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 الباب الثاني

 النظريات

  اللغة العربية ميتعل مفهوم  .أ 

 اللغة العربيةم يتعلتعريف  .١

 و تعليما -يعّلم  – َعّلم من يشتق" تعليم" كلمة املنجد قاموس عند

 بعض عند التعليم مفهوم أما ١.يعلم جعله مبعىن وغريها عّلمه الصنعة يقال

  :مايلي الرتبية علم يف العلماء

 واملعرفة العلم املعلم إيصال هو التعليم أن السمان على حممد الدكتور عند  .أ 

 من لكل توفر اليت اإلقتصادية طريقة وهي قومية بطريقة التالميذ إىل أذهان

 ٢.واملعرفة العلم على احلصول سبيل يف واجلهد الوقت املعلم واملتعلم

 من املعلومات نقل به يقصد التعليم أن �يدا عبد العزيز عبد صاح عند  .ب 

 ٣.املعلم مايلقيه يتقبل أن إال له ليس الذي املتلقي إىل املتعلم املعلم

 عملية أنه هو التعليم مصطلح طعيمة أمحد رشدي الدكتور األستاذ عند  .ج 

 املعرفة بواسطتها املتعلم يكتسب اليت restructuringاخلربة  إعادة بناء

 يتم اليت األساليب جمموع أخرى بعبارة إنه.....والقيم واإلجتاهات واملهارات

                                                           
  52 .ص ، )1976 املشرف، دار : بريوت( اإلعالم، و املنجد معلوف، لويس ١
  ١٢.ص )1983 املعارف، دار :القاهرة( العربية، اللغة تعليم يف التوجيه السمان، على حممد ٢
  ٥٩ .ص, )األول .ج التاريخ، دون املعارف، دار :القاهرة(التدريس، وطرق الرتبية ،�يدا عبد العزيز عبد صاحل ٣
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 من البيئة كلمة له تتسع ما ميثل باملتعلم احمليطة البيئة تنظيم عناصر بواسطها

 ٤.معينة تربوية خربات أجل اكتسابه من معان

 معلومات املعلم إيصال هو العربية اللغة فتعليم السابقة التعاريف من بناء

 بواسطتها املتعلم يكتسب اليت خربة بناء وإعادة املتعلمني أذهان إىل اللغة العربية

 .واجتاها�ا ومهارا�ا اللغة العربية معرفة

 العربية اللغة تعليم أهداف .٢

 إىل األنشطة وتركز حتدد اليت األهداف إىل ماسة حباجة التعليم عملية إن

استخدام  مع الدرس ختضري أو التعليم ختطيط يبين أن يستطيع فاملعلم .ما ختطط

 واجبا عنصرا األهداف كانت ولذلك .املوجودة باألهداف وفقا املناسبة الطرق

  :هي طعمة، أمحد رشدى عند العربية اللغة تعليم فأهداف .التعليم يف عملية

 اللغة، هذه الناطقون �اميارس  الىت بالطريقة العربية اللغة الطالب ميارس أن  .أ 

 األربع اللغوية املهارات ضوء وىف .ذلك من العربية اللغة تعليم أو بصورة

 : مايلى تستهدف الثانية كلغة العربية اللغة تعليم القول بأن ميكني

 إليها يستمع عندما العربية اللعة فهم على الطالب قدرة تنمية )١

                                                           
 للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات:إيسيسكو( وأساليبه، مناهجه �االناطقني  لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي ٤

  45 .ص )1989 والثقافة، والعلوم
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 مع التكلم و العربية باللغة الصحيح النطق على الطالب قدرة تنمية )٢

 األداء ىف سليما املعىن ىف معربا حديثا الناطقني بالعربية

 فهما و دقة العربية اللغة الكتب قراءة على الطالب قدرة تنمية )٣

 طالقة و دقة العربية باللغة الكتابة على الطالب قدرة تنمية )٤

اللغات  من غريها عن مييزها و العربية اللغة خصائص الطالب يعرف أن  .ب 

 املفاهيم و الرتاكيب و املفردات و األصوات

 العرىب اإلنسان خبصائص يلم وأن العربية الثقافة على الطالب يتعرف أن  .ج 

 ٥.معه يتعامل الذى وا�تمع فيها يعيش والبيئة الىت

  :ل العربية اللغة تعليم يهدف يونس حممود عند وأما

 دقيق بفهم الصالة ىف يقرؤه ما الطالب ويعرف يفهم  .أ 

 والعربة اهلدى على حلصول صحيحة قراءة القرآن يقرأ  .ب 

 اإلسالمية الدينية العلوم يتعلم  .ج 

 االخرى املهنة ىف العربية اللغة املتعلم يستعمل  .د 

 لإلتصال العربية اللغة ىف الكتابة و الكالم مهارة الطالب ميارس أن  .ه 

  ٦.البالد باملسلمني خارج

                                                           
للرتبية  اإلسالمية املنظمة منشورات : مصر (أساليبه و مناجه الناطقني �ا لغري العربية اللغة تعليم ، طعمة أمحد رشدى ٥

