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 البحث خلفية . أ

و الكلمات الىت يستخدمها اجلميع أىى الكلمة ة غل. ولتمعىف حياة اجمل ةهمم اللغة 

جيد,  بشكل االتصال ميكنالكفاءة اللغوية  لوشخص  اذا كان.  1شخاص( ىف ايصال معٌت أ)

ىناك عملية  جيبىف اللغة  نعومة. لتحقيق  2تصال الاة او اد وظيفة من اللغة ىي. والكتابياشفويا و 

اللغة  كفاءة اللغوية خاصةفيها   التعليم والتعلم بُت الطالب وادلعلمُت ىف ادلؤسسة التعليمية الىت تدرس

 .العربية

. ىف قانون التعليم الوطٌت اليولد اإلنسان عادلا نأل انسان, التعليم ىو شرط احلياة لكل

 ,كي يكونتحقيق بيئة التعلم عملية التعلم حبيث يتمكنمتعمد وسلطط لعمل  يعرف التعليم بانو 
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, وادلهارة حاجة حلسنةتطوير قدراهتم الشخصية, واالستخبارات, واالخالق ا يف طاطالب نش

 . 3اجملتمع الدوىل وبناء الدولة  ,الشخصية

ارتباطا  لو التعليم الديٌتلتدريس يف ادلدرسة  , ىو واحد من اىم التعليمكذلك تعليم الديٌت

اىل  هلل, يعٌت ان إخالص التالميذ لتعليم عامة. الًتبية الدينية االسالمية يهدف اىل حتسُت مع اوثيقا 

مع  شلاثلةف اىدا ًتبية االسالمية لشلارسة الشعائر الدينية ىف احلياة اليومية بشكل جيد.  تفكرمليا و

. ومن العوامل الرئيسية ىف حتديد الكرمية اخالقلوصول اىل  االخالقية زيادةم, وىو السإلادين بعثة 

عداد القادرين على ادارة احلياة ىف الدنيا واالخرة إسالم ىو العمل على اإلمن وجهةنظر  التعليمي صلاح
4 . 

. نعرف ان العلم مهم جد لذالك ينبغ علينا ان نطلب العلم,من ذالك التعريف السابقو 

العوامل الىت تؤثر على فعالية  من احدو على التعلم. الدافع ىو  متعلمُت دافع كل  جيب على لذلك

  .5دافع الطالب على انشطة التعلمي تشجيعب نشطة التعليمية للطلبة.األ

                                                           
3
 Undang-undang Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas), Pasal 1 Ayat 1,(Jakarta: Sinar Grafika,2003), hlmn 1 

4
 Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1994) hlmn 

38 

5
 H. Baharuddin dan Esa nur wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran. hlmn 22 



, دافع الفعال. وبعد ان تطور تشجيع يستطيع ان ان نستخدمو حلصول على غاية مقصودة

  ادلدرسة, أن الطالب متنوعون, بعدىمىف ميكن زيادة قوة حىت رتبة عالية جدا. ىف كثَت من االحيان

لكل تعلم  عا ضعف الدف ة او. ويصف كل قو يفاعل يف عملية دراسية و بعدىم جياىل ويتكاسل فيها

 ب.طال

ن نعلم ونفهم االمور ادلختلفة الىت أقصى قدر من  التعليم أعملية التعليم والتعلم لتحقيق 

معٍت الًتبية ىو تعلم ميكن ان تؤثر على عملية التدريس والتعلم. اننا اليوم مييلون اىل نسيان ان 

الطالب ىف من نفس  تشجيع سلوك,وكذالك. لذا ال بد من العمل,  6الطالب وليس تعليم معلمُت

 تعلم اللغة العربية.

