبثية ثالث  كل 

.  19-يف تعلم اللغة العربية يف الطبيعية اجلديدة يف عصر كوفد  ضعف الدافعية حول  
 .نا قام الباحث أيًضا بتدوين الكائن من عينة احلالة هلذا البحثمث ه
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 4.6اجلدول 
 حملة عن املستجيبني 

 التدوين  التعليق  املخربون و املستجيبون  رقم
 بنجار 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

1 Drs Jamhuri   رئيس املدرسة JH1 

2 Fitria Nurda, S.Pd.I  العربية يف صف السابعمدرس اللغة FN1 

3 Heru Susanto, S.Pd.I مدرس اللغة العربية يف صف الثامن HS1 

4 Nazira  الطالبة يف صف السابع N1 

5 Siti Rahmah  الطالبة يف صف السابع R1 

6 Ahmad Rafli الطالب يف صف السابع A1 

 بنجار 2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
7 Nor Ifansyah, S.Pd, M.Sc   رئيس املدرسة NI2 

8 Nurul Husna, S.Pd مدرس اللغة العربية يف صف الثامن NH2 

9 H. Ahmad Hifni, M.Pd  مدرس اللغة العربية يف صف التاسع AH2 

10 Bahrul Hilmi الطالب يف صف السابع B2 

11 Lailatul Islamiyah  الطالبة يف صف الثامن L2 

12 Adelia Evariani  الطالبة يف صف التاسع A2 
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 بنجر 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .2
التعلم الباحث على  هبا  أدىل  اليت  املالحظات  املتوسطة    نتائج  املدرسة  يف 

من خالل التعلم   19-كوفد أي أهنم تعلموا أثناء وابء بنجر  1اإلسالمية احلكومية 
مدرسو اللغة العربية من العديد من وسائل االتصال يف التعلم،  يستفيد  .  عرب اإلنرتنت

 و Plat Form و   Google Formو    Google Clasroom   و WhastApp وهي
quiziz .  إيصال املواد من مدرسي اللغة العربية إىل الطالب، وذلك ابستخدام رسائل

و   والفيديو  الصوتية  والرسائل  التقييم مجYoutubeالدردشة  لتعليم  أي  .  املهام،  ع 
و االختبار،  عملية Google Formاجتياز  حدثت  عندما  الصور.  تعيني  وأوراق   ،

التعلم، الحظ الباحث أن الطالب كانوا أقل نشاطًا يف االستجابة للمادة اليت قدمها 
 .املعلم، وقام عدد قليل فقط من الطالب ابلسؤال واإلجابة مع املعلم

قبل   من  أيًضا  ذلك  أتكيد  مت  قام  مث  الذي  املعلم  مع  مقابالت  يف  املعلم 
بتدريس كيف كان اجلو أثناء عملية التعلم أنه بعد إعطاء املواد للطالب، مت منحهم  
الفرصة لطرح بعضهم البعض ولكن مل يطرح أحد أسئلة لذلك وفًقا للمعلم الذي قام  

يستمر يعترب أن فهم املادة املقدمة   .ابلتدريس مل يكن هناك طالب يطرحون أسئلة
 .بعد ذلك يف املهام للطالب 

، ميكن االستنتاج أن املعلم  FN1بناًء على نتائج املقابالت مع عينة ابلتدوين  
كان موجوًدا قبل تقدمي املواد للطالب، وقد مت تبسيط املادة أوالً حىت يسهل على  

  أنه قام أيًضا   HS1الطالب فهمها. يتفق ما عرب عنه مدرس اللغة العربية ابلتدوين  
اللغة  من أجل ضبط مستوى قدرة الطالب على تلقي دروس  أوالً  بتبسيط املادة 
الدرس لطالهبم  مواد  قبل إعطاء  بذلك  املدرسة  املعلمان يف هذه  قام  لذا  العربية. 
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حيث شاهدوا أوالً حمتوايت كتب املواد التعليمية اليت قدمتها املدرسة قبل إعطائها 
 .للطالب 

يمية يف دعم حتصيل الطالب يف فهم املادة املقدمة، جيب أن تتنوع املواد التعل
كما مت شرح ذلك مسبًقا يف العوامل الداخلية للطالب الذين يفتقرون إىل أساس يف 
تعلم اللغة العربية حبيث تتبع املادة املقدمة الكتاب لذلك جيب على املعلم تبسيطها 

عل املادة أقل  حبيث يسهل فهمها ولكن أعجب هبا يبسطها بشكل مفرط حبيث جت
من مبراجع  التعليمية  املادة  املعلم  يضيف  الفيديو   YouTube تنوًعا. مث  وسائط  أو 

اللغة   لتعلم  فهمهم  ثراًء يف  أكثر  الطالب  يكون  املعلم حبيث  أعدها  اليت  األخرى 
واليت  املدينة  عن  بعيًدا  يعيشون  الذين  للطالب  ابلنسبة  مقيد  هذا  ولكن  العربية، 

احلصول على إشارات عرب اإلنرتنت. على الرغم من وجوده يصعب عليهم ابلطبع  
يقع جبوار الطريق الرئيسي، لكن   بنجر  1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف  

الطالب ليسوا فقط من مجيع أحناء املدرسة، ولكن يوجد أيًضا من بعيد، الطالب  
 .إىل املواد املقدمةيف هذه املناطق النائية هم الذين جيدون صعوبة يف الوصول 

ميكن أن نفهم أن مشكلة    N1بناء على نتائج املقابالت مع عينة ابلتدوين  
التعلم هي الشعور براحة أقل عند الدراسة يف املنزل مما جيعله أقل نشاط ابلدروس  

العربية اللغة  دروس  ابلتدوين    .وخاصة  عينة  مع  التعلم يف    SR1أتفق  حول كيفية 
املنزل تشكرل الكثري من التشتيت الذي جيعلك ال تركز يف  املنزل، أن الدراسة يف 

 .الدراسة
 يصبح اختيار الطريقة هو العامل التايل يف الدرس، وجيب أن يكون هذا  مث

للمدرس  ميكن  املنزل،  يف  اإلنرتنت  عرب  التعلم  مثل  جيدة.  مبرافق  مدعوًما  أيًضا 
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استخدام طرق خمتلفة تتضمن التسهيالت املتاحة اليت ميكن الوصول إليها بشكل  
الوصول إليها، سيتم أيًضا إعاقة    ومع ذلك، عندما ميكن.  مشرتك بني املعلم والطالب

مثل املعلمني الذين يستخدمون مرافق اإلنرتنت يف وسائط .  استخدام هذه الطريقة
التعلم اخلاصة هبم ولكن طالهبم ال يستطيعون الوصول إليها، وسوف يعودون مرة  
أخرى مثل املتعلمني القدامى الذين يستخدمون أساليب قدمية مع احلد األدىن من 

ابلطبع هذا جيعل من الصعب على الطالب أن يكونوا  .  ق اليت ميكن استخدامهااملراف
  .قادرين على التعلم إىل أقصى حد كما هو متوقع مًعا

ميكن أن     HS1و    FN1و     JH1ابلتدوينبناء على نتائج املقابالت مع عينة  
بعض  توفر املدارس مرافق مناسبة للطالب من خالل التعلم عرب اإلنرتنت، ولكن يف  

األحيان ال تكون األساليب أو الوسائط اليت نقدمها مدعومة من قبل التسهيالت 
نشعر   نقدمها  اليت  األساليب  إىل  االفتقار  أن  يبدو  لذلك  الطالب،  ميتلكها  اليت 
عندما ال ميكننا استخدام هذه املرافق ألننا ال نستطيع متابعتها. ومع ذلك، بسبب 

عالم، فإن اخنفاض التفاعل بني املدرس والطالب معرفة الطالب احملدودة بوسائل اإل
 .جيعل من الصعب فهم املواد بشكل صحيح

املتوسطة اإلسالمية احلكومية   املدرسة  الباحث يف   1يستند إىل املالحظة 
وجدت أن العديد من الطالب مل يكونوا على دراية ابلقراءة والكتابة ابللغة  بنجر  
األولية للغة العربية جتعل من الصعب عليهم قبول وفهم  هذه القدرة  جيدا.   العربية

يقل  النهاية  ويف  الدراسية  املناهج  يف  توحيدها  مت  اليت  العربية  اللغة  تدريس  مواد 
وذلك ألن مستوى صعوبة مواد تدريس اللغة العربية  .  اهتمامهم بتعلم اللغة العربية

ب من خالل املقابالت، وذلك وفًقا لقبول الطال أعلى بكثري من قدرهتا األولية.
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ومن عدة عينات أخذها الباحث، جاء هؤالء الطالب من مدارس ابتدائية مل تقم  
 .بتدريس دروس اللغة العربية

أن عنات ابلتدوين  بناًء على نتائج املقابالت مع عينة الباحث وجدوا ذلك 
N1    وR1  موا اللغة إهنم يشعرون بعدم األمان بشأن تعلم اللغة العربية، ألهنم مل يتعل

يشعرون أبهنم غري .  العربية إال منذ املدرسة اإلعدادية ، لذلك يشعرون أبهنم أجانب
قادرين على التنافس يف الفصل مع األشخاص الذين درسوا اللغة العربية لفرتة طويلة 

هناك شعور بعدم األمان لديهم للتنافس مع  .  واألشخاص الذين يعرفون املزيد عنها
 .ذين لديهم معرفة أساسية جيدة ابللغة العربيةالطالب اآلخرين ال

، مت إجراء التعلم يف املنزل مما جعل الطالب  19- الوابء كوفدخاصة خالل  
ال أحد حيفزهم يف املنزل ألن اآلابء  . أقل محاًسا ألهنم مل يكونوا يف بيئة أو بيئة عربية

م عند الدراسة يف  ابلطبع مشغولون أيًضا ابلعمل خارج املنزل، لذلك ال أحد يهتم هب 
هذا جيعل الطفل غري مركز ويفقد االهتمام تلقائًيا بسبب نقص الدعم من  .  املنزل
  .املنزل

ابلتدوين   عنات  أن  الطالب  عنها  أقل    SR1و    R1و    N1كما عرب  إهنم 
ال   ألهنم  هناك  دراسة  شركاء  يوجد  ال  ألنه  املنزل  يف  العربية  اللغة  بتعلم  اهتماًما 

، مبعىن آخر ال ميكنهم مناقشة املواد  19-يستطيعون مغادرة املنزل بسبب وابء كوفد
بشكل عام ، ميكن  .اليت ال يفهموهنا وليس لديهم أصدقاء ملناقشة وتبادل األفكار

اس يف تعلم اللغة العربية ترجع إىل الدراسة الذاتية يف املنزل دون  القول أن قلة احلم
 .أن يتبادل األصدقاء األفكار عندما جيدون مادة يصعب فهمها
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بناًء على نتائج املقابالت اليت أجراها الباحثون على عينة من الطالب يف 
ا أقل  بنجر، وجد أن الطالب هناك كانو   1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

نشاطًا يف التواصل مع معلميهم وأقل نشاطًا يف التعلم. هذا كما عرب عنه الطالب  
  N1بنجر على النحو أن عنات ابلتدوين    1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف  
إهنما شعران  ابالرتباك بشأن املواد اليت قدمها املعلم وماذا تسأله، على الرغم    SR1و  

عندما يدرس كالمها يف الفصل عندما تكون هناك مادة ال   .من عدم فهم الشرح
يفهمها، ميكن لكليهما السؤال مباشرة أو مناقشة بعضهما البعض مع زمالئهم يف 
الفصل حبيث ميكن للمواد اليت مل يتم فهمها يف البداية أن يفهم كل منهما جيًدا 

 وميكنهما القيام ابملهام اليت قدمها معلميهما.
 

