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 الفصل األول
 مقدمة 

 
  خلفية البحث . أ

ذماز التعلم  تققمم العاام  ال ي تثر  عل  إبعادة ما تقاس عملية التعليم والتعلم 
إىل قممٌن، ومها العاام  الفيزيالاجية والعاام  القفمية   التالميذالعملية وإذماز التعلم من 

  بيقما التالميذتشم  العاام  الفميالاجية العاام  املادية والعاام  البيئية والعاام  ألة 
العاام  القفمية مث  الدافع الف دي والملاك، مبا يف ذلك سلاك التعلم )أسلاب التعلم(  

قشاط الذي يالد كإذماز هنائي للتأرًن املتبادل بٌن هذا الملاك ها جمماع التقدي  وال
حمددات يف حتمٌن إذماز  1األع اض املختلفة، مث  االنتباه والذاك ة واألفكار والدوافع 

يف املدارس مث  التغذية ال اجعة ومناذج التعلم والدافع التعلم وأساليب التعلم  التالميذتعلم 
 2والتفاع  ومدريب التيمًن كمحددات لقجاح التعلم احملتم  

بٌن العاام  املختلفة ال ي تثر  عل  إذماز التعلم املذكار ، أتخذ الباحثة عاملٌن 
 هذه ااحالة ، لتحقي  إذماز التعلم يف فقط ، ومها: أسلاب التعلم ودوافع التعلم ، ألنه يف

املادة الع بية ، حيث اللغة الع بية هي لغة أجقبية ليمت لغة أم مث من الض وري أن يكان 
لديك أسلاب )مي  وط يقة( لتعلم الدارسٌن لتمهيله يف تلقي املعلامات وفهم املع فة 

حبيث ال يمتملماا بمهالة  ومناهم تالميذالاجلديدة  كما أن الدافع مفيد للغاية إلعطاء 
 .أو يشع ون ابملل  يف عملية التعلم

دورها املميز ها من حيث العاطفة  دوافع التعلم ها عام  نفمي غًن فك ي 
الذين لديهم دافع قاي، سيكان  التالميذاملتزايدة والشعار ابلمعادة والعاطفة للتعلم  
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لديهم الكثًن من الطاقة للقيام أبنشطة التعلم  ستكان إذماز التعلم األمث  إذا كان هقاك 
 3دافع مقاسب 

 التالميذيف األنشطة التعليمية، ديكن القال أن الدافع ها القاة الدافعة الكلية يف 
ال ي تثدي إىل أنشطة التعلم، وال ي تضمن استم ارية أنشطة التعلم وال ي تعطي تاجيًها 

يجب عل  ف ألنشطة التعلم، حبيث ديكن حتقي  األهداف امل جاة من ماضاع التعلم 
ألنه بدون تعلم الدافع، ستكان إذماز التعلم ال ي يتم  التالميذم املعلم أن يثًن دافع تعل
 حتقيقها هي ااحد األدىن 

 املدرسة العالية الثانية ابملبانجبقاًء عل  األحباث المابقة ال ي أج اها الباحثة يف 
الباحثة معلامات من  تعقدما أج ى الباحثة رالث دورات تدريبية من الكلية ، وجد

الذين تعلماا اللغة الع بية أبهنم يااجهان صعابة يف تعلم اللغة الع بية  ميذالتالالعديد من 
، ألن العديد من الكلمات الع بية ال ي مل يع فاها املعين ، دما جيع  من الصعب فهم 
اجلم  الع بية  بغًن ذلك، إىل صعابة فهمهم ألهنم ال يع فان املعىن ، فإهنم يفتق ون أيًضا 

 علم الذي يدرسهم  دما جيعلهم يشع ون ابملل  لتعلم اللغة الع بية إىل الدافع من امل
ومع ذلك، مل يتم إحباطهم، فقد حاول ك  مقهم فهم دروس اللغة الع بية بط يقة 
جعلتهم سعداء وليماا متعبٌن من التعلم  كان هقاك من الحظ األشياء املهمة ال ي جيب 

علم عقدما أوضح املعلم وأحياًًن يقق  إىل تذك ها ، والبعض مقهم كان شديد االنتباه للم
األصدقاء الذين مل يفهماا ، وكان هقاك من قام بتلخيص املااد املقدمة ، وكان البعض 
نشطًا يف االنتقال )مفضاًل اجمليء إىل مقدمة الفص  لإلجابة عل  أسئلة املعلم ( ألنه 

وما إىل ذلك  دون أن وفقًا له مع الكثًن من التح كات ، ديكقه بمهالة فهم الدرس 
 .يدركاا أهنم أظه وا أسلاهبم يف التعلم

