
الفصل الثاني

المفهوم النظري والمفهوم العملي

المبحث األول: المفهوم النظري

أ.تعريف الدوافع

الذى تنبت من واع او غافل الجر شيء اجراءة و قصد هي دفعكلمة الدوافعالقاموس اللغة االندونسيةيف 
1معني .

" مبعين احلركة أو دفع للحركة .الدافع هو قدرة Motion"مث يكون "Movereدافع من جذور الكلمة اللغة الالتنية " 
.و رأى مرتني هندوكو يف كتابته أن الدافع 2الدفع أو قدرة للحركة أو يسبب الفرد أن يفعل النشاطات باألغراض املعينة

طاقة أو عوامل وجد يف النفس يسبب 
4تتوجه إيل السلوك.الدافع هو مجيع اإلرادة و احلاجة و القدرة اليت3أو يوجه أو ينظم السلوك

للغة العربية ننظر من وجهني قوة داخلية و قوة خارجية .األهداف من الدروس اإلضافيةالدافع يف إشرتاك أنشطة 
التالميذ ماهرا يف اللغة العربية                                  هي الوصول إيل أن يكون الدروس اإلضافيةأنشطة 

هي :أما الدافع ثالث وظائف و 

الدافع يدفع  الناس لفعل.1
الدافع يقرر وجه الفعل .2
الدافع ينتخب الفعل.3
" أن الدافع تدفع اإلنسان إلستيفاء حاجتهم كاجلسمانية و Maslowعرب "

.5وحتقيق النفس و اإلقتناعاألمن واإلجتماعية

1Depdikbut,Kamu Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta,1984,hal. 993
2Abdurrohman Abror,Psikologi Pendidikan,Tiara Wacana,Jokjakarta,1993,hal. 114
3Martin handoko,Motivasi gaya penggerak tingkah laku,Kanisius,Jokjakarta,1992,hal. 9
4 Abdul mujib,Jusuf mudzakir,Nuansa-nuansa Psikologi Islam,Raja grafindo,Persada,Jakarta,2001,hal. 243
5Usman efendi,Juhayas. Praja,Pengantar Psikologi,Angkasa,Bandung,1984,hal. 67



احلاجات تنطوي علي :

وظائفية .1
شعور باألمن .2
شعور باحلب.3
التقدير.4
حتقيق النفس.5
.6املعرفة و الفهم اجلميل.6

عند رأى عامر داين كوسوما يف كتابة موصل الرتبية أن الدافع ينقسم إيل قسمني :
الدافع الداخلي و هو الدافع داخل نفس اإلنسان.أما األشياء تنشئ الدافع هو :.1

احلاجة.1
ملعرفة التقدم.2
7األمل أو الطموح.3

:هيأما األشياء اليت تنشئ الدافعالدافع اخلارجي و هو الدافع من خارج نفس اإلنسان. .1
اجلزاء.1
احلكم.2
8املنافسة.3

و العوامل اليت تؤثر التعلم من الدافع اخلارجي تتكون من طريقة التعليم,طريقة التعلم و البيئة كاألسرة مثل 
تمع مثل اجلريان و األصدقاء و كذالك من احلرارة الوالدين و األقربني و املدرسة مثل املعلم و  األصدقاء و ا

9و الطقس والوقت و املكان التعلم و األالت التعلم

أما الطرق األخري من الطريقة الدوافع السابقة ( طريقة احلاجات) اليت تنقسم إيل دافع  الداخلي و اخلارجي 
و هي :

6Slameto,Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,Rineka cipta,Jakarta,1991,hal. 172
7Amir daien kusuma,Pengantar Ilmu pendidikan,Usaha Nasional,Surabaya,1974,hal. 163
8Ibid,hal. 164
9www.fakto-faktoryang mempengaruhi belajar.com



دون التعلمطريقة الغريزة كطبيعته أو سجيته من صغاره .1
طريقة الطبيعية كحاجاته الرئيسية مثل األكل و الشرب التنفس و غريها .2
. و هذه تتكون من مهارات و رغبة و ملكة10طريقة التحليلية النفسي أو سيكوموجي.3

