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  الباب الثاني
  الهيكل النظري وفرضية البحث

  
 الدراسة السابقة )1

قبل أن تبدأ الباحثة هذا البحث، حبثت عن األحباث العلمية اليت تتعلق مبوضوع 
وجدت الباحثة ".مهارة الكالمرغبة التالميذ في لترقية  لعب الدوراستخدام طريقة  فّعالية"

وبعد حلّلت الباحثة تلك األحباث، توجد الفرق  .األحباث السابقة املتعلقة مبوضوع هذا البحث
  منها:بني هذا البحث وتلك األحباث 

 
في تعّلم اللغة العربية خاصة في تعّلم  اتمحاولة المعلم في تنمية رغبة التلميذ .1

القواعد النحوية بمعهد "الحكمة" توكوريجا سمارانج إعداد أمي مادية 
)٣١۰٤۰٦٤( 

لنحوية عميقا جيب على املعلم استخدام الطريقة ستيعاب القواعد االفيها كتبت 
أثر كبري يف التعّلم وا هلا يف دروسهّن، ألن طريقة التدريس  اتاملناسبة اليت تفهم التلميذ

ال. وجتعل الطريقة اهلدف واضحا أمام املتعلم، وتكون الطريقة اجليدة  محنسن النتيجة أ
املعلم إىل موضوع الدرس وأهدافه وحثهم على عمل ما ينبغي  جيهو تإمكانيتها أن حتسن 

. يف هذا البحث ميذاتالقيام به. ويستخدم املعلم الطريقة التعليمية املناسبة لتنمية رغبة التل
يف تعلم اللغة العربية خاصة يف  اتالسابق يوضح عن حماولة املعلم يف تنمية رغبة التلميذ

ت الباحثة طريقة االستقرائية لتحليل البيانات واجتهت واستخدم واعد النحوية.قتعلم ال
  الباحثة يف حتليل البيانات إىل التحليل النوعي.

رتباط بين رغبة الطالب في اللغة العربية وتحصيل دراستهم بمدرسة "إسرياتي اال .2
  )٣١۰٢١٢٦الحاجة" اإلعدادية سمارانج إعداد لقمن واحد (

لدى حتصيل درس اللغة العربية. يف هذا البحث كانت رغبة التالميذ هلا أثر اجيايب 
 يفز على العالقة بني رغبة التالميذ يف اللغة العربية مع نتائجها فقط اليبحث السابق يركّ 

يف حني تؤكد الباحثة أن استخدام  عملية التعليم فضال عن استخدام الطريقة التعليمية.
نتائج الدراسة. يف هذا البحث  تزداد حىتطريقة التعليم هلا دورا هاما يف رفع رغبة التالميذ 
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طريقة  واستخدم الباحث. يف الشكل القليلالنتائج الدراسة شاملة ولكن  يفاليبحث 
 إىلوبالنظر  يف حتليل البيانات إىل التحليل الكمي. الباحث اجتهلتحليل البيانات و  املرتبطة

 مهارة الكالملرتقية  الدورلعب ز الباحثة يف هذا البحث على استخدام طريقة ذلك، فرتكّ 
 للتالميذ.

لدى تالميذ الفصل الرابع  التمثيلباستخدام األدوار أو  مهارة الكالمترقية مهارة  .3
بمدرسة االبتدائية إعانة الصبيان مانكانج كولون توغو سمارانج إعداد أليف زكي 

  )٢٣۰٣٤۰٥۰۰٨مبارك(
اللغة العربية بم الكاليدل هذا البحث السابق على ترقية مهارة التالميذ يف 

قيمة املتوسط اليت يناهلا التالميذ قبل الدور  يدل على. لعب الدورباستخدام طريقة 
قيمة املتوسط يف )، و ٪٢٥،٨٤ درجةيف الدور األول (زادت ال ٦٦،٦٧إىل  ٥٩،٤٩

للتالميذ يف  ةاألعمال اإلجيابي يتبع). ٪١٦،١٨ لدرجة(زادت ا ٧٤،١۰الدور الثاين 
والناقد واحلماس، ويهتّم  ك التالميذ دراسة اللغة العربية بالنشاط الفعايلشرتااالفصل. 
وعدم كالنعاس   ةشرح املدّرس اهتماما كبريا. والعكس، نقصت األعمال السلبيالتالميذ 

اللغة بم كالالأن ترقي قدرة التالميذ يف  لعب الدور. بناء على ذلك، تستطيع طريقة اهلدوء
طريقة االستقرائية لتحليل البيانات واجته الباحث يف حتليل  واستخدم الباحثالعربية. 

  البيانات إىل التحليل النوعي.
  

وحللت الباحثة تلك الدراسة السابقة، توجد الفروق بني هذا البحث وتلك 
يف  ميذاتإىل اختيار الطريقة التعليمية املناسبة لتنمية رغبة التل الدراسة األوىل زتركّ الدراسة. 
، مهارة الكالمعد النحوية. يف حيث أن الباحثة ستبحث يف رغبة التالميذ يف تعلم القوا

 يف الدراسة الثانية يف حني تؤكد الباحثة .مجيعهاليس يف القواعد النحوية فقط ولكن 
تستطيع ويف الدراسة الثالثة يف الشكل القليل. النتائج الدراسة شاملة ولكن  يفاليبحث 

ز ذلك، فرتكّ  إىلوبالنظر . اللغة العربيةبم كالالرة التالميذ يف أن ترقي قد لعب الدورطريقة 
 مهارة الكالم يف لرتقية رغبة لعب الدورالباحثة يف هذا البحث على استخدام طريقة 