 ىلإع زمالئو ىف تعلم اللغة العربية. طبيعة الطالب  مييلون ختلف مادلادلوقف لو كل طالب 

ية ثر كيفؤ الطالب ىف تعلم اللغة العربية ت إجيايب من الطالب على تعلم اللغة العربية. موقف سلوك

يستطيع الطالب ان حيصل ىف هناية و كثر حرصا على التعلم أتتعلم حبيث ميكن للطالب سيكون 

 .على أعلى مفقرة
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االخرين الذين تعترب  ,والثقافية ,الشخصية ,جتريبةمل الىت تؤثر على تكوين ادلواقفىناك العوا

وكذلك العوامل النفسية  ,وادلؤسسات الدينية ,ادلؤسسة او ادلؤسسات التعليمية ,االعالم, مهمة

 . 7الفردية 

على سبيل  كأقرب الشحص باألوالد ان يسجع اوالدىم ىف التعلم  والدين ينبغ على ولذلك

 راسة.والك بالكتا ,التعلم غرفة ,صعوبات تعليمية ىفمساعدة االطفال  ىف التعلم, شرفي ادلثال,

 التعلم. كذلك على مدرس  من طالب يهدف اىل النجاح ىف  تشجيع من ولدينفال شك  ان ال

 ىف عملية التدريس والتعلم. كي يفاعل  الطالب اىل الذي قد اعطى التشجيع

 كلا المش تحديد . ب

 :يلي ما ادلشاكل الباحث حدد ادلذكورة، اخللفية على وبناء

 ؟ العربية. كيف إصلاز الطالب يف مادة لغة ١

 ؟العربية. كيف تأثَت تشجيع التعلم الداخلي ىف إصلاز الطالب يف درس لغة ٢

  هئدوافأهداف البحث و  . ج

 ف البحثاىدأ .١
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 ؟العربيةإصلاز الطالب يف مادة لغة  عرفةدل . أ

 العربية.ىف إصلاز الطالب يف مادة لغة  تأثَت تشجيع التعلم الداخليعرفة دل . ب

 . فوائد البحث٢

  فوائد النظرية . أ

 .لتزديدالعلوم و ادلعارف كأساس استعدادية النفسية ليكون معلما( ١

درس لغة  التالميذ ىف تعلممفقره ال قيةلًت  مادلدرسة ىف جهودىاب افكار اىل اىل سكتال ( ٢

 العربية.

 فوائد التطبيقية .٣

 ل على افكار وحلول جديدة.و صحلقدرة الكاتب على اجياد او  أ. لًتقية

 

 ة ابقسلبحوث الا . د

 :يلي شلا البحث هبذا تتعلق السابقة البحوث

, الطالب من جامعة سنن كليجاغا يوجياكارتا بعنوان" (Sugeng)البحوث السابقة كتبو سوجينج  .أ

العالقة بُت أساليب التعلم الكيمياء و إصلازات التعلم الصف احلادى عشر الفصل الدراسى 



". ىذا البحث  ٢٠٠٣/٢٠٠٢الثاىن من مدرسة العالية الوطنية فرورجيو الدروس السنة الدراسية 

اساليب التعلم متعاون ىو  ء و إصلازات التعلم.يناقس عن عالقة بُت أساليب التعلم الكيميا

 يسود اساليب التعلم لطالب الصف  احلادى عشر ىف مدرسة العالية الوطنية فرورجيو.

والبحث الذي كتبو الكاتب ىو  (Sugeng)و األن الفرق بُت البحث الذي كتبو سوجينج 

باستخدام هنج   (Sugeng)ىف هنج احلصول على مجع البيانات. والبحث الذي كتبو سوجينج 

 كمي. والبحث الذي كتبو ادلؤلف باستخدام هنج نوعي.

طالبة من جامعة موالنا مالك ابراىيم ماالنج بعنوان "  (Fitriyah).مث البحث الذي كتبتو فطرية ب

زيادة تشجيع التعلم ادلفردات و القواعد من خالل اسًتاتيجية ادلباراة البطاقة ىف عيون درس اللغة 

ية الصف اخلامسة من مدرسة اإلبتدائية الرمحن ماالنج"  يتضمن استخدام اسًتاتيجية ادلباراة العرب

البطاقة ميكن ان حيسن تشجيع لتعلم اللغة العربية ىف الصف اخلامسة من مدرسة اإلبتدائية 

 .٢٠٠٢/٢٠٠٢الرمحن ماالنج, سنة دراسية 

والبحث الذي كتبو الكاتب ىو ىف   (Fitriyah)االن الفرق بُت البحث الذي كتبتو فطرية 

 ىناك اربعة متغَتات وللمؤلف فقط ادلتغَتين.  (Fitriyah)عدد من ادلتغَتات, الذي حبثت فطرية 

 

 نظريال إلطاراه. 

