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خلفية البحث .أ  

ألن االنسان ىو ادلخلوق اإلجتماعي . كما عرفنا أن اللغة عاملة ىامة  جدا يف احلياة اإلنسانية       

لإليصال .سواء كان يف بيئة الًتبية او بني اإلجتماعية.الذي يوصل و يعالق بني األفراد و األفراد األخرى

يضاح اواللغة وسيلة االتصال يف .تصالية بني األفرادا صلة تقعتلك الصلة فاللغة ذلا دور مهم حىت 

و باللغة يستطيع اإلنسان أن يفهم بطريقة الرأي و االرادة على األخرين .االفكار و الرأي و عرب مها

 .سواء كان باللسان او الكتابة او اإلشارة

النقاش و ,اخلطب. للمرة اوىل ثبت اللغة العربية يف ادلنظمة األمم ادلبتحدة1973يف السنة          

ديكن أن يكون مفهوما أن اللغة ,من قبل.1خرىاموارية مع اللغات  احلوار أن تًتخم اىل اللغة العربية

و ااألن اللغة العربية يكون ادلوضوع ىف ادلدارس الثانوية .م جدا على وجو ادلمسلمني خاصةهالعربية م

جيبية من احلكمة للغة او ىذا خطوة .التخصصات يكون دراسة اجلامعة  حىت  او اإلبتدائيةادلتوسطة

. ندونسياإالعربية اليت ديكن أن تتطور يف التعليم ب

                                                           
1
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بيااسور,)العربية دحالن  التعليم  اللغة     جويرية 



و ذلذا يدل اهلل ,.عرض اإلسالم أن الّتدريس و التعليم  ىو االمر ينفح بشدة القيادة,عالوة على ذلك

: ديان و التعليم كما يليإل الذي فيما يتعلق با5-1ية اآلسبحانو وتعاىل ىف سورة العلق 

  

      

   

     

     

  

     

    

    
 يكون حىت  علقمن إلنسان اخلقا فهى نداء اىل الّناس اعتقاد ىف وجود اهلل الذي           

 التعليم تقرير.العقيدة على واخلفظ والتعليم و تعزيز التدريس مر علىألا تنفيد مث,لكامل اإلنسانا

 علىافعة والد دتلكها الىت ادلعرفة , اخلاصة اإلردة   من يقوم أن والبدّ  جدا مهم على ادلستوىا

 خلقاهلل .جلودة إلنسانا اخلقا يف ادلتوقع التعليم الوصول األىداف , الكلية ىف خيتار التعليم

 دتنح الىت اإلنسان أن ولذلك .تتطور على لقدرة لديها البشرية الطبيعة أن ,لكمال سللوقا اإلنسان

 :الكرمي  كتابو يف تعاىل اهلل قال.واحلياتو احلياة يف السيطرة مبثابة ىي الذي اهلل الشعور ىا

   
   



  
      

    
   

   
   
     

     
     

 من نفس يكون الناس الذين افعةيدّل أن الد,نقطة انطالق من احلقائق ادلذكورة اعاله

ىل الكلية لتنمية ا دلتابعة التعليم ار الشخصى استمرالدافعة.لديهم موقف ثابت و شخصية الفكرية

ىل اادلشهور دخل الشخص .و التغرية اإلجتماعية و اجملتمع الثقفة العودلة على النحو متزايد

ساليب اىل ا باإلضافة افعة حبيث جيد العلم أعمق الدافعةادلؤسسات التعليمية خاصة مدفوعا الد

. خرى من الداخلية و اخلارجيةأ

 وقفت اليت بنجرماسني اللغة العربية اجلامعة أنتساري اليت تقدم دورات دراسية الكليات واحدة من    

 ختتلف اخللفيات  كثريو منذ ذلك الوقت عدد طلبة الذين خيتارون قسم اللغة العربية 1975سنة منذ 

قسم   و ادلعهد أولئك الذين خيتارونرسة الثانوية العامةادلد, رسة الثانوية اإلسالميةادلد التعليمية بينها



ادلتعلقة  ادلعارف األساسية بالفعل اخلرجيني من ادلعهد  ألن لديهم التعليمية خلفية يف الغالب اللغة العربية

. يف الكلية وخاصة العربية اللغة العلم فكرة واسعة عن ىل مواصلة تطويراالعربية، ويهدف  باللغة

 الطلبة  افعةمستوى الد.  التعلم للطلبة اصلاز يؤثر على بالطبع مع اخللفيات التعليمية ختتلف    

اللغة العربية   تعليم قسم اخلضوع لعملية التعليم والتعلم يف عندما مرئي العربية  اللغة تعليمقسم الدخول

