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 شكر وتقدير
اغبمد هلل اغبي القيـو الذم جعل العربية لغة كتابو العظيم كدينو القوًن. كالصبلة 
كالسبلـ على خَت الرسل أصبعُت كأفصح من نطق ابلضاد من العاؼبُت. فقد أعز هللا تعاىل 
ىذه األمة أبف جعل لغتها لغة القرآف اؼبتعبد بتبلكتو إىل يـو القيامة، فأكـر هللا عز كجل 

سلفنا الصاحل للقياـ ابلواجب  ينبغيث صارت علومها من علـو الدين، كلذا ىذه اللغة ح
 ذباه ىذه اللغة كقدسيتها. 

اؼباجستَت  حلميكتقدـ الباحثة شكرا كثَتا للمشرفُت الكرديُت مها الدكتور 
اؼباجستَت، اللذاف قد أاتحا قدرهتما كأكقاهتما إلشرافها على  ترميذم نينورسيكالدكتور 

ة إشرافا كامبل من بدايتها إىل هنايتها، عسى هللا أف يوسع رزقهما كجيزيهما ىذه الرسال
 خَت اعبزاء يف الدنيا كاآلخرة.

كتشكر الباحثة أيضا مدير اعبامعة كعميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت كرئيس 
النافعة العلـو أنواع  ىاالذين قد علمو قسم تعليم اللغة العربية كصبيع أعضائو كاؼبعلمُت 

 .إرشادا نبيبل ابرؾ هللا ؽبم كجزاىم هللا خَت اعبزاء ىاكاؼبفيدة كأرشدك 
كتقدـ الباحثة شكرا كثَتا عميقا كاحًتاما عظيما لوالديها اللذين ربياىا تربية 

كعسى هللا أف ديتعهما  حسنة منذ الصغار حىت اآلف كقد تتم ؽبا التعليم يف الدراسة
 رمها.ابلصحة كالعافية كابرؾ يف عم

كأخَتا ترجو الباحثة النقد كاالقًتاحات من القارئُت إلكماؿ كتابة ىذه الرسالة 
 لتكوف الرسالة مفيدة للباحثة كقارئيها، آمُت اي رب العاؼبُت.
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يف  ةكانوا أقل ضباس  ةأف بعض الطلب يف عملية تعلم اللغة العربيةمن مبلحظة الباحثة 
كأثناء عملية ها احملاضر، يقدماليت  لواجباتمل يقوموا اب مثل ،وفي همبتجد تنقصالتعلم ك 

من  عواملال ربليل ةالباحث تلذلك أراد .جيداشرح احملاضر  التعليم كالتعلم ال يستمعوف
 وىكما اللغة العربية،  تعليم قسماختيارىم خطوهتم األكىل يف  من انحية اؼبشكلة تلك

العوامل  للتعرؼ على. كأىداؼ كتابة ىذه الرسالة تعليم اللغة العربية قسم اختيارىمسبب 
. كمنهج البحث ىو منهج كصفي. اؼبؤثرة لدل الطلبة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية

يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية ىي اؼبؤثرة العوامل أف كأما نتائج البحث احملصولة 
م ابللغة اىتماماهتك  ،كاػبارجية. من العوامل الداخلية ىي إرادة الطلبةالداخلية العوامل 

اغبب ك  هاكإرادة تعمق هممن رغبة كبَتةك  هم هباعجبك عليها م كقدراهتعنها  همكمواىب العربية
بدركس اللغة العربية تعليم اللغة ا بقسم نظر  الطلبة كالدتقدًن ىي العوامل اػبارجية  كأما.

الرسـو ، ك هكار اابلفخر إذا اخت الطلبة ر كالدو شعك  ذلك القسملبللتحاؽ ب همالعربية كدعم
 ،على كظيفة يسهل اغبصوؿك  ،لة الطلبةلقدرة االقتصادية لعائاب مناسبةالدراسية يف 

ثر حالة كأب اػبلفية التعليمية يف اؼبدرسة السابقة،، ك يسهل الوصوؿ إليو ةامعاعبموقع ك 
أثناء عملية التعليم كضباستهم  تعلم الطلبةعلى كتلك العوامل أتثر  .اعبيدة امعةاعباعتماد 

 كرغبتهم يف ذلك القسم.

 اللغة العربيةالعوامل اؼبؤثرة، الطلبة، قسم تعليم الكلمات األساسية: 
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Memilih Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
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NIM : 170202097 

 
Dari pengamatan peneliti dalam proses pembelajaran bahasa Arab bahwa sebagian 

mahasiswa kurang semangat dan serius dalam belajar, seperti tidak mengerjakan 

tugas dari dosen dan sebagian mahasiswa tidak mendengarkan penjelasan dosen 

dengan baik ketika belajar. Oleh karena itu peneliti ingin melihat faktornya 

dengan meninjau faktor yang mempengaruhi dalam memilih jurusan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam memilih jurusan pendidikan bahasa Arab. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini adalah angket 

dan wawancara. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa pendidikan bahasa 

arab semester tujuh yang berjumlah 198 mahasiswa. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini 24 mahasiswa. Adapun dari hasil penelitian yang diperoleh, faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan pendidikan bahasa Arab adalah 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kemauan siswa, 

minat terhadap bahasa Arab, bakat, kemampuan dan kekagumannya, keinginan 

yang besar untuk memperdalamnya, dan kecintaan terhadap pelajaran bahasa 

Arab. Adapun faktor eksternal, pandangan orang tua mahasiswa terhadap jurusan 

pendidikann bahasa arab dan dukungan mereka untuk masuk jurusan tersebut, 

rasa bangga orang tua mahasiswa jika memilihnya, biaya kuliah yang sebanding 

dengan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa, kemudahan mendapatkan 

pekerjaan, lokasi universitas yang mudah dijangkau, latar belakang pendidikan di 

sekolah sebelumnya, dan pengaruh status akreditasi universitas yang Baik. Faktor-

faktor tersebut akan mempengaruhi proses mahasiswa dalam belajar, kurangnya 

semangat, dan kurang bergairah untuk belajar. 

Kata Kunci: Faktor-faktor, Mahasiswa, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
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ABSTRACT 

Title               : Factors Influencing Students in Choosing Arabic Language 

Education Departments. 

Name  : Siti Seroja 

 

From the observations of researchers in the Arabic learning process that some 

students are less enthusiastic and serious in learning, such as not doing the 

assignments from the lecturer and some students not listening to the lecturer's 

explanation well when studying. Therefore, the researcher wants to see the factors 

by reviewing the factors that influence the choice of majors. The purpose of this 

study was to determine the factors that influence students in choosing Arabic 

language education majors. The research method used is descriptive. The 

instruments in this study were questionnaires and interviews. The research 

population was all seventh semester Arabic language education students, totaling 

198 students. While the sample in this study 24 students. As for the research 

results obtained, the factors that influence the selection of Arabic language 

education majors are internal factors and external factors. Internal factors include 

students' willingness, interest in Arabic, talent, ability and admiration, great desire 

to deepen it, and love of Arabic lessons. As for external factors, the views of 

students' parents on the Arabic language education department and their support 

for entering the department, the pride of students' parents if they choose it, tuition 

fees that are comparable to the economic ability of the student's family, ease of 

getting a job, easily accessible university location, background educational 

background in previous schools, and the influence of university accreditation 

status Good. These factors will affect the student's learning process, lack of 

enthusiasm, and lack of enthusiasm for learning. 

Keyword: Factors, Student, Arabic Language Education Departments 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ 
بًتبية ىم يهتموف  ،عند الناس الًتبية من أمهية الوعيكانت يف الزماف اغباضر  

علـو   لديهمك  انفعة أبناءىم أشخاصا أبف يكونواجيدة  حياكلوف ؿباكلةجودة. ك جيدة ك 
 .ما تعلموا يف اغبياة قمفيدين للدين كالبلد كيستطيعوف تطبيأف يكونوا كثَتة انفعة ك 

من ركضة األطفاؿ حىت مستول اعبامعة ؼبعرفة كاآلف الناس قد سابقوا لنيل أفضل الًتبية 
 اليت توجد يف أنفسهم كتسهيل ما استطاع غبصولو يف اؼبستقبل.موىبتهم 

 سواءيواجهوف ما من اختيارات صعبة ف بعد انتهاء الطبلب من اؼبدارس الثانوية
كليات ال كيف اعبامعة كثَت من .اعبامعة يف بدراستهم أك يواصلوف يقوموف ابلعمل

 مراعاهتا جيب العوامل اليت من كثَت .اعبامعات اؼبختلفة من تقدمها ميةالتعل كاألقساـ
القرار  ازباذ عمليةبدأت  .االذم يريدكهن اقسمجامعة ككلية ك الطبلب  أف خيتارقبل 

تلقائيا بدكف  اػبيارات يتخذ الناس قد األفضل. بعض اػبيار ربديدمث  اؽبدؼ بتحديد
 عقلية يتطلب عملية 8،اعبامعة كالكلية كالقسم اختيار ربديد يف .التفكَت كالتخطيط

 كاإلعداد، الوقت، كبَتة من كاؼبرتبط بتضحية الطويل إىل اؼبدل ستؤدم ألهنا موضوعية،
 .للطبلب العقلي كالتمويل، كاؼبوقف

                                                             
فاعلية اسرتاتيجية البيت الدائري يف تنمية اختاذ  ،مهدم علواف عبود القريشي ككفاء ابسم العقايب 1

ؾبلة  ) ،ادلعرفة لدى طالبات الصف اخلامس األديب مبادة مبادئ الفلسفة وعلم النفسالقرار ومهارات ما وراء 
                                                      .284ص. (، جامعة كاسط: الًتبية كلية
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 اعبامعات عادة الطبلب خيتار.القرار ربديد يف العوامل كثَتا من الطبلب يتأثر
 بُت من سبب، لذلك يالحتياجاتاب يناسب العايل كالذم التعليم خدمات تقدـ اليت

 اؼبستلم كاؼببلغدراسي،  عاـ كليف   متماثلُت ليسوا اعبامعات يف التعليمية الربامج منظمي
 2.يتناقص  اآلخر كالبعض يتزايد مستقر، بعضها غَت سنواي

، إندكنيسيا يف اإلسبلـ جامعةبعض  يف األقساـ أحد اللغة العربية قسم تعليم إف
 كالكبلـ كالقراءة ىي مهارة االستماع ،للغةا راتمها بعأر تعلم اللغة العربية فيها لتحقيق

عد. القواكيب/الًتدات، كاؼبفرات، كاألصواثبلثة عناصر: كيف اللغة العربية  .كالكتابة
، فعلى طلبة للغةرات اعلى تعلم مهاالطلبة ليت تعُت اغبقيقية دة اؼباالعناصر ىي اىذه ك

من مل يسيطر عليها ال العناصر. ك اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أف جييدكا صبيع ىذه
 العربية ؽبا اللغة كدرس 3.دةؼبتعدايهتا اللغة دبستورات اعلى مهاة لسيطرايتمكن من 
أمهية  ابللغة العربية كزايدة الوعي كربريراي، على االتصاؿ شفواي تطوير القدرة أغراض منها

 اإلسبلـ.يف تقييم مصادر  كال سيما كىي أداة رئيسية يف التعلم، اللغة
 الربانمج اختيار قبل ـبتلفة أسباب لديهم العربية اللغة تعليم قسم طبلب

 تعليم قسم بربانمج االلتحاؽ يقرركا أف قبل ـبتلفة أشياء يف الطبلب سينظرالدراسي. 
 اإلقبازات، ،ةكالفرص ،كالقدرات ،االىتمامات االعتبار بعُت أيخذكف سوؼ .العربية اللغة
 4.كغَت ذلك اؼبوقع األسرة، قدرة

                                                             
2
Minarti Indartini, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih 

Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, Jurnal Sosial, Vol. 11 No. 2 September 2010, 

hal. 4. 
الرايض: العربية إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )زاف، لفواىيم ابرإلرضبن بن اعبد  3

 846 .ق(، ص843للجميع، 
4
Hardiyanto, Purnomo Yusuf dan Mulyaningtyas Reni, Bimbingan dan Konseling Untuk 

SMA dan MA Kelas XII.  (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 5. 
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 .بعاملُت العربية اللغة تعليم قسم برامج ابختيار الطبلب اىتماـ اذباه يتأثر
 اختيار يف الطبلب شخصية من تكوفي (Intrinsik) الداخلي العامل ىو األكؿ العامل
 العامل ىو الثاين العامل .كثَتة لعملل ةكفرص جيدةالدراسية ألف اعبامعة  الربامج

 دكرمها، لوالدينكا الطبلب اىتماـ على تؤثر اليت اػبارجية العوامل (Ekstrintik) اػبارجي
أكثر إجابة الطبلب عند  ىذه العوامل اػبارجيةك  ،مكقباحه أبناءمهايف تعليم  دكرا ىاما

