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ــــاإله داءـــ  

 

 إلى : العلمى أهدي هذا البحث

 .والدي المحترمين المحبوبين اسعدهما الله تعالى في الدنيا و اآلخرة 

 ارك يد و الحزن، بزوجتي المحبوبة سري واتي دوي التي ترافقني في السع

 اللعليها في الدنيا و اآلخرة

  ابنتي الجميلة أميرة نجمي أوفى جمزة و ابني الجميل أحمد ريحان فردوس

 حمزة جعلهما الله تعالى ناجحا و ناجحة في الدنيا و اآلخرة.

 أختي الصغيرة المحبوبة، اسعدها الله تعالى في الدنيا و اآلخرة 
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  رتقديو شكر     

  
  

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. والصالة والسالم على النبي العربي 
  األمين، وعلى اله و أصحابه أجمعين.

وبعد، برحمة الله تعالى وعونه قد انتهى الباحث من إتمام كتابة هذا البحث 
علم اللغة ت تأثير خلفية الطلبة الدراسية و كفاءتهم على دافعيتهم في "العلمى تحت العنوان 

نيل درجة ل" لتكملة بعض الشروط  العربية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية ماالنج 
في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية الماجستير 
  بماالنج .

  و في هذه المناسبة المباركة قدم الباحث الشكر إلى:
ة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي، مدير الماجستير رجاهراا األستاذ الدكتور موجي .١

  الحكومية ماالنج.
، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك الماجستير األستاذ الدكتور مهيمن .٢

  إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
العليا ية الدراسات كلبالعربية  اللغةاديناتا، رئيس قسم تعليم غولدانا وار فضيلة الدكتور  .٣

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.

حمد و الدكتور م الماجستير، األستاذ الدكتور مهيمن ن،مشرفين محاضرين كريمي .٤
عبد الحميد الماجستير على اشرافهما في عملية هذا البحث العلمى منذ بداية الكتابة 

 حتى نهايتها.

 . الك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنجبجامعة موالنا م ةأساتذ .٥

نا مالك إبراهيم جامعة موال العلياكلية الدراسات بالعربية  اللغةقسم تعليم أصحابي في  .٦
 ي عملية هذا الذين يشجعوني ويساعدوني ف اإلسالمية الحكومية بماالنج
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 البحث العلمي منذ تقديم عنوان البحث العلمي والخطة حتى إنتهاء هذا البحث
 التكميلي. 

و األساتذات في المدارس الميداني هذا البحث العلمي ، بارك الله فيهم .  ةاألساتذ .٧
  آمين.

  
  م         ٢٠١٨ اغسطسماالنج،                                                          
  الباحث                                                         
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  مستخلص البحث
تأثير خلفية الطلبة الدراسية و كفاءتهم على دافعيتهم  م، ٢٠١٤، هادي نوردي حمزة

موالنا  ، رسالة الماجستير بجامعةفي تعلم اللغة العربية بالمدارس الثانوية ماالنج
براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة مالك إ

العربية ، المشرف األول : البروفسور الدكتور مهيمن الماجستير ، والمشرف الثاني 
  : محمد عبد الحميد الماجستير

  : خلفية الطلبة الدراسيىة، الكفاءة اللغوية، دافعية الطلبة الكلمات األساسية
للغة العربية بالمدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج مشاكل. منها، لتعليم ا

المشكلة األولى ، عدم التناسب في طبقة التربية للطلبة. ال يلتحق طلبة المدارس 
) دائما. و كذلك ال MA) إلى المدارس الثانوية اإلسالمية (MTsالمتوسطة اإلسالمية (

) العامة دائما. SMA) إلى المدارس الثانوية (SMPيلتحق طلبة المدارس المتوسطة العامة (
المشكلة الثانية كفاءة الطلبة في اللغة العربية التي اصبحت امر مهم في عملية تعلم اللغة 

  العربية.
إن هذا البحث هو الترابطي الذي يبحث في تأثير خلفية الطلبة الدراسية و  

بة المدارس الثانوية العربية لدى طل كفاءتهم في اللغة العربية على دافعيتهم في تعلم اللغة
) 1Xاإلسالمية بماالنج. يهدف هذا البحث لكشف الترابط بين خلفية الطلبة الدراسية (

) و كيف تأثير المتغيرين المستقلين Yفي تعلم اللغة العربية ( ) و دافعيتهم2Xو كفاءتهم (
  على المتغير التابع المذكور. 

و المنهج االرتباطي لكشف الترابط بين اختار الباحث مدخل البحث الكمي 
المتغيرات المبحوثة والتعبير عنها بصورة رقمية. و استخدم الباحث االرتباط المتعدد 

  لتحليل البيانات.
 جدولR>  ٠،٣١٧= حساب Rأما خالصة هذا البحث تدل على أن نتيجة 

جة كاي يو نتيحة اختبار انحدار متعدد بأن نتالترابط الضعيف بمعنى لها  ٠،١١٣



 
 

 ك
 

 %١،٠٠=  تأثير ) 2X) و كفاءتهم (1Xبمعنى لخلفية الطلبة الدراسية ( ٠،١٠٠مربع 
  ). Yعلى دافعيتهم في تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية ماالنج (

معروفا في نتيجة هذا البحث عوامل أخرى  التي تؤثر دافعية طلبة المدارس 
 ٩٩٬٠٠تعلم اللغة العربية سوى خلفية الطلبة الدراسية و كفاءتهم بــــ  الثانوية االسالمية في

، وهذه النتيجة اكثر من تأثير خلفية الطلبة الدراسية و كفاءتهم اللغوية. لذلك %
دراسية مؤسسات التربية اإلسالمية التي فيها تعليم اللغة العربية فينبغي التهتم على الخلفية ال

طريقة التدريس   لبة فحسب بل الزم علينا ان نطّور استرتيجية ووكفاءة اللغوية لدى الط
  المبتكر لنيل النتيجة الجيدة . 
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ABSTRACT 
 

Hadi Nurdi Hamzah, 2014, The effect of  student’s education background and 
their language competence to their motivation in studying Arabic at Islamic 
Senior High School of Malang, Thesis, Postgraduate Program in Arabic 
Language Education, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of 
Malang, Advisors : (1) Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A., (2) Dr. H. M. Abdul 
Hamid, M.A. 

 
Keywords : Student’s education background, language competence, students’ 

motivation. 
 
The Arabic language learning at Islamic Senior High School in Malang city 

still has troubles. Among many troubles – first- no linearity in educational level of 
students. Irregularity, students from Islamic Junior High School (Mts) is not going 
to Islamic Senior High School (MA) and students from Junior High School (SMP) 
not going to Senior High School (SMA). The second trouble was language 
competence of students which important thing in process of Arabic language 
learning.   

The research was a correlation research that discussed the influence of 
educational background and language competence on Arab language learning 
motivation of Islamic Senior High School students in Malang city. This research 
aimed at discovering the relationship between the educational background (X1) and 
the language competence of students (X2) and their motivation to learn Arabic (Y) 
as well as how did the two independent variables effect on the dependent variable. 

The researcher used a quantitative research approach and a correlation 
reserach to discover the relationship between the examined-variables and described 
it in numbers as the data. Furthermore, the researcher uses a double correlation to 
analyze data. 

The results of this research based on R analizing with SPSS showed that the 
value of Rcount = 0,317. This value is bigger than > Rtabel = 0,113 with 300 
respondents and degree of significant 5% {Rcount = 0,317 > Rtabel = 0,113 (N=300, 
=5%)} it means correlation level is low. And results of the double regression earns 
value of the Chi Squared = 0.100, which means that the effect of the students 
educational background (X1) and their language competence (X2) on their  
motivation to learn Arabic language (Y) was 1,00%. 

From the results of this known that other factors that affect to their 
motivation in learning Arabic language other than students educational background 
and language competence is 99,00%, this value is bigger than effect of students 
educational background and language competence. Therefore, Islamic institution 
that learning Arabic language should no cares for students educational background 
and language competence only, but develops teaching strategies and methods 
innovative to get maximal output.  
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ABSTRAK 
 

Hadi Nurdi Hamzah, 2014, Pengaruh latar belakang pendidikan dan kompetensi 
bahasa terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah se-
Kota Malang, Tesis, Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I : Prof. Dr. H. 
Muhaimin, M.A., Pembimbing II : Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A. 

 
Kata Kunci : Latar belakang pendidikan siswa, kompetensi bahasa, motivasi siswa 
 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah di kota Malang masih 
mengalami berbagai kesulitan. Di antara masalah yang muncul itu adalah, pertama, 
tidak linearnya pendidikan siswa. Siswa yang berasal dari Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) tidak selalu melanjutkan studinya ke Madrasah Aliyah (MA) dan begitu pula 
siswa dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak selalu melanjutkan studinya ke 
Sekolah Menengah Atas (SMA) . Masalah yang kedua adalah kompetensi bahasa 
setiap siswa yang juga merupakan hal penting dalam proses pembelajaran Bahasa 
Arab. 

Penelitian ini adalah penelitian korelasi yang membahas pengaruh latar 
belakang pendidikan dan kompetensi bahasa terhadap motivasi belajar bahasa Arab 
siswa Madrasah Aliyah se-Kota Malang. Penelitian bertujuan untuk untuk 
mengungkap hubungan antara latar pendidikan siswa (X1), kompetensi bahasa 
siswa (X2) dan motivasi belajar bahasa Arab siswa (Y) serta bagaimana pengaruh 
dua variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut. 

Peneliti memilih pendekatan penelitian kuantitatif dan metode penelitian 
korelasi untuk mengungkap hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan 
memaparkannya dalam data yang berupa angka. Dan peneliti memilih korelasi 
ganda untuk menganalisis data. 

Adapun kesimpulan hasil penelitian berdasarkan perhitungan R melalui 
program SPSS menunjukkan bahwa nilai Rhitung = 0,317. Hasil tersebut lebih besar 
nilainya dari  Rtabel = 0,113 dengan jumlah responden sebanyak 300 responden dan 
derajat kesalahan 5% {Rhitung = 0,317 > Rtabel = 0,113 (N=300, =5%)}. Hal ini  
berarti bahwa tingkat hubungannya rendah. Dan berdasarkan hasil perhitungan 
regresi ganda bahwa harga Chi Kuadrat = 0,100 yang berarti bahwa latar belakang 
pendidikan siswa (X1) dan kompetensi bahasa siswa (X2) berpengaruh sebesar 
1,00% terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah se-Kota 
Malang (Y). 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor lain  yang dapat 
mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah se- Kota 
Malang selain latar belakang pendidikan siswa dan kompetensi bahasa siswa 
sebesar 99,00%, nilai yang jauh lebih besar daripada pengaruh latar belakang 
pendidikan dan kompetensi bahasa siswa. Oleh karena itu, lembaga-lembaga 
pendidikan Islam yang didalamnya terdapat pengajaran bahasa Arab hendaknya 
tidak hanya memperhatikan latar belakang pendidikan dan kompetensi bahasa 
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siswa saja, akan tetapi juga senantiasa mengembangkan strategi dan metode 
pembelajaran secara inovatif untuk mencapai hasil maksimal. 
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  مستخلص البحث
تأثير خلفية الطلبة الدراسية و كفاءتهم على دافعيتهم  م، ٢٠١٤، هادي نوردي حمزة

موالنا  ، رسالة الماجستير بجامعةبية بالمدارس الثانوية ماالنجفي تعلم اللغة العر 
مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 
العربية ، المشرف األول : البروفسور الدكتور مهيمن الماجستير ، والمشرف الثاني 

  : محمد عبد الحميد الماجستير
  : خلفية الطلبة الدراسيىة، الكفاءة اللغوية، دافعية الطلبة الكلمات األساسية

لتعليم اللغة العربية بالمدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج مشاكل. منها، 
المشكلة األولى ، عدم التناسب في طبقة التربية للطلبة. ال يلتحق طلبة المدارس 

) دائما. و كذلك ال MAمية () إلى المدارس الثانوية اإلسالMTsالمتوسطة اإلسالمية (
) العامة دائما. SMA) إلى المدارس الثانوية (SMPيلتحق طلبة المدارس المتوسطة العامة (

المشكلة الثانية كفاءة الطلبة في اللغة العربية التي اصبحت امر مهم في عملية تعلم اللغة 
  العربية.

دراسية و  لبة الإن هذا البحث هو الترابطي الذي يبحث في تأثير خلفية الط
 كفاءتهم في اللغة العربية على دافعيتهم في تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوية

) 1Xاإلسالمية بماالنج. يهدف هذا البحث لكشف الترابط بين خلفية الطلبة الدراسية (
لين ستق) و كيف تأثير المتغيرين المYفي تعلم اللغة العربية ( ) و دافعيتهم2Xو كفاءتهم (

  على المتغير التابع المذكور. 
اختار الباحث مدخل البحث الكمي و المنهج االرتباطي لكشف الترابط بين 
المتغيرات المبحوثة والتعبير عنها بصورة رقمية. و استخدم الباحث االرتباط المتعدد 

  لتحليل البيانات.
 جدولR>  ٠،٣١٧= حساب Rأما خالصة هذا البحث تدل على أن نتيجة 

و نتيحة اختبار انحدار متعدد بأن نتيجة كاي الترابط الضعيف بمعنى لها  ٠،١١٣



 
 

 ق
 

 %١،٠٠=  تأثير ) 2X) و كفاءتهم (1Xبمعنى لخلفية الطلبة الدراسية ( ٠،١٠٠مربع 
  ). Yعلى دافعيتهم في تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية ماالنج (

حث عوامل أخرى  التي تؤثر دافعية طلبة المدارس معروفا في نتيجة هذا الب
 ٩٩٬٠٠تعلم اللغة العربية سوى خلفية الطلبة الدراسية و كفاءتهم بــــ  الثانوية االسالمية في

، وهذه النتيجة اكثر من تأثير خلفية الطلبة الدراسية و كفاءتهم اللغوية. لذلك %
على الخلفية الدراسية  العربية فينبغي التهتم مؤسسات التربية اإلسالمية التي فيها تعليم اللغة

طريقة التدريس   وكفاءة اللغوية لدى الطلبة فحسب بل الزم علينا ان نطّور استرتيجية و
  المبتكر لنيل النتيجة الجيدة . 
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ABSTRACT 
 

Hadi Nurdi Hamzah, 2014, The effect of  student’s education background and 
their language competence to their motivation in studying Arabic at Islamic 
Senior High School of Malang, Thesis, Postgraduate Program in Arabic 
Language Education, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of 
Malang, Advisors : (1) Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A., (2) Dr. H. M. Abdul 
Hamid, M.A. 

 
Keywords : Student’s education background, language competence, students’ 

motivation. 
 
The Arabic language learning at Islamic Senior High School in Malang city 

still has troubles. Among many troubles – first- no linearity in educational level of 
students. Irregularity, students from Islamic Junior High School (Mts) is not going 
to Islamic Senior High School (MA) and students from Junior High School (SMP) 
not going to Senior High School (SMA). The second trouble was language 
competence of students which important thing in process of Arabic language 
learning.   

The research was a correlation research that discussed the influence of 
educational background and language competence on Arab language learning 
motivation of Islamic Senior High School students in Malang city. This research 
aimed at discovering the relationship between the educational background (X1) and 
the language competence of students (X2) and their motivation to learn Arabic (Y) 
as well as how did the two independent variables effect on the dependent variable. 

The researcher used a quantitative research approach and a correlation 
reserach to discover the relationship between the examined-variables and described 
it in numbers as the data. Furthermore, the researcher uses a double correlation to 
analyze data. 

The results of this research based on R analizing with SPSS showed that the 
value of Rcount = 0,317. This value is bigger than > Rtabel = 0,113 with 300 
respondents and degree of significant 5% {Rcount = 0,317 > Rtabel = 0,113 (N=300, 
=5%)} it means correlation level is low. And results of the double regression earns 
value of the Chi Squared = 0.100, which means that the effect of the students 
educational background (X1) and their language competence (X2) on their  
motivation to learn Arabic language (Y) was 1,00%. 

From the results of this known that other factors that affect to their 
motivation in learning Arabic language other than students educational background 
and language competence is 99,00%, this value is bigger than effect of students 
educational background and language competence. Therefore, Islamic institution 
that learning Arabic language should no cares for students educational background 
and language competence only, but develops teaching strategies and methods 
innovative to get maximal output.  
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ABSTRAK 
 

Hadi Nurdi Hamzah, 2014, Pengaruh latar belakang pendidikan dan kompetensi 
bahasa terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah se-
Kota Malang, Tesis, Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I : Prof. Dr. H. 
Muhaimin, M.A., Pembimbing II : Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A. 

