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 الفصل األّول

 أساسيات البحث

 خليفة البحث . أ
عن نظام الًتبية  قانون اجلمهوريّة اإلندونسّية منرة عشرين سنة الفني و الثالثة،

األفكار اللغة ىي الة االتصال بني البشر يف التعبري عن الوطنية، الباب األّول، 
والعواطف والرغبات من خالل تركيب اجلمل اليت ميكن فهمها من قبل اال خرين. 
واللغة أيضا ىي مهارة االتصال الشفوي لفهم األخبار، واألفكار، وادلشاعر يف 

وفقا األنيس فرحية، اللغة ىي من الظواىر النفسية واالجتماعية  1العلوم النامية.
ا ميكن إرراكها وتكون من الرموز اليت تحتوي عل  معٌت والثقافية، ال البيولوجية، فإهن
. واللغة الواظائف ىي وسيلة للتفكري والتعبري واالتصال 2حتىتحدث عملية االتصال

ووسيلة للتعليم والتعلم ووسيلة حلفظ الًتاث الثقايف. عندما يتكلم اإلنسان، فإنو 
 3يستعمل ألفاظا ومجل،  وعل  ىذا فاللغة أراة للتعبري.

العربية ىي الكلمات اليت تعرب هبا العرب عن أعراضها، وقد وصل إلينا  اللغة
. وىذه اللغة ليست مارة عارية من ادلوار الدراسية، ولكنها اللغة 4من طريقة النقل

واللغة العربية يف إندونيسيا ليست شيئا 5القومية، ولغة العروبة ولغة القران الكرمي. 
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جديدا. كثري من ادلؤسسات الًتبوية خصوصا بادلؤسسات اإلسالمية من ادلدارس إىل 
ىي رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية،  لغة لغوية .جعلت اللغة العربيةاجلامعات، 

االتصال باللغة العربية 6والوسائل ادلتاحة، وادلناىج الدراسية، وطرق التعليم وغريىا.
ا ورقيقا يف كل حرفها حبيث أن ما يقال ميكن أن يفهم يتطلب تعبريا ونطقا واضح

لغة الدين، ال جّيدا.ألن رور اللغة العربية مهم جّدا يف حياة اجملتمع اليومّية، ألنو
 .األمة، واللغة الدولية ووسائل االتصال، ولغة اتحار

علمية التعليم ىي علمية التفاعل بني األفرار، وبني ادلعلمني والطالب أو بني 
طالب مع الطالب اآلخرين. ويف تلك األنشاطة جيب عل  ادلدرس أن يكون ال

حافزا قويا عل  ادلوضوع ادلدروس. ادلدرس ىو احدى عوامل التعليم اليت ذلا رور 
اسًتاتيج . ألنو حيدر جناح عملية التعليم. ومن ادلشكالت ادلذكورة، اخلطوات 

بتحسني نوعية ادلدرسني يف وقت التجسني نوعية التعليم  األوىل اليت البد اقامتو
مبكر.ويف جناح التالميذ، ىناك احًتاف ادلعلم الذي يعطي رافعا وشهيقا كبريا عل  
نفسو كمصدار للطاقة والقدرة على  التعلم رائما ونيل الثقافة واإلجناز،التوصل إىل 

 تحقيق مذىلة، حصل تقدم يف مرحلة تاريخ احلياة البشرية. 

اليت ال يد عل  ادلدرس القدرة االحًتافية. والقدرة  ومن القدرة األساسية
االحًتافية ىي القدرة ادلرتبطة عل  واجبات ادلدرس بأنو مرشد، ومعلم. ويف احلقيقة 
أن الًتبية ىي زلاوالت لتحسني وتذكية نوعية األمة. الًتبية زلاولة سلططة وواعية 

ىم بنشاط تطوير اإلمكانات لتحقيق بيئة التعلم، وعملية التعلم حيث أن ادلتعلمني 
، ضبط النفس، وشخصية، واالستخبارات، الروحية يف الدينقوة ذلا لتكون 
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.وشخصيات 7، واجملتمع، واألمة والدولةأنفسهم يفادلهارة  معواألخالق، 
 .ر واالحتفاظ بدور ىام يف التعليم عن ختطيط وتنفيذ علمية تعلمموقف ادلصدالبشرو 

الذي لو رور ىام يف عملية التعليم ادلسؤول عن ختطيط  ادلدرس ىوادلصدر
أمناط عالقة جيدة بني ادلعلم والطالب ستكون وسيلة لتحقيق علمية تعليم.وتنفيذ 

 األىداف ادلنشورة. وادلدرس لو سلطة كمايل  :