 5.اؼبقابلة
كفيها قسم تعليم اللغة  تقع يف بندا أتشيو اإلسبلمية اغبكومية إف جامعة الرانَتم

ناطق ـبتلفة. كمن مبلحظة العربية. كالطبلب يف قسم تعليم اللغة العربية جاؤكا من م
يف  ةأف بعض الطبلب كانوا أقل ضباس ةالباحث ت عملية تعلم اللغة العربية، رأ، يفالباحثة

كأثناء ، ضرها احملايقدماليت  لواجباتمل يقوموا اب مثل يف التعلم، تهمجدي تنقصم ك التعل
 ةالباحث تلذلك أراد .جيداشرح احملاضر  عملية التعليم كالتعلم بعضهم ال يستمعوف

اختيارىم خطوهتم األكىل يف  ة من انحيةتركز الباحث، ك اؼبشكلة من تلك عواملال ربليل
كالعوامل اليت  تعليم اللغة العربية قسم اختيارىمسبب  وىما اللغة العربية،  تعليم قسم

 أثرت فيو.
طبلب يف اختيار العند من البياف السابق تريد الباحثة أف تبحث العوامل اؼبؤثرة 

حتليل العوامل ادلؤثرة قسم تعليم اللغة العربية، فتختار الباحثة اؼبوضوع ؽبذه الرسالة ىو "
 ".لدى الطلبة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية

 
 

                                                             
5
Abd

 
Abror Rachman, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yohyakarta, 

1993), hal. 45. 
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 البحث أسئلة - ب
 :كىي سؤاال البحث ؽبذا الباحثة كتقدـ

 ؟اختيار قسم تعليم اللغة العربية يف ةبلدل الطل العوامل اؼبؤثرة ىي ما -8
 

 البحث أهداف - ج
 ما يلي:كؼ من ىذا البحث اليت تريد الباحثة ربقيقها فدؽباك 

 .يف اختيار قسم تعليم اللغة العربيةة بلدل الطل اؼبؤثرةالعوامل  للتعرؼ على -8
 

 ثأمهية البح - د
من الناحية النظرية يكوف مفيدا ؼبادة مرجعية للباحثُت البحث  اىذكأما أمهية 

اآلخرين يف الدراسة اؼبستقبلة. كمن النحية العلمية يكوف هبذا البحث للباحثة زايدة 
، كللطبلب ليكوف ىذا البحث مفيدا كمرجعا ؼبن يقـو ابلبحث اآلخر معرفتها كخربهتا

بكلية الًتبية التعرؼ على العوامل اؼبؤثرة يف اختيارىم قسم تعليم لعربية بقسم تعليم اللغة ا
 اللغة العربية.

 
 دود البحث ح -ه

 اغبد اؼبوضوعي -8
قسم تعليم اللغة العربية  ختيارا يف اؼبؤثرة العوامل ربليل ىذا البحث تضمني

  .العربية  اللغة تعليم قسم بلبط لدل
  اؼبكاين اغبد -2
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 .بندا أتشيو َتمالبحث يف جامعة الرانبحث عن ىذا ة تحثاالب فإف
 الزماين اغبد -3

 .ـ2022-2028  ةييف السنة الدراسىذا البحث ربدد الباحثة 
 

 معاين ادلصطلحات - و
ربليل العوامل اؼبؤثرة لدل الطلبة يف اختيار قسم تعليم الرسالة " ىذه موضوع إف

 اؼبعاين تشرح أف تريد اؼبوضوع هبذا يتعلق عما الباحثة تبحث أف كقبل" اللغة العربية
 تقصد اليت معانيها القارئوف ليفهم اؼبوضوع ىذا يف تكوف اليت الكلمات من اؼبصطلحات

 ىي : اؼبصطلحات كىذه الباحثة هبا
 حتليل .1

جعلو يف حّل فبا  ربليبل كربلة الشيء دبعٌت -حيّلل -يل لغة مصدر من حّللالتحل
مع اللغة عب درساؼبستخدمة للباحثة أك ماصطبلحا ىي الطريقة تحليل كال 6بينو كبينو.

 ىو عملية تقسيم التحليلكتصنيف األخطاء كتقييم اؼبستول اؼبخاطر يف اللغة. ت، البياان
أك  االتاغبه ستيعاب أفضل ؽبذالحصوؿ على فهم ك لة إىل أجزاء صغَت   أك مادة حاالت

 .اؼبادة
 
 
 
 

                                                             
بَتكت: دار اؼبشرؽ، ، الطبعة اغبادية كاألربعوف، )مواإلعالادلنجد يف اللغة مؤسسة دار اؼبشرؽ،  6

 847ـ( ص 2005
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 عوامل .1
 ىذه يف العوامل من اؼبقصود  7العنصر أك اؼبدعاة. دبعٌت ةالعوامل صبع من العامل

قسم  اختيار يف الطبلب على تؤثر اليت العوامل ربليل يف تنشأ اليت العناصر ىو ةرسالال
 8مؤثرة، كاؼبعٌت ىو ترؾ فيو أثر. –يؤثر  –كمؤثر اسم فاعل من أثر  .العربية اللغة تعليم

 ةبالطل .3
 طلبا، دبعٌت -يطلب -الفاعل من طلبصبع من الطالب، كىو اسم  ةبلكلمة الط

يف  يتعلموفالذين تريد الباحثة ىم  بلبالط 9رحلة اعبامعة.تلميذ يطلب العلم يف م
 .اإلسبلمية اغبكومية اللغة العربية جبامعة الرانَتمتعليم قسم  ةمستول اعبامعة يعٌت طلب

 الدراسات السابقة  -ز

اليت اعتمدت عليها الباحثة ؼبعرفة كانت الدراسات السابقة من أىم أسس البحث   
مقارنة النتائج كالفرؽ بُت الدراسة اغبالية كالدراسة السابقة. كحبثت الباحثة الرسالة اليت 

 "ربليل العوامل اؼبؤثرة لدل الطلبة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربيةتتعلق ابؼبوضوع "
 فوجدت الباحثة كما يلي:

 

 

                                                             
7
: دار اؼبشرؽ، لطبعة اغبادية كاالربعوف، )بَتكت، اادلنجد يف اللغة واإلعلممؤسسة دار اؼبشرؽ، 

 538ص،  ،ـ(2005
53(، ص. ، طبعة جديدة )بَتكت: داراؼبشرؽ، دكف السنةادلنجد يف اللغة واإلعالمويس معلوؼ، ل 8
9  ، دار الشرؽ  :كإلعبلـ، الطبعة الثامنة كالعشركف، )بَتكت اللغة، ادلنجد يف اللغة واإلعلملويس معلـو

868 ( ص،8983
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 208980 ليا مرشدا:  ةالباحث -8
 ب العوامل اؼبؤثرة يف ضعف التبلميذ يف اغبوار )دراسة كصفيةاؼبوضوع: 

MIN 18 Aceh Besar) .التبلميذ مل يكن ؽبم  اؼبشكلة يف ىذا البحث أف
. كأما االىتماـ ابغبوار، كعند ما تعطي اؼبدرسة األسئلة اليستطيعوف أف جييبوىا

ف التبلميذ يف لتعرؼ على العوامل اؼبؤثرة يف ضعأىداؼ يف ىذا البحث ل
اغبوار كالتعرؼ على ؿباكالت اؼبدرس غبل تلك اؼبشكلة لعبلج ضعف التبلميذ 

ي. كعبمع كصفىو منهج  ةقـو بو الباحثتكأما منهج البحث الذم  . يف اغبوار
. كالنتيجة كاالستبانة ابؼببلحظة اؼبباشرة كاؼبقابلة الشخصية ةقـو الباحثتالبياانت 

العوامل اؼبؤثرة يف ضعف التبلميذ ىي مدرسة اللغة العربية أف  ةالباحث تاليت انل
ككذلك الطرؽ كالوسائل اؼبستخدمة يف  .ليست متخرجة من قسم اللغة العربية

عملية تعليم كتعلم اغبوار غَت جذابة كفبلة فجعل التبلميذ ال يرغبوف يف تعلمها. 
ذا من عدـ كضعف التبلميذ يف اغبوار ىي عدـ تعويدىم كفبارستهم يوميا كى

اىتماـ اؼبدرسة ابغبوار خارج الفصل. كاحملاكالت بتشجيع التبلميذ على التعويد 
كاؼبمارسة ابللغة العربية يوميا كالطرؽ كالوسائل اؼبستخدمة مناسبتاف أبحواؿ 

 .كقدرات التبلميذ إىل أف جيعلهم راغبُت يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف اغبوار
 الية كالدراسة السابقة:كالعبلقة بُت الدراسة اغب

 .حبث العوامل اؼبؤثرةكجوه التشابو: اتفقت الرسالتاف يف  -
يف اختيار قسم تعليم كجوه االختبلؼ: الدراسة اغبالية تبحث  -

يف ضعف ابختبلؼ الدراسة السابقة تبحث  اللغة العربية
 .التبلميذ يف اغبوار

 
                                                             

(، MIN 18 Aceh Besarب ليا مرشدا، العوامل اؼبؤثرة يف ضعف التبلميذ يف اغبوار )دراسة كصفية 80
 (2089اإلسبلمية اغبكومية، )بندا أتشية: جامعة الرانَتم البحث العلمي، 
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 208888 إديا يوليا:  ةالباحث -2
االستماع لدل طلبة قسم تعليم اللغة العربية مشكبلت تعلم اؼبوضوع : 

بكلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت يف جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية بندا أتشيو 
بقسم تعليم اللغة . اؼبشكلة يف ىذا البحث أف الطلبة )دراسة كصفية ربليلية

يف  العربية يشعركف ابلصعوبة يف االستماع من األشرطة كال يستطيعوف تطويره
احملادثة كؽبم صعوبة يف التمييز بُت اغبركؼ اليت يستمعوف إىل الناطقُت هبا 

ا. كأما كاستعماؽبا يف اغبياة اللغوية كاألخطاء اؼبتكررة ربدث يف فهم ما ظبعو 
التغلب على اؼبشكبلت اليت يواجهوهنا كمعرفة ؿباكالت أىداؼ يف ىذا البحث 

ء اؼبدرسُت ؽبذه اؼبشكبلت يف تعليم الطلبة التغلب على اؼبشكبلت كمعرفة آرا
. كعبمع البياانت كصفيايف ىذا البحث حبثا ة ستخدـ الباحثتك  .االستماع

ىذا  يف ةالباحث تكاالستبانة. كأما النتيجة اليت انل ابؼبقابلة ةالباحثت قام
اؼبشكبلت اليت يواجهها الطلبة يف تعليم االستماع ىي قلة الثورة البحث أف 

يقـو هبا الطلبة حبث عن اللغوية كقلة حفظ اؼبفردات، كإف احملاكالت اليت 
اؼبفردات الصعبة يف اؼبعاجم كتوفَت اؼبواد اؼبرجعية إلثراء الدركس اليت ديكن 

 الطلبة مذاكرهتا يف البيت.
 ية كالدراسة السابقة:كالعبلقة بُت الدراسة اغبال

منهج البحث كىو منهج كجوه التشابو: اتفقت الرسالتاف يف  -
 كصفي.

تبحث عن العوامل اؼبؤثرة يف  كجوه االختبلؼ: الدراسة اغبالية -
لدل طبلب قسم تعليم اللغة  اختيار قسم تعليم اللغة العربية

                                                             
إديا يوليا، مشكبلت تعلم االستماع لدل طلبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت  88

: جامعة الرانَتم اإلسبلمية و)بندا أتشييف جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية بندا أتشيو، البحث العلمي، 
 (2088اغبكومية، 
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تبحث عن مشكبلت تعلم كأما الدراسة السابقة ، العربية
 طلبة قسم تعليم اللغة العربية.  االستماع لدل

 208882 رزقا سفطرمالباحثة :  -3
ربليل األخطاء يف كتابة اإلنشاء اغبر عند الطلبة بقسم تعليم اؼبوضوع : 

. اؼبشكلة يف ىذا اللغة العربية جبامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية بندا أتشيو
يف مهارة الكتابة، يف كثَت من الطلبة مل حيصلوا على الكفاءات الكافية البحث  

. كأما أىداؼ يف ىذا تعبَت كتابة اإلنشاء توجد اؼبشكلة كاألخطاء اللغوية
األخطاء اللغوية كالتعرؼ على اؼبشكبلت الىت يواجهها البحث التعرؼ على 

يف  الطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية بندا أتشيو
كأما منهج البحث الذم استخدمتو الباحثة يف ىذا البحث . تعلم اإلنشاء اغبر

كالنتيجة اليت . كاالختبار ؼبقابلةاب. كعبمع البياانت قامت الباحثة وصفياؼبنهج ال
بعدد كثَت يف األخطاء الصرفية ث درباألخطاء انلت الباحثة يف ىذا البحث 

َت عند الطلبة الًتبوية ربدث بعدد كث خلفيتو ىعلدا اكاستن كاألخطاء النحوية.
خرج من اؼبدرسة اإلسبلمية. أما اؼبشكبلت يف تعلم اللغة العربية اليت كجدت 

، ضعف يف أساليب همأم اػبلفية الًتبوية الطلبة نفس الباحثة أهنا تتعلق ابلطلبة
النحو كالصرؼ )القواعد( الصحيحة، قلة مفردات، عدـ اىتماـ بًتكيب اللغوية 

 لعربية.الصحيحة، عدـ قراءة الكتب ا

 كالعبلقة بُت الدراسة اغبالية كالدراسة السابقة:

                                                             
رزقا سفطرم، ربليل األخطاء يف كتابة اإلنشاء اغبر عند الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة  82

)بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية، الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية بندا أتشيو، البحث العلمي، 
2082) 
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منهج البحث كىو منهج كجوه التشابو: اتفقت الرسالتاف يف  -
 .كصفي

األخطاء يف كتابة كجوه االختبلؼ: الدراسة السابقة تبحث عن  -
عن العوامل ، ابختبلؼ الدراسة اغبالية تبحث اإلنشاء اغبر

 .اللغة العربيةاؼبؤثرة يف اختيار قسم تعليم 

 طريقة كتابة البحث - ح

اعتمدت الباحثة طريقة  كتابة ىذه الرسالة كأتليفها على طريقة التاليف اعبارية 
 اؼبقررة يف كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتل اإلسبلمية اغبكومية يف كتاب:

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 مفهوم العوامل ادلؤثرة - أ
مل االعامل الداخلي ىو العتنقسم إىل قسمُت مها  شيئاؼبؤثرة يف اختيار  إف العوامل

من  مل القادـ من ذات الطبلباالع ىوالعامل اػبارجي ك القادـ من ذات الطبلب. 
ىي رغبة كموىبة كدافع، كمن العوامل  العوامل الداخليةمن  خارج عن ذات الطبلب.

 اػبارجية ىي األسرة كالدراسة كاالجتماعية.
 

 الرغبة مفهوم  - ب
 الرغبةتعريف  -1

الرغبة ىي  83رغبة لغة ىي ميل القلب الرافعة على شيئ العافة ك اإلرادة.
الرغبة لغة اؼبيل ك اإلاثرة العالية أك رغبة   مصدر من رغب يرغب رغبة أراده ك أحبو.

ديكن أف تعرؼ الرغبة كما اؼبيل إىل االىتماـ كالعمل على شخص  .كبَتة على شيء
 84.أك نشاط أك الوضع الذم جيعل اؽبدؼ من الرغية مع السركر

الرغبة ىي اإلغراؽ ك الغَتة العالية علم النفس كيف اصطبلح علماء الًتبية ك 
على الشيء تؤثر الرغبة على درجة التحصيل للنتيجة عند األطفاؿ يف مواد الركس 

 85الرغبة ىي اؼبيل عند الطبلب ألف هتتم الشيء أك يرغب فيو.  اؼبعينة.

                                                             
13 Tim Penyusun Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2010), hal. 583 
14 Abdur Rahman Sholeh dan Muhbib Abdul Wahab. psikologi Suatu Pengantar Dalam 

Perspektif Islam. (Jakarta : Prenada Media. 2005) hal. 262 
15

 Tayar Yusuf & Saiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hal 99 
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الرغبة ىي ما جيب أف يطبق اغبقيقية ألف الرغبة اجملردة. اعبهود يف سبييز الرغبة 
يف اإلسبلـ. اذا كاف علينا الرغبة الكبَتة على شيء كلكن مل تقم اعبهد يطلب 

 86اكتساهبا أك ملكها فاهنا ببل فائدة. لوصوؽبا أك

مثل: العاطفة  رغبة التعلم ىي سيكولوجية الشخص الذم يظهر بعض األعراض،
الرغبة ك إحساس ؿبب أف جيعل عملية تغيَت السلوؾ من أنشطة متنوعة اليت تشمل ك 

البحث عن اؼبعرفة كاػبربة. إذا رغبة التعلم ىي االنتباه ك اؼبيل كاىتماـ الطبلب على 
تشتمل الرغبة على عناصر،  87التعلم يظهره حبماسة ك مشاركة ك انشط يف التعلم.

 .اإلدراؾ كالعاطفة كاإلرادة

 

 أقسام الرغبة -2

 تنقسم الرغبة إىل عدة أنواع، كىي:

 بدائية كالرغبة الثقافية. الرغبةالرغبة على الرغبة الاستنادا إىل اغبدكث، تنقسم .أ 
البدائية ىي الرغبة اليت تنشأ الحتياجات البيولوجية أك أنسجة اعبسم مثل اغباجة 
إىل الغذاء. الرغبة الثقافية أك الرغبة االجتماعية ىي ظهر الرغبة أبهنا عملية 

الرغبة يف التعليم، كتتوفر التعليم، كىذه الرغبة ال تتعلق مباشرا إىل أنفسنا، مثل 
للناس خربة أف اجملتمع أك البيئة سيكوف أشرؼ من اؼبتعلمُت كالتعليم العايل حىت 

 أف يتسبب رغبة الشخص للتعليم كالتفوؽ لكي حيصل جائزة من البيئة.

استنادا علي االذباه، تنقسم الرغبة اىل الرغبة اعبوىرية كاػبارجي. الرغبة اعبوىرية .ب 
الرغبة أكثر األصلي  يت ترتبط ارتباطا مباشرا بنشاط ذاتو، كىذا ىوىي الرغبة ال

أك األساسية. كشخص الذل يتعلم ألنو حيب القراءة ليس من حصوؿ االىتماـ. 
الرغبة اػبارجي ىي الرغبة اؼبرتبطة مع اؽبدؼ النهائي من ىذا العمل، إذا حيصل 

                                                             
16 Abdur Rahman Sholeh dan Muhbib Abdul Wahab. Psikologi Suatu Pengantar Dalam 

Perspektif Islam. (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 272. 
17

 Fathurrohman dan Sulistyorini. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: Teras, 2012), hal. 

174. 
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الفصل، مث بعده  اؽبدؼ ديكن أف خيتفي الرغبة. كشخص يتعلم اف يكوف رتبة
 ينقص الرغبة يف التعلم.

رغبة استنادا إىل طريقة نطقها، تنقسم الرغبة إىل أربعة أشياء : الرغبة اؼبعلنة ك ال.ج 
 88الرغبة اعبردة.الظاىرة ك الرغبة التجربة ك 

 

 غرض الرغبة -3

 تظهر لكى الطبلب ليحرؾ: ىي الرغبة غرض اما األشياء. يبلغ ىو الغرض

 .اؼبعُت اؽبدؼ كبلوغ نيل اغباصل حىت األشياء لعمل اإلرادة

 .التعليم ىدؼ ليبلغ الطبلب فعالية مواجهة(أ 

 89ؿبافظة ك إسناد فعالية الطبلب يف التعلم ليبلغ اؽبدؼ.(ب 

 إقبازىم لَتتفع تظهر اإلرادة لكى تبلميذىم ليحرؾ ىو الرغبة غرض لؤلستاذ،

 على الدراسى اؼبنهاج ىف كتثبيت أملهم الًتبية حبسب ىف اغباصل يناؿ حىت ىف التعلم

تبلميذىم،  على حيث من كل كلذلك .الرغبة ىف الـز ىو صراحة الغرض حاؿ كل
  20.كشخصية تبلميذه كاغباجات اغبياة خلفية كيفهم يعرؼ أف عليهم كجب

 

  رغبةالعوامل ادلؤثرة على ال -4
 28ثبلثة عوامل كىي: على الشخص تؤثر كرك ككرك أف العوامل اليتيوضح  

التحفيز الذم أييت من البيئة أك النطاؽ الذم يتوافق مع  :عامل الداخليال -8
رغبة نمو تبسهولة. يف ىذه اغبالة،  رغبةال تثَترغبات الفرد أك احتياجاتو س

 ا من اآلخرين.تشجيع يف نفسو، كليس تشجيعالالشخص عندما يكوف 

                                                             
18

 Abdur Rahman Sholeh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar..... hal 

265-268. 
19 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan  Pembelajaran (Jakarta: PT. Rineka cipta. 1998) 

hal. 81. 
20

 M. Ngalim Purwanto. Psikologi pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 

hal. 73- 83.  
21

 Crow and Crow, General Pshycology, (Surabaya: Bina Ilmu, 1973), hal. 22. 
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يف  رغبةال ثَتتف تكوف الدكافع االجتماعية عامبل ديكن أ: عامل االجتماعيال -2
 التقدير من اآلخرين كاجملتمع.القياـ أبنشطة معينة ألهنا تريد جذب االنتباه ك 

 ،ابلعواطف. إذا قبح شخص ما يف نشاط ةكثيقرغبة ال: العوامل العاطفية -3
، كإال و ابلنشاطرغبتقوم توؼ يتسبب ذلك يف الشعور ابلسعادة، كسوؼ فس

 رغبتو. فإف الفشل سيقضي على
 

 مفهوم ادلوهبة - ج
 ادلوهبةتعريف  -1

للمعاجم  كفقا 22كىي كل ما كىب هللا للناس.، اؽببة كصبعها مواىب اؼبوىبة
 ، فاؼبوىبة إذاؾباان كلمة موىبة مأخوذة من الفعل )كىب( أم أعطى شيئاالعربية، ف

ىي العطية للشيء ببل مقابل، كمعٌت كلمة موىوب يف اللغة اإلنساف الذم يعطي أك 
من ؾبموعة  داكيطلق لفظ اؼبوىوب على القسم العايل جدينح شيئان ببل عوض 

تعريف  كيتم  كما أهنم يبدكف ظبات معينة غالباىبوا الذكاء اؼبمتاز.اؼبتفوقُت الذين ك  
اؼبوىوب أنو الطفل الذم يبدم بشكل ظاىر قدرة كاضحة يف جانب ما من جوانب 

 النشاط اإلنساين.

أبهنا قدرات  مفكر النج كايكـولموىبة كفقا للكيتم التعريف االصطبلحي ل 
ضها قد يوجد بُت خاصة ذات أصل تكويٍت ال ترتبط بذكاء الفرد بل إف بع

بينما اؼبوىبة أبهنا القدرة يف حقل معُت، أك اؼبقدرة الطبيعية ذات  23،اؼبتخلفُت عقليا
الفاعلية الكربل نتيجة التدرب مثل الرسم كاؼبوسيقى، كال تشمل ابلضركرة درجة  

 كبَتة من الذكاء العاـ.

                                                             
22  ،  ق(.788، دار صادر: بَتكت، 8، طلسان العربابن منظور، دمحم بن مكـر
دار حجلة: عماف، )، 8، طادلوهبة والتفكري اإلبداعي يف التعليمحسُت عبد اغبفيظ الكيبلين،  23

9( ص. 2009
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 ليت ذبعل الشخص عند القياـ بنشاطتلك القدرة الرائعة ا ت عرَّؼ اؼبوىبة أهنا 
ز يف ىذا اجملاؿ، كذبعلو متفردا كفبتلكا ػبصائص كظبات حيتمل ما، ي ظِهر أداءه بتمي  

 .ديتلكها اآلَخركف أال

إلقباز العايل يف كاحد أك الطفل اؼبوىوب على أنو )صاحب األداء اؼبرتفع أك ا
 24أكثر من اجملاالت اآلتية:

 القدرة العقلية العامة -

 قدرة أكادديية متخصصة -

 تفكَت ابتكارم خبلؽ -

 أك التمثيلية  الفنوف العصرية -

 القدرة النفسي  -

 ادلوهبة نواعأ -1

شبة تعريفات ـبتلفة كمتعددة للموىبة، كىناؾ الكثَت من  كما ذكران سابقا
 ىي: أنواعها اليت توجد حولنا

اؼبواىب اللغوية اللفظية، ىي تلك القدرة على التعبَت بوضوح عن أفكارؾ بطريقة . أ
 اؼبرتبة، كاألفكار الذىنية اؼبوزكنة.منظمة كرائعة كفريدة، من خبلؿ الكلمات 

اؼبواىب الرقمية ىي تلك القدرة اؽبائلة يف التعامل مع ـبتلف األنواع من أدؽ . ب
الرموز كاألرقاـ، كىي كاحدة من السمات اليت يتميز هبا كل من االقتصاديُت، 

 كاؼبربؾبُت، كالرايضيُت.

                                                             
 82 ، ص.....ادلوهبة والتفكريحسُت عبد اغبفيظ الكيبلين،  24
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ا بعض األفراد للقياـ ابلتنقل هنا القدرة اليت يتمتع هبمواىب مكانية، يتم تعريفها أب. ج
يف الفضاء، كربويلو بصورة خبلقة، كىو أمر متعارؼ عليو بُت الفنانُت 

 كاؼبصممُت.
اؼبواىب اؼبادية، ىناؾ عدد من اؼبواىب الغريبة، ديتلكها األشخاص الذين لديهم د. 

 القدرة يف السيطرة على بعض األجزاء من أجسامهم كاألعضاء اغبسية لديهم.

اليت تتجسد يف قدرة الشخص يف  واىب الشخصية أك العاطفية ىي اؼبوىبة اؼبق. 
يف التواصل مع األفراد  التعرؼ على مشاعره، كتساعد اؼبواىب الشخص

 .اآلخرين

 12مفهوم دافعية -د

 تعريف الدافعية -1

الدافعية عند علماء النفس مصطلح يدؿ على سلوؾ األشخاص يف اؼبواقف 
العبلقة الديناميكّية بُت الكائن اغبي كؿبيطو، كيضم العوامل اؼبختلفة، فهو يدؿ على 

الفطريّة كاؼبكتسبة، اػبارجّية كالداخلّية، الشعوريّة كالبلشعوريّة، ككل ما يتعلق 
وؾ الكائن اغبي، ابلنشاط الذىٍت كاغبركي، فهي ؾبموعة من اغبوافز موجودة يف سل

، كخيتلف السلوؾ اإلنساين أبنو قائم على اختبارات سواء كاف حيواان أك إنساان
كاعية، كدكافع موجودة يف البلكعي، كعلماء النفس يستخدموف مصطلح الدافع 
للتعبَت عن اغبالة الداخلّية النفسّية اليت تدفع الشخص كبو سلوؾ معُت لتحقيق 

ح، ىدؼ ما، فهو قوة ؿبركة للسلوؾ، فالطالب يدرس كجيتهد لتحقيق ىدؼ النجا 
كالوصوؿ إىل مركز اجتماعي معُت، كىذه الدكافع نستنتجها من السلوؾ الصادر عن 

                                                             
، www.uobabylon.edu.iq،(ـ84/88/2088)، الدافعيةمفهوم علي طبيس النعيمي، 25

 .2028نوفمرب  82يف التاريخ  اطلعت عليو
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 كإف كاف وف دافعو اجتماعي،الشخص، فالسلوؾ اؼبتوجو لئلختبلط ابلناس يك
 26الشراب، يكوف الدافع العطش. ككذلكىل الطعاـ، يكوف الدافع اعبوع، إ متجها

لة الداخلية أك اػبارجية أهنا اغبا الدافعية من الناحية السلوكية على  ينظر إىل
 ، اليت ربرؾ سلوكو كأداءه كتعمل على استمراره كتوجهو هنو اؽبدؼ أك الغاية.للمتعلم

أما من الناحية اؼبعرفية، فهي حالة داخلية ربرؾ أفكار كمعارؼ اؼبتعلم كبناه اؼبعرفية 
حالة ككعيو كانتباىو، حيث تلح عليو على مواصلة كاستمرار األداء للوصوؿ إىل 

لية ربرؾ أما من الناحية اإلنسانية، فهي حالة استثارة داخالتوازف اؼبعريف كالنفسي. ك 
 رغباتو قف تعليمي يهدؼ إىل إشباعطاقتو يف أم مو  ىاؼبتعلم لبلستغبلؿ أقص

   .كربقيق ذاتو

 افعيةأنواع الد -1
 :ميز علماء النفس نوعُت من الدكافع لدل اإلنساف كىي لقد

  :النفسية كالدكافع جيةالفسيولو  الدكافع- أ

حاجات ، اليت تنشأ من ىي دكافع فطرية أكلية نقصد ابلدكافع الفسيولوجية،
ابلوظائف العضوية كالفسيولوجية كاغباجة إىل اؼباء كالطعاـ  اعبسم اػباصة

مثل حب التملك كالتفوؽ  كاعبنس. أما الدكافع النفسية فهي دكافع اثنوية
كالفضوؿ كاإلقباز. كتعترب الدكافع األكلية أقل أثر يف حياة  كالسيطرة
 كيتوقف ذلك على درجة إشباعها  اإلنساف

 :اػبارجيةالداخلية ك الدكافع  الدكافع - ب

                                                             

 ،"(، "العوامل اؼبؤثرة يف فاعلية عملية العملية التعليمة22/88/2086حيدر حامت فاحل العجرش )26 
www.uobabylon.edu.iq بتصّرؼ6/3/2088، اطّلع عليو بتاريخ .. 
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اليت ذبذب   لنشاطلدافع الداخلي ىو تلك القوة اليت توجد يف داخل اا 
ؼ دكف مواصلة اجملهود لتحقيق اؽبد كبوىا، فتؤدم إىل الرغبة يف العمل اؼبتعلم

ارية يف أف التعلم يكوف أكثر دديومة كاستمر  . كيؤكد بركنركجود تعزيز خارجي
 .بتعزيزات خارجيةغَت مدعمة ك  داخلية حالة كوف الدكافع

، فهي مصدر للطاقة البشرية ة من أىم العوامل اؼبثَتة للتعلمكتعترب الدافعي
كاألساس الذم يعتمد عليو يف تكوين العادات كاؼبيوؿ كاؼبمارسات لدل األفراد.  

لوكو كتوجهو كبو اؽبدؼ كما أهنا تعد القول اليت تدفع اؼبتعلم إىل تعديل س
بية بُت الدافعية كمستول الباحثوف على كجود عبلقة اجيالقد أثبت  اؼبطلوب.
اىات اجيابية كبو كأكدكا أف دافعية الطلبة تسهم يف تكوين اذب .التحصيل
 اؼبدرسة. 

 :من ثبلثة أبعاد كىي للدافعية يف التعلم كظيفة فإك 

 د كإاثرة نشاط معُت من السلوؾ.ربرير الطاقة االنفعالية يف الفر  -8
 معُت كإمهاؿ اؼبواقف األخرل .االستجابة ؼبوقف  -2
توجيو النشاط بغرض إشباع اغباجة الناشئة عنده كإزالة حالة التوتر مع  -3

 .ربقيق اؽبدؼ
 

 مكوانت الدافعية -3
 :ىيالدافعية تتكوف من أربعة أبعاد ك ف إ

 اإلقباز .8
 الطموح  .2
 اغبماسة  .3
 ربقيق األىداؼ كاؼبثابرة. ىاإلصرار عل .4
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 :للدافعية كىياستخلص ستة عوامل مكونة قد ك 

 اؼبثابرة  .8
 يف االقباز   الرغبة اؼبستمرة .2
 التفاين يف العمل  .3
 التفوؽ .4
 الظهور كالطموح  .5
  الرغبة يف ربقيق الذات. .6

 
 ةالدافعي قياس  -9

كإمنا بشكل غَت مباشر   ال ديكن قياس قوة الدافعية بشكل مباشر،
 :الطرقتُت التاليتُتضمن 

تعد كمية اغبرماف طريقة تقدير  قياس قوة الدافعية بواسطة اغبرماف : - أ
كذلك بقياس اغبرماف ابلوقت اؼبنقضي مند   لدرجة الدافعية عند اؼبتعلم

 .آخر إشباع
قياس قوة الدافعية من خبلؿ السلوؾ : ال ديكن قياس كل الدكافع  - ب

تستخدـ اؼببلحظة للسلوؾ كوسيلة لبلستدالؿ   بواسطة اغبرماف، ؽبذا
 .اإلجرائي  على االشًتاطعن حالة الدافعية ابالعتماد 

 عالقة الدافعية بسلوك األداء -2

لقد أكدت الدراسات كجود ارتباط كثيق بُت الدافعية كأداء السلوؾ، 
دكد  -فازدايد األداء يؤدم إىل ارتفاع قوة الدافعية. كما أكد قانوف يَتكس

سوف على أنو كلما كانت اؼبهمة صعبة تطلبت مستول أدىن من الدافعية 
تعزيزات كأقصى حد من األداء. كترتبط الدافعية كمستول األداء ابستخداـ ال
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اؼبختلفة.فكلما كاف التعزيز قواي كاجيابيا أدل ذلك إىل ارتفاع يف مستول 
 .األداء كقوة الدافعية

 العامل األسريت - ه
. كعند ما يتعلم الوالدين: حيتاج الطبلب إىل التشجيع كفهم األىل يف التعلم -8

يؤثر طرؽ الوالدين يف التعلم كبَتا على التعلم، الطبلب ال يثقل يف البيت. 
 27كمها اليهتماف بتعليم أبنائهم.

حالة األسرة االقتصادية : البد منها أف يكفي عليها كخببلؼ عنو حيتاج إىل  -2
اؼبرافق التعليمية األخرل. كإهنا تستطيع أف يكفي عليها إذا كاف األسرة متسع 

 28من اؼباؿ.
 

 العامل االجتماعي - و

أتثَتات األصدقاء زبتلط مع الطبلب . األصدقاءمن العوامل االجتماعية ىي 
بسرعة يف البيئة. كسوؼ يؤثر الصديق اعبيد على الطبلب كبل يؤثر السيئ عليو أيضا. 

شخص خيتار قسم ما ألنو يرل أصدقاءه ككذلك يف اختيار القسم، يف بعض األحياف 
 29.كيتبعهم

 

 

 

 
                                                             

27
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Edisi Revisi), (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), hal. 59 
28

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor ......., hal. 63 
29

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor........, hal. 71 
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 الفصل الثالث

 البحث احلقليإجراءات 
 منهج البحث - أ

كىو منهج يرتبط بظهارة  ربليلي كصفي ىذا البحث تعتمد الباحثة على منهج يف
معاصرة بقصد كصفها كتفسَتىا كتوضيح العبلقة كمقدارىا كؿباكلة اكتشاؼ األسباب 

 30الكامنة كراء الظاىر.

 كعبمع البياانت كاؼبعلومات اليت ربتاج إليها الباحثة يكوف بطريقة البحث من
. كقامت الباحثة بتحليل البياانت على أساس البحث الكيفي، كىو ستبانة كاؼبقابلةاال

. كأما طريق صبع البياانت اليت اانت عبمع أحواؽبا كربليلهاالبحث الذم يهتم بوصف البي
 ربتاج إليو الباحثة فهي طريقتاف:

 ؼبعرفة لطبلبل لبحث اؼبيداين: تقـو  الباحثة بتوزيع االستباانتطريقة ا -8
 العوامل اؼبؤثرة يف اختيارىم قسم تعليم اللغة العربية.

طريقة البحث اؼبكتيب: ىي اإلطبلع كاإلعتماد على الكتب العلمية العديدة  -2
 اؼبتعلقة دبوضوع ىذا البحث إما الكتب العربية أك غَتىا.

 جمتمع البحث وعينته -ب

اؼبستول السابع  العربيةبقسم تعليم اللغة  ةاجملتمع  يف ىذا البحث ىم الطلب أما
كالعينة يف ىذا البحث طالبا.  898كيبلغ عددىم  ـ2022-2028 ةدراسي سنةل

طالبا ألف اجملتمع كثَت على طريقة  24% من اجملتمع أك ما يعادؿ 85أخذت الباحثة 
عشوئية. كىذا موافق ابلنظرية الىت قاؽبا سوىرظبي أرل كنتو "إذا كاف اجملتمع أقل من مئة 

                                                             
 )الرايض: اؼبكتبة العبيكاف،ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،  صاحل بن ضبد العساؼ، 30

 8890ـ(، ص 2000
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أف أيخذ كلهم حىت يصَت ذلك البحث حبث اجملتمع، كإذا كاف عدد اجملتمع كثَت  فينبغي
% أك 25-20% أك 85 -80كىو أكثر من مئة فينبغي أف أيخذ بعض منهم 

 38أكثر".

 أدوات البحث -ج

 أما أدكات البحث اليت تستخدمها الباحثة ؽبذا البحث ىي:

 االستبانة .8
تعد إعدادات ؿبددات يقصد  ىي عبارة عن ؾبموعة من أسئلةاالستبانة 

اغبصوؿ على اؼبعلومات، أك آراء اؼبفحوصُت حوؿ ظاىرة، أك مواقف معينة، 
 32كتسلم إىل األشخاص اؼبختارين لتسجيل إجابتهم على صحيفة األسئلة.

كىي اإلستمارة اليت ربتوم على ؾبموعة من األسئلة أك العبارت اؼبكتوبة 
جابة كيطلب من اجمليب عليها إلشارة إىل ما مزكدة إبجابتها أك آراء أك بفراغ لئل

 33يراه مهما أك ما ينطق عليها منها أك ما يعتقد أنو ىو اإلجابة.
لتعرؼ على العوامل كأما االستبانة يف ىذه الرسالة ستقدـ الباحثة لطلبة 

 اؼبؤثرة يف اختيارىم قسم تعليم اللغة العربية كللحصوؿ على إجابتهم الصحيحة.
 اؼبقابلة .2

تعريف اؼبقابلة أبهنا عبارة عن ؿبادثة بُت الباحث كشخص أك أشخاص 
آخرين هبدؼ الوصوؿ إىل حقيقة معُت، سيعى الباحث لتعرفو من أجل ربقيق 
أىداؼ الدراسة. كمن األىداؼ األساسية اؼبقابلة اغبصوؿ على البياانت اليت 

                                                             
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina 

Aksara, 1989), hal. 112 

مع دراسة دلنهج علماء  البحث العلمي مناهجه وأساس كتابتهنوح عبد الرؤكؼ حامد التكينو،  32 
 99)السوداف: مطبعة جي اتكف(، ص. ، ادلسلمني يف البحث

)عماف: دار  ،الطبيعة الثانية وأساليبة، يف مناهج البحث العلمي، سامي عرريفج كآلخركف 33
  . 87 ص.(، 8999اجملدالكم للنشار، 
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اؼببحوثُت يف يريدىا الباحث ابإلضافة إىل تعّرؼ مبلمح أك مشاعر أك تصرفات 
مواقف معينة. كديكن استخداـ اؼبقابلة بشكل فعاؿ يف اجملتمعات األمية كيف 

 34الدراسات اليت تتعلق ابألطفاؿ.
بقسم تعليم اللغة  اؼبستول السابع طبلبل قدًن األسئلةقامت الباحثة بتك 

ىم ختيار على العوامل اؼبؤثرة يف ا أيضا العربية جبامعة الرانَتم بندا أتشيو لتعرؼ
 كللحصوؿ على إجابتهم الصحيحة.أتكيدا للسؤاؿ السابق قسم تعليم اللغة العربية 

 
  طريقة حتليل البياانت - د

 لبلستبانةربليل البياانت  -8
 ،(Likert)كاستعملت الباحثة االستبانة يف ىذه الرسالة على مقياس ليكارت

 يربط حوؿ مظاىر الشخص كمواقفو (Likert)مقياس ليكارت حسب ما رأل أف
كدرجة لكل النقط  35متجو على شيئ ما، مثل من اؼبوافقة حىت  غَت اؼبوافقة بشدة.

يساكم  (Sangat Setuju/Selalu)، كابلتفصيل ىو موافق بشدة/ دائما 4حىت  8من 
 Tidak)، غَت موافق/أحياان 3يساكم بػػػ  (Setuju/Sering) ، موافق/ غالبا 4بػػػ 

Setuju/Kadang-Kadang)  كغَت موافق بشدة/مل يفعل 2يساكم بػػػ ،(Sangat Tidak 

Setuju/Tidak Pernah)  كتعتمد الباحثة على الرموز:8يساكم بػػػ . 
 

 P= 
 

 
 x 100%   

 

                                                             
ـ( 8985: مكتبة الفبلح  ، ) الكويتمدخل إىل مناهج البحث الرتبويرجاء ؿبمود أبو عبلـ،  34

 876ص. 
35

 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 

98 
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 :البياف

   P= النسبة اؼبعدلة 

F  = احملصولة عليها نتيجةؾبموع ال 

N = النتيجة الكاملة 

 
 للمقابلة ربليل البياانت -2

ىذه األدة عبمع البياانت، كيتم إعداد اؼبقابلة كما يف  ةالباحث تاستخدم
 اػبطوات اآلتية:

 ربديد أىداؼ اؼبقابلة -8
 ربديد أفراد موضوع اؼبقابلة -2
 ربديد أسئلة اؼبقابة -3
 ربديد مكاف اؼبقابلة كزماهنا -4
 إعداد بطاقة اؼبقابلة -5
 تسجيل كتفسَت -6

 

يع الباحثة أف حىت تستط اؼبعينة تىو طريقة مستخدمة لتحليل البياانربليل البياانت 
ديد االكتشافات كاؽبدؼ من التحليل يف البحث ىو تضييق كرب .أتخذ اػببلصة عنها
استخدمت الباحثة ربليل الكيفية الوصفية كىو . مة ككثر االستفادةلتكوف بياانت منظ

 .طريقة التحليل يستخدـ الكلمات الوصفية من البياانت اؼبكتسبة
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يف الفصل األكؿ فتجمعها الباحثة ابؼبقارنة بُت البحث كعبمع البياانت عن أسئلة 
اليت  . كعملية ربليل البياانت فتستخدـ الباحثة نظرية ميلس كحربمافاؼبقابلة كاالستبانة

تشمل خطوات عملياهتا جبمع البياانت كالتخفيض كالعرض كاالستنتاجات كما السطر 
 اآليت:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبع البياانت

البياانت عرض  االستنتاجات 

البياانت ربليل  
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت - أ
كيف ىذا الفصل  السابق  فيما يتعلق دبنهج البحث.لقد شرحت الباحثة يف الفصل 

بعد ما قامت الباحثة ابلبحث بػػجامعة  تشرح الباحثة نتائج البحث اليت حصلت عليها
العوامل اؼبؤثرة لدل الطلبة يف اختيار قسم تعليم اللغة عن اغبكومية اإلسبلمية الرانَتم 

 ةدراسي سنةل سابعال ستولاؼبيف . كللحصوؿ على البياانت قامت الباحثة ابلبحث العربية
اعتمادا على رسالة عميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم  ـ2028/2022

 يف  B-17462/Un.08/FTK.1/TL.00/12/2021اإلسبلمية اغبكومية بندا أتشيو رقم : 
 .2028رب ديسم 9التاريغ 
 

 حملة عن ميدان البحث -1
علمُت ؼبقساـ يف كلية الًتبية كأتىيل األقسم تعليم اللغة العربية ىو أحد من ا

ـ بند أتشيو، يف شارع شيخ عبد الرؤكؼ بقرية دار السبليقع جبامعة الرانَتم الذم 
 ككاف قسم تعليم اللغة ،2083 َتسبتمب 28التاريخ  44أتسيسو يف مت .2 777رقم 

 م.َت العربية ىو أقدـ قسم بعد قسم العلـو الدينية اإلسبلمية جبامعة الران
على ىيئة التدريس )معلمُت( أكفاء يف ؾباؿ توم قسم تعليم اللغة العربية حيك 

اؼباجستَت يف تعليم   23الدكتور كاألستاذة، ك   7تعليم اللغة العربية ما يصل إىل 
اللغة العربية كالعلـو اإلسبلمية من داخل كخارج الببلد كخاصة الشرؽ األكسط. 

 : كتستخدـ الباحثة يف ىذا اعبدكؿ التايل
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 بقسم تعليم اللغة العربية عدد ادلدرسني 1.9اجلدول 

 درسةعدد اؼب درسعدد اؼب رقم
8 88 82 

 30اجملموع  : 
 

 لدى الطلبة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية خطوة حتليل العوامل ادلؤثرة -1

 لدل الطلبة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية العوامل اؼبؤثرةللتعرؼ على 
 اؼبستول السابع بقسم تعليم اللغة العربيةوزيع االستبانة للطلبة بتالباحثة قامت 

 .يار القسميف اخت لعوامل اؼبؤثرةلتحصل على إجابتهم الصحيحة ما يتعلق اب
 كبعد ذلك تقـو الباحثة دبقابلة الطلبة لتقدًن األسئلة ؽبم، كتلك اؼبقابلة للتعرؼ

أتكيدا للسؤاؿ  سم تعليم اللغة العربيةلدل الطلبة يف اختيار قعلى العوامل اؼبؤثرة  أيضا
 .األكؿ

 
 حتليل البياانتإجراء  - ب

 البياانت لالستبانة حتليل -1
العوامل باحثة بتوزيع االستباانت للطلبة، كذلك للتعرؼ على قامت ال

أما البياانت احملصولة  .لدل الطلبة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية اؼبؤثرة
 االستباانت ظهرت يف اعبدكؿ اآليت:عليها الباحثة من توزيع 
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 1.9 اجلدول
 الطلبة تعليم اللغة العربية بسبب الدعم ادلقدم من والد قسمر يااخت

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %29.2 7 بشدة موافق 8
 %29.2 7 موافق 2
 %33.3 8 موافقغَت  3
 % 8.3 2 بشدة موافقغَت  4

 %800 24 اجملموعة 
بشدة"  موافقيوضح لنا أف الطلبة جييبوف " 3.4بناء على اعبدكؿ 

اختيار ف يف وافقو (، كالذين ي% )سبعة طبلب29.2من السؤاؿ السابق 
 موافق(، كغَت سبعة طبلب% )29.2 بسبب الدعم اؼبقدـ من كالدالقسم 

طبلب(،  شبانية% )33.3 بسبب الدعم اؼبقدـ من كالديف اختيار القسم 
 بسبب الدعم اؼبقدـ من كالديف اختيار القسم بشدة  موافقكأما غَت 

كغَت موافقُت يف اختيار (. كىذا يدؿ على أف أكثر الطلبة افبالط% )8.3
 .بسبب الدعم اؼبقدـ من كالدالقسم 

 
 9.9اجلدول 

لاللتحاق  همتعليم اللغة العربية ودعما بقسم نظر  الطلبة والدتقدمي 
 ذلك القسمب

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %45.8 88 موافق بشدة 8
 %29.2 7 موافق 2
 % 20.8 5 غَت موافق 3
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 %4.2 8 غَت موافق بشدة 4
 %800 24 اجملموعة 

بشدة"  يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "موافق 4.4بناء على اعبدكؿ 
تقدًن وف يف يوافقا(، كالذين لباط أحد عشر% )45.8من السؤاؿ السابق 

 ذلك القسملبللتحاؽ ب همتعليم اللغة العربية كدعما بقسم نظر  الطلبة كالد
ا بقسم نظر  الطلبة كالدتقدًن يف  موافق(، كغَت ببلسبعة ط% )29.2

ة % )طبس20.8 ذلك القسملبللتحاؽ ب همتعليم اللغة العربية كدعم
 كالدتقدًن يف بشدة  الذم اليوافق % )طالب كاحد( 4.2طبلب(، ك

 . إذناذلك القسملبللتحاؽ ب همتعليم اللغة العربية كدعما بقسم نظر  الطلبة
ا نظر  الطلبة كالدتقدًن بشدة يف وف ىذا يدؿ على أف أكثر الطلبة يوافق

 .ذلك القسملبللتحاؽ ب همتعليم اللغة العربية كدعمبقسم 
 

 2.9اجلدول 
 قسم تعليم اللغة العربية وار اابلفخر إذا اخت الطلبة ر والدو شع

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 48.6 80 موافق بشدة 8
 %54.2 83 موافق 2
 %4.2 8 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
بشدة"  موافقيوضح لنا أف الطلبة جييبوف " 5.4بناء على اعبدكؿ 

 ر كالدو شعوف يف ب(، كالذين يوافقبلة ط)عشر % 48.6من السؤاؿ السابق 
ثبلثة عشر % )54.2 قسم تعليم اللغة العربية كار اابلفخر إذا اخت الطلبة
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قسم تعليم  كار اابلفخر إذا اخت الطلبة ر كالدو شعيف  وفيوافق طالبا(، الذين ال
أف بشدة  موافقُت(، كاليوجد الطلبة غَت طالب كاحد% )4.2 اللغة العربية

ذلك يوضح لنا . لقسم تعليم اللغة العربية كار اابلفخر إذا اخت الطلبة كالدر و شع
قسم تعليم  كار اابلفخر إذا اخت الطلبة ر كالدو شعيف وف أف أكثر الطلبة يوافق

 .اللغة العربية
 

 6.9اجلدول 
لقدرة االقتصادية اب مناسبة تعليم اللغة العربية  قسمالرسوم الدراسية يف 

 لة الطلبةلعائ
 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 82.5 3 موافق بشدة 8
 % 62.5 85 موافق 2
 % 20.8 5 غَت موافق 3
 % 4.2 8 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
بشدة"  موافقةيوضح لنا أف الطلبة جييبوف " 6.4بناء على اعبدكؿ 

الرسـو وف يف يوافقثبلثة طبلب(، كالذين % )82.5من السؤاؿ السابق 
 لة الطلبةلقدرة االقتصادية لعائمناسبة ابتعليم اللغة العربية  قسمالدراسية يف 

 قسمالرسـو الدراسية يف  أف وف)طبسة عشر طالبا(، كالذين اليوافق 62.5%
ة طبس% )20.8 لة الطلبةلقدرة االقتصادية لعائاب مناسبةتعليم اللغة العربية 

الرسـو الدراسية وف بشدة يف كاحد( منهم اليوافق بال% )ط4.2طبلب(، ك
كىذا دليل  .لة الطلبةلقدرة االقتصادية لعائاب مناسبةتعليم اللغة العربية  قسميف 
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تعليم اللغة العربية  قسمالرسـو الدراسية يف وف يف على أف أكثر الطلبة يوافق
 .لة الطلبةلقدرة االقتصادية لعائاب مناسبة

 
 4.9اجلدول 

 تعليم اللغة العربية يسهل احلصول على وظيفة قسماختيار 
 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %86.7 4 موافق بشدة 8
 % 58.3 84 موافق 2
 % 86.7 4 غَت موافق 3
 %8.3 2 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
بشدة"  موافقيوضح لنا أف الطلبة جييبوف " 7.4بناء على اعبدكؿ 

 قسماختيار وف يف % )أربعة طبلب(، كالذين يوافق86.7من السؤاؿ السابق 
طالبا(،  عشر ةأربع% )58.4 تعليم اللغة العربية يسهل اغبصوؿ على كظيفة

اغبصوؿ على  وفتعليم اللغة العربية يسهل قسماختيار  مأهن وفكالذين اليوافق
ف بشدة يف اليوافقا % طالباف اثناف8.3% )أربعة طبلب(، ك 86.7 كظيفة

بياف يدؿ . كذلك التعليم اللغة العربية يسهل اغبصوؿ على كظيفة قسماختيار 
تعليم اللغة العربية يسهل اغبصوؿ  قسماختيار وف يف على أف أكثر الطلبة يوافق

 .على كظيفة
  4.9 اجلدول

  تعليم اللغة العربية من النظر إىل جناح شخص ما قسم الطلبة رااخت
 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 0 0 موافق بشدة 8
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 %33.3 8 موافق 2
 %66.7 86 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
ال يوجد أف جييبوا يوضح لنا أف الطلبة  8.4بناء على اعبدكؿ 

تعليم اللغة  قسم كار اتخيوف أف وافقكالذين ي"موافق بشدة" من السؤاؿ السابق، 
طبلب(، كالذين  شبانية% )33.3 العربية من النظر إىل قباح شخص ما

 تعليم اللغة العربية من النظر إىل قباح شخص ما قسم كار اتخيأف  وفاليوافق
 ريااختبشدة يف  ن اليوافقوفالذي ال أحد منهم(، ك ابلا% )ستة عشر ط66.7

. كىذا البياف يدؿ على تعليم اللغة العربية من النظر إىل قباح شخص ما قسم
تعليم اللغة العربية من النظر إىل  قسمر اياختوف يف ال يوافقأف أكثر الطلبة 
 .قباح شخص ما

 
 4.9اجلدول 

 يسهل الوصول إليه ةامعاجلموقع 
 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 33.3 8 موافق بشدة 8
 % 58.3 84 موافق 2
 % 4.2 8 غَت موافق 3
 % 4.2 8 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
موقع وف بشدة يف يوضح لنا أف الطلبة يوافق 9.4كؿ بناء على اعبد

وف يف شبانية طبلب(، كالذين يوافق% )33.3 يسهل الوصوؿ إليو ةامعاعب
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طالبا(، كالذين  عشر ةأربع% )58.3 يسهل الوصوؿ إليو ةامعاعبموقع 
(، كاحد ب% )طال4.2 يسهل الوصوؿ إليو ةامعاعبموقع يف  وفاليوافق

 يسهل الوصوؿ إليو ةامعاعبموقع كذلك الطلبة الذين اليوافقوف بشدة يف ك 
موقع وف يف البياف اتضح أف أكثر الطلبة يوافق (. ىذاطالب كاحد% )4.2

 .يسهل الوصوؿ إليو ةامعاعب
 

 9..1اجلدول 
 تعليم اللغة العربية قسمالقسم تؤثر على اختيار  حملة

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 20.8 5 موافق بشدة 8
 % 66.7 86 موافق 2
 %82.5 3 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
( ببل% )طبسة ط20.8يدؿ على أف  80.4 بناء على اعبدكؿ

، كالذين تعليم اللغة العربية قسمالقسم تؤثر على اختيار  حملةأف  وف بشدةيوافق
% 66.7 تعليم اللغة العربية قسمالقسم تؤثر على اختيار  حملةأف وف يوافق

طبلب(، كال أحد ة % )ثبلث82.5 وفطالبا(، كالذين اليوافق عشر ستو)
أف أكثر الطلبة اف دليل على . كىذا البيبشدة عن ذلك وفمنهم الذين اليوافق

 .تعليم اللغة العربية قسمالقسم تؤثر على اختيار  حملةأف ف يوافقو 
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 11.9اجلدول 
تعليم  الطلبة قسم على اختيار السابقة يؤثر إكمال الدراسة يف ادلدرسة

 اللغة العربية
 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %29.2 7 موافق بشدة 8
 %45.8 88 موافق 2
 %25 6 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
وف يوافق( % )سبعة طبلب29.2يدؿ على أف  88.4بناء على اعبدكؿ 

الطلبة قسم  على اختيار السابقة يؤثر إكماؿ الدراسة يف اؼبدرسةأف  بشدة
أحد عشر % )45.8 بذلك السؤاؿوف ، كالذين يوافقتعليم اللغة العربية

طبلب(، كال أحد منهم الذين % )ستة 25 وفا(، كالذين ال يوافقبلاط
وف أف ابق يوضح لنا أف أكثر الطلبة يوافق. اعبدكؿ السعن ذلكوف اليوافق

تعليم اللغة قسم  ىمعلى اختيار  السابقة يؤثر إكماؿ الدراسة يف اؼبدرسة
 .العربية

 
 11.9اجلدول 

  ة السابقةدرسادليف  ائهمصدقأألن قسم تعليم اللغة العربية  الطلبة رااخت
 وا ذلك القسماختار 

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 0 0 موافق بشدة 8
 %4.2 8 موافق 2
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 %45.8 88 غَت موافق 3
 %50 82 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
يوضح لنا أف الطلبة ال يوجد أف جييبوا  82.4بناء على اعبدكؿ 

تعليم اللغة  قسم كار اتخي"موافق بشدة" من السؤاؿ السابق، كالذين يوافقوف أف 
% 4.2 كا ذلك القسماختار   ة السابقةدرساؼبيف  ائهمصدقأألف العربية 

ألف تعليم اللغة العربية  قسم كار اتخيأف  طالب كاحد(، كالذين اليوافقوف)
% )أحد عشر 45.8 كا ذلك القسماختار   ة السابقةدرساؼبيف  ائهمصدقأ

ألف تعليم اللغة العربية  قسم ريااختطالبا(، كالذين اليوافقوف بشدة يف 
. % )إثنا عشر طالبا(50 كا ذلك القسماختار   ة السابقةدرساؼبيف  ائهمصدقأ

تعليم  قسمر اياختكىذا البياف يدؿ على أف أكثر الطلبة ال يوافقوف بشدة يف 
 .كا ذلك القسماختار   ة السابقةدرساؼبيف  ائهمصدقأألف اللغة العربية 
 

 13.9 اجلدول
 اجليدة امعةاجلثر حالة اعتماد أبتعليم اللغة العربية قسم اختيار 

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %29.2 7 موافق بشدة 8
 %54.2 83 موافق 2
 %86.6 4 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "موافق بشدة"  83.4 بناء على اعبدكؿ

قسم اختيار ة طبلب(، كالذين يوافقوف يف % )سبع29.2من السؤاؿ السابق 
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% )ثبلثة عشر 54.2 اعبيدة امعةاعبثر حالة اعتماد أبتعليم اللغة العربية 
ثر حالة اعتماد أبتعليم اللغة العربية قسم اختيار يف  يوافقوفالذين ال ك طالبا(، 

 ب(، كاليوجد الطلبة غَت موافقُت بشدةبلأربعة ط% )86.6 اعبيدة امعةاعب
تعليم قسم اختيار . لذلك يوضح لنا أف أكثر الطلبة يوافقوف يف عن ذلك

 .اعبيدة امعةاعبثر حالة اعتماد أباللغة العربية 
 

 19.9اجلدول 
 ة يف جمال اللغة العربيةكثري الوظائف ال

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 82.5 3 موافق بشدة 8
 % 58.3 84 موافق 2
 % 25 6 غَت موافق 3
 % 4.2 8 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "موافقة بشدة"  84.4 بناء على اعبدكؿ

الوظائف % )ثبلثة طبلب(، كالذين يوافقوف يف 82.5من السؤاؿ السابق 
 ة عشر طالبا(، كالذين اليوافقوف% )أربع58.3 ة يف ؾباؿ اللغة العربيةكثَت ال

% 4.2ة طبلب(، ك% )ست25 ة يف ؾباؿ اللغة العربيةكثَت الوظائف ال أف
. كىذا دليل على أف أكثر الطلبة واليوافقوف بشدة في)طالب كاحد( منهم 

 .ة يف ؾباؿ اللغة العربيةكثَت الوظائف اليوافقوف يف 
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 12.9 اجلدول
 رادة نفوسهمتعليم اللغة العربية إب قسم الطلبة رااخت

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %37.5 9 موافق بشدة 8
 % 45.8 88 موافق 2
 % 86.7 4 موافقغَت  3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
دة" يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "موافق بش 85.4بناء على اعبدكؿ 

 راياختة طبلب(، كالذين يوافقوف يف % )تسع37.5من السؤاؿ السابق 
طالبا(،  عشر أحد% )45.8 رادة نفوسهمتعليم اللغة العربية إب قسم الطلبة

ال أحد منهم الذين اليوافقوف % )أربعة طبلب(، ك 86.7 كالذين اليوافقوف
 راياخت. كذلك البياف يدؿ على أف أكثر الطلبة يوافقوف يف ذلك بشدة عن

 .رادة نفوسهمتعليم اللغة العربية إب قسم الطلبة
 

 16.9 اجلدول
  موقدراهت همومواهبالطلبة به  هتماماتالتعليم اللغة العربية قسم اختيار 

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %20.8 5 موافق بشدة 8
 %50 82 موافق 2
 %29.2 7 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
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يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "موافق بشدة"  86.4 بناء على اعبدكؿ
قسم اختيار % )طبسة طبلب(، كالذين يوافقوف يف 20.8من السؤاؿ السابق 
 عشر إثنا% )50 مكقدراهت همكمواىبالطلبة بو  ىتماماتالتعليم اللغة العربية 

% )سبعة طبلب(، كال أحد منهم الذين 29.2 طالبا(، كالذين اليوافقوف
. كذلك البياف يدؿ على أف أكثر الطلبة يوافقوف يف ذلك عناليوافقوف بشدة 

 .مكقدراهت همكمواىبالطلبة بو  ىتماماتالتعليم اللغة العربية قسم اختيار 
 

 14.9اجلدول 
 كل األشياء ادلتعلقة ابللغة العربية  الطلبة عجبي

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 29.2 7 موافق بشدة 8
 % 50 82 موافق 2
 % 20.8 5 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
أبف يوضح لنا أف الطلبة يوافقوف بشدة  87.4بناء على اعبدكؿ 

% )سبعة طبلب(، 29.2 كل األشياء اؼبتعلقة ابللغة العربية  الطلبة عجبي
 عجبيأف يف  طالبا(، كالذين اليوافقوف عشر إثنا% )50كالذين يوافقوف فيو 

ب(، ككذلك بل% )طبسة ط20.8 كل األشياء اؼبتعلقة ابللغة العربية  الطلبة
كل األشياء اؼبتعلقة ابللغة   الطلبة عجبيأف الطلبة الذين اليوافقوف بشدة يف 

% )طالب كاحد(. ىذا البياف اتضح أف أكثر الطلبة يوافقوف يف 4.2 العربية
 .ل األشياء اؼبتعلقة ابللغة العربيةكوا  عجبيأف 

 



39 
 

 

 14.9اجلدول 
 يف تعلم شيء عن اللغة العربية نفوس الطلبةرغبة كبرية من 

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 37.5 9 موافق بشدة 8
 %58.3 84 موافق 2
 %4.2 8 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
( بطبل تسعة% )37.5يدؿ على أف  88.4بناء على اعبدكؿ 

، يف تعلم شيء عن اللغة العربية نفوس الطلبةرغبة كبَتة من ب وف بشدةيوافق
طالبا(، كالذين  عشر ةأربع% )58.3كالذين يوافقوف يف ذلك السؤاؿ 

. عن ذلك وفكاحد(، كال أحد منهم الذين اليوافق بلاط% )4.2 وفاليوافق
رغبة  عن اختيار القسم ألف وف ياف دليل على أف أكثر الطلبة يوافقكىذا الب

 .يف تعلم شيء عن اللغة العربية همنفوسكبَتة من 
 

 14.9اجلدول 
 تعمق عن معرفة اللغة العربية يف نفوس الطلبة من قبل

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %29.2 7 موافق بشدة 8
 %54.2 83 موافق 2
 %86.6 4 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
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ة طبلب( بع% )س29.2يدؿ على أف  89.4بناء على اعبدكؿ 
تعمق عن معرفة اللغة العربية يف يف أسباب اختيار القسم ل يوافقوف بشدة

 عشر ةثبلث% )54.2، كالذين يوافقوف يف ذلك السؤاؿ نفوس الطلبة من قبل
ب(، كال أحد منهم الذين طبلأربعة % )86.6 طالبا(، كالذين اليوافقوف

اليوافقوف عن ذلك. كىذا البياف دليل على أف أكثر الطلبة يوافقوف عن 
 .من قبل رفة اللغة العربية يف نفوسهمتعمق عن معقسم لالاختيار 

 
 9..1 اجلدول

 طلبةوهبة الدلتعليم اللغة العربية قسم اختيار 
 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 %25 6 موافق بشدة 8
 %48.7 80 موافق 2
 %33.3 8 غَت موافق 3
 0 0 غَت موافق بشدة 4

 %800 24 اجملموعة 
وف وافقي( بطبل ستو% )25يدؿ على أف  20.4بناء على اعبدكؿ 

 بووف يوافق، كالذين طلبةوىبة الؼبتعليم اللغة العربية قسم اختيار أف  بشدة
كال % )شبانية طبلب(، 33.3 وفعشرة طبلب(، كالذين اليوافق% )48.7

أحد منهم الذين اليوافقوف عن ذلك. كىذا البياف دليل على أف أكثر الطلبة 
 .تهموىبؼبتعليم اللغة العربية قسم اختيار يوافقوف عن 
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 البياانت للمقابلة حتليل -1

 العوامل اؼبؤثرةلطلبة، كذلك للتعرؼ على ؼبقابلة مع اباحثة ابقامت ال
أما البياانت احملصولة عليها . أيضا لدل الطلبة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية

 ظهرت يف اعبدكؿ اآليت: مقابلة مع الطلبةالباحثة من 

 :1الطالبة 

 جابة ادلقابلةإ سؤال ادلقابلة الرقم
تعليم  قسمالختيار  ىل لديك الدافع 1

 اللغة العربية؟
ال يوجد الدافع، لكن من إرادة 

 نفسي
ما ىي األسباب اليت تدفعك  1

 تعليم اللغة العربية؟ قسمالختيار 
 ان أحب دركس اللغة العربيةأ

يف  جدااؼبؤثر  كدافعما ىو نوع  3
يف تعليم اللغة العربية؟  قسماختيار 

 خارجية؟ ـأ كانتعوامل داخلية  

العربية، ككانت نتيجيت لتعمق اللغة 
 اللغة العربية يف اؼبدرسة السابقة مرتفع

قسم  يف بعد قبحت تشعركيف  9
 تعليم اللغة العربية؟

أشكر هللا ألف ىذا العلم للدنيا 
 كاآلخرة

ما ىي العقبات اليت تواجهك بعد  2
 تعليم اللغة العربية؟ قسماختيارؾ 

 أان ضعيفة للقواعد اللغوية

كسعيد ابػبيارات ىل أنت فخور  6
 اليت ازبذهتا؟

 نعم، أشعر ابلسعادة

الذم  قسممن ال رجاءؾماذا  4
 اخًتتو؟

 ليكوف انفعا كبركة يل كاآلخرين
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 :1 الطالبة

 جابة ادلقابلةإ سؤال ادلقابلة الرقم
تعليم  قسمالختيار  ىل لديك الدافع 1

 اللغة العربية؟
 نعم، للدافع من كالديٍت

ما ىي األسباب اليت تدفعك الختيار  1
 تعليم اللغة العربية؟ قسم

 ألف كالديٍت يريداف أنٍت بذلك القسم

يف  جدااؼبؤثر  كدافعما ىو نوع  3
يف تعليم اللغة العربية؟  قسماختيار 

 خارجية؟ ـأكانت عوامل داخلية  

 خارجيةعوامل

 

قسم  يف بعد قبحت تشعركيف  9
 تعليم اللغة العربية؟

اؼبادة نت اك  سيئ ألف تعلمبداية اليف 
مع مركر الوقت  كلكنيل  ةأجنبي

 .يوأصبحت معتادنا عل
ما ىي العقبات اليت تواجهك بعد  2

 تعليم اللغة العربية؟ قسماختيارؾ 
متخرجة من اؼبدرسة العالية أان 

اغبكومية كال توجد مادة اللغة العربية 
يف تلك اؼبدرسة لذلك أشعر 

 ابلصعوبة
أنت فخور كسعيد ابػبيارات اليت ىل  6

 ازبذهتا؟
 نعم، أشعر ابلسعادة

 أستطيع التكلم ابللغة العربية الذم اخًتتو؟ قسممن ال رجاءؾماذا  4
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 :3الطالبة 

 جابة ادلقابلةإ سؤال ادلقابلة الرقم
تعليم  قسمالختيار  ىل لديك الدافع 1

 اللغة العربية؟
ال يوجد الدافع، لكن من إرادة 

 نفسي
ما ىي األسباب اليت تدفعك  1

 تعليم اللغة العربية؟ قسمالختيار 
 للغة العربيةريد أف أستطيع التكلم ابأ

يف  جدااؼبؤثر  كدافعما ىو نوع  3
يف تعليم اللغة العربية؟  قسماختيار 

 خارجية؟ ـأكانت عوامل داخلية  

 عوامل خارجية

قسم  يف بعد قبحت تشعركيف  9
 تعليم اللغة العربية؟

 ابلصعوبة ألنٍت ال أفهمهار أشع

ما ىي العقبات اليت تواجهك بعد  2
 تعليم اللغة العربية؟ قسماختيارؾ 

تلك اؼبادة ألنٍت مل أدرسها ال أفهم 
 من قبل

ىل أنت فخور كسعيد ابػبيارات  6
 اليت ازبذهتا؟

 نعم، أشعر ابلسعادة

أستطيع التكلم ابللغة العربية كتعليم  الذم اخًتتو؟ قسممن ال رجاءؾماذا  4
 اللغة العربية لآلخرين

 

 :9الطالبة 

 جابة ادلقابلةإ سؤال ادلقابلة الرقم
شخاص الكثَت من األ قابلتألنٍت تعليم  قسمالختيار  ىل لديك الدافع 1
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، حيث الذين أهنوا دراستهم يف مصر اللغة العربية؟
بعد أف أهنوا دراستهم أصبحوا 

لذلك شعرت أنو  فبيزينا أشخاص
ؼبواصلة جيب علي تعلم اللغة العربية 

 دراسيت يف مصر أيضا
ما ىي األسباب اليت تدفعك  1

 تعليم اللغة العربية؟ قسمالختيار 
 ريد أف أكاصل دراسيت يف مصرأ

يف  جدااؼبؤثر  كدافعما ىو نوع  3
يف تعليم اللغة العربية؟  قسماختيار 

 خارجية؟ ـأكانت عوامل داخلية  

 أتعلمها ألنٍت مسلمة

قسم  يف بعد قبحت تشعركيف  9
 تعليم اللغة العربية؟

 أريد أف أتعلم خارج الببلد

ما ىي العقبات اليت تواجهك بعد  2
 تعليم اللغة العربية؟ قسماختيارؾ 

 أان ضعيفة للقواعد اللغوية

كسعيد ابػبيارات ىل أنت فخور  6
 اليت ازبذهتا؟

أثناء عملية . نعم، أشعر ابلسعادة
ف اللغة العربية  ، شعرت أالدراسة

، كبنمط لغوم كانت صبيلة جدنا
 يسهل فهمو

أستطيع التكلم ابللغة العربية فصيحا  الذم اخًتتو؟ قسممن ال رجاءؾماذا  4
 كتعليم اللغة العربية لآلخرين
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 :2الطالبة 

 جابة ادلقابلةإ ادلقابلةسؤال  الرقم
تعليم  قسمالختيار  ىل لديك الدافع 1

 اللغة العربية؟
 أحب العلـو الدينية

ما ىي األسباب اليت تدفعك  1
 تعليم اللغة العربية؟ قسمالختيار 

 لتعمق اللغة العربية خاصة قواعدىا

يف  جدااؼبؤثر  كدافعما ىو نوع  3
يف تعليم اللغة العربية؟  قسماختيار 

 خارجية؟ ـأكانت عوامل داخلية  

 عوامل داخلية

قسم  يف بعد قبحت تشعركيف  9
 تعليم اللغة العربية؟

مقنع، كأشعر ابلسعادة، كلكن ال 
 أحب الدراسة عرب اإلنًتنيت

ما ىي العقبات اليت تواجهك بعد  2
 تعليم اللغة العربية؟ قسماختيارؾ 

 اإلنًتنيتالدراسة عرب 

ىل أنت فخور كسعيد ابػبيارات  6
 اليت ازبذهتا؟

 نعم، أشعر ابلسعادة.

 يكوف التعليم ابللغة العربية الذم اخًتتو؟ قسممن ال رجاءؾماذا  4
 

 :6الطالبة 

 جابة ادلقابلةإ سؤال ادلقابلة الرقم
تعليم  قسمالختيار  ىل لديك الدافع 1

 اللغة العربية؟
 أحب اللغة األجنبية
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ما ىي األسباب اليت تدفعك  1
 تعليم اللغة العربية؟ قسمالختيار 

أستطيع ابالتصاؿ مع الناطق ابللغة 
 العربية

يف  جدااؼبؤثر  كدافعما ىو نوع  3
يف تعليم اللغة العربية؟  قسماختيار 

 خارجية؟ ـأكانت عوامل داخلية  

 عوامل داخلية

قسم  يف بعد قبحت تشعركيف  9
 تعليم اللغة العربية؟

 كتابة الرسالة

ما ىي العقبات اليت تواجهك بعد  2
 تعليم اللغة العربية؟ قسماختيارؾ 

 أان ضعيفة للقواعد اللغوية

ىل أنت فخور كسعيد ابػبيارات  6
 اليت ازبذهتا؟

 نعم، أشعر ابلسعادة. 

حيبوف اللغة ليكوف كثَت من الناس  الذم اخًتتو؟ قسممن ال رجاءؾماذا  4
 العربية

  

 مناقشتهاحتليل البياانت  - ج
بتحليل نتائج البحث كمناقشتها مع مصادر من نظرية  ةالباحث قد قامت

نتائج البحث السابقة اؼبتوافقة مع ىذا البحث، كفيما يلي نتائج التحليل 
بعد ما قامت الباحثة بتوزيع االستبانة للطلبة كجدت الباحثة أف : قشتهااكمن

عامبلف مها العوامل الداخلية  اؼبؤثرة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية العوامل
 :كاػبارخية

من العوامل الداخلية ىي من نفوس الطلبة كإرادهتم كىذا كاضح من البياانت 
% )تسعة 37.5الطلبة جييبوف "موافق بشدة" من السؤاؿ السابق السابقة أف 

 رادة نفوسهمتعليم اللغة العربية إب قسم الطلبة راياختطبلب(، كالذين يوافقوف يف 
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% )أربعة طبلب(، كال 86.7 طالبا(، كالذين اليوافقوف عشر أحد% )45.8
 ذلك. أحد منهم الذين اليوافقوف بشدة عن

، كىذا مكقدراهت همكمواىبالطلبة بو  ىتماماتالكمن العوامل الداخلية أيضا 
% 20.8أف الطلبة جييبوف "موافق بشدة" من السؤاؿ السابق من البياانت السابقة 

 ىتماماتالتعليم اللغة العربية قسم اختيار )طبسة طبلب(، كالذين يوافقوف يف 
% 29.2 طالبا(، كالذين اليوافقوف عشر إثنا% )50 مكقدراهت همكمواىبالطلبة بو 

. كذلك البياف ذلك )سبعة طبلب(، كال أحد منهم الذين اليوافقوف بشدة عن
 ىتماماتالتعليم اللغة العربية قسم اختيار يدؿ على أف أكثر الطلبة يوافقوف يف 

 .مكقدراهت همكمواىبالطلبة بو 
كل األشياء اؼبتعلقة   الطلبة عجبكاألشياء األخرل من العوامل الداخلية 

 عشر إثنا% )50كىذا من نتيجة االستبانة الطلبة الذين يوافقوف فيو  ابللغة العربية
كىذا من نتيجة االستبانة الطلبة كالذين يوافقوف يف ذلك  منهم رغبة كبَتةك  ،طالبا(

كىذا  كإرادة تعمق عن معرفة اللغة العربية، طالبا( عشر أربعة% )58.3السؤاؿ 
 عشر أربعة% )58.3من نتيجة االستبانة الطلبة الذين يوافقوف يف ذلك السؤاؿ 

 .طالبا(
تعليم اللغة العربية ا بقسم نظر  الطلبة كالدتقدًن ية اػبارجكمن العوامل 

ألف أكثر الطلبة يوافقوف بشدة يف كىذه البياانت  ذلك القسملبللتحاؽ ب همكدعم
 ذلك القسملبللتحاؽ ب همتعليم اللغة العربية كدعما بقسم نظر  الطلبة كالدتقدًن 

 قسمالرسـو الدراسية يف ككذلك ألف  .هكار اابلفخر إذا اخت الطلبة ر كالدو شعك 
يسهل اغبصوؿ على ك  ،لة الطلبةلقدرة االقتصادية لعائاب مناسبة تعليم اللغة العربية 

 ةامعاعبموقع كمن العوامل اػبارجية ألف  ف أكثر الطلبة يوافقوف يف ذلك.، ألكظيفة
، كألف اػبلفية قسمذلك الالقسم تؤثر على اختيار  حملة، ك يسهل الوصوؿ إليو

مث العوامل  اعبيدة امعةاعبثر حالة اعتماد كأب التعليمية للطلبة يف اؼبدرسة السابقة،
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 ف أكثر الطلبة يوافقوف يفأل ة يف ؾباؿ اللغة العربيةكثَت الوظائف التوجد  األخرل
 ذلك.