 
Kata Kunci : Latar belakang pendidikan siswa, kompetensi bahasa, motivasi siswa 
 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah di kota Malang masih 
mengalami berbagai kesulitan. Di antara masalah yang muncul itu adalah, pertama, 
tidak linearnya pendidikan siswa. Siswa yang berasal dari Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) tidak selalu melanjutkan studinya ke Madrasah Aliyah (MA) dan begitu pula 
siswa dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak selalu melanjutkan studinya ke 
Sekolah Menengah Atas (SMA) . Masalah yang kedua adalah kompetensi bahasa 
setiap siswa yang juga merupakan hal penting dalam proses pembelajaran Bahasa 
Arab. 

Penelitian ini adalah penelitian korelasi yang membahas pengaruh latar 
belakang pendidikan dan kompetensi bahasa terhadap motivasi belajar bahasa Arab 
siswa Madrasah Aliyah se-Kota Malang. Penelitian bertujuan untuk untuk 
mengungkap hubungan antara latar pendidikan siswa (X1), kompetensi bahasa 
siswa (X2) dan motivasi belajar bahasa Arab siswa (Y) serta bagaimana pengaruh 
dua variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut. 

Peneliti memilih pendekatan penelitian kuantitatif dan metode penelitian 
korelasi untuk mengungkap hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan 
memaparkannya dalam data yang berupa angka. Dan peneliti memilih korelasi 
ganda untuk menganalisis data. 

Adapun kesimpulan hasil penelitian berdasarkan perhitungan R melalui 
program SPSS menunjukkan bahwa nilai Rhitung = 0,317. Hasil tersebut lebih besar 
nilainya dari  Rtabel = 0,113 dengan jumlah responden sebanyak 300 responden dan 
derajat kesalahan 5% {Rhitung = 0,317 > Rtabel = 0,113 (N=300, =5%)}. Hal ini  
berarti bahwa tingkat hubungannya rendah. Dan berdasarkan hasil perhitungan 
regresi ganda bahwa harga Chi Kuadrat = 0,100 yang berarti bahwa latar belakang 
pendidikan siswa (X1) dan kompetensi bahasa siswa (X2) berpengaruh sebesar 
1,00% terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah se-Kota 
Malang (Y). 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor lain  yang dapat 
mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah se- Kota 
Malang selain latar belakang pendidikan siswa dan kompetensi bahasa siswa 
sebesar 99,00%, nilai yang jauh lebih besar daripada pengaruh latar belakang 
pendidikan dan kompetensi bahasa siswa. Oleh karena itu, lembaga-lembaga 
pendidikan Islam yang didalamnya terdapat pengajaran bahasa Arab hendaknya 
tidak hanya memperhatikan latar belakang pendidikan dan kompetensi bahasa 



 
 

 ت
 

siswa saja, akan tetapi juga senantiasa mengembangkan strategi dan metode 
pembelajaran secara inovatif untuk mencapai hasil maksimal. 
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  الفصل األول
  االطار العام

 مقدمة  .أ
سالم في هذا يبدأ مند انتشار اإل –تاريخيا  –إن تعليم اللغة العربية في اندونيسيا 

البلد في القرن الثالث عشرة. و الرأي اآلخر يقول أن اللغة العربية قد دخلت مع 
غة لاإلسالم، من القرن السابع حتي الثامن الميالدي. و اشارت هذه الحقائق أن ال

العربية في اندونيسيا لديها دور في الثقافة و المجتمع اإلندونيسي قبل اللغات 
األجنبية األخري مثل اللغة اإلنجليزية. و قد ساعد حضور اللغة العربية في زيادة 

  ٢المفردات اإلندونيسية و الثقافة الوطنية.
 لتي تشرفية ااإلسالمس ر في المدا مهمة تعليمية اللغة العربية مادة اصبحتلذلك 
. والمدارس المقصودة لها ثالثة أنواع، وهي المدرسة ن الدينية اندونيسياؤو وزارة الش

   .اإلبتدائية اإلسالمية و المتوسطة و الثانوية اإلسالمية
المادة اللغة العربية هي المادة التعليمية التي توجه إلى تربية الكفاءة  في اللغة 

الكفاءة اإلستقبالية هي الكفاءة التي يستخدمها  ٣جية.العربية استقبالية كانت او انتا
الطلبة لفهم كالم الشخص اآلخر و لفهم النصوص العربية. و الكفاءة اإلنتاجية هي 
الكفاءة التي يستخدمها الطلبة وسيلة اإلتصال لسانية كانت أو كتابية. هاتان 

قرآن سالمية من الالكفاءتان مهمة جدا في المساعدة على التفهم الجيد للرسالة اإل
   الكريم و الحديث النبوي و الكتب اإلسالمية العربية التي يستفيد منها الطلبة.

من ناحية التعليم، في العصر الحديث وجد انحـراف الدوافع في تعليم اللغة العربية 
في المرحلة اإلبتدائية و المرحلة المتوسطة خاصة في المدارس التي أدارتها وزارة 

                                                
2 Ainin, Moh. Fenomena Demotivasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah: Penyebab dan 

Alternatif Pemecahannya. (Malang: Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2011) p. 2  
3 Departemen Agama RI. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Jakarta: tanpa penerbit. 2008 



٢ 
 

 
 

نية مثل المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و المدرسة المتوسطة اإلسالمية و الشؤن الدي
المدرسة الثانوية اإلسالمية. و انحراف الدوافع هو المثير الذي يصد فعال معينا. و 
في مجال تعليم اللغة العربية العوامل التي تسبب انحراف الدوافع في تعليم اللغة 

  العربية. و هي :
  الخلفية الدراسية .١

م اللغة التربية و منها تعليبدينة ماالنج هي احد المدن الكبيرة التي تهتم م
نعرف هذه الحقيقة على أن المدارس اإلسالمية قد انتشرت في هذه العربية. 

في  ٤٨مدرسة تتكون من  ٩٠المدينة. عدد المدارس اإلسالمية في ماالنج 
. ٤المرحلة الثانوية في ١٥في المرحلة المتوسطة و ٢٧المرحلة  الإلبتدائية و 

فلذلك اصبح تعليم اللغة العربية مادة الزمة. و الزم على كل طلبة لديها استعداد 
الكفاءة اللغوية الجيدة. و لكن الحقائق الميدانية مختلفة. كثير من الطلبة 
الملتحقون الى المدارس الثانوية اإلسالمية هم خريجون المدارس المتوسطة 

   ٥.%٧٠ل عددهم إلىو قد وص )SMPالعمومة (
  الكفاءة اللغوية .٢

يها امادة  التي ف –في الحقيقة، طبيعي عن كل طالب في المدرسة اإلسالمية 
 بأنها غويةالل الكفايةلديه الكفاءة اللغوية الجيدة. و قد عّرف  –اللغة العربية 

 ةالصوتي الفونيمات من محدود عدد من الجمل من هائل عدد إنتاج على القدرة
 جمل يف تنتظم مورفيمات في وتجمعها المنتجة األصوات ربط على والقدرة

)، و الحقائق الميدانية مختلف بالنظرية. كثير من طلبة ١٩٦٥(تشومسكي، 
المدارس الثانوية اإلسالمية ليس عنده الكفاءة اللغوية الجيدة ألنه ال يدرس اللغة 

مقررة و في النهاية لعربية الالعربية قبلها. فلذلك يواجه الصعوبة في فهم مادة اللغة ا

                                                
4 Rohmad, dkk. Small, Beautiful nan Powerful, Sebuah Ikhtiar Menyemai Potensi Jajaran Kementerian 

Agama Kota Malang. (Malang: UIN Press. 2013) p. 12 
5 Ibid. pp. 2-4 
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تسبب إلى عدم االرادة في تعليم اللغة العربية ألن صعوبة المادة اللغة العربية أعلى 
 من الكفاءة اللغوية التي لديهم.   

ذُكر في كتاب "العربية بين يديك" أن الكفاية اللغوية تتكون من (أ) المهارات 
الكالم (الحديث)،  -٢لمسموع)، االستماع (فهم ا -١اللغوية األربع، و هي : 

الكتابة (اآللية و اإلبداعية  و (ب) العناصر  -٤القراءة (فهم المقروء)،  – ٣
 -٢األصوات (و الظواهر الصوتية المختلفة)،  -١اللغوية الثالثة، و هي : 

التراكيب النحوية (مع قدر  -٣المفردات (و التعابير السياقية و االصطالحية)، 
  ٦د النحو و الصرف و اإلمالء).مالئم من قواع

و نحن نستسطيع ان نعرف نتيجة الكفاءة اللغوية لدى الطلبة من نتيجة 
االختبار التي تتضمن على (أ) المهارتين ( مهارة القراءة و الكتابة) العنصرين 

  اللغوية ( المفردات و التركيب النحوية و الصرفية).   
لخلفية اتأثير وضوع البحث العلمي "انطالقا من هذه الحالة اختار الباحث م 

 لمدارسادافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة  على اللغويةو الكفاءة  الدراسية
 ". ماالنج فيالثانوية اإلسالمية 

 البحث اسئلة  .ب
و أسئلة في هذا البحث هي ما تسمى بأسئلة البحث الترابطي، ألن الترابطي 

ي ن أو أكثر. واسئلة هذا البحث التهذه األسئلة تسأل عن ارتباط بين متغيري
 قدمها الباحث كما يلي : 

تأثير الخلفية الدراسية على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس كيف  .١
 ؟ الثانوية اإلسالمية في ماالنج

                                                

 ، (الرياض: مؤسسة الوقف اإلسالمي،العربية بين يديكالفوزان، عبد الرحمن بن إبراهيم وآخرون،  ٦ 
  م)، ص. ج ٢٠٠٣ – ١٤٢٤
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كيف تأثير الكفاءة اللغوية على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس  .٢
 ماالنج ؟ الثانوية اإلسالمية في

الثانوية  لدى طلبة المدارسكيف تأثير الخلفية الدراسية على الكفاءة اللغوية  .٣
  اإلسالمية في ماالنج ؟

م اللغة العربية معا على دافعية تعل اللغويةكيف تأثير الخلفية الدراسية و الكفاءة  .٤
 لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج؟

 هداف البحثأ  .ج
ذا فأهداف هث عالقة بأسئلة البحث التي قدمها الباحث. ألهداف البح 

   البحث كما يلي :
ة على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلب الخلفية الدراسيةتأثير  كشفل .١

 .المدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج
لكشف تأثير الكفاءة اللغوية على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة  .٢

 اإلسالمية في ماالنج. المدارس الثانوية
لكشف تأثير الخلفية الدراسية على الكفاءة اللغوية لدى طلبة المدارس  .٣

 الثانوية اإلسالمية في ماالنج.
لكشف تأثير الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية على دافعية تعلم اللغة  .٤

 العربية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج.
 حدود البحث  .د

لبحث المحدود أى المحدود في طاقة أو مال أو وقت و غيرذلك. و هذا ا
 حدود البحث المقصودة هي :

الحدود الموضوعية : حدد الباحث على تبحث عن الكفاءة اللغوية (  .١
المهارات اللغوية و العناصر اللغوية) و الخلفية الدراسية ( نوع المدرسة قبل 
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ثانوية في غة العربية لطلبة المدارس الالثانوية) و تأثيرهما على دافعية تعلم الل
 ماالنج. 

 م. ٢٠١٤الحدود الزمانية : يمر هذا البحث حول شهر واحد في يوليو  .٢
للمدارس الثانوية في  (X)الحدود المكانية : طلبة في الصف العاشرة  .٣

 ماالنج.
 البحث أهمية  .ه

ميتان  هيفيد هذا البحث أهميتين ، أهمية نظرية و أهمية تطبيقية. و هاتان األ
  كما يلي:

 نظريةال األهمية .١

ُتضع نتيجة هذا البحث في الموقف المادي لدراسة اإلستمرارية المناسبة 
و المادة المدروسة في اتجاه تنمية مفاهيم التعلم. و لزيادة الفهم عن أهمية 
الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية في عملية التعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 في المرحلة الثانوية.خاصة 
 تطبيقيةال األهمية .٢

عموما، هذا البحث تفيد في ترقية دافعية التعلم اللغة العربية لدى طلبة 
 المدارس الثانوية في ماالنج، و ترقية دافعية معلمي اللغة العربية.

و لما تقدم سيفيد هذا البحث المعلم و الباحث و الطلبة و المدارس و 
  الجامعات ، كما يلي:

 لمعلم و الباحثل  .أ
يستفيد كل من الباحث و المعلم من هذا البحث ألنه يساعد المعلم 
في اول استقبال الطلبة الجدد أو في عملية التسجيل، يعنى في عملية اختيار 
الطلبة الجدد وإفادتهم بعملية التعليم المناسبة التي تجري في المدرسة. و 

  نة.حة النظرية المعييستطيع هذا البحث ان يساعد الباحث في كشف ص
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 للطلبة  .ب
إن فائدة هذا البحث للطلبة يكون في وجود االستعداد الصحيح لدى 
الطلبة حينما يلتحقون بدراستهم في المرحلة الثانوية. و للطالب القديم، 
 سيعرف كفاءته في اللغة العربية و يعرف العوامل المؤثرة في دافعيته في تعلم

يف يعالج عرف عيوبه في اللغة العربية و يعرف كاللغة العربية ويرجى بعده أن ي
 هذه المشكلة.

 للمدرسة  .ج
أما فائدته للمدرسة فهي أن المدرسة الثانوية األسالمية تستطيع تعيين 

 الحدود لمن يريد يلتحق دراسته الى هذه المدرسة و شروطه. 
 للجامعة  .د

من هذا البحث هو المعلومات المهمة عن مشكالت  المأخوذ
ي المادة اللغة العربية في المرحلة الثانوية يعني مشكالت الطلبة التعليمية ف

في الكفاءة اللغوية و الدافعية في تعلم اللغة العربية. و بهذا ان عملية هذا 
 Triالبحث ينفذ وظائفها (الجامعة) في تنمية "ثالثة واجبات للجامعة" (

Darma Perguruan Tinggi) ٢تعليم، () التربية و ال١) التي تتضمن على (
) خدمة المجتمع. ال سيما، ستخرج من هذه الجامعة ٣البحث العلمي، و (

المعلمون المهنيون الذين سيساعدون في اعطاء المخرج من المشكالت 
 التربوية.

 البحث فروض  .و
فروض البحث هي اإلجابة إلسئلة البحث مؤقتة. و الفروض في هذا البحث كما 

 يلي : 
ة على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبت جوهريا تأثر  الخلفية الدراسية إن .١

  المدارس الثانوية في ماالنج.
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لمدارس على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة اتأثرت جوهريا الكفاءة اللغوية  إن .٢
 الثانوية في ماالنج.

ثانوية الكفاءة اللغوية لدى طلبة المدارس التأثرت جوهريا على  الخلفية الدراسية إن .٣
  ماالنج. في

علم اللغة على دافعية الت تأثرتان جوهريا الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية إن .٤
  العربية لدى طلبة المدارس الثانوية في ماالنج.

 متغيرات البحث  .ز
 المتغيرات في هذا البحث هي: 

 ) هو الخلفية الدراسية1Xالمتغير المستقل األول ( .١
 ءة اللغوية) هو الكفا2Xالمستقل الثاني ( المتغير .٢
 )Yالمتغير التابع هو دافعية التعلم اللغة العربية ( .٣

 د المصطلحاتيحدت  .ح
يتكون المصطلح في هذا البحث من ثالثة مصطلحات. أما تصنيفها و 

 تفسيرها كما يلي :
 (SMP)الخلفية الدراسية : المستوى الدراسي قبل الثانوية اى المدرسة المتوسطة  .١

 (MTs)ة او المدرسة المتوسطة اإلسالمي
القراءة (فهم المقروء)،  – ١اللغوية : (أ) المهارتين اللغوية ، و هما :  الكفاءة .٢

 -١الكتابة (اآللية و اإلبداعية)  و (ب) العنصرين اللغوية ، و هما :  -٢
التراكيب النحوية (مع قدر  -٢المفردات (و التعابير السياقية و االصطالحية)، 

 و اإلمالء).مالئم من قواعد النحو و الصرف 
(في التعلم): كل محرك سيكولوجي في قلب الناس الذي يسبب إلى  الدافعية .٣

 وجود عملية التعلم و يعين اتجاه التعلم لنيل اهداف التعلم.
 الدراسات والبحوث السابقة  .ط
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 لمهارة دراسة منهج بناءم) تحت العنوان "  ٢٠٠٣أوريل بحرالدين، دراسة ( .١
 إندونيسيا ةبجامع العربية اللغة قسم في اءةالكف أساس على المبني الكتابة

 ".بماالنج الحكومية اإلسالمية والسودان
 قسم الطلبة كفاءة ) تحت العنوان "٢٠٠٥دراسة ( عبد الوهاب رشيدي،  .٢

 إلسالميةا بالجامعة والثاقفة اإلنسانية العلوم كلية وآدابها العربية اللغة
 ".ماالنج الحكومية

 لدى اإلستماع كفاءة م) تحت العنوان " ٢٠٠٤دراسة (سالمة دارين،  .٣
 اعاإلستم كفاءة عن دراسة(  الداللة وعلم األصوات علم ناحية من الطالب

 بالجامعة بيةالعر  اللغة لتعليم الخاص بالبرنامج الرابعة المرحلة الطالب لدى
 ".ماالنج الحكومية اإلسالمية

 العالية درسةالم طالب كفاءة م) تحت العنوان " ٢٠٠٣دراسة (ربيعة،  .٤
-٢٠٠٢ سنة العربية اللغة كتب قراءة في بماالنج الثالثة الحكومية
٢٠٠٣". 