 بنجر 2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .3
التعلم الباحث على  هبا  أدىل  اليت  املالحظات  املتوسطة    نتائج  املدرسة  يف 

من خالل التعلم   19-كوفد أي أهنم تعلموا أثناء وابء بنجر  2اإلسالمية احلكومية 
التعلم،    عرب اإلنرتنت. يستفيد مدرسو اللغة العربية من العديد من وسائل االتصال يف 

إرسال مواد من معلمي  .  Google Formو    Google Clasroom   و WhastApp وهي
ابستخدام الطالب  إىل  العربية  ومقاطع   اللغة  الصوتية  والرسائل  الدردشة  رسائل 

و   والروابط  االختبار،   Youtubeالفيديو  اجتياز  أي  املهام،  جمموعة  تعلم  لتقييم 
، وأوراق تعيني الصور. عندما حدثت عملية التعلم، الحظ الباحث  Google Formو

أن الطالب كانوا أقل نشاطًا يف االستجابة للمادة اليت قدمها املعلم، وقام عدد قليل  
 فقط من الطالب ابلسؤال واإلجابة مع املعلم.
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لتعلم غري فعال ألن الطالب ال يستغلون فرصة طرح األسئلة  وهذا ما جيعل ا
واإلجابة من خالل الوسائط املستخدمة يف توصيل املواد من قبل مدرس التدريس.  
من جانب املعلم، يشعرون أنه ال توجد أسئلة من الطالب، ويعترب أن هؤالء الطالب  

الطالب   من  العديد  أن  من  الرغم  على  املقدمة  املواد  يفهمون كيفية  يفهمون  ال 
هذه   يف  الطالب  وخاصة  التكنولوجيا،  اإلسالمية  استخدام  املتوسطة  املدرسة 

حيث  بنجر.    1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  . ختتلف عن  بنجر  2احلكومية  
استخدام   فهموا كيفية  أو  ابلتكنولوجيا  والكتابة  القراءة  يعرفون  الطالب  كان 

 .التكنولوجيا
املدرسة  يف    AH2و    NH2كما نقلها مدرسان اللغة العربية أن عنتان ابلتدوين  

- بنجر، مت تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت أثناء وابء كوفد  2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
  Google Clasroom  و   WhastApp، ويكون مدرسان اللغة الغربية مستخدامان  19
اللغة الغربية يف  أو مواد التسليم كما مد  Google Formو   املدرسة املتوسطة رسان 

بنجر. مث ابلنسبة للواجبات اليت أعطيها عادًة للطالب من   1اإلسالمية احلكومية  
و ورقة مهمة الصورة اليت يتم مجعها يف املدرسة    Google Formخالل االختبارات، و  

ابلطالب بشكل خاص إذا  مث اتصلنا حنن املعلمني   .مع حتديد الوقت من قبل املعلم
 .مل يقم أحدهم بتحصيل املهمة وفًقا للوقت احملدد ومت مشاركتها معهم

جيب أن تتنوع املواد التعليمية يف دعم حتصيل الطالب يف فهم املادة املقدمة، 
كما مت شرح ذلك مسبًقا يف العوامل الداخلية للطالب الذين يفتقرون إىل أساس يف 

ث تتبع املادة املقدمة الكتاب لذلك جيب على املعلم تبسيطها تعلم اللغة العربية حبي
حبيث يسهل فهمها ولكن أعجب هبا يبسطها بشكل مفرط حبيث جتعل املادة أقل  
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من.  تنوًعا التعليمية مبراجع  املادة  املعلم  يضيف  الفيديو   YouTube مث  وسائط  أو 
ثراًء يف   أكثر  الطالب  يكون  املعلم حبيث  أعدها  اليت  اللغة  األخرى  لتعلم  فهمهم 

واليت  املدينة  بعيًدا عن  يعيشون  الذين  للطالب  مقيد ابلنسبة  العربية ، ولكن هذا 
يصعب عليهم ابلطبع احلصول على إشارات عرب اإلنرتنت. ومع ذلك، خيتلف موقع 

احلكومية   اإلسالمية  املتوسطة  ا  2املدرسة  اإلسالمية    بنجر عن  املتوسطة  املدرسة 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية    ليت تقع جبانب الطريق، بينما تقع ابنجر ا  1احلكومية  
أكثر صعوبة    2احلكومية   القرية، وهو ابلطبع  الرئيسي يف  الطريق  بعيًدا عن  بنجر 

الطالب لألدوات  امتالك مجيع  التايل هو عدم  والعامل  للحصول على اإلشارات 
ب أن أيخذوا مواد مدرسية  للوصول إىل املواد املقدمة عرب اإلنرتنت. يف التعلم، جي

 .ختتلف ابلطبع عن أصدقائهم الذين ميكنهم الوصول إليها عرب اإلنرتنت
من    L2و    B2هذا كما نقلهما الطالبان الذين أصبحوا أن عنتان ابلتدوين  

الباحث على أن مها يقوالن ال يستطيع أخذ دروس عرب اإلنرتنت ألهنما يف منطقة 
، كما أن سعر نبضات اإلنرتنت ابهظ الثمن  يصعب فيها احلصول على إشارات 

ويصعب احلصول عليه، مما جيعل من الصعب جًدا على كليهما تعلم اللغة العربية 
 .عرب اإلنرتنت يف املنزل

مث يصبح اختيار الطريقة هو العامل التايل يف الدرس، وجيب أن يكون هذا  
جيدة مبرافق  مدعوًما  عرب   .أيًضا  التعلم  للمدرس مثل  ميكن  املنزل،  يف  اإلنرتنت 

استخدام طرق خمتلفة تتضمن التسهيالت املتاحة اليت ميكن الوصول إليها بشكل  
وقال ان ذلك مت الكشف عنه من خالل مقابالت مع  . مشرتك بني املعلم والطالب

الذي يتطلب   19بسبب وابء كوفيد    أن   AH2املدرس اللغة العربية أن عنتة ابلتدوين  
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لى املسافة وجتنب االزدحام، ابلطبع يتم التعلم عرب اإلنرتنت يف منازلنا،  احلفاظ ع
اليت  للمواد  الطالب  فهم  لتسهيل  عقولنا  نثقل  أن  علينا كمعلمني  يتعني  وابلطبع 

اليت ميلكها هؤالء   ننقلها، ولكن يف بعض األحيان يكون ذلك مقيًدا بنقص املرافق
نقل املواد على النحو األمثل ابستخدام التسهيالت   الطالب حبيث يصعب قليالً 

 املتاحة عرب اإلنرتنت. 
الذين كانوا عينة من   الطالب  قبل  مماثل من  التعبري عن شيء  وابملثل، مت 
الباحث، والذي كشف أن التعلم عرب اإلنرتنت جعل من الصعب عليهم الوصول 

لديهم   إىل التعلم عرب اإلنرتنت بسبب نقص املرافق اليت لديهم على الرغم من أن
 .ابلفعل هذه املرافق ولكن موقعهم اجلغرايف مل يدعمهم للوصول بسهولة إىل املواد

  A2و    B2هذا كما نقلهما الطالبان الذين أصبحوا أن عنتان ابلتدوين   .عرب اإلنرتنت
أن لديهما مرافق لدعم التعلم عرب اإلنرتنت على الرغم من أنه ال   من الباحث على

صى حد ، ولكن الصعوبة ال تكمن فقط يف األدوات األقل  ميكن استخدامها إىل أق
العثور  اليت يصعب  إىل جانب شبكة اإلنرتنت  اليت ميكن استخدامها  من األمثل 

 .عليها ، كما تزيد من صعوبة احلصول على التعلم عرب اإلنرتنت بشكل صحيح
ميكنهم فهمها أدى هذا ابلتأكيد إىل عدم القدرة على سؤال املعلم عن املواد اليت ال  

 .وعدم القدرة على إجراء مناقشات مع أصدقائهم
االفتقار إىل التفاعل بني الطالب واملعلمني أن التعلم ال يصل إىل األهداف 
اليت يريد حتقيقها ألهنم ال يعرفون ما إذا كان الطالب يفهمون ويفهمون املواد اليت  

ني املعلمني والطالب هذا  بسبب عدم وجود تفاعل ميكن القيام به ب.  قدمها املعلم
يرجع إىل صعوبة اإلشارات اليت يتلقاها بعض الطالب وهناك طالب أنفسهم يولون  
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ال تريد أن ينتبه الطالب   اهتماما أقل ألهنم ال يالحظهم املعلم عند حدوث التعلم
 .  وميكنهم التفاعل بنفس الطريقة مثل اجلو يف الفصل
العربية حول هذه العوامل، فهل   مث أجرت الباحث مقابلة مع مدرس اللغة

  .صحيح أن هناك اختالفات يف القدرات األساسية للطالب يف تعلم اللغة العربية
وقال ان ذلك مت الكشف عنه من خالل مقابالت مع املدرس اللغة العربية أن عنتة  

يعين املواد التعليمية اليت يتم حتميلها للطالب عالية جًدا، لذا فنحن    NH2ابلتدوين  
معلمني قبل تدريس املادة للطالب نبسطها أوالً حىت يسهل على الطالب فهمها  ك

حنن ندرك ذلك عند التعلم يف الفصل .  ونصبح حنن كمعلمني أكثر يف توفري املواد
مث يتعني علينا أيًضا اختيار   .يصعب فهمها، خاصة عندما نعطي املواد أثناء التدريب

 وابء فهم الطالب هلا، خاصة أثناء تفشيالوسائط اليت سيتم استخدامها لتسهيل  
مث اختذان خيارين لطرق التعلم، ومها اإلنرتنت وغري متصل   .عرب االنرتنت.  19  كوفيد

 . )أييت الطالب إىل املدرسة ألخذ املواد والواجبات(
أن عنتة  بنجر    2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  مث هكذا عرب رئيس  

وتقع  يعين  NI2ابلتدوين   اإللزامي،  التعليم  يف  مشمولون  تعليمية  حنن كمؤسسة 
مدرستنا بعيًدا جًدا عن املدينة واجملتمع احمليط الذي ال يزال غري مهتم ابلتعليم حىت 