بعد ما قامت الباحثة ابؼبقابلة مع الطلبة كجدت الباحثة أف العوامل ككذلك 
كالدافع من  دركس اللغة العربيةبب اغباؼبؤثرة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية ىي 

الوالدين كالستطاع التكلم ابللغة العربية كإرادة مواصلة الدراسة إىل الشرؽ األكساط 
كاستطاع ابالتصاؿ مع الناطقُت  خاصة قواعدىاكلتعمق اللغة العربية  خاصة مصر
 .ابللغة العربية
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 الفصل اخلامس

 اخلادتة

 نتائج البحث - أ
لعوامل اؼبؤثرة يف اختيار قسم تعليم اب فبا يتعلق قد انتهت الباحثة يف ىذا البحثل

ا قًتاحات ختاما ؽبذسن للباحثة أف تقدـ نتائج البحث كاؼب. فاآلف رباللغة العربية
 . فحصلت نتائج البحث كما يلي:البحث

إف العوامل اؼبؤثرة يف اختيار قسم تعليم اللغة العربية ىي العوامل الداخلية 
 همكمواىبم ابللغة العربية اىتماماهتك  كاػبارجية. من العوامل الداخلية ىي إرادة الطلبة،

اغبب بدركس اللغة ك  كإرادة تعمقها ممنه رغبة كبَتةهم هبا ك عجبم عليها ك كقدراهتعنها 
 همتعليم اللغة العربية كدعما بقسم نظر  الطلبة كالدتقدًن كأما العوامل اػبارجية ىي .العربية

الرسـو الدراسية يف ، ك كاهر اابلفخر إذا اخت الطلبة ر كالدو شعك  ذلك القسملبللتحاؽ ب
 ةامعاعبموقع ، ك على كظيفةيسهل اغبصوؿ ك  لة الطلبة،لقدرة االقتصادية لعائاب مناسبة

 امعةاعبثر حالة اعتماد كأب ، كاػبلفية التعليمية يف اؼبدرسة السابقة،يسهل الوصوؿ إليو
. كتلك العوامل أتثر على تعلم الطلبة أثناء عملية التعليم كضباستهم كرغبتهم يف اعبيدة

 ذلك القسم.

 ادلقرتحات - ب
 رأهتا الباحثة ضركرية تقدمها، كىي كما يلي: اعتمادا على الظواىر السابقة

تعلم اللغة العربية جيدا، كيشجوا يف  أف ديارسوا جبامعة الرانَتم ينبغي للطلبة -8
 أمور الدراسة.
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ا التعلم جيد يكوفخيتاركا القسم من إرادة نفسهم ككفاءهتم ل ينبغي للطلبة أف -2
  .كانجحا

ىذه الرسالة كعيوهبا حىت ترجو الباحثة من القارئُت أف يصححوا أخطاء  -3
 تكوف الرسالة كاملة كمفيدة للباحثة كلقارئيها.
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية - أ

 ،  .، دار صادر: بَتكت8، طلسان العرب ،ق788ابن منظور، دمحم بن مكـر
العربية مشكالت تعلم االستماع لدى طلبة قسم تعليم اللغة ـ، 2088إديا يوليا، 

بكلية الرتبية وأتهيل ادلعلمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا 
 .بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية، البحث العلمي، أتشيه

، 8، طادلوهبة والتفكري اإلبداعي يف التعليمـ، 2009حسُت عبد اغبفيظ الكيبلين، 
.دار حجلةعماف: 

العوامل ادلؤثرة يف فاعلية عملية (، "22/88/2086العجرش )حيدر حامت فاحل 
عليو بتاريخ  ت، اطّلعwww.uobabylon.edu.iq ،"العملية التعليمة

 .. بتصّرؼ6/3/2088
ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،  ،ـ 2000 الدكًت صاحل بن ضبد العساؼ،
  .الرايض: اؼبكتبة العبيكاف

الكويت : مكتبة  ،مدخل إىل مناهج البحث الرتبوي ،ـ8985رجاء ؿبمود أبو عبلـ، 
 .الفبلح
حتليل األخطاء يف كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة بقسم تعليم  ـ،2082 رزقا سفطرم،

 ، البحث العلمي،اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه
 .اغبكوميةعة الرانَتم اإلسبلمية بندا أتشية: جام

للغة العربية لغري الناطقني إضاءات دلعلمي ا ،ق843زاف، لفواىيم ابرإلرضبن بن اعبد 
 .الرايض: العربية للجميع هبا،

: السوداف ،منهج البحث العلميـ، 2004عبد القلدر أضبد الشيخ الفادين،    .اػبرطـو
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، www.uobabylon.edu.iq ،(ـ84/88/2088)، مفهوم الدافعيةعلي طبيس النعيمي، 

 ـ.2028نوفمرب  82يف التاريخ  اطلعت عليو
بَتكت: ، ، طبعة جديدةادلنجد يف اللغة واإلعالم ،دكف السنة ويس معلوؼ،ل

 .داراؼبشرؽ
 ، كإلعبلـ، الطبعة الثامنة  اللغة، ادلنجد يف اللغة واإلعلمـ، 8983لويس معلـو

 .دار الشرؽ :بَتكتعشركف، كال
 ب العوامل ادلؤثرة يف ضعف التالميذ يف احلوار )دراسة وصفيةـ، 2089ليا مرشدا، 

MIN 18 Aceh Besar ،بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسبلمية (، البحث العلمي
 .اغبكومية

فاعلية اسرتاتيجية البيت ، دكف سنة، مهدم علواف عبود القريشي ككفاء ابسم العقايب
الدائري يف تنمية اختاذ القرار ومهارات ما وراء ادلعرفة لدى طالبات الصف 

جامعة : ؾبلة كلية الًتبية ،اخلامس األديب مبادة مبادئ الفلسفة وعلم النفس
 .كاسط

كاألربعوف، ، الطبعة اغبادية مادلنجد يف اللغة واإلعال ،ـ2005مؤسسة دار اؼبشرؽ، 
  .بَتكت: دار اؼبشرؽ

 ادلراجع اإلندونيسية - ب
Abdur Rahman Sholeh dan Muhbib Abdul Wahab, 2005, Psikologi Suatu 

Pengantar Dalam Perspektif Islam. Jakarta : Prenada Media.  

Abror Rachman, Abd. 1993. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: PT Tiara Wacana 

Yogyakarta. 

Crow and Crow, 1973, General Pshycology, Surabaya: Bina Ilmu.  

Dimyati dan Mudjiono, 1998, Belajar dan  Pembelajaran, Jakarta: PT. Rineka 

cipta. 

Hardiyanto, 2007, Purnomo Yusuf dan Mulyaningtyas Reni, Bimbingan dan 

Konseling Untuk SMA dan MA Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 

Minarti Indartini, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Mahasiswa Memilih Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, 

Madiun: Jurnal Sosial, Vol. 11 No. 2 September. 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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Slameto, 2013, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Edisi Revisi), , 

Jakarta: Rineka Cipta.  

Suharsimi Arikunto, 1989, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

Jakarta: Bina Aksara.  

Tim Penyusun Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.  
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Mahasiswa/i yang terhormat, 

Pertama-tama saya mendoakan semoga Responden dalam keadaan sehat wal’afiat dan sukses dalam 

menjalankan aktifitas sehari-hari, amin Ya Rabbal ‘Alamin. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya 

mohon kesediaan Responden untuk mengisi angket yang telah diberikan. Pengisian angket ini bertujuan 

untuk memperoleh data dan informasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

memilih jurusan pendidikan bahasa Arab. Data dan informasi yang diperoleh dari Responden semata-

mata untuk kepentingan penelitian dan tidak ada maksud lain yang dapat merugikan Responden. Oleh 

karena itu diharapkan Responden memberikan informasi yang sesungguhnya dan berdasarkan keadaan 

yang sebenarnya.  Atas kesediaan AnSaya saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah nama di tempat yang telah disediakan.  

2. Bacalah angket ini dengan teliti dan isi jawaban dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Jawaban yang Saya cantumkan dijaga kerahasiaannya.   

4. Berilah tSaya (X) pada kolom yang tersedia dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

SS= Sangat Setuju    TS   = Tidak Setuju  

S  = Setuju          STS = Sangat Tidak Setuju  

5. Terima kasih atas kesediannya untuk mengisi angket ini dengan tulus dan jujur. 

N0 Pernyataan Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

I Faktor Eksternal 

1 Saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa Arab karena paksaan 

dari orang tua. 

    

2 Orang tua saya memberikan pandangan terhadap Prodi   

Pendidikan Bahasa Arab dan mendukung saya untuk masuk  

Prodi tersebut. 

    

3 Orang tua saya merasa bangga jika saya memilih Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. 

    

4 Biaya perkuliahan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab sesuai 

dengan kemampuan ekonomi keluarga saya. 

    

5 Pilihan kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab dapat 

memudahkan Saya mendapatkan pekerjaan  

    

6 Saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan melihat 

keberhasilan seseorang. 

    

7 Lokasi kampus di UIN Ar-Raniry strategis sehingga mudah 

dijangkau 

    

8 Citra jurusan mempengaruhi persepsi Saya dalam memilih     



Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

9 Penyelesaian studi disekolah mempengaruhi pilihan Saya 

dalam memilih Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

    

10 Saya memilih Jurusan Pendidikan Bahasa Arab karena ikut-

ikutan teman disekolah saya sebelumnya. 

    

11 Status akreditasi yang baik mempengaruhi pemilihan saya 

memilih  Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry. 

    

12 Banyak lapangan kerja yang saya temui di bidang bahasa Arab 

mendorong saya untuk memilih masuk Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab. 

    

II Faktor Internal 

13 Saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa Arab karena kemauan  

saya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. 

    

14 Pilihan kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sesuai dengan 

Minat Bakat dan Kemampuan Saya 

    

15 Saya sangat menyukai segala hal yang berkaitan dengan bahasa 

Arab maka oleh karena itu saya memilih masuk Prodi 

Pendidikan Bahasa Arab. 

    

16 Keinginan yang besar dari dalam diri untuk mempelajari suatu 

hal tentang bahasa Arab lebih dalam, mempengaruhi keputusan 

saya dalam pemilihan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. 

    

17 Dengan masuk Prodi Pendidikan Bahasa Arab potensi yang ada 

dalam diri saya akan terasah dengan baik 

    

18 Bakat yang saya miliki menjadi pertimbangan khusus bagi saya 

dimana menentukan pilihan untuk masuk Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

1. Adakah motivasi yang membuat saudara/i tertarik untuk memilih jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab? 

2. Apa alasan yang memotivasi saudara/i memilih jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 

3. Jenis motivasi apa yang sangat berpengaruh bagi saudara/i dalam memilih jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab? apakah faktor internal ataupun eksternal? 

4. Bagaimana keadaan yang terjadi setelah saudara/i lulus di jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab? 

5. Apa yang menjadi hambatan saudara/i setelah memilih jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 

6. Apakah saudara/i bangga dan bahagia dengan pilihan yang telah saudara/i tentukan ? 

7. Apa yang saudara/i harapkan dari jurusan yang telah saudara/i pilih  ? 



 

 

 

 الصور الفتوغرافية
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