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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
يتوقع كل من الوالدين أف يكوف أطفاذلم سعداء كناجحُت 
يف كثَت من النواحي ، ال سيما يف رلاؿ التعلم . كجيب يف نيل ىذه 
النجاح كالسعادة يف احلياة طلب علمهما . يف بعض األحياف 
ألسباب سلتلفة رب الوالدين ال يدعم أبنائهم بدعم كامل لتحقيق 
مثلهم العليا. اآلباء اجليدكف كالفامهوف أمهية تعليم أكالدىم يفضي 

 سهما كثَتا ألجل احلصوؿ األقصى إلصلاز أكالدىم يف العلم .
ينبغي أف يكوف دكر الوالدين يف ادلنزؿ أف يصب كل الصب 
لتعلم الطفل . حىت أصبح الطفل حريصا كعشيقا يف التعلم 

تعلم كالقراءة ال يزاؿ قادرا على ألف الطفل الذم يولع ال ،كالقراءة
تعلم جيد، على الرغم من اإلضطرار التعامل مع ادلدرسُت كادلدارس 
على أقل شأنا . لذا ينبغي على األباء إقامة عالقة جيدة منسجمة 
مع الطفل ، عالقة فيها التقارب كالتفاىم كالتواصل ادلتبادؿ 

 كاإلستماع حملاكلة فهم بعضو بعضا .
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الباحث كيقـو بادلقابالت مع بعض  بعد أف يالحظ
 تالطالبات يف معهد نور اذلدل موصلوؿ أستانا جافورا شربوف، كان

قد  كبعض منهن من ليس ذلن غَتة كركح ادلتحمسُت للتعلم، 
الًتبية يكوف السبب ىو اآلباء كاألمهات الذين ال يفهموف علم 

ظ على ، حىت ال يقدركف على توجيو إبنو من أجل احلفا ادلستقيمة
 احليوية كالسعادة كالسلوؾ اإلجيابية .

ادلعهد دراسات تبحث يف عملية التعليم  اقد كانت يف ىذ
من ناحية ادلعلمُت كالطالبات كالبيئة  كاألجهزة كما أف العوامل يف 
التحصيل للتعلم ىي . كال أحد من الباحثُت من يبحث إصلاز 

لذا ، ماؿ الباحث ربصيل الطالبات يف ادلعهد من ناحية كالديهم . 
على حبث صلاح التعلم من ناحية دعم الوالدين ألبنائهم يف الدراسة 

 . حىت نالت األبناء صلاحا كثَتا يف الدراسة . 
فمن ىذا أراد الباحث معرفة احلقيقة من دكر الولدين يف 
دفع أكالدمها على التعلم علمى ما ىو عند العلماء. كأراد الباحث 

يف ىذا ادلعهد بطريقة البحث كالدراسة معرفة دفع الوالدين 
 كاحلساب اإلحصائي .
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كاختار الباحث مهارة القراءة ألف كجهة نظر مجهور آباء 
الطالبات ىي أف الطالبات الالئي ينجحن يف التعلم ىن الطالبات 

 الالئي يقرؤف نصوص العربية بطالقة .
 ب . مشكلة البحث

 كفركض البحث يف ىذه الرسالة فيما يلي :
 إلحساس بادلشكلة ا .1

 ميداف البحث يف ىذه الرسالة ىو علم النفسي الًتبوم. (أ 
 منهج البحث يف ىذه الرسالة ىي الكمية . (ب 
كنوع البحث يف ىذه الرسالة ىو حبث كصفي . يف ىذه  (ج 

احلالة أراد الباحث كصف مدل دكر الوالدين يف دعم 
الطالبات على تعلم اللغة العربية ، كاثاره على مهاراهتن 

قراءة  النصوص العربية دبعهد نور اذلدل موصلوؿ يف 
 أستاناجافورا شربوف .
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 ربديد ادلشكلة .2
 القضايا اليت رفعها الباحث ىي :

دفع الوالدين على بناهتم يف ضخ ركحهن يف تعلم اللغة  (أ 
العربية ، ال سيما يف تزييد مهارهتن يف القراءة للطالبات يف 

 ورا شربوفادلعهد نور اذلدل موصلوؿ أستانا جاف
كمهارة القراءة ىنا قدرة الطالبات على قراءة صحيحة من  (ب 