ميكننا القيام به هو كيفية  ال نتمكن من فرز الطالب الذين لديهم قدرات جيدة، ما  
تظهر قدرة الطالب الذين يلتحقون مبؤسستنا على    توفري عملية تعليمية جيدة حبيث

مع  التنافس  وميكنهم  الوطين  التعليم  أو  املنهج  يتوقعها  اليت  القدرة  ولديهم  الفور 
 املؤسسات األخرى. 
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خالل   من  جعل19- الوابء كوفدخاصة  مما  املنزل  يف  التعلم  إجراء  مت   ،  
ال أحد حيفزهم يف املنزل  .  الطالب أقل محاًسا ألهنم مل يكونوا يف بيئة أو بيئة عربية

ألن اآلابء ابلطبع مشغولون أيًضا ابلعمل خارج املنزل، لذلك ال أحد يهتم هبم عند  
هذا جيعل الطفل غري مركز ويفقد االهتمام تلقائًيا بسبب نقص  .  الدراسة يف املنزل
 .الدعم من املنزل

مضمن قليالً من بعض تصرحيات الطالب الذين هم عينة من الباحث  هذا 
يف البحث عن العوامل اليت جتعل الطالب أقل اهتماًما ابللغة العربية ، خاصًة إىل  

، يشعر الطالب أن املهمة اليت قدمها املعلم من خالل التعلم  19  جانب وابء كوفيد
علم، ُيطلب من الطالب أن يكونوا عرب اإلنرتنت ال يتم التغاضي عنها. يف أنشطة الت

دائًما نشطني يف أي نشاط متعلق ابألنشطة التعليمية، وذلك لدعم جناح الطالب  
التعلم واحلصول على أقصى قدر من النتائج ال جيب أن حتصل نتائج .  يف عملية 

االختبارات املكتوبة فقط على درجات جيدة، ولكن يف عملية التعلم، ُيطلب من 
يف تعلم اللغة العربية، هناك حاجة  .ا املشاركة بنشاط يف أنشطة التعلمالطالب دائمً 

إىل نشاط الطالب من قبل املعلم والطالب أنفسهم ملعرفة مدى فهم الطالب للمواد 
 املقدمة. 
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 حتليل البياانت وتفسريها  .ج
املدرسة املتوسطة اإلسالمية الذي يعاين منه الطالب يف  ضعف الدافعية أشكال  .1

 بنجر  2و  1احلكومية 
ُتظهر البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل املالحظة واملقابالت املستندة 

( بوضوح أنه 2020)  Dylan Buckleyاليت عرب عنها    ضعف الدافعيةإىل أشكال  
من قبل   ضعف الدافعيةمن بني عشر أنواع من أالحتفيزى، مت اختبار أربعة أشكال  

 الطالب يف موقع البحث.
 

 بسبب تضارب القيم   ضعف الدافعية (أ
حيدث تضارب القيم يف الشخص عندما يرى قيمتني أو أكثر على  

استيعاب كل  أهنما نفس القدر من األمهية، ولكن يف موقف معني ال يستطيع  
يف هذه احلالة يكون الشخص شديد التأثر ابلتثبيط، وهي حالة .  هذه القيم

 يفقد فيها الدافع ألنه يف حالة معقدة. 
هاتني  يف  حالة  عينات  مع  أجريت  اليت  املقابالت  نتائج  أشارت 

. يتم  ضعف الدافعيةاملدرستان من قبل الباحث إىل حدوث هذا النوع من  
 شرح ذلك من خالل نتائج املقابالت اليت أجريت من خالل تطبيق الرسائل

WhassApp    عند إجراء عملية التعلم عرب اإلنرتنت، وقال هؤالء الطالب إهنم
د مت تكليفهم بنفس املهمة اليت كان جيب القيام هبا وكان جيب إكماهلا يف  ق

نفس الوقت مثل املواد األخرى. ميكن إكمال جمموعة األجهزة احلالية غري  
القادرة جًدا على دعم مجيع املهام يف وقت واحد. مث يضاف أنه أثناء التعلم 
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م هبا خبالف العمل املدرسي. يف املنزل، هناك دائًما أشياء أيمر الوالدان ابلقيا
لديهم   النهاية  الطالب يف  يستمر هذا األمر بشكل مستمر مما جيعل  بينما 
دوافع ذاتية بشكل غري مباشر. يف هذه احلالة يشعر الطالب أن هناك تضاراًب  
االلتزام   قيمة  مع  تضاراًب  األخرى، وكذلك  واملواد  العربية  املواد  بني  القيم  يف 

. حتدث  19-مور، ألن الطالب يف املنزل أثناء وابء كوفيد  مبساعدة أولياء األ
من   املهام  وكذلك  موضوع  لكل  املهام  إكمال  بني  الطالب  يف  املعضالت 

 .والديهم
 

 بسبب نقص الثقة   ضعف الدافعية (ب
سيؤدي عدم الثقة ابلنفس أثناء اخلضوع لعملية ما إىل حدوث ارتباك  

سياق عملية التعلم، سيخترب الطالب يف   .وشك وانعدام ثقة يف البيئة احمليطة
 .الذي لديه أي دافع تثبيط الدافع، إذا مل يكن لديه ثقة كافية ابلنفس

أشارت نتائج املقابالت اليت أجريت مع عينات حالة يف كال املدرستان 
كان بسبب عدم الثقة    ضعف الدافعيةمن قبل الباحث إىل أن هذا النوع من 

يعانون من نقص الثقة عند تعلم اللغة العربية.   مت حتديدهم على أهنم . ابلنفس
ميكن مالحظة ذلك من نتائج املقابالت مع الطالب أهنم يشعرون أهنم ال  
يعرفون كيف يسألون معلمهم عندما تكون هناك مادة ال يفهموهنا من شرح  
من   بدءًا  الطالب،  يواجهها  اليت  املشكالت  من خالل  هذا  يتضح  املعلم. 

ست لديهم جيدة مبا يكفي ألخذ دروس عرب اإلنرتنت إىل  التسهيالت اليت لي
االرتباك حول سؤال مدرسهم عن املواد اليت ال يفهمواها. بينما حيتاجون إىل 
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مزيد من الشرح حىت يتمكنوا من فهم املادة. خمتلفة عندما يكونون يف الفصل 
أثناء فرتات ميكنهم سؤال املعلم مباشرة إما أثناء التعلم أو التعلم خارج املنزل  

الراحة خاصة عندما يستمر هذا التعلم عرب اإلنرتنت لفرتة طويلة حبيث تتآكل  
الثقة ابلنفس تدرجيًيا أيًضا ألنه مضى وقت طويل منذ أن مل نلتقي وجًها لوجه  

عالوة على  يف الفصل. وذلك وفق بيان عينة احلاالت اليت درسها الباحث.
أيًضا   لديهم  الطالب  فإن هؤالء  اللغة ذلك،  مهارات أساسية منخفضة يف 

 .العربية، مما جيعلهم يفتقرون إىل الثقة يف أنفسهم أو حىت يفقدوهنا
 

 العزلة   ضعف الدافعية (ج
التفاعل بني زمالئك الطالب  التعلم عادًة  ميكن أن .  تتطلب عملية 

أشارت نتائج    .عندما مير الطالب بعملية التعلم مبفرده  ضعف الدافعية حيدث  
املقابالت اليت أجريت مع عينات حالة يف كال املدرستان من قبل الباحث إىل  

 بسبب العزلة.  ضعف الدافعيةأن هذا النوع من 
ميكن مالحظة ذلك من نتائج املقابالت مع الطالب أهنم يشعرون أن  

ي املنزل  يدرسون يف  الذين  مبفردهم، الطالب  الدراسة  من  شعرون ابإلحباط 
يشعرون ابحلزن ألنه ال يوجد أصدقاء للمناقشة  .وليس مع زمالئهم يف الفصل

على الرغم من أنك عند تكوين صداقات .  عند وجود مادة ال ميكن فهمها
يف تعلم اللغة العربية، فستكون متحمًسا ملتابعتها وميكنك طلب املساعدة من 

من الناحية   .اآلخرين عندما يكون هناك مهمة معينة من قبل املعلماألصدقاء  
النفسية، يعترب البشر خملوقات اجتماعية، لذلك عندما يكونون يف حالة من 
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العزلة، فإهنم يشعرون بعدم االرتياح ويف بعض األحيان ينتهي هبم األمر بعدم  
م إذا كان يف لذلك هو نفسه كما هو احلال يف التعل .امتالك احلماس للعيش

هذا ما حيصل عليه الطالب عند التعلم  .حالة خاصة به، ففقد احلماس للتعلم
 .عرب اإلنرتنت يف املنزل

 
 بسبب امللل   ضعف الدافعية (د

أمر شائع ميكن أن حيدث ألي شخص الطالب  .  التشبع  إذا شعر 
ضعف  تلقائًيا أو حىت  ابمللل يف عملية التعلم، فإن دافعه التعليمي سينخفض  

 .الدافعية
أشارت نتائج املقابالت اليت أجريت مع عينات حالة يف كال املدرستان 

كان بسبب امللل. ميكن   ضعف الدافعيةمن قبل الباحث إىل أن هذا النوع من  
من   عانوا  تعرتف أبهنم  واليت  دراستها  اليت متت  العينات  من  ذلك  مالحظة 
التعلم يف املنزل  أثناء  اللغة العربية اليت عاشوها  شعور ابمللل من عملية تعلم 

ميكن مالحظة ذلك عندما جيري الباحث مقابالت   19خالل وابء كوفيد  
. هذا يتوافق مع بياهنم أبن مجيع عينات  مع عينة احلالة اليت أيخذها الباحث

هاتني  يف  امللل  بسبب  الدافع  تثبيط  من  عانت  حتديدها  مت  اليت  احلاالت 
املدرستني واليت ذكرت أهنا شعرت ابمللل أثناء الدراسة يف املنزل ألن التعلم مل 
يكن ممتًعا، ومن الصعب جًدا فهمه، ومل يكن هناك ابتكار سواء يف املواد أو 

ة اليت واجهوها. املادة املعطاة إذن هي املهام اليت تتم على هذا النحو،  الطريق
ال يوجد تباين حبيث جيعلهم يشعرون ابمللل. هذا ما حدث للطالب عند تعلم  
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اللغة العربية. إىل جانب الدراسة يف املنزل، هناك العديد من املشتتات اليت 
تشري تصرحيات  .تنوًعا  جتعل تركيزهم خيتفي ويهتمون أكثر ابآلخرين األكثر

الطالب املذكورة أعاله إىل أهنم غالًبا ما يشعرون ابمللل مما يعيشونه يف الفصول 
 الدراسية العربية.

