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 األول الفصل

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ
لتعبرييةلوالكتابالتصاليةالشفويةاةلتطويرمهاريمادةالدراسيةلعربيةىاللغةا

العلوم.ادلعلومات واإلحساسوتطوير اليتنزلتهبا1واألفكار اللغة أيضا العربية واللغة
ليقرأأويفهمالقرآنالذييعتمدالقرآنالكرًنوىيبتلكاللغةاليتحيتاجإليهاكلمسلم
2.عليوادلسلميففهماألوامروالنواىىواألحكامالشرعية

مهارات والذكاء القدرة لبناء مكان أهنا حيث من رمسية مؤسسة ادلدرسة
الطالب.اإلشرافادلنظموادلتوجوضروريىفعمليةالًتبيةىدفاإىلأنحيصلالطالب

ينبغىللطالبأنيكونذلمرغبةالتعلمحىتحيصلواعلىنتائجالتعلمالكاملة. ولذا
علىنتائجالتعلمادلرجوة.

الرغبةجتذيباالىتمامبنفسالفردلسببالسرور.إذن،أنرغبةالفردىفالشيئ
تستطيعأنحتركنفسوىفتعينياالختيارعلىحسبمارغبفيو.وقالسوريابروتوا

دلريغبىفشيئ،وتنميةالرغبةمتصفةبالفرح،وبعبارةأخرىإنالرغبةميلىفنفسالفر
رغبفيو. فيما سرور الراغبلو أو3أن مرتفعة ميلومحاسة زلبنيشاه عند والرغبة

وصنفعبدالرمحنصاحلإىلالتصنيفنيومهاالرغبةالصادرة4اإلرادةالشديدةعلىشيئ.
والر ادلكتسبة. والرغبة تلقائية القدرة بوجودبسبب تصدر بل تلقائية تصدر ال غبة

5االشًتاكوالتعويدواخلربةىفالتعلموالعمل.)بيناردىفتأليفساردميان(.
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6واخلصائصللطالبالذينذلمرغبةالتعلمعندسيالميتوفيمايأتى.

 ذلمميلثابتلالىتماموالتذكربالدرسمتواصال (1
 وجوداحملبةوالسروريفشيئيرغبفيو. (2
التجذيبعناحل (3 وجود ادلرغوبفيو على واالقناع التفاخر على صول

 األنشطةادلرغوبة.
 أكثرزلبةىفاألحوالادلرغوبةبدالعناألخر. (4
 التظهريمنخاللاالشًتاكعندالعمل (5

7والرغبةعندزالياناميكنأنيعربىاادلرءىفاألحوالالتالية.

 يئمناألخر.التعبريمنادلرءمنحيثأنوأرغبىفالش (1
 ادلسامهةىفعمليةالتعلمكاحلضوروالكتابةوتقدًناألسئلةوغريذلك. (2
 ادليولباالىتمامإىلادلوضوع (3

الرغبة. منها السكولوجيا أىل عند ادلرء تعلم عملية تؤثر الىت العوامل ومن
احلاليتيسر التعلميفرحىفاتباعتلكالعملية،وىذه  أنيكونللمرءرغبة لووعندما

القبضعلىادلادةالدراسية.وبتلكالرغبةيقومادلرءبالًتكيزعلىاىتمامالشيئادلرغوب.
وبتلكالرغبةتًتقىنتيجةتعلمادلرءبدالعناألخرين.

يسئمحىتيكسلعلى والعكسمنذلك،عندمااليكونللمرءرغبةالتعلم
يةويسمعشرحادلدرسبلاليًتكزاتباععمليةالتعلم.بالرغمأنوحضرىفتلكالعمل

علىاستخدامالبصروالسمععندالتعلم،وىذهاحلالفارغةوالنتيجةادلطلوبةغريكاملة
بلفاشلة.
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النتيجةحاصلةمطلوبةمنالعمل،والتعلمعمليةعقالنيةقامهباادلرءللحصول
مأخوذة حاصلة التعلم ونتائج سلوك. أحسن إىل السلوك تغيري منعلى تتكون

االنطباعاتالىتتتأثرىفالتغيريىفنفسالفردواجملموعةمنحيثأنتلكالنتيجةعاقبة
عمليةالتعلم.