 المشتركين الطالب كفاءة م) تحت العنوان " ٢٠٠٢دراسة (زيد بن سمير،  .٥
 بالجامعة يالكتاب التعبير في العربية اللغة لتعليم الخاص البرنامج في

 ".ماالنج الحكومية اإلسالمية
 المدرسة طالب كفاءة م) تحت العنوان " ٢٠٠٢وقي، دراسة (احمد مرز  .٦

 ".يبيةالترك عناصرها حسب الجملة كتابة في ببجونغارا الثانويةاألولى
 الستخدام في الطالب كفاءة م) تحت العنوان " ٢٠٠٣دراسة (أمبوك بيرا،  .٧

 ".جامبي الحكومية اإلسالمية الثانوية بالمدرسة العطف  أحرف
 اللغة مدرس كفاءة دور م) تحت العنوان " ٢٠٠٣دراسة (مرضية رسمة،  .٨

 إلسالميةا الثانوية المدرسة طالب لدى الكالم مهارة كفاءة برقية في العربية
 ".ماالنج الحكومية
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 رسيلمد التعليمية و اللغوية الكفاءةم) تحت العنوان " ٢٠٠٣دراسة (طنطاوي، 
 اندونيسيا عةجام يف العربية اللغة لتعليم المكثف البرنامج في العربية اللغة

 ".بماالنج والسودان
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  الفصل الثاني
  االطار النظري

 الخلفية الدراسية  .أ
كما قد ذكر الباحث في تحديد المصطلحات أن الخلفية الدراسية هي احدى 
من المستويات الدراسية في اندونيسيا يعني المستوى المتوسط و سمية في اندونيسيا 

ت أو عمومية. و هذا المستوى هو المستوى بعد المدرسة المتوسطة اسالمية كان
اإلبتدائية و قبل الثانوية. هذا المستوى من المستويان في الدراسة األساسية في 
اندونيسيا. كما قد ذُكر في في قانون نظام التربية الوطنية. أن الدراسة اإلساسية هي 

األساسية  الدراسةالمستوى الدراسية التي كونت المستوى الدراسية التالية. تتكون 
أو مثلهما و  (MI)أو المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  (SD)على المدرسة اإلبتدائية 

أو مثلها و  (MTs)أو المدرسة المتوسطة اإلسالمية  (SMP)المدرسة المتوسطة 
  ٧تسمى هتان المستويان الدراسة االزمة (المدرسة اإلبتدائية و المتوسطة).

هي المستوى  في الدراسة  ٨)ah Menengah PertamaSekolالمدرسة المتوسطة (
) في اندونيسيا بعد تخرج الطلبة في المدرسة اإلبتدائية أو formalاألساسية الرسمية (

مثلها. قضى الطلبة فرصه هذا المستوى في ثالث سنوات تبدأ من الصف السابع 
ة االزمة راسإلى الصف التاسع و هي احدى المستوى من المستويان في البرنامج الد

  مدة تسع سنوات.
نفذ التعليم في المدرسة المتوسطة بالحكومي أم األهلي. طُبق اإلستقالل 

م، ثم انتقلت ادارة المدرسة المتوسطة الحكومية  ٢٠٠١الداخلية  المحلية منذ سنة 

                                                
7 ____________. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan 

Indonesia (Sisdiknas). (Bandung: Citra Umbara, 2006) p. 82 
8 www.kemdikbud.go.id/sekolah-menengah-pertama.htm. diakses pada 18 Pebruari 2014 

pukul 15.00 
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في اندونيسيا من وزارة التربية الوطنية إلى الحكومة المحلية بعد تطبيق القانون. و 
  رة التربية الوطنية في مجال المعيار الوطني للتربية. دور وزا

  و انواع المدرسة المتوسطة في اندونيسيا كما يلي :
 المدرسة المتوسطة الحكومية أو األهلية. .١

هي المدرسة المتوسطة التي اسسها الحكومة و سميت بالمدرسة 
). أما المدرسة المتوسطة اإلهلية SMP Negeriالمتوسطة الحكومية (

)SMP Swasta هي المدرسة المتوسطة التي أسسها المؤسسة أو المنظمة (
مثل المدرسة المتوسطة المحمدية. و مناهجها مأخوذ من وزارة التربية و 

  الثقافة إندونسيسا.
 المدرسة اإلبتدائية و المتوسطة المتحدة. .٢

هي المدرسة اإلبتدائية و المدرسة المتوسطة التي ادارتها بإدارة واحدة 
 انها. و مناهجها مأخوذ من وزارة التربية و الثقافة.و مك

 المدرسة المتوسطة المفتوحة. .٣
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية أو األهلية. .٤

المدرسة التي عندها الخصائص اإلسالمية التي أسسها الحكومة 
)MTs Negeri) أو المؤسسة أو المنظمة (MTs Swasta و إدارتهما تحت (

الدينية. المدرسة المتوسطة هي متفرقة بالمدارس المتوسطة  وزارة الشؤون
األخرى. و فرقها في المادة التربية اإلسالمية. ُتدرس هذه المادة في 
المدرسة التوسطة العمومية في بمادة واحدة. و في المدرسة المتوسطة، 
ُتدرس هذه المادة باربع مواد التي تتكون من القرآن و الحديث، العقيدة 

 خالق، الفقه، و تاريخ الثقافة اإلسالمية و تدرس فيها اللغة العربية.و األ

٩   
                                                

9 ____________   Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di 
Madrasah.  p. 2 
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المعهد اإلسالمي السلفي الذي فيها البرنامج الدراسة الفرضية التي تتضمن  .٥
 بالمدرسة اإلبتدائية و المدرسة المتوسطة.

المؤسسة التي اسسها المؤسسة اإلسالمية أو المنظمة أو الفردية و 
). لكل معهد مدير الذي Pondok Pesantrenالمية (تسمى بالمعهد اإلس
). اكثر من المعاهد اإلسالمية عندها المدارس Kyaiتعرف بـــ "كياهي" (

الرسمية التي تتكون من اإلبتدائية و المتوسطة و الثانوية. فلذلك تستطيع 
  ).  Program Wajib Belajarان تقوم بالبرنامج الدراسة الفرضية (

ة المستخدمة في المعاهد متعلقة بالمصطلح المناهج الدراسي
المستخدمة في المعهد. إذا  كان المدرسة المتوسطة العمومة فالمنهج 
الدراسي المأخوذة من وزارة ألتربية و الثقافة و إذا كان المدرسة المتوسطة 

 اإلسالمية فالمنهج الدراسي المأخوذ من وزارة الشؤون الدينية.
ي إلى اهداف التربية للطلبة. فينبغي كل الطلبة الذ اختيار نوع المدرسة يراجع

سيلتحق دراسته إلى المدرسة التالية يعرف المناهج المستخدمة في المدارس المقصودة 
إما المدرسة المتوسطة الحكومية ، المدرسة المتوسطة األهلية، المدرسة المتوسطة 

 المبحث سينقل الباحث اإلسالمية الحكومية، أو المدرسة المتوسطة األهلية. في هذا
  : ١٠المناهج المستخدمة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية خصة. و هي كما يلي

  
  
  
  
 
 

                                                
10 Ibid. pp 2 - 12 
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  ١جدول رقم 
  هيكل المنهج التعليمي للمدرسة المتوسطة اإلسالمية

  العناصر
  الصف و الحصة

  التاسع  الثامن  السابع
  أ.المادة

 أ. التربية اإلسالمية
  (أ). القرآن و الحديث

  ب). العقيدة و األخالق(
  (ج). الفقه

  ثقافة اإلسالم(د). 

  
٢  
٢  
٢  
٢  

  

  
٢  
٢  
٢  
٢  

  
٢  
٢  
٢  
٢  

  ٢  ٢  ٢  . التربية الرواعية٢
  ٤  ٤  ٤  . اللغة اإلندونيسية٣
  ٢  ٢  ٢  . اللغة العربية٤
  ٤  ٤  ٤  . اللغة اإلنجليزية٥
  ٤  ٤  ٤  . الرياضيات٦
  ٤  ٤  ٤  .علم الطبيعية٧
  ٤  ٤  ٤  . علم اإلجتماعية٨
  ٢  ٢  ٢  الفن و الثقافة .٩
  ٢  ٢  ٢  . التربية الرياضة١٠
  ٢  ٢  ٢  .تكنولوجيا المعلومات١١

  ٢  ٢  ٢  ب. المادة المحلية
  ٢  ٢  ٢  ج. تطوير النفس
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  ٤٢  ٤٢  ٤٢  مجموع
 

بعد الحظ الباحث المنهج الدراسي في المدرسة المتوسطة اإلسالمية أن اللغة 
حث بأن اليمكن المعلم يدرس بأهداف عند رأي البا العربية لها خصتان في األسبوع.

  عديدة في حصتين، األهداف المقصودة هي التي عينها المعلم قبل الدراسة.  
أما المستوى الثانوية هو احد المستويات في الدراسة المتوسطة. و من يريد    

يلتحق دراسته إلى هذا المستوى عليه شهادة المدرسة المتوسطة (اسالمية أو 
  عمومية).
ر الوقت، الطالب الذين يلتحقون إلى المدرسة الثانوية اإلسالمية هم بمرو 

المتخّرجون في المدرسة المتوسطة اإلسالمية و المدرسة المتوسطة العمومية. و هذا 
الحال يسبب إلى اختالط الطلبة التي تخرج في المدرسة المتوسطة اإلسالمية و 

 .  الطلبة التي تخرج في المدرسة المتوسطة العمومية
 الكفاءة اللغوية  .ب

   الكفاءة اللغوية تعريف .١
 لقدرةا تلك هو" اللغوية الكفاءة" مصطلح أن على تتفق التعريفات كل
 المواقف يف اللغة أداء من نتمكن بفضلها التي و ذاكرتنا في المختزنة الفطرية

 متكلم قلع في اللسانية الملكة في ضمني بشكل القائمة القواعد" فهي .المختلفة
 مكّون أنها منطلق من اللغة الى) التوليدية النظرية أي( النظرية هذه تنظر و ة،اللغ
 شكل يف اإلنساني العقل في قائمة اللغة فقواعد البشري، العقل مكّونات من

 من تناهيةم غير لمجموعة الداللية و التركيبية و الصوتية الخصائص يميز نظام
 هو قواعدها و التوليدية من فالهد أن روبنز يرى و بل ."١١المحتملة الجمل

                                                
11 http://www.djelfa.info/ar/art_culture/4084.html. diakses pada 24 Pebruari 2014 pukul 

11.53 
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 فهم و اجانت على األصلي اللغة لمتكلم اإلبداعية المقدرة ُتجّسد قواعد" صياغة
  ". قبل من يسمعها أو معظَمها ينَطق لم التي الجمل من نهائي ال عدد

تعددت الكفاءة اللغوية بين تعريف وصفي، أو تعريف قائم على أسلوب و 
ه ت الوصفية أن الكفاءة اللغوية هي المدى الذي عندطريقة القياس. فمن التعريفا

يتم فهم الطالب للمادة اللغوية، و مدي تشكيلها لجزء من الرصيد المعرفي و 
السلوكي الخاص بهم. و ثمة تعريفة ثاني بأنها المدي الذي عنده يمكن للفرد 

ت اأن يتحدث و يستمع و يقرأ في لغة واحدة، أو في أكثر من لغة. أما التعريف
الثالث، فيشير إلى أن الكفاءة اللغوية هي التواصل بفعالية، و فهم األفكار 
باستخدام النظام النحوي للغة و مفرداتها، و استخدام أصواتها أو رموزها 

  المكتوبة.
و تتكون الكفاءة اللغوية من مكونات شفهية (اإلستماع و التحدث)، و 

  اديمية و غير أكاديمية.مكتوبة (القراءة و الكتابة)، و أيضا لغة أك
و يمثل المجموعة الثانية من التعريفات، أي تعريف الكفاءة اللغوية، بذكر 
مكوناتها أو بعض منها، ذلك التعريف الذي يحددها بأنها الفهم السماعي، أي 
فهم اللغة الفصحى، و البنية و التعبير الكتابي، أي التمكن من العناصر التكوينية 

  للغة الفصحى، و العهد القرائي من المادة القرآنية.و النحوية المهمة 
من التعريفات، أي تعريف الكفاءةبأنها: القدرة على  ١٢أما التعريف الثانية

 هذه يف الثالث التعريف أمافهم المسموع و فهم المعنى و استخدام المفردات. 
 الفهم: يه مكونات، سبعة من تتكون: "بأنها اللغوية الكفاءة فُيعرف المجموعة،
 النطق،و  الكتابة، على والقدرة القرائي، والفهم التحدث، على والقدرة السماعي،

  ".والقواعد والمفردات،

                                                
12 
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 لقياسا أسلوب على بناءً  الكفاءة تُعرف التي فهي الثالثة، المجموعة أما
 أو انات،االستبي أو االختبارات، باستخدام قاسها من الباحثين فمن المستخدم؛

 ألضداد،ا على التعرف اختبارات استخدام االختبارات ومن. يةالشخص المقابلة
 إجراء ءأثنا االختبارات واستخدمت. القرائي والفهم المفردات، على والتعرف

 لنحوية،ا الكفاءة وتتضمن( التواصلية، الكفاءة لقياس الشخصية، المقابالت
  ).االجتماعية واللغوية والبرجماتية،

  وبة بأن الكفاية اللغوية تضم ما يأتي:و في المراجع األخرى المكت  
 ١٣المهارات اللغوية األربع، و هي  : 

 اإلستماع (فهم المسموع) .١
مهارة اإلستماع أولى المهارات التي يمر بها الطفل في اكتساب لغته 

و من المعلوم أن من ال يسمع  ١٤األم، و يمر بها متعلم اللغة األجنبية.
بكما؛ و لذا يغلب على من فقد ال يتكلم، و األصم من الصغر يكون أ

 هاتين الحاستين أن يكون في برنامج تعليمي واحد (لغة اإلشارة)
 الكالم (الحديث) .٢

الكالم من المهارات األساسية، التي يسعى الطالب إلى إتقانها في 
اللغات األجنبية. و لقد اشتدت الحاجة إلى هذه المهارة في الفترة 

 صال الشفهي بين الناس.األخيرة، عندما زادت أهمية االت
 القراءة (فهم المقروء) .٣

القراءة هي تحويل النظام اللغوي من الرموز المرئية (الحروف) إلى 
مدلوالته. و هذا يعني أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق الحروف؛ و إال 

                                                
  م)، ص. ج ٢٠٠٢. (الرياض: مؤسسة الوقف اإلسالمي، العربية بين يديكعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون. ١٣ 

لمملك فهد ، (الرياض: مكتبة اإضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاد.عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان.  ١٤ 
  ١٧٦هـ،)،  ص.  ١٤٣٢الوطنية اثناء النشر،  
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ألصبح معظم العرب يجيدون اللغة الفارسية و األردية ألنهم يستطيعون 
 قراءة حروفها.

 ة (اآللية و اإلبداعية)الكتاب .٤
الكتابة : هي تحويل األفكار الذهنية إلى رموز مكتوبة. و تأتي مهارة 

الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها بين بقية المهارات؛ فهي تأتي بعد مهارة 
 القراءة.

