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 االستهالل

 

َل هللاُ َلُو ِبِو َطرِيْ ًقا ِإََل اجْلَنَّةِ َعْن َسَلَك َطرِيْ ًقا يَ ْلَتِمُس ِفْيِو ِعْلًما، "  "َسهَّ

“ Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

akan memudahkan dirinya jalan menuju surga” ( HR.Muslim) 

 

 _احلديث عن صحابة أيب ىريرة _
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 اإلىداء

 
 العلمي إَل :  أىدى ىذا البحث

 

كالدم احملبوب الفاضل ك كالديت احملبوبة احملًتمة، عسى هللا يرمحهما ربياين صغَتا 

 كحفظهما هللا ىف سالمة اإلدياف كاإلسالـ ىف الدنيا كاآلخرة

 جزاىم هللا خَت اجلزاء مجيع األساتيذ يف جامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية

بدعائهم حىت كصلت إىل هناية كتابة إخواين احملبوبُت كمجيع أىايل الذين ساعدكين 

 ىذا البحث

 أصحايب الذين اىتمامهم كساعدهتم كثَتا ىف إسباـ البحث
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 التمهيد

 ب         سم هللا الرمحن الرحيم

احلمدهلل الذل ىداان ذلذا كماكنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا كالصالة كالسالـ على حبيب 
هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى الو كصحبو أمجعُت. فقد انتهت الباحثة من كتابة ىذا البحث 

مّية الستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة ابدلرحلة اجلامعية كّلّية الًتبية ك العلـو التعلي
 لشعبة تعليم اللغة ىف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية. 

 كىف ىذه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :

 .احملًـت د.خَت األنوار, ادلاجستَت، رئيس اجلامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية 1

ادلاجستَت، رئيسة عميد كّلّية الًتبية ك التعليم  .احملًتمة د. احلاجة. ركضة اجلنة,2
 ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي

.احملًتمة د. نور الوحدة, ادلاجستَت، انئبة عميد كّلّية الًتبية ك التعليم ابجلامعة 3
 اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي

.احملًـت د. عاىل مَتز, ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة جبامعة ابلنكارااي 4
 اإلسالمية احلكومية 

 ادلشرؼ األكؿ. جسماين, ادلاجستَت، .احملًـت د5

 , ادلاجستَت، ادلشرفة الثانيةاحلاجة محيدة .احملًتمة د.6
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 1;07100911رزق فرااتعا ذو ال
 

 علخص البحث
 

ك  2016آراء طالب قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة عن  البحث العلميىذه 
اللغة العربية لشعبة تدريس اللغة العربية ابجلامعة على الناطق األصلي يف تعليم  2017

. كاف الغرض من ىذه الدراسة ربديد كيفية تصورات اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي
يف عملية تعلم  لناطق األصليليف تعلم اللغة العربية كأمهية دكر  لناطق األصليلالطالب 

 اللغة العربية. 
يف تعليم  2017ك  2016 للمرحلة 34مع عينة من  كمي  حبثىذا البحث ىو 

. اللغة العربية يف شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي
تقنيات مجع البياانت اليت يتم تنفيذىا عن طريق االستبياف كالتوثيق ابستخداـ البياانت 

باط كمساعدة من األكلية.تقنيات التحليل ابستخداـ التحليل الوصفي كاختبار االرت
. قبل التحليل ، يقـو الباحثوف أكالن ابختبار IBMمن  24اإلصدار  SPSSبرانمج 

 الصالحية كادلوثوقية كاالفًتاضات الكالسيكية.
 2017ك  2016آراء طالب قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة أكضحت النتائج أف 

اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية على الناطق األصلي يف تعليم اللغة العربية لشعبة تدريس 
كيتضح ذلك من خالؿ حساب ."قوية جدا" تصنيفمدرجة يف  احلكومية ابلنكارااي

 فًتات على يقع كالذم ٪76.56 بنسبة األصليُت للمتحدثُت الطالب إدراؾمتوسط 
 .٪100- ٪75 بُت تًتاكح
 

 العربية، اللغة الناطق األصلي ،  طالبالرأي الكلمات ادلفتاحية: 
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Zul Rizki Pratama, Nim  1301150079 

 

ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini mengangkat tema tentang Persepsi Mahasiwa Pendidikan Bahasa 

Arab Angkatan 2016 Dan 2017 Terhadap Native speaker Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab Pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Di IAIN Palangka Raya. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap native speaker dalam 

pembelajaran Bahasa arab serta pentingnya peran native speaker dalam proses 

pembelajaran Bahasa arab. Persepsi mahasiswa diartikan sebagai pengetahuan mahasiswa 

yang dibangun berdasarkan pengalaman dan intuisi yang ada dalam proses belajar 

mengajar. Sedangkan native speaker adalah seorang penutur Bahasa asing yang memiliki 

kemampuan praktis dalam berbahasa sehingga mampu meningkatkan keaktifan peserta 

didik dalam belajar Bahasa.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel 34 mahasiswa 

Angkatan 2016 dan 2017 di Prodi PBA IAIN Palangka Raya. Teknik Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode kuisioner dan dokumentasi dengan menggunakan data primer.. 