والنتيجةكفاءةأوحاصلةملموسيةمأخوذةبعدالعملية.ونتائجالتعلمحاصلة
ستخدمةادلقياسالذىحيتوىعلىاجملالادلعريفوالوجداينوالنفسياحلركي.واألدواتادل

دلقياستلكالنتيجةاختبارأوأدواتمناسبة.إذن،أننتائجالتعلمحاصلةادلقياسبعد
عمليةالتعلممنحيثأنتلكالنتيجةتشكلبالرمزواحلرفأواجلملةللوصفعن
ادلرء الطالببعدتلكالعمليةأىالنتيجةالىتحصلعليها النتيجةالىتحصلعليها

8النتيجةمعرضةىفكشفالدرجات.عندالتعلم،وىذه

ومنمؤشراتنتائجالتعلمحصولعلىمعيارالنجاحاألدىن،وجيبعلىكل
طالبللحصولعليو،ومعيارالنجاحاألدىنىذامصدرللمدرسوالطالبوأوليائهم.
وتعرفنتائجالتعلمبعدعمليةالتقوًنألنعمليةالتقوًنتعرضاالرتفاعوختفيضنتيجة

لمالطالب.ونتائجتعلمالطالبتؤثرىاالعواملعندعمليةالتعلموالتعليمىفادلدرسةتع
فيمايأتى

 مننفسالطالب .1
 ادلوادالدراسية .2
 طريقةالتدريسوعمليةالتقوًن .3
 الوسائلالدعمة .4
 العمليةاإلدارية .5
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ىناكالعواملالىتتؤثرىفاالرتفاعوختفيضنتيجةتعلمالطالبفيمايأتى

حالةالنفسوسكولوجيالطالبباالعتبارإىلالعقالنيةالذكائية،واجلدانية، .1
 الصحة،الدافع،الدؤوبوالتدقيقواجلدوالرغبة.

ادلدرسوادلشرفكمثلخلفيةالًتبيةواالستيعابعلىالعلوم،القدرةعلى .2
 التدريسواإلجراءةعلىالطالب

األدواتالت .3 كغرفالتعلم، التعلمية والكتبالوسائل الوسائل مثل دريسية
 الدراسية

بناءعلىالبيانالسابقأنأحدالعواملالىتتعنينتيجةتعلمالطالبرغباهتم
أنالباحثةىفالتعلمعندعمليةالتعلموالتعليم،وىذهماستقومهباالباحثةعنها.ورأت

بالنسبتعلمهمنتائج األدىن. النجاح معيار إىل تصل مل و جيدة الدراسةغري إىل ة
إن بنكنانج ادلتكاملة اإلسالمية ادلتوسطة ىفادلدرسة الباحثة الىتقامتهبا التمهيدية
التعلم باالنضباطىفعملية بلادلدرسقدقام الطالبىفالتعلمخافضة. درجةرغبة

كمايأتى:العربيةاللغةتعلمىفالطالبوالتعليمىدفاإىلترقيةرغبة

 اللغةالعربيةىفوقتمعنيجاءمدرس .1
 ادلدرسيشرحمواداللغةالعربيةبأحسن .2
  يدفعادلدرسعلىالطالبويشرحأمهيةتعليماللغةالعربية .3
لًتقيةرغبةالطالب استخدمادلدرسطريقَةالتدريسووسائلالتعليممتنوعةً .4

9:والظواىرالىتوجدهتاالباحثةفيمايأتى
 بعضالطالبجييئونمتأخرا .1
 بعضالطالبالميلكونكتابالدرساللغةالعربيةومعجمها .2
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يفاثناءالدرسظروفالطالبادامالتنظيمبعضهميفداخلالفصلوبعضهم .3
 يفخارجو

 بعضالطالباليهتمونبشرحادلدرسعندعمليةالتعلموالتعليم .4
 ونيفاثناءالدرسبعضالطالبينامويتكاسل .5
 واليهتمونمناوراقالواجباتونطالباليعملالبعض .6

 للبحثعن الباحثة تتجذب السابقة ادلشكلة على دراسة ارتباطية بني بناء
تعلم اللغة العربية و نتائجه لدى الطالب الصف الثاين ىف املدرسة املتوسطة  رغبة 

.اإلسالمية املتكاملة بنكنانج

 مشكالت البحث .ب 
البحثالسابقةتقدمةالباحثةمشكالتالبحثفيمايأتىبناءعلىخلفية

 العربيةخافضةاللغةتعلمىفالطالبرغبة .1
 العربيةاللغةتعلمىفالطالبدافع .2
 العربيةاللغةتعلمىفلدىالطالبنتيجةالتعلم .3
 العربيةاللغةتعلمىفالطالبالعواملالىتتؤثراالرتفاعوختفيضرغبة .4
 العربيةاللغةتؤثراالرتفاعوختفيضنتائجتعلمالعواملالىت .5
تعلماللغةالعربيةونتائجولدىالطالبالصفالثاين االرتباطيةبنيرغبة .6

 .ىفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةادلتكاملةبنكنانج
 حدود البحث .ج 

 للبحثعن الباحثة مشكالتالبحثحتددة ولكثرة بنيرغبة تعلم ارتباطية
 اإلسالميةاللغة ادلتوسطة ادلدرسة ىف الثاين الصف الطالب لدى نتائجو و العربية

.2116/2117يفقسماألولبالعامالدراسيادلتكاملةبنكنانج
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 أسئلة البحث .د 
بنيبناءعلىحدودالبحثفأسئلةالبحثفيمايأتى"ىليوجداالرتباطالقوي

 الطالب رغبة لدى نتائجو و العربية اللغة ادلتوسطةتعلم ادلدرسة ىف الثاين الصف
؟اإلسالميةادلتكاملةبنكنانج

 أهداف البحث .ه 
بناءعلىأسئلةالبحثفأىدافالبحثفيمايأتى

تعلماللغةالعربيةلدىالطالبالصفالثاينىفادلدرسةادلتوسطة رغبةدلعرفة .1
 .اإلسالميةادلتكاملةبنكنانج

2.  دلعرفة العربية اللغة تعلم ادلدرسةنتائج ىف الثاين الصف الطالب لدى
 .ادلتوسطةاإلسالميةادلتكاملةبنكنانج

 .تعلماللغةالعربيةونتائجو رغبةبنيدلعرفةمدىارتباطية .3
 فوائد البحث .و 

وأمافوائدالبحثفهيفيمايأتى:
عنمدىارتباطية .1 البحثلو مادة أ(. تعلمىفالطالبرغبةبنيللمدرس,

العربيةاللغة االرتفاعمع تؤثر الىت العوامل عن معلوماتلو ب(. . نتائجو
 .العربيةاللغةالطالبىفتعلموختفيضرغبة

للمؤسسة,ىذاالبحثمقًتحلولًتقيةنوعيةالتسهيالتىدفاإىلدعمعملية .2
 التعلموالتعليم

ادلستقبلللباحثة,لزيادةالعلوموآفاقالباحثةمنحيثأهنامرشحةادلدرسةىف .3
يتعلقبرغبةالطالبىف وجتريبالباحثةىفحلادلشكالتالًتبويةوالسيماما

العربية.اللغةتعلم
 مصطلحات البحث .ز

توضحالباحثةمصطلحاتالبحثللتباعدعناألخطاء
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 11الدراسةاالرتباطية:حبثوصفيللتعينيعنمدىاالرتباطبنيادلتغريات. .1
2. :  الرغبة ميل ىي النشاطاتالرغبة من بالنشاط اإلىتمام يف استمراري

ادلرءاىتمبوإىتماما النشاطالذييرغبفيو ادلتنوعةوالتذكرعليووىذا
بسرور .استمراريا الشيئ يف أحبة و الطالب11.أرادة ميول الرغبة

 12والتجذيبعنشيئخاصوالسروربوحىتيًتكزواعليو.
 13لىخربةسابقةفيحدثفيهاتغيرياجديدا.التعلم:تغيريذىنادلتعلميطرأع .3
عن .4 التجبري دون ادلرغوبة األشياء ىف الطالب يوجو ميول التعلم  رغبة

وادلوقف والنتيجة وادلهارة منحيثالعلوم النوعية إىلترقية األخرينىدفا
 والرغبةوالتقديروادلعقولواالتصالواالبتكار.

 14راضهم.اللغة:أصواتيعربهباكلقومعنأغ .5
يفىذاالبحثتعترباللغة15اللغةالعربية:ألفاظيعربهباالعربألغراضهم. .6

العربيةواحدةمنادلوادالدراسيةيفادلدرسةاليتتغطيموادىاحولالفنون
 العربيةمثلتعلمالعلومالنحووالصرف.

على نتيجة .7 مقدماتاحلكموتطلقأيضا تقضيإليو الشئوما مثرة :
 16لتقوًنالسنويادلستخرجمناحلسابالفلكي.ا
نتيجةالتعلمماحصلعليهاالطالببعدعمليةالتعلممنحيثأهناتدل .8

 علىدرجةقدرةالطالبعلىاتباععمليةالتعلمعلىحسبادلنهجادلتعني.
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