  :العناصر اللغوية الثالثة، و هي 
 األصوات (و الظواهر الصوتية المختلفة) .١

تم به العرب اهتماما بالغا في وقت مبكر. علم األصوات علم قديم، اه
يكتسب تعليم األصوات و التدريب عليها أهمية كبرى في تعليم اللغة 

خارج  –لغير الناطقين بها، و مع هذه األهمية نرى تعليم اللغة العربية 
لم يعط لألصوات حقها من التعليم و  -الوطن العربي بصفة خاصة

 ئمين على هذا التعليم تنقصهم الخبرةالتدريب؛ و ذلك أن كثيرا من القا
في علم اللغة التطبيقي و تعليم اللغات؛ و لذا فهم يخلطون بين تعليم 

 .  كتابة الحروف  –صورتها المرسومة  –نطق األصوات و تمييزها وبين 
 المفردات (و التعابير السياقية و اإلصطالحية) .٢

 حسب،ف واتهاأص نطق الطالب يتقن أن المفردات تعليم من الهدف ليس
 صفهاو  مجّرد أو منها، االشتقاق طريقة معرفة أو مستقلة، معناها فهم أو
 أن هو, المفردات تعليم في الكفاءة معيار إنّ  صحيح، لغوي تركيب في

 كوني أن هو آخر شيء إلى باإلضافة, كّله هذا على قادرا الطالب يكون
  .سبالمنا الّسياق في المناسبة الكلمة استخدام على قادرا

  التراكيب النحوية (مع قدر مالئم من قواعد النحو و الصرف و اإلمالء) .٣
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( أنماط اتتدريب تكون أن عليها يغلب للمبتدئين التراكيب وتدريبات
 على ةتام سيطرة فيها المدرس يسيطر التي التدريبات وهي ،) قوالب

 .الصحيحة لالستجابة واحدة طريقة هناك إن حيث الطالب، استجابة
 ألداء ونه،يقول ما فهم إلى الطالب يحتاج ال التدريبات، من النوع ذاه وفي

 التكرار،: تدريبات المجال هذا في تستخدم التي التدريبات ومن. التدريب
 نرجوو . واالختصار والتوسعة والجواب، والسؤال والتحويل، واالستبدال،

 إجراء غينبوي. واحد آن في ومبناه النحوي التركيب بمعنى المدرس يهتم أن
 يؤديها نأ يجب كما. كتابة ثم قراءة، ثم أوًال، شفهياً  النحوية التدريبات
 .وفردياً  وثنائياً  جماعياً  الطالب

التراكيب النحوية المدروسة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  كما 
  ١٥يلي:

  ٢جدول رقم 
  التراكيب النحوية المدروسة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

  
  دةالما  الصف

  مبتدأ و خبر  األول
خبر مقّدم، مبتدأ مؤّخر، فعل المضارع   

  للمفرد
  جملة فعلية، جملة اسمية، مفعول به  الثاني

  فعل مضارع + مصدر مؤّول  
ال الناهية، لـم، الفعل الماضي في الجملة   الثالث

  الفعلية

                                                
15 Permenag 2008. Op. cit., p. 48 
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المجّرد و المزيد، فعل األمر، اسم   
  التفضيل، الموصول

  
  
  

  ب النحوية المدروسة في المدرسة الثانوية اإلسالمية، كما يلي:أما التراكي
  ٣جدول رقم 

  اإلسالمية ثانويةالتراكيب النحوية المدروسة في المدرسة ال
  

  المادة  الصف
  النكرة و المعرفة، المبتدأ و الخبر  األول

 الكثيرة ومعانيها الجر حروف بعض  
  الورود، العطف

  افةالنعت و المنعوت، اإلض  الثاني
  جملة فعلية  

الفعل المضارع المنصوب، الفعل   الثالث
  المضارع المجزوم

  رفع األسماء، نصب األسماء  
 الدافعية  .ج

تعتبر الدوافع بمثابة القوة الدافعة أو الطاقة المحركة للكائن الحي. و الواقع 
  إن الدوافع النفسية من الموضوعات التي تشغل أذهاننا جميعا في حياتنا اليومية.
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فالدوافع لها أهمية كبيرة في حياتنا. هي التي تدفعنا إلى العمل و بذل الطقة 
والدوافع لهاعالقة قوية مع علم النفس التربوي،  ١٦النشاط ألجل إرضاء هذه الدوافع.

ألن الدوافع موجودة نشأت في الذهن، و ألن نشاط التالميذ ينشأ بسبب الدوافع 
  الموجهة إليهم.

أمر مهم من أمور األسس النفسية للمنهج السته. كما الدافعية هي احدى   
قال رشدي أحمد طعيمة أن بعض الجوانب التي نراها أساسية للخبراء عند 
تصديهم لوضع تعلم اللغة العربية كلغة ثانية هي أوجه الشبه بين اللغة األولى و 

و العوامل  تالثانية، أوجع الخالف بين اللغة األولى و الثانية، و الدوافع، االتجاها
الشخصية، و دورها في تعليم اللغة الثانية، ثم خصائص الطالب الناجح في اللغة 

  الثانية.
و قد تكون الدافعية أكثر المصطلحات انتشارا في تفسير النجاح في 
عمل مركب أو الفصل فيه، و من السهل جدا أن نرجع نجاح من إلى دافعية كما 

 ب اللغة الثانية ينجح حين تكون لديه دافعيةأنه من السهل كذلك أن نقرر أن طال
مالئمة. و كل ذلك ليس بعيدا عن الصواب، ألن دراسات و تجارب ال حصر 
لها قد أظهرت أن الدافعية مفتاح للنعلم. ولتكون فهمًا جيدًا نستطيع أن نعرف 

  من تعريفات الدافعية اآلتية.
  تعريف الدافعية  .أ

شطة ي نفس الفرد تحركه ألن يفعل األنالدافعية معناها قوة داخلية محركة ف
المعينة لتحقيق األهداف منها. رأي علماء التربية أنه كلما كان وراء الدارس دافع 
يستحّثه، وحافر يشده إلى تعلم شيئ ما، فكان ذلك أدعى إلى إتمامه و تحقيق 

  ١٧الهدف منه خاصة في أشكاله المعقدة ومهاراته المتشابكة.
                                                

  .٧-٦م) ص :  ١٩٩٦(بيروت: دار الكتب العلمية،  سيكولوجيا التربويةمحمد عويضة، كامل ١٦ 
 ، (الرياض: المناقسةطريقة تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمد كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة، ١٧ 

  ٣٧ص:  م) ٢٠٠٣اإلسالمية التربية و العلوم والثقافة، 
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أن الدافعية عادة على الدافع أو العاطفة أو الرغبة و قال دوجالس بروان: 
القوية الداخلية التي تدفع شخصا إلى فعل ما، أو على الحاجات التي لدى 
اإلنسان التي هي غريزسة بدرجات متفاوته و تتكيف مع البيئة لتحقيق الهدف 

و قال رشدي أحمد طعيمة أن الدافعية هي قوة نفسية داخلية تحرق  ١٨منه.
  ١٩ن اإلتيان يسلوك معين لتحقيق هدف محدد.اإلنسا

أما أحمد السيد محمود نقال عن فوائد البهي السيد يقول: عرفت الدافعية 
بأنها شعور داخلية يصاحب انتباه الفرد واهتمامه بموضوع ما، فاالنتباه بهذا 
المعنى اهم عنصر من عناصر الميول. ما ينتبه الفرد إلى ما يميل إليه و يميل إلى 

ينتبه له، و الميل بذلك ناحية من نواحي النشاط التي تجعل الفرد ينتبه لموضوع  ما
  ٢٠ما و يهتم به و يرغب فيه.

و إذا الحظنا التعريفات السابقة وجدنا أن الدافعية متصلة بالحوائج اتصاال 
وثيقا. إن الشخص سوف يشعر بسهولة التعلم إذا كان مهتما بالتعلم أو إذا كانت 

التعلم، و إذا كانت الدافعية معدودة يكون التعلم ممال، و سوف  لديه دافعية
يحتاج إلى مهود أكبر. يجب لكل مدرس اللغة العربية اإلطالع على دوافع 

  الطالب و تأثيرها على عملية التعلم.
 نظريات الدافعية  .ب

نظريات الدافعية تساعد المعلم على فهم أعمق للسلوك اإلنساني و تكوين 
ه. و فيما يلي نعرض بإيجاز وجهات نظر ثالثة نظريات شهيرة تصور واضحا عن

هي النظرية االرتباطية و النظرية المعرفية و النظرية اإلنيسانية، حيث تؤكد النظريتان 

                                                
ار النهضة ، (بيروت: دأسس تعلم اللغة العربية و تعليمهادجالس بروان، ترجمة عبده الراجي و علي أحمد ثعبان،  ١٨ 

  ١٤٣ه) ص:  ١٤١٢العربية، 
  ١٤٢، ص: المرجع السابقدجالس بروان،  ١٩ 
  ١٨٨) ص: ، (دمشق: منشرات جامعة دمشق، دون سنةفي طرق تدريس اللغة العربيةأحمد السيد محمود،  ٢٠ 
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األولتان (االرتباط و المعرفية) على دور الدافعية في عملية التعلم بينما تؤكد النظرية 
  ٢١في الشخصية. الثالثة (اإلنسانية) على دور الدافعية

  : النظرية االرتباطية  أوالً 
الدافعية في ضوء نظريات التعلم السلوكية (المثير  تم هذه النظرية بتفسير

من أوائل العلماء الذين أشاروا و ذلك   Thorndikeاالستجابة). كان ثورنديك 
في قانون األثر و الذي يرى فيه البحث عن اإلشباع و تجنب األلم يمثل دوافع 

ر كافية لتعلم استجابات معينة في موفق مثيري معين. أى أن الطالب يسلك تعتب
  طبقاً لرغبته في تحقيق اإلشباع و تجنب األلم.

أنه يمكن تفسير الدافعية في ضوء عالقة السلوك بكل  Hullو يرى هل   
  من الحاجة و الحافز على النحو التالي:

في  ة متغير مستقل يؤثرحاجة حافز سلوك اختزال الحاجة. حيث تعتبر الحاج
تحديد الحافز كمتغير متدخل، و الذي يؤثر بدوره في السلوك حيث تصدر 

  استجابات تعمل على اختزال الحاجة مما يؤدي إلى تعزيز السلوك.
وجود متغيرات متدخلة مقل الحافز، و يرى أن  Skinnerيستبعد سكنير   

رى ث االستجابة، أى أنه يالعزيز الذي يتلو استجابة ما يزيد من احتمالية حدو 
  أن استخدام أساليب التعزيز المختلفة كفيل بإنتاج السلوك المرغوب فيه.

  ثانياً: النظرية المعرفية
التفسيرات المعرفية تفترض أن اإلنسان مخلوق عاقل يتمتع بإرادة تمكنه   

من اتخاذ القرارات التي يرغب فيها، لذلك تؤكد هذه التفسيرات على مفهوم 
عية الذاتية المتأصلة فيه، و بذلك يتمتع بدرجة عالية من الضبط الذاتي، و الداف

تعتبر ظاهرة حب االستطالع نوع من الدافعية الذاتية، والتي دافعاً إنسانياً ذاتياً و 
أساسياً ولدافع حب االستطالع أثر الواضح في التعلم واالبتكار والصحة النفسية، 

                                                
  ٢٠١٤فبرايير  ١٨مأخوذة في  www.thanwya.com، الدافعيةمحمد أحمد حماد،  ٢١ 
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ل على االستجابة للعناصر الجديدة والغريبة ألنه يساعد الطالب وخاصة األطفا
والغامضة، وإبداء الرغبة في معرفة المزيد عن أنفسهم وعن بيئتهم والمثابرة في 

  ذلك، وهي أمور ضرورية لتحسين القدرة على التحصيل.
  ثالثاً: النظرية اإلنسانية

تم هذه النظرية بتفسير الدافعية من حيث عالقتها بالشخصية أكثر من   
، والذي يفترض  Maslowقتها بالتعلم وترجع مفاهيم هذه النظرية إلى ماسلو عال

أن الدافعية اإلنسانية يمكن تصنيفها على نحو هرمي يتضمن سبع حاجات 
  حيث تقع الحاجات الجمالية في قمته على النحو التالي:

الحاجات الفسولجية : مثل الحاجة إلى الطعام والشراب واألكسجين  .١
خ، وإشباع هذه الحاجات يعطي الفرصة الكافية لظهور الحاجات والراحة...إل

 ذات المستوى اإلعلى.
حاجات األمن : وتشير إلى رغبة الفرد في السالمة واألمن والطمأنينة، وتجنب  .٢

القلق واالضطراب والخوف ويبدو ذلك واضحًا في السلوك النشاط لألفراد 
 ة.في حاالت الطوارئ مثل الحروب والكوراث الطبيعي

حاجات الحب واالنتماء: وتشير إلى رغبة الفرد في إقامة عالقات وجدانية  .٣
وعطفية مع اآلخرين بصفة عامة ومع المقربين من الفرد بصفة خاصة. ويبدو 
هذا الشعور في معاناة الفرد عند غياب أصدقائه وأحبائه أة المقربين لديه. 

ماعية وأن الحياة االجت ويعتبر ماسلو ذلك ظاهرة صحية لدى األفراد االسوياء،
 للفرد تكون مدفوعة بحاجات الحب واالنتماء والتواد والتعاطف.

حاجات احترام الذات: وتشير إلى رغبة الفرد في إشباع الحاجة المرتبطة  .٤
بالقوة والثقة والجدارة والكفاءة وعدم إشباعها يشعر الفرد بالضعف والعجز 

 ف والعجز.والدونية. فالطالب الذي يالزمه شعور الضع
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حاجات تحقيق الذاتي: وتشير إلى رغبة الفرد في تحقيق إمكاناته المتنوعة  .٥
على نحو فعلي، وتبدو في النشاطات المهنية التي يمارسها الفرد في حياته 
الراشدة، والتي تنفق مع رغباته وميوله وقدراته حيث يقصر ماسلو هذه 

 طفال على تحقيق هذهالحاجات على األفراد الراشدين فقط لعدم قدرة األ
 الحاجات يسبب عدم اكتمال نموهم ونضجهم.

حاجات المعرفة والفهم: وتشير إلى رغبة الفرد المستمرة في الفهم والمعرفة،   .٦
وتظهر في النشاط االستطالعي واالستكشاف له، ورغبته كذلك في البحث 
عن المزيد من المعرفة، والحصول على أكبر قدر من المعلومات، وهذه 

حجات لها دور حيوي في سلوك الطالب األكاديمي حيث إلى تعتمد ال
 على دوافع ذاتية داخلية.

الحاجات الجمالية : وتدل على الرغبة في القيم الجمالية وميل بعض األفراد  .٧
إلى تفضيل الترتيب والنظام واالتساق في النشاطات المختلفة وكذلك محاولة 

فسية أن الفرد الذي يتمتع بصحة نتجنب الفوضى وعدم التناسق ويرى ماسلو 
سليمة يميل إلى البحث عن الجمال ويفضله كقيمة بصرف النظر عن أية 

 منفعة مادية.
 أهمية الدافعية  .ج

يؤكد النتخصصون في التربية والتعليم على أن الدافعية تجعل من التعليم 
ت معينة اهدفًا تربويًا في ذاته، فاستثارة دافعية الطلبة وتوجيهها وتوليد اهتمام

لديهم، تجعل الطلبة يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية داخل 
المدرسة وخارجها وكذلك في حياتهم المستقبلة، وتحديدا تتجلى اهمية الدافعية 
في انها وسيلة يمكن استخدامها إلنجاز اهداف تعليمية محددة على نحو فعال، 

 ٢٢قدرة الطالب على التحصيل واإلنجاز.إذ انها تمثل احد العوامل المحددة ل

                                                
  المرجع السابقمحمد أحمد حماد محمد،  ٢٢ 
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 انواع الدافعية  .د
  ٢٣بالنظر إلى مصدر استثارتها كانت الدافعية تنقسم إلى نوعين هما:

أوال : الدافعية الداخلية، فهي التي يكون مصدرها الطالب نفسه، حيث يقدم 
على التعلم مدفوعا برغبة داخلية إلرضاء ذاته، وسعيًا وراء الشعور بمتعه 

، وكسب المعارف والمهارات التي يحبها ويميل إليها لما لها من أهمية التعلم
المثال : شعر الطالب أنه يحب مادة القواعد النحوية ويحتاج  ٢٤بالنسبة له.