 ناحية النحو كالصرؼ كمعاين النص
كالنصوص ادلقصود يف ىذا البحث ىو الكتب الًتاث  (ج 

 مثل كتاب السفينة النجا.
البات ادلدرسة الثانوية من فصل كالطالبات ادلقصودة ىن ط (د 

 بوف. دبعهد نور اذلدل االسالمي موصلوؿ شر الثالث 
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 أسئلة البحث .3
 إىل أم حد كاف دعم الوالدين للطالبات ادلدرسة الثانوية (أ 

دبعهد نور اذلدل موصلوؿ أستانا جافورا  من الفصل الثالث
 شربوف ؟

إىل أم حد تكوف مهارة قراءة النصوص العربية للطالبات  (ب 
دبعهد نور اذلدل  من الفصل الثالثادلدرسة الثانوية 

 را شربوف ؟موصلوؿ أستانا جافو 
إىل أم مدل يكوف تأثَت دعم الوالدين على مهارة قراءة  (ج 

من الفصل  النصوص العربية للطالبات ادلدرسة الثانوية
 دبعهد نور اذلدل موصلوؿ أستانا جافورا شربوف ؟ الثالث
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 ج . أهداف البحث
 الغرض من ىذا البحث :

من الفصل  معرفة مدل دعم الوالدين للطالبات ادلدرسة الثانوية .1
 دبعهد نور اذلدل موصلوؿ أستانا جافورا شربوف الثالث

 معرفة مهارة قراءة النصوص العربية للطالبات ادلدرسة الثانوية .2
دبعهد نور اذلدل موصلوؿ أستانا جافورا  من الفصل الثالث

 شربوف 
معرفة مدل تأثَت دعم الوالدين على مهارة الطالبات يف قراءة  .3

دبعهد نور  من الفصل الثالث سة الثانويةالنصوص العربية بادلدر 
 اذلدل موصلوؿ أستانا جافورا شربوف.
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 هـ . األسس التفكيرية
يعتقد األىل أف بتوفَت التسهيالت سيكوف كل شيئ على 

على طريق أفضل كأسلم .  الولدما يراـ ، كينبغي أف يستخدمها 
كثر الناجح رب ال يولد من عديد التسهيالت ، كأ لكن الطفل

أمهية ، إرتفاع الدافع الكثَت للمسامهة يف ركح الطفل يف زلاكلة 
 كمعاجلة  الصعوبة اليت تواجهو .

فلنجاح الولد يف التعلم جيب على الوالدين أف يدفعو إىل 
تعلم جيد كأكثر فعاال. ألف الدفع من األخر ىو حاجة طبيعية 

عل الولد لإلنساف . كلوجود الدفع كالتقدير من احلبيب القريب جي
. كىذه الشعور يسَت الولد إىل أنو مفيد كقوم  ذك قيمةشاعرا أنو 

كعلى اإلستطاعة كذكثقة . كىذه كلها ىو رأس ماؿ يف استمرار 
 كلإلنساف . لبتعلم الولد 

الوالد الذم ال يقدر على إعطاء الدفع كاحلث للولد بطريق 
لعكس الذم صحيح أك الوالد الذم قتل  النشاط للولد كلو بالشعور . فا
ك العبث حيط سيقع على الولد . ىناؾ اليأس من احليات كالدكنية كاجلنب 

 على قلب الولد .كىذه تكل حداد دافع التعليم للولد .
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. اخليبة اليت يالقاىا الولد مرات كثَتة  2008بامبانج ترًن 
بفشلو . فإذا ال يناؿ الولد اإلىتماـ من األخر شيئا فشيئا بعد 

 نفسو .لوقت جيعل كاللة دافع الولد للًتتيب مركر ا
.  Koswana1991 اليت نقلها  Maslowـ احلوائج عند مسلو ر ى

شعر ك  نفسلاعتماد بإلااإلقتناع على التقدير كاإلحًتاـ للذات ينتج 
مرات كثَتة ضلن قيمة كالقوة كاإلستطاعة كشعر على الفائدة .  ذك

اإلجيايب . فقياسو نسمع مثاال أف السعيد يفعل احلسن كالفعل 
 أف احلازف ماؿ إىل فعل سليب . ةفلاخدلا