   ٥٠-٤٩ .ص ، ) 1989 الثقافة، و العلوم و
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 العربية اللغة تعليم عوامل .٣

 .إرجتالية أو عشوائية عملية وليس ومنظمة مهمة عملية هو التعليم

 واملادة، واملتعلم، املعلم، وهي املعينة العوامل على حيتوي اللغة العربية وتعليم

  .والوسائل والطريقة

 املعلم  .أ 

 التعليم إىل للتلميذ املرشد أو والتعليم الرتبية بدور القائم هو املعلم

 يف حيمل واملعلم ٧.التعليمية العملية يف احلديثة الرتبية تشرتطه الذايت الذي

 يف جدا مهم املعلم فلذلك .املواطنني من الناشئي اجليل هي تربية أمانة عنقه

 املتعلم، سلوك يف املرغوبة التغريات حيدث أن ألنه يستطيع التعليمية عملية

 التعليمية املؤسسة أنظمة واحرتام التعلم، الذايت لدي روح اإلنضباط وتنمية

  .مبعلمهم اإلقتداء خالل من

 املتعلم  .ب 

                                                                                                                                                               
6 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Alqur’an) cet 5,(Jakarta: PT. 

Hidakarya Agung), hlm 22 
  72 ..ص ،) 1956 اجلهاد، دار :مكان بدون( النفس، وعلم الرتبية أصول وآخرون، حافظ سحن ٧
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 فهو-متعلما- تعلما-يتعلم- تعلم" من الفاعل اسم واملتعلم

 املعاهد أو املدارس يف عادة يتعلم الذي اإلنسان هو واملتعلم  ٨."متعلم

  .ومعيشته حياته يف النافع العلم للحصول على اإلسالمية

 ملادة ا  .ج 

 إىل يوصلها أن املعلم يقصد �ا اليت املعلومات هي التعليمية املادة

 شروط هلا بد ال التعليمية املادة أن :أمحد القادر عبد وقال حممد . التالميذ

  :وهي

 .التالميذ لعقول ومناسبة املادة صحة )١

 فيها، يعيش اليت وبالبيئة التالميذ حبياة مرتبطة املختارة املادة تكون أن )٢

 .لوفت احلصة مناسبة

 وربط السنة، أشهر على توزعني الوحدات إىل املقررة املادة تقسم أن )٣

 ٩. القدمي الدرس مبادة التعليمية اجلديدة املادة

 الطريقة  .د 

 وصيلة هي .املستخدمة الطريقة بنجاح تتعلق التعليمية عملية جناح

 متالزمان التعليمية واملادة فالطريقة .حمدد بوقة التعليمية املواد لتحقيق أهداف

                                                           
  ٥٢٢. ، ص...مألوف، املنجد لويس ٨
  ٢٢-٢١. ص ،)  1970 املصرية، النهضة مكتبة : القاهرة ( ، العربية اللغة التعليم طرق أمحد، القادر عبد حممد ٩
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 من اهلدف يتحقق مل مها إحدا ضعفت فإذا لعملة واحدة وجهان مها-

