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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
طلب ي يف عملية التعليم.التالميذ  وتعليم تدريبل املدرس دورا مهما ساىمي

 كون لكل مدرس مهارةيب أن جي. سلطة التدريس على أساس مؤىالتو لكدياملدرس أن 
، أخرىوم  ناحية  1.ك  للمدرس أدا  دورهديذه القدرة هب أن مهنية يف جمال التعليم. مع

 والتعليم. وقال أغوس ويبوو وىامري  أن املدرس ى ةنشطأاملدرس دورا مهما يف  ساىمي
على   يتوقف جناح عملية التعلم 2األطفال يف البالد. رتبيةالشخص األكثر مسؤولية ل

عامل رئيسي يف ا املدرس ىو تلكهدياملدرس. فإن نقص املهارات والكفا ات اليت  كفا ة
  3.كمدرس مؤىل لوفش

وقاااال مولياساااا يف كوننااادار أن النيااااح يف تنفياااذ التعلااايم يتااا  ر بعوامااال كثااا ة منهاااا 
عرون عملياااة التالمياااذ يشااا 4املااادرس الاااذار كمااادير لعملياااة التااادريس والاااتعلم بكااال م ايااااه.

التعلم ويستخدمون قدراهتم العقلية على التعلم املواد املتعلمة. املاراد بالقادرات العقلياة ىناا 
العاطفية والنفسية اليت يتم تدريسها مع املواد املتعلمة تكاون تفيايال وتع يا ا، ىي املعرفية و 

وجاااود معلوماااات عااا  ىااادت الاااتعلم والت يياااد والتقيااايم وجنااااح الاااتعلم  اااا تسااابب التالمياااذ 
الااتعلم الاايت يريااد التعلاايم ا يااول علااى  ائجوبالتااا ، فااإن  قياا  نتاا 5ماا  قاادراهتم. قااادرون
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 لديااو كفااا ة عاليااة. وماا  كفااا ات املاادرس ىااي يتإىل املاادرس الااأىاادات الرتبيااة ىااو  تاااج 
أن كفا ة اإلجتماعية ىاي قادرة املادرس علاى أن يفهام نفساو كيا    .جتماعيةالكفا ة اإل

أن كفاا ة  6اجملتمع الذي لديو القدرة واملهاارة الواساعة، ويشارتمل املادرس يف عملياة التنمياة.
ع التالميااااذ وبي ااااتهم امثاااال ا بااااا  وا اااا ان اإلجتماعيااااة تتعلاااا  بقاااادرة التوا اااال ماااا املاااادرس

اإلجتماعية تؤ ّر نتاائج تعلام التالمياذ  املدرسوقال نانا سودجانا أن كفا ة  7واأل دقا (.
  8عند التدريس.

 سايطران علاى عملياةي   درس، ىنامل وظيفة ودور املاةرسوا قيقة اليت  دث يف املد
املعلوماات  إىل التالمياذ يساتمعونو . ما  ناحياة واحادة لوا االت التعلم. ىذه ا الة بسبب

نشاي  جادا ولكا  التالمياذ  درس. ىاذه غا  متناسابة. املافحسب درسأو املعرفات م  امل
ث حاااد حياااد   ةالاااتعلم ا ياااد احاااوال يف بناااا  درسهاااد املاااتااااج إىل ج  حي. ألن ذلاااك ونيّ سااالب  

 كاان  ذاإ الاتعلم. اط يف عملياةبنش االتفاعل ا يد مع التالميذ. وىم يستطيعون أن يشرتكو 
ىااذا  أيضااا. ةجياادالااتعلم  أنشااطةكون تساافوالتالميااذ،  درسيااد باا  املااا ل وا ااىنااامل الت

تغيااا  السااالومل ونتيياااة الاااتعلم  ت عطااايهم يتالااا ةالتالمياااذ املرتفعااا أنشاااطة علاااى ل يااادلّ وا اااالت
                                                                                 .ي ا يد

اللغة  درسملجتماعية أن الكفا ة اإل اليت قامت هبا الباحثة مالحظة متهيديةعلى 
املدرس   نبكما دل جيدة.  مبار سالمية كتوسطة اإلاملدار القرآن  مدرسةيف  العربية

عامل التالميذ وزمالئو املدرس  وموظفي املدرسة وا با  أو تي تيل بلغة مهذبة،يي ذال
يف عملية  اللغة العربيةجتماعية ملدرس . تظهر الكفا ة اإلمعامل حس  وّ  التالميذ

روح  لك املدرسديتالميذ، الاملدرس و  ب  الفعال تيالالتعلم ىي: وجود التعامل أو اال
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ليواجو  عوبة التعلم يف عملية  ساعديالتالميذ و عامل ياالجتماعية العالية، املدرس 
 ديك حد والتالميذ  درسيوجد نشاط ب  امل عليهمبنا  على ىذه التفاعالت التعليم. 
 ةا يد التعلم أحوال يشّكلل درسجهد امل. ولك  تكاملةّقي عملية ونتيية التعلم املأن تر 
  الظواىر ا تية: اعليه. كما دلت ةضنخف  م التالميذ م  تعل نتائجو نيح. يمل 
، وىاااذا ديكاا  أن نااارى ىناااامل درساملااا يشاارحهاالااايت  ادةالتالمياااذ ال يهتّمااون باملااا بعاا  .1

باملااادة  تناساابها لااون األااايا  الاايت اليّ بعاا  التالميااذ يقومااون ب نشااطة أخاارى مثاال يتخ
 عاس والتكلم مع األ دقا  جبانبهم. والن  