 
 يف تعلم اللغة العربية  ضعف الدافعيةعوامل اليت تؤثر  .2

 بنجر 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (أ
 العربية   يف تعلم اللغة ضعف الدافعيةعوامل اخلارجية من  (1

 التعلم املقدم أقل تنوًعا  (أ)
جيب أن تتنوع املواد التعليمية يف دعم حتصيل الطالب 
العوامل   يف  مسبًقا  ذلك  شرح  مت  املقدمة، كما  املادة  فهم  يف 
الداخلية للطالب الذين يفتقرون إىل أساس يف تعلم اللغة العربية 

املعلم تبسيطها حبيث تتبع املادة املقدمة الكتاب لذلك جيب على  
مفرط  بشكل  يبسطها  هبا  أعجب  ولكن  فهمها  يسهل  حبيث 
التعليمية   املادة  املعلم  يضيف  مث  تنوًعا.  أقل  املادة  جتعل  حبيث 

من أعدها   YouTube مبراجع  اليت  األخرى  الفيديو  وسائط  أو 
اللغة  لتعلم  فهمهم  يف  ثراًء  أكثر  الطالب  يكون  حبيث  املعلم 

لنسبة للطالب الذين يعيشون بعيًدا العربية، ولكن هذا مقيد اب
عن املدينة واليت يصعب عليهم ابلطبع احلصول على إشارات عرب  

املدرسة املتوسطة اإلسالمية  اإلنرتنت. على الرغم من وجوده يف  
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يقع جبوار الطريق الرئيسي، لكن الطالب ليسوا   بنجر  1احلكومية  
ب  من  أيًضا  يوجد  ولكن  املدرسة،  أحناء  مجيع  من  عيد،  فقط 

يف   صعوبة  جيدون  الذين  هم  النائية  املناطق  هذه  يف  الطالب 
 .الوصول إىل املواد املقدمة

يف  الباحثني  قبل  من  إليه  ينظر  ما كان  عام،  بشكل 
احلكومية   اإلسالمية  املتوسطة  املواد    1املدرسة  وكانت  بنجر، 
الطالب 19املقدمة وظيفية متاما خالل وابء كوفد   ، مما جعل 

املنزل، ولكنها تستخدم فقط وسائل اإلعالم، ولكن  لدراسة يف  
الكتب  حبسب  الفصول  يف  العادة  جرت  املادة كما  بقيت 

لذلك ال يوجد اختالف  .  اليت يستخدموهنا أثناء الفصل.  املدرسية
حبيث جيعل الطالب يشعرون ابمللل يف .  كبري يف املادة املعطاة

حول تلقي   النهاية، يف بداية االجتماع الطالب متحمسون جدا
تبدأ يف  الطالب  يعد  املواد ألهنم يشعرون شيئا جديدا، ولكن 
الشعور ابمللل ويشعر تطغى عليها املواد املقدمة، حىت أن بعض 

 الطالب كساىل للقيام هبذه املهام املسندة من قبل املعلم. 
 

 الطريقة املستخدمة أقل تنوًعا  (ب)
جيدة،    تعترب الطريقة يف التعلم مهمة ألنه مع وجود طريقة

فهمها   للطالب  وميكن  التنفيذ  سهلة  املواد  تسليم  طريقة  فإن 
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يف   الطريقة  استخدم  مث  املادة.  هدف  حتقيق  أجل  من  بسهولة 
 الدرس لتسريع إجناز املواد للطالب.  

الدرس،   يف  التايل  العامل  هو  الطريقة  اختيار  يصبح  مث 
رب  وجيب أن يكون هذا أيًضا مدعوًما مبرافق جيدة. مثل التعلم ع 

اإلنرتنت يف املنزل، ميكن للمدرس استخدام طرق خمتلفة تتضمن  
التسهيالت املتاحة اليت ميكن الوصول إليها بشكل مشرتك بني  

والطالب إليها، سيتم  .  املعلم  الوصول  عندما ميكن  ذلك،  ومع 
الطريقة هذه  استخدام  إعاقة  الذين  .  أيًضا  املعلمني  مثل 
التعلم اخلاصة هبم ولكن  يستخدمون مرافق اإلنرتنت يف وسائط  

طالهبم ال يستطيعون الوصول إليها، وسوف يعودون مرة أخرى  
مثل املتعلمني القدامى الذين يستخدمون أساليب قدمية مع احلد  

ابلطبع هذا جيعل من  .  األدىن من املرافق اليت ميكن استخدامها
الصعب على الطالب أن يكونوا قادرين على التعلم إىل أقصى  

 .متوقع مًعا حد كما هو
- كوفد ذكر أن التعلم هنا هو أهنم جيرون التعلم أثناء وابء

يستفيد مدرسو اللغة العربية   .من خالل التعلم عرب اإلنرتنت19
 Google  و WhastApp من عدة وسائل اتصال يف التعلم وهي

Clasroom    وGoogle Form   و Plat Form   وquiziz.  إيصال
وذلك ابستخدام   الطالب،  إىل  العربية  اللغة  مدرسي  من  املواد 

. لتعليم  Youtubeرسائل الدردشة والرسائل الصوتية والفيديو و  
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، وأوراق تعيني  Google Formالتقييم مجع املهام، أي االختبار، و
الصور اليت مت مجعها يف املدرسة مع الوقت الذي حيدده املعلم. 

يتعلق   مهلة  وفيما  العربية  اللغة  معلمي  منح  يتم  املهام،  جبمع 
وإعفاء للوقت حبيث يُتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على  
يزال هناك طالب مهملني يف   حتصيل مهامهم. ومع ذلك، ال 

 . تقدمي مهامهم
أجراها   اليت  واملقابالت  املالحظات  نتائج  إىل  استناًدا 

بنجر، فإن    1احلكومية  املدرسة املتوسطة اإلسالمية  ابحثون يف  
املستخدمة كافية  والوسائط  متاًما  وظيفية  املستخدمة  الطريقة 
ملواكبة التطورات احلالية. واليت وفًقا للباحث كافية يف الواقع لدعم 
لتطور  املعلمني  مراقبة  وتسهيل  األمثل  النحو  على  املواد  تسليم 

ى  طالهبم. ومع ذلك، فهي ال تدعمها ابلكامل قدرة الطالب عل
املشاركة يف التعلم بشكل جيد على الرغم من وجود دعوة فعلية 
من قبل قطاع الطالب للطالب الذين ال يشاركون يف التعلم على  
النحو األمثل مع توصيات من املعلم الذي يعلمهم. هذالطبع،  
يتطلب حًقا التعاون بني املدرسة وأولياء األمور يف املنزل من أجل  

املطلوب  التعلم  الوسائط  .  إنشاء  فإن  ذلك،  على  عالوة 
بعض   فإن  ذلك،  ومع  للغاية.  متنوعة  املستخدمة  واألساليب 
الطالب الذين كانوا عينة الباحث مل يتلقوا دعًما كامالً من أولياء  
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أمورهم، وقد يكون ذلك بسبب انشغال والديهم بوظائفهم حبيث  
 .ال تتم مراقبتهم بشكل صحيح عندما يدرس أطفاهلم يف املنزل

 
 لتعلم أقل تفاعلية ا (ج)

يعين االفتقار إىل التفاعل بني الطالب واملعلمني أن التعلم  
ال يصل إىل األهداف اليت يريد حتقيقها ألهنم ال يعرفون ما إذا 

بسبب .  كان الطالب يفهمون ويفهمون املواد اليت قدمها املعلم
هذا  والطالب  املعلمني  بني  به  القيام  ميكن  تفاعل  وجود  عدم 

الطالب وهناك  يرجع   يتلقاها بعض  اليت  إىل صعوبة اإلشارات 
طالب أنفسهم يولون اهتماما أقل ألهنم ال يالحظهم املعلم عند  

ال تريد أن ينتبه الطالب وميكنهم التفاعل بنفس    حدوث التعلم
ومع ذلك، بسبب معرفة الطالب  .  الطريقة مثل اجلو يف الفصل

ال اخنفاض  فإن  اإلعالم،  بوسائل  املعلمني  احملدودة  بني  تفاعل 
 والطالب جيعل من الصعب فهم املواد بشكل صحيح.

العينات،  مع  واملقابالت  املالحظات  نتائج  على  بناًء 
ميكن االستنتاج أن نشاط الطالب يف كل درس سيحدد جناح 

املدرسة  ومع ذلك، يف   .الطالب يف فهم املادة اليت قدمها املعلم
ر ال يزال هناك طالب أقل  بنج  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

اإلنرتنت   عرب  التعلم  يتم  عندما  إىل  ابإلضافة  التعلم  يف  نشاطًا 
، وال يهتم الطالب كثريًا ابلدروس املقدمة  19بسبب وابء كوفد  
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الحًقا من حيث عدم اهتمام أولياء األمور أبطفاهلم يف التعلم.  
م كبرية ابإلضافة إىل أن األشياء اليت تزعج تركيز الطالب يف التعل

تنتشر  الوقت، خاصة األلعاب عرب اإلنرتنت اليت  جًدا يف هذا 
يدرس  عندما  إليه  االنتباه  اآلابء  على  جيب  ما  هذا  بسرعة. 
األطفال يف املنزل ، كما أن حتفيز املعلم ضروري جًدا. خيتلف 
اخلطأ   طريق  عن  الطالب  حتفيز  يتم  املدرسة،  يف  التعلم  عن 

آلخرين حيققون وينجحون ألهنم  أبنفسهم عندما يرون الطالب ا
يستطيعون الرؤية مباشرة، بينما يف املنزل ال ميكنهم رؤية املنافسة 
بشكل مباشر. لذلك، لكي يظل الطالب نشيطني يف التعلم، 
للطالب يف مجيع  الدافع  توفري  يف  االستمرار  املعلم  على  جيب 

 .األوقات حىت ال يتهاون أو يقل الدافع لتعلم اللغة العربية
 

 يف تعلم اللغة العربية  ضعف الدافعيةعوامل الداخلية من  (2
 قلة قدرة أساسية للطلبة (أ)

يف تعلم اللغات األجنبية، تعترب املهارات اللغوية األساسية 
كما أن  .  ضرورية للغاية كنقطة انطالق لتطوير املهارات اللغوية

خربات تعلم اللغة اليت مر هبا الطالب يف املستوى السابق كان 
عالوة على    .هلا أتثري على املهارات اللغوية للطالب يف املدرسة

هو استمرار للمستوى  املدرسة املتوسطة  ذلك، املواد العربية على
املشكلة هي أنه ليس كل الطالب   املدرسة اإلبتدائية.السابق وهو  
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  اإلبتدائية هم من خرجيي مدرسة  املتوسطة  الذين يدخلون املدرسة  
لتع حبيث  بعض للدينية،  شهدت  والعربية،  الدينية  املواضيع  لم 

 .الطالب مشاكل
املتوسطة  املدرسة  يف  الباحث  املالحظة  إىل  يستند 

وجدت أن العديد من الطالب مل  بنجر    1اإلسالمية احلكومية  
العربية ابللغة  والكتابة  ابلقراءة  دراية  على  هذه  جيدا.   يكونوا 

الصعب عليهم قبول وفهم  القدرة األولية للغة العربية جتعل من  
مواد تدريس اللغة العربية اليت مت توحيدها يف املناهج الدراسية ويف  

العربية اللغة  بتعلم  اهتمامهم  يقل  مستوى  .  النهاية  ألن  وذلك 
 صعوبة مواد تدريس اللغة العربية أعلى بكثري من قدرهتا األولية. 