 وغزارة املادة، فقر يعوض ال الطريقةفحسن  .املنشودة الصورة على العملية

  ١٠. طريقة جيدة تصادف مل إذا اجلدوي عدمية تسبح املادة

 الوسائل  .ه 

 الوسائل من املدرس يتعلمه ما كل هي العربية اللغة تعليم يف الوسائل

 املعلومات من فهمه عليهم يصعب قد ما تالميذه تفهيم به على ليستعني

 حواسهم إىل يلجأ أو القدمية املعلومات بشيء من يستعني فقد .اجلديدة

 استعمال أن فظهر احلواس إدراكه بإحدى عليهم يسهل شىت عليهم فيعرض

  .املعقول إىل التدريس قواعد جيعل اإليضاح وسائل

 التالميذ رغبة �اجتلب  أن الوسيلة ألن جدا، مهمة الوسيلة ولذالك،

 وأن املعلومات ختلص وأن الوثيقة البيانات تعطي وأن التالميذ فهم وأن ترتفع

 الوسيلة استخدام يستطيع أن املعلم بد ال حىت ١١.البيانات يسهل �ا تفسري

  .ناجحا املعلم صار التعليمية لكي املادة أي يف

 مفهوم التعّلم اإلضافي  .ب 

 تعريف التعّلم .١

                                                           
١٠

  ٦.سابق، صمرجع  
11 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), hal. 75. 
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من أجل ) املمارسة وهلم جرا(حتاول  مبعىن "متعلّ "اللغة، كلمة  ناحية يف

املسائل أي  املعلوماتأّن معىن يف القاموس  ونعرف .احلصول على املعلومات

معىن  نفهمل أما ١٢ .لشياء اليت ترتبط إىل سلوك وأفعااألو املهارات باملتعلقة 

بعض تعريف  جنب أن نعرف أنّ  الباحثةى فرت ، املصطلحات  من ناحية التعّلم

  :ومنهمالتعليم  العلماءبعض  قدمهالتعلم اليت 

 أنه قال أّن تعّلم هو  )Arthur T. Jersilt(ت جريسيلت . ووفقا آرثر  .أ 

"modification of behavior through experience and training "ي تغيريأ 

أو عواقب التغريات السلوكية يف التعليم بسبب اخلربة واملمارسة أو بسبب 

 ١٣ .ممارسة

 "Theories Of Learning" يف كتابه ،)Bower و  Hilgard(وباور هيلجارد عندو   .ب 

اليت  خاصةالتعلم هو االتصال مع التغريات يف سلوك الشخص يف حالة 

التغريات يف هذه تفسري لحيث ال ميكن  ذه احلالة،يف هتسبب خبربته تكرارا 

مثل التعب، (أو حالته برهة شخص اخللقي لدى السلوك، أو استجابة 

 ١٤).املخدرات، وهلم جراوتأثري 

                                                           
12 Abin Syamsuddin, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), 

Cet. ke-1, hal.٧٠٢
 

13 HAL. Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: CV 
Alfabeta,2005), hal. 12. 

14 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidika. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 
hal. 84. 
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التعلم  أنّ  قال "The Condition Of Learning"، يف كتابه )Gagne(جين جا  .ج 

حيدث عندما يكون الوضع التحفيز مع حمتويات الذاكرة يؤثر على الطالب 

هذا  جيدقبل أن إىل الوقت وقت المن  سلوكهم غريي حىتمثل هذه الطريقة 

  ١٥.الوضع بعد ان تعرض يف وقت سابق

تحليل لو ستجابة الو نشاط للطالب لتلقي و أن التعلم ه عارفنيحممد  عندو   .د 

 يةساالدر  املواد لفهمم، الذي انتهى يف القدرة املواد التعليمية املقدمة من املعلّ 

 ١٦.نالوا  قديتال

احلصول على يحاول لعملية فردية  هو التعلم أنّ  )Slameto( قال سالميطاو   .ه 

اخلاصة يف التفاعل مع  يةخلربة الفردانتيجة ك،  تغيريات سلوكية جديدة

 ١٧.تهالبيئ

عملية  على حيث تدلّ دراسة هو فكرة الالتعلم  أنّ  أبني مشس الدين عندو   .و 

عملية تغيري السلوك الشخصية على أساس إىل تغيري السلوك الذي يظهر 

  ١٨ .املمارسات أو جتربة معينة

                                                           
15

 Ibid, hal. 7 
16

 HAL. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Kalam Mulia, 2004), hal. 126.  
17

 Ibid.  hal. 13 
18 Abin, Psikologi Pendidikan, hal.١٥٧ 
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ميكننا أن نستنتج أن التعلم هو عملية التغريات  تعريفات السابقة،الومن 