 إعطاء احلكم لدى الطاّلب.  . أ
 .توفري االىتمام ومواىب الطاّلب . ب
 التعليم.إعطاء الواجبات يف أنشطة  . ت
  بظهور ادلشاعر عالقة  يف لشخصية الذاتالدوافع ىي الطاقة والتغيري  

ويف ادلدراسة ادلتوسطة  وررور الفعل لتحقيق األىداف ادلنشورة. العاطفية
 بكنبارو. من ادلدارس ادلوجورة يف بكنبارو. احلكمة اإلسالمّية رار

دم، واإلسالمي، و أما رؤية ادلدرسة كثرية فمنهامستقلة، و متفوقة، وتق 
نشاط  و أمانة. رور ادلعلمني يف كثري من األحيان التتبع منوذج التخطيط 

يتعّلق بالتفكري يف الوضع ادلستقبل عن العملالرشيد، ألهنم اليبدؤون التخطيط 
وزلتوى الدروس اليت سوف تدرس، وأهنم حولوا انتباىهم عل  أمهية الدوافع.  

اك تأثري متبارل بني ادلعلم والطالب. ميكن كمثل، مصلحة التلميذ العمل. ىن
ادلعلم تحت روافع الطالب والتعلم من خالل التخطيط والتدريس ذلم، لكن 
معدل ررفعل الطالب حنو التدريس فأرى ادلعلم ذلماحلالة التعليمية الشاملة 
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ومتنفيذ رلموعة متنوعة من اسًتاتيجيات أهنم يعتقدون أن اإلرارة افضل تأثري 
 وافع والتعلم.منح الد

احلذر واخلالق الذين ىم الب الطيل كشتلادلدرسة يف حني أنو يف مهمة 
قاررة ون كتو  معارفعمعل  تطبيق  قاررةو اإلنسان يدرك ادلطلعني  وكرمية،اذلواء 

 التكنولوجية. علومواجملال البشري للالطباعة وجورة  جيدا، ية بشكلعل  اجملتمع
سالمية مبعهد رار احلكمة ادلدرسة ادلتوسطة اإلمعلمني يدرس اللغة العربية يف 

ألن مدرس اللغة العربية متخرج من قسم  بكنبارو، كما تدرس وفقا للمهنة.
ومدرس اللغة العربيىة يف عالوة عل  ذلك،  وال، اطبقات تعليم اللغة العربيىة

 مع بغض الطرق ويرافقو ادلدرسة قد تدرس ايضا مع عدة أساليب التعليم 
قدمت درسةماللغة العربية يف علم مث م ،مثرية لالىتمام التعليماإلعالم وسائل 
 .تعلم اللغة العربيةحيرصون عل  الطاّلب حىت يتمكن لطاّلب ل الدوافعايضا 

تعلم اللغة حيرصون عل  الطاّلب عل  ىذه الظروف، جيب يف ظل 
تعلم اللغة عل   الواقع سوى عدر قليل من الطاّلبيف  ومع ذلك،ناقش  العربية
 ديجتد اللغة العربيةمعلم  األعراض التالية:ميكن ان ينظر اليو من بغض  .العربية

الدوافع للطاّلب يف تعلم قد ال تؤثر عل  يف تعلم اللغة العربية  روافع للطاّلب
 .اللغة العربية 

دّرس، وىو ادلدّرس الذي متعليمية إلقامة الًتبية ادلرجّوة، يطلب فيها كفاءة 
. وقيل: ادلدّرس احلقيقي 8مسؤلية يف منّوة الطاّلب ونضجهم جسمانيا و روحانياعليو 

إمّنا الذي يتمتع يف التدريس، وتعليم لّذة التعليم فوق كّل لّذة، وأنّو سعيد باحًتافية 
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فنعرف من ذالك أّن ادلدّرس يتطّور بو قّوة الطاّلب بإبتكاره، ولتكوين  التعليم.
 تاج إىل كفاءة ادلدّرس.أحوال التعليم مرحية فيح

علم اللغة ىو العلم الذي يدرس اللغة اإلنسانسية رراسة علمية من مجيع 
: الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية، والثقافية، يبحث أساليب اقسامها

اللغة العربية نشأت مع استخدام اجملتمع اللغة.  9اكتساهبا وطرائق تعلمها وتعليمها.
، منهم من يقول. إّن اللغة العربية اللغة فّكرة سلتلفة فلّكل علماءبناء عل  ذالك، 

ادلدّرس ىي اليت يرتقي هبا روافع الطاّلب يف تعليم اللغة  األخرى.كفاءة ة باللغانبت 
إىل فهم عن الدوافع فهما  تاجالعربية. دلعرفة روافع الطاّلب يف تعليم اللغة العربية حي

 جيدا.