 التعلم العلي لديهم مستوى الدافعة اليت ليست اصلازىناك لديهم مستوى الدافعة عالية  سوف حتتصل 

فقط لكنهم و بعضهم أيضا ال الراغبة  يتعلمون وبعضالتعلم ادلنتصف اصلاز مرتفعة جدا سيحصل 

 أهنا الثالثة التصنيف.صاحية قيمة مع كافية  التعلم اصلازاحلصول على اللغة العربية   تعليملدخول قسم

 .كل فصل دراسي لكل الطلبة تعلم الطلبة اصلاز دائما يزين

 من الطلبة  للدراسة و الرغبةافعة االد العوامل ديكن فصلو عن ال  التعلم اصلازنتكلم عن        

 مهماألمر من   التعلم انو اصلازعلى مرضية وال تزال مرتفعة باستمرار اليحصل على قيمة دائم

  افعةكالعكس  الد وكذل لىنسبة صلاح التعليم عاليةاسيحصل   العلي الدافعةيف عملية التعلم جدا

 ادلؤثرة، والتعليم التعلم ظروف ليخلق.يضا بل الرصنيأ التعلم ادلنخفض اصلازمنخفض سيحصل 

 دافعة وإهناض تعلم يف الطلبة،وادلغرض نتباءاو الرغبة وجتلب مبجّد، طلبة الادلعلم يورط

 احلماسة جدا قلة يسبب خارجية و اكان بداخلية موصوفا الدافعة عدم و اعدا النقص,لطلبة

. البيت يف و ااجلامعة يف التعلم عملية عمل يف الطلبة



 الدافعة سبب فيها، زلتاجا كانت فالتوجيهات التعلم، صلاح يف كبريا تعني الدافعة أن

 تعّلم عملية يف للطلبة الدافعة دور بذلك الطلبة، خارج ومن الطلبة نفس من تؤثر شلكن وحده

. العربية اللغة

 الشحص إلختيار الكلية افعةىف بنجرماسني مثال ىناك جيد الكثري اجلامعة فإنو جيعل الد

 ىو افعةالد.اإلمكانية ادلختلفة الىت ليس ألحد ديلكها,فائض,كل اإلنسان لو موىبة,الًتبية متنوعة

ىل تقييم اوىل و يف حني ادلرقبة استنادا ا.تأثري كبري جدا على النجاح الشخص ىف ادلناطق الدراس

ختيار قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية ىناك  ا2013 / 2012 سنة دراسيةطلبة افعة الد

قتصاد امستوى ,اخللفية التعليم الوالدين,الرغبات اخلاصة: وىذا تأثر البعض العمل ىو.فرق

 ىو قوة الفرد الذي افعةكما قال خلجح حسن أن الد.الوالدين و اإلدراك الوالدين حول التعليم

 كما األعراض الفنسية من احملّمة جّدا يف افعةالد, أن تفعل شيئا كما تريد و ادلطلوبالدافعةىو 

 يكون قوة وحدة للشخص ألدء مناسب على افعةالتطوير و التدريب اإلمكانات الفردية ألن الد

 2النحو ادلطلوب و ادلستوى  القوة لتحقيق الرغبة

 إىل حيتاج التعلم يف أن ادلعٌت يظهر ذلذا. 3العلم طلب يف ادلاسة احلاجة ىي الدافعة أن      

. التعلم إىل اإلنسان حتسّ  أن عطيتست ىي و العلم طلب ىف اإلنسان صلاح تعني الىت دافعة

اإلجرئ  التحديد.ب
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 بني لتجنب اخلطاء ىف الفهم عن ادلوضوع، فالكاتب يصل تعريف اإلجرائ عن الربط

 جبامعة التعليم و الًتبية الكلية يف العربية اللغة قسم تعليم الطلبة التعلم على اصلاز وافعة الد

: يلى كما بنجرماسنيي أنتسار

الربط .1

 تتصل الطرفني كال فيها التىيكون احلالة طبق تrolation شارك con:  االتينية من مشتقة الربط

 4البعض البعضها مع العالقات,مًتابطة سامة

 افعةالد-.2

 5الفرد افعل دفعت الىت األسباب ىوافعة الد

بينها , ما سجلوا قسم تعليم اللغة العربية  تغطي رلموعة متنوعة من األسبابد طلبة عنافعة الد

 الكلية يف ألنو اليوجد خيار آخر عند اختيار قسم, اقًتح من قبل اآلبوين,الرغب من النفس