أن كن متالتغيريات تلك  .السلوكية اليت حتدث يف شخص ملا بذلوه من جهد

 .يف حياته حوالميكن أن تغري األ حيث املعرفة عن والفهم عادةوال  هارةكاملعرب  تُ 

 ضافياإلتعريف التعّلم  .٢

أّن  ،2003للنظام األساسي لنظام التعليم الوطين يف عام  وفقاو 

قد ، لسهولة الفهم ١٩.يف شكل اإلضايف والتدريس واملمارسة تنفيد التعليم

  :التايل بّني العلماء عن تعريف التعلم اإلضايف

أّن التعّلم اإلضايف هو ، )James O. Whittaker( ويتاكر و جيمس قالو  .١

أو  املمارسة خاللالسلوك من  التغيري عملية التدريس حيث تسبب

   ٢٠.ةاخلرب 

مساعدة يف يعين  أن التعّلم اإلضايفديوا كيتوت سوكاردي يف كتابه  ورأى .٢

للطالب يف حل مشاكل التعلم يف املدرسة وخارج املدرسة،  معلّ املعملية 

 تكوين عاداتلكي يستطيع الطالب أن يعايشوا يف عملية تعّلمهم ول

 وفقا للقدرات املوجودة يف �ممن أجل حتقيق قدر  امستمر  دراسية

  ٢١ .نفسهم

                                                           
19 UUSPN, Bab 3. Tahun 2003 
20

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002), Cet. ke-6, 
hal. 12. 
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بناء على التعريفات السابقة، خنلص أن التعّلم اإلضايف هو 

إًذا، إذ نرتابط إىل . عملية التعليم ليحّل مشكلة التعّلم لدى الطالب

اللغة العربية فنعرف أن التعّلم اللغة العربية هو عملية التعليم ليحّل 

  .م وصعوبا�ا يف املواد اللغة العربية لدى الطالبمشكلة التعلّ 

  العوامل المأثرة للتعّلم اإلضافي  .أ 

ملشاكل التعلم اليت  يسبب التعّلم اإلضايفحنن نعلم أن ظهور  اطبعف

يم، ألن لب املشكلة من الرتبية والتعل يهتعلم المشاكل  .مير �ا املتعلم

كل اجلهود من  .سوالتدريالرئيسي يف جمال التعليم م هو النشاط التعل

من خالل هذا  لطالب، ألن توجيههااملعلمني يف التعليم والتدريس يتم 

العوامل اليت تؤثر على  ،يف مزيد من التفاصيل .طور طالب أمثالسي التعلم

  :إىل ثالثة أنواع، وهي تنقسم اإلضايفتعلم ال

  العوامل الداخلية  .١

العوامل اليت تأيت من . لطالبلدى اوالروحية  يعين حالة اجلسمية

  :مهاو ضمن الطالب أنفسهم تشمل جانبني 

                                                                                                                                                               
21 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1993), hal. 79 
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 اليت يصادف مستوى ، يعين حالة اجلسمية العامةالفسيولوجية ناحيةال   .أ 

اللياقة البدنية ألعضاء اجلسم واملفاصل، واليت ميكن أن تؤثر على قوة 

   .التعّلموكثافة الطالب يف 

 :اليت تشمل النفسية الناحية  .ب 

على القدرة النفسية واجلسدية للرد على احملفزات  طالبذكاء ال  )١

ليس مسألة  الذكاءلذا . بطريقة مناسبة تهمأو التكيف مع البيئ

نوعية من الدماغ، ولكن أيضا على نوعية أعضاء اجلسم 

  .األخرى

وهكذا يف . القدرة احملتملة للشخص لتحقيق النجاح يف املستقبل )٢

موهبة من حيث القدرة على الواقع جيب أن يكون لكل شخص 

   .محتقيق النتائج على مستوى وفقا لقدرة كل منه

 لشيء يف ااالجتاهات واإلثارة العالية أو رغبة كبرية  )٣

 العوامل الخارجية .٢

   :ا، ومه نينوع البيئية يف مجيع أحناء الطالب كانت حالة

 ونميكن الذيناملوظفني وزمالء و  ملدرسة كمعلمنياالبيئة االجتماعية   .أ 

ظهروا دائما ين الذين و املعلم. لطالب تعّلمال محاسةعلى  واؤثر يأن 
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واجتهادا وال سيما يف جمال  اجيد مثاال واظهر يو موقفا متعاطفا 