  إليها بأنها نافعة لحياته المستقبل ففيجتهد في التعلم بتلك الشعور.
ارجية يقدمها له تغيرات خثانيا : الدافعية الخارجية، فهي تلك التي تنبع من مؤثرات وم

 ٢٥اآلخرون، أو تفترضها قيم اجتماعية أو تتطلبها حاجات دراسية أو تعليمية.
وبعبارة أخرى، هي التي يكون مصدرها خارجيا كالمدرس، أو ادارة المدرسة، أو 
أولياء األمور، أو حتى األقران. فقد يقِبل الطالب على التعلم سعيًا وراء رضاء 

ل الطالب على التعلم إرضاًء لوالديه وكسب حبها أة للحصول المدرس. وقد يقبِ 
على تشجيع طادي أة معنوي منهما. وقد تكون إدارة المدرسة مصدرا آخرا 

  للدافعية بما تقدمه من حوافز مادية ومعنوية للطالب.
  ٢٦ونظر إلى الدوافع التي تدفع الطالب على تعلم اللغة الثانية تفرق إلى نوعين:

فع الغرضية أو الذرائية أو االندماجية وهي أن الطالب الذي تحركه أوال : الدوا
دوافع غرضية لتعلم لغة ثانية معنية اليتعلم هذه اللغة إال لقضاء حاجة 
قصيرة المدي. إن الطالب الذي توجهه هذه الدافعية إنما يقتصر األمر 

                                                
23 Tayar Yusuf, Syaiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1994). p. 95-96 

مأخوذة في  t_25567.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthreadالدافعية، تعريفها وأساليب استثارته  ٢٤ 
  ٢٠١٤فبرايير  ٢٠

  ٥٠ - ٤٩. ص: السابق المرجعمحمد كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة،  ٢٥ 

  ٨١. ص: المرجع السابقرشدي أحمد طعيمة،  ٢٦ 
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عنده على اكتساب القدر الذي يلزمه من هذه اللغة, وبالشكل الذي 
  ق له هدفه ويشبع عنده حاجته، ويستوفى معه غرضه.يحق

ثانيا : الدوافع التكاملية وهي الطالب الذي تحركه دوافع تكاملية لتعلم لغة ثانية 
معينة فإنما يتعلمها ال لقضاء مطلب عاجال أو لتحقيق غرض، أو 

  إلشباع حاجة وظيفية معينة.
م وأساسية في تعلبالنظر إلى تلك الحالة نفهم أن الدافعية أمر مهم   

الطالب، ويجب على الطالب أن يملكها. فيقال أن في نفسه دافعية قوية التي 
  نسميها بالدوافع الداخلية وله دافعية تكاملية التي تدفعه على تعلم اللغة العربية.
بخالف الطالب الذي ليس في نفسه دافعية على تعلم اللغة العربية، 

 خارجته مرجوة ومحتاجة، ويجب على المدرس فالدافعية الخارجية التي تنبع من
أن بينهما لتكون لدى الطالب دافعية غرضية أو من الممكن دافعية داخلية التي 

 بما تدفع الطالب على تعلم اللغة العربية.  
 
 

 العوامل التي تؤثر على دافعية التعلم  .ه
في نجاح عملية الدافعية أمر مهم في تعلم الطالب ولها أثر ظاهر 

التعلم، من حيث أن الدافعية جزء من أجزاء عملية التعليم بذاته. رأى سوماردي 
الداخلية و فيه  )١(قسمين؛ سريابراتا بأن العوامل التي تؤثر على دافعية التعلم 

كما  ٢٧وفيه نوعان (العامل االجتماعي وغير االجتماعي).الخارجي  )٢(نوعان 
  يلي :
 العامل الداخلي 

                                                
27  Sumardi Suryasubrata. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1998). p. 23 
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هو وصف لظروف الجسم وحواس الطالب. فسولوجيا  .فسولوجيا  )١
سم الجيؤثر في كل أنشطة الطالب، فيها نشاط التعلم، ألن ظروف 

ا قال عارفين أن العامل الطالي في التعلم بجهد. كم السليم يدفع
الفسولوجيا الذي يؤثر على ترقية دافعية التعلم هو ظروف الجسم وأهم 

  ٢٨منه الحواس.
وظروف النفس السليم ستدفع الطالب إلى كل األنشطة  .سيكولوجيا )٢

 وأما الوجدان المضطربمنها التعليم فتكون عملية التعلم كما يُرام. 
واالنتباه المَتَشعِّب أو غير المتركز، ستؤثر دافعية تعلم الطالب أى 

 يحمله على التكسل أو الملل. 
 تنقسم العامل الخارجي إلى قسمين : .العامل الخارجي  

المراد به هو المجتمع أو اقراب الناس إلى . العامل االجتماعي  )١
 المجتمع المصغر في حياة االوالد.االوالد، مثل األسرة ألنها عبارة عن 

 هو عامل يتعلق بالبيئة، والمراد بالبيئة هي كل. العامل غير االجتماعي  )٢
األشياء الموجودة حول الطالب وهي ستؤثر على نجاح الطالب في 

 التعلم. من البيئة الجو وموقف البناء واألوقات والوسائل التعليمية.
 

  

                                                
28 Arifin. Ilmu Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). p. 76  
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 
 مدخل البحث و منهجه  .أ

انطالقا من أسئلة و أهداف البحث المذكورتين، يسعى هذا البحث لنيل 
المعلومات الكاملة و العميقة عن تأثير الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية على دافعية 
تعلم اللغة اللعربية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية بماالنج. وارتباطًا بهذه 

ار الباحث مدخل البحث الكمي حيث ابتدأت هذه الدراسة بالتفكير المشكلة اخت
االستنباطي للوصول إلى فروض البحث ثم قام بتنظيم العملية وتحليلها من أجل 

  اختبار الفروض في الميدان و في األخير أالستنباط من البيانات. 
 فأما نوع المنهج فهو المنهج االرتباطي يعني منهج البحث الذي تهتم لكش

عن العالقات بين المتغيرات أو أكثر لمعرفة مدي االرتباط بين هذه المتغيرات والتعبير 
ومن  أغراض المنهج االرتباطي هو وصف العالقات بين  ٢٩عنها بصورة رقمية.

   ٣٠المتغيرات، أو استخدام هذه العالقات في عمل تنبؤات تتعلق بهذه المتغيرات.
 ميدان البحث  .ب

) المدارس الثانوية  ١ث في ثالث مدارس و هي: (قام الباحث بهذا البح
) و ٣) و المدرسة الثانوية اإلسالمية نور العلوم، (٢اإلسالمية الحكومية الثالثة، (

المدرسة الثانوية الحياة اإلسالمية ماالنج. اختار الباحث هذه المدارس مثاال من 
  المدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج.

 

                                                

   ٢٥٧)، ص: ١٩٧٨، (عمان: دار الفكر،البحث العلمياء، عبيدات واألصدق ذوقان٢٩ 
، ، الطبعة األولى، (دار النشر للجامعاتمناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةرجاء أبو عالم،٣٠ 
  ٢٣٥)، ص. ١٩٩٨
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 مصادر البيانات    .ج
البيانات األساسية مأخوذة من نتائج االستبانة التي نشرت إلى الطلبة. أما 
البيانات الفرعية مأخوذة من الوثائق العديدة كتاريخ المدرسة و احوال المدرسين 

 والموظفين و الطلبة والوثائق المدرسية. 
 هتمجتمع البحث و عين  .د

 مجتمع البحث .١
 ٣١تي يدرسها الباحث،إن مجتمع البحث هو جميع مفردات الظاهرة ال

مجتمع البحث في هذا البحث هو الطلبة في المدارس الثانوية  اإلسالمية 
الحكومية الثالثة و المدرسة الثانوية اإلسالمية نور العلوم و المدرسة الثانوية الحياة 

) ١اإلسالمية ماالنج. اختيار هذا المجتمع بأسباب لكل المدارس المختارة: (
  لها 

  عينة البحث .٢
إذا كان عدد  ٣٢عينة هي جزء من مجتمع البحث، إما عدده و خصائصه .ال

المجتمع كبير فال يمكن يدرس الباحث كله، مثل ُوجد الحدود في المال أو 
الطاقة أو الموعد في البحث. لذلك يستخدم الباحث العينة المأخوذة من 

  المجتمع البحث.
  و أسلوب اختيار العينة هو :

أى أسلوب أخذ العينة التي تسمح   (probability sampling)عينة إحتمالية  )أ
  لكل عناصر المجتمع فرصة مستاوية في أن تكون عينة البحث. 

ألن مصادر البيانات في هذا البحث واسعة  (area sampling)عينة عنقودية   )ب
 جدا. لذا تعيين مصادر البيانات تستند إلى دائرة المجتمع المعين. 

                                                

  ١٠٩، ص: المرجع السابقذوقان عبيدات وآخرون، ٣١ 
32 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta. 2006. p. 118 
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 proportionate stratified randomسبة (و عينة عشوائية طبقية متنا  )ج

sampling ألن مجتمع هذا البحث له أعضاء غير متجانسة و طبقتها (
  متناسبة.

رموز العينة التي وضعها إيساك و مايكل   أما عينة هذا البحث هي مأخوذة من 
. وليعرف عينة من مجتمع البحث باستخدام %١٠و  %٥و  %١بطبقة الخطاء 
  ٣٣الزمز كما يلي :

𝒔 =
𝟐. 𝑵. 𝑷. 𝑸

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟐. 𝑷. 𝑸
 

  

إلى  ١٠من هذا الرمز نستطيع أن نحسب عدد العينة من مجتمع البحث من 
 %١حث المعينة بطبقة الخطاء . وتعيين عدد العينة من مجتمع الب١،٠٠٠،٠٠٠

 كما يلي:  %١٠و  %٥و 
 ٤جدول رقم 

 تقسيم عينة البحث
  

N 
S 

1% 5% 10% 
2000 498 297 238 
2200 510 301 241 
2400 520 304 243 

N = عدد مجتمع البحث  
s = عدد عينة البحث   

 ٥٢٠هي  ٢٤٠٠من هذا الشكل تعرف بأن عدد عينة البحث لمجتمع البحث 
. وعينة البحث %١٠في طبقة  ٢٤٣و  %٥في طبقة  ٣٠٤و  %١ في طبقة

  طلبة. ٣٠٤المستخدمة هي 

                                                
33 Ibid. p. 126  
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 ادوات البحث  .ه
أدوات البحث المستخدمة في هذا البحث هي االستبانة و نتيجة االختبار 

  المدرستي . رتب هذه االستبانة بناء على فروض البحث بمؤشيرها.
 اإلستبانة .١

 لى معلومات وبيانات وحقائق مرتبة بواقعاالستبانة هي أدة مالئمة للحصول ع
معين، ويقدم االستبانة يشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد 

  ٣٤من األفراد المعنين بموضع االستبانة.
. سينال الباحث من هذا (Likert)تستخدم هذه األدوات مقياس "ليكرت" 

 "جيدا جدا، جيد، غير جيدنالمقياس اإلجابة اإلجابي حتى اإلجابة السلبي مثل 
  ٣٥غير جيد جدا" و غير ذلك.

وصف الباحث فرضية البحث التي قيست إلى مؤشير فرضية البحث. ثم جعل 
الباحث المؤشير انطالقا لتأسيس بنود األدوات في شكل تعبيري أو سؤالي. بعد 

  صنع التعبير أو األسئلة. وبعد ذلك وضع الباحث نتيجة في كل اختيار اإلجابة.
يقيس الباحث األسئلة التي كانت في االستبانة. أما قياس كل إجابة االستبانة 

  بديل التقدير كما يلي: 
 )٤( دائما  -
 )٣(  مرار  -
 )٢احيانا ( -
  )١ر مرة ( -

                                                

   ١٤٩ ، ص:المرجع السابقذوقان عبيدات وآخرون،  ٣٤ 
35 Sugiono, Op. Cit. p. 135 
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  ووصفت المتغيرات والمؤشيرات واألسئلة كما يلي :
 ٥جدول رقم 

  مؤشر االستبانة حسب المتغير
  

رقم 
األسئ

 لة

  المتغير رالمؤش بنود األسئلة

    قبل تدرس في المدرسة
الثانوية اإلسالمية، في 

 أي المدرسة تدرس؟

قد درس الطلبة في 
المدرسة المتوسطة 
 اإلسالمية/ العمومة

 الخلفية الدراسيىة
)1X( 
  
  
  
  

   هل ُتدرس مادة اللغة
المدرسة العربية في 

المتوسطة اإلسالمية/ 
التي درست  العمومة

 فيها؟
  هل ُوجدت التعليم

زيادي لتعليم اللغة ال
العربية في المدرسة 

المتوسطة اإلسالمية/ 

قد تعلم الطلبة اللغة 
 العربية
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العمومة التي درست 
 فيها؟

  هل تعلمت اللغة العربية
في المدرسة المتوسطة 

 اإلسالمية/ العمومة؟
   هل درسَت اللغة

 العربية في مكان أخر؟
   هل درسَت في المعهد

 اإلسالمي؟
 ؤسسة هل درسَت في م

 تعليم القرآن؟
  

قد درس الطلبة في 
مؤسسة تربية 

  اإلسالم

  تفهم اعضاء اسرتك يهل
 اللغة العربية؟

  فهم اصدقاؤك يهل
 اللغة العربية؟

  إذا سكنت في المعهد
اإلسالمي، هل الزم 
على الطلبة أن يتقن 

 اللغة العربية؟

 بيئة اللغة العربية

 

 غويةلالالكفاءة  نتيجة مادة اللغة العربية
)2X( 
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   تتمهل تحاول أن 
 وظائفك بنفسك؟

  هل ستسأل إلى
نكون اساتذك حينما 

لديك المادة التي 
 التفهمها ؟

  هل تالحظ اساتذك
 حينما يدرس؟

 حاجات إلى المعرفة

خلي
الدا

 

  الدافعية
)(Y 

  بمذاكرة هل تستعد 
 قبلالمواد الدراسية 

 اإلمتحان؟
  أن تنالهل تحاول 

نتيجة ممتازة في 
متحان للمادة اللغة اإل

 العربية؟
  هل تريد نيل المستوى

العالي في المادة اللغة 
 العربية؟

 حاجات إلى النجاح

   هل انت متفائل
ولوكانت نتيجتك غير 

 جيدة؟
  حينما تختلف في

الرأي مع اساتذتك، 

حاجات إلى 
 اإلعتماد على النفس
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 عبرأن ت هل تستحي 
 عن تلك الخالف؟

 هل ستختتم وظائفك 
ك اللغة العربية بنفس في

تفهم ال تولو كان
 المادة فهما جيدا؟

   هل ال تؤّجل جدوال
دراستك لألمور غير 

 مهمة؟ال
  مادة التي الهل تراجع

 ها االستاذ قبل در سي
  يدرسها األستاذ في ان

 الصف؟
  هل تثبت في دراسة

اللغة العربية ولو كانت 
 مملة و غير جذابة؟

 تكرار في المراجعة

  ذن للخروج هل تستأ
من الفصل أثناء تعليم 

 اللغة العربية؟

 حضورالفي  بتأدال
 إلى المدرسة

   هل زادت حماستك
في تعلم اللغة العربية 
بوجود الواجبات من 

 األساتذة؟

 وجود امل عالي
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  هل تمر في التعلم لنيل
 النتيجة الجيدة؟

  هل تحاول لنشيط في
التعلم لتحصل على امل 

 عال؟
   تنتهي هل تحاول أن

من وظائفك مع 
 تجداصدقائك حينما 

الصعوبة في العمل 
 ؟بنفسك

  صديقك  كساعديهل
الصعوبة  تواجهحينما 

 في الوظائف؟
  هل تحب صديقك

الذي يدعوك إلى 
مادة  حولالمناقشة 
 ؟ةاللغة العربي

 حاجات إلى التعاون

جي
خار

ال
 

 

  
 أسلوب جمع البيانات   .و

البحث العلمي. وأصبح أسلوبه امر  جمع البيانت هي احدى األجزاء المهمة في
  مهم في هذه المرحلة. يستخدم الباحث أسلوب جمع البيانات كما يلي:

يستخدم الباحث استبانة لنيل البيانات عن الخلفية الدراسية (المتغير المستقل  .١
) و دافعية تعلم اللغة العربية (المتغير التابع). االستبانة هي اسئلة مكتوبة ١
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لمعلومات من المجيب عن حالته أو أشياء التي عرفه المجيب. مستخدمة لنيل ا
االستبانة المستخدمة هي االستبانة النظامية أى االستبانة التي اختيار اإلجابة 
لها. و إجابة هذه االستبانة هي اجابة مغلقة حيث كانت البند له اختيار 

 االجابة. أما إجراته كما يلي:
 ات (عينة البحث)يوزع الباحث استبانة إلى المجيب  )أ

 يجمع الباحث استبانة التي اجابها المجيب  )ب
  تصنيف البيانات حسب الحاجة     )ج

 الوثائق .٢
يستفيد الباحث من هذا االسلوب لنيل البيانات عن تأسيس المدرسة و 
نظامها وحالة اساتذتها و موظفها وطلبتها ووسائطها ونتائج مادة اللغة  العربية 

صل العاشر في المدارس المعينة. استخدم المأخوذة من كشف النتيجة للف
  الباحث هذا األسلوب ليدفع جمع البيانات.