عدة   ومن  املقابالت،  خالل  من  الطالب  لقبول  وفًقا  وذلك 
عينات أخذها الباحث، جاء هؤالء الطالب من مدارس ابتدائية 

 .مل تقم بتدريس دروس اللغة العربية
مع   واملقابالت  املالحظات  نتائج  على  املدرسة بناًء 

وعينة الطالب الذين ميثلون  بنجر    1املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
عوامل خارجية ميكن أن تقضي على دافع الطالب يف تعلم اللغة  
العربية  اللغة  تعلم  يف  جيًدا  أساًسا  ميتلكون  ال  أهنم  هو  العربية 
مسبًقا، حبيث عندما جيد الطالب مادة يشعرون بصعوبة فهمها،  
املدرسة   بذلك. يف  للقيام  إىل جعلها. كسول  األمر  هبم  ينتهي 
األوىل، ال يزال الطالب الذين ال يستطيعون قراءة النص املكتوب  
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أيخذها   اليت  العينة  هو  وهذا   ، أيًضا  موجودين  العربية  ابللغة 
املدرسة   هذه  يدخلون  الذين  الطالب  ألن  وذلك  الباحث، 
خيتلفون أيًضا من أولئك الذين ميكنهم قراءة القرآن إىل أولئك 

ًقا لنتائج املقابلة، استمرت  الذين ال يستطيعون. ومع ذلك، وف
املدرسة أيًضا يف بذل اجلهود حىت يتم إعطاء الطالب الذين ال  
يستطيعون القراءة دروًسا إضافية ليتمكنوا من قراءة اللغة العربية.  
ولكن كان هناك أيًضا الطالب الذين عند تقدميهم للقرآن ميكنهم 

ولك متاًما،  ُمعيًقا  أنه كان  من  الرغم  على  عام  قراءته  بشكل  ن 
ميكنهم ذلك، ولكن عند تقدميهم مع النص العريب الذي كان يف 
هو  هذا  حسًنا،  قراءته.  يف  صعوبة  واجهوا  نفسه،  هو  الواقع 
اختيار   على  قادرين  ليكونوا  واملدرسة  للمعلمني  التايل  التحدي 
مدخالت الطالب بشكل صحيح يف مدارسهم لتسهيل تقدمي  

و تصنيف الطالب الذين لديهم  الدروس، وخاصة اللغة العربية أ
مشاكل يف قراءة وكتابة اللغة العربية إىل جمموعات وإعطاء دروس  
إضافية من أجل التنافس مع األصدقاء القادرين ابلفعل أو لديهم  

 .قدرة أولية جيدة يف تعلم القراءة والكتابة ابللغة العربية
 

 عدم اهتمام للطالب بدروس اللغة العربية  (ب)
ترتبط اللغة العربية ارتباطًا وثيًقا ابملسلمني. وال جيوز فصل 
وسائر   واحلج  العربية كالصالة  عن  تؤدى  اليت  العبادات  كل 
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ولكن ال يزال هناك الكثري منا غري مهتم بتعلم اللغة   .العبادات 
العربية. يف الواقع ، مييل بعض اآلابء إىل تفضيل أن يتقن أطفاهلم  

هذ اإلجنليزية.  بتعلمهااللغة  اهتماًما  أقل  األطفال  جيعل   .ا 
االهتمام هو نزعة مستمرة إىل االهتمام ببعض األنشطة والتذكر  
عنها. مييل الشخص الذي يهتم بشيء ما إىل الشعور ابالجنذاب 
ولديه رغبة أو رغبة مصحوبة ابالهتمام الذي يؤدي بعد ذلك  

يف   السلوك  يف  تغيريات  وهناك  املتعة،  مشاعر  إاثرة  شكل  إىل 
املهارات  أو  املواقف  أو  هناك   .املعرفة  يكون  ال  عندما  لذلك 

ما  غالًبا  العربية،  اللغة  تعلم  أنشطة  جتري  وعندما   ، اهتمام 
يتجاهلها األطفال. جيد مملة وغري سعيدة. ابإلضافة إىل ذلك،  
هناك من يعتقد أن تعلم اللغة العربية صعب للغاية وليست مهمة  

 .للغاية ابلنسبة للمستقبل
، مت إجراء التعلم يف املنزل 19-الوابء كوفدخاصة خالل  

 .مما جعل الطالب أقل محاًسا ألهنم مل يكونوا يف بيئة أو بيئة عربية
ال أحد حيفزهم يف املنزل ألن اآلابء ابلطبع مشغولون أيًضا ابلعمل 

.  خارج املنزل ، لذلك ال أحد يهتم هبم عند الدراسة يف املنزل
 مركز ويفقد االهتمام تلقائًيا بسبب نقص  هذا جيعل الطفل غري

 .الدعم من املنزل
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 قلة احلاجة للطالب بتعلم اللغة العربية (ج)
اللغة العربية هو   يعترب نقص الشعور ابحلاجة يف دروس 

يف   التايل  الدافعيةالعامل  العربية.    ضعف  اللغة  لتعلم  الطالب 
ويرجع ذلك إىل عدم جدية احلكومة يف جعل دروس اللغة العربية 
اللغة  دروس  ألن  وذلك  املدرسة،  منهج  يف  الرئيسي  املوضوع 
العربية ال تستخدم كمواد يتم اختبارها على املستوى الوطين. نظرًا  

طالب ألنه مل يتم اختباره على املستوى الوطين ، يقل اهتمام ال
ويشعر الطالب أنه ليس مهًما جًدا يف تعلمه أو يبدو أن الشيء 
املهم هو مواكبة التدفق ألن التزام أحد املوضوعات يف املدرسة  
اللغة  نفس  أجنبية  لغة  من  جزءًا  العربية  اللغة  جيعل  ال  وحدها 
اإلجنليزية املستخدمة كلغة دولية. فالعربية هي يف الواقع لغة جيب  

تقاهنا يف فهم دينه. ومع ذلك ، هناك اآلن اجتاه  على كل مسلم إ
مفاده أن الدين منفصل عن احلياة، على الرغم من أن الدين هو  
واجب يف   العربية  واللغة  اإلسالمية،  لألمة  األمة. حسًنا  معقل 
تعلمها. إذا كانت بيئة الطالب يف املنزل تدعم ذلك، فسيشعر  

 .لغة العربية بنفسهالطالب بطبيعة احلال ابحلاجة إىل دروس ال
هذا مضمن قليالً من بعض تصرحيات الطالب الذين هم  
عينة من الباحث يف البحث عن العوامل اليت جتعل الطالب أقل  

، يشعر 19  اهتماًما ابللغة العربية، خاصًة إىل جانب وابء كوفيد
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عرب   التعلم  خالل  من  املعلم  قدمها  اليت  املهمة  أن  الطالب 
 اضي عنها. اإلنرتنت ال يتم التغ

خلصت  واملقابالت،  املالحظات  نتائج  إىل  واستناداً 
الباحثة إىل أن بعض الطالب الذين يعانون من مشاكل يف تعلم  
اللغة العربية ويفقدون فجأة الدافع يف تعلم اللغة العربية هو شعور  
أبهنم ال حيتاجون فعالً إىل الدرس نفسه حبيث جيعلهم يتجاهلون  

 .اصة مقرونة ابلعديد من األسباب األخرىاملشاركة يف التعلم خ
اليت ال تساعده على تعلم اللغة العربية حبيث جتعله أقل احتياًجا  
دراسة   على  يؤكد  أخرى،  بعبارة  أو  العربية  اللغة  لدروس 

 .املوضوعات اليت يعتقد أهنا ميكن أن تكون مفيدة يف املستقبل
 

 قلة نشاط الطالب عند التعلم اللغة العربية  (د)
أن التعلم، ُيطلب من الطالب أن يكونوا دائًما يف  شطة 

التعليمية، وذلك لدعم  متعلق ابألنشطة  نشطني يف أي نشاط 
من   قدر  أقصى  على  واحلصول  التعلم  الطالب يف عملية  جناح 

ال جيب أن حتصل نتائج االختبارات املكتوبة فقط على  . النتائج
ب دائًما  درجات جيدة، ولكن يف عملية التعلم، ُيطلب من الطال

التعلم أنشطة  بنشاط يف  العربية، هناك  .املشاركة  اللغة  تعلم  يف 
حاجة إىل نشاط الطالب من قبل املعلم والطالب أنفسهم ملعرفة 
مدى فهم الطالب للمواد املقدمة. ال يتم تقييم نشاط الطالب  
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فقط من حيث األسئلة أو املناقشات املتكررة، ولكن أيًضا بشكل  
ة العربية، فإن نشاط الطالب مطلوب يف خاص يف دروس اللغ

يكون  حىت  واستخدامها  نفسها  اللغة  وممارسة  الدروس  متابعة 
 .اهلدف من تعلم اللغة هو إمكانية استخدامها يف التواصل

بناًء على نتائج املقابالت اليت أجراها الباحثون على عينة 
  بنجر،   1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  من الطالب يف  

وجد أن الطالب هناك كانوا أقل نشاطًا يف التواصل مع معلميهم  
وأقل نشاطًا يف التعلم. يكونون أقل نشاطًا يف التواصل مع املعلم  
املادة،   تسليم  يتم  وعندما   ، اإلنرتنت  عرب  املوضوع  تقدمي  عند 
يكون الطالب صامتني، وال يردون أو يناقشون مع املعلم املعين  

ًقا للمعلم، املادة املقدمة على الرغم من حىت يفهم الطالب، وف
 .أن البعض يفهم ابلفعل والبعض اآلخر ال يفهم

العامل التايل املرتابط هو عدم اإلخالص يف متابعة دروس 
اللغة العربية، ومن الواضح أن سبب ذلك هو عدم احلاجة إليها  
مع درس مما يؤدي إىل جدية أو جدية التعلم، كما أنه سينخفض 

خيتفي  وميكن واملعلمني  .أن  األمور  أولياء  مشاركة  فإن  لذلك، 
أمر  العربية  اللغة  لتعلم  اإلخالص  إعادة  يف  مًعا  يعملون  الذين 
تنمية محاسهم يف متابعة دروس  ضروري للغاية من أجل إعادة 

 .اللغة العربية اليت تقدمها املدرسة
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  بنجر 2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (ب
 يف تعلم اللغة العربية  ضعف الدافعيةعوامل اخلارجية من  (1

 التعلم املقدم أقل تنوًعا  (أ)
جيب أن تتنوع املواد التعليمية يف دعم حتصيل الطالب 
العوامل   يف  مسبًقا  ذلك  شرح  مت  املقدمة، كما  املادة  فهم  يف 
الداخلية للطالب الذين يفتقرون إىل أساس يف تعلم اللغة العربية 