أن  ونميكنحىت القراءة واملناقشة، حّب التعليم، على سبيل املثال 

  . حافزا إجيابيا ألنشطة تعلم الطالب وايكون

مبىن املدرسة وموقعها، املنزل حيث األسرة  هيبيئة غري االجتماعية   .ب 

 واملوقع، وأدوات والطقس ووقت التعلم اليت يستخدمهمن الطالب 

  الطالب يف التعلم

عامل التعلم وهو نوع من اجلهد تعلم الطالب تتضمن   .ج 

ميكن . االسرتاتيجيات واألساليب املستخدمة إلجراء املواد التعليمية

تيجيات املستخدمة من قبل الطالب أن يفهم أنه وسيلة أو االسرتا

اسرتاتيجية يف هذه . لدعم فعالية وكفاءة عملية دراسة مادة معينة

احلالة تعين جمموعة من اخلطوات التنفيذية اليت صممت بطريقة حلل 

   ٢٢.ةكلة أو حتقيق أهداف تعليمية حمددمش

بناء على التعريفات السابقة، إذ نرتابط إىل اللغة العربية فنستطيع 

أن خنلص أّن العوامل املأثرة للتعّلم اللغة العربية اإلضايف هو متساوي 

  .عوامل الداخلية و عوامل اخلارجية: بالعوامل ذُكر يف السابق، يعين

  
                                                           

22
 Mulyono Abdurrahman,  Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar,  (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2003). HAL.144-155 
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 وظائف التعّلم اإلضافي  .ب 

  :إىل وظائف التعّلم اإلضايف تنقسم

 تفاهمال ةفيوظ .١

يعيش فيها  وظيفة فهم تعين الفهم عن أنفسهم من القضايا والبيئة اليت

ب أنفسهم أو من قبل أطراف أخرى من شأ�ا الالطالب، سواء من الط

   ٢٣.همأن تساعد

 وظيفة الوقاية .٢

. ويعرف وظيفة الوقاية باعتبارها حماولة للتأثري بشكل إجيايب ومدروس

بيئة جيدة  ألن. كبري البيئةإىل هذا التعريف له هدف أن االهتمام 

  .فرد، والعكس بالعكساإلجيايب أيضا لل التوجيهتوفر س

 احلدوظيفة  .٣

لتخفيف من خالل خدمات اإلضايف من املشاكل  وظيفة احلد

  . الطالب والصعوبات اليت تواجهها

 الصيانةوظيفة  .٤

الصيانة يعين إبقاء كل شيء جيد أن يكون يف الفرد، سواء كان  ظيفةو 

  ٢٤.التقدم الذي مت حتقيقه حىت اآلن ذلك هو طبيعة ونتائج

                                                           
23

 Djamarah, Psikologi Belajar…, hal.127 
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على النحو  اإلضايفأن وظائف التعّلم  )Romine(ورأى روميين     

  ٢٥:التايل

  الطالب إىل املدرسة توجيه  .أ 

  مساعدة الطالب على التخطيط تعليمهم يف املدارس الثانوية  .ب 

 كبري  اهتمامب مقدرا� مساعدة الطالب على التعرف على  .ج 

 حنو عامل العمل اإلضايفالطالب   .د 

  العالقة بني الفتيات والفتيانمساعدة الطالب على حل مشكلة   .ه 

   هممارسة مهام أو وظائفمل مساعدة الطالب  .و 

مث بناء على التعريفات السابقة، إذ نرتابط إىل اللغة العربية 

فنستطي أن خنلص أّن الوظائف التعّلم اللغة العربية اإلضايف هي متساوي 

ولكن حسن تلك الوظائف بالوظيفة اللغة . بالوظائف ذُكر يف السابق

  . العربية كاملادة الدراسية

 تقنيات في تنفيد التعّلم اإلضافي  .ج 

  ٢٦:من خالل املراحل التالية التعلم اإلضايف تنفيد، تهعملييف 

   الذين يعانون من صعوبة يف التعلم بالطال إىلمقدمة  .١

                                                                                                                                                               
24

 Priyatno Ermananti, Dasar-Dasar Bimbingan Belajar dan Konseling (Jakarta: Rineka 
Cipta,2000), hal.113 

25
 Hamalik, Psikologi Belajar…, hal. 196 

26 Priyatno, Dasar-dasar..., hal.279 
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يف املدرسة، باإلضافة إىل عدد من الطالب الذين جنحوا برباعة 