، أو  دوافعأسلاب التعلم ها ط يقة متمقة يقام هبا الطالب يف ااحصال عل  ال
 4املعلامات ، وكيفية التذك  ، والتفكًن ، وح  املشكالت 

                                                           
5
Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), 

hlm. 53 

4
S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Dan Mengajar ,  hal. 94 



3 
 

له أسلابه  التالميذك  .التالميذيجب أن يع ف املعلم ايل اسلاب تعلم ف
ي اخلاص به، ويشبه تاقيًعا ف يًدا لقفمه  ساف يمتفيد الطف  الذي يفهم أسلاب التعليم

التعلم اخلاص به من التعلم ألنه ساف يمتخدم للتعلم الذي يقاسب نفمه  بغًن ذلك، 
عل  حدة  يف  تالميذسيتمكن املعلم من تقظيم الصف بط يقة استجابة الحتياجات ك  

أساليب تعليمية خمتلفة الستيعاب أساليب التعلم  ااحد األدىن، سيحاول املعلم تطبي 
 5 للتالميذاملختلفة 

يقال بايب ديفارت  و ميك  ه نكي يف كتابه قاانتام ل نيقج أن أساليب التعلم هي 
املفتاح لتطاي  األداء يف العم ، واملدرسة، ويف املااقف بٌن األشخاص، لذا ستثر  

ومعاجلة املعلامات حبيث تثر  عل  التحصي  أساليب التعلم عل  شخص ما الستيعاب 
 6العلمي 

للمماعدة يف التعلم الذي ي كز  التالميذلذلك أسلاب التعلم هي ط ق يقام هبا 
عل  فهم مجيع املشكالت ال ي تااجه التعلم  حيث أن الدافع التعلم ها عملية تشجيع 

عل  حتديد  التالميذيف متابعة التعلم  ديكن أن يمتفز الدافع  تالميذالوربات لدى 
لديه  التالميذأسلاب التعلم اخلاصة هبم ال ي تتااف  مع خصائصهم يف التعلم  ك  

ها مي  إىل  التالميذأسلاب تعلم عن زمالئه يف التعلم  أسلاب التعلم الذي خيتلف كثًنا 
 الذي يثر  بشك  إجيايب عل  ط يقة التعلم تالميذالجتاه التعلم  دوافع  التالميذسلاك 

أن يكاناا أكث  نشاطًا يف التعلم ويف القهاية تكان  التالميذحبيث يكان من املمكن 
الذي مت حتقيقه أرقاء تلقي  التالميذإمكانية التحصي  أفض   واما إذماز التعلم ها ذماح 

التعليم وها مذكار يف القتائج ال ي مت ااحصال عليها من نتائج االختبار يف بعض 
 املاضاعات 
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هي مدرسة حكامية العالية تقام بتدريس اللغة  العالية الثانية ابملبانجاملدرسة 
املدرسة العالية الع بية كلغة أجقبية  ابلقمبة لألشياء ال ي جتع  اهتمام الباحثة ابلبحث يف 

الذين يتمتعان بتحصي  اللغة الع بية  التالميذبمبب اخللفية ال ي يتمتع هبا  الثانية ابملبانج
فإنه لديه أيًضا دافع كبًن لتعلم دروس اللغة الع بية وتدريس املعلم املصمم  بشك  مثايل ،

ولكن لتحمٌن التحصي  ابللغة الع بية أيضا   تالميذال وفًقا ألسلاب التعلم ال ي حيتاجها
ااحقيقة هقاك التالميذ أيتان دائما يف الاقت احملدد عقد تعلم اللغة الع بية، وحيض ون 

  لذلك من الض وري فقط ونقص ااحماس يمكتاندائما الكتب الع بية، ب  يف الفص  
يف املادة اللغة  التالميذإج اء حبث حال العالقة بٌن أسلاب التعلم والدوافع التعلم إبذماز 

 .سة العالية الثانية ابملبانجملدر الع بية اب
من الاصف املذكار ، كانت الباحثة مهتًما مبع فة كيفية العالقة بٌن أسلاب 

 ملدرسة العالية الثانية ابملبانجيف املادة اللغة الع بية اب التالميذالتعلم والدوافع التعلم إبذماز 
 

 أسئلة البحث . ب
 واما أسئلة البحث هلذا البحث هي:

ملدرسة يف مادة اللغة الع بية اب التالميذذماز إبأسلاب التعلم بٌن العالقة كيف   1
 ؟العالية الثانية ابملبانج

ملدرسة يف مادة اللغة الع بية اب التالميذذماز إبدوافع التعلم بٌن العالقة كيف   2
 ؟العالية الثانية ابملبانج 