خلية، ومن الدوافع الداخلية ىي اإلرارة اليت تحرك ىو روافع من را الدوافع
افع يف و الناس ليعمل شيئا: بناء عل  احلاالت ادلذكورة، وادلفًتض، ان الطالب مد

العربية،  يف التعلم اللغةافع و تعلم اللغة العربية. ولكن يف الواقع، قليل من الطالب مد
 وتلك االحوال تظهر من الظواىر كما يل : 

 الطاّلب مل يهتموا بشرح ادلدّرس عند التعّلمأكثر  .1
 أكثر الطاّلب تنقص رغبتهم ىف التعّلم  .2
 أكثر الطاّلب ينعسون عند التعّلم .3
  أكثر الطاّلب ال يعملون الواجبة الىت أمرىم ادلدّرس بالعمل هبا .4
 ينقص محاسهم ىف التعّلمأكثر الطاّلب  .5
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يف ادلدرسة مل يف تعليم اللغة العربية الب طمن ىذه اغراض أن حافز نظرا 
يف الب طلتحسني حافز  تعليم اللغة العربيةيتوصل إىل حنو محا أرار. مث جهور معلم 

ة كاتب مهتم مشكلىذه من . تعليم اللغة العربيةمل يتأثر يف حافز ويف تعليم اللغة العربية 
وىذه  الب اللغة العربية.ط العربية حبافزسلًتف معلم اللغة تأثري لعمل حبث حنو موضوع 

ترى من الظواىر التالية. بالنظر إيل الشرح السابق تعرف احًتاف أن مدّرس تؤثر عل  
تعليمية تأثير كفاءة روافع الطاّلب ىف التعّلم. ولذالك تريد الباحثة أن تبحث عن 

المتوسطة المدرسة دوافع التعّلم لدى الطاّلب فى على مدّرس اللغة العربية 
 بكنبارو" الحكمة اإلسالمية"بمعهد دار

 مشكالت البحث.ب

 إيل الشرح السابق, وجدت الباحثة ادلشكالت عل  النحو التاىل: بالنظر

 تعّلم اللغة العربية  أنشطة الطاّلب يف .1
 تعّلم اللغة العربية يف روافع الطاّلب .2
 نقص االتصال بني كفاءة مدّرس اللغة العربية بالطاّلب .3
 روافع التعّلم لدى الطاّلب عل   مدّرس اللغة العربيةتعليمية تأثري كفاءة  .4

 ج. حدود البحث

ولكثرية ادلشكالت يف ىذا البحث وجدت الباحثة حدور البحث، يعٌت: تأثري كفاءة 
روافع التعّلم لدى الطاّلب ىف ادلدرسة ادلتوسطة عل  مدّرس اللغة العربية تعليمية 

 ارو.ببكناحلكمة  رار اإلسالمّية "مبعهد
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 د. أسئلة البحث  

 :اهيأّما سؤال البحث ف      

 يفب م لدى الطالّ عل  روافع التعلّ  ةر متأث مدّرس اللغة العربية تعليمية كفاءة  ىل
 احلكمة بكنبارو؟ رار ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد

 ه. أهداف البحث 

 أىداف البحث كما يلي: إّما     

عل  روافع التعّلم لدى  ةر متأثمدّرس اللغة العربية تعليمية دلعرفة تأثري كفاءة  
 احلكمة  بكنبارو" ادلتوسطة اإلسالمية " مبعهد رار ادلدرسة الطاّلب يف

 و. أهمية البحث 
 أّما أمهية البحث فيما يلي:     

 أن يكون مدّرسا مهنيا لغة العربّيةكدوافع مدّرس  .1
 لًتقية ررجة مدّرس اللغة العربّية .2
 لًتقية جورة تعليم اللغة العربية .3
 لزيارة فكرة القرّاء سلصوصا مدّرس اللغة العربّية  .4
 ونتيجة البحث أن تكون مرجعا للبحث بعده. .5
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 ز. مصطالحات البحث

 ال بتعار األخطاء ىف الفهم،  فتوضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجورة يف ىذا البحث:
تحتاج إىل قدرات ادلعلمني يف  اليت ادلواضع وس اللغة العربية ىمدرّ تعليمية  الكفاءة .1

 11إرارة الفضول الدراسية.
 11الذي غري الفكرية. خصالشّ  وى مالتعلّ  روافع .2
اونشأة عن شيئ تشكيل شخصية ادلعتقد او واحد تأثري ىو جاذيبية مربوزة  .3

 االفعال
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