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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث - أ

نظام صويت رمزي، ذو مضامُت زلددين، تتفق عليو مجاعة : مفهوم اللغة بأهنا 

ألفاظ :  اللغة 1.معينة، و يستخدمو أفرادىا ىف التفكَت و التعبَت و االتصال فيما بينهم

و ىي سلتلفة من حيث اللفظ، متحدد . و اللغات كثَتة. يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم

م وأن ادلعٌت الواحد الذي خياًف ضمائر الناس واحد، و لكن كل ق: من حيث ادلعٌت، أي

 2.يعربون عنو بلفظ غَت لفظ اآلخرين

و قد وصلت . ىي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم: و اللغة العربية "

و حفظها لنا القرآن الكرمي و األحاديث الشريفة، و ما رواه الثقات . إلينا من طريق النقل

                                                 
1
 .30. ، ص(2002دار الفكر العريب، : القاىرة  )، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  

2
،  1. ، ج( م2007دار الفكر،  : بَتوت لبنان )  ،جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،  

 .7. ص



2 

 

 

 

 الىت تقدم ىف العملية الدروسمادة و ىى جزء من ادلنهج و 3."من منثور العرب و منظومهم

قال . التعليمية، حيث تعلم اللغة العربية أمر مهم ألن لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف

 : 2اهلل تعاىل ىف سورة يوسف اآلية 

  

   
     

 ىى مهمة جدا ألهنا العربيةكما اآلية ادلذكورة ديكن أن يكون مفهوما أن اللغة 

 .لغة ادلصادر اإلسالمية، وتستخدم ىف العبادة كالصالة و الذكر وغَت ذلك

 أهنا لغة الوحي، نزل هبا الذكر احلكيم ليخرج شرفايكفي اللغة العربية رفعة و 

الناس من الظلمات إىل النور، و قد تعلق هبا العجم عن طريق القرآن الكرمي، فسكنت 

 4.قلوهبم، و استولت على ألسنتهم، و كادت تنسيهم رطانتهم

   
   

  
   
     

                                                 
3
 .7. ص ادلرجع نفسو،الشيخ مصطفى الغالييٌت، 

4
دار الكتب : الفاتح)، طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية ىف الًتبية اإلسالمية فخر الدين عامر،  

 .13. ص ،(1992الوطنية، 
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  ( 103  – 102:النحل) 

 من األىداف، األوىل أىداف عامة، هتدف إىل رلموعتانلتدريس اللغة العربية 

الًتبية القومية الوطنية حتقيقا دلقاصد اجتماعية و سياسية و تربية، و ىي يف رلملها تعٌت 

بتكوين ادلواطن الصاٌف ادلمتآلف مع قومو و رلتمعو، ادلتمسك بقيم عقيدتو اإلسالمية 

  5.السمحاء

 تدريس اللغة العربية، فهي األىداف اخلاصة الىت تتعلق أىدافأما اجملموعة من 

بالتحصيل اللغوي من ناحية ما حيققو ىذا التحصيل من عادات و مهارات و قدرات 

 6.مرتبطة بفروع اللغة العربية

، وخاصة بالنسبة للمراجع وإىل للمسلمُتأعضاء الدافع السليم العربية  إمتيازات

اللغة العربية، على حد سواء باعتبارىا لغة دينية، أو لغة العلم والتكنولوجيا، فضال عن لغة 

                                                 
5
 .19.  ، صادلرجع نفسوفخر الدين عامر،  

6
 .21.  ، صادلرجع نفسوفخر الدين عامر،  
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ومن ادلتوقع أن الدافع إىل القيام بدور نشط للجيل مستعد للتعلم .  التخاطب الدويل

 .وتعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية يف اندونيسيا ليس مفيد لفهم تعاليم اإلسالم بشكل عام 

 7 .فقط، ولكن أيضا دلعرفة تأثَت اللغة العربية يف تنمية الثقافة الوطنية و استخدامها

نظام صويت رمزي، ذو مضامُت : و من ىنا ديكننا حتديد مفهوم اللغة بأهنا

زلددة، تتفق عليو مجاعة معنية، و يستخدمو أفرادىا ىف التفكَت و التعبَت و االتصال فيما 

 8.بينهم

 9.أراده و أحبو: الرغبة مصدر من كلمة رِغب يرَغب َرغًبا و ُرغًبا و َرْغَبًة فيو 

 ثابت اجتاه الرغبة ىي أن( 57: 2003 )كتابو يف (Slameto)يذكر سالمتوا 

 مستمر األنشطة، ىي أنشطة الىت ترغب للشخص أن تنظر بشكل بعض وتذكر إلشعار

 .بسرور وأشار

                                                 
7
 Juwairiah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), 

h. 31. 
8
 .30. ، ص(2002دار الفكر العريب، : القاىرة  )، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  