 التعلمتشجيع . ١



 التعلم تعريف تشجيع . أ

 Jhonh Mيعٌت احلركة. ىف القاموس  motion ىو اقًتاح ياتى من االصلليزية التشجيع

Echols  8يعٌت السبب والدافع القوى العقلية  تشجيعوجد . 

طاقة التغيَتات ىف الشخص الذى يتميز  , تشجيع ىوSadiman ونقلت Donald .Mc لقا

 . 9تسبقها على وجود ىدف  "ادلشاعر"بظهور 

 : هم وىى كالتاىلمصر اعنحتتوى على   Donald.Mc التعريف من 

 تغيَتات     تى ببعضأست التشجيعبدء تغيَت الطاقة لكل فرد. تطوير  تشجيعان   .١

على الكائنات بشرية. الهنا تتعلق بتغيَت  ”neurophysiological“ ىف نظام الطاقة

 ن النشاط البدىن.أبش تورؤي, من بشر تشجيعالظهور  ية ولوكانبشر  الطاقة

صلة و ذ تشجيعاليث ح منعاطفة اإلنسان , "ادلشاعر"يتميز بظهور  لتشجيعا   .٢

 .اإلنسان ادلشاعر الىت ميكن ان حتدد سلوك و عاطفةنفسية, المبشاكل 

ىف ىذه احلالة ىو رد من تشجيع  كذاى .دفوداذلسينشط بسبب وج لتشجيعا  .٣

 احلقيقة من داخل انفسنا, ولكن مظهرهتشجيع عمل ذلذا الغرض. ويبدو ان 

دف. وسيتضمن  ىذا  ىو اذلحفز/مضطرة حبكم وجود عناصر اخرى ىف بسبب
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 . 10ىذااذلدف مبسألة حاجة 

داخلية وخارجية على الطلبة الذين  حرث وىالتعلم  تشجيع, Hamzah B. Uno قال 

ىف الواقع . مث سلسلة من االنشطة ادلضطلع هبا ىف عامل التعليم  11يدرسون على تغيَت السلوك 

 او التعلم. عملالناس على ال يدافع التشجيع. لتشجيعاالذي نعرفو بشئ على أساس 

األىداف  وأ ىتمام, إرادة,الرغبة, ا ىيالعقلية ة دفع قوة العقلية. قو بيتعلم الطالب 

بدفعة العقلية  التشجيع عتربميكن تعترب على أهنا منخفضة او مرتفعة. يالعقلية  قوة.ادلستقبل

  . 12تعلمالحيرق ويوجو سلوك الناس وكذالك سلوك  الذي

 

  خلي داالتشجيع ال . ب

, الن لكل فرد تشجيع الحيتاج اىل أثرة خرجيية فعال دافعىو  الداخليالتشجيع 

او   األمر. على سبيل ادلثال شخص شلن حيبون القراءة, وليس ىناك  13القيام بشئ 

 حبث عن الكتب للقراءة.كان رلتهداىف , من اخر تشجيع

هبا على سبيل ادلثال انشطة التعلم, فادلقصود فعل واالنشطة الىت ي اذلدفمن  نااذا راي
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. وكمثال ملموس,  14ىف قانون التعليم ذلدف اة لتحقيق داإلرا من تشجيع الداخلي ىو

 تغيَت سلوكها, ليس  الغرض من االخرين.لاو ادلهارات  ةادلعرفصول على لب حلاالط لمتع

 ع.تشجينظرية ال ج.

 تتضمن:ع ىناك بعض النظريات الىت تشجيوىف ىذا ال

يبحث  اإلنسانمن حياة  دف, تدفق ىف الفلسفة الىت ترى ان اذلHedonism نظرية .١
سللوقات  اإلنسان ىذه النظرية ىف حقيقة ان بواسطةعن السرور الذى ىو دنيوى. 
 الىت تعٌت حياة ادلتعة والتمتع هبا.