Teknik analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dibantu oleh program SPSS 

Versi 24 IBM. Sebelum dianalisis peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas, 

realibilitas dan asumsi klasik. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Persepsi mahasiswa Pendidikan bahasa Arab 

angkatan 2016 dan 2017 tehadap dosen native speaker dalam pembelajaran Bahasa arab 

prodi PBA IAIN Palangka Raya temasuk dalam kategori “sangat kuat”. Hal ini 

dibuktikan dengan penghitungan rata-rata persepsi mahasiswa terhadap native speaker 

sebesar 76,56% yang terletak pada interval 75% -100%. 
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Zul Rizki Pratama, Nim  1301150079 

 

ABSTRACT 

 

 

This study raises the theme of Perception of 2016 and 2017 Arabic Language 

Education Students Against Native speakers in Learning Arabic in Arabic Education 

Study Programs in IAIN Palangka Raya. The purpose of this study was to determine how 

students' perceptions of native speakers in learning Arabic and the importance of the role 

of native speakers in the Arabic learning process. Student perception is defined as student 

knowledge that is built based on experience and intuition that exists in the teaching and 

learning process. Whereas native speaker is a foreign language speaker who has practical 

ability in language so that it can increase the activeness of students in learning languages. 

 

This research is a quantitative study with a sample of 34 students in 2016 and 

2017 in the PBA Study Program IAIN Palangka Raya. Data collection techniques carried 

out by questionnaire and documentation using primary data. Analysis techniques using 

descriptive analysis and correlation test and assisted by IBM's SPSS Version 24 program. 

Before being analyzed, researchers first test the validity, reliability and classical 

assumptions. 

 

The results showed that the perception of Arabic language education students for 

the 2016 and 2017 generation of native speaker lecturers in learning Arabic of the PBA 

IAIN study program in Palangka Raya was included in the "very strong" category. This is 

proven by calculating the average attitude of students about the perception of Arabic 

language education students to native speaker of 76,56% which is located at an interval of 

75% -100%. 
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 األول بابال

 ادلقدعة

 خلفية البحث .أ 

(.  ,عبد اخلَت2007:32اللغة ىي أداة اتصاؿ بُت البشر يف نقل نواايىم )
إذا كاف الناس ينقلوف نواايىم أك غرضهم إىل أشخاص آخرين من خالؿ اللغة. مث 
اللغة ىي شيء جيب تعلمو كشلارستو يف التفاعل مع اآلخرين. تلعب اللغة دكرا 
ىاما يف بقاء اإلنساف. اللغة ىي مجلة أك كلمة يستخدمها اجلميع للتعبَت عن 

 ( ,مصطفى الغيالف2008:3أك رغبتهم ")نيتهم 
األجنبية ، يف ىذه احلالة  برانمج اللغات، كأحد منظمي تدريس اللغة العربية

، عاىن العربية أيضنا من مشكالت شلاثلة. ال يزاؿ ادلتعلموف العرب أك األجانب 
يف كثَت من األحياف يستخدموف العقلية الثقافية اإلندكنيسية يف األنشطة اللغوية 

ابت(. ىذا ابلطبع يؤدم إىل سوء فهم ما مثل التحدث )كالـ( كالكتابة )كتا
قيل ككتب. يف ىذه احلالة ، جيب أف تستخدـ العقلية العربية ، كليس العقلية 
اإلندكنيسية. كينظر بوضوح يف الصعوابت يف تطبيق ىذه العقلية فيها كخاصة يف 

 .ادلهارات اللغوية النشطة النشطة ، كربديدا يف أنشطة التحدث كالكتابة
، يتطلب تعليم اللغة العربية لألجانب )غَت العرب( تفكَتان خاصان  يف الواقع

ال سيما فيما يتعلق ابلصوت كأمناط اجلملة كالنماذج ادلكتوبة. كمثاؿ ملموس ، 
يف اللغة اإلندكنيسية عبارة "أان إىل سورااباي" ادلبنية على قواعد اللغة اإلندكنيسية 

ة ىي خاطئة ، لكننا متحدثوف كألكلئك الذين يتعلموف اللغة اإلندكنيسي
إندكنيسيوف نستخدمها. يف اللغة العربية ، على سبيل ادلثاؿ ، يستخدـ العرب 

ديكن العثور على  .الشمس( لكلمة (معٌتالشمس ) )ادلتحدثوف األصليوف( كلمة



2 

 

 
 

ىذه األعراض يف تعليم اللغة األجنبية كجيب اإلشارة إليها كمشكلة لغوية ألهنا 
 .اتصاؿ الناطقُت هباتستخدـ عادة يف 

يف ما يتعلق ابالختالفات يف الثقافة العربية كالثقافة اإلندكنيسية ، مث جلسر 
كزارة الدين مجهورية إندكنيسيا عقدت برانمج جللب العماؿ األجانب من جامعة 
األزىر يف مصر للتدريس يف ادلؤسسات التعليمية يف كزارة الدين. بعد تقدًن اقًتاح 

 الناطق األصليعلى حصة من  ابلنكارااياإلسالمية احلكومية  اجلامعة ، حصلت
، كىي الشيخ أسامة عبدادلنعم يزيد. كىو زلاضر من أقدـ جامعة يف العامل األزىر 

 .، القاىرة ، مصر
انطق ، الذم يُفّسر ابللغة اإلندكنيسية كمتحدث أصلي ،  الناطق األصلى

أك اللغة األصلية بشكل طبيعي ، ابللغة العربية ىو الشخص الذم يستخدـ اللغة 
 ,فريرا).أك مكربات الصوت اليت كانت موركثة يف األصل إىل اللغات احمللية

كىكذا ، يتم تعريف ادلتحدثُت ابللغة العربية األصلية على أهنم ) 1993:12
أانس يستخدموف اللغة العربية كلغة أـ )اللغة األكىل( ، سواء من البلداف العربية أك 

 .الناطقة ابلعربية األخرل ، مثل مصر كالسودافالبلداف 
تدريس اللغة يف مقابالت غَت رمسية مع العديد من طالب برانمج دراسة 

