الباب األول
مقدمة
أ .تمهيد المشكلة
دخل ضمن القدرة على القراءة يف القدرات اللغوية األربع األساسية اليت حتتاج
إىل أن يلم هبا ادلتعلمون للغة العربية .وغري ذلك ،والقدرة على القراءة أيضا ذلا دور مهم
جدا لتحقيق النجاح يف التعلم .كما قال شتاينباخ

Steinbach

(يف حاميجايا وروكمانا

وسوجيئىت  ،٨٠٠٨ ،Hamijaya, Rukmana, & Suciatiص  )٧إمنا يقرب من  ٪٧٠من
التعلم يف ادلدرسة االبتدائية إىل اجلامعة ىو قراءة .اتقان تقنيات القراءة ضمانات تصل
إىل  ٪٧٠من النجاح يف التعلم.
والغرض الرئيسي من القراءة ىو احلصول على معلومات من ادلادة ادلقروءة .ىذا
الغرض ادلعروف كغرض من فهم ادلقروء .يعرف عابدين  ،٨٠٠٨( Abidinص  )٥٩أن
فهم ادلقروء ىو مصطلح يستخدم ألنططة القراءة للحصول على ادلعلومات الواردة يف
قراءة النص .ويف ىذا الصدد ،تنص سارميانة  ،٨٠٠٩( Sarimanahص  )٠٤٧على أن
جودة قراءة الطخص مقدرة على كيف يفهم ادلادة ادلقروءة .ولذلك ،فهم زلتوى القراءة
ىو عامل مهم لتحقيق النجاح يف التعلم .ألنو ،يقدر التالميذ على
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فهم ادلعٌت وفهم القصد من ادلؤلف .يف الواقع ،فهم ادلادة ادلقروءة ليس شيئا بسيطا.
حيتاج إىل الفكرية اجليدة ،وادلعرفة الواسعة ،واالسًتاتيجية الصحيحة لتحقيق النوعية
اجليدة للقراءة.
وكذلك لفهم ادلقروء للنص العريب .يعترب تالميذ غري العرب أن فهم ادلقروء للنص
العريب صعب جدا ومعقد .وبالنظر إىل أن ىناك اختالفات كثرية بني اللغة اإلندونيسية
واللغة العربية ،سواء من حيث القواعد وأصوات اللغة وادلفردات .وفقا لفخرورازي
وزليودين

Fakhrurrozi & Mahyudin

( )٨٠٠٨أن اجلدية وممارسة التمرينات الرياضية

مطلوب للحد من ىذه ادلطاكل.
بناء على جتربة الباحثة يف أثناء شهر األول (فرباير  )٨٠٠٥أجرت الباحثة
ممارسة التدريس على مادة اللغة العربية يف الصف احلادي عطر بادلدرسة العالية احلكومية
احلادية عطرة باندونج ،الحظت الباحثة أن التالميذ لديهم مطاكل يف فهم ادلقروء
للنص العريب مطكوال .وخاصة صعوبة يف حتديد الفكرة الرئيسية ،وتفسري معٌت الكلمة،
وحتديد ادلعلومات الصرحية والضمنية يف القراءة .وغري ذلك ،يستصعب التالميذ يف متركز
لفًتة طويلة ،وعدم الراحة أثناء القراءة ،واسًتاتيجية القراءة غري احملكمة .وأدى ذلك إىل
قدرة التالميذ على فهم ادلقروء للنص العريب يف الفئة ادلنخفضة ألن درجاهتم حتت احلد
األدىن (.)KKM
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ونظرا ألمهية القدرة على فهم زلتوى القراءة لتحقيق جناح التالميذ يف تعلم اللغة
العربية ،جيب أن ىذه ادلطكلة تبدو فورا عن احلل .إذا كانت ادلطكلة ال حتصل على
االىتمام اجلدي فتمكن ىذه ادلطكلة ستضر التالميذ أنفسهم .سوف يستصعب
التالميذ يف استكمال واجباهتم يف مادة اللغة العربية اليت ال تتجزأ من القراءة.
ولذلك لزم اسًتاتيجية التعليم القديرة على توجيو التالميذ للحصول على جتربة
التعلم ادلرح وحتسني قدرة التالميذ على فهم ادلقروء .خللق التعلم ادلمتع ،فاالتصاالت
الزمة موجودة بني التالميذ وادلعلمني .حيتاج ادلعلمون إىل إعطاء ردا إجيابيا لزيادة اىتماما
ودافعا التعلم للتالميذ .ومنوذج التعليم الذي ميكن للمعلمني استخدامو حلل ادلطكلة وىو
الربرلة اللغوية العضبية (.)Neuro Linguistic Programming/NLP
تقول ويكاننجسية

Wikanengsih

( ،٨٠٠٩ص  )٠٣٨إن تطبيق الربرلة

اللغوية العضبية يف التعليم تركز على التواصل بني ادلعلمني والتالميذ حبيث أن عملية
التعليم متطي ممتعة .ويقول الفقي ( ،٨٠٠٨ص  )٠٤إن الربرلة اللغوية العضبية ىي
"دليل استخدام العقل أو دراسة التجريب ادلوضوعي وىي (برامج تطغيل العقل)" .تقدم
الربرلة اللغوية العضبية نظرة عملية وإجيابية لتحسني تعلم التالميذ من خالل االستفادة
من ادلرونة يف السلوك يف عملية التعلم جديدة ومثرية (ويكانينجسيح ،Wikanengsih
.)٨٠٠٩
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سوف تقود

NLP

التالميذ للعثور على أفضل حالة يف حني تعلم حيت يعتقدوا

أهنم يسيطرون على التعلم .قوة الربرلة اللغوية العصبية اليت تكمن يف االستخدام الفعايل
للغة تؤثر يف ادلزاج والسلوك للتالميذ .الكالم ،والتفكري ،والتثقيف من ثالثة األنططة
ادلًتابطة يف حياة اإلنسان (خري  ،٨٠٠٩ ،Chaerص  .)٥٠الربرلة اللغوية العصبية
تتمطى مع نظرية فيلهلم فون مهبولت " ،"Wilhelm Von Humboldtاليت تؤكد اعتماد
الفكر اإلنساين يف اللغة .ومطابقا أيضا للنظرية سابري  -ورف " "Sapir-Whorfالىت
تقول إن طريقة تفكري الطخص قد تعني من لغتو (خري  ،٨٠٠٩ ،Chaerص .)٥٣
يقول ورف (يف خري  ،٨٠٠٩ ،Chaerص  )٥٣إن نظام القواعد للغة ليس أداة
للتعبري عن األفكار ،ولكن أيضا يف تطكيل تلك األفكار وبرامج النطاط العقلي
للطخص واحملددات اذليكلية العقلية .مبناسبة القراءة ،يقول إيسكانداروسد وسونيندار
Iskandarwassid & Sunendar

( ،٨٠٠٨ص  )٨٤٦إن القراءة ىي النطاط للحصول

على ادلعٌت مما مكتوب يف النص .ذلذا الغرض ،باإلضافة إىل احلاجة إلتقان اللغة
ادلستخدمة ،وينبغي أن يكون القارئ أيضا منوعا للعمليات العقلية يف نظام اإلدراك.
ومن الرأيني السابقني ميكن استنتاج أن ىناك عالقة بني القراءة والعملية النفسية
الطخصية .فإن استخدام القواعد جعلو نافذا على برنامج النطاط العقلي ميكن
استخدامو لتحسني قدرة الطخص على القراءة.
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يف اإلشارة إىل ادلطكالت والنظريات اليت مت عرضها ،وتطعر الباحثة بضرورة قيام
ىذا البحث ،بسبب قدرة التالميذ على فهم ادلقروء يكون ضروريا إلجناز ادلهام من تعليم
اللغة العربية .وقد أجري ىذا البحث يف زلاولة لتحسني القدرة على فهم ادلقروء للنص
العريب للتالميذ .وقد أجري ىذا البحث أيضا ألنو يرتبط ارتباطا بتعليم اللغة العربية.
ب.تعريف وصياغة المشكلة
 .١تعريف المشكلة
بناء على التمهيد للمطكلة السابقة تعرف ادلطكلة كما يلي :
أ.

قدرة التالميذ على فهم ادلقروء للنص العريب ضعيفة.

ب.

قدرة التالميذ على فهم ادلقروء للنص العريب ضعيفة ،سببت اخنفاض رغبة التالميذ
يف قراءة النص العريب.

ج.

لزم اسًتاتيجية التعليم القديرة على توجيو التالميذ للحصول على جتربة التعلم ادلرح
وحتسني قدرة التالميذ على فهم ادلقروء.
ألن زلتوى ادلطكلة واسع فالباحثة تقصر ادلطكلة اليت ستبحثها يعٌت يف تدقيق

اسًتاتيجية التعليم للحصول على حتسني قدرة التالميذ على فهم ادلقروء.
 .٢صياغة المشكلة
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بناء على التمهيد للمطكلة و تعريفها فالصياغة للمطكلة كما يلي :
 .٠ىل ىناك فرق بني قدرة التالميذ على فهم ادلقروء قبل التعليم باستخدام الربرلة اللغوية
العصبية ( )NLPوبعده؟
 .٨ىل ىناك فرق بني قدرة التالميذ على فهم ادلقروء قبل التعليم باستخدام التعليم
التقليدي وبعده؟
 .٣ىل ىناك فرق للًتقية يف قدرة التالميذ على فهم ادلقروء بني الصف الذي يستخدم
الربرلة اللغوية العصبية ( )NLPيف التعليم والصف الذي يستخدم التعليم التقليدي؟
ج .أهداف البحث
بناء على الصياغة للمطكلة السابقة فأىداف ىذا البحث كما يلي :
 .٠لتعريف فرق بني قدرة التالميذ على فهم ادلقروء قبل التعليم باستخدام الربرلة اللغوية
العصبية ( )NLPوبعده.
.٨

لتعريف فرق بني قدرة التالميذ على فهم ادلقروء قبل التعليم باستخدام التعليم
التقليدي وبعده.

 .٣لتعريف فرق للًتقية يف قدرة التالميذ على فهم ادلقروء بني الصف الذي يستخدم
الربرلة اللغوية العصبية ( )NLPيف التعليم والصف الذي يستخدم التعليم التقليدي.
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د .فوائد البحث
بناء على أىداف البحث فهذا البحث على األقل يفيد الفائدتني مها :
 .١الفائدة النظرية
ىذا البحث كتربع لتطوير العلم الذي يتعلق مبجال العلم يُدرس على األقل ىو
مساعدة األفكار أو زيادة األخبار لتطوير تعليم اللغة العربية وإثراء الفكرة أو النظرية
لتطوير التعليم ادلتعلق بتدريس قراءة اللغة العربية.
 .٢الفائدة العملية
حاصل ىذا البحث يعطى الفائدة العملية مباشرة أو غري مباشرة منها :
أ.

لتطور التربية

ىذا البحث يعطى مساعدة تربع فكرة العلم لتطوير نظرية تدريس اللغة حصوصا
لرقة حاصل التدريس و القيمة يف الفصل بتدريس اللغة العربية.

ب.

للمدرسة
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ىذا البحث يفيد للمساعدة للمدرسة حصوصا حلل ادلطكلة يف تعليم مهارة
قراءة اللغة العربية حىت يرفع كيفية و حاصل التعلم للتالميذ.
ج.

للتالميذ

ىذا البحث يفيد للتالميذ حلل ادلطكلة و لتطوير العلم ورفع القدرة على فهم
ادلقروء يف تعليم اللغة العربية بطريقة مبتكرة.
د.

للمدرسين

ىذا البحث يفيد للمدرسني كمراجع يف تطوير البحث باستخدام طريقة الربرلة
اللغوية العصبية وإنبات ثقافة البحث حلصول جتديد التعليم.
ه.

للباحثة

ىذا البحث يفيد للباحثة كوسيلة التعلم لتكامل ادلعرفة وادلهارة بعمل مباشرة
حىت ميكن النظر واإلشعار واحلضول على اخلربة الباطنية.
ه .نظام الرسالة
تقسم الباحثة ىذه الرسالة إىل ثالثة أقسام تتكون من القسم األول والقسم
الرئيس أو وسط والقسم النهائي .أما ادلباحثة من ىذه النظاميات فهي :
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القسم األول يتكون من صفحة عنوان الرسالة وصفحة ادلصادقة واإلقرار (بيان
أصالة الرسالة و انتحال حرية التعبري) وشكر وتقدير وادللخص واحملتويات وقائمة اجلداول
وقائمة الصور وقائمة ادلالحق .القسم الثاىن وىو القسم الرئيسي من الرسالة يتكون من
مخسة أبواب وىي الباب األول فيو يعٌت مقدمة فيها يستعمل على (أ) متهيد ادلطكلة فيو
تعريف ادلطكالت الىت جتدىا الباحثة مث (ب) تعريف وصياغة ادلطكلة مث (ج) أىداف
البحث و (د) فوائد البحث مث (ه) نظام الرسالة .ويف الباب الثاىن اإلطار النظري عن
فهم ادلقروء وطريقة الربرلة اللغوية العصبية والبحوث السابقة وفرضيات البحث .والباب
اآليت يعٌت الباب الثالث وىو منهج البحث مكون من (أ) ادلكان ورلتمع وعينة البحث
مث (ب) تصميم البحث و (ج) طريقة وعملية البحث مث (د) التعريفات اإلجرائية و مث
(ه) أداة البحث (و) عملية تطوير أداة تتكون من اختبار الصدق واختبار الثبات مث
(ز) البيانات وطريقة مجع البيانات مث(ح) حتليل البيانات .ويف الباب الرابع تطرح
الباحثة عن حواصل البحث وتفسريىا من حتليل البيانات وتطرح الباحثة األجوبة من
صياغة ادلطكلة .ويف الباب اخلامس نتائج البحث واالقًتاحات.
والقسم الثالث وىو القسم األخري من ىذه الرسالة يتكون من ادلراجع وادلالحق
وسرية الباحثة.