  للتالميذ.
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 الهيكل النظري )2

 لعب الدورتدريس اللغة العربية باستخدام طريقة   .أ 

 لعب الدورتعريف طريقة   ) أ

وأما معناها اصطالحا  1احلالة، الذهب اخلط يف الشيء.الطريقة لغة هي السرية، 
فالطريقة مبعىن الوسيلة اليت نتبعها لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس يف أي مادة من 
املواد، وهي اخلطة اليت نضعها ألنفسنا قبل أن ندخل حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذها يف 

يانطى مسادى فمعناها جمموعة اخلطة وأما اصطالحا عند مول 2تلك احلجرة بعد دخوهلا.
الكلية اليت تتصل بإلقاء املادة الدراسية بالنظام وال تتعارض فيها وتعتمد على املدخل 

واملقصود بالطريقة يف الرتبية هي اخلطة اليت يرمسها املعلم ليحقق ا اهلدَف من  3املعني.
   4انب التالميذ.العملية التعليمية يف أقصر وقت، وبأقل جهد من جانبه ومن ج

ومن التعاريف السابقة نستطيع أن نلخص منها بأن املقصود بالطريقة هي اخلطة 
الكلية اليت تتصل يإلقاء املادة الدراسية بنظام وال يتعارض بعضها بعضا لنيل اهلدف من 

  العملية التعليمية يف أقصر األوقات وبأقل اجلهود والنفقات.
ة قد أصبحت طريقة التعليم عنصرا هاما يف واهتماما بتعريف الطريقة السابق

  الدراسة الرتبوية.
هو عملية تقدمي اخللق واملوقف والطبيعة والسلوك من الدور اخلاص  لعب الدورو 

  5لتخرتع اخليالة اليت تصور احلادثة احلقيقة يف اليوم أو يف املاضي أو احلادثة املستقبلة.
  فكما تلي: لعب الدورأما أهداف 

 الفرصة للتالميذ ليتدرب الكالم جبمل املناسبة بتصميم مدروسة تعطي املعلم .1

تعطي املعلم الفرصة على التالميذ ليتدرب أن يفهم اجلمل اليت حتدث ا األخرون  .2
 متاما املناسبة باملقصود

                                                
   .460)، ص. 1986، (بريوت: دار املشرق، المنجد في اللغة و اإلعالم لويس معلوف، 1
  .267، ص. 8)، ط. 1850دار إحيأ الكتب العربية، مسارانج: ، (روح التربية والتعليمي، حممد عطية األبراس 2

3 Mulyanto Sumadi, Pengajaran Bahasa Asing, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), hlm. 12. 

 .89. صدار املعارف، دت)، : القاهرة، (العربيةالتوجيه في تدريس اللغة حممود على السمان،  4
5Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: PT Intan Pariwara, 1988) ,  hlm. 

101. 
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 املعلم التالميذ ليواجهوا احلاالت يف اتمع يدرب .3

 املوقف والسلوك السيئ.ينّمي املعلم املوقف والسلوك احلسن ويغّرسها ويصحح  .4

  
وظيفة يف تعلم اخلربة. هذه الطريقة املستخدمة لتهّيج اادلة  لعب الدورولطريقة 

الناجح ينبغي ملعلم أن  لعب الدوروتزخرف احلاالت وتنفذ املهارة. ولكن لتحقيق 
كيفية تأليف النسخة وتنظيمها.    يعرف َ
  كما تلي:  لعب الدوروالكيفيات لتأليف النسخة يف 

 الشكل احلر )1

 مينح املعلم التالميذ السيناريو العام وطلبهم ليفصلوه 

 املوجه )2

 مينح املعلم التالميذ اإلرشاد املعد اليت يظهره احلقيقة عن الدور املمثل وطرقهم ليمثلوه

 شبه املوجه )3

 املعلم التالميذ اإلعالم من خلفية احلاالت والطبيعة اليت سيقدمها مينح

 تكرير احلالة احليوية )4

 ميثل التلميذ نفسه يف احلالة احليوية املواجه يف الزمان املاضي

 القراءة املسرحية )5

  لعب الدورمينح املعلم النسخة املعد قبل أن يعرضها للتالميذ يف 
  

  :6فكما تلي  لعب الدوروأما كيفية تنظيم يف 
 مجلة .1

 متكن مجيع التالميذ من متثيل أدوارهم مجاعة

 مسرح األمامي .2

 ميثل التلميذ أو أكثر أدوارهم أمام فرقتهم، وتدور الفرقة االخرى كمراقب  

 تبادل .3

                                                
6 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 

Penerbit Nusamadia, 2004), hlm. 56-57. 
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ويبدل املعلم ممثال  لعب الدورميكن املعلم من يبدل املمثل امام الفرقة، باستجوب 
 واحدا فأكثر

 املمثل اجلديد .4

ميثل أكثر املمثل الدور يف نفس احلالة كّلية، ومتكن الفرقة من تراقب أكثر من 
 لعب الدوراالساليب يف 

 اعادة والتكرار .5

  ميارس التالميذ الدور املمثل مرتان
  

نوع من التعبري، ولكنه كالم مصحوب بإشارات، وحركات ووجدان  والتمثيل
  نوعان: والتمثيلقوى، ووسائل إيضاح، كزى خاص أو عّكاز أو منظر مناسب. 