تدريس اللغات األجنبية كنموذج ، ككانوا قادرين على أف يصبحوا كسيطنا يف 
 تطوير مهارات اللغة العربية كالرؤل يف الدكلة العربية مع الثقافة كالعقلية. كما ىو

اجلامعة اإلسالمية  يفتدريس اللغة العربيةمعركؼ لدل طالب برانمج دراسة 
مدرسة عالية  خلفيات تعليمية سلتلفة ، فهناؾ طالب من احلكومية ابلنكارااي

، مدرسة اثنوية كحىت مدارس مهنية )توجد أيضنا مدارس إسالمية داخلية حكومية
ا عليهم أف يتعلموا  ، رغم قلة قليلة( ، ابلطبع ، تعلم اللغة العربية من الصعب جدن

، كخاصة خرجيي ادلدارس العامة. كمن ادلتوقع أف يتمكن ادلتحدثوف األصليوف من 
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مساعدة طالب برانمج دراسة تعليم اللغة العربية على ربسُت مهاراهتم يف اللغة 
 .العربية سواء يف مهارات التحدث كالكتابة كاالستماع كالقراءة

ة كجود متحدثُت زلليُت يف عملية تدريس اللغات األجنبية لذلك ، كنظران ألمهي
يف ىذه احلالة ، فإف اللغة العربية كاحدة من كسائل اإلعالـ لتحسُت ادلهارات 

آراء  ”:بعنواف الناطق األصلياللغوية ، كيهتم الباحثوف دبزيد من البحث عن دكر 
الناطق على  ;610و  :610طالب قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة 

األصلي يف تعليم اللغة العربية لشعبة تدريس اللغة العربية ابجلاععة اإلسالعية 
 .“ احلكوعية ابلنكارااي

 حدود البحث .ب 
يف شعبة الناطق األصلي يف تعليم اللغة العربية  حلليف البحث, الباحث 

الناطق األصلي يف  على ينظر كيف اذباه الطالبك  ابلنكاراايتدريس اللغة العربية 
 تعليم اللغة العربية

 أسئلة البحث .ج 
 :أعاله ، ديكن صياغة ادلشاكل التالية البحث السابقةاستنادا إىل خلفية 

على الناطق  2017ك  2016آراء طالب قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  كيف. 1
اإلسالمية األصلي يف تعليم اللغة العربية لشعبة تدريس اللغة العربية ابجلامعة 

 ؟ احلكومية ابلنكارااي
 ىداف البحثأ .د 

 :ثل أىداؼ ىذه الدراسة فيما يلياءن على صياغة ادلشكلة أعاله ، سببن
على الناطق  2017ك  2016آراء طالب قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة فهم  .1

األصلي يف تعليم اللغة العربية لشعبة تدريس اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية 
 ..احلكومية ابلنكارااي
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 أمهية البحث .ه 
 النظرية ألمهيةا. 1
 .الًتبوية النظرية تطوير يف ادلعرفة يف اثقبة نظرة تقدًن (ا

 .اللغة تعلم نظرية تطوير يف ادلعرفة تربع (ب
 مليةاألمهية الع. 2
 ربديد يف النظر عند العربية اللغة تعليم برانمج دلديرم معلومات تقدًن (ا

 .اذلائلة السماعات ابستخداـ ادلتعلقة السياسات
 ادلهارات لتطويرتدريس اللغة العربية دراسة برانمج لطالب ادلعلومات توفَت (ب

 األصلية اللغة متحدثي حملاضرين ككذلك ، العربية اللغة لتعلم العربية كاحلوافز
 .التعليمية الكفاءات لتطوير

 اذليكل التفكريى .و 
 دكر حوؿ حبث إجراء يتم مل ، ادلؤلفوف بو قاـ الذم البحث ما بقدر

 ىذا لدعم الصلة ذات األمور بعض ىناؾ ، ذلك كمع. كثَتنا الناطق األصلي
 قبل من" اللغة تدريس يف كاخليارات القضااي" كتاب ذلك يف دبا ، البحث

H.H. Sterm (1992 )، يف الناطق األصلي كجود أمهية يتضمن كالذم 
 .األجنبية اللغات تدريس

 بعنوافJos Daniel Parcra (1993 ) كتبو الذم الكتاب إىل ابإلضافة
 الناطق األصلي فكرة أيضنا الكتاب ىذا يناقش ،" اللغة تعلم مصطلح معجم"

 اليت كالكتب األصليُت غَت ادلتحدثُت مع األصليوف ادلتحدثوف يتواصل ككيف
 اليت" التعلمي التعلم اسًتاتيجيات( "2002) سوارنو فرينكاكضوكدا كتبها

 للنظر األجنبية اللغات تدريس يف زلليُت متحدثُت تقدًن إىل احلاجة تتضمن
 .اللغة تعلم مواد يف
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 السابقة البحوث .ز 
ادلتخرج من اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن  ) أنسورم حبوث أجرت. 1

 ربسُت ضد الناطق األصلي دكر" بعنواف 2016 عاـ يف دراسة( كاليجاغا
, غواينغاف,  يف حالة دراسة)تعليم اللغة العربية  ادلدرسة العالية ركضة العلـو

 جودة ربسُت إىل الدراسة ىذه نتائج هتدؼ(". فايت ,اجلو الوسطىترانكيل 
 مهارات يف ادلدرسة العالية ركضة العلـو ادلاجستَت طلبة لدل العربية اللغة تعلم

 .كالقراءة كالكتابة كاالستماع التحدث
ادلتخرج من اجلامعة اإلسالمية احلكومية ) كاينيت إندرم الباحث أجرل. 2

 اللغة تعلم يف أصلي متحدث" بعنواف 2007 عاـ يف حبثنا( سنن كاليجاغا
 هتدؼ". العربية اللغة تعليم دراسة برانمج يف( كالكتبة الكالـ) العربية اإلنتاجية