 أسلوب تحليل البيانات  .ز
أسلوب تحليل البيانات هو طريقة مستخدمة لتحليل المعلومات أو البيانات 

  لحيث كانت مفهوما لدى الناس. أما الخطوات هي كما يلي:
 اختبار ادوات البحث .١

ات طبقة علية في البحث العلمي، ألنها تصوير كما المعروف أن للبيان
المتغيرات المبحوثة ولديه الوظيفة أى ليصلح فرضية البحث. و ليس اختبار 
هذه األدوات عن طريق احصائيا، و لكن يراجع الباحث إلى الخبير عن 

  صدق األدوات لهذا البحث.
 جدولة البيانات  .٢

ل يدخل إلى احد الخطوات التي البد على الباحث أن يمرها قب
تحليل البيانات هي جدولة البيانات المحصولة من المستجيبين المعينة أى 
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عينة البحث. تتكون جدول البيانات من ثالثة جداول باإلضافة إلى عدد 
   ي :هذه البحث إلى ثالث متغيرات وهالمتغيرات حيث كان تنقسم متغيرات 

 )١الخلفية الدراسية (المتغير المستقل   )أ
 )٢غوية (المتغير المستقل الكفاءة الل  )ب
 دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة (المتغير التايع)  )ج

 اختبار استواء البيانات .٣
قام الباحث بهذه العملية قبل أن يستمر إلى اختبار فروض 

 data)البحث.هناك أساليب التي تستعمل الختبار استواء البيانات 

normality) منها كاي مربع ،.(chi kuadrat)  يستعمل الباحث هذا و
 األسلوب في اختبار استواء البيانات.

  أما الخطوات في اختبار استواء البيانات كما تلي:
 يعانق بيانات المتغيرات التي سيختبرها الباحث استواءا.  .أ

  (interval class)تعيين طبقة مسافة   .ب
 تعيين طويلة طبقة مسافة.  .ج
 (frequency distribution)  تركيب في جدول توزيع التردد   .د
 h(f(حساب التردد المطلوب   .ه
 و  hf – 0(f(و حساب نتيجة   hfإلى جدول   hfادخال تيجة   .و

 ( )و تعددها. نتيجة  (   هي نتيجة كاي مربع   ( 

  (𝑋    حساب. (
 (associative hypothesis)اختبار الفرضية الترابطي  .٤

العزوم  (product moment)استخدم الباحث الرمز اإلحصائي ضرب 
 إلختبار الفرضية الترابطي األولى و الثانية و الثالثة و الرابعة. 
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𝑟 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

{𝑁 ∑ 𝑋 −  (∑ 𝑋) }{𝑁 ∑ 𝑌 −  (∑ 𝑌) }
 

  أو
  

𝑟 =
∑ 𝑋𝑌

(∑ 𝑋 )(∑ 𝑌 )
 

 

  والختبار معنوية ارتباط ضرب العزوم
  

t =
r√n − 2

√t − r
 

  
لتنبؤ  (simple regression)يستمر التحليل االحصائى بالحساب انحدر بسيط 
 تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع باستخدام الرمز :

  

Y = a+bX 
 

  Y  :  المتغير التابع المنبأ
  X = 0   :  aذا كان إ Yنتيجة 
  b  : (regression coeficient)معامل انحدار 

 X :  المتغير المستقل له نتيجة معينة
  

 aلمعرفة نتيجة 
 

a =
(∑ Y)(∑ X ) − (∑ X)(∑ XY)

n ∑ X  − (∑ X)
 

 

  bولمعرفة نتيجة 

 

b =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

n ∑ X  − (∑ X)
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  لفصل الرابعا
  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  
 عرض البيانات األستبانية عن خلفية الطلبة الدراسية وعلى  هذا الفصليحتوي 

دوافعيتهم في تعلم اللغة العربية. أخذ الباحث بعض البيانات في هذا البحث عن طريق 
 ٣٠٤دد التي بع اإلستبانات المنتشرة في طالب المدارس الثانوية اإلسالمية المعينة

  . و بعدها فيحلل الباحث البايانات باستخدام التحليل الكمية.  مستجيب
 تصويف البيانات  .أ

 بعد حصل الباحث البيانات ، يصف الباحث البيانات في الجدول كما تلي :

خلفية الدراسية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية ال  -المتغير المستقل  .١
  x)1( بماالنج

  ٦ جدول رقم
 )1Xبيانات االستبانة للمتغير المستقل (

  

نمرة
  

  أسئلة
    درجة اإلجابة (%)

١  ٢  ٣  ٤  
أين تتعلم قبل   ١

  الثانوية؟ 
١٠٠  ٣٥،٥٣  ٠  ٠  ٦٤،٤٧%  

المتوسطة  سنوات)، (ب). ٣أ). المتوسطة اإلسالمية (الشرح  :أجوبة هذا السؤال (  
ة سالمية ثم المتوسطالعامة ثم المتوسطة اإلسالمية، (ج). المتوسطة اإل

  سنوات) ٣العامة، (د). المتوسطة العامة (
و إجابة (د) بــ  %٦٤،٣٧شخص أو  ١٩٦و أجاب المجيب بإجابة (أ) بـ 

  %٣٥،٥٣شخص أو  ١٠٨

٣٨ 
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 هل تعلمت العربية في  ٢
  المتوسطة؟

١٠٠  ٢٢،٧  ٠،٦٦  ٢٠،٧  ٥٦،٥٨%  

  ال مرةد. ، أحياناج. مرارا، ب. دائما، أ. الشرح : أجوبة هذا السؤال :   
و اجابة (ب) بـ  %٥٦،٥٨شخص أو  ١٧٢و أجاب المجيب بإجابة (أ) بـ 

و  %٠،٦٦و اجابة (ج) بـشخصين أو  %٢٠،٧أشخاص أو  ٦١
  .%٢٢٫٧٠أشخاص أو  ٦٩(د) بـ  اجابة

يم ك في تعلهل تشتر   ٣
  ؟اللغة العربية االصنافي

١٠٠  ٨٢،٨٩  ١،٣٢  ١٠،٥٣  ٥،٢٦%  

  د. ال مرة، ج. أحيانا، ب. مرارا، أ. دائما الشرح : أجوبة هذا السؤال :  
 ٣٢و (ب) بـ  %٥،٢٦أشخاص أو  ١٦و أجاب المجيب بإجابة (أ) بـ 

 ٢٥٢و (د) بـ  % ١،٣٢أشخاص أو  ٤و (ج) بـ  % ١٠،٥٣أشخاص أو 
  .% ٨٢،٨٩أشخاص أو 

هل تعلم العربية في   ٢
مكان أخر؟ (مثل 

  معهد إسالمي)

١٠٠  ٣٤،٥٤  ١٦،١٢  ٣٧،٥  ١١،٨٤%  

  د. ال مرة، ج. أحيانا، ب. مرارا، أ. دائما شرح : أجوبة هذا السؤال :ال  
 ١١٤و (ب) بـ  %١١،٨٤أشخاص أو  ٣٦و أجاب المجيب بإجابة (أ) بـ 

 ١٠٥و (د) بـ  % ١٦،١٢أشخاص أو  ٤٩و (ج) بـ  % ٣٧،٥شخص أو 
  .% ٣٤،٥٤شخص أو 

هل تفهم أعضاء   ٥
  أسرتك العربية ؟

١٠٠  ٤٤،٤١  ٤٣،٧٥  ١١،١٨  ٠،٦٦%  

 ال. دافهم قليال، . جافهم، . بافهم جيدا، . أ الشرح : أجوبة هذا السؤال :  
  افهم
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أشخاص  ٣٤و (ب) بـ  % ٠،٦٦و أجاب المجيب بإجابة (أ) بـ شخصين أو 
شخص  ١٣٥و (د) بـ  % ٤٣،٧٥شخص أو  ١٣٣و (ج) بـ  % ١١،١٨أو 
  .% ٤٤،٤١أو 

هل تفهم أصدقاءك   ٦
  العربية ؟

١٠٠  ٠،٩٨٧  ١٧،٧٦  ٥٣،٩٥  ٢٧،٣%  

 ال. دتفهم قليال، . جتفهم، . بتفهم جيدا، . أ الشرح : أجوبة هذا السؤال :  
  تفهم

 ١٦٤و (ب) بـ  % ٢٧،٣أو  ٨٣و أجاب المجيب بإجابة (أ) بـ  أشخاص
 ١٣٥و (د) بـ  % ٤٣،٧٥أشخاص أو  ٥٤و (ج) بـ  % ٥٣،٩٥شخص أو 
  .% ٠،٩٨٧شخص أو 

  
  ٧رقم  جدول

  للبيانات التصويف 
  x)1( خلفية الدراسية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية بماالنجلا 

 
N Valid 304 

Missing 0 

Mean 14.44 

Std. Error of Mean .195 

Median 14.00 

Mode 14 

Std. Deviation 3.402 

Minimum 6 

Maximum 23 

Sum 4391 

 SPSSمرجع : بيانات  من 
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نفر و درجة المتوسط =  ٣٠٤المجيبات = بهذا الجدول بأن عدد  تعليقا
و  ٣،٤٠٢و درجة االنحراف =  ٠،١٩٥,و معيار اإلخطاء المتوسطي =  ١٤،٤٤

  .٦و درجة أدنى =  ٢٣درجة أعلى = 
  
  

  أما انتشار اإلجابة كما يلي :
  ٨جدول رقم 

 
  )1Xتكرار اإلجابة للمتغير المستقل (

  درجة مئوية  تكرار  فترة  نمرة
٣،٢٩  ١٠  ٨ – ٦  ١ %  
١٦،٤٥  ٥٠  ١١- ٩  ٢ %  
٣١،٢٥  ٩٥  ١٤ – ١٢  ٣ %  
٣٣،٢٢  ١٠١  ١٧ – ١٥  ٤ %  
١١،١٨  ٣٤  ٢٠ – ١٨  ٥ %  
٤،٦١  ١٤  ٢٣ – ٢١  ٦ %  

    ١٠٠  ٣٠٤ %  
  

نفر  و درجة  ١٠بعدد  ٨- ٦تعليقا بالجدول بأن المجيب الذي ينال درجة 
مئوية  نفر  و درجة ٥٠بعدد  ١٠ - ٩و المجيب الذي ينال درجة  % ٣،٢٩مئوية = 

نفر  و درجة مئوية =  ٩٥بعدد  ١٤ - ١٢و المجيب الذي ينال درجة  %١٦،٤٥= 
نفر  و درجة مئوية =  ١٠١بعدد  ١٧ - ١٥و المجيب الذي ينال درجة  % ٣١،٢٥
نفر  و درجة مئوية =  ٣٤بعدد  ٢٠ - ١٨و المجيب الذي ينال درجة  % ٣٣،٢٢
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نفر  و درجة مئوية =  ١٤ بعدد ٢٣ - ٢١و المجيب الذي ينال درجة  %١١،١٨
٤،٦١ %.  

 
 
 
 
 
 

  و أما تصوير البيانات في الخريطة كما يلي :
   ١صورة 

 )1Xصورة خريطية استواء البيانات للمتغير المستقل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) لحجات اختبار % ١٠٠وبعد ذلك، تقييس الباحث الدرجة إلى مقياس مئوية (
  يع البيانات كما تلي :. أما توز  (normalization)نطبيع البيانات  
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 ٩جدول رقم 
  )1Xتصويف البيات للمتغير المستقل (

 
N Valid 304 

Missing 0 

Mean 60.28 

Std. Error of Mean .813 

Median 58.00 

Mode 58 

Std. Deviation 14.180 

Minimum 25 

Maximum 96 

Sum 18325 

 SPSSمرجع : بيانات  من 

نفر و درجة المتوسط =  ٣٠٤أن عدد المجيبات = بهذا الجدول ب تعليقا
و  ١٤،١٨٠و درجة االنحراف =  ٠،٨١٣,و معيار اإلخطاء المتوسطي =  ٦٠،٢٨

  .١٨٣٢٥و المجموع  ٢٥و درجة أدنى =  ٩٦درجة أعلى = 
ة لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمي الكفاءة اللغوية  -المتغير المستقل  .٢

  x)2( بماالنج

  ١٠ رقم جدول
  x)2(الكفاءة اللغوية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية بماالنج  

 

N 
Valid 304 

Missing 0 

Mean 86.92 

Std. Error of Mean .314 

Median 87.00 

Mode 86 

Std. Deviation 5.473 

Minimum 72 

Maximum 98 

Sum 26425 

 SPSSمرجع : بيانات  من 
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نفر و درجة المتوسط =  ٣٠٤دد المجيبات = بهذا الجدول بأن ع تعليقا
و  ٥،٤٧٣و درجة االنحراف =  ٠،٣١٤,و معيار اإلخطاء المتوسطي =  ٨٦،٩٢

  .٢٦٤٢٥و المجموع  ٧٢و درجة أدنى =  ٩٨درجة أعلى = 
  أما التوزيع كما في الجدول التالي :

  

  ١١جدول رقم 
  تكرار النتيجة للطالب

  دارس الثانوية ماالنج كما يلي : نتيجة اللغة العربية لدى طلبة الم  
 

  رقم نتيجة (شخص)عدد (%) درجة مئوية
١  ٧٢  ٢  ٠،٧.   
٢  ٧٣  ٢  ٠،٧.   
٣  ٧٤  ٢  ٠،٧.   
٤  ٧٥  ٢  ٠،٧.   
٥  ٧٦  ٢  ٠،٧.   
٦  ٧٧  ٦  ٢٬٠.   
٧  ٧٨  ٦  ٢٬٠.   
٨  ٧٩  ٤  ١،٣.   
٩  ٨٠  ١٦  ٥،٣.   
١٠  ٨١  ٨  ٢،٦.   
١١  ٨٢  ٦  ٢،٠.   
١٢  ٨٣  ١٤  ٤،٦.   
١٣  ٨٤  ٢١  ٦،٩.   
١٤  ٨٥  ١٨  ٥،٩.   
١٥  ٨٦  ٣٨  ١٢،٥.   
١٦  ٨٧  ٢٢  ٧،٢.   
١٧  ٨٨  ٢٤  ٧،٩.   
١٨  ٨٩  ١٥  ٤،٩.   
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١٩  ٩٠  ٢٣  ٧،٦.   
٢٠  ٩١  ١٥  ٤،٩.   
٢١  ٩٢  ٩  ٣٬٠.   
٢٢  ٩٣  ٩  ٣،٠.   
٢٣  ٩٤  ٨  ٢،٦.   
٢٤  ٩٥  ٩  ٣،٠.   
٢٥  ٩٦  ٩  ٣،٠.   
٢٦  ٩٧  ٩  ٣٬٠.   

٢٧    ٣٠٤  % ١٠٠.   

  
  
  

  التصوير في الخريطة كما يلي : أما
  ٢صورة 

  تكرار النتيجة للطالب
  هذا جدوال نتيجة اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوية ماالنج :  
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  درجة مئوية  تكرار  فترة  رقم
٣،٢٩  ١٠  ٧٦ – ٧٢  ١  
١٣،١٦  ٤٠  ٨١ – ٧٧  ٢  
٣١،٩١  ٩٧  ٨٦ – ٨٢  ٣  
٣٢،٥٧  ٩٩  ٩١ – ٨٧  ٤  
١٤،٤٧  ٤٤  ٩٦ – ٩٢  ٥  
٤،٦١  ١٤  ٩٨ – ٩٧  ٦  

    ١٠٠  ٣٠٤ %  
  

  الشرح :
 ٧٧اشخاص و التي لها نتيجة  ١٠هي  ٧٦ – ٧٢عدد الطلبة التي لها نتيجة   

اشخاص و التي لها  ٩٧هي  ٨٦ – ٨٢خاص و التي لها نتيجة اش ٤٠هي  ٨١ –
اشخاص و  ٤٤هي  ٩٦ – ٩٢اشخاص و التي لها نتيجة  ٩٩هي  ٩١ – ٨٧نتيجة 

  اشخاص. ١٤هي  ٩٨ – ٩٧التي لها نتيجة 
  

  

 (Y)دافعية الطلبة في تعلم اللغة العربية   -المتغير التابع  .٣

   ١٢رقم  جدول
  (Y)طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية بماالنج  دافعية تعلم اللغة العربية لدى 

نمرة
  

  أسئلة
    درجة اإلجابة (%)

١  ٢  ٣  ٤  
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هل تحاول أن تتمم وظائفك   ١
  بنفسك؟

١٠٠  ٠،٣٣  ٤٠،١  ٤١،٨  ١٧،٨%  

  د. ال مرة، ج. أحيانا، ب. مرارا، أ. دائما الشرح : أجوبة هذا السؤال :  
 ١٢٧و (ب) بـ  % ١٧٬٨أشخاص أو  ٥٤و أجاب المجيب بإجابة (أ) بـ 

و (د) بـ شخص أو  % ٤٠٬١شخص أو  ١٢٢و (ج) بـ  % ٤١،٨شخص أو 
٠٬٣ %.  