ملادة املقدمة الكتاب لذلك جيب على املعلم تبسيطها حبيث تتبع ا
مفرط  بشكل  يبسطها  هبا  أعجب  ولكن  فهمها  يسهل  حبيث 

تنوًعا أقل  املادة  جتعل  التعليمية   .حبيث  املادة  املعلم  يضيف  مث 
من أعدها   YouTube مبراجع  اليت  األخرى  الفيديو  وسائط  أو 

اللغة  لتعلم  فهمهم  يف  ثراًء  أكثر  الطالب  يكون  حبيث  املعلم 
العربية، ولكن هذا مقيد ابلنسبة للطالب الذين يعيشون بعيًدا 
عن املدينة واليت يصعب عليهم ابلطبع احلصول على إشارات عرب  

سالمية  املدرسة املتوسطة اإلاإلنرتنت. ومع ذلك، خيتلف موقع  
  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  بنجر عن    2احلكومية  

تقع   بينما  الطريق،  جبانب  تقع  اليت  املتوسطة  بنجر  املدرسة 
بنجر بعيًدا عن الطريق الرئيسي يف القرية،    2اإلسالمية احلكومية  

وهو ابلطبع أكثر صعوبة للحصول على اإلشارات والعامل التايل  
الطالب لألدوات للوصول إىل املواد املقدمة   هو عدم امتالك مجيع
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عرب اإلنرتنت. يف التعلم، جيب أن أيخذوا مواد مدرسية ختتلف 
 .ابلطبع عن أصدقائهم الذين ميكنهم الوصول إليها عرب اإلنرتنت

ترتبط نتائج املالحظات واملقابالت اليت أجراها الباحثون 
اللغة العربية ، مع هذه املدرسة بعدم وجود تنوع يف مادة تدريس  

احلكومية  يف   اإلسالمية  املتوسطة  املواد    2املدرسة  تكون  بنجر 
املعطاة للطالب متنوعة متاًما، ولكن يف بعض األحيان يتعني على  
املعلم املعين تبسيطها أوالً قبل إرساهلا حىت يتمكن الطالب من  

ال يزال هذا ميكن أن يكون له أتثري يف املستقبل  .  قبوهلا بسهولة
ا جيعل الطالب يشعرون أن املواد املقدمة رتيبة وال يوجد تطور  مم

املادة   .وخيتلف املقدار هذا هو ما جيعل الطالب يشعرون أبن 
أخذها   يتم  املعطاة  املهمة  على  أتثري  هلا  سيكون  متواضعة 
ابستخفاف واتفهة ، مما جيعل الطالب يف النهاية غري متحمسني 

 .ألخذ الدرس 
 

 أقل تنوًعا  الطريقة املستخدمة (ب)
تعترب الطريقة يف التعلم مهمة ألنه مع وجود طريقة جيدة،  
فهمها   للطالب  وميكن  التنفيذ  سهلة  املواد  تسليم  طريقة  فإن 
يف   الطريقة  استخدم  مث  املادة.  هدف  حتقيق  أجل  من  بسهولة 

 الدرس لتسريع إجناز املواد للطالب.  
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الدرس،   يف  التايل  العامل  هو  الطريقة  اختيار  يصبح  مث 
مثل التعلم عرب  . كون هذا أيًضا مدعوًما مبرافق جيدةوجيب أن ي

اإلنرتنت يف املنزل، ميكن للمدرس استخدام طرق خمتلفة تتضمن  
التسهيالت املتاحة اليت ميكن الوصول إليها بشكل مشرتك بني  

والطالب إليها، سيتم  .  املعلم  الوصول  عندما ميكن  ذلك،  ومع 
الطريقة هذه  استخدام  إعاقة  ا.  أيًضا  الذين  مثل  ملعلمني 

يستخدمون مرافق اإلنرتنت يف وسائط التعلم اخلاصة هبم ولكن  
طالهبم ال يستطيعون الوصول إليها، وسوف يعودون مرة أخرى  
مثل املتعلمني القدامى الذين يستخدمون أساليب قدمية مع احلد  

ابلطبع هذا جيعل من  .  األدىن من املرافق اليت ميكن استخدامها
أن يكونوا قادرين على التعلم إىل أقصى    الصعب على الطالب 
 .حد كما هو متوقع مًعا

نفس الشيء هو احلال مع املالحظة، مدرس اللغة العربية 
ذكر أن التعلم   بنجر  2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   يف

من خالل التعلم    19-كوفد هنا هو أهنم جيرون التعلم أثناء وابء 
اإلنرتنت مدرسو .عرب  وسائل   يستفيد  عدة  من  العربية  اللغة 

وهي التعلم  يف  و    Google Clasroom  و WhastApp اتصال 
Google Form.   إىل العربية  اللغة  مدرسي  من  املواد  إيصال 

الصوتية   والرسائل  الدردشة  رسائل  ابستخدام  وذلك  الطالب، 
التقييم مجع املهام، أي االختبار،  Youtubeوالفيديو و   . لتعليم 
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، وأوراق تعيني الصور اليت مت مجعها يف املدرسة  Google Formو
املهام، يتم منح  مع الوقت الذي حيدده املعلم. وفيما يتعلق جبمع  

معلمي اللغة العربية مهلة وإعفاء للوقت حبيث يُتوقع من الطالب  
أن يكونوا قادرين على حتصيل مهامهم. حىت مدرسو اللغة العربية  
يتصلون شخصًيا ابلطالب املعين إذا مل جيمعوا مهامهم بعد تلك  

ومع ذلك، ال يزال .  املرحلة من االتصال ابلطالب وأولياء األمور
 .ك طالب مهملني يف تقدمي مهامهمهنا

وابملثل، مت التعبري عن شيء مماثل من قبل الطالب الذين 
كانوا عينة من الباحث، والذي كشف أن التعلم عرب اإلنرتنت  
جعل من الصعب عليهم الوصول إىل التعلم عرب اإلنرتنت بسبب  
نقص املرافق اليت لديهم على الرغم من أن لديهم ابلفعل هذه  

إىل املراف بسهولة  للوصول  يدعمهم  مل  اجلغرايف  موقعهم  ولكن  ق 
 . املواد

 
 التعلم أقل تفاعلية  (ج)

يعين االفتقار إىل التفاعل بني الطالب واملعلمني أن التعلم  
ال يصل إىل األهداف اليت يريد حتقيقها ألهنم ال يعرفون ما إذا 

بسبب .  كان الطالب يفهمون ويفهمون املواد اليت قدمها املعلم
هذا  والطالب  املعلمني  بني  به  القيام  ميكن  تفاعل  وجود  عدم 
الطالب وهناك   يتلقاها بعض  اليت  يرجع إىل صعوبة اإلشارات 
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طالب أنفسهم يولون اهتماما أقل ألهنم ال يالحظهم املعلم عند  
ال تريد أن ينتبه الطالب وميكنهم التفاعل بنفس    حدوث التعلم

ومع ذلك، بسبب معرفة الطالب  .  الطريقة مثل اجلو يف الفصل
املعلمني   بني  التفاعل  اخنفاض  فإن  اإلعالم،  بوسائل  احملدودة 

  .والطالب جيعل من الصعب فهم املواد بشكل صحيح
أجراها   اليت  واملقابالت  املالحظات  نتائج  إىل  استناًدا 
الباحثون، ميكن االستنتاج أن البدء من املادة األقل تنوًعا أثناء  

التعلم وينتهي    إجراء  محاًسا  أقل  الطالب  يصبح  أن  إىل  يؤدي 
التعلم أثناء  املعلم  مع  الطالب  تفاعل  فإن  .  ابخنفاض  لذلك، 

العوامل املذكورة أعاله مرتبطة ببعضها البعض، عندما يتم تقليل  
مث كمدرس جيب أن ينتبه حًقا إىل العوامل .  جزء، يتبعه اآلخر

احلافز   توفري  يف  يستمر  وأن  أعاله  مجيع املذكورة  يف  للطالب 
األوقات عندما حيدث التعلم حىت ال يعاين الطالب من نقص  

حىت    الدافعية الدافعيةأو  يؤثر    ضعف  مما  التعلم  حدوث  عند 
 .ابلطبع على النتائج اليت ليست مثالية

 
 يف تعلم اللغة العربية  ضعف الدافعيةعوامل الداخلية من  (2

 قلة قدرة أساسية للطلبة (أ)
انعدام   معظم  كان  أن  على  مؤشرًا  أيًضا  ابلنفس  الثقة 

ميكن أن .  املشاركني اتفقوا على أنه أحد العوامل املسببة لإلحباط
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أتيت العوامل اليت تؤثر على اخنفاض دافعية الطالب لتعلم اللغات 
اللغات   السلبية جتاه  واملواقف  الثقة ابلنفس  األجنبية من نقص 

ا الطالب  واملعلمني.  واملوضوع  قدرة  األجنبية  لديهم  لذين 
الثقة  عدم  يف  املتمثل  املوقف  هلذا  عرضة  أكثر  هم  منخفضة 
األجنبية أكثر من  اللغات  القدرة على كره  لديهم  ابلنفس ألن 
الطالب ذوي القدرات العالية. غالًبا ما يتم استيعاب الطالب  
تسبب  اليت  العوامل  خالل  من  املنخفضة  القدرات  ذوي 

 هم. أالحتفيز 
أجرت   العربية حول  مث  اللغة  مدرس  مع  مقابلة  الباحثة 

القدرات   يف  اختالفات  هناك  أن  صحيح  فهل  العوامل،  هذه 
اللغة العربية تعلم  حتدد االختالفات يف    .األساسية للطالب يف 

جناحهم يف  مستوى  حد كبري  إىل  للطالب  األساسية  القدرات 
ناك بنجر، ه  2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الدرس. يف  

بعض الطالب حىت الصف التاسع ما زالوا غري جيدين يف قراءة  
من الواضح أن هذا يرجع إىل مشاكل التعلم   .النصوص العربية

من الواضح أن هؤالء الطالب واجهوا   .اليت حتدث يف املدرسة
مشاكل يف تعلمهم السابق، واليت وفًقا للباحث، أتثرت ابلعوامل 

أض مث  أنفسهم  للطالب  دعًما الداخلية  األقل  ببيئتهم  يفت 
لتحسني مهاراهتم يف اللغة العربية، وخاصة القراءة والكتابة ابللغة 

  .العربية
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 عدم اهتمام للطالب بدروس اللغة العربية  (ب)
ترتبط اللغة العربية ارتباطًا وثيًقا ابملسلمني. وال جيوز فصل 
وسائر   واحلج  العربية كالصالة  عن  تؤدى  اليت  العبادات  كل 

ت. ولكن ال يزال هناك الكثري منا غري مهتم بتعلم اللغة  العبادا
العربية. يف الواقع، مييل بعض اآلابء إىل تفضيل أن يتقن أطفاهلم  