 برانمج لطالب كالكتابة العربية اللغة مهارات إتقاف إىل الدراسة ىذه نتائج
 قواعد حسب كصحيح صحيح بشكل التحدث كيفية يف العربية اللغة دراسة
 زايدة ككذلك كصحيح جيد بشكل العربية الكتاابت ككتابة العربية اللغة

 .التعلم على حافزىم
 عاـ يف دراسة( ماالنج جامعة جادلتخر ) آراي كامل دمحم الباحث أجرل .3

 مهارات لتحسُتتعليم اللغة العربية  يف الناطق األصلي إحلاح" بعنواف 2015
 معرفة إىل الدراسة ىذه نتائج هتدؼ". العربية اللغة دراسة برامج يف كتاابت

 مهارات كربسُت العربية اللغة تعليم يف األصلي ادلتحدث دكر أمهية مدل
 .كتاب رلاؿ يف الطالب
 عن البحث أف من الرغم على ، ادلؤلف أجراىا اليت للبحوث ابلنسبة أما

 إذا. األصلي البحث عن خيتلف ادلؤلف حبث كلكن ، األصلي ادلتكلم دكر
 كالتحدث كاالستماع كالقراءة الكتابة مهارات ربسُت عن السابق البحث كاف

تعليم  يف األصلي ادلتحدث دكر على ركزت اليت مهارايت بتحسُت قمت فقد ،
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يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  العربية اللغة دراسة برانمج يفاللغة العربية 
 .ابلنكارااي

 الكتابة نظاعية .ح 
 من األكؿ الفصل يتكوف ، الدراسة ىذه يف الكتابة منهجية ذبميع يتم

 كالفوائد ، كاألىداؼ ، ادلشكلة كصياغة ، الدراسة خلفية على ربتوم مقدمة
 من الثاين الفصل يتكوف. الكتابة كمنهجية السابقة كالبحوث كالدراسات ،

 الفصل يتكوف. البحث أنشطة لتنفيذ األساس تشكل اليت النظرية الدراسات
 كربديد ، الدراسة إجراء كمكاف كقت على ربتوم حبث طريقة من الثالث
/  ادلالحظة أساليب: من تتكوف اليت البياانت مجع كطرؽ ، البياانت مصادر

 البياانت ربليل/  االستبياانت ، البياانت صحة ، ادلقابالت ، ادلالحظة
 . .كربليلها
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 الثاين الباب

 اإلطار النظري

 دورالأ. 

 األدوار تعريف. 0

 النفس كعلم االجتماع علم عامل يف تستخدـ نظرية ىي الدكر نظرية
 كالتخصصات كالتوجهات النظرايت من مزيج ىي اليت كاألنثركبولوجيا

 :ىي للخرباء كفقا الدكر نظرية. ادلختلفة
 ديناميكية عملية ىو الدكر فإف( سوكانتو, 2009: 212-213) ػ ؿ اككفق (.ا

 فإنو ، دلوقعو كفقنا كالتزاماتو حقوقو بتنفيذ ما شخص قاـ إذا(. احلالة) للحالة
 .دكرنا يؤدم

 السلوؾ كأمناط دكر تعريف يتمMerton (67 :2006Raho,  ) ؿ كفقا (.ب
 .معينة أكضاع يشغلوف الذين الناس من اجملتمع قبل من ادلتوقع

 ىو الدكر أف يستنتج أف للباحث ديكن ، أعاله ادلذكورين البديلُت من
 أدكار بُت من. احمليطة ابلبيئة دائمنا مرتبطنا يكوف أف يتوقع شخص كسلوؾ موقف

  :ىم الطالب العربية اللغة دراسة لربانمج األصليُت الناطقُت
 العربية اللغة تعلم جودة ربسُت( 1
 التعلم التحفيز زايدة( 2
 سهلة العربية الدركس أف كصف( 3
 .الكتابة كاإلستماع كالكالـ كالقراءة مهارات ربسُت( 4
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 كعقليتها كاترخيها بثقافتها العربية للدكلة اثقبة نظرة توفَت( 5
 األداء يف الفاعل بو يقـو الذم التوصيف أنو على الدكر تعريف يتم

 الشخص جيلبها كدالة االجتماعية األدكار سياؽ يف تعريفو يتم كالذم ، الدرامي
 الفاعلوف صممها قيود ىو الفاعل دكر. االجتماعية البنية يف مركز احتالؿ عند

 علم على الفاعلوف يصبح. . كاحد دكر/  دكر يف يقعوف الذين ، اآلخركف
" مؤىالن " دائمنا يظهر أف ادلمثل حياكؿ لذلك ، حيتلونو الذم االجتماعي ابذليكل

 ادلوجود األمل نظاـ عن" ينحرؼ ال" أنو على اآلخركف الفاعلوف إليو ينظر كأف
 .اجملتمع يف

 جتاهاال ب.
 جتاىاتاال تعريف. 0

 مت اليت العالقة أك احلدث موضوع حوؿ ذبربة دبثابة االستجابة تكوف
 فإف ، أخرل كبعبارة. الرسالة كتفسَت ادلعلومات ابستخداـ عليها احلصوؿ

 إىل معلومات أك رسائل إدخاؿ على تنطوم عملية ىو اإلدراؾ أك االستجابة
 ، البيئة مع ابستمرار يتواصلوف البشر أف اإلدراؾ ىذا خالؿ كمن. البشرم الدماغ

 كالذكؽ كاللمس كالسمع اإلحساس حواس خالؿ من تتم العالقة ىذه فإف
 :يلي ما للخرباء كفقنا االستجابة نظرايت تتضمن. كالرائحة