هل تسأل معلمك بما ال   ٢
  تعريف؟

١٠٠  ١،٩٧  ٥٥،٣  ٢٣،٧  ١٩،١%  

    
هل يهتم شرح األستاذ عند   ٣

  التعلم؟
١٠٠  ٠،٣٣  ٩،٢١  ٥٠  ٤٠،٥%  

هل تعد المواد الدراسية   ٤
  المحتاجة قبل اإلمتحام؟

١٠٠  ٣،٦٢  ١٧،١  ٣٠،٦  ٤٨،٧%  

هل عزمت لنيل احسن النتيجة   ٥
  في امتحان اللغة العربية؟

١٠٠  ١،٣٢  ١٤،٥  ٣٣،٢  ٥١%  

هل تريد أن تنال المقام األعلى   ٦
  في اللغة العربية؟

١٠٠  ٠،٣٣  ١٢،٨  ٣٣،٩  ٥٣%  

هل أنت متفائل ولو كانت   ٧
نتيجتك غير جيد بسبب هذه 

  النتيجة المحصولة بنفسك؟

١٠٠  ٠،٦٦  ١٣،٢  ٢٩،٩  ٥٦،٣%  

عندما تختلف في الرأي مع   ٨
  أستاذك، هل تعبره؟

١٠٠  ١٩،١  ٦١،٨  ١٤،٨  ٤،٢٨%  

هل تتمم وظيفتك بنفسك، ولو   ٩
  ماكنت اهل فيه؟

١٠٠  ١،٣٢  ٥٣  ٣٤،٢  ١١،٥%  
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هل ال تسوف المذاكرة بسبب   ١٠
  أشياء غير مهمة؟ 

١٠٠  ٧،٨٩  ٦٥،٥  ١٨،١  ٨،٥٥%  

هل يدرس المادة التي سيعطيها   ١١
  تاذ؟األس

١٠٠  ٢١،١  ٦١،٢  ١٤،٨  ٢،٩٦%  

هل تدرس العربية ولو كانت   ١٢
  مملة؟

١٠٠  ٥،٩٢  ٥٠  ٢٥  ١٩،١%  

هل ال تستأذن لترك المادة اللغة   ١٣
  العربية مرة؟

١٠٠  ٠،٦٦  ٩،٢١  ٢٢،٧  ٦٧،٤%  

هل ارتفعت حماستك بسبب   ١٤
  وظيفة من االستاذ؟ 

١٠٠  ١٦،١  ٥٢  ١٧،٨  ١٤،١%  

 ةهل ستدرس لنيل نتيجة ممتاز   ١٥
  استمراريا؟

١٠٠  ٠  ١٦،٤  ٣٢،٩  ٥٠،٧%  

هل تحمس في الدراسة لنيل   ١٦
  األمال العالي؟

١٠٠  ٠،٣٣  ٩،٥٤  ٤٠،٨  ٤٩،٨%  

هل تحاول ان تتمم الوظيفة   ١٧
  الصعبة مع اصدقائك؟  

١٠٠  ٢،٦٣  ٢٤،٧  ٤٤،٤  ٢٨،٣%  

هل تساعد صديقك عندم وجد   ١٨
  الوظيفة الصعبة؟

١٠٠  ١،٩٧  ٣٣،٩  ٤٢،٤  ٢١،٧%  

ب الى صديقك التي هل تح  ١٩
  يدعوك الى المناقشة؟

١٠٠  ٥،٢٦  ٣٥،٢  ٤١،١  ١٨٬٤%  

  

و درجتها  ١٣نعرف من هذا الجدول بأن درجة اإلجابة األعلى في السؤال رقم 
ي في )، ثم الدرجة األدنى هأليف( أبالبيان أكثر من المجيبين يختار إجابة  % ٦٧،٤٣

  ).داليختار إجابة د ( و أكثر من المجيبين % ٠و درجتها  ١٥السؤال رقم 
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  وهذا تلخيص الدرجة المحصولة من اإلستبانة للمتغير التابع :
 
  ٣صورة 

  )Yجدول تكرار اإلجابة للمتغير التابع (

  

  
  البيان : 

 ١، درجة السؤال ١٩شخص، عدد األسئلة =  ٣٠٤عدد المجيبين = 
جة و در  %٤،٣٥= ٣و درجة السؤال  ٣،٤٢=  ٢درجة السؤال  و %٣،٦٤= 

=  ٦و درجة السؤال  % ٤،٣٩= ٥و درجة السؤال  %٤،٢٧=  ٤السؤال 
و  % ٢،٦٩=   ٨و درجة السؤال  % ٤،٥٠=  ٧و درجة السؤال  % ٤،٤٧

و درجة السؤال  % ٢،٩٩=  ١٠و درجة السؤال  % ٣،٣٧=  ٩درجة السؤال 
=  ١٣و درجة السؤال  % ٣،٣٨=  ١٢و درجة السؤال  % ٢،٦٣=  ١١

 % ٤،٤٠=  ١٥و درجة السؤال  % ٣،٠٢=  ١٤السؤال و درجة  % ٤،٧٠
و درجة  % ٣،٩٣ ١٧و درجة السؤال  % ٤،٤٦=  ١٦و درجة السؤال  

. فالمجموع = % ٣،٥٩=  ١٩و درجة السؤال  % ٣،٧٣=  ١٨السؤال 
٧١،٩٣ %  

وية
 مئ

رجة
د

 

 بنود األسئلة
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  كما يلي :  SPSSأما الحساب اإلحصائي في البرنامج 
 

  ١٣جدول رقم 
 دافعية الطلبة

N Valid 304 

Missing 0 

Mean 54.66 

Std. Error of Mean .470 

Median 55.00 

Mode 54 

Std. Deviation 8.188 

Minimum 34 

Maximum 75 

Sum 16618 

  
نفر و درجة المتوسط =  ٣٠٤بهذا الجدول بأن عدد المجيبات =  تعليقا

و  ٨،١٨٨و درجة االنحراف =  ٠،٤٧٠,و معيار اإلخطاء المتوسطي =  ٥٤،٦٦
  .١٦٦١٨و المجموع  ٣٤و درجة أدنى =  ٧٥درجة أعلى = 

 والتوزيع كما في الجدول التالي : % ١٠٠و بعد ذلك، يقيس الباحث إلى 

  

  ١٤جدول رقم 
  

 دافعية الطلبة

N 
Valid 304 

Missing 0 

Mean 71.90 

Std. Error of Mean .618 

Median 72.00 

Mode a71 

Std. Deviation 10.775 

Minimum 45 

Maximum 99 

Sum 21857 
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,و معيار اإلخطاء  ٧١،٩٠نفر و درجة المتوسط =  ٣٠٤عدد المجيبات = 
و درجة  ٩٩و درجة أعلى =  ١٠،٧٧٥و درجة االنحراف =  ٠،٦١٨المتوسطي = 

 .٢١٨٧٥و المجموع  ٤٥أدنى = 
  (data normality) استواء البيانات اختبار  .ب

 ة المدارس الثانوية اإلسالمية بماالنجالخلفية الدراسية لدى طلب .١
  

  ١٥جدول 
 1Xجدول المساعد الستواء البيانات 

(𝐟𝟎 −  𝐟𝐡)𝟐 

𝐟𝐡

 

  

2)hf -0(f  )hf -0(f  hf  0f مسافة  

٨-٦ ١٠ ٨،٢ ١،٨ ٣،٢ ٠،٣٩٥١ 
١١-٩ ٥٠ ٤٠،٧ ٩،٣ ٨٦،٥ ٢،١٢٥١ 
١٤-١٢ ٩٥ ١٠٣،١ ٨،١- ٦٥،٦ ٠،٦٣٦٤ 
١٧-١٥ ١٠١ ١٠٣،١ ٢،١- ٤،٤ ٠،٠٤٢٨ 
٢٠-١٨ ٣٤ ٤٠،٧ ٦،٧- ٤٤،٩ ١،١٠٢٩ 
٢٣-٢١ ١٤ ٨،٢ ٥،٨ ٣٣،٦ ٤،١٠٢٤ 
  المجموع ٣٠٤ ٣٠٤ ٠،٠ ٢٨٣،٣ ٨،٤٠٤٧

  

حساب =  (Chi Kuadrat)بناء على الحساب، توجد نتيجة كاي مربع 
 – ٦. ثم يقارن هذه النتيجة مع نتيجة كاي مربع في جدول بدرجات الحرية ٨،٤٠٤٧

فنتيجة كي مربع حساب ادنى من نتيجة   %٥و تقدير األطاء  ٥درجاته  . إذا كان٥=  ١
 ) فتوزيع البيانات عن خلفية الدراسية ١١،٠٧٠<  ٨،٤٠٤٧كاى مربع في جدول ( 

) 1(Xتوزيع طبيعي .  
  ٤صورة 

   خلفية الدراسية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية بماالنج استواء البيانات
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 غوية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية بماالنجالكفاءة الل .٢

  ١٦جدول 
  2Xحدول المساعد الستواء البيانات 

(𝐟𝟎 −  𝐟𝐡)𝟐 

𝐟𝐡

 

  

2)hf -0(f  )hf -0(f  hf  0f مسافة  

٧٦ – ٧٢ ١٠ ٨،٢ ١،٨ ٣،٢ ٠،٣٩١٢ 
٨١ - ٧٧ ٤٠ ٤٠،٦ ٠،٦- ٠،٣ ٠،٠٠٧٦ 
٨٦ - ٨٢ ٩٧ ١٠٣،٢ ٦،٢- ٣٨،٩ ٠،٣٧٧٠ 
٩١ - ٨٧ ٩٩ ١٠٣،٢ ٤،٢- ١٨،٠ ٠،١٧٤٠ 
٩٦ - ٩٢ ٤٤ ٤٠،٦ ٣،٤ ١١،٩ ٠،٢٩٢٩ 
٩٨ - ٩٧ ١٤ ٨،٢ ٥،٨ ٣٣،٥ ٤،٠٨٧١ 
  المجموع ٣٠٤ ٣٠٤ ٠،٠ ١٠٥،٨ ٥،٣٢٩٨

 

حساب =  (Chi Kuadrat)بناء على الحساب، توجد نتيجة كاي مربع 
 – ٦رية الح. ثم يقارن هذه النتيجة مع نتيجة كاي مربع في جدول بدرجات ٥،٣٢٩٨

فنتيجة كي مربع حساب ادنى من نتيجة   %٥و تقدير األطاء  ٥. إذا كان درجاته ٥=  ١
 ) فتوزيع البيانات عن الكفاءة اللغوية ١١،٠٧٠<  ٥،٣٢٩٨كاى مربع في جدول (

) 2(Xتوزيع طبيعي.  
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   ٥صورة 
  نجالاستواء البيانات الكفاءة اللغوية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية بما

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 )Y( لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية بماالنج دافعية تعلم اللغة العربية .٣

  Yجدول المساعد الستواء البيانات 
(𝐟𝟎 −  𝐟𝐡)𝟐 

𝐟𝐡

 

  

2)hf -0(f  )hf -0(f  hf  0f مسافة  
٤٠ -٣٤ ١٤ ٨،٢ ٥،٨ ٣٣،٥ ٤،٠٨٧١ 
٤٧ - ٤١ ٣٥ ٤٠،٦ ٥،٦- ٣٠،٨ ٠،٧٦٠٥ 
٥٤ - ٤٨ ٩٩ ١٠٣،٢ ٤،٢- ١٨،٠ ٠،١٧٤٠ 
٦١ - ٥٥ ١٠٥ ١٠٣،٢ ١،٨ ٣،١ ٠،٠٣٠١ 
٦٨ - ٦٢ ٣٧ ٤٠،٦ ٣،٦- ١٢،٦ ٠،٣١١٤ 
٧٦ - ٦٩ ١٤ ٨،٢ ٥،٨ ٣٣،٥ ٤،٠٨٧١ 

  المجموع ٣٠٤ ٣٠٤   ٩،٤٥٠٣
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حساب =  (Chi Kuadrat)بناء على الحساب، توجد نتيجة كاي مربع 
 – ٦جة مع نتيجة كاي مربع في جدول بدرجات الحرية . ثم يقارن هذه النتي٩،٤٥٠٣

فنتيجة كي مربع حساب ادنى من نتيجة   %٥و تقدير األطاء  ٥. إذا كان درجاته ٥=  ١
 (Y) ) فتوزيع البيانات عن دافعية الطلبة ١١،٠٧٠<  ٩،٤٥٠٣كاى مربع في جدول (

 .توزيع طبيعي
 
 

 

 
 
 
 

  
  
 

 فروض البحث اختبار  .ج

الختبار فروض البحث في هذا البحث. و  SPSSج يستخدم الباحث البرنام
 النتيجة كما تلي : 

  مسافة المعامل  درجة الترابط
  ٠،١٩٩-٠،٠٠  ضعيف جدا

  ٠،٣٩٩-٠،٢٠  ضعيف
  ٠،٥٩٩-٠،٤٠  متوسط
  ٠،٧٩٩-٠،٦٠  قوي

  ١،٠٠٠-٠،٨٠  قوي جدا
دى طلبة على دافعية التعلم اللغة العربية لتأثرت جوهريا الخلفية الدراسية  إن .١

 المدارس الثانوية في ماالنج.

  ٦صورة 
 استواء البيانات
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 a.310 .096 .093 10.260 

a. Predictors: (Constant), خلفية الطلبة الدراسية  

  قواعده :
  اذا درجة𝒓 من  أدنى حساب𝒓 اذا درجة و فيقبل فرض صفري،  جدول𝒓 

 فيقبل فرض مباشر. جدول 𝒓لى من أع حساب
  اذا درجة𝒓 من  أدنى حساب𝒓 فاإلرتباط اليستطيع لتطبيق على  جدول

فاإلرتباط يستطيع لتطبيق  جدول 𝒓لى من أع حساب 𝒓اذا درجة و  مجموعة،
  ٣٦.على مجموعة

فيقبل  ٠،١١٣=  جدول 𝑟أعلى من  ٠،٣١٠=  حساب 𝑟درجة بناء على الجدول أن 
 تأثرت الدراسية الخلفية إن يةفرض واإلرتباط يستطيع لتطبيق على مجموعة. اذن اشرفرض مب
  .مقبوال االنجم في الثانوية المدارس طلبة لدى العربية اللغة التعلم دافعية على جوهريا

  

 .٠،٣١٠و نتيجته  pearson)( معامل الترابط "بيرسون"=   Rبالجدول أن  تعليقا
 ٠،٠٩٦(كاى مربع) =  R Square. أما ضعيفةبين المتغيرين  هذه النتيجة الترابطتعني 

و  %٩،٦بـ   (Y)إلى دافعية الطلبة X)1( الخلفية الدراسيةتعني هذه النتيجة أن تأثير 
 .%٩٠،٤تؤثر المتغير اآلخر سوى هذا المتغير بــ 

 

                                                
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, المراجع السابق, hlm. 258. 
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aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 57.692 2.574  22.414 .000 

 000. 5.670 310. 042. 236. خلفية الطلبة الدراسية

a. دافعية الطلبة :ألمتغر التابع  

 

 

 من الجدول الثالث أن المساوة االنحدارية = المعلوماتوأخذ 
 Y = 57,692 + 0,236X  

تيجة لفية الدراسية. اذا كانت ترفع الخلفية الدراسية إلى نينفع هذا الرمز لتنبؤ الخ
  .٧٥،٦٢٨فصارت نتيجة دافعية الطلبة  ٧٦

طلبة  على دافعية التعلم اللغة العربية لدىتأثرت جوهريا الكفاءة اللغوية  إن  .٢
 المدارس الثانوية في ماالنج.