9
 .268. ، ص(1998لبنان، : بَتوت)ادلنجد ىف اللغة و األعالم،  
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 من خارج، إكراه دون باحلس وجود على تقوم اليت الرغبة ىي اإلرادة حقيقة،

 .دث اٌفأو ادلوضوع يف رغبة أو حاجة شخص لألن

 تأثَت ىف نتيجة ىف كل ألناختالف  يف السبب كان. رغبة سلتلفة لكل الفرد

ولذلك، . إىل موضوع متساو، لكن ختتلف ىف اإلرادة و لو تظهر رغبتهم استنادا. الفرد

وراء ذلك الرغبة انتباه جاذب يصنع للفرد النظر و إدراك احلسى . للرغبة صفة شخصية

 .ادلتنوع

حيث القدرة  من اجلامعة محلوا األزواد اخلاصة، سواء الطلبة إىليدخل حقيقة، 

 إن الطلبة اجلامعة، ىف. احلياة الفردية والظروف خلفية أن والظروف الشخصية الفكرية

ىو حال طبيعي يرجى الطلبة  ما .الوضع يف ادلدرسة السابقة سلتلفا مع يواجهون واقعا

 .يستطيعون أن ينتهو دراستهم ىف وقت قصَت و يتحصلو اإلجناز اجليد

الطلبة أن يبلغوا على ذلك وديلكوا ادلهارات و مهٍت ىف  يستطيع لذلك لكي

مها ىف  مألن للرغبة دورا. رلاذلا، جيب أن يعضد بالعامل السيكولوجي الفرد، أحده الرغبة

إذا الشخص ال ديلك الرغبة لدراسة الشيء فال يستطيع أن يعطى ما . حتصيل اإلجناز

و العكس، إذا الشخص ديلك الرغبة لدراسة الشيء . يُرجى و ال ينجح باجليد ىف التعليم

 .فيستطيع أن يعطى ما يُرجى و ينجح باجليد ىف التعليم



6 

 

 

 

يف  يفعل جيدا توقع شيء أن ديكن اىتمام يف التعلم ال يكن الشخص مل إذا

 .النتائج أفضل أن تكون ديكن توقع مث ومن واحد يتعلم باىتمام، كان وإال إذا دراستو،

 أساسي جامعة أنتساري اإلسالمسة احلكومية بنجرماسُت، كلية الًتبيو أمر

 يف كلية الًتبيو الذي من أقسام قسم العربية قسم تعليم اللغة و. التعليم اإلسالمي لتطوير

اإلبكاري و سريع اإلجابة  العربية يف والدة عامل التعليم اللغة اليت ىي متفوقة لديو الرؤية

 .العربية اللغة والتطوير تعلم التعليم والبحث للتطورات يف رلال

 ليبحث عن التأثَت بُت الرغبة الطلبة و إجنازىم  بقسم تعليم اللغة العربية لذلك،

عمقا فتأخذ الباحثة ادلكان ىف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت مبجتمع 

 .2011البحث الطلبة عام 

يف . ىم يتبعون تعليم اللغة العربية ىف ثالث الفصل الدراسي 2011الطلبة عام 

 طالبا، ولكن يف هناية ادلطاف بعض الطلبة 84 كلهم 2011بداية التعليم الطلبة عام 

 ذلك أن البيانات ىف مستوي .يريدون أن ينقلوا لقسم آخر أو تركوا الدرس بأسباب سلتلفة

 .طالبا فقط بقسم تعليم اللغة العربية 61خامس قّيد 

قيام النشاط، خاصة ىف عملية التعليم لطلبة، فًتيد الباحثة  الرغبة يف ألمهية ونظرا

 .على إجناز الطلبة كبَت أن تبحث بعميق ىل الرغبة تأثَت
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كيف رغبة الطلبة بقسم تعليم اللغة  ادلزيد حول تواجو الباحثة دلعرفة بذلك،

 .على اإلجناز ىناك التأثَت العربية و ىل

 العلمي بادلوضوع البحث تبحثأن بناء من خلفية البحث السابقة، تريد الباحثة 

 م بكلية 2011الربط بين رغبة الطلبة و إنجازهم بقسم تعليم اللغة العربية العام  ": 

 ."التربية جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

  البحثسؤال - ب

 ىو، كيف الربط بُت سؤال البحثمن خلفية البحث السابقة  دتكن أن تأخذ 

 ؟2011رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة العربية اليت مت احلصول الطلبة العام 