 ديكن شيء على ردا االستجابة كانت ،( 1997)كاميسا  تل كفقا (.1
 .ذلك إىل كما كتعليقات نقد شكل يف يكوف أف
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 ىي االستجابة فإف رأيو يف( فطرايين 2011)يف McQuail تل كفقا (.2
 بعدة يتأثر الذم الرفض أك القبوؿ شكل يف احلية الكائنات هبا سبر اليت العملية
 .ذلك يف عوامل

 فعل رد ىي االستجابة أف يستنتج أف للباحث ديكن ، أعاله البديلُت من
 كالذم رفض أك قبوؿ شكل يف يكوف أف ديكن كائن ضد شخص يف حيدث
 ردكد. ىكذا ك كاقًتاحات نقد شكل يف أيضنا يكوف أف ديكن عوامل بعدة يتأثر

 :ىم العربية اللغة بتدريس يقوموف الذين األصليُت الناطقُت على الطالب
 ادلتحدث احملاضرين قبل من أجرل الذم التعلم نظاـ عن ابلرضا يشعر( 1

 .األصلي
 .العربية اللغة تعلم جوانب يف بزايدة الشعور( 2
 .العربية ادلفردات زايدة( 3
 .العربية الدكؿ كعقلية كثقافة اتريخ معرفة( 4

 كادلعلومات الرسائل إدخاؿ على تنطوم عملية األساس يف ىي االستجابة
 ذبربة ىو اإلدراؾ أف كذلك كأكضح( 29: 1991؛ سالميتو. )البشرم الدماغ يف

 إسباـ طريق عن عليها احلصوؿ مت اليت العالقات أك األحداث أك األشياء
. احلسي للحافز معٌت تعطي االستجابة ، آخر دبعٌت. الرسائل كتفسَت ادلعلومات

 للتحفيز يستجيب الذم الشخص خصائص خالؿ من االستجابة ربديد يتم
 القيمة أف دراسة تثبت. التحفيز أشكاؿ من شكل أك نوع حيدده كليس

 .التقييم يعطي الذم للشخص االجتماعي ادلفهـو على تعتمد للشيء االجتماعية
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 الذين البيئة علماء كتوجو مكوانت ىي البيئة حوؿ كادلعرفة االستجاابت
 ربط خالؿ من ذلك يعمالف مرة ذاتKurt dan Levin  كاف. الناس يفعلهم

. السلوؾ تنتج اليت التصورات ضلو ادلوجهة كىي كاألفكار ابألفعاؿ التصورات
 على يعتمد اخلاص البشرم السلوؾ أف كستا داكنز ذكر ، ذلك على عالكة

 (107: 1907؛  يسمبر يوسف. )اخلاصة لبيئتو ادلعٍت للفرد ادلعرفية اخلريطة
 الناطق األصلى تعريف. ج

 ، أصلي كمتحدث اإلندكنيسية ابللغة األصلي ادلتحدث تفسَت يتم
 طبيعي بشكل يتحدث أك يستخدـ الذم الشخص ىو العربية ابللغة انطق اللغة

(. فريرا,1993: 120) األـ للغة أصال كرثت الذم األصلي ادلتكلم ىو أك
 الذم الشخص أنو على األصلية العربية ابللغة ادلتحدثُت تعريف ديكن كىكذا

 العربية من سواء ، اليومية احلياة يف( األكىل اللغة) أـ كلغة العربية اللغة يستخدـ
 كفلسطُت كالسوداف مصر مثل ، العربية اللغة تستخدـ اليت األخرل البلداف أك

 .كغَتىا كالعراؽ
 بذلك صرح. جدا مهم الناطق األصلي دكر فإف ، األجنبية اللغة تعلم يف

Stern (1992 )، اللغة دركس سيساعد الفصل يف الناطق األصلي كجود أف 
 األصلية اللغة. اذلدؼ اللغة مستخدمي رلتمع كمشاعر أفكار فهم على األجنبية

 األجنبية اللغة تعلم على الطالب ىذا سيساعد. كالثقافة اللغة يف أصالة لديها
 مكربات ابستخداـ ستَتف توصي ، لذلك. اذلدؼ اللغة رلتمع كثقافة لغة

 .اللغة فصوؿ يف األصلية الصوت
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 إنو ، األدبية دراستو من( ابركجا1990: 8) كاربنًت كريستُت يقوؿ
. الغرابء مع للتواصل منوذجية تقنيات يستخدموف األصليُت الناطقُت أف صحيح

 الكلمات كاختيار ، الكالـ بشأف تعديالت شكل يف ىي التقنيات ىذه
 :يلي كما ىي التواصل تسهيل يف تساعد أف ديكن أخرل اسًتاتيجية. كالقواعد

 ادلعتاد من أعلى بصوت ادلنطوؽ الكالـ .1
 تتكرر اليت العبارات أك الكلمات عدد .2
 أخرل كبعبارة أخرل مرة ادلذكورة الكلمات عدد .3
 للتحقق ادلستخدمة األسئلة عدد .4

 اللغات األصليوف الناطقوف يستخدـ ما عادة ، األجانب مع اتصالو يف
" األجنيب احلديث" كظيفة أف Hactch ذكرت". األجنيب احلديث" أك األجنبية

 يؤكد ،" اللغة يف الصوت أمناط" يف(. ابركجا,1990: 10) اللغة تعليم ىي
 كلكن ، فضفاضة لنقاط عادات ليست األصلي ادلتحدث عادات أف على سفَت

 (.ابركجا, 1997: 87) ابنتظاـ ترتيبها يتم اليت النظاـ عادات
 :اجملالت/  ادلقاالت من العديد مؤلف ازباذىا ديكن اليت البحوث نتائج