أيضا وجود الطالب الذين فشلوا، وقيم التقرير  نايف التعلم، وغالبا وجد

، عادة. االمتحان، وهلم جرا فشل يفبطاقة منخفضة، وعدم درجة، 

  . الطالب الذين يواجهون صعوبة يف التعلمكإليه   واأن ينظر  ونميكن مأ�

الكشف عن األسباب اليت أدت إىل ظهور مشاكل يف التعلم، مبا يف  .٢

 :ذلك

وقع أن يكون هلا الطالب الذين من املت يعين أحوالالتأخري األكادميية   .أ 

  . ها على النحو األمثلأن ينتنفعو  واناملخابرات عالية، ولكن ال ميكن

وترية التعلم، وهي حالة الطالب الذين لديهم موهبة عالية مبا فيه   .ب 

أو أكثر، لكنه  ١٣٠الذكاء العقلي على  الكفاية األكادميية أو لديها

ال يزال حيتاج إىل مهام حمددة لتلبية احتياجات وقدرات التعلم 

  مرتفعة جدا

حالة الطالب الذين لديهم موهبة بطيئة جدا يف التعلم، وهي   .ج 

األكادميية غري كافية وحتتاج إىل النظر فيها للتعليم اخلاص أو 

 اخلاص التدريس
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 يفالذين كانوا أقل محاسا  يعين حالة الطالبيف التعلم،  الدافععدم   .د 

  التعلم، كما لو كانوا رادع مرئية أو كسول

النشاط أو  نالذي طالب حالةالتعلم، وهو  يفسيئة تعويد تتصرف و   .ه 

 اهكر وإ توقف التعلمو  مثل املهام التسويف السيئة التصرفات اليومية

  .وغري ذلك يت هم ال يعرفو�اسأل عن األشياء اليأن  يريدمل و  املعلم

   مشكلة التعلم يحلّ املساعدة ل إعطاء .٣

الطالب صعوبات التعلم أو مشاكل يف التعلم كما ذكر لدى 

  .تهميف عملية التنمي تأثر لكي يحّلهالاملساعدات  إىل ، حيتاجمن قبل

بناء على التعريفات السابقة، إذ نرتابط إىل اللغة العربية فنستطيع 

أن خنلص أّن تقنيات يف تنفيد التعّلم اللغة العربية اإلضايف هو متساوي 

فقط حسن تلك التقنيات بالتقنيات . بتقنيات كما ذُكر يف السابق

  . ادة الدراسيةالتعليمية اللغة العربية كامل

 تعّلمإنجاز المفهوم   .ج 

 إنجاز التعّلم تعريف .١

 يفعل – أفعل وزن على إجنازا – ينجز – أجنز من مصدر لغة إجناز إن

اللغة  إيل يرتجم و prestatieمبعين  اهلولند اللغة من اإلجناز ٢٧.إفعاال–

                                                           
٢٧

  ١٩-١٨.، ص)سنة بدون ,جاكرتا ,نبهان سعد بن سامل الشيخ مكتبة(، التصريفية اآلمثلة , علي بن معصوم حممد 
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 معين عن املفكرين من رأيا متنوعة كانت ٢٨.العملية حاصل مبعين اإلندونيسي

  :ومنها اإلجناز،

 الذى النشاطات من نتيجة هو اإلجناز أن مجارة سيف البحر قال كما   .أ 

  ٢٩.أو باجلماعة فرد عمله

 هو اإلجناز أنف كتابه، يف (Suharsimi Arikunto) أريكنطا سهارمسي قال أما  .ب 

 يف املعينة األغراض يف نيل الطالب طبقات على متتثل الىت التحصيل نتيجة

  ٣٠.الدراسية املواد كل

حصول  على تقدمي و تعبري هو اإلجناز نأ )Slameto(وقال سيالميطا   .ج 

 ٣١.التعليم

 ٣٢.عند سيف الدين أزوار أن إجناز هو النتيجة احملصولة للطالب  .د 

وأما عند سيف البحر مجارة فاإلجناز هو النتيجة من العمل اليت قد مت إفعاهلا   .ه 

 ٣٣.وصناعها سواء كان فرديا أو مجاعة

                                                           
28 Zainal Arifin, Evaluasi Intraksional Prinsip Teknik Prosedur (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1991)hal. 3 
29

 Saiful Bahri Jamarah, Prestasi Belajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal.19. 
30Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara,1995), hal.284. 
31 Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1991) hal.155. 
32

 Syaifudin Azwar, Tes Prestasi, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2001), hal. 13 
33

 Syaiful Bahri Djamaroh, Prestasi Belajar dan Kompetemsi Guru, (Surabaya: Usaha 
Nasional, 1994) hal. 25 
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االجناز هو النوع األخري من الدوافع الداخلية الفردية أن  بو غزالوفقا أ و  .و 