ادة اللغة يف م التالميذذماز أباسلاب التعلم ودوافع التعلم العالقة بٌن  كيف  3
 ؟ملدرسة العالية الثانية ابملبانج الع بية اب
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 أهداف البحث . ج
 أّما أهداف البحث يف هذا البحث هي:

ملدرسة يف مادة اللغة الع بية اب التالميذذماز إبأسلاب التعلم بٌن العالقة ع فة مل  1
 العالية الثانية ابملبانج

ملدرسة يف مادة اللغة الع بية اب التالميذذماز إبدوافع التعلم بٌن العالقة ع فة مل  2
 العالية الثانية ابملبانج

يف مادة اللغة  التالميذذماز أباسلاب التعلم ودوافع التعلم ع فة العالقة بٌن مل  3
 ملدرسة العالية الثانية ابملبانجالع بية اب

 
 أمهية البحث . د

 البحث هي: االبحث من هذ أمهية
 الفاائد القظ ية (1

اسلاب التعلم العالقة بٌن هذا البحث مفيد كمع فة إضافية ونظ ة اثقبة يف 
 ملدرسة العالية الثانية ابملبانجيف مادة اللغة الع بية اب التالميذذماز أبودوافع التعلم 

 الفاائد التطبيقية (2
يعد هذا البحث مفيًدا كمدخالت وممامهة لطالب كلية الرتبية بشك  عام 

 التالميذية عل  وجه اخلصاص، األم  الذي يث ي أبعاد مع فة وتعليم اللغة الع ب
يف  التالميذذماز أباسلاب التعلم ودوافع التعلم العالقة بٌن يف هناية األم  حال 
 ملدرسة العالية الثانية ابملبانجمادة اللغة الع بية اب
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 الدراسات السابقة .ه
الباحثة بعض الّ سائ  الّمابقة مل اعات اختالط عل  الّ سائ  اآلتية  توجد

 حبثتها حباث سابقة
( جامعة إسالمية 2١13ياسف حمن ابرودين ) من البحث األول

حكامية سقن كايل جاكا ياجياكارات بعقاان "العالقة بٌن حتفيز التعلم واجتاهات 
 التالميذلع بية يف الصف العاش  وأساليب التعلم مع حتصي  تعلم اللغة ا تالميذال

يف فجاغان"  تمتخدم هذا البحث هنًجا كمًيا لقاع  1مدرسة عالية حكامية 
أحباث االرتباط  وقد مت إج اء هذا البحث ابستخدام ط يقة أخذ العيقات من عيقة 
رادوم  واستخدام متعددة التحل  االرمدار اخلطي  مع عدد المكان املمتخدم يف 

  فجاغان 1عش  من مدرسة حكامية الصف  التالميذن مجيع هذا البحث كا
  يف تلميذا 54: يف عدد من  2١طالبا مع عيقة من  27١ما يص  إىل  كيبامٌن

حٌن أن حتلي  استخدام حتلي  األجهزة يشم  حتلي  الصالحية واملاراقية  من أج  
حتلي  البياًنت يشم  التحلي  الاصفي، حتلي  االرتباط والتحلي  االرمداري املتعدد، 

وأساليب تعلم  تالميذالديكن مالحظة أن البحث يظه  حافزًا تعليمًيا، ومااقف 
 الع ب  للتالميذالتحصي  العلمي  إجيابية وهامة رما تالميذال

معادلة البحث ياساف ابلباحثة يف أسلاب التعلم، ودوافع التعلم واإلذماز 
   وحيث أن االختالف يقع يف مكان البحث واملاضاع البحثالتالميذ

بعقاان "عالقة أسلاب التعلم ووالنداري  البحث الثاين من اكاس رحم بال
الصف اخلامس االبتدائي يف  لتالميذسات االجتماعية والدافع إىل نتائج التعلم للدرا

جاجا مادا ، مقطقة جاجاه ماذمكار ، مديقة سيمارانج"  هذا القاع من البحث ها 
 تلميذا  161دراسة االرتباط مع األساليب الكمية  كانت العيقة يف هذه الدراسة 

ارانج ، كجاه ماغكار مديقة سيم يف الصف اخلامس من مدرسة كاكاس كجاه مد
، مع تققيات أخذ العيقات وهي أخذ العيقات املشبعة  تققيات مجع البياًنت يف 
هذه الدراسة: االستبياًنت واالختبارات  مت ااحصال عل  بياًنت البحاث من 



7 
 

استبياًنت أسلاب التعلم ، واالستبياًنت التحفيزية واختبارات نتائج التعلم 
اًنت ال ي مت مجعها عن ط ي  التحلي  للدراسات االجتماعية  وقد مت حتلي  البي