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 a.053 .003 .000 10.778 

a. Predictors: (Constant), Kemampuan  

 ردفي ٠،١١٣=  جدول 𝑟من  أدنى ٠،٠٥٣=  حساب 𝑟درجة بناء على الجدول أن 
 تأثرت اللغوية ءةالكفا فرضية إن واإلرتباط ال يستطيع لتطبيق على مجموعة. اذن فرض مباشر

  ردود.م االنجم في الثانوية المدارس طلبة لدى العربية اللغة لتعلما دافعية على جوهريا
 .٠،٠٥٣و نتيجته  pearson)( معامل الترابط "بيرسون"=   Rبالجدول أن  تعليقا

(كاى مربع) =  R Square. أما جدا ضعيفةهذه النتيجة الترابط بين المتغيرين  تعني
 ٠،٣بـ   (Y)إلى دافعية الطلبة X)2(ية تعني هذه النتيجة أن تأثير الكفاءة اللغو  ٠،٠٠٣

 .% ٩٩،٧و تؤثر المتغير اآلخر سوى هذا المتغير بــ  %
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aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 80.884 9.853  8.209 .000 

 362. 914.- 053.- 113. 103.- الكفاءة

a. المتغير التابع : دافعية الطلبة     

 من الجدول الثالث أن المساوة االنحدارية = المعلوماتوأخذ 
 Y = 80,884 + -(0.103)X   

ينفع هذا الرمز لتنبؤ الكفاءة اللغوية. اذا كانت ترفع الكفاءة اللغوية إلى نتيجة 
  .٧٣،٠٥٦فصارت نتيجة دافعية الطلبة  ٧٦

ارس الكفاءة اللغوية لدى طلبة المدتأثرت جوهريا على  لفية الدراسيةالخ إن .٣
 الثانوية في ماالنج.

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.034 .001 -.002 5.479 

a. Predictors: (Constant), Latar_Belakang  

 ردفي ٠،١١٣=  جدول 𝑟من  أدنى ٠،٠٣٤=  حساب 𝑟درجة بناء على الجدول أن 
 الدراسية يةالخلف فرضية  إن والترابط ال يستطيع لتطبيق على مجموعة. اذن فرض مباشر

 ردود.م ماالنج في الثانوية المدارس طلبة لدى اللغوية الكفاءة على جوهريا تأثرت

 ٠،٣٤و نتيجته  pearson)( معامل الترابط "بيرسون"=   Rأن  بالجدول تعليقا
(كاى مربع) =  R Square. أما ضعيفةهذه النتيجة الترابط بين المتغيرين  تعني .

بـ   X)2 (الكفاءة اللغويةإلى  X)1( الخلفية الدراسيةتعني هذه النتيجة أن تأثير  ٠،٠٠١
 %٩٩،٩و تؤثر المتغير اآلخر سوى هذا المتغير بــ  %٠،١
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aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 86.122 1.375  62.657 .000 

 549. 599. 034. 022. 013. خلفية الطلبة

a. المتغير التابع : الكفاءة    

  من الجدول الثالث أن المساوة االنحدارية = المعلوماتوأخذ 
 Y = 86,122 + 0.103X 

 هذا الرمز لتنبؤ الخلفية الدراسية. اذا كانت ترفع الخلفية الدراسية إلى نتيجة ينفع
  .٩٣،٩٥فصارت نتيجة الكفاءة اللغوية  ٧٦

  ملخص الختبار فروض البحث
  

  ات المربوطةالمتغير 
R  

  حساب
r  

  جدول
  المساوة االنحدارية  2r  البيان

 الخلفية الدراسية و دافعية الطلبة
)y1x(  

  Y = 57,692 + 0,236X  ٠،٩٦  جوهريا  ٠،١١٣  ٠،٣١٠

 الكفاءة اللغوية و دافعية الطلبة
)y2x(   

٠،١١٣  ٠،٠٥٣  
غير 

  جوهري
٠،٠٠٢٨  Y = 80,884 +  

(-0.103)X  

الخلفية الدراسية و الكفاءة 
   )2x1x( اللغوية

٠،١١٣  ٠،٠٣٤  
غير 

  جوهري
٠،١٢  Y = 86,122 + 0.103X  

 
علم اللغة على دافعية الت تأثرتان جوهريا ة اللغويةالخلفية الدراسية و الكفاء إن .٤

 .العربية لدى طلبة المدارس الثانوية في ماالنج

  يستخدم الباحث رمز التربطي المتعدد كما يلي :
  

     𝑅𝑦𝑥1𝑥2 =
𝑟2

𝑦𝑥 1
+ 𝑟2

𝑦𝑥 2
− 2𝑟𝑦𝑥 1

𝑟𝑦𝑥 2
𝑟𝑥1𝑥2

1 − 𝑟2
𝑥1𝑥2

 

  𝑅𝑦𝑥1𝑥2 =
(0,310)2+(−0,053)2−2(0,310)(−0,053)(0,034)

1−(0,034)2  = 0,3164 
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لبة بعدد و دافعية الط الكفاءة اللغوية معالخلفية الدراسية  اذن، هناك الترابط بين ال
و   2Xأو  Yو 1X. و نتيجته أعلى من الترابط بينضعيفبط . و يقال هذا الترابط بترا٠،٣١٤

Y .  
  و يستمر الباحث إلى تحليل االنحدار المتعدد

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 a317. .100 .094 10.255 .100 16.759 2 301 .000 

a. Predictors: (Constant), Kemampuan, Latar Belakang 
bANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3524.680 2 1762.340 16.759 a.000 

Residual 31653.159 301 105.160   
Total 35177.839 303    

a. Predictors: (Constant), Kemampuan, Latar_Belakang   
b. Dependent Variable: Motivasi 

 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 68.419 9.625  7.108 .000 

Latar_Belakang .237 .042 .312 5.709 .000 

Kemampuan -.125 .108 -.063 -1.157 .248 

a. Dependent Variable: Motivasi     

  و تعليقا بالجدول بأن المساوة االنحدارية 
Y = 68,419 + 0,237X1+(-0,125)X2 
    = 68,419 + 0,237(76) + (-0,125)(76) 
    = 68,419 + 18,012 + -9,5 
    = 76,931 

فصارت نتيجة  ٧٦اذا ترفع الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية إلى نتيجة ذن، إ
 .٧٦،٩٣١دافعية الطلبة 
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  الفروض اختبارملخص نتيجة 

R 
R 

square 
Df 

F 
 جدول  حساب البيان

 هناك تأثير المتغيرين المستقلين على ٣،٠٢ ١٦،٧٥٩ ٢:٣٠٣ ٠،١٠٠ ٠،٣١٧
 المتغير التابع بتأثير جوهري

 

لها المعنى بأن للخلفية  ٠،٣١٧من البيانات الموجودة في الجدول، نتيجة كاي بعدد 
ة مع دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوي ترابطالدراسية و الكفاءة اللغوية 

بمعنى الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية لهما  ٠،١٠٠اإلسالمية ماالنج. نتيحة كاي مربع 
تغيير على المتغير دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة  %١،٠٠لذي يستطيع أن يؤثر ا تأثير

  المدارس الثانوية اإلسالمية ماالنج.
) 2X) و الكفاءة اللغوية (1Xيهدف اختبار المعنوي لمعرفة تأثير الخلفية الدراسية (

) . بناء على Yماالنج ( على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية
 ٢:٣٠٣) dfبدرجة الحرية (جدول F. بالمقارنة مع ١٦،٧٥٩بعدد  حسابFحصل  Fاختبار 
ـــ  %٥بدرجة المعنوية  ٣،٠٢بعدد  . هذه النتجة تدل على هناك جدول Fأعلى من  حسابFفـ

غة ة تعلم اللالكفاءة اللغوية مع دافعي ) و1Xالترابط اإلجابي و الجوهري بين الخلفية الدراسية (
أعلى من  ٠،٣١٧ حسابR). نتيجة Yالعربية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية ماالنج (

Rان جوهرياتأثرت الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية إن. فلذلك الفرضية ٠،١١٣ جدول 
  قبولة. م على دافعية التعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوية في ماالنج
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  لفصل الخامسا
 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

  
 ملخص نتائج البحث  .أ

  : يليملخص نتائج البحث العلمي يدل على اسئلة البحث، كما 
بين الخلفية الدراسية و دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة  ترابطاليوجد  .٩

تيجة أن تعني هذه الن ٠،٣١٠المدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج بنتيجة 
سيط بأن بناء على نتيجة اختبار االنحدار الب وضعيفة. بين المتغيرين  ترابطال

تؤثر الخلفية الدراسية على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوية 
. بالتفسير األخرى أن تؤثر المتغير سوى %٩،٦بعدد  اإلسالمية في ماالنج

وية لم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانتعالخلفية الدراسية على دافعية 
  .%٩٠،٤اإلسالمية في ماالنج بعدد 

ة بين الكفاءة اللغوية و دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلب ترابطاليوجد  .١٠
تعني هذه النتيجة  ٠،٠٥٣المدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج بنتيجة 

حدار البسيط نتيجة اختبار االن بناء على و ضعيفة جدا.بين المتغيرين  ترابطال
بأن تؤثر الكفاءة اللغوية على دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس 

. بالتفسير األخرى أن تؤثر المتغير %٠،٣بعدد  الثانوية اإلسالمية في ماالنج
انوية تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثعلى دافعية  الكفاءة اللغويةسوى 
 .%٩٩،٧مية في ماالنج بعدد اإلسال

ة بين الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوي ترابطالتربطي أن هناك ال يوجد .١١
تعني هذه  ٠،٠٣٤لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج بنتيجة 

تبار االنحدار بناء على نتيجة اخ وضعيفة جدا. بين المتغيرين  ترابطالنتيجة ال
لفية الدراسية على الكفاءة اللغوية لدى طلبة المدارس البسيط بأن تؤثر الخ
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. بالتفسير األخرى أن تؤثر المتغير %٠،١بعدد  اإلسالمية في ماالنجالثانوية 
الكفاءة اللغوية لدى طلبة المدارس الثانوية على  الخلفية الدراسيةسوى 

 .%٩٩،٩اإلسالمية في ماالنج بعدد 
علم اللغة و الكفاءة اللغوية مع دافعية تلخلفية الدراسية يوجد الترابط بين ا .١٢

نتيحة  ن بترابط ضعيف أل العربية لدى طلبة المدارس الثانوية اإلسالمية ماالنج
 أثيرتبمعنى الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية لهما  ٠،١٠٠كاي مربع 

تغيير على المتغير دافعية تعلم اللغة العربية  %١،٠٠الذي يستطيع أن يؤثر 
حصل  Fة المدارس الثانوية اإلسالمية ماالنج. و تعليقا باختبار لدى طلب

Fبالمقارنة مع ١٦،٧٥٩بعدد  حساب .F بدرجة الحرية (جدولdf (٢:٣٠٣ 
. هذه النتجة جدول Fأعلى من حساب Fفــــ  %٥بدرجة المعنوية  ٣،٠٢بعدد 

 ) و1Xتدل على هناك االرتباط اإلجابي و الجوهري بين الخلفية الدراسية (
) مع دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس الثانوية 2Xالكفاءة اللغوية (

 جدولRأعلى من  ٠،٣١٧ حسابR). نتيجة Yاإلسالمية ماالنج (
إن الخلفية الدراسية و الكفاءة اللغوية تأثرتان . فلذلك الفرضية ٠،١١٣

انوية في ثجوهريا على دافعية التعلم اللغة العربية لدى طلبة المدارس ال
  مقبولة.ماالنج 

 التوصيات  .ب
  : يلي فيما التوصيات الباحث ركز المذكورة، البحث نتائج ومن

ينبغي على المدارس اإلسالمية، إما الثانوية أو المتوسطة أن تقسم تالميذه قبل  .١
مناسبة بكفاءتهم في  العربية اللغة وتعليم تعلم عمليةابتداء الدراسية لكي تكون 

 اللغة العربية.
ينبغي على المدرسين اللغة العربية أن تحسن اهتمامهم في عملية تعلم اللغة  .٢

العربية، ألن تدل نتيجة هذا البحث أن العوامل المؤثرة في عملية تعلم اللغة 
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فقط، اذن العوامل  %١٬٠٠العربية من ناحية خلفية الطلبة و الكفاءة اللغوية 
مثل المنهج  %٩٩،٩اللغة العربية تؤثر على دافعية الطلبة في تعلم األخرى التي 

 الدراسي و كفاءة المدرس، البيئة، خلفية الوالدين و غير ذلك.
 المقترحات  .ج

 الباحث قدم فلذلك الكمال، من بعيد البحث هذا بأن الباحث عرف
  :يلي فيما البحث مقترحات

 إما الباحث، بحثه ما ويكمل يحسن أن بعده الباحثين جميع إلى الباحث يرجو .١
 اللغة وتعليم تعلم عملية تكون لكي وأجود، أحسن أخرى ناحية أومن يقبالتعم
 التالميذ احتاجه ما يكمل إذا ألنه، . التالميذ احتياج حسب على تنمو العربية

 الدراسة ستكون وسائلية، أو مالية، أو علمية، ناحية من إما الدراسة عملية في
 . يراد ما أحسن على تجري

العوامل األخرى التي تؤثر على دافعية  األخر باحثينال يبحث أن الممكن فمن  .٢
الطلبة في تعلم اللغة العربية في المجتمع أكبر من هذا مثل في الوالية أو أعلى 

 منه.
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   المصادر  و قائمة المراجع
 المصادر العربية: المراجع و

 كتب -

ت جامعة دمشق: منشرا .في طرق تدريس اللغة العربية .أحمد السيد محمود
  دون سنة .دمشق

 .هاإضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بد.عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان. 
  هـ ١٤٣٢  .لرياض: مكتبة المملك فهد الوطنية اثناء النشرا

ية و أسس تعلم اللغة العرب.ترجمة عبده الراجي و علي أحمد ثعبان. دجالس بروان
  ه ١٤١٢العربية،  بيروت: دار النهضة .تعليمها

   ١٩٧٨عمان: دار الفكر، .البحث العلمي .ذوقان عبيدات واألصدقاء
دار النشر  . ١ط  .مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. رجاء أبو عالم

 ١٩٩٨للجامعات، 

سة الوقف الرياض: مؤس .العربية بين يديك. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون
 .م ٢٠٠٣ – ١٤٢٤ .اإلسالمي

  م ١٩٩٦. بيروت: دار الكتب العلمية. سيكولوجيا التربوية .كامل محمد عويضة
 طريقة تدريس اللغة العربية لغير الناطقين .محمد كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة

  م ٢٠٠٣ .الرياض: المناقسة اإلسالمية التربية و العلوم والثقافة .بها
  بحوث -
 مجالت ودوريات ونشرات -

 .الدافعية، تعريفها وأساليب استثارته_________
.html25567t_-http://www.ibtesama.com/vb/showthread 

  ٢٠١٤فبرايير  ٢٠مأخوذة في 
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فبرايير  ١٨مأخوذة في  .comwww.thanwya .الدافعية .محمد أحمد حماد
٢٠١٤ 

 المصادر األجنبية: المراجع و

  كتب  -
 

Ainin, Moh. Fenomena Demotivasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah: Penyebab dan Alternatif Pemecahannya. Malang: Fakultas 
Sastra Universitas Negeri Malang. 2011 

Arifin. Ilmu Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 1996  
Departemen Agama RI. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2008 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam 
dan Bahasa Arab di Madrasah. Jakarta: tanpa penerbit. 2008 

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
2005 

Rohmad, dkk. Small, Beautiful nan Powerful, Sebuah Ikhtiar Menyemai Potensi 
Jajaran Kementerian Agama Kota Malang. Malang: UIN Press. 2013 

Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta. 2006  
Suryasubrata, Sumardi. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Perkasa. 1998 
Tayar Yusuf, Syaiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994 

  بحوث -
 مجالت ودوريات ونشرات -

____________   Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan 
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Tanpa kota: tanpa 
penertbit. Tanpa tahun. 

____________. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem 
Pendidikan Indonesia (Sisdiknas). Bandung: Citra Umbara. 2006 

http://www.djelfa.info/ar/art_culture/4084.html. diakses pada 24 Pebruari 
2014 

http://www.kemdikbud.go.id/sekolah-menengah-pertama.htm. diakses pada 18 
Pebruari 2014 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/KafaLoghaw/sec01.doc
_cvt.htm. diakses pada 20 Pebruari 2014 
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