 .اليت مل يفهمواىا لوا ع  املادة يس أن او ريدي مل بع  التالميذ .2
 .خيافون أن يقدموا أفكارىم بع  التالميذ .3
 .التعلما خري  ليبحثوا املادة يف عملية  التالميذهم قليل مع وا لت بع  التالميذ .4
 . 75تعلم يف املعاي  املقررة يعىن المل حييلوا إىل نتائج  بع  التالميذ .5
 اإلختبار الذي يعطيو املدرس يف عملية التعلم.   يكّرر بع  التالميذ .6

نظر إىل الظواىر وخلفية البحث السابقة فتظ  الباحثة ب ن ما عملها املدرس بال
مع أن  التعلم ا يدة، نتييةيف إجرا  عملية التعليم مل يؤ ر يف حيول التالميذ على 

ولذلك  تعلم التالميذ،مؤ رة يف نتائج  اإلجتماعيةىنامل نظرية تقول أن كفا ة املدرس 
تعلم اللغة  نتائجعلى الكفا ة اإلجتماعية  ت    ىل توجديكون السؤال املطروح ىنا ىو 

وأختارت لو الباحثة إىل القيام بالبحث العلمي  توىذا ىو ما حث العربية لدى التالميذ
التالميذ تعلم اللغة العربية لدى  ائجنتعلى اإلجتماعية  المدرس تأثير كفاءة" املوضوع

 ".مبارك  مدرسة دار القرآن المتوسطة اإلسالميةي ف
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 مشكالت البحث . ب
 :ضم  يف البحث كث ة منهاأما املشكالت الد ت

 كفا ة املدرس يف التعلم. .1
 ؤ رة على كفا ة املدرس. املالعوامل  .2
  يف عملية التعلم. تالميذالعالقة ب  املدرس و  .3
 .ةمنخفض يف تعليم اللغة العربية التعلم ائجنت .4
تعلم اللغة العربية لدى  نتائجدرس اللغة العربية على اإلجتماعية مل املدرس كفا ةت      .5

 .التالميذ
 يف اتباع عملية تعليم اللغة العربية.  تالميذاستعداد ال .6

 البحث حدود . ج
 كفا ةت     ولكثرة املشكالت املوجودة يف ىذا البحث  ددىا الباحثة يف 

مدرسة دار القرآن تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف  ائجنتعلى اإلجتماعية  املدرس
 .مباركاملتوسطة اإلسالمية  

 سؤال البحثد. 
تعلم اللغة  نتائجعلى  الكفا ة اإلجتماعية ت    وجدىل ي سؤال البحث ىو
  ؟مباركمدرسة دار القرآن املتوسطة اإلسالمية  العربية لدى التالميذ يف 

 دف البحثه . ه
 نتائجعلى اإلجتماعية  املدرس ت    كفا ةاهلدت م  ىذا البحث ىو ملعرفة 

    .مباركمدرسة دار القرآن املتوسطة اإلسالمية  تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف 
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 أهمية البحث  . و
     :أما أمهية البحث فيما ي ر

 التالميذ  .1
                         التعلم يف مادة اللغة العربية. نتائجترقية على ملساعدة التالميذ 

 املدرس .2
التعلم يف  نتائجيف املدرسة وت   ىا على جتماعية ل يادة معرفة املدرس بالكفا ة اإل

                                                                             مادة اللغة العربية.
 املدرسة .3

 يف املدرسة.جتماعية اإل املدرس كفا ةكدليل لرتقية    (۱
 ة.التعلم يف مادة اللغة العربي نتائجكدليل لرتقية   (۲

 الباحثة  .4
التعلم يف مادة اللغة  نتائجلرتقية جتماعية اإل املدرس كفا ةسيع معرفة الباحثة ع   لتو 

                                                                                        العربية.
 املكتبة  .5

        تعليم اللغة العربية.يف   جتماعيةاإل املدرسكفا ة مراجع ع   كميادر و 
 مصطلحات البحثتوضيح  . ز

 ت   ال .1
م َت َ اٌِّر.الت    يف املعيم املنيد ىو "تَ َ اََّر" مبعىن حيل فيو أَ َاٌر منو، فهو 

9 
ىو القوة املوجودة اليت تنش ىا م  اي  ما كشخص والشي  الذي يسامهو يف الت    
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والت    الذي تقيده الباحثة يف  11.تشكيل اخيية الشخص واملعتقد أو الفعل
تعلم اللغة العربية لدى التالميذ  نتائجعلى ت    الكفا ة اإلجتماعية  ىذا البحث ىو

       .مباركمدرسة دار القرآن املتوسطة اإلسالمية  يف 
                                                           جتماعيةاإل املدرس كفا ة   .2

 ةيكتابوال ةالكلمي وا لتعلى  ىي قدرة املدرسجتماعية اإل املدرس كفا ة
 تالميذال تعامال فعاال مع املدرس تعامليو  ،ةوظيفيّ ال املعلومات استخدام تكنولوجيو 
 وكفا ة 11.اجملتمع احملي و التالميذ  و ّ آبا  أو و  موظفي املدرسةو  درس زمالئو املو 

يف جتماعية اإلالكفا ة اليت تقيدىا الباحثة يف ىذا البحث ىي جتماعية اإل املدرس
                               .مباركمدرسة دار القرآن املتوسطة اإلسالمية  

                                                                          العربية اللغة تعلم نتائج .3
يف التالميذ الذي  يتبعون عملية  بيةأىدات الرت التعلم ىي  قي   نتائج

تعلم  نتائجالتعلم اليت تقيدىا الباحثة يف ىذا البحث ىي  نتائجو  12التعليم.
 .   مباركمدرسة دار القرآن املتوسطة اإلسالمية  التالميذ يف 
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