على ثالثة )الغرائز( اى حب  اإلنساننظرية الغرائز, وىى تصف اساسا تشجيع  .٢
 االحتفاظ نوع. ,عن النفس تطويرالدفاع عن النفس,

اليت جترى دراستها ىي النظرية اليت ترى ان اإلجراءات او سلوك الفعل  ,نظرية ردود .٣
البشري ال بناء على الغراءز, ولكن أمناط بناء على من سلوك ادلكتسب من 

 الثقافات حيث كان الناس يعيشون.

تفًتض ان العمل الذى يقوم بو البشر على حقيقة  اليت نظرية ىي, احلاجات نظرية. ٤
 . 15ادلادية والنفسية. ما زالت ىذه النظرية حىت االن ماالمر للوفاء باحتياجاهت

 

 .تشحيعال أهداف  د.
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لتحرك او التحريض على ا ىو تشجيعمن ال ىدافل ان األاقيعام ميكن ال شكلب

 لرغبة و استعداد لفعل شيء ألجل حصول على نتائج او حتقيق اىداف معينة. شخص

لتحسُت  ستعداداالو رغبة الىل إب لالطالدفع دف تشجيع ى علم,على سبيل ادلثال كم

و احملددة ىف ية كما ىو متواقع ف التعليماىداأل الوصول اىل حتصيلهم ىف التعلم من أجل

 . 16ادلنهاج مدرسى

حيصل ادلؤلف  تشجيع بشكل العامال فادىامن و من عدة تعريف نظرية, 

 تحرك,يوجو,ثالثة عناصر اساسية, وىى ت توى علىحي نوا تشجيعن البأستنتاج إلا

 وحيتمل البشري.

على التصرف بطريقة معينة, على  شخصيؤدى ال ,يعٌت سبب قوة الفردتتحرك  .١

 فعالية االستجابة استجابة متيل اىل ان جتد ادلتعة. ,سبيل ادلثال قوة ىف ذاكرة

اىل  تواجو . سلوك الفرددفذلذا اذل ىكذا توزيع التوجيواو ارسال السلوك و  توجو .٢

 غرض معُت.

وكثافة باجتاه تشجيع  )تعزيز(ن يواصلوا ويدميوا سلوك جيب ان تعزز البيئة حول أ

 . 17قوى الفرد 

 
                                                           

16
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan,  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996)   halm. 73  

17
 Ibid. hal 72   



 

 إنجازات التعلم. ٢

 إصلازات التعلم. تعريف . أ

 . 18ىو القدرة وادلهارات موقف الشخص ىف شئ مذىل إصلازات التعلم 

الىت يقوم هبا الفرد ىف احلصول على سلوك جديد يعمل كنتيجة جتربة  عمليةىو و التعلم 

 . 19ىف التفاعل مع البيئة  يةالفرد

 وىى:إصلازات التعلم لو بعض الوظائف 

 حيكمها الطالب.كمؤشر لنوعية وكمية ادلعرفة . ١

 كما يسرنا شارع يربط بُت الرغبة ىف معرفة.. ٢

 التعليم. إبتكار يف كمعلومات. ٣

قوة الطالب ىف حتسُت نوعية ادلعرفة والقيود  ميكن أن يكون ميتعل اذا إصلازات   

 التكنولوجية للمساعدة ىف حتسُت نوعية التعليم.

اإلصلازات ٍت عية مؤسسات التعليم. مؤشر الداخلية و اخلارجي مؤشرات الداخليةك. ٤

مؤسسات  ىف للتعليم نتاجيةمستوى اإل ميكن إستخدامها كمؤشرات علىالتعلم 
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ميكن إستخدامها  إصلازات التعلم  يعٍت إرتفاع و إخنفاضة اخلارجي مؤشرات التعليم.