وهو على خالف دافعي  حب االستطالع و الكفاءة و يقتصر على 

الكائنات احلية البشرية كما انه كان موضوعا لبحوث مكثفة أكثر مما هو 

األمر بالنسبة لدافعي حب االستطالع و الكفاءة و املقصود بالدافعية 

هو كفاح الفرد لتبوء مكانة عالية حسب امكانياته و قدراته يف لالجناز 

   ٣٤.االنشطة اليت ميارسها اليت حيقق �ا معايري التفوق على أقرانه

، أن البحث هذا يف اإلجناز تعريفات ةالباحث خيلص ذلك، على بناء

 التقومي على يدل الذي والتعليم التعّلم يف طالبال عليه حصل ما هواإلجناز 

  .واإلختبار واإلمتحان

 ، اإلجناز مفهوم الواردة يف العناصر أو العنصر ناناسوجانا بعض يقرتح و

  ٣٥:وهي

 .املعريف الوعي جمال يف وبالتحديد ،(knowledge)املعرفة  .١

ميلكه  الذي والفعال االدراك عمق على وهي، (understanding)الفهم  .٢

 .الطالب

 .له وظيفة أو مهمة أداء على الفرد قدرة ،(skill)املهارات  .٣

                                                           
٣٤

دار المسیرة للنشر واتوزیع : عمان(، ١ط نظریات التطور االنساني وتطبیقاتھ التربویة ،. معاویة ابو غزال   
  .١٣٤،ص) ١٩٩٨والطباعة ، 

35 Nana Sudjana , “Penilian hasil proses Belajar Mengajar”, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya , 2009),hal. 22-23 
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داخل  اندجمت قد نفسيا أو يعتقد كان الذي املعيار وهو ،(value)القيمة  .٤

 .الفرد

 املستمرة والرغبة الفردية الدوافع وراء الكامنة والظروف، (interest)الفائدة  .٥

 .النفسي والتوجه

 العوامل المأثرة إلنجاز التعّلم .٢

 قال كما. تعّلم الطالب جناح على التعّلم إلجناز املؤثرة كانت العوامل

  ٣٦:يلي كما )Suryabrata( ىسوريابراتاي سوماد

 العوامل هذه وينقسم ،طالبال نفس داخل من عّلمالت إجناز يف املؤثرة العوامل  .أ 

 :قسمني إىل

  اجلسمية العوامل )١

 أن أمحد أبو قال و. وغريها البدن أعضاءى عل تكون جسم نّ إ

 تعلم إجناز ترقية يف عظيم تأثري وهلا الشخص لكل مهمة اجلسم صحة

  ٣٧.وباطنا ظاهرا وخيفظواها حيرسوا أن عليهم فينبغيطالب ال

 علي اجلسمية احلالة : ومها قسمني، إيل تنقسم اجلسمية العوامل

 هي العموم علي اجلسمية فاحلالة .املعينة علي اجلسمية احلالة و العموم

                                                           
36

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 233 
37

 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.133. 
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 نعمل أن نستطيع اجلسم باالصحة ألن لنا، مهم اجلسم الصحة كانت

 أن الطالب علي جب و و . التدريس إجناز يف كبري تأثري له و شيئا

  .صحتهم حيفظوا و حيرسوا

 إىل حتتاج اليت اجلسمية هي املعينة علي اجلسمية احلالة أما و

 هي اجلسمية حالة أهم ومن . اليومية عملية يف املعينة اآللة ة مساعد

 عملية فيسبب حواسنا من أحد يتمرض كان إن . اخلمسة احلواس

 ٣٨.أيضا التدريس عملية و اليومية

  الروحانية العوامل )٢

 وامللكة والرغبة واإلهتمام الذكاء على على الروحانية العوامل وتشتمل

  :يلي كما البحث هدا من البيان و . واالستعداد والدافعة

 ذكائه يرتفع من مبعىن جناحهم، طبقة تعيني يف مهم دور له ،الذكاء  .أ 

 فيصغر ذكائه ينخفض من وبالعكس النجاح لنيل فرصته كربيف

 .النجاح لنيل فرصته

 من ففسل املادة التالميذ اليهتم من و مهم اهتمام كانت ،االهتمام  .ب 

 على الكبري االهتمام ميلكوا أن طالبال ىعل وجب اذفبه .عّلمالت

 يف فيربز امللل فيها االهتمام هلم ليس كان إنو  . الدراسية املواد

                                                           
38

 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. 
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 املواد لتصري يسعى أن املعلم يجبف . التعلم يف يكسلوا حىت نفسهم