ربث الولد ىي نصيحة دافعة كاذلدية  كاخلمسة ادلفضلة
  كالعبارة عن احلب كادلودة كالتعزير ادلناسب . التقدير عمكاإلعًتاؼ 

لذا ، ينبغي على األباء أك مقدمي الرعاية أف يدركو أف 
يريدكف أف أصبح ىناؾ بعض األشياء اليت جيب معرفتو . إذا كانوا 

أكالدىم مباىاة ذلا بالفخر . بطبيعة احلاؿ ، عن طريق ربسُت 
نفسك ، كالقرب من األطفاؿ ، كمعرفة سيكوجلية النموية لألطفاؿ 

 كالًتبية .
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 و . فرضية البحث
 الفرضية من ىذه الدراسة  :

Ha على النسبة األكثرية  ين: إف كاف ىناؾ مأكية دعم الوالد
 مهارة الطالبات يف قراءة النصوص العربية فهناؾ تأثَت على

Ho على النسبة األقلية  ين:  إف كاف ىناؾ مأكية دعم الوالد
 فليس ىناؾ تأثَت على مهارة الطالبات يف قراءة النصوص العربية

 
 ز . خطوات البحث 

 اخلطوات يف ىذا البحث على النحو التايل :
 منابع احلقائق .1

حث من الطالبات البيانات ادليدانية حصلها البا (أ 
 كادلدرسُت يف معهد نور اذلدل .

بيانات ببليوغرافيا مصدرا من الكتب ادلتعلقة يف تعزيز  (ب 
 نتائج البحوث .
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 الزمرة كادلثاؿ .2
كانت الزمرة الطالبات دبعهد نور اذلدل كعددىن 

طالبة كيؤخذ مثاال من الفصل الثالث من ادلدرسى  121
 طالبة. 17الثانوية فقط كعددىن 

 ة مجع البيانات طريق .3
مجع  الباحث البيانات باستخداـ الطرؽ ادلختلفة ، 

 منها :
نشر اإلستفتاء على الطالبات من الفصل الثالث من ادلدرسة  (أ 

 الثانوية .
قياـ اإلمتحاف على الطالبات من الفصل الثالث من ادلدرسة  (ب 

 الثانوية .
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 ح . تنظيم الكتابة
لواقعية  يف  دعم  اآلباء تبحث  ىذه  الرسالة  يف  احلالة  ا

على  مهارة قراءة النصوص العربية  للطالبات يف  ادلعهد نور اذلدل  
 موصلوؿ  أستاناجافورا شربوف . ىي كما  يلى : 

الباب األكؿ : فيو  مقدمة  مشتملة على خلفية  البحث  
مشكلة البحث  ) اإلحساس ادلشكلة  كربديد ادلشكلة  ك أسئلة  

البحث  كاألسس التفكَتية  كفرضية  البحث  البحث ( كأىداؼ 
 كتنظيم الكتابة .

الباب الثاين : يبحث الباحث فيو عن دعم الوالدين  لتعلم 
أكالدىم ك حيتوم  فيو دفع الوالدين لنجاح تعلم أكالدعهم، كىذا 
الدعم إما على طريق النصيحة الدافعة أك بإعطاء اذلدية أك بالتعزير 

التعبَت عن احلب كادلودة . كحبث يف ىذا أكباعًتاؼ كتقدير أك ب
الباب أيضا عن القراءة كىي مشتملة على تعريف القراءة كدكر 
مهارة القراءة كأىداؼ القراءة كعوامل التكاسب مهارة القراءة 

 كأىداؼ تدريس القراءة
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الباب  الثالث : يبحث الباحث يف  طريقة البحث  
بحث  كطريقة ربليل كتصميم البحث كالزمرة كادلثاؿ كأدكات ال

 احلقائق كخطوات البحث.
الباب الرابع : يبحث الباحث  يف كصف احلقائق كبينات 
ادلتغَت السيٍت كبينات ادلتغَت الصادم  كربليل احلقائق كربليل 

 ادلناقسة. 
الباب اخلامس : فيو اخلاسبة  اليت تشتمل على النتائج 

 كاإلقًتاحات 
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