بتعلمها اهتماًما  أقل  األطفال  جيعل  هذا  اإلجنليزية.  .  اللغة 
االهتمام هو نزعة مستمرة إىل االهتمام ببعض األنشطة والتذكر  

بشيء ما إىل الشعور ابالجنذاب   عنها. مييل الشخص الذي يهتم 
ولديه رغبة أو رغبة مصحوبة ابالهتمام الذي يؤدي بعد ذلك  
شكل   يف  السلوك  يف  تغيريات  وهناك  املتعة،  مشاعر  إاثرة  إىل 

املهارات  أو  املواقف  أو  هناك  .  املعرفة  يكون  ال  عندما  لذلك 
ما  غالًبا  العربية،  اللغة  تعلم  أنشطة  جتري  وعندما  اهتمام، 

لها األطفال. جيد مملة وغري سعيدة. ابإلضافة إىل ذلك،  يتجاه
هناك من يعتقد أن تعلم اللغة العربية صعب للغاية وليست مهمة  

 .للغاية ابلنسبة للمستقبل
، مت إجراء التعلم يف  19-الوابء كوفد خاصة من خالل  

املنزل مما جعل الطالب أقل محاًسا ألهنم مل يكونوا يف بيئة أو بيئة  
ال أحد حيفزهم يف املنزل ألن اآلابء ابلطبع مشغولون أيًضا  .  عربية

الدراسة يف  يهتم هبم عند  لذلك ال أحد  املنزل،  ابلعمل خارج 
هذا جيعل الطفل غري مركز ويفقد االهتمام تلقائًيا بسبب . املنزل
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من خالل نتائج املالحظات واملقابالت   .نقص الدعم من املنزل
والطالب   املعلمني  أن  مع  الباحثون  ذكر  عينات،  الذين كانوا 

التعلم يف املنزل كان مشكلة يف تقليل اهتمام الطالب بتعلم اللغة  
العربية، ويرجع ذلك إىل صعوبة سؤال الطالب عن عدم متكنهم 

.  من فهم املادة مما جعل الطالب أقل اهتماًما بتعلم اللغة العربية
ع تؤثر  اليت  الداخلية  العوامل  تراكم  هو  جادل هذا  ليه كما 

 .الباحث
 

 قلة احلاجة للطالب بتعلم اللغة العربية (ج)
اللغة العربية هو   يعترب نقص الشعور ابحلاجة يف دروس 

يف   التايل  الدافعيةالعامل  العربية.    ضعف  اللغة  لتعلم  الطالب 
ويرجع ذلك إىل عدم جدية احلكومة يف جعل دروس اللغة العربية 

املدرسة منهج  يف  الرئيسي  اللغة املوضوع  دروس  ألن  وذلك   ،
العربية ال تستخدم كمواد يتم اختبارها على املستوى الوطين. نظرًا  
الطالب   اهتمام  يقل  الوطين،  اختباره على املستوى  يتم  مل  ألنه 
ويشعر الطالب أنه ليس مهًما جًدا يف تعلمه أو يبدو أن الشيء 

رسة  املهم هو مواكبة التدفق ألن التزام أحد املوضوعات يف املد
اللغة  نفس  أجنبية  لغة  من  جزءًا  العربية  اللغة  جيعل  ال  وحدها 
اإلجنليزية املستخدمة كلغة دولية. فالعربية هي يف الواقع لغة جيب  
على كل مسلم إتقاهنا يف فهم دينه. ومع ذلك، هناك اآلن اجتاه  
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مفاده أن الدين منفصل عن احلياة، على الرغم من أن الدين هو  
األمة. حسنً  واجب يف  معقل  العربية  واللغة  اإلسالمية،  لألمة  ا 

تعلمها. إذا كانت بيئة الطالب يف املنزل تدعم ذلك، فسيشعر  
 .الطالب بطبيعة احلال ابحلاجة إىل دروس اللغة العربية بنفسه

هذا مضمن قليالً من بعض تصرحيات الطالب الذين هم  
قل  عينة من الباحث يف البحث عن العوامل اليت جتعل الطالب أ

، يشعر  19  اهتماًما ابللغة العربية ، خاصًة إىل جانب وابء كوفيد
عرب   التعلم  خالل  من  املعلم  قدمها  اليت  املهمة  أن  الطالب 

 اإلنرتنت ال يتم التغاضي عنها 
من بني العينات الست اليت أخذها الباحث، كانت هناك  
عينة واحدة ذكرت أهنم حباجة إىل دروس أقل ابللغة العربية من  

 .بيان الذي ذكر أهنم مهتمون ولكنهم ال حيتاجون إليها حًقاال
هذا البيان خمالف للعينات اخلمسة األخرى اليت ذكرت أن تعلم 
اللغة العربية يهتم ابلفضول ولكن فقدان الدافع يرجع إىل صعوبة  
التواصل يف الدرس أو صعوبة طرح األسئلة عند وجود مادة غري 

 .مفهومة
 

 الطالب عند التعلم اللغة العربية قلة نشاط  (د)
التعلم، ُيطلب من الطالب أن يكونوا دائًما  يف أنشطة 
التعليمية، وذلك لدعم  متعلق ابألنشطة  نشطني يف أي نشاط 
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من   قدر  أقصى  على  واحلصول  التعلم  الطالب يف عملية  جناح 
ال جيب أن حتصل نتائج االختبارات املكتوبة فقط على  . النتائج

ولكن يف عملية التعلم، ُيطلب من الطالب دائًما    درجات جيدة،
يف تعلم اللغة العربية ، هناك   .املشاركة بنشاط يف أنشطة التعلم

حاجة إىل نشاط الطالب من قبل املعلم والطالب أنفسهم ملعرفة 
مدى فهم الطالب للمواد املقدمة. ال يتم تقييم نشاط الطالب  

كررة، ولكن أيًضا بشكل  فقط من حيث األسئلة أو املناقشات املت
خاص يف دروس اللغة العربية، فإن نشاط الطالب مطلوب يف 
يكون  حىت  واستخدامها  نفسها  اللغة  وممارسة  الدروس  متابعة 

 .اهلدف من تعلم اللغة هو إمكانية استخدامها يف التواصل
استناًدا إىل نتائج املالحظات واملقابالت مع الطالب اليت  

افعهم هو عندما يكون التعلم يف املدرسة جتعل الطالب يفقدون د
نشطًا ولكن يف املنزل يكونون نشيطني يف بداية االجتماع، ولكن  
عندما مير الوقت يشعر هؤالء الطالب ابمللل والرضا عن األشياء  

املهام أداء  يف  التأخر  من  تبدأ  اليت  إشارة   األخرى  ألن  نظرًا 
يفهمه فيما يتعلق    اإلنرتنت ال تدعم، فمن الصعب التعبري عما ال 

ينتهي هبا األمر إىل أن تكون غري نشطة يف كل   ابلدروس اليت 
 درس وأن أداء املهام مل يعد لديه وقت. 
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يف تعلم اللغة    ضعف الدافعيةحىت ال تكون    اإلجراءات املضادة وجهود الوقاية .3
 العربية

 تطوير مواد التعلم السياقي  (أ
تطوير املواد  .  املكوانت املهمة يف التعلميعد تطوير املواد التعليمية أحد  

التعليمية ال جمرد إلقاء نظرة على الكتب املدرسية، ولكن ميكن تطوير املواد 
التعليمية من سياق البيئة اليومية للطالب، سواء التكامل املادي واالجتماعي 

وللموضوع والنفسي،  واالقتصادي  املعلم   .والثقايف  يكون  أن  ينبغي  وهكذا 
على تنظيم املواد التعليمية، بدءا من اختيار الكتب املدرسية على أساس    القدرة

واملواد  الطالب  حياة  بيئة  وسياق  املادة  بني  العالقة  لتطوير  السياقي  التعلم 
 التعليمية األخرى، سواء داخل موضوع واحد وخارج املوضوع.

التعليمية، وتطوير جيب أن يكون املعلمون قادرين على اختيار املواد  
املواد التعليمية وتقدميها بشكل مناسب حىت يتمكن الطالب من تلقي املواد 
التعليمية بسهولة حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم املتوقعة يف معايري الكفاءة 

 .والكفاءات األساسية بسهولة
ضروراًي للغاية بسبب قيود 19كوفد   يعد تطوير املوضوع أثناء وابء

يف االجتماع اجتماعات  وجود  عدم  بسبب  املدارس  يف  الطالب  مع  ات 
الفصل، لذا فإن تطوير املواد اجلذابة للطالب مهم جًدا لتسهيل حتقيق أهداف  

مث جعل الطالب مهتمني ابلتعلم حىت لو كانوا يف املنزل. مع تطوير  .  التعلم
ىل املوضوع  املواد السياقية سيوفر أيًضا فوائد كبرية للطالب ألنه ميكن الوصول إ

اليومية حبيث ال يعد املوضوع عبًئا   واستخدامه من قبل الطالب يف حياهتم 
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هذا أيًضا دعم من أولياء األمور حيث جيب أن يكون املعلمون .  على الطالب 
يف املنزل قادرين على توفري اإلشراف عندما يتعلم األطفال ويساعدون البعوض 

ًضا، جيب على املعلم يف تقدمي املواد  أي.  على فهم املواد من قبل هؤالء الطالب 
أن أيخذ يف االعتبار أن املواد ميكن أن تشمل اآلابء يف إشرافهم ألن الطالب 

 .يف املنزل مع والديهم
 

 تطوير أساليب واسرتاتيجيات التعلم التواصلي واملتنوع  (ب
على   تؤثر  اليت  الرئيسية  املكوانت  من  ولكنها  هدفا  ليست  الطريقة 

يف سياق تعلم  .  خاصة لتحفيز الطالب على االهتمام ابلتعلمجودة التعلم، و 
اللغة العربية، ميكن تفسري الطريقة على أهنا خطة تعليمية شاملة تتعلق ابلعرض  

من بني العديد من طرق تعلم اللغة العربية،  .  املنهجي ملواد تدريس اللغة العربية
تؤكد على القدرات    بشكل عام، ميكن اختصارها إىل طريقتان، ومها الطرق اليت 

تؤكد على   اليت  والطرق  النحوية  الرتمجة  املثال طرق  االستيعابية، على سبيل 
القدرات اإلنتاجية، على سبيل املثال الطرق املباشرة، والطرق الطبيعية، والطرق  

و السمعية،  اللغوية  واألساليب  التواصل  املختلطة،  هذه    .طريقة  بني  من 
ثة نسبًيا واملوصى هبا مؤخرًا يف تعلم اللغة العربية  األساليب، الطريقة األكثر حدا

التواصل طريقة  االتصالية  .هي  الكفاءة  تطوير  إىل  الطريقة  هذه  هتدف 
التعبري   يتم  للمتعلمني واليت تشمل القدرة على تفسري األشكال اللغوية اليت 

 .عنها بشكل صريح أو مستقل يف األنشطة النفسية
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العربية ابلطريقة التواصلية على قدرة املتعلمني على أن يؤكد تعلم اللغة  
يكونوا قادرين على استخدام اللغة العربية كوسيلة للتواصل من خالل االهتمام  

ميكن تنفيذ طرق التواصل ابستخدام جمموعة    .ابلسياقات االجتماعية والثقافية
هذه   استخدام  جوهر  يتمثل  واالسرتاتيجيات.  التقنيات  من  متنوعة 

سرتاتيجيات املتنوعة يف إشراك الطالب بنشاط وإبداع وسعادة يف تعلم اللغة اال
 .العربية

، كان التعلم الذي يتم يف املنزل ابإلضافة 19من خالل وابء كوفيد  
إىل املعلم يهدف إىل تطوير مواد تعليمية فعلية، وكان من الضروري أن يكون  

ة حىت يشعر الطالب أثناء  املعلمون قادرين على استخدام األساليب املشرتك
الدراسة يف املنزل أن تعلم اللغة العربية كان ممتًعا متاًما مثل تعلم اللغات األجنبية  
األخرى اليت ميكن استخدامها يف احلياة اليومية ال يقتصر على األمور الدينية 

 فقط. 
 