 ب ىف اجملتمع.لنجاح الطالا بوسنمؤشر ك

 . 20ميكن استخدامو كمؤشر ادلخابرات استيعاب الطالب . ٥

 

 العوامل الىت تؤثر على إصلازات التعلم . ب

, (IQ) ذكاءبالقدرات العامة  و يقاس بثر جدا أإصلازات التعلم ىف ادلدارس ت    

ذكاء إصلازات التعلم. ومع ذلك, ىف بعض احلاالت,  ىف نجاحال ديدحت ذكاء ادلرتفع ميكن

 . 21احلياة االجتماعية و ضمن صلاح الشخص ىف تعلم ي الهنا إ (IQ)ادلرتفع 

 :اىل قسمُت مهاو تنقسم العوامل الىت قد تؤثر على إصلازات التعلم   

اىل ميكن ان  تؤثر  امل الذى ياتى من داخل الشخص و امل الداخلي ىو العو الع. ١

 ع.التشجيو  الرغبة, ادلواىب, ,يؤثر على ذكاء نهمإصلازات التعلم, م

تى من أامل ميكن ان يؤثر على إصلازات التعلم شخص تو ىذا العاخلارجى امل و الع. ٢

 . 22 اجملتمع وحالة البيئة ,سرة, وحالة البيئة ادلدرسيةمنها حالة البيئة لأل ,خارج الفرد
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 البحث و. منهج

 نوع البحث .١

البحث العلمى الذى يهدف  لكيفي ىوابحث ال ,لكيفيانوع ىذا البحث حبث   

ولكن تساعد طريقة الكمية حلصول  . 23اىل فهم مشكلة دفع عملية تفاعل بُت الباحثُت

 صالحة اإلستبانة

 

 بحثالموضوع  .٢

مباشرة بتقدمي معلومات عن حالة او  ونصليت ىم منادلوضوع او ادلعلومات   

 :اىل يهدف البحث موضوعو  24موضوع البحث

 .دارةقسم اإلاو رئيس ادلدرسة    . أ

 .اللغة العربية من درس مدرسب.  

ثالثون  ل وىىو بانت   من مدرسة العالية زلمدية وعدد طالب الصف العاشر ,الطلبة ج.

 .طالبا

                                                           
23 Herdiansyah, Haris,  Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu ilmu sosial. (Jakarta: Salemba 

Humanika 2010). Hal 9  

24
 Lexy J. moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), halm. 122.   



 

 مجع البيانات طريقة .٣

يستخدم ادلؤلف شكل واسلوب وفقا للشكل  ,للحصول على بيانات اصلى  

 ىف ىذا البحث, ىى: ستخدم ادلؤلفإ لذيونوع البيانات ادلطلوبة. طريقة مجع البيانات ا

 ادلالحظة . أ

ومنهجية ازاء ظاىرة اجتماعية و  تعمدا ىف فعلها,م ات اليتحظمال ىي مالحظة

االىم ىو عملية ادلراقبة ادلالحظة ىذه  , وبُت اسلوب تسجيلالقيام بمث االعراض نفسية 

  .25والذكريات

 مقابلة  . ب

طريقة مجع البيانات او ادلعلومات الىت تستخدم ىف احلصول على  ىيمقابلة 

 تشجيعىف شكل حوار من اجل احلصول على بيانات حول تاثَت  يباالبيانات شفوي وكت

ستكمال البيانات الىت يتم وإ ,باصلازات دروس اللغة العربية الداخلي طالبال تلمال

و ىذه ادلقابلة ىي زلادثة بُت الباحث و معلم اللغة احلصول عليها االسلوب االخر. 

 .26 العربية باحملادثة ادلتخصصة و ادلواجهة بُت الباحث و ادلعلم باحملاورة
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 Ibid., hal. 145 

26  Sutrisno Hadi, Metodelogi………hal. 193 



 ستبيانات إلا . ج

آلة جلمع البيانات بطريقة الكتابة للمجيبُت فيها األسئلة ادلتعلقة  االستبيانات
 .27 مبشكالت البحوث

 قيوثتال . د

 ,الكتب ,بيانات ىف شكل سجالت ق الطريقة ادلستخدمة للبحث عنيثتو ال

عن  الطريقة للحصول على نظرة عامة ىذه ستخدم ادلؤلفإ.  28رخاألو  ,واجملالت

 بانتل . مدرسة العاليو زلمديو

 حتليل البيانات .٤

لكيفي ولكن تساعد طريقة الكمية ا البحث عند التحليل البيانات إستخدم الباحث

 حلصول صالحة اإلستبانة.