. بنجرماسنيي أنتسار جبامعة والتعليم الًتبية

. ىي اختيار الطلبة تعمق اللغة من نفس على قسم تعليم اللغة العربية: األثر الداخلية 

و األصدقاء   اث الوالدين يىي ح: األثر اخلارجية 

 عند خارجو و االنفس داخل عن الدراسي العمل تولد لطاقة اكل ىي التعلمافعة د        ال

. ادلقصودة غايتو ىل ااذلدف وصول يف تؤثر الىت العوامل وىي الطلبة
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 اصلاز  التعلم- 3

         اصلاز التعلم ىي القيمة اليت ناذلا الطلبة بعد اتباع عملية دراسة درسية و مكتوبة يف 

 (KHS)بطقة اصلاز التعلم 

أسئلة البحث.ج  

: فهيّما أسئلة البحث يف ىذا البحث ا

يف الكلية الًتبية و عند ما سّجلوا يف ىذا القسم ربية ع اللغة الة قسم التعليم طلبالدافعة ما .1

 ؟ بنجرماسنييالتعليم جبامعة أنتسار

يف الكلية الًتبية و التعليم  2013 /2012 ربيةع اللغة الة قسم تعليمطلباصلاز التعلم  ما .2

 ؟ بنجرماسنييجبامعة أنتسار

 عند ما سّجلوا يف ىذا قسم و اصلاز التعلم على طلبة قسم تعليم دافعةالبني الربط  ما  .3

 ييف الكلية الًتبية و التعليم جبامعة أنتسار 2012/2013اللغة العربية سنة دراسية 

 ؟بنجرماسني

  البحثأىداف.د

 يف الكلية الًتبية و التعليم دلعرفة الدافعة الطلبة عندما سّجلوا قسم تعليم اللغة العربية-1

  بنجرماسنييجبامعة أنتسار



ربية يف الكلية الًتبية و التعليم جبامعة ع اللغة الطلبة قسم تعليم التعلم اصلازدلعرفة -2

  بنجرماسنييأنتسار

ربية يف الكلية الًتبية و عاللغة الطلبة قسم تعليم  التعلم اصلاز على افعةدلعرفة الربط الد-3

  بنجرماسنييالتعليم جبامعة أنتسار

قوائد البحث.ه  

عند ما سّجلوا يف ىذا قسم و نتائج لطلبة م اللغة العربية ييذكر أن أمهية الدافعة إىل تعل .1

يف الكلية الًتبية و التعليم  2012/2013الدراسة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية دراسي 

.    بنجرماسنييجبامعة أنتسار

 يف 2013/2012سنة دراسياللغة العربية طلبة قسم تعليم  التعلم اصلازادلعلومات حول  .2

 .بنجرماسنيي أنتسارة معابج التعليم و الًتبية كلية

 ىذه على األكثر الدراسة يف يرغبون الذين خرينآلا الباحثني من للدراسة باالنسبة اما .3

 . ادلسئلة

 ادلسّلمات األساسية .و

 األساسية ادلسّلمات- 1          

نشطة التعلم و التعلم يقاس ا صلاز              و تعتمد ىذه البحث على االفًتاضات األساسية أن ا

 ىو مزيج لعملية معقدة بيشارك فيها عدد من بةاصلاز الطل. يف اجلامعةلبةباالنظر التحصيل اصلاز الط



 التعلم على افعة التعلم بوجود الدةعافاحدىا العوامل الد.ادلكونات و العوامل الىت تتفاعل بانسجام

. مل يف اجلامعة او البيت داعمة جّدا دور مهم ليحصل اصلاز العاىلا طلبة

  البحثفرضية–2

:  يلي كما الفرضية الًتتيب ديكن لبحث اىذا يف األساسي االفًتاض ىل ااستنادا       

:Haة سنة دراسيةالعريب اللغة طلبة قسم تعليم التعلم اصلاز وافعة الد بني كبري ارتباط يوجد 

2012/2013  

Ho:سنة دراسيةالعربية اللغة طلبة قسم تعليم التعلم اصلاز وافعة الد بني كبري ارتباط يوجد مل  

2012/2013 

 الفكر اإلطار.إ

 ىذ يف.صلازه اعلى تؤثر سوف طلبة الذات يف العاىل التعلمافعة الد,اصلاز على تأثر التعلمافعة الد       

 نظرا التعلم اإلصلاز ىو احلر ادلتغري و .xللرمز ارنظ التعلمافعة الد ىو ادلستقبل ادلتغري, البحث

 :يلي كما سلطط نظرا ادلتغري ىذين العالقة.Yللرمز

 

 اإللتزم متغري                 ادلستقبل متغري

 X Y 

 : حقائق



X = التعلمافعة الد 

Y =  طلبةالتعلماصلاز  
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