الاصفي ، واختبار ااحالة الطبيعية ، واختبار اخلطي ، واختبار اخلطية املتعددة 
واختبار الف ضيات  نتائج الدراسة عل  اختبار الف ضيات يف هذه الدراسة 

، حبيث مت ااحصال  16 ابستخدام صيغة حظة املقتج مبماعدة ب ًنمج س ف س س
ساليب التعلم والدراسات االجتماعية من نتائج التعلم ال ي مت ااحصال عل  نتائج أ

، وحاافز ونتائج التعلم للدراسات االجتماعية ال ي مت  513 ١عليها حبماب عدد 
 161ن=  : ل 5بيقما ر جدول مبمتاى داللة  628 ١ااحصال عليها حبماب 

عدد ف ها    هذه القتائج تشًن إىل أن كال من عدد ص اجلدول 159 ١ها 
  وخلص البحث إىل أن حبث أجاس رمحة ١،١١١والمع  املهم ها  445 ١

 حيتاي عل  عالقة إجيابية وهامة بٌن املتغًنات املتغًنة ال ي درسها 
معادلة البحث اكاس رحم ابلباحثة هي نفمها ابستخدام أساليب التعلم 

 وحة أجاس رمحة املتغًنة ، ودوافع التعلم ، ونتائج التعلم  االختالف بٌن أط
والباحث يدور حال املاضاع واملاضاع قيد الدراسة ، بيقما تدرس أط وحة أجاس 

االبتدائيٌن يف ماضاعات الدراسات االجتماعية ، بيقما تدرس  تالميذرمحة ال
 مان يف ماضاعات اللغة الع بية  تالميذأط وحة البحث ال

التعلم والدافع  آصف خًن أنار بعقاان "عالقة أسلابمن البحث الثالث 
إىل التعلم مع التحصي  العلمي يف التعليم والتدريب عيان تطبي  الدوائ  الكه ابئية 

الثانية ديباك سليمان"  الط يقة املمتخدمة  املدرسة املهقية للمدرسة املهقية تالميذل
يف هذه الدراسة هي األسلاب الااقعي املرتابط وما بعد الظاه   كان المكان 

 الفئة عش  من قمم هقدسة األمتتة الصقاعية يف تالميذ هذه الدراسة والعيقات يف

  تلميذا 32 تالميذالثانية دفاك ، وبلغ عدد ال املدرسة املهقية للمدرسة املهقية
تققيات مجع البياًنت املمتخدمة عن ط ي  استخدام االستبياًنت والااثئ   تققيات 

هي تققيات ارتباط احظات املقتج  حتلي  البياًنت املمتخدمة الختبار الف ضيات
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( ، ودافع التعلم 1وحتلي  االرتباط املتعدد ابستخدام متغًنات أسلاب التعلم )ك
 ( كمتقبئٌن واملتغًن التابع ها حتصي  التعلم )ي( 2)ك

( تاجد عالقة إجيابية وهامة بٌن أساليب 1تشًن نتائج هذه الدراسة إىل أن )
بي  الدوائ  الكه ابئية ، حيث يكان عدد ر التعلم واإلذماز التعليمي يف تط

مبمتاى داللة قدره  32 =ن ، يف حٌن أن ر اجلدول مع  522 ١التعدادات ها 
 .(349 ١ <522 ١، لذلك فإن عدد ر أكرب من ر اجلدول )  349 ١: ها 5
( تاجد عالقة إجيابية وهامة بٌن دافع التعلم وإدراك التعلم عقد تطبي  الدوائ  2)

 =، بيقما يكان ال ابي  مع ن 443 ١ية ، حيث يكان عدد ر التعدادات الكه ابئ
، لذلك يكان عدد التعداد أكرب من ر  349 ١: ها 5عقد ممتاى داللة  32 

( تاجد عالقة إجيابية وهامة بٌن أسلاب التعلم 3) .(349 ١ <443 ١) اجلدول
 ، حيث يبلغ عدد ف ودوافع التعلم مع التحصي  العلمي ، تطبي  الدوائ  الكه ابئية

، لذلك  33 3: ها 5مبمتاى داللة  32 = ، بيقما ف اجلدول مع ن 637 5
 ( 3،33> 5،637ف عد أكرب من ف اجلدول)

معادلة البحث عاصف ابلباحثة هي نفمها يف أساليب التعلم املتغًنة ، 
متت ودوافع التعلم ، ونتائج التعلم ، ببماطة ، االختالف يف األشياء واملااد ال ي 

املهقيٌن مع مااد تدريبية ، يقام الباحث  تالميذدراستها  إذا درست عاصف ال
 مع املااد الع بية  املدرسة العالية تالميذبفحص 

 
 

 

 