هذه الطرق هلا عالمات منها :
اية من .مواظبة يف آداء الواجبات ( يعمل دائما يف وقت طويل  و1 العمل)ال يقف قبل 

.صابر يف مقابلة املشكالت وال ييأس 2

.يفرح العمل وحده3

.يستطيع أن يدافع آرائه إذا يتيقن به4

.كان مسرورا يف حلول املشكالت عن األسئلة5

دوافع اإلنسان كثرية و متنوعة و ميكنها أن ننظره من حيث جنسه أو صفته.فأما الدوافع  منظر من 

األولية أو الفطرية و الدوافع الثانية هي املكسوبة .فالدافع األولية هي جنسه نوعان و مها الدوافع 

جمموعة من الدوافع غرست يف الكائن احلي إنسانا كان أو حيوانا عن طريق الوارثة اليت يرثها الكائن 

أنا احلي من أبائه خاصة و نوعه عامة.و الثاين دوافع الثانية و هي دوافع اليت تكسبها من البيئة اليت نش

ا عن طريق التعلم و احلربة و التعود و التقليد .11ا أو البيئة اليت حتيط بنا حاليا يأيت إكتسا

أما العوامل اليت تؤثر الدوافع هي :

الرغبة.1

10Sadirman A.m.Interaksi dan motivasi belajar mengajar,PT Raja Grapido Versada,Jakarta.2010.hal 83
11 ,دار المعارف القاھرة,صرحصول علم النفس الحدیث) 1998فرجعبد القادر طھ (



العوامل اإلجتماعية هي العوامل من خارج نفس الفرد أو خارج بيئة الفرد و العوامل غري اإلجتماعية أيضا  .2

اة البيئة اإلجتماعية تؤثر األعمال و تعني األشياء,لذالك يف مشكلة الرتبية إرادة كأحوال اإلقتصاد .حي

الوالدين و األسانيذ و األصحاب يتبعون يف تعيني إختيار التالميذ,العوامل اإلجتماعية هي :

األسرة.1

املدرسة.2

تمع.3 12ا

الدروس اإلضافيةمعني النشاطات .أ

خارج الفصل و خارج اخلصة (منهاج الدراسي) لتنمية القوة النشاط اإلضايف هو النشاط الذي يعمل به 

ا التالميذ مهما كان  يتعلق بتطبيق املعلوماتالذيالبشرية اليت إستحق 

املوجودة أو مبعين اخلصوص تدريب علي التالميذ يف تنمية الرغبة و امللكة املوجودة يف أنفسهم بوسيلة الربامج الواجبة 
و اخليارة.

هو النشاط اإلضايف خارج منهاج لدروس اإلضافيةبالنسبة إيل البيان السابق وجد اإلستنباط أن النشاط 
م.النشاط اإلضايف هو  النشاط خارج منهاج  الدراسي و خارج اخلصة العادية ليغين و التوسيع فكرة التالميذ و قدر

13الدراسي و خارج اخلصة العادية علي أنه من النشاط اخليار.

اإلسالمي      “املسلمون“نواع الربامج لدروس اإلضافية مبعهد الرتبية أ

المحاضرة.1
اخلطبة املنربية بثالثة لغات )1

12W.A.Gerungan,Psikologi Sosial,Enesco,Bandung,hal. 182
13Drs,Huseinumar,S.E M.M MBA, Metode Penilitian untuk Skripsi dan tesis bisnis,Jakarta 2004,PT Grapindo hal:22-
25



التمثيل باللغة العربية و اإلجنلزية)2
اللعبة باللغة العربية و اإلجنلزية املناقشة باللغة العربية و اإلجنلزية)3
الشعر و غري ذلك  )4
اللغة كل يومرسةمما.2
المفردات كل يومحفظ .3
المحادثة كل صباح قبل الدخول الفصل  .4

أما الربامج الىت ستقوم ببحثها الكاتبة هي الربامج اليت تتعلق باللغة العربية كما يلي :
المحاضرة.1

إمارة شئون الطلبة و حتت رعاية و حماقظة األساتذ و األساتذة.كل (IST)هذا النشاط قام به حتت قيادة
يشرتكون و حيضرون هذه النشاطات.أما طريقة تنفيذ هذه النشاطات كما يلي :التالميذ ال بد