 اإلجرائيالتحديد  - ج

لتجنب سوء الفهم ذلذا ادلصطلح من ىذا البحث ىو ضروري لتوضيح معٌت 

 :بعض تعريف عملي، على النحو التايل

 معُتالرغبة ىي  ميل الشخص ىف السلوك الىت توجو الىتمام موضوع أو نشاط  -1

كثرة أو قليلة من الرغبة إىل العمل، تقّرر اإلجناز . مدفوعا للسرور ألنو نافعا لو
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الشخص ىف العمل الوظيفة ألن الدفع و الكفاية و احلركة و اإلقتناع العمل مناسب 

 .مبا رغبتو

مشاركة التعليم و اىتمامهم ىف عملية التعليم و  يف ة الطلبو الرغبة ىنا تري من نشاط

ة بقسم موقف الطلب و مي يف التعلىمستقل و م اللغة العربيةنشاطهم ىف عملية التعليم

 . اللغة العربيةتعليم

فيما يتعلق باإلجناز، تأخذ الباحثة  10.التحصيل الدراسى ما مت القيام بو ىواإلجناز  -2

البحث ىف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ىف كلية الًتبية بقسم 

 .(IPK) اليت يتم عرضها من التقدير 2011تعليم اللغة العربية ىف الطلبة العام 

 البحثهدف  - د

إلثبات الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اذلدف يف ىذا البحث ىو 

 . كلية الًتبية جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت2011اللغة العربية العام 

 أهمية البحث-  هـ

نتائج ىذا البحث يرجى أن يعطى إشًتاك ىف عامل الًتبية و التعليم، على النحو 

 :التاىل
                                                 

  895. صادلرجع نفسو،  10
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 أمهية النظرية -1

يرجي ىذا البحث معلومات عن الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللعة 

 .2011العربية، خاصة ىف العام 

 أمهية العملية -2

 دلنشأة ( أ

نشأة الًتبية خاصة للمحاضرين إلستعداد يرجي ىذا البحث فائدة إجيابية مل

  .ادلهنية ىف التعليم الكفاءة زيادةعملية التعليم و 

 للباحثة ( ب

لزيادة ادلعلومات الباحثة ىف تقدير التعليم لًتقية رغبة الطلبة بقسم التعليم  (1

 .اللغة العربية

 الشيء نفس دراسة يف يرغبون الذين اآلخرين للباحثُت أولية ومعلومات (2

 فيما أو التحقيق مبوضوع يتعلق فيما سواء أوسع، تغطية حنو توسيعو أو

 .البحث مبوضوع يتعلق

 المسلمات األساسية و فرضية البحث  - و

 ادلسلمات األساسية  -1

 :ىف ىذا البحث تفًتض الباحثة أن
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 .لكل الطلبة فرصة ليوجدوا اإلجناز اجليد ىف اجلامعة ( أ

 .بالرغبة ادلرتفع جيتهد الطلبة ىف التعليم ( ب

 فرضية البحث -2

 وادلراجع ادلتعلقة برغبة ىف القسم، ومن مث ديكن فرضية البحثبناء على 

 : ، وىيفرضية البحثصياغة 

يوجد الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة ( : aH)الفرضية البديلة 

 م بكلية الًتبية جامعة أنتسارى 2011العربية العام 

 .اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

  هيكل البحث - ز

يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة ىيكل البحث يتكون من مخسة أبواب و كل 

 :باب يتكون من عدة أقسام وىي كما يلي

حتديد البحث و ال و أسئلة الباب األول مقدمة تتضمن على خلفية البحث

اإلجرائي و أىداف البحث و أمهية البحث و ادلسلمات األساسية و فرضية البحث و 

 .ىيكل البحث
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الباب الثاىن إطار النظري يتضمن على تعريف الرغبة و العوامل اليت تؤثر على 

الرغبة و أنواع الرغبة و تعريف اإلجناز و العوامل اليت تؤثر على اإلجناز والربط بُت الرغبة و 

 .اإلجناز

 البحث و مدخل و البحثنوع  يتضمن على  البحثمنهج الباب الثالث

تصميم البحث و رلتمع البحث و البيانات و مصادرىا و أساليب مجع البيانات و 

 .تصميم القياسات و أسلوب معاجلة البيانات و حتليل البيانات

 و تقدمي البيانات، البحثالباب الرابع تقرير البحث الذي يتضمن حملة عن ميدان 

 .وحتليل البيانات و تفسَتىا

 . البحثمقًتحاتالباب اخلامس اخلادتة تتضمن على خالصة و توصيات و 
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 .، فالفرضية البديلة مرفوضةجدوال t   >حساب tإذا الباب الثاني