1 .ISTIQRO، 2016 يونيو 1 رقم 4. اجمللد العلمية، البحوث رللة 
 بعنواف ابلو احلكومية جلامعة اإلسالميةمؤسسات البحث كالتخدـ الطلبة كا

كلية الًتبية  الطالب قدرة كاحلديث لتحسُت فعالة اللغة العربية تدريس طرؽ"
 العربية اللغة قسم يف دراسات) اجلامعة اإلسالمية احلكوميةكالعلـو التعليمية 

اجلامعة  العلـو كتدريس طربيو زلاضر عبادة من" الناطق األصلى حسب( التعليم
 نتائجأما   .gmail.com@  عبادة: اإللكًتكين الربيد( ابلو اإلسالمية احلكومية
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 للطالب( الكالـ علم) التحدث على القدرة ربسُت ىو الورقة ىذه من البحوث
 أك طريقة ىي فعالية الطرؽ أكثر من كاحدة العربية اللغة تعلم أساليب ابستخداـ

 .مباشرة
 2017 أكتوبر 7 ماالنج، 111 لعربيةللغة ا الوطٍت ادلؤسبر كقائع. 2

 اإللكًتكين التعلم كمقرىا العربية اللغة تدريس حديث: العريب ادلعلم" عنواف ربت
 إذلاـ Khoiri azizmasdaum@gmail.com العزيز عبد قبل من" هبا الناطقُت لغَت

Fatkhu Romadhon ilhamfatkhu689@gmail.com ، ىذه من البحوث أما 
 تقدمية منهجية مع هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعلم لتسهيل ىو ادلقالة

 .للًتمجة احلاجة دكف كمنطقية
 يونيو إىل يناير 1 رقم 8. اجمللد جورانؿ، كالثقافية االجتماعية. 3

تدريس  بركدم( القراءة يف مهاراهتم ربسُت) األصلية اللغة" عنواف ربت 2011
  .N البحوث رللة قبل من" رايكاحلكومية اجلامعة اإلسالمية  شريف اللغة العربية

Mainizar  القراءة يف الطالب من العربية اللغة مهارات ربسُت ىوأما (qiro'ah).  
 2015 يونيو 1 رقم 3. اجمللد رللة، اإلسالمية كالدراسات حبوث. 4

 Tuhfatul حسب"  العربية الثقافة تطوير يف ادلتكلم دكر القومية" عنواف ربت

Baiq من ثقافة خالؿ من العربية اللغة تطوير ىو الورقة ىذه حبث أما. أنسي 
 .كالبيئة احلياة كطريقة العربية، العادات كل
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 وتعلمها العربية اللغة ميتعلد. 
 العربية اللغة ميتعل تعريف. 0

 شيء تعلم إىل الطالب النشاط ىذا سيقود. للتعلم زلاكلة ىو التعلم فهم
 فإف ، انابابف قبل من ذكران كما(. موحيمُت, 1996: 96) كفعالة فعالة بطريقة
 24-25 ) التعليم عملية على الرمزم الطابع إضفاء ىو التعلم معٌت

 تعلم يف التسبب أك صنع عملية" اجملدم التعلم يكوف أف جيب(. فريرا,1997:
 يف دبا مكونة تركيبة ىو التعلم فإف ،( 1995) محالك أكمار يقوؿ ككما. اآلخرين

 بعضها على تؤثر اليت كاإلجراءات كادلعدات كادلرافق كادلواد البشرية العناصر ذلك
 التدريس نظاـ يف البشر يشًتؾ ، احلالة ىذه يف. التعلم أىداؼ لتحقيق البعض
 الكتب ؛ ادلواد كتشمل ، اآلخرين كالطاقة كادلعلمُت الطالب من يتكوف الذم

 الدراسية الفصوؿ من كادلعدات ادلرافق كتتكوف ، كغَتىا البيضاء كاللوحات
 ادلعلومات تقدًن كأساليب جداكؿ اإلجراءات كتشمل ، البصرم كالسمعي
 التعلم أف إىل الكاتب خيلص ، أعاله النظر كجهة من ، لذا ، التعلم كشلارسات

 احلياة يف شلارستها ليتم ادلعرفة ضلو اجلهل من الشخص تعلم عملية ىو
 .االجتماعية

 ادلشكالت حلل إجيايب اذباه مع السلوكية ابلعملية أيضنا التعلم يُعرؼ
 كاجلماعات األفراد يواجهها اليت كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية الشخصية
 كالقيم كاألفكار ادلواقف أنو على السلوؾ تعريف يتم ، احلالة ىذه يف. كاجملتمعات
 ، نفسو يعزز ما إىل اإلجيايب االذباه يشَت بينما. لألفراد كاالىتمامات كادلهارات
 تصبح أف كاجملتمعات كاجملموعات لألفراد التعلم يتيح. كاجملتمع اآلخر كالبعض
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 كابلتايل(. سورايفأغوس , 1998: 29) اجملتمع يف كمنتجة كفعالة فاعلة كياانت
 متعمد( جهد) نشاط ىو( كالتعلم التعليم عملية) التعلم أبف االستنتاج ديكن

 ربقيق ضلو موجهة كالتعلم التعليم من سلتلفة مكوانت( تنظيم) لتعديل للمعلم
 يف. جدا كثيقة عالقة ىناؾ كالتعليم التعلم عملية شركط من. احملددة األىداؼ

 البعض لبعضنا ادلتبادؿ كالدعم ادلتبادلة التأثَتات بُت كتفاعل عالقة ىناؾ ، الواقع
. نفسو التعلم كفعالية جودة درجة ربقيق معايَت كىي ، التعلم أبىداؼ يتعلق فيما