 الطريقة الكيفية .١

و يف ىذه الطريقة الكيفي إستخدم الباحث طريقة الدراسات احلالة, أن الباحث 

 العليمية. مباشرة إىل ادليدان مادام مخسة مرات بطريقة التحليل أنشطة

                                                           
27  Sudaryanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa: Suatu Pengantar dan Pedoman Singkat dan 

Praktis, (Yogyakarta: 1999), halm. 42 

28  Winarto Surahmad, Penelitian Ilmiah Dasar (Metode Teknik) (Bandung: Tarsito 1982) Hal. 124 

 



 الطريقة الكمية .٢

و يف ىذه الطريقة الكمية, إستخدم الباحث إحصائية لتحليل البيانات الكمية ) 

البيانات ادلتعلقة باألرقام( أن البيانات مأخوذة من اإلستبانة الطالب صف العاشر 

و لتحليل  ٢١١٧/  ٢١١٨يوكياكرتا لسنة الدراسية  بانتول احملمدية بادلدرسة العالية

 . skala likert))البيانات من نتيجة اإلستبانة إستخدم الباحث مقياس الليكرت 

 indikator))أن حيدد الباحث ادلؤشر  skala likert))قياس الليكرت وهبذه ادل

لتحديد األسئلة. و أما اإلجابة لكل األسئلة يف مقياس الليكرت لديو تدرجييا و ىي 

من إجيابية جدا حىت سلبية جدا. مث يف ىذا البحث إستخدم الباحث التدريج 

 29األيت:

 موافق بشدة . أ

 موافق . ب

 شك . ت

 غَت موافق . ث

 غَت موافق بشدة . ج

 ىي شلا يلي:م لتحليل ىذه األجوبة, و حيدد الباحث لكل األجوبة نتيجة و 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D). (Bandung: Alfabeta 2015) 

Hal. 134 



 ٥:  موافق بشدة . أ

 ٤:   موافق . ب

 ٣:   شك . ت

 ٢:   غَت موافق . ث

 ١:  غَت موافق بشدة . ج

ىناك شكلُت يف إنشاء  skala likert))قياس الليكرت أن يف إستخدام ادل

األسئلة و ىي الشكل ادلرجعية و الشكل كثرة اإلختيار. إذن أن الباحث يستخدم 

التالية لتحليل البيانات من نتيجة الشكل ادلرجعية و يستخدم الباحث الصيغة 

 اإلستبانة :

R= s/sm x 100 

        Keterangan : 

        R = rata-rata respon jawaban siswa 

        S = jumlah skor yang dicapai 

        SM = Skor maksimal 

 

 أن ادلعيار لكل األجوبة الطالب فيما يلي : sudjana))قال سودجانا 

 غَت موافق بشدة ٢١ – ١النتيجة من . ١



 غَت موافق  ٤١ – ٢١النتيجة من . ٢

 شك ٦١ – ٤١النتيجة من . ٣

 موافق  ٨١ – ٦١النتيجة من . ٤

 30موافق بشدة ١١١ – ٨١النتيجة من . ٥

 

 بحثنظام الز. 

 :  مث نظاميات ينقسم اىل اربعة اجزاءإجتاىى و  من اجل ىذا البحث ميكن بطالقة

لغرض وا ,ادلشكلة حتدبد ,خلفية ادلشكلةتتضمن  الىتمقدمة  يتضمن, ولاألالباب 

 والنظاميات البحث وطريقة نظرية دراساة أو النظري اإلطارالبحوث السابقة, الكتابة, من وفائدة 

 .بحثال

بانتل بيوجياكارتا. ىف عن مدرسة العالية زلمدية وصف العام لى عحيتوي الثاىن  الباب

التطورات, اذليكل  ,بانتلمدرسة العالية زلمدية ىذا الفصل شرح موجزة عن تاريخ انشاء  

 .ةيتحتالبنيةحالة  ,التنظيمى
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 تشجيع تعلمالثالث ىو اجلواب من وضع صيغة للمشكلة الىت حتتوى على تاثَت ال الباب  
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