قامت هذه التشاطات مرة يف األسبوع.1
موعات الكثرية.2 قسم التالميذ إيل ا
موعة أو فرقة.3 إعطاء اإلسم لكل ا
ا كل فرقة هي الربامج اليت.4 ذه النشاطات فرقة  كل أسبوع,أما الربامج اليت ستقوم  ا تقدمت  قد قرر 

األساتذ 
األعضاء من كل فرقة هلم مسئويل كرئيس الفرقة,و رئيس اجلالسة و قارئ القراءن,و ممثل املسرحي, و .5

املشاهد
موعات مرة يف شهر,و هذا يهدف ليحث التالميذ و ليبحث .6 هذه النشاطات قامت باملسابقة بني ا

أحسنهم من كل فرقة
اللغة كل يومممارسات.2

إمارة شئون الطلبة و حتت رعاية و حماقظة األساتذ و األساتذة. (IST)كذالك حتت حتت قيادةهذه الربامج
قامت هذا الربنامج كل يوم مبعين كل تالميذ ال بد أن يشرتكوا يف هذا الربنامج و كل تالميذ الزم أن ميارسوا 

م إما عربية أو إجنلزية لغا



أ ما طريقة تنفيذ هذا الربامج هو 

ا قسم اللغة بتفتيثها كل يوم و من كان جتاوز ىف هذا  م وهذا سيقوم  كل تالميذ ال بد ان ميارسوا لغا
النظام فعليهم النعزير والعقاب 

م حفظ المفردات . 3 ,كل املدبرين من قسم اللغة يعطون املفردات اىل التالميذ الىت حتت قياد
ميذ جيتمعون أمام الفصل مث يقومون باحملادثة حسب , التال. المحادثة كل صباح قبل دخول الفصل4

مخسة عشر  دقية وهذا الربنامج حتت قيادة قسم اللغة
الدروس اإلضافيةج. األغراض من البرامج 

ترقية و تصليح معلومات التالميذ .1
تنمية الرعبة و الدوافع القدرة و املهارت بناء علي شخصية التالميذ.2
14املواد الدراسية األخرملعرفة و تفرق العالقات بني.3

م و العامل.4 تمع باملعاشرة التعادل بني بيئتهم وثقافا 15ترقية قدرة التالميذ كا

جترية و تنمية القوة و رغبة التالميذ ليكون تالميذا إبتكاريا و جتديديا.5
م.6 أدب التالميذ الطاعة علي النظام و الصدق و األمانة و مسئولون علي وظيفا
إعطاء الفرصة إيل التالميذ علي اإلتصال بينم قوليا كان أو دون قوليا.7
تدريب القدرة التالميذ  لعمل جيد  عمل الفرض او اجلماعي .8
تنمية القدرة التالميذ حللول املشكلة اليومية.9

العمليالمفهوم:المبحث الثاني
املفاهيم اإلجرائية هي مفاهيم اليت تستعمل لتحديد البحث و توضيح النظريات املعتمدة عليها هذا البحث 

للغة العربية يف املعهد الدروس اإلضافيةليسهل الفهم يف ميدان البحث و ملعرفة الدوافع التالميذ يف إشرتاك أنشطة 
شرات كما يلي :الرتبية "املسلمون",بندار سيكيجانج باللون.تستعمل املؤ 

حضور إيل الربامج لدروس اإلضافية يف وقت مضبوط.1

14www,Journal Kegiatane kstrakulikuler Bahasa Arab.com
15Drs.Suryosubroto.Proses Belajar Mengajar di sekolah Rineka cipta.Jakarta 2009.hal;296



يشرتكون علي الربامج احملاضرة .2
يهتمون بالربامج املوجودة يف احملاضرة.3
يشرتكون حفظ املفردات كل يوم .4
يشرتكون ممارسة اللغة العربية كل يوم .5
يشرتكون احملادثة كل صباح .6
ذو مهة و إرادة عالية .7

ال يتكاسلمحاسة قوية حني يقوم بالربامج و 