 ٣٩.لتعلمها اهتمام التالميذ جمذب مفرحة، الدراسية

 ترقية إجناز على يؤثر فهي . الشيء على الكبرية االرادة هي الرغبة،  .ج 

 ستطيعت الرغبة ألن . مدرستهم يف طالبال جناح حنو دريس مت اليت

 ٤٠.اإلجناز نيلل احلسنة احلاصل لوجود طالبال متعلّ  رقيتأن 

كمثل  املعينة املادة ملكة طالبال ميلك هي بامللكة املراد امللكة،  .د 

 قدرة . الكالم ةيناح من العربية اللغة املادة ملكة طالبال ميلك

 أو الرتبوي السعي على التعلق بغري املعينة الوظيفة يف تنفيذ الشخص

  ٤١.التدريس إجناز ترقية على يؤثر وهذه امللكة . التجربية

 نيل الغاية ىف والنشاطات احملاالت كل يؤثر الذى املؤيد وهة، الدافع  .ه 

صغارهم  منذ الدافعة وجود و متفرقة، دافعة هلم الناس كان . املعينة

 الدافعة ميلكوا أن الطالب على فينبغي . الناس أغراضهم حيصل �او 

 .التعلم إجناز حلصول نشاطتهم يف أل�ا يدفعهم مهمتعلّ  القوية يف

  : قسمني الدافعة إىل تنقسمو 

                                                           
39 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, hal.134. 
40 Ibid, hal.136 
41

 Ibid, hal.136 
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نفس  داخل من حتصل الىت األحوال هي الداخلية، الدافعة أوال، )١

  .الطالب

 داخل من ل حتص الىت األحوال هي اخلارجية، الدافعة ثانيا، )٢

 ٤٢.املدرسي والنظام واهلدايا، كاثناء، نفس الطالب

 أمرمهم ىف واإلستعدادالتالميذ  نفس ىف احلركة وجود هو ،االستعداد  . و

النتيجة  فأحسن التالميذ نفس ىف اإلستعداد وجد إذا التعلم، عملية

 .التعلم عند احملصولة

 إىل العوامل هذه وينقسم ،طالبال نفس خارج من عّلمالت إجناز يف املؤثرةالعوامل   .ب 

  :قسمني

 اإلجتماعية العوامل )١

 العوامل هي نفس الطالب خارج من التعّلم إجناز يف املتأثر بالعوامل املراد

 اإلجتماعية العوامل كانت. الطالب نفس من خارج مصدرها كانت الىت

 واملدرسة األسرة كمثل حوهلا، اإلنسانية والبيئة عوامل على املقصودة

 ٤٣.واإلجتماعية

 ويةاألسر  عوامل  .أ 

                                                           
42

 Slameto, Belajar..., hal. 62 
43 Ibid, hal.60-68 
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 األسرة أقرب ألن األول، والتهذيب التعليم مركز هي األسرة

 والرمحة باطنية باملودة ولدهم يعاملون وهم طالببال الناس

 األسرة هى بيئةو  .طالبال تعليم ىف املؤثرة متلك األسرة .وجسمانية

 وحالة املرتول العائلة إعطاء بني وصلة الوالدين من طريقة الرتبية

  .األسرة وعادة الوالدين وإهتمام اإلقتصادية وحالة

 املدرسة عوامل   .ب 

 تكون الطالب أن التالميذ لرتيب و الرتبية مركز هي املدرسة

 بطريقة التعليم إجناز يف هلا املؤثرة املدرسة . املاهرين و الصاحلني

 والنظام بني املتعلم وصلة واملتعلم املدرس بني وصلة الدراسة ومنهج

 .املرتلية ووظيفة املادة الدراسة ومقدار وأوقات الدراسية واملواد املدرسة

 عوامل اإلجتماعية  .ج 

ة، الكثري  )كبرية أوصغرية ( األشخاص من مجاعة هي اإلجتماعية

 والشريعة للحياة والعقيدة بالعادة بينهم مرتابطة كانت

 ٤٤.اإلجتماعية

 غري اإلجتماعية العوامل )٢

                                                           
44 Muhibbin Syah, Psikologi...hal 130 



44 

 

 
 

. البناء و طريقة التعليم و الوقت :على اإلجتماعية غري العوامل تتكون

 .اإلجتماعية غري العوامل يف مدخولة وكلهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