 ديكن كلكن ، نفسها العملية مراقبة يصعب. معقدة عمليات ىي التعلم أنشطة
 الناتج السلوؾ يف التغيَتات على بناءن  التعليمية اإلجراءات أك اإلجراءات مالحظة

 غَت بطريقة دراستو الضركرم من ، التعلم فعل لفهم ، لذلك. التعلم إجراء عن
. ديناميكية عناصر عدة على تعليمي فعل كل حيتوم ، أخرل بعبارة. صحيحة

 أف ديكن أهنا دبعٌت ، تتغَت أف ديكن ألهنا ديناميكية العناصر ىذه إف كيقاؿ
 داخل ادلوجودة ابلظركؼ الديناميكية ىذه تتأثر. أضعف تصبح أك أقول تصبح

 ىذه يف التغَتات أف ادلؤكد من. ادلعٍت الطالب خارج ادلوجودة كتلك الطالب
 .عليها احلصوؿ مت اليت كالنتائج التعلم أنشطة على أتثَت ذلا العناصر

 طريقة. )باشرةادل طريقة ىي الفصوؿ يف األصلي الناطق أسلوب استخداـ
 مباشرة ادلعلم حيث األجنبية اللغة ادلادية الدركس لتقدًن كسيلة ىي( ادلباشرة

 على اللغة طالب استخداـ كدكف للتعليم، كلغة األجنبية اللغة ابستخداـ
 الطالب، قبل من فهم يصعب كلمة ىناؾ كاف إذا. التدريس يف اإلطالؽ
 .كغَتىا ككصف كتثبت، الدعائم، ابستخداـ يعٍت كادلعلمُت
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 ىي ليست األجنبية اللغات تدريس أف أساس على األسلوب ىذا يعتمد
، تدريس إذا. دقيقا علما يعلم كما نفسها  لتكوف الطالب من كيطلب العلـو
 كشلارسة اللغة، تدريس يف مث كالتذكر، كالتفكَت الصيغ بعض حفظ على قادرة

 إذا حىت. معينة عبارات أك كلمات فورا نطق التالميذ تدريب كيتم/  الطالب
 شيئا كلكن ربيبا، مفهومة كغَت مألوفة غَت ىي اليت العبارات أك الكلمات كانت
 .أيضا إليها ينظركف كقد كاجلمل للكلمات النطق يتم سوؼ فشيئا

 العربية اللغة أىداؼ. 2
 لتشجيع توجيهها يتم اليت ادلوضوعات ىي العربية اللغة موضوعات

 العربية اللغة من كل ذباه اإلجيابية ادلواقف كتعزيز القدرات كتعزيز كتطوير كتوجيو
. القراءة كفهم اآلخرين خطاب فهم على القدرة يى قدرة. كادلنتجة التقديرية

. ككتابية شفهية اتصاؿ كأداة اللغة استخداـ على القدرة ىي اإلنتاجية القدرة
 يف جدا مهم العربية اللغة ذباه إجيايب كموقف ابلعربية التحدث على القدرة

 ككذلك ، كاحلديث القرآف أم ، اإلسالمية التعاليم مصادر فهم على ادلساعدة
 .للطالب ابإلسالـ ادلتعلقة العربية الكتب

 ربقيق أجل من ادلدارس يف العربية اللغة إعداد مت ، السبب ذلذا
 تدريسها يتم لغوية مهارات أربع تتضمن كاليت ، األساسية اللغوية الكفاءات

 على ، ذلك كمع. كالكتابة كالقراءة كالتحدث االستماع كىي ، متكامل بشكل
 كالتحدث االستماع مهارات على أكد( االبتدائية) االبتدائي التعليم مستول
 اللغوية ادلهارات تدريس يتم ، التعليم من ادلتوسط ادلستول يف. لغوية كقاعدة
 على ركز فقد( متقدـ) ادلتقدـ التعليم دلستول ابلنسبة أما. متوازنة بطريقة األربعة
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 على قادرين يكونوا أف الطالب من يتوقع حبيث ، كالكتابة القراءة مهارات
 .العربية للغة متعددة مراجع إىل الوصوؿ

 :التالية األىداؼ ذلا العربية ادلواد
 كاليت ، كادلكتوبة الشفهية ، العربية ابللغة التواصل على القدرة تطوير. ا

 ،( Qira'ah) قراءةكال ،'(  Istima) االستماع كىي ، لغوية مهارات أربع تشمل
 .(Kalam)ك الكالـ  (Kitabah) كالكتابة

 الرئيسية األداة لتكوف أجنبية كلغة العربية اللغة أبمهية الوعي زايدة. ب
 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف خاصة ، للتعلم

 اآلفاؽ كتوسيع كالثقافة اللغة بُت ادلتبادلة العالقات فهم تطوير. ج
  الثقافية

 (.51: 2008،  مولياس) الثقايف التنوع يف أنفسهم كإشراؾ
 العربية اللغة ميتعل نطاؽ. 7

 حوؿ مواضيع ابتدائية مدرسة يف العربية اللغة تعلم نطاؽ يشمل
 ادلنزؿ يف ، األطراؼ ، األسرة ، العناكين ، العمل ، ادلدرسة معدات ، ادلقدمات

 يوميان  ، ساعات ، ادلقصف يف ، ادلكتبة يف ، ادلخترب ، ادلدارس ، احلديقة يف ،
 العربية اللغة مهارات يف النجاح ربقيق يتميز. كالًتفيو كادلنزؿ كالعمل األنشطة
 ؛ ذلك يف دبا ادلهارات من ابلعديد