نوع يكتفى فيه بالزى العادى وما ميكن احلصول عليه من وسائل يف حجرة الدراسة   )1
 كالكراسي واحلصرية واملؤشر واإلبريق واملنديل واملنضدة وغريها

 نوع حيتاج إلعداد وزى ومناظر خاصة، وهذا يكون على املسرح للغرض العام. )2

، وهم أقل خجال من لعب الدوروحنن هنا نقصد النوع األول. واألطفال مغرمون ب
الكبار وإن كان بعضهم يأيب متثيل بعض احليوانات كالكالب، أو متثيل البنات والنساء، 

أن ميثل جزءا منها   –مىت مسح الزمن  –لقصة وعلى أية حال يستطيع املدرس بعد سرد ا
  :7إىل لعب الدورأو كلها يف حصة أخرى، وحيتاج املدرس هلذا 

شخصية كذا..... وغالبا  )1(توزيع الشخصيات، فيسأل التالميذ: من ميثل - 1
ما يتطوع كثري منهم لتمثيلها. فيختار املدرس من يظنه جييد متثيلها، ويطلب إليه احملاولة 

انه فإن جنح أبقاه. وطلب من ميثل شخصية أخرى، وهكذا حىت تكتمل أمام إخو 
بقيامه بدون من األدوار، وينظم  لعب الدورالشخصيات، ويستطيع املدرس أن يشرتك يف 

                                                
، اجلزء األول، (مصر: اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها ناحية التحصيلالدكتور عبد العزيز عبد ايد،  7
  .251-250)، ص. 1961دار املعارف، 
التلميذ الشخصية اليت يرغب يف متثيلها، ألن بعض التالميذ ال مييلون إىل متثيل بعض الشخصيات، األول أن خيتار  )1(

 ويرفضون إذا كلفهم املدرس ذلك.
خيطئ من يظن أن التالميذ ال يستطيعون نقد ما يقوم به واحد منهم من متثيل، ألم يف الواقع يدركون النمذوج  )2(

 .لعب الدورد املدرس بنفسه من قدرة التالميذ على النقد فيشجعهم عليه بعد الطيب من الردىء. ومن املمكن أن يتأك
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كذلك أثناء اشرتاكه، وال بأس أن يفشل بعض التالميذ يف متثيل أدوارهم،   لعب الدور
على النقد، وحياول املدرس  )2(ميذ قديرونفليطالب املدرس سائر زمالئهم بنقدهم، والتال

 بتالميذ آخرين مرة أخرى، وذا يتيح ألكرب عدد منهم االشرتاك. لعب الدورإعادة 

العادي إىل زي جديد، بل يكفي لف منديل  لعب الدورالزي: وال حيتاج  - 2
على طربوش التلميذ ليمثل القاضي الشرعي مثال، أو امساك عصا طويلة لتمثيل 

أو ربط منديل حول الذقن لتمثيل الرجل اهلرم، أو لف شال حول الرأس  العسكرى،
 والوجه لتمثيل املرأة.

: وهذا قد يكون الفراغ الذي يف حجرة الدراسة أمام لعب الدورمكان  - 3
املقاعد واألدراج، أو يف أى جزء من فناء املدرسة. حيث كان التالميذ يسمعون القصة 

 تسرد عليهم.

يسأل املدرس كل تلميذ عن  لعب الدوروقبل القيام ب :لعب الدورالقيام ب - 4
الدور الذي سيقوم بتمثيله، وكيف يقوم به من كالم أو حركة أو إشارة أو جلسة. ويصلح 
املدرس اخلطاء بشيء من الباقة، ويربط أدوار التالميذ بعضها ببعض، مث يطلب إليهم 

 لعب الدورن جييد التالميذ البدء، وهو يشرف وينظم ويوجه برفق وتشجيع. وال ينتظر أ
ألول مرة، وإمنا املراد أن يستطيعوا التعبري عما فهموه تعبريا صادقا منبعثا عن شعور أمني 

يريب عندهم بالتدريج الذوق األديب، ألن  لعب الدورباملواقف املختلفة، وهذا النوع من 
ؤدي الفكرة أداء املمثل سيتخري العبارة والصوت والنغمة واملواقف واحلركة، وكل ما ي

 صحيحا.

  
  في تدريس اللغة العربية لعب الدورفوائد استخدام طريقة د)  

يف كونه طريقَة التدريس مناسبة جدا بتدريب مهارة الكالم ومهارة  لعب الدور
املمثل، االستماع. فممارسة مهارة االستماع تتم من خالل طرح األسئلة والعبارات من 

. وأما فوائد لعب الدوروممارسة مهارة الكالم تتم من خالل حمادثة بني التالميذ يف 
  يف تدريس اللغة العربية فهي: لعب الدوراستخدام طريقة 

يعطي التنفيذ املخبوء على التالميذ، يستخدم التالميذ العبارات من املواد املتعَلمة  )1
 دون الشعور
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اللعبة وشعر التالميذ بالفرح ألا دنيا  لعب الدورن يعطي السرور على التالميذ أل )2
 8للتالميذ

 أن يدفَع التلميذ على التعلم )3

  أن يرقي ابتكار املدرس )4
  لعب الدوراستخدام طريقة  ه) مزايا

هلا مزايا وهي كما  لعب الدوركل طريقٍة طبعا تكون فيها مزايا وعيوب، وطريقة 
  يلي:

مفرحة وتعطي كل حرية ووسع على  لعب الدوراشرتاك التالميذ عمليا ألن حالة يف  .1
 التالميذ

 حتقيق األشياء اردية .2

 لعب الدورلن يؤدي إىل العاقبة القاتلة إذا يعمل التلميذ األخطاء يف  .3

 يعطي الفرصة على املدرس والتالميذ لينمي ابتكاريَتهم .4

 سار التعامل بني املدرس والتالميذ طبيعيا وصحة ومستمرا .5

 بالتوجيه القليل فقط لعب الدوريستطيع التالميذ أن يعملوا  .6

 يعطي الدافع على التالميذ الضعفاء واخلجول .7

 9يدرب املهارات املتنوعة يف نفس الوقت .8

 لعب الدوريهّيج املدرس لينمي نشاطة  .9

 10ميكن اجياد التعامل بني التالميذ .10

  
  لعب الدورو) وعيوب استخدام طريقه 

 :عيوب وهي كما يلي هلا لعب الدوروطريقة 

 إىل الوقت الطويل لعب الدورحيتاج تنفيذ  .1

 بعدم شدة االهتمام ألنه مع كنوه تظاهرا لعب الدوريعمل بعض التالميذ  .2

                                                
8 “Role playing sebagai salah satu model pembelajaran”, 

http://blogs.itb.ac.id/djadja/2011/08/07/role-playing-kewirausahaan-mahasiswa-fbm-universitas-
widyatama/ 2 april 2012 11.12. 

9Drs. Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (hlm. 101.  
10J. J. Hasibuan & Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 28. 
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 11يريد اخليالة الكثرية من املدرس والتالميذ .3

 لعب الدوريريد التفريق املرن يف  .4

  
  في تدريس اللغة العربية لعب الدورخطوات طريقة ز) 

يف تدريس اللغة العربية هي كما  لعب الدوراخلطوة اليت تقوم باستخدام طريقة 
  :12تلي
 تعيني املوضوع .1

 ية واألدوار اليت سيمثلوالعب الدور توزيع الفرقة والنسخة  .2

 الفرقتني، مها فرقة املمثلني وفرقة املالحظني إىلتنقسم الفرق  .3

 املمثل  اختيار .4

 واالدواتية لعب الدور تنظيم املكان  .5

 تعطي الفرصة على الفرقة واملمثل الستعداد نفسهم .6

 ية لعب الدور لفرقة املمثلني و يالحظ الفرقة االخرى االساليب  لعب الدورتنفيذ  .7

 تقومي، تعطي فرقة املالحظني النقاد  .8

  لفرقة املالحظني لعب الدورتكرير  .9
يقدمه املمثلون هنا ذلك املستوى الَفَين الرفيع الذى  لعب الدورليس املقصود ب

احملرتفون على خشبة املسرح أو "شاشة" اخليالة، وإمنا هو نوع من التقليد املعرب عن 
شخصيات القصة وما يدور بينها من حوار، وشيء من التعبري احلركى الطليق عن 

  حوادثها ومعانيها بدافع غرام التالميذ ذا اللون من التعبري.
  :13التاليةوهنا ينبغى للمعلم رعاية احلقائق 

 استخدام التالميذ املالبس واألدوات املناسبة حلوادث القصة وشخصياا يفرحهم - 1
ويشجعهم على اإلجادة وحسن تقمص الشخصيات الىت يقلدوا. ومن مث فعلى 

                                                
11 Rostiyah NK, Strategi Belajar Mengajar: salah satu unsur pelaksanaan strategi belajar 

mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23. 
12 J. J. Hasibuan & Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, hlm. 28. 

اهرة: دار ، (قومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين اإلسالميدراسات تحليلية حسني سليمان قورة،  13
 .92) ، ص. ١٩٨١املعارف، 
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املدرس العناية بتجهيز مثل هذه األدوات واملالبس بالطريق الىت يراها مناسبة 
 بسيطة التكاليف

يُتيح الفرصة التنافس يف  لعب الدوركن من التالميذ يف اشرتاك أكرب عدٍد مم - 2
اإلجادة ومعاجلة حاالت اخلجل والرتدد وضعف الثقة يف النفس. ومن املمكن إذا 
مل تكثر املواقف وتتعدد الشخصيات يف القصة أن يقسم الفصُل ويتبادل التالميذ 

 ية احملدودةلعب الدور املواقف 

، يُغرى جبدية احملاولة ويعّود لعب الدورللفصل عند  لعب الدورمواجهة أعضاء  - 3
الشجاعة وحسن األداء، فال بأس إذًا بتجهيز مسرح مبسط يف املدرسة ليؤدى 
التالميذ أدوارهم عليه أمام تالميذ املدرسة ومدرسيها كلما رأى املدرس ذلك 

 مناسبا وممكنا

من نفوس تالميذه. وإًذا  ى يُزيل اخلوف والرتددلعب الدور اشرتاك املدرس يف العمل  - 4
ينبغى للمدرس أن ينتهز الفرص املناِسبة بتقليد بعض أصوات احليوانات والطيور يف 
أثناء السرد إذا استدعى األمر ذلك. وحذار أن يشعر تالميذه بعدم الرغبة يف 

 ي وإال ساء املوقف وندر أن جيد منهم من يقوم ذا العمللعب الدور األداء 

ية يف التالميذ نؤدى لعب الدور إتاحة الفرصة لتغدية املواهب واالستعدادات  - 5
 األغراض اآلتية:

إجادة األدوار اليت ال جتود إال يفنية متثيلية ذات مستوى مرتفع نوعا مما يشيع   .أ 
 ي كله فيؤثر أثره املرغوب فيه.لعب الدور الروعة يف العمل 

 يرى ما يشبع حاجَته خلود الفصل إىل اهلدوء والبعد عن العبث حنيَ   .ب 
 ويستنفد وقته يف املتابعة اليت تغرى بالتقليد وحتبب يف االقتداء.

انتفاع التالميذ ذوى املواهب املتوسطة والطبيعية حني تضرب هلم األمثلة احلية   .ج 
 من بعض زمالئهم. فخري ما بتأثر به التلميذ هو عمل زميله التلميذ.

نطوى من التالم  .د 
ُ
يذ كي يشرتَك مع اجلماعة ويبعد عن تشجيع اخلجول أو امل
 اخلجول أو االنطواء. 

 ءِ دْ تعاون املدرس والتالميذ يف وضع احلوار وتنظيمه وحفظه وتوزيع األدوار قبل بَ  - 6
 ي املوفق.لعب الدور يساعد مساعدة فعالة على األداء  لعب الدور
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 رغبة التالميذ في تعّلم اللغة العربية  .ب 

ا الباحثة عن مشاكل نفسية اإلنسان. ألن الرغبة هي يتحدث عن الرغبة، الميكن فصله
إحدى من اجلانب النفسي اليت توجد يف كل إنسان. إذا كان شخٌص ما توىل اهتماما على 
شيء، مث أن الشخص حياول بكل قوم للحصول على ما يريد. ميكن أن احملاولة اليت قامت به، 

لرغبة هي القوة الدافعة اليت ُتدخله الشخص حتدث بسبب التشجيع من االهتمام لديه. وبالتايل ا
  لتحقيق األهداف املرجوة.

وباملثل، والتالميذ الذين لديهم رغبة يف تعلم منه، مث ميكن التالميذ أن ميتصوا الدرس 
املستفاد بالسهولة. وعلى العكس، من دون اهتمام والرغبة إىل الذات لتالميذ ما قد علمت فهي 

الدرس جيدا. ولذلك، جيب على رغبة التالميذ أن يهتم للمعلم  لن تكون قادرة على مواد 
 كمعلم يف املدرسة.

 تعريف الرغبة  ) أ

 14كما تبني يف قاموس الفلسفة وعلم النفس: أن الرغبة هي االهتمام واإلرادة واحلب.
َرْغًبا وَرَغًبا وَرْغَبًة  –يـَْرَغُب  –َرْغَبًة وَرَغَبًة أو َرِغَب  -يـَْرَغُب  -والرغبة هي مصدر من َرِغَب 

واإلرادة أو االهتمام هلما العناصر لدفع القيام بالشيء مثل التعلم. كما  15فيه: أراده وأحبه.
  16قال صاحل عبد العزيز إن الرغبة هي استعداد يف مطهرة الفعال.

عند إمسعيل س.م الرغبة هي امليل الساكن إىل شيئ الذي ذو قيمة لرجل. وشيء الذي 
وقال وينكيل الرغبة هي امليل الساكن، الذي كان  17قيمة له هو كل ما مناسبة بضرورياته.ذو 

وال حتتمل الرغبة منذ متوّلد بل حترز فيما  18الفاعل يرغب يف الشيء املعني ويرغب فيه.
ويف اصطالح علماء الرتبية وعلم النفس الرغبة هي اإلغراق والغرية العالية على الشيء.  19بعد.

  20رغبة على درجة التحصيل للنتيجة عند األطفال يف مواد الدروس املعينة.تؤثر ال

                                                
14Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 156. 

 .268)، ص. 1977، (بريوت دار املشرق، قاموس المنجد في اللغة واألعالملويس معلوف،  15
 .206)، ص. 1978، (مكة: دار املعارف، التربية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد،  16

17Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: 
RASAIL, 2008), hlm. 28. 

18W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 1983), 
hlm. 30. 

19Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 121. 
20Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 

133. 



17 

 

من البيان السابق، عرفت الباحثة أن الرغبة هي امليل أو اإلرادة الكربى لشيء أو التعلم 
بوجود الفرحة واحلب والرجاء والرتكيز على النفس. وهذه الرغبة عادة متعلقة باالهتمام والشعور 

  يف التعريف واحلاجة.والدافعة والرغبة 
 الكالمتعريف   ) ب

الكالم هو يشمل جانب التحدث يف اللغة. وهو املهارة الثانية بعد مهارة االستماع، 
ويشكالن معا يف املرحلة الشفوية. ألنه يشمل اجلانب العملي التطبيقي الشفوي يف تعليم اللغة. 

تبدأ صوتية وتنتهي باتصال الدارس فقد يبدأ الدارس الكالم قبل القراءة والكتابة. وهذه املهارة 
مع غريه يف موقف من املواقف حيث يتم نقل املعىن من متحدث آلخر، يعرب بكالمه من 

  أفكاره، فالغرض هو فهم رسالة املتكلم وإفهام الرسالة للسامع.
ومهارة الكالم من مهارات إجيابية تتطلب من الدارس أن ينتج األصوات املعينة 

وأن يراعي ترتيب الكلمات واجلمل حىت تساعده على التعبري عما جييش واألشكال النحوية 
خبلده يف مواقف احلديث املختلفة. وهو الشكل الرئيسي لالتصال االجتماعي عند اإلنسان. 
إذن، يراد بالتعبري الشفوي (الكالم) هو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بإمتام عملية اتصالية تعرب عن 

  . وهلذا يعترب أن أهم جزء يف مهارات اللغة واستخدامها.أفكار املتكلم الذاتية
ل اللغويون إن الكالم هو اللغة. فالكالم مهارة لغوية تظهر مبكرة يف محساة الطفل قا

وال شك أن الكالم من أهم  وال تسبق إال باالستماع فقط، ذلك الذي من خالله يعلم الكالم.
الناس الكالم أكثر من الكتابة، أي أم  يستخدمفألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار. 

يتكلمون أكثر مما يكتبون، ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال 
بالنسبة لإلنسان وأشبع ألوان التعبري وأكثرها قدرة على ترمجة املشاعر بشكل مباشر كما أنه 

  21ا كوسيلة من وسائل الدعوة.أيضا أكثرها قدرة على ترمجة املشاعر، وأفعله
ويقصد به نطق األصوات العربية نطقا سليما، حبيث خترج هذه األصوات من خمارجها 

دون توقف  باستمراراملتعارف عليها لدى علماء اللغة. وتعرف مهارة احلديث بأا الكالم 
  مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت املعرب.

                                                
 236-235)، ص 1995(مصر: دون الناشر،  تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءتهحممود كامل الناقة وآخرون،  21
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عند ما يتقن هذه املهارة فإنه يستطيع أن حيقق اهلدف االمسي للغة وهو القدرة والدارس 
يب على االتصال اآلخرين. وإا مهم ماذا يريد. ويزاول املتعلم مهارة النطق واحلديث عندما جي

 22ل بدوره بعض األسئلة، أو يشرتك يف حديث أو مناقشة.أعن أسئلة املدرس شفهيا أو يس

  التعّلمج) الرغبة في 
يف التعلم واكتساب اللغة، هناك العوامل العديدة اليت تؤثر أيضا على النتائج 
واألهداف. من أحد العوامل هي الرغبة. نتائج التعلم سوف يكون يف الوضع األمثل إذا كان 
هناك رغبة التالميذ وكلما ازدادت رغبة التالميذ سيكون التعلم أكثر جناحا لدى التالميذ. وإن 

جح التالميذ يف التعلم ال يسبب بسبب عدم القدرة فقط. رمبا، التالميذ الذين ميلكون مل ين
  معلومات استخباراتية عالية فاشلون يف دراستهم بسبب فُقدان أو ليست هلم الرغبة.

وتتبع من هذه الرغبة االهتمام واالنتباه يف نفس التالميذ يف التعلم، أي اهتمام التالميذ 
  ها تغيري مهارات الفرد وِخلقة الثابت من التجارب والتدريبات.بعملية يرجى في

عرفت الباحثة فيه أن حيّقق النجاح يف تعلم اللغة العربية أنه حيتاج إىل التفكري واملعاجلة 
واالهتمام يف استيعاب هذه اللغة. ولكن أهم منها فعلى كل تلميذ أن يرغب يف تعلم اللغة 

  التعلم مؤثرٌة يف نتيجة الدرس.العربية، ألن الرغبة يف 
  

  د)  فوائد الرغبة
  :23للرغبة فوائد كثرية، منها ما يلي

 الرغبة تؤثر يف حركة األمل .1

 الرغبة كالدافعة والباعثة القوية .2

 الرغبة تؤثر يف إجناز التعلم .3

 الرغبة تؤثر يف تركيز التعلم .4

 تستطيع الرغبة أن تنقص ملل التالميذ على الدرس .5

  

                                                
، (الرياض: دار س إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةاأسناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  22

 54الغايل، دون سنة)، ص 
23 Astuti Prasetyaningsih, "Minat Belajar", http://edukasi.kom 

pasiana.com/2010/10/02/minat-belajar. 
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  ةه) عناصر الرغب
الرغبة العظمى وتأثريها يف التعّلم، إذا كانت املواد الدراسية املستخدمة ال تتفق برغبة 
التالميذ أى مرغوب عنهم، فالتالميذ لن يتعلموا جيدا، ألنه ال يوجد افتتان لديهم. وبالعكس، 

املعرفية. إذا كانت الرغبة يف املواد الدراسية سيكون التالميذ مهتمون ا وحيافظون يف الذاكرة 
ألن الرغبة ستسهل عملية التدريس. ومن مثّ، تشري الباحثة حول رغبة التعّلم إىل املؤشرات 

  التالية، وهي:
 االهتمام )1

هو الرتكيز يعين تركيز الطاقة وقدرة النفسية يف  (Winkel)معىن االهتمام عند وينكل 
وقت املناسب هي جذب مواجهة الكائن أو يعين بالرغبة يف الوقت املناسب. الرغبة يف ال

وبعبارة أخرى، االهتمام هو الرتكيز  24اهتمام املرء يف مسألة من املسائل اليت جتري يف دراسته.
يف مجيع األنشطة األفراد أي هم الذي يوجهون معة الكائنات. مثال، إذا اهتم الفرد بالشيء، 

  25فجميع أنشطته مسكوبة ومرتّكزة يف تلك الشيء.
ستمع على تعبري الوجه وحركة البدن واستجابة من أعضاء البدن. االهتمام يدله امل

املثال: إذا مل يعرف املستمع عن ما يتكلم به املتكلم فهو يعبس جبهته، وإذا شعر باحلزن 
 26املتكلم فهو يغيم جفنه، وإذا كان أن يظهر سروره فاملستمع متبسم وغري ذلك.

نقسم االهتمام إىل مخسة أقسام حني استعرض االهتمام من اجلوانب املختلفة، ي
 :27وهي

يراقب من ناحية ظهور االهتمام، ينقسم االهتمام إىل اهتمام عفوي واهتمام غري عفوي.   .أ 
أما اهتمام غري عفوي  .(bersifat pasif)اهتمام عفوي هو أبرز االهتمام بنفسه أي سليب 

 فهو أبرز االهتمام عمدا.

                                                
24 W. S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Gramedia Wisiasarana Indonesia, 1996), 

hlm. 188. 
25 Baharudin, Psikologi Pendidikan Refleksi Teoritis terhadap fenomena, (Yogyakarta: 

Ar-ruzz Media, 2007), hlm. 178. 
26 Ice Sutary, dkk., Menyimak, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek 

Penataran Guru SLTP, 1998), hlm. 94. 
27 Baharudin, Psikologi Pendidikan Refleksi Teoritis terhadap fenomena, hlm. 179 -181. 
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أدرجها يف وقت مناسب، فينقسم االهتمام إىل اهتمام يراقب من ناحية عدد األشياء اليت   .ب 
ضّيق واهتمام واسع. اهتمام ضّيق هي اهتمام الفرد يف وقت واحد على الشيء القليل، إما 

 اهتمام واسع فهي اهتمام الفرد يف وقت واحد على الشيء الكثري.

تركيزّي واهتماٍم  املرتبطة باهتمام ضّيق واهتمام واسع املذكور، ينقسم اهتمام إىل اهتمامٍ   .ج 
 توزيعٍي.

يراقب من ناحية الصفة، ينقسم إىل اهتمام متوازن (اهتمام ثابت) واهتممام دينامي   .د 
 (اهتمام متغري).

 يراقب من ناحية درجة االهتمام ينقسم إىل اهتمام مستوى عال ومستوى منخفض.  .ه 

لك، إذا  هذا النشاط مع االهتمام مكثفة أن تكون أكثر جناح، وحتقيق أعلى له. وبذ
  كان التلميذ قابلي الدرس مع االهتمام املكثف فهو ناجح يف دراسته.

  
 الشعور )2

الشعور هو تعيني القلب املبىن على احلب أو الكرهة. وهذا الشعور من صفة نفسية 
الشعور هي نشيطة النفس اليت فيها الشخص خيابر الِقيم  28ملعرفة األشياء احملبوبة أو املكروهة.

من الكائن. الشعور يؤثر يف غرية التعلم. خبالل الشعور، قام التلميذ قيمة عفوية على خربة 
التعلم يف املدرسة. من عالمة تقييم اجيايب يف شعور الفرحانة (اقتناع، سرور، عطف، وغري 

لفرحانة (نفور، كره، خوف، وغري ذلك). سأظهر ذلك). ومن عالمة سليب يف شعور غري ا
شعور الفرحنة الرغبة واملوقف اإلجيايب أيضا. وشعور غري الفرحانة تعوق التعلم، ألا الحتصيل 

 29املوقف اإلجيايب وال تساعد الرغبة يف التعلم حىت ال تنمو الدوافع الداخلية.

سعيا كبريا. وهذا الشعور املراد هنا أن من له شعور إىل شيء سوف يسعى إىل نيله 
عنصر من عناصر الرغبة. والشعور نوعان، احلب والكره. من هنا ينبغي للتالميذ أن يكون هلم 

  شعور احلب للشيء مثَل املطالعة والتعلم.
واحلب ينمي الرغبة، حب الشيء مييل إىل الرغبة فيه، ويدفع على أن يفعله. والكره 

يبعد عن فعله. وبعبارة أخرى أن التالميذ الذين حيبون جيتنب فاعله عن الرغبة، كره الشيء 

                                                
28 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). 

Hlm. 66. 
29 W. S. Winkel, Psikologi Pengajaran, hlm. 30-31. 
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التعلم يرغبون فيه فسينجحون، ولكن التالميذ الذين يكرهون التعلم يرغبون عنه فسيشَفلون. 
احلب أو الدافعة أو اإلرادة  إذن، لتنمية الرغبة يف الشيء البد من تنمية الشعور أوال، مثل

رح والسرور أثناء التعلم. وأخريا يقوم التالميذ بواجبام القوية. ومن هنا يتعلم التالميذ بالف
 املدرسية واملنزلية جيدا.

  
 الدافعة )3

الدافعة هي أمر ضروري وحافز الزم يف الدراسة. ونتائج الدراسة إذا بوجد هنا الدافعة. 
حينما تعطى الدافعة بتمام فسينجح التدريس. الدافعة عند أسعد أمحد مجعة هي الطاقة 

يف احلي اليت تدفعه كي َيسُلَك سلوكا معينا يف العامل اخلارجي. وحتركه أي للدفع مثريات  الكامنة
خارجية وداخلية باطنية تؤدي إىل وجود رغبة يف النشاط. هذه الطاقة ترسم للكائن احلي 

كما نقله   (Mc Donald)وعند ماكدونالد  30أهدافه ليحقق أحسن تكيف مع بيئته اخلارجية.
قوة يف كتاب علم النفس الرتبوي، الدافعة هي تغيري ال (Wasty Sumanto)نطا واسطي سوما

 31يف نفس الفرد بدافعة رائعة ورد الفعل يف حتقيق األهداف.

واتفق علماء الرتبية: على أن الدافعة مهمة بنتيجة الدرس عن التالميذ، والدافعة القوية 
إذا كانت الدافعة قويًة، فبسهل للتالميذ  تدفعهم على أن جيتهدوا يف أعماهلم لتحصيل األشياء.

ال بد أن تنشأ يف أوسع ممكن من  32أن يصلوا إىل حتصيل الدرس املرجو املرام وكذلك العكس.
 الدافعة لدى التالميذ بطريق ينمي رغبتهم.

  
  و)  العوامل المؤثرة في الرغبة

وباألشياء خارج  أساسا، إن الرغبة مقابلة التغيري حسَب األحوال املختلفة يف نفسها
رغبة التالميذ إما متأثرة بأنفسهم وإما متأثرة باآلخرين. والرغبة املتأثرة باآلخرين يعين  33نفسها.

 34تأثر التالميذ باألباء أو املعلمني أو األصدقاء أو طريقة التدريس أو الوسائل التعليمية.

                                                
 .33)، ص. 2004، (دمشق : مجيع احلقوق احملفوضة، الوجيز في طرائق التدريسأسعد أمحد مجعة،  30

31 Wasty Sumanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 191. 
32 Hasbullah Thabrany, Rahasia Sukses Belajar, ( Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), 

hlm. 30. 
33 Dimyati dan Mudijono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 

248. 
34 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 57. 
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 األباء .1

رد حيصل التعلم واإلرشاد يف األسرة هي البيئة الرتبوي األوىل. يسمى باألوىل ألن الف
أول املرة. ومتّر حياة األطفال باألسرة أيضا. واألباء هم مهيمنون يف عملية التدريس الذين 
ميلكون أن يؤثروا يف أطفاهلم، ألن األباء هم أول املعّلمني ألبنائهم. حينما تتعلق تلك احلالة 

 هلم دور هام لدفع أوالدهم يف التعّلم. بالرغبة، إن األباء ذو نفوذ على نفوذ تعلم أوالدهم. وهم

 املعلم .2

حيَتل املعلمون مكانة حمرتمة يف اتمع. واملعلمون يف رأي اتمع هم أولئك الذين 
ينفذون التعليم يف مكان خاص، ليس هذا رمسيا فقط يف املدرسة بل أيضا يف املساجد، أو يف 

  املصليات أو يف البيوت أو غري ذلك.
تعليم املادة املناسبة خبربته فقط بل هو يعّلم أجيال األمة. ويرّكز املعلم ليس املعلم يف 

االهتمام لدى تالميذه وباخلصوص يهتم باألشياء املناسبة بقيام التعلم. قيام التعّلم هو من 
ويطَلب على املعلم تنويع الوسائل التعليمية وطريقة التدريس لرتقية  35وجود  اعتاق التالميذ.

 يذ يف الدراسة.رغبة التالم

 
  

 األصدقاء .3

األصدقاء هم الشركاء يف التعّلم، وجودهم أشد احتياجا إىل حتقيق منو ونشأة الرغبة.  
كما يف مسابقة طيبة سليمة. ألن املسابقة الطيبة والسليمة مستخدمة كأداة لبناء الرغبة 

  قال اهللا تعإىل:كما   36ولتشجيع التالميذ يف الدراسة، إما مسابقة فردية أو مسابقة مجاعية.
َها َراتِ  صلىَوِلُكل ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوليـْ جفَاْسَتِبُقوا اْلَخيـْ

ًعا  ِإن اَهللا  جأْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اُهللا َجِميـْ
  37)148َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر (

التالميذ  تلك املسابقة تؤثر يف جّو الدميقراطي والتفكري يف عملية التدريس. أي أن
 يتسابقون يف نيل الدراسة اجليدة.

 طريقة التدريس .4

                                                
35 Dimyati dan Mudijono, Belajar dan Pembelajaran, hlm. 248. 
36 Usman M. Basyirudin dan Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), hlm. 11. 
 .23)، (مدينة: جممع ملك فهد لطباعة املصحف الشريف، )، ص. 148(سورة البقرة:  القران الكريم 37
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فكلما كانت مالئمًة  فطريقة التدريس هي الوسيلة لنقل العلم واملعرفة واملهارة للمتعلم،
للمواقف التعلمية، ومنجسمة مع ُعمُر املتعلم وذكائه وقابليته وميوله كانت األهداف املتحققة 

  38ة.عربها أوسع وأكثر ُعمقا وفائد
والطريقة الشك هلا دور مهم يف التعليم والتعلم. للمدرس إن الطريقة التدريسية تساعده 
على الوصول إىل أهدافه بوضوح وتسلسل منطقي حمققا بذلك اقتصادا يف الوقت واجلهد مما 
جيعله قادرا على االستمرار واالحتفاظ حبيويته وطاقته إلفادة األخرين. أما للتلميذ فإن الطريقة 
التدريسية تساعده يف متابعة املادة الدراسية بتدرج مريح، كما توفّر فُرصة االنتقال املنظم من 

  39فقرة إىل أخرى بوضوح تام.
ولقد كانت طريقة التدريس حىت اآلن، تفرض نفسها على املعلم واملتعلم، ألن الكتب 

 الناطقني األصليني املدروسة مل تكتب موجهة يف األصل إىل متعلمي اللغة األجنبية، بل إىل
 بتلك اللغة.

 
 

 الوسائل التعليمية .5

تعين الوسائل التعلمية حرفيا بواسطة أو املتوسط، وأما اصطالحا فهي ألة لتبليغ الرسائل 
 40وميكن أن حتفز العقل والفكر واإلرادة للتالميذ من دفع عملية التدريس يف حد ذاته.

التوصيلية التعليمية. الوسيلة التعليمية هلا دور مهم الوسائل التعليمية كآلٍة متوسطٍة وأنية 
يف عملية التدريس، جترى على اهتمام التالميذ، تبلغ الوسيلة التليمية يف كل ماّدة الدراسة. 
يستطيع املعّلم على إنشاء جوى التعّلم اذبة لدى التالميذ بوسيلة ابتكارية وابتداعة ومتنوعة 

 41ى باألمثال وبتوجيه على إجناز التعّلم.حىت يتواصل عملية التدريس جر 

والوسائل املعينة ممن جهة األخرى الزمة جلميع مواقف التدريس ألا تبعد باخلربة عن 
جمرد النقل اللفظي وتقرتب ا من ميدان العمل املباشر الذي يعد أمثل الطرق وأقواها يف 

ا سليما. فإا تعمل على أن اكتساب اخلربات، ذلك ألا إذا استخدمت مع اللغة استخدام
                                                

(طرابليس: منشورات كلية الدعوة  شد في طرق التدريس العامة،، المر عبد السالم عبد اهللا اجلعندي واصحاب 38
 .18، ص. )2001اإلسالمية، 

 .8)، ص. 2004دمشق: دار العصماء،  ، (في طرائق التدريس الوجيزأسعد أمحد مجعة،  39
40 Usman M. Basyirudin dan Asnawir, Media Pembelajaran, hlm. 92. 
41 M. Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Strategi Materi dan 

Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hlm. 170. 



24 

 

تكون اخلربة تربوية يف مواقف التعلم والتعليم مبا جتذب املتعلم إىل الدرس، وتدفعه إىل االنتباه 
وحماولة التفاعل مع عناصر البيئة املتصلة مبوضوع اخلربة واالشتباك معها يف صراع األخذ والرد، 

رف، بطريقة إجيابية فيها حركة عقلية والسؤال، واالستجابة، واالندفاع، واإلحجام، والتص
 42واتساق يف اإلدراك مع ما يهدف إليه املوقف.

  
 فرضية البحث )3

أما و  43والفرضية هي اإلجابة املؤقتة على مسئلة البحث وكان صدقها حتتاج إىل إختبار.
 الكالممهارة رغبة يف  بني الكبري د الفرقو جو يف هذا البحث فهي  الباحثة هاتقدمالفرضية اليت 

لدى  أن يستخدموها قبلو  لعب الدورطريقة  يستخدموا أن بعد للتالميذ الذين يتعلمون
 - التالميذ يف الصف السادس مبدرسة أولية كيدونج هارجو االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان 
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318. 
43Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 21. 


