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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املفهوم النظري .أ
 رغبةالتعلم .1

يكونللطالبرغبة دورضروريىفتطورتعلمالطالب،عندما الرغبةذلا
شديدةىفشيئخاصحياولبالبذلعنجهودىمللتعمقعنوبدالعناألخرين.

مساوياإنالعلماءخيتلفونىفإعطاءتعريفىذهالرغبةمعبعضهمببعضولكنهم
فمنالضرورى , يفهم البحثديكنأن منأجلىذا . ادلقصود ىفاألغراضو
لطرحالعديدمنالنظرياتادلتعلقةهبذاالبحثكأساس,كماقالأمحددمرديباعن
,ىف نرىأنىناكمصلحةىفشيء الرغبةوىيميولالنفسإىلشيء,ألننا

17العامبرافقومشاعر/طيبةعنشيء.
الرغبةعندسالميتوشيئأحبمنوألداءأنشطةخاصةدوناألمر.وىفو

األساسأنالرغبةقبولالعالقةبُتالنفسخبارجالنفس.وكلماقويتتلكالعالقة
قالعلسفسربيأنالرغبةعنصرمنالعناصرالنفسيةـإهنامادييل18تزدادالرغبة.

ماماويتذكرهتذكرامستمراـقالأيضاإهنالوادلرءمنالعملوالنشاطيهتمبواىت
19تتعلقبشعورالسعادةووجودالرغبةلوجودشعورالسعادةمنادلرءـ

ىيقالو الرغبة أن زين زلمد سطان و بدودو ج.س. الدكتور بروفسور
20اإلىتمامبالعملأوالنشاطإىتماماتركيزيالو.
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نفس ىف ميل الرغبة إن بروتوا سوريا وتنميةوقال شيئ، لَتغبىف الفرد
والرغبة21الرغبةمتصفةبالفرح،وبعبارةأخرىأنالراغبلوسرورفيمارغبفيو.

22عندزلبُتشاهميلومحاسةمرتفعةأواإلرادةالشديدةعلىشيئ.

اخلصائصادلرتبطة ادلرء رأى أن حُت تقع حال أ.م ساردديان عند الرغبة
والرغبةعندأزلدسوسانتوتشجيعداخليأوعامليصدر23باإلراداتأواحلوائج.

24التجذيبأواالىتمامفعاالمنحيثأنوخيتارالنشاطادلريح،ادلفيدواالكتفاء.

يرغبفيو ما إىل اإلنسان يوّجو ميول الرغبة أن السابقة األراء على بناء
تواجوادلرءإىل حصولاإلاجاز،وينكبعليودونالتجبَتعناألخرين.والرغبةما

وعندمايرغبادلرءىفشيئيواجونفسوإليووينكبعليوباجلددونالتجبَت.

الفرد معاملة عاقبة أنو حيث من السلوك تغيَت عملية التعلم أن وعموما
25ببيئتو.والتعلمعمليةللحصولعلىالعلوم.

 للحصول ادلرء بو االكتسابالذىقام عملية سيالميتو عند علىوالتعلم
والتعلم26تغيَتالسلوكاجلديدكليامنحيثأنوحاصلةخربتوىفادلعاملةمعبيئتو.

27عمليةتغيَتالسلوكادلؤبدكحاصلةاخلربة.)مروغان،نقلوأغوسسوفرجيونو(.

عبدالعزيزرليدىفكتابالًتبيةوطرقالتدريسىوووالتعلمعندعبدالعزيز
28فيهاتغيَتاجديدا.خربةسابقةفيحدثتغيَتذىنادلتعلميطرأعلى
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ىف الفرد خربة كحاصلة السلوك تغيَت التعلم أن السابقة األراء على بناء
ميوليوجوالطالبىفاألشياءادلرغوبةدونرغبةالتعلمادلعاملةمعبيئتو.إذن،أن

يجةوادلوقفالتجبَتعناألخرينىدفاإىلترقيةالنوعيةمنحيثالعلوموادلهارةوالنت
والرغبةوالتقديروادلعقولواالتصالواالبتكار.