 (' istima) االستماع مهارات(. ا
 بُت الفرؽ لسماع التمارين خالؿ من االستماع مهارات ربقيق ديكن

 أك الناطق األصلي من مباشرة إما ، كآخر تعبَت بُت آخر كصوت كاحد صوت
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 ادلسجلة ادلواد. مساعو يتم ما كمعٌت شكل لفهم الشريط تسجيالت خالؿ من
 .مساعو يتم ما معٌت تعكس اليت الصور من سلسلة نرل الوقت نفس كيف

 (كالـ) التحدث مهارة(. ب
 تعقيدا اللغوية ادلهارات أكثر ىي التحدث مهارات أك التحدث مهارات

 مت ما ذكر أثناء يقولو ما يف التفكَت أك التفكَت مشكلة على ينطوم ىذا ألف ،
 للوضع ادلناسبة كاجلمل الكلمات بعض توفَت يتطلب ىذا كل. فيو التفكَت

 األفكار عن التعبَت أك كالتعبَت الكالـ شلارسة من الكثَت كيتطلب ادلطلوب
 كاحد كقت يف كالداللية كالنحوية ادلعجمية النظم استخداـ يتم ، شفهيا كادلشاعر

 .الصوت نغمات بعض مع
 (Qiro'ah) القراءة مهارات(. ج

 زلتواىا كفهم ادلكتوبة الرموز على التعرؼ: شيئُت القراءة مهارات تغطي
 نشاط يوفر. مناسبة دبفردات الطالب تزكيد خالؿ من بينها من. طرؽ بعدة

 االستماع مزااي لديها القراءة ، ذلك كمع. االستماع مثل اللغة إدخاؿ ، القراءة
 القراء فإف ، ذلك إىل كابإلضافة. دقة أكثر لغوية حبيبات إعطاء حيث من

 كالصحف كالكتب اجملالت عرب التواصل كديكنهم الذايت ابحلكم يتمتعوف الذين
 كاللغات ادلفردات من كبَت عدد على حيصل التعلم ذبعل بطريقة العربية ابللغة

 إىل بوضوح تشَت العوامل ىذه ، التواصلية التفاعالت يف للغاية مفيدة تكوف اليت
 إىل ينظر أف ينبغي كال ، جدم اىتماـ على احلصوؿ إىل ربتاج القراءة تعليم أف

 كالغرض ، كالكتابة التحدث أنشطة جملرد انطالؽ كنقطة فقط القراءة خطاب
 تكليف يتم كابلتايل ، للطالب القدرة تطوير ىو نعرفها كما اللغة تدريس من

ا شلتعة ذبربة التعلم عملية كستكوف التدريس أف لضماف ادلعلم  .للطالب جدن
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 (كتابو) الكتابة مهارات(. د
 :أشياء 3 بػ ادلتعلقة الكتابة مهارات

 اللغات بُت سلتلف بشكل األصوات عن للتعبَت األجبدية إتقاف جيعل( 1
 .األخرل

 اجلمل يغَت مجلة تعديل إىل ىذه اإلمالئي التدقيق مهارة ستتطور( 2
 تغيَت أك ادلكتملة غَت اجلمل إتقاف إىل يؤدم شلا ، أخرل عناصر مع ادلوجودة

 .ابلعكس كالعكس ، سلبية صيغة إىل النشطة اجلمل
 (كتابو) الكتابة مهارات(. د

 :أشياء 3 بػ ادلتعلقة الكتابة مهارات
 اللغات بُت سلتلف بشكل األصوات عن للتعبَت األجبدية إتقاف جيعل( 1

 .األخرل
 اجلمل يغَت مجلة تعديل إىل ىذه اإلمالئي التدقيق مهارة ستتطور( 2

 تغيَت أك ادلكتملة غَت اجلمل إتقاف إىل يؤدم شلا ، أخرل عناصر مع ادلوجودة
 .ابلعكس كالعكس ، سلبية صيغة إىل النشطة اجلمل

 عليها يطلق أك الكتابة خالؿ من كاألفكار ادلشاعر عن يعرب إبداع( 3
 :شكل على سبارين خالؿ من ادلهارة ىذه ربقيق ديكن. تكوين عادة

 كلكن ، مكتوب شكل يف اإلذباهك  ادلختارة القراءات تلخيص( أ)
 .نفسو الطالب كلمات استخداـ
 كل الطالب بو قاـ الذم العمل أك رؤيتها سبت اليت الصورة أخرب( ب)

 .يـو
 قدر صغَتة ادلشكلة تكوف حىت حدث أك لصورة كصف بعمل قم( ج)
 .اإلمكاف



19 

 

 
 

 كغَتىا الدراجة ركوب مثل ، عادة الطالب ينفذىا اليت األفعاؿ قوؿ( د)
 (.2000: 108، حيدار الوسيلة ك فرقاف العزيز)

 
 
 
 
 
 
 
 



 

02 

 

 الباب الثالث

 البحث عنهج

 ادلقاربة و نوع البحث .أ 

يف تعلم اللغة  الناطق األصليالبحث عن تصورات الطالب حوؿ أمهية 
العربية ىو هنج كمي. هتدؼ ىذه الدراسة إىل استكشاؼ معلومات حوؿ كيفية 
إجراء عملية تعلم اللغة العربية من قبل زلاضرين متحدثُت أصليُت ما إذا كانت 
النتائج أفضل من تلك اليت يتم تدريسها من قبل متحدثُت غَت أصليُت مت 

االستبياانت كاخلربات كما شابو ذلك احلصوؿ عليها من خالؿ االستبياانت / 
كتنفيذىا مع الواقع الطبيعي أك الطبيعي حىت أف البياانت اليت مت احلصوؿ عليها 
كصفية يف شكل كلمات كصