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 الباب األو ل

 املقدمة

 خلفية البحث: الفصل األو ل

مفتاح النجاح هو وجود الرغبة القوية والدوافع يف نفس الشخص. واهلّماسة والدوافع 

قادرًا على مواجاة املنافسة يف كون الشحض ين يف التعلم ألن بوجود مها سان مامتتاشيئ

كواحد من   مناقشة التعلم. مواجاة كون من املتأخر واملردود يفيفس. ولكن بدوهنما علمالت

إذا تتمتع فتتأخر وإذا تتكسل فتالك وإذا تقيف " :شاعر معاد دار السالم كونتورأمثال 

 ".فتموت

 هي ألن بوجود الرغبة للتعلمإال بوجود الرغبة للتعلم.  يف التعلم الينجح الشخص

 يف األنشطة الرتبية والتعليمية. وتسمى الرغبة واإلرادة ابلدوافع.ن األول املبدأ والقانو 

(Sardiman A.M, 2007)   لتحقيق األهداف إىل  وتعليمية تربية   صعبح اللذلك سيكون

 إذا  .ابألنشطة التعليمية اإلرادة يف نفس الشخص الذي يتعلقو  الدوافعأقصى حد دون 

 النجاح. فزادت فرصته لتحقيقإىل اهلدف،  شخص للوصولال يف نفس دوافعال تزاد
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 يحبّي،(Purwa Atmaja)املأخوذ من كتاب فروا أمتجا  (Athikson)وفًقا ألتكسون 

 يقدم برانردو  .أو التأثري أكثر إبرادة يف العمل للوصول إىل النتيجة اجليدةالدوافع 

(Bernard) معينة الىت كانت  الفام عن الدوافع كظاهرة تشارك يف ُتفيز العمل إىل أهداف

حماولة  يالدوافع ه. و صغرية يف السابقة أو ال توجد حركة على اإلطالق إىل أهداف معينة

  (Prawira, 2012) لتوسيع أو عقد حركة لتحقيق أهداف معينة.

احلافز األساسي  يالدوافع ه. افع والتعلم مها شيئان يؤثران على بعضاما البعضو الد

الدوافع يف نفس الشخص الذي يتحرك للقيام  ههذد توج. لتحريك شخص ما ليتصرف

لذلك، فإن تصرفات الشخص بناًء على دوافع معينة . بشيء يتوافق مع الدوافع املوجود فيه

والتعلم هو اكتساب (B.Uno, 2008) ُتتوي على موضوعات وفًقا للدوافع األساسية. 

سبًيا ، حبيث تكون نتيجة الشخص لتجريبة جديدة يف تغيريات السلوك اليت تكون مستقرة ن

 .أو من خالل الكائن املوجود يف بيئة التعلم( املعرفة)العملية يف تفاعل التعلم لكائن 

(B.Uno, 2008)  دوافع داخلي وخارجي للشخص الذي يتعلم  يلذا فإن دوافع التعلم ه

 .إلجراء تغيري يف السلوك مع العديد من املؤشرات أو العناصر اليت تدعم
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 ا دحدد نوعية الطالب يف التعلم ألهناليت العامل من العوامل املامة هيالتعلم ودوافع 

. التعلميف الوقت وتنظيم تنفيذ اسرتاتيجيات  ولو كان هناك سيبقى الطالب كسواًل دون تعلم

 .الطالب على القيام أبنشطة تعلمية داعمة أخرى يشجع دوافع التعلم

ن هناك حافز للتحدث اللغة العربية إاّل ابلدوافع وكذالك يف تعلم اللغة العربية، لن يكو 

اللغة العربية هي . تعلم اللغة العربية هو احدى من احتياجات املسلم. لتعلم اللغة العربية

اللغة  العربية علٌم مام جًدا . ألّن احدى من العلوم املفروضة للتعلم ولو أهنا فرض كفاية

فام القرآن واجب ابإلضافة . و اإلسالمية لألشخاص الذين يرغبون يف استكشاف الشريعة

أحد األشياء األساسية لفام الشريعة اإلسالمية وفام القرآن هي معرفة اللغة . و إىل احلاجة

 .العربية

. ، فإن االجتاه احلايل للطالب هي دراسة املواد الدينية ةوال سيما يف عصر العوملة احلالي

يف  ونيشاركالطالب ما فقط، وغالبا رم اجلامعيال يتم احلصول على الدراسات الدينية يف احل

الدينية أو الذين مل  يةدرسوا التعاليميالطالب الذين و . الدراسات خارج ساعات الدرس

من خالل دراسة الدين، سوف يتعرف الطالب . يتمون الدراسات الدينية يدرسوا من قبل

 ساس تستخدم الدراسات الدينيةألنه يف األ. بشكل غري مباشر على اللغة العربية شيًئا فشيًئا
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  اللغة العربية مثل الدليل يف القرآن الكرمي  وقراءات الصالة  واألذكار واألحاديث اليت مل

 .هذه كّلاا يعزز من أمهية تعلم اللغة العربية. و تفلت من اللغة العربية

تقدم  الىت اجلامعة اإلسالمية احلكومية  كينداري وهي املؤسسة التعليمية اإلسالمية

شعبة تدريس اللغة العربية مبحرك تطوير اللغة العربية يف اجلامعة . تكون تعليم اللغة العربية

اإلسالمية احلكومية  كينداري. على أمل أن ينجب اخلرجيّي من العلماء ابللغة العربية 

االهتمام يف شعبة تدريس اللغة العربية من خرجيي . ويكونون قادرين على تدريسه جبيد

املسجلون ، كان  5214يف عام . د كل عاماملانية يتزيّ  املدرسة العالية العامةو العالية  رسةاملد

املدرسة العالية و املدرسة العالية العامة من خرجيي شخصا  12 يف شعبة تدريس اللغة العربية

 5219شخًصا، مث يف العام التايل أي عام  19إىل  زادت 5218ويف العام التايل  . املانية

رتون . شخًصا 58ت إىل زاد خبرجيي املدارس هذا بيان أّن شعبة تدريس اللغة العربية ال ُيح

الذين لديام تعليم أساسي يف اللغة العربية  الدينية العالية واملدرسةاملعاد  مثل اإلسالمية 

رتون ولكن   يفهلا  االيت ال أساساملدرسة العالية املانية و املدرسة العالية العامة  خبرجيي أيًضاُيح

 .تعليم اللغة العربية
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املدرسة الدينية واملدرسة العامة مها مؤسسات يف نفس األهداف ولكن ختتلفا يف 

كما عرفنا، أّن الطالب الذين ُيرجون من املعاد واملدرسة العالية الدينية . و إدارهتما عموما

عالية وافع اللدابولكّن . عموما متفوقون على الطالب الذين يتخرجون من املدارس العامة

يستطيعون أن ما جند الطالب الذين ُيرجون من املدارس العامة للتعلم يف الواقع، غالًبا

املعاد واملدرسة العالية ك املدارس اإلسالمية ابلطالب الذين ُيرجون من ويفّضلوايتناقشوا 

ن يستطيع أأحد املتخرج من املدرسة العالية العامة الذي   (Jamet)مثل جامد. الدينية

هلذه  3.94يتناقش ابلطالب الذين ُيرجون من املدارس اإلسالمية ودحصل على النتيجة 

 .املستوى

دوافع تعلم اللغة العربية "بناًء على خلفية املشكلة، ياتم الكاتب ابلبحث ُتت عنوان 

 ."شعبة تدريس اللغة العربية يف املدرسة العامةخلّرجيّي 

 الفصل الثاين: تركيز البحث

املدرسة خلّرجيّي دوافع تعلم اللغة العربية  يالبحث ه تركيزلبحث ، يكون يف هذا ا

يف شعبة  5219إىل  5214سنة  ( املانية املدرسة العالية العامة واملدرسة العالية)العامة 

 .تدريس اللغة العربية
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 البحث مشكلةالفصل الثالث: 

 :املشكالت اليت كشفت عناا هذ البحث على

  ؟املدرسة العامة يف شعبة تدريس اللغة العربيةخلّرجيّي غة العربية دوافع تعلم الل كيف .1

رجالعوامل اليت  كيف .5 املدرسة العامة شعبة تدريس اللغة خلّرجيّي طالب  وتدعم ُتح

 يف تعلم اللغة العربية؟

 الفصل الر ابع: أهداف البحث

 : الغرض من هذا البحث هو

  ملدرسة العامة يف شعبة تدريس اللغة العربية.اخلّرجيّي ملعرفة دوافع تعلم اللغة العربية  .1

يف املدرسة العامة شعبة تدريس اللغة خلّرجيّي عوامل اليت تدعم وتثين طالب الملعرفة  .2

 تعلم اللغة العربية.

 الفصل اخلامس: فوائد البحث

 :عسي أن يكون هذا البحث  له الفوائد الكثرية ، وهي
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 الفوائد النظرية .1

فع لزايدة املعرفة يف جمال التعليم خاصة فيما يتعلق بدوا أن يكون هذا البحث .أ

 الطالب يف تعلم اللغة العربية

 كمرجع واعتبار للبحث املماثل .ب

 الفوائد العملية .5

للمحاضرين ، ميكن استخدامه كمصدر للمعلومات املتعلقة بدوافع تعلم اللغة  .أ

 ة.العربية خلرجيي املدرسة العامة يف شعبة تدريس اللغة العربي

للمؤسسة التعليمية العالية اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري، ميكن  .ب

كأساس لتحسّي اجلودة األكادميية وكفاءات    استخدامه كمعيار جلودة خرجيياا

 .الدراسة التعليمية يف الطالب، خاصة

يوفر هذا البحث فرصة للباحث ليكون قادر على تطبيق املعرفة املكتسبة يف  .ت

 .اد يف أاّيم املستقبل أو عندما يصبح املعلمالكلية وكإستعد
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 التعريف التشغيلي: الفصل السادس

 دوافع التعلم .1

دوافع داخلي وخارجي للشخص الذي يتعلم إلجراء تغيري يف السلوك  هيدوافع التعلم  

 .مع العديد من املؤشرات أو العناصر اليت تدعم

  تعلم اللغة العربية .5

من احتياجات املسلم وأحد األشياء األساسية لفام تعلم اللغة العربية هو احدى 

 .الشريعة اإلسالمية وفام القرآن هي معرفة وتعلم اللغة العربية