 االستفادة من وسائل اإلعالم اجلذابية والتواصلية (ج
ة هي أداة ميكن أن تساعد يف عملية التدريس وسائل اإلعالم التعليمي

والتعلم حبيث يصبح معىن الرسالة املنقولة أكثر وضوًحا وميكن حتقيق أهداف 
نتائج التعلم هي النتائج اليت تُعطى للطالب .  التعليم أو التعلم بفعالية وكفاءة

اقف  يف شكل تقييم بعد املشاركة يف عملية التعلم من خالل تقييم املعرفة واملو 
تعمل الوسائط التعليمية .  واملهارات لدى الطالب مع التغيريات يف السلوك
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كمصدر تعليمي للطالب للحصول على الرسائل واملعلومات اليت يوفرها املعلم  
 .حبيث ميكن حتسني املواد التعليمية وتشكيل املعرفة للطالب 

ستوى وسائل االعالم التعلم التواصلية هي وسائل اإلعالم اليت تقدم م
لتوحيد   التعلم، وجود عمل خاصة  الفاعلة  أو احلوار بني األطراف  اخلطابية 

ميكن أن جتري املناقشات بني املعلمني والطالب،  .  املعلمني والطالب للمناقشة
ميكن أن تكون وسيلة االتصال هذه يف شكل نص أو صوت   .أو بني الطالب 

 .أو فيديو أو مزيج من الثالثة
وسائل التواصل يف تعلم اللغة العربية أثناء وابء كوفيد  يعد استخدام  

ضروراًي جًدا حىت يشعر الطالب ابلراحة يف التعلم ويكونون قادرين على   19
هذا ابلطبع جيب أن يكون  .  زايدة تركيز الطالب واهتمامهم بتعلم اللغة العربية

أيًضا جيدة  مبرافق  الوسا.  مدعوًما  استخدام  استخدام  سيتم  ئط عندئٍذ، 
التكميلية إىل أقصى حد إذا مت إنشاء الوسائط التواصلية بواسطة املعلم مع 
االهتمام مبستوى التسهيالت اليت ميتلكها الطالب حىت ال تصبح عبًئا على 

وتوقع أن الطالب الذين ليس لديهم وسائل التواصل ميكن مرافقتهم .  الطالب 
الطالب من إبداعية حىت يتمكن  بوسائل  أثناء    أو استبداهلم  الدراسة جيًدا 

 .وجودهم يف املنزل
 

 أتسيس بيئة عريب (د
زايدة  يف  دورًا كبريًا  تلعب  اليت  الرئيسية  املكوانت  أحد  هي  البيئة 

ميكن أن خيتلف شكل البيئة، على سبيل   .الشغف وإتقان تعلم اللغة العربية
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التعليمية املواد  تسليم  حول  واملناقشات  األصدقاء،  مع  احملاداثت  ، املثال، 
يف  واألنشطة  احمليطة،  واألشياء  الطرق،  الفتات  وقراءة  التلفاز،  ومشاهدة 

املنزل لفظًيا ومرئًيا.  الفصل ويف  اللغوية  البيئة  تطوير  يكون  أن  البيئة  .  ميكن 
أثناء  والطالب  املعلم  بني  لفظي  تواصل  شكل  يف  لفظية  بيئة  هي  اللغوية 

إرساهلا عرب الرسائل الدرس، وميكن أن تكون يف شكل تسجيالت صوتية يتم  
وميكن لكل طالب طرح األسئلة والتعليقات وكذلك التسجيالت الصوتية يف  

أو غريها من الوسائط    WhastApp املناقشات عندما يتم التعلم يف جمموعات 
يف التعلم  تدعم  أن  ميكن  ميكن    اليت  الصويت  التسجيل  أشكال  من  شكل 

 .مشاركته مع بعضنا البعض
أن   وابء كوفيد  ميكن  أثناء  التعلم  اإلعالم    19يستفيد  وسائل  من 

اإلبداعية والتواصلية حبيث يظل التعلم ممتًعا وحيافظ على حتفيز الطالب ملواصلة 
التعلم وتطوير أنفسهم ملواصلة تعلم اللغة العربية ألهنم يشعرون أن تعلم اللغة  

 .العربية أمر ممتع
 

 تصنيف الطلبتة (ه
يات التعليمية ملدخالت الطالب يف املدارس  تظهر احلقائق أن اخللف

متنوعة. هذا يعين أنه من انحية، هناك مدخالت من الطالب الذين لديهم  
ابلفعل قدرات أولية كافية ولكن من انحية أخرى، فإن معظم مهارات اللغة  
العربية األولية للطالب منخفضة. فجوة القدرة األولية هذه هي ما جيعل التعلم  

عر الطالب الذين لديهم قدرات أولية منخفضة أن الدرس يصعب ثقياًل وسيش 
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عليهم تعلمه. وابملثل، سيواجه املعلم صعوبة يف اختيار املواد واسرتاتيجيات  
 .التعلم يف هذا الفصل غري املتجانس للغاية

ابلنسبة لتصنيف الطالب الذين لديهم قدرات أساسية خمتلفة نسبًيا، 
املعلمني يف ليتم    فإن هذا سيساعد  املناسبة  والوسائط  املواد  اختيار وحتديد 

نقلها إىل الطالب وميكن تنفيذ برانمج معادلة مع طالب آخرين لديهم ابلفعل  
قدرات أساسية جيدة. ابإلضافة إىل هذه املهمة، ميكن للمدرسة تنفيذ برانمج  
العربية  اللغة  ملهارات  املدرسة خمططًا  أجرت  السياق،  هذا  أويل. يف  معادلة 

الطالب ذوي  ا إعطاء  يتم  معادلة.  برانمج  لتجميع  للطالب كأساس  ألولية 
املهارات األساسية املنخفضة يف اللغة العربية أحكاًما إضافية بشكل متناسب  
وعملي وفًقا الحتياجاهتم حبيث تكون مهاراهتم يف اللغة العربية مساوية نسبًيا 

 .لقدرات الطالب اآلخرين
ا للطالب الذين يتعلمون أثناء وابء كوفيد  هذا ابلطبع مفيد جًدا أيضً 

الذين  19 الطالب  حتديد  من خالل  البداية  يف  التصنيف  للمعلم  وميكن   ،
لديهم تسهيالت كافية للتعلم عرب اإلنرتنت واليت ميكن القيام هبا يدواًي عن 

 وتقدمي املهام اليت مت إجنازها.  طريق القدوم إىل املدرسة ألخذ املواد
ذين لديهم مهارات أساسية منخفضة القيام بربانمج  ميكن للطالب ال

معادلة مع تعلم إضايف أو مهام ميكن أن تعزز قدرات الطالب حبيث ميكن  
 .أن يكونوا متساوين مع الطالب اآلخرين الذين لديهم قدرات أساسية جيدة

عند التعلم يف املنزل، ميكنك القيام بذلك من خالل توفري مواد جذابة ومتنوعة  
 جلهود املذكورة أعاله. حسب ا
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 دوري  الدافعيةتوفري  (و
حتصيله   أو  الطالب  أداء  لتحقيق  جًدا  مهم  الطالب  تعلم  حتفيز 
التعليمي. يف هذه احلالة، من واجب املعلم وواجبه أن يكون قادرًا دائًما على  

ميكن أن يتكون إعطاء الدافع  .  احلفاظ على الدافع التعليمي لطالبه وزايدته
والقدرات  املبادرة  تعزز  أن  ميكن  واليت  اجلوائز،  منح  من  التعلم  يف  للمعلم 
اإلبداعية وروح املنافسة الصحية، ومنح اجلوائز كجهد لتعزيز الدافع ال جيب 
أن يكون دائًما ملموًسا أو مفيًدا، ولكن ميكن أيًضا أن يكون يف شكل املديح 

مادية. إن إعطاء االهتمام الكايف للطالب بكل إمكاانهتم هو واهلدااي. هدااي  
للتعلم  الدافعيةشكل بسيط من أشكال   الدافع  لديهم  ليس  الكثريين  ، ألن 
يتم   .ألهنم ال يشعرون ابالهتمام البشر، هناك شعور  للمشاركة. عند  دعوة 

ًما  تقديره عندما يشارك يف نشاط يعترب ذا قيمة. لذلك، جيب على املعلمني دائ
دعوة الطالب والتواصل معهم للمشاركة بنشاط يف عملية التعلم من أجل أن 
يكونوا أكثر شغًفا ابلتعلم وإثراء عملية التفاعل بني الطالب احملتملني يف عملية  

 .التعلم
وابء كوفيد   أثناء  التعلم  يف  املعلمون  19وابملثل  يكون  ال  حيث   ،
وجه، فإن إعطاء احلافز ضروري  والطالب يف نفس الغرفة وال يكونون وجهاً ل

أن   دائًما  الطالب  يشعر  لوجه،  يلتقوا وجهاً  مل  لو  للغاية يف كل درس حىت 
جيب على املعلم أن  .  االستمرار يف حتفيزه وتوجيهه يف التعلم .املعلم من حوهلم

يقدم معاملة ودية للطالب على الرغم من أن الطالب يقومون أحيااًن جبمع  
وجيعل املعلم يشعر ابالنزعاج، ولكن كمدرسني نواصل  املهام يف وقت متأخر
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الطالب ابلراحة حبيث   يشعر  للطالب حىت  االهتمام  أقصى قدر من  إيالء 
لديهم حبيث    عندما يظهر الدافع يف شخصيتهم، يكون هذا هو الدافع األعلى

بغض النظر عن مدى صعوبة املواد املقدمة، سيتمكن الطالب من القيام هبا 
 .جيدبشكل 

 


