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 الباب األول

 مةمقد  

 التمهيد للمشكلة .أ 
ّمهالتعلّ  ّوالتعليم ّالّتانأنشطّام حبيثّّ.الرتبيةّيفّاننقطعتّاللتان

ّوالتعليمالتعلّ  ّيعّم ّاألشياءّرفسوف ّيعرفوهاّالتالميذ ّمل يسهلّّوّاليت

ّعليهمّأنّحيصلواّعلىّأهدافّالتعليم.ّ

ّول ّجيبإلوصول ّالتعليم ّأهداف ّيتطورواّّىل ّأن ّالتالميذ على

ّا ّاألنشطة ّيف ّأألهلية ّألهنا ّالتالميذنفسهم, ّنوعية ّتعلّ سرتتفع ّيف مّ.

ّّواللغ ّالعربيةات, ّّعلىّجيبّخاصةّاللغة ّمقصودأالتالميذ ّيفهموا ّن

ّعندّالتعبري ّمراد ّفهم ّعلىيهم ّيصعب ّفالتالميذ ّيفهموه ّمل ّكانوا ّوإذا .

ىّذلكّيسمّ ّو.ّاللغةّوّفهمّاملادةّيفّتعل مالتالميذّّسيرتد دّكذلك.ّّوالتعل م

ّالسل ّالذات ّيبمبفهوم ّاال .Calhoun dan Acocela ّ(ّ ني,ّحليصايف

2011ّ ّص. ,20ّ ّيعرفّّإن ه( ّمل ّو ّنفسه ّيعرف ّمل ّالذي ّالفرد هو

ّ.وّمزيتهّنقصانّنفسه
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واللغةّاملستخدمةّيفّّد وليةسوىّذلك,ّاللغةّالعربيةّهيّاللغةّالوّ

ّالقرآن ّفلذلك ّأساساّاستيعابّكوني. ّالعربية ّّلإلنسانّاللغة فهمّيف

ّاللغةّالعربيةُّتدرس7ّ,ّص.2004ّ)ّلقولّاملعنيالقرآنّالكرمي.ّوفقاّ (ّإن 

ّالسبب.ّّوالناطقنيّهبالغةّاإلتصالّللتفاعلّمعّّواألولّهالسببّلسببني.ّ

ّلغةّالقرآنّالكرمي.ألهناّلناّأنّنفهمهاّّنبغيتنية,ّياللغةّالدّوالثاينّه

ّاال ّ)ّدمّكما 1991ّكور ّص. ,34-36ّ ّوسيلةّإ( ّاللغة ن 

للتفكري,ّوالتعبري,ّواالتصال.ّوهذاّيعىنّأهناّوسيلةّللتعليمّوالتعلم,ّووسيلةّ

ّحلفظّالرتاثّالثقاىف.

ّالُّ 1989ّ)ّلّ مث ّص. ,19-20ّ ّإنّ ( ّالعربيةّّيقول ّاللغة أمهية

 ترجعّإىلّاألسبابّاآلتية:

ّالىت .أّ ّاللغة ّهي ّالعربية ّاللغة ّإن ّالكرمي. ّالقرآن ّهباّلغة ّنزل

ّالقرآنّالكرمي.

ّأنّ .بّ ّعليه ّالصالة ّيؤدى ّأن ّيريد ّمسلم ّكل ّإن ّالصالة. لغة

 يؤديهاّبالعربية.
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ّأحاديثّالرسولّالكرميّصلىّ .جّ ّإنّلغة ّاحلديثّالشريف. لغة

 اهللّعليهّوسلمّهيّاللغةّالعربية

ّااتصادياّ .دّ ّينمون ّاآلن ّالعرب ّإن ّللعرب. ّاالاتصادية املكانة

 ثراوثّنفطيةّومعدنية.ّبشكلّسريعّبفضلّمالديهمّمن

ّأوىلّيفّاثنتنيّ ّكلغة ّمستخدمة ّإنّالعربية ّمتكلمىّالعربية. عدد

ّك ّوتستخدم ّالعربية ّدولة ّالوعشرين ّالدولّاللغة ّمن ّكثري ّيف ثانية

 اإلسالمية.

ّليعتقدّولكنّ ّغريّمهمة ّالعربية ّاللغة تدريسّلبعضّالتالميذّأن 

ّعلىّخرى.ّلغاتّاألبالّمقارنة أنفسهمّيفّالتعليمّاللغةّواليستحق ونّاحلث 

ّالعربية.

ّيفّ ّالشخصية ّالعوامل ّعن ّاملصطلح ّيوجد ّذلك, ّعلى بناء

ّاالّجواغوسّّمفهومّالذ ات.علمّالن فسّالذيّيتعلقّهباّوهوّ كما

(1983ّ ّ)حرسوجو, ّيف )t.tّ ّإ( َّن ّالذات كل ّّعلىّملتيشمفهوم

ّوالدوافعّ ّالفردية ّوالصائص ّاملادية ّاألبعاد ّمن ّالشخصية النظرية
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ّ ّواملزايا ّ)فاراستيوا,والعيوب ّويبني ّذلك. ّأَن5ّص.2013ّوغري )

 مفهومّالذ اتّهوّالعالاةّبنيّّالس لوكّوّاليقنيّعنّالن فس.ّ

ّمفهومّ ّميتلك ّالذي ّالشخص ّأن ّالذ ات, ّمبفهوم تعلقا

ّاالّ)هرسوجو,ت.ت(ّ ّكما ّسيحصلّعلىّشيئّمثله. الَذاتّجي دا

ّ ّمصن فته ّزادْتّيف ّجي دا ّذاته ّعلى ّالشخص ّمفهوم ّزاد ّكل ما إن 

ّجيعلّ ّاإلجيايب ّالذات ّمفهوم ّألن  ّالنجاح. ّحتقيق ّعلى السهولة

ّوّ ّاجلديدة, ّالت جارب ّعلى ّوالش جاعة ّبالَتفاعل ّيطرح ّأن الش خص

الَنجاح,ّوّالفشل,ّوّالواثقّمنّالَنفس,ّوّاحلماس,ّوّالشعورّعلىّ

ّنفسهّنافعةّوّالش جاعةّّبإثبا تّأهدافّاحلياة,ّوالطرحّبإجيابّوّأن 

(ّإن 2ّص.2007ّّالفكربِه.ّمث ّاالّآديّو.ّغوناوانّ)يفّمورمانتوا,

ّالذات ّباعتبارّّوصفّمفهوم رّتؤثّ ّاليتّعقليةالّالكمبيوترّشغلينظام

صلّسيّثبيتهتمتّّذيالمفهومّالذاتّّوّ.علىّالتفكريّادرةّالشخصّيف

ّالشخصّوعيّمستوى٪ّعلى88ّّحوايلّثريتأّلهّوزنّوّعقلّالباطنّىلإ
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كل ماّزادّمفهومّالشخصّعلىّذاتهّجي داّزادْتّالسهولةّعلىّحتقيقّ

ّالنجاح.

ّفطرييانّّ ّأجرْْتا ّالذي ّالبحث ّمنها ّاملناسبة والبحوث

ّعلىّأن9ّ,ّص.2013ّ) ّحسابّالنتائجّمنّحتليلّالتباينّدل  (ّأن 

ّكانّأكربّمنّّ Fhitung = 28.549هذينّالطنيّمنّ إىلFtabel = 3.05ّّالذي

ّعلىّأن 0.05ّأمهيةّ مثّأنّهناكّفرااّّ مقبول.HiّمردودHoّّ.ّفذلكّيدل 

ّواملتوسطّ ّالعايل ّالذات ّمفهوم ّعندهم ّالذين ّتالميذ ّبني كبريا

واملنخفضّعلىّنتائجّالدراسة.ّإضافةّإىلّنتائجّالبحثّتظهرّمنهاّأن ّ

ّالتالميذّالذينّعندهمّمفهومّالذاتّالعايلّحيصلّ عليهمّيفّجمموعة

ّ ّادر ّمبعد ل ّالبيولوجية ّالدراسة ّالتالميذ84.66ّنتائج ّجمموعة ّأما .

ّنتائجّ ّيف ّعليهم ّحيصل ّفهم ّاملتوسط ّالذات ّمفهوم ّعندهم الذين

ّ ّمبعدَّل ّمفهوم65.52ّالدراسة ّعندهم ّالذين ّالتالميذ ّجمموعة ّأما .

الذاتّاملنخفضّفهمّحيصلّعليهمّيفّنتائجّالدراسةّالبيولوجيةّمبعد لّ

ّ.57.50ّّادر
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ّاللغةّالعربي ةّ مماّسبقّببينهّأن ّهناكّبعضّالتالميذّيظنونّأن 

ّالعربي ةّصعوبة.ّحىتّ ّاللغة غريّمهمةّباملقارنةّمعّاللغةّاألخرىّوّأن 

ّفالتعليمّغريّ ّميوهلمّمنها ّأال  ّميوهلمّمنّدراسةّاللغةّالعربي ة.ّإذا يقل 

ّمف ُّيسبب ّمنه ّالسليب, ّالذات ّمفهوم ّيف ّوتأثريه ّالذاتّفعال هوم

َّعَلىّ ّيشجعون ّال ّحىت ّالفشل ّمن ّوخوف ّالنفس ّعلى اإلعتماد

وغريّنافعّومتشائماّّتواضعالتََّجاُرِبّاجلَِْدْيِدةّاملتحد يةّويشعرّجهيالّّو

ّوشعوراّأخرىّ)حرسوجو,ّت.ت(.

ّكيفيةّ ّفالباحثّيبحثّعن ّعلىّاملشكالتّالسابقة, بناء

ّالدراسةّ ّونتائج ّالذات ّمفهوم ّعن ّالتالميذ ّلدى ّالعربية ّاللغة تعليم

ّلذلكّ ّكبري. ّخاسر ّيصيبنا ّفسوف ّاملشكلة ّهذه ّترك ّإذا عندهم.

ّوّ ّالذات ّمفهوم ّبني ّعالاة ّهو ّالرتبوي ّالبحث ّيف ّالباحث سيعرب 

يعقدّهذاّالبحثّيفّالصفّاحلاديّ التحصيلّالدراسيّللغةّالعربية.ّ

جالكسناّفكانّتعليم1ّّباملدرسةّالثانوية1ّّعشرّّللعلومّاالجتماعي ةّ

ّاللغةّالعربيةّمطب قاّيفّهذهّاملدرسة.
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 تعريف المشكلة .ب 

ّكماّيلي:ّ ّبناءّعلىّالتمهيدّللمشكلةّفتعريفّمشكلتها

 .التالميذّيقولونّمنّاالعتمادّعلىّالنفسّيفّتعليمّاللغةّالعربية .1

 التالميذّخيفونّيفّتعليمّاللغةّالعربية. .2

 التواضع. .3

 املتشائم. .4

 التالميذّالّيشجعونَّعَلىّالتََّجارِبّاجلَِْدْيِدة. .5

 منّمفهومّالذات.ّوالنقائصّايااملّزالتالميذّالّيعرفونّ .6

 التالميذّملّيستطعواّأنّيتطو رواّمفهومّذاْتمّإجيابيا. .7

 نتائجّالدراسةّللتالميذّاليلة. .8

 المشكلةصياغة  .ج 

ّكماّ ّاملشكلة ّصياغة ّيضوع ّفالباحث ّاملشكلة ّتعريف ّعلى بناء

ّيلي:

كيفّجانبي ةّمفهومّالذاتّللتالميذّالصفّاحلاديّعشرّّللعلومّ .1

 كوننجان؟ جالكسنا1ّباملدرسةّالثانوية1ّّاالجتماعي ةّ
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ّعشرّ .2 ّاحلادي ّالصف ّيف ّالعربية ّللغة ّالدراسي ّالتحصيل كيف

ّكوننجانّ؟1ّالثانويةّّباملدرسة1ّللعلومّاالجتماعي ةّ  جالكسنا

كيفّعالاةّبنيّمفهومّالذاتّوالتحصيلّالدراسيّللغةّالعربيةّيفّ .3

ّ ّاالجتماعي ة ّللعلوم ّعشر ّاحلادي 1ّّالصف ّالثانوية 1ّباملدرسة

ّكوننجان؟  جالكسنا

 أهداف البحث .د 

 اهلدفّالعام .1

ّبنيّ ّعالاة ّمعرفة ّفهي ّالبحث ّهلذا ّالعام ّاهلدف أما

ّ ّوالتحصيل ّالذات ّالصفّمفهوم ّيف ّالعربية ّللغة الدراسي

ّ ّاالجتماعي ة ّللعلوم ّ ّعشر 1ّّاحلادي ّالثانوية 1ّباملدرسة

ّكوننجان. ّجالكسنا

 األهدافّالاصة .2

 أماّاألهدافّالاصةّفهيّكماّيلي:
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ّاحلاديّ .أّ ّالصف ّيف ّالتالميذ ّالذات ّملفهوم ّجانبي ة وصفية

ّ ّاالجتماعي ة ّللعلوم ّ 1ّّعشر ّالثانوية جالكسنا1ّّّباملدرسة

 كوننجان.

ّاحلاديّ .بّ ّالصف ّيف ّالعربية ّللغة ّالدراسي ّالتحصيل تعر ف

ّ ّاالجتماعي ة ّللعلوم 1ّّعشر ّالثانوية جالكسنا1ّّّبااملدرسة

 كوننجان.

ّللغةّ .جّ ّالدراسي ّوالتحصيل ّالذات ّمفهوم ّبني ّالعالاة حتليل

ّ ّاالجتماعي ة ّللعلوم ّ ّعشر ّاحلادي ّالصف ّيف 1ّالعربية

ّكوننج1ّباملدرسةّالثانويةّ  ان.جالكسنا

 فوائد البحث .ه 
ّأماّالفوائدّمنّإاامةّهذاّالبحثّفهي:

 الفوائد النظرية .1
لقدرةّعلىّتقويةّنظريةّمفهومّالذاتّيفّإصدارّالتحصيلّ .أّ

 الدراسيّللغةّالعربية.
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توصيفّجانبيةّمفهومّالذاتّيفّالصفّاحلاديّعشرّ .بّ

 جالكسنا.1ّباملدرسةّالثانوية1ّّللعلومّاالجتماعي ةّ

ّبنيّ .جّ ّمديّعالاة ّللغةّمعرفة ّالذاتّونتائجّالدراسة مفهوم

ّ ّاالجتماعي ة ّللعلوم ّ ّعشر ّاحلادي ّالصف ّيف 1ّالعربية

 جالكسنا.1ّباملدرسةّالثانويةّ

 الفوائد العملية .2
عسىّأنّيكونّهذاّالبحثّمدخالّملؤسسّومدرسّواارئّّ .ّأ

لتنميةّالنفسّوهيّعالاةّبنيّمفهومّالذاتّونتائجّالدراسةّ

 للغةّالعربية.

ّمدخ .ّب ّيكون ّأن ّاليتّعسى ّالطوات ّمعرفة ّلتالميذ ال

 سيعملوهناّلتنميةّالقو ةّيفّأنفسهم.

 مسلمة البحث  .و 
كانّمفهومّالذاتّيفّعمليةّالتعليمّلهّآثرّودورّمهمّيفّجناحّ

1ّتعلمّالتالميذّوخيتصّبدراسةّلتدرسّاللغةّالعربيةّباملدرسةّالثناويةّ

ّكوننجان. ّجالكسنا
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 فرضية البحث .ز 
كانتّفرضيةّالبحثّهلذهّالرسالةّهيّ"توجدّعالاةّمهمةّبنيّ

مفهومّالذاتّوالتحصيلّالدراسيّلتالميذّالصفّاحلاديّعشرّللعلومّ

جالكسناّوتوجدّعالاةّضعيفةّبني1ّّباملدرسةّالثانوية1ّّاالجتماعي ةّ

ّمفهومّالذاتّوّالتحصيلّالدراسيّللغةّالعربية".

تلكّالفرضيةّباإلحصاءّّةصاداا،ّفكتبّاإذاّاُختربتّالفرضيةّاختباّر

ّكماّيلي:

Ho: ϰ
1
=ϰ

ّ:ّالّتوجدّعالاةّوتَ بَ رُّعةّإجيابيةّومهمة.  2
Ha:ϰ

1
≠ϰ

ّ:ّتوجدّعالاةّوتَ بَ رُّعةّإجيابيةّومهمة.   2
 نظام كتابة الرسالة .ح 

ّكتابةّالرسالةّمباّيلي: ّوّيُرت بّنظام
ّوّ ّللمشكلة ّالتمهيد ّعن ّسيبحث ّالباب ّهذا ّيف ّمقد مة, ّاألول: الباب
ّوّ ّالبحث ّفوائد ّو ّالشكلة ّوأهداف ّاملشكلة ّصياغة ّو ّاملشكلة تعريف

ّكتابةّالرسالةّمسلمةّالبحثّوّفرضيةّالبحثّو ّ.نظام
ّالباب الباب ّنظريات,ّيفّهذا ّاليتّتتعلقالنظرياتّّالباحثّيبني الثاين:

ّ.باملشكلة
حثّااستخدمهاّالبّذييبنيّعنّاملنهجّال, الثالث:ّمنهجةّالبحثالبابّ

ّالبحث،ّوّيُّ وتصميمّمكانّالبحث,ّجمتمعه,ّوّعينتهّنّفيهّضمّ يفّهذا
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ّالبحثّوّالتعريفّاإلجرائىّوّتقييناتّمجعّالبياناتّوّحتليلّالبيانات.
ّالبابّالرابعّنتائجّالبحثّوّتفسريها.

 الالصةّوالتوصيات.البابّالامس:ّ