عندداليانومايصدربوجودالتجذيبمناخلارجيوالداخلي.رغبةالتعلمو
وأسبابصدرالرغبةمنها الشديدةشرطللحصولعلىاألىدافادلرغوبة. الرغبة

و احلسن العمل على احلصول أو الدرجة الرتفاع الشديدة والفرح.اإلرادة السرور
والرغبةالشديدةىفالتعلمتنتجاإلاجازادلرتفعوكذلكالعكسأنالرغبةالناقصةىف

29التعلمتنتجاإلاجازاخلافض.

فيمايأتىرغبةالتعلموصنفزلبُتشاهالعواملالىتتؤثر
و (1 نفسالطالب( داخلي )من الداخلي إىلالعامل ينقسم العامل ىذا

 (العاملالسكولوجي2اجلسماين)(العامل1قسمُتأى)
و (2 اخلارجي)منخارجينفسالطالب( إىلالعامل ينقسم العامل ىذا

 (البيئةغَتاالجتماعية.2(البيئةاالجتماعية)1قسمُتأى)
مدخلالتعلميعٌتنوعمنزلاولةتعلمالطالبالىتحيتوىاإلسًتاتيجي (3

 30ادلوادالدراسية.وطريقةالتدريسادلستخدمةلتقدمي

ومؤشراتالرغبةىفتعلمالطالبعندسيالميتوتعتربفيمايأتى
1)  ذلم الذين الطالب أن حيث من الدراسة عن رغبةالتجذيب

وذلكالتجذيبالتعلم العربية. اللغة عن التعلم يعٌت التعلم عن يتجذبون
مذبذيباألخر.واألساسالرئيسيىفالتعلرغبةالتعلميتأثرىفمؤشرات

 عنالدراسة.
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الًتكيزعلىاالىتمام.والتجذيبعنالتعلميتأثرىفالًتكيزعلىاالىتمام، (2
 فيهتمدباشرحوادلدرسويؤدىالواجباتإماواجبةفرديةأممجاعية.

اإلرادةالشديدةللعلم،ىذهاإلرادةتصدربوجودالتجذيبوالًتكيز،وبتلك (3
يتعمقالطالبالدرستعم ويتيسرذلمعلىاالستيعاباإلرادة تفصيليا قا

 وفهمالدرس.
احلاجةإىلالدرسأىالتجذيب،االىتمام،الًتكيزواإلرادةالشديدةللعلم. (4

 وىذهاإلرادةذلاارتباطإجيايببأنشطةتعلمهم.
ادلؤشرات (5 أربع إىل باالعتبار التعلم ىف الطالب يفرح التعلم، ىف السرور

الطال يسر طبعا، السرورالسابقة، وىذا دراسامهم. عن البحث على ب
 31يرتبطوثيقابتلكادلؤشرات.

التعلموقالعمرانأن  التجذيبعنادلدرسأىرغبة يأتى: تعتربفيما
بادلدرس، االىتمام ادلرتفعة، احلماسة الدراسية، التجذيبعنادلادة الكراىة، عدم

رفاألخرعنبياناتالشخصية،اإلرادةللجمعىفالتعلماجلماعي،اإلرادةألنيع
ادلًتاقبة ادلستمرة، ادلراجعة الدرس، عن التذكر واألخالقادلًتاقبة، العاداتادلًتاقبة

32بالبيئة.

نتائجالتعلم .2
 نتائجالتعلممفهوم (أ

 التعلم الدراسية،نتائج ادلادة على ادلرء استيعاب مدى دلعرفة مقياسة
الطالببعدأداءعمليةالتعلمألنالتعلمقدرحصلعليهانتائجالتعلموادلرادب

عمليةيكتسبهباالطالبعلىحصولتغيَتالسلوكادلؤبد.
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عندأمحدسوسانتوتغيَتاتىفنفسالطالبمنحيثنتائجالتعلمو
عندنواويىفتأليفنتائجالتعلمو33اجملالادلعريفوالوجداينوالنفسياحلركي.

الدراسيةباالعتبارإىلأمحدسوسانتودرجةاجاحالطال بعلىاستيعابادلادة
34النتيجةادلأخوذةمناختبارادلوادالدراسية.

35عندو.سوينكيلتغيَتيتأثرىفتغيَتادلوقفوالسلوك.نتائجالتعلمو
الطالببعدنتائجالتعلمو عندسودجيارتودرجةاالستيعابالىتحصلعليها

األىدافالًتبويةادلتعينة.عمليةالتعلموالتعليمعلىحسب

علىالبيانالسابقأن بناء الذىحيتوىنتائجالتعلم تغيَتسلوكادلرء
بعد وذلكالتغيَتزلصولعليو ادلعريفوالوجداينوالنفسياحلركي. علىاجملال

عمليةالتعلموالتعليممنخاللادلعاملةمعمصادرالتعلموبيئةالتعلم.

الطالببعدأداءعمليةالتعلم.ونتائجالتعلمعندونتائجالتعلمقدرات
( : منها أقسام ثالثة إىل تنقسم سوجانا نانا نقلو دبا كينسلي (1ىوروارد

36(ادلوقفواألمل.3(العلوموالفهم،)2ادلهاراتوالعادات)

ماحصلعليهاالطالببعدعمليةالتعلممنحيثأهنانتائجالتعلمو
ا قدرة درجة على ادلنهجتدل حسب على التعلم عملية اتباع على لطالب

الىتحصلعليهاالطالباتبالدرجاتاإلمتحانادلتعُت.وىذهالنتيجةمظتهرة
37ودالةعلىالنجاحأوفشلالتعلم.
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ومنأىدافالتعلمعندبلوومىفتأليفناناسوجانافيمايأتى:اجملال
ادلعريفواجملالالوجداينوالنفسياحلركي.

ب (1 يرتبط اجملال وىذا ادلعريف. اجملال التعلم ستنتائج من يتكون الىت
والتعريف والتحليل والتطبيق والفهم الذاكرة أو العلم منها ناحيات
والتقومي.اجملالاألولوالثاينيسميانبادلعريفاخلافضواجملالالثالثحىت

 اآلخَتيسمىباجملالادلرتفع.
اجمل (2 وىذا الوجداين. مخساجملال على حيتوى الذى بادلوقف يرتبط ال

 ناحياتمنهاالقبولواجلوابأواحلركةوالتقوميواجلمعيةوالتدخيلي.
3)  على حيتوى اجملال وىذا احلركي. النفسي اجملال التعلم وادلهارةنتائج

 38والقدرةعلىاإلجراءة.

إىلمخستصنيفاتمنهانتائجالتعلموصنفجاجٍتوناناسوجاناخصائص

 ادلعلوماتاللفظية (1
 ادلهاراتالعقالنية (2
 اإلسًتاتيجيادلعريف (3
 ادلوقف (4
 39ادلهاراتاحلركية. (5

نتائجومجيعنتائجالتعلميستطيعأنيقامبتقوديها.وادلشكالتىفتقومي
)التعلم يأتى: )1فيما تكويناذلدفغَتتام، علىتطوير2( القدرة عدم )

40أدواتالتقوميوالتناسبباذلدف.
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الطالببعدنتائجالتعلمبناءعلىالتعريفالسابقأن أومهارة قدرة
 وخصائص التعلم. أداء التعلم اللفظيةنتائج ادلعلومات : منها أشياء مخسة

العقالنيةواإلسًتاتيجيادلعريفوادلوقفوادلهارة.وادلرادب ىنانتائجالتعلموادلهارة
تهرةبالعدد.رلالمعريفالطالبمنحيثأننتائجهممظ

 العواملالىتتؤثرنتيجةالتعلم (ب

 إن التعلم نفسنتائج من أى غيستالت( من )النظرية شيآن يؤثرىا
العقالين السلوك أو التفكَت على بالقدرة يتعلق ما فاألول وبيئامهم، الطالب
والدافعوالرغبةواستعدادالطالبإماجسمانياأمروحانيا،والثاينمايتعلقبالبيئة
ودعم والطريقة التعلم ومصادر ادلدرس وابتكار ادلدرس وكفاءة التسهيالت أى

41البيئةواألسرة.

والعواملالىتتؤثرنتيجةتعلمالطالبإمجاليةنوعان:

 العاملالداخلي (1
حيتوى العامل وىذا نفسالطالب ىف يتضمن عامل الداخلي العامل

ال فالعامل والسكولوجي. السيولوجي العامل حيتوىعلىعلى ما سكولوجي
اجلسماينوالسيمااحلاشةوالعاملالسيولوجيماحيتوىعلىالذكاءوادلوقف
االقتصادية واحلالة والدؤوب التعلم وعادة واالىتمام وادلوىب والرغبة
التعلم ىدف حصول على التيسَت ىف ىام دور العامل وذلذا واجلسمانية.

42كامال.



                                                           
80

 Ahmad Susanto, op.cit, H.02 
82

 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung : PT.Remaja 

Rosdakarya, 2101, H.22 



15 
 

 العاملاخلارجي (2
 حيتوىعلىالعامل العامل وىذا اخلارجي. ىف يتضمن عامل اخلارجي

والعامل ذلك. والصاحبوغَت وادلدرسواجملتمع كاألسرة االجتماعية البيئة
43غَتاالجتماعيكالبيتوادلدرسةواألدواتوالعاملوغَتذلك.

عواملداخليةمنهانتائجالتعلمبناءعلىاألراءالسابقةأنالعواملالىتتؤثر
التدريس طريقة منها اخلارجية والعوامل الدراسية ادلادة استيعاب على القدرة

ادلستخدمةىفعمليةالتعلموالتعليم.

 مؤشراتنتيجةالتعلم (ج

 (1رقم )جدول 
يف الدرس اللغة لعربية، ومن املقاييس لتعيني جناح  لدى الطالبنتائج التعلم معايرة 

 التعلم فيما يأتى
 البيان احلرفقيمة  قيمة العدد

 جيد جدا أ 88-188
 جيد ب 66-79
 كاف ج 56-65
 ناقص د 48-55
 فشل ه 18-39

 
 نتائجالتعلموالتعلمرغبةاإلرتباطبُت .3

ىف ىام دور للرغبة فالنتائجالتعلم فيها ادلتعلمةالتناسببالرغبة ألنادلادة
الىتتناسببالرغبةفيهافيتعلمهايتعلمهاالطالبباجلد،وكذلكالعكسادلادةادلتعلمة
44الطالبباجلدحىتيتيسرواىفالفهموالتذكرىفالذىن.
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 إن التعلموقالزلبُتشاه  رغبة علىحصول النوعية تؤثر التعلم دبوادنتائج
عن بدال عليها يًتكزون العربية اللغة تعلم ىف يرغبون الذين الطالب خاصة،مثال،

45يزدادالدؤوبللحصولعلىاإلاجازادلرجو.األخرين،وبذلكالًتكيز

علىالبيانالسابقي إىلتضبناء بالنسبة مؤثرةىفنشاطادلرء، أنالرغبة حلنا
أهنامؤثرةىفنتيجةتعلمالطالب.وىذهالعبارةمطابقةدباقالونتائجالتعلمعالقةالرغبةب

 إن سوسانتو، تأليفأمحد ىف التعلمىارتونو  رغبة الطالب.ذلا تعلم اجاح ىف دور
46غَتكاملة.نتائجالتعلموعندماالتناسبادلادةالدراسيةوادلدخلوطريقةالتدريسف

ذلاعالقةبنتيجةتعلمالطالب.وعدمرغبةالتعلمبناءعلىالبيانالسابقأن
الىتمامأىاإلاجازاخلافض،والسببىناقلةانتائجالتعلممؤثرةىفعمليةرغبةالتعلم

.رغبةالتعلموقلةاالكتسابىفالتعلموالكسالنوعدم

 املفهوم اإلجرائي . ب
ىفادلدرسةىفتعلماللغةالعربيةرغبةالطالبرغبة.ومؤشراتاالرتفاعوختفيضال .1

 :فيمايأتىبنكنانجادلتوسطةاإلسالميةادلتكاملة
 األعمالالواجباتالطالبديلكونكتابدرسياللغةالعربيةواألوراق (1
الطالبيستخدمونوديسكونكتابدرسياللغةالعربيةواألوراقاألعمال (2

 التعلموالتعليمالواجباتعندعملية
 الطالبيقرئونكتابدرسياللغةالعربية (3
العربية (4 اللغة كتابدراسي ىف ادلتضمنة األسئلة األوراقوالطالبجييبون

 األعمال
 ادالدراسيةالطالبيراجعونادلو (5
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 الطالبيؤديونالواجبات (6
 الطالبيتعلمونمعزمالئهم (7
 الطالبيستعَتونمالحظةالدراسةحينماالتكملمالحظامهم. (8
 الطالبيسألونإىلزمالئهمعنادلادةغَتمفهومة. (9

الطالبيقدموناألسئلةإىلادلدرسعنادلادةغَتمفهومةادلتضمنةىف (10
 األوراقاألعمال

 جييبونأسئلةادلدرسالطالب (11
 الطالبيقومونبالنقاشعنادلادةغَتمفهومة (12
 الطالبجيمعونالوجبةىفالوقتها (13
 الطالبيؤديونالواجباتدونالتعاونعنزمالئهم (14
 الطالبحيبونالدرساللغةالعربية (15

 معايرة يف الكاتب استعملو الذي فادلعيار السابقة ادلؤشرات إىل رغبةإضافة
بنكنانجكمايلى:ىفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةادلتكاملةعلماللغةالعربيةىفتالطالب

 (2رقم )جدول 

 % رغبة رقم
100%-76%العالية1
75%-56%ادلتوسطة2
55أقلمن%ادلنخفضة3

2.  العربية اللغة الدرجاتاإلمتحان من التعلم نتائج الباحثة لدىالطالبتأخذ
الصفالثاينىفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةادلتكاملةبنكنانج.أمامعايرةنتائج

 ادلقاييسلتعيُتاجاحالتعلملدىالطالبالتعلم ومن لعربية، يفالدرساللغة
فيمايأتى:
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(3رقم )جدول 
البيانقيمةاحلرفقيمةالعدد

جيدجداأ80-100
جيدب66-79
كافج56-65
ناقصد40-55
فشله10-39

 
 الدراسات السابقة .ج 

هبذا التناسب لو الذى البحث نتيجة من مأخوذة السابقة الدراسات وىذه
البحث.

وىذاالبحثقدقامبوزلمدفطرياطالبقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالًتبية
وموضوعحبثو  والتعليم، العربية اللغة تعلم احًتافادلدرسىفنتيجة لدىالطالبأثر

الصفالثاينىفادلدرسةالعاليةالعلومبانتانمتوسطةبنكاليس.وحاصلةالبحثوجد
0،358األثراذلامبُتاحًتافمدرساللغةالعربيةبإاجازتعلمالطالب،واالرتباطفيو

%1%والدرجةاذلامة5ىفالدرجةاذلامةr tableمنحيثأنتلكالنتيجةأكربمن
47(.0,325<0,358>0,250%)0،325يعٌت

 بُت العالقة حبثها وموضوع ىداييت نور قامتأيضا التعلموقد  وإاجازرغبة
ونتائجالبحثفيمايأتىPGRIالتعلمدبادةالًتبيةالدينيةاإلسالميةىفادلدرسةالعامة

رسالًتبيةالدينيةاإلسالميةكافيةوإاجازالتعلمجيد::األولرغبةالطالبىفتعلمد
.واالرتباطبُت0،40–0،20.وىذهالنتيجةتقعبُت0،252الثاينالنتيجةادلأخوذة
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التعلم  احلسابرغبة ونتيجة ضعيف، التعلم rxyوإاجاز من ىفr tableأصغر إما
 اذلامة 5الدرجة 1%أو نتيجة rxy 0,2520,252%ألن ىفr tableونتيجة
.بناءعلىىذهالنتيجةأن0,393=:1وىفالدرجةاذلامة0,304=:5الدرجةاذلامة
48وإاجازتعلممادةالًتبيةاإلسالميةضعيف.رغبةالتعلماالرتباطبُت

بُتوالفرقبالبحثالذىتقومبوالباحثةأنىذاالبحثيبحثعناالرتباطية
 اللغة رغبة نتائجوتعلم و الطالبالعربية ادلتوسطةلدى ادلدرسة ىف الثاين الصف

 .بنكنانجاإلسالميةادلتكاملة

 البحث فروض . د
بناءعلىادلشكالتوالنظريةالسابقةففرضيةالبحثفرضيتانفيمايأتى

Ha القويةتوجد: بُتاالرتباطية نتائجوت رغبة و العربية اللغة لدىعلم
بنكنانجالصفالثاينىفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةادلتكاملةالطالب

Ho:لدىعلماللغةالعربيةونتائجوت رغبةبُتاالرتباطيةالقويةالتوجد
 بنكنانج.الصفالثاينىفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةادلتكاملةالطالب
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