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 الفصل اخلامس
 االختتام

 نتائج الدراسة  .أ
" الباحث عن  الدافعيةبناء على حلل  الطبيعية    ضعف  العربية يف  اللغة  تعلم  يف 

و   1)دراسة احلالة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية    19-اجلديدة يف عصر كوفد
 نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية(" فكتب الباحث االستنتاج كما يلي:  مب 2
إىل ُتظهر البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل املالحظة واملقابالت املستندة   .1

( بوضوح أنه من  2020)   Dylan Buckleyعرب عنها  اليت   ضعف الدافعيةأشكال  
أشكال   أربعة  اختبار  مت  أالحتفيزى،  من  أنواع  عشر  الدافعية بني  قبل    ضعف  من 

  2و    1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  :الطالب يف موقع البحث، وهي
بسبب تضارب القيم    ضعف الدافعية(  1)   :، وهينطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبيةمب
الدافعية(  2) )  ضعف  الثقة  نقص  الدافعية(  3بسبب  )  ضعف  ضعف  (  4العزلة 

 بسبب امللل. الدافعية
يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية    ضعف الدافعيةالعوامل اليت تؤثر   .2

 نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية مب 2و 1احلكومية 
يف تعلم اللغة العربية بسبب عاملني يعين عوامل اخلارجية و عوامل    ضعف الدافعية

عوامل اليت أتيت من خارج الشخص واليت تؤثر على  الداخلية. عوامل الداخلية هي  
قلة قدرة أساسية للطلبة  (  1يف عملية تعلم اللغة العربية هم كاآليت )  عيةضعف الداف

قلة احلاجة للطالب بتعلم اللغة  (3عدم اهتمام للطالب بدروس اللغة العربية )( 2)
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عوامل .و عوامل الداخلية هي  قلة نشاط الطالب عند التعلم اللغة العربية(  4)  العربية
يف عملية تعلم اللغة    ضعف الدافعيةثر على  اليت أتيت من خارج الشخص واليت تؤ 

تنوًعا )1العربية هم كاآليت ) التعلم املقدم أقل  تنوًعا 2(  ( الطريقة املستخدمة أقل 
 (التعلم أقل تفاعلية. 3)

يف تعلم   ضعف الدافعيةاإلجراءات اليت جيب بذهلا يف الوقاية والتدابري حىت ال تكون   .3
نطقة غامبوت كاملنتان مب  2و    1اإلسالمية احلكومية    اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة

اجلهود املختلفة اليت ميكن تطويرها لزايدة حتفيز الطالب على تعلم اللغة  اجلنوبية.  
( يلي  هي كما  )1العربية  السياقي  التعلم  مواد  تطوير  أساليب 2(  تطوير   )

إلعالم اجلذابية  ( االستفادة من وسائل ا3واسرتاتيجيات التعلم التواصلي واملتنوع )
 دوراي.  الدافعية( توفري 6( تصنيف الطلبتة )5( أتسيس بيئة عريب )4والتواصلية )

 
 توصيات الدراسة  .ب

 ملدرسي اللغة العربية ينبغي ان يكون مبتدعات ومبتكرات يف تعليم اللغة العربية .1
 للطالب ينبغي ان تزيد اهتماما وحتفيزا يف تعليم اللغة العربية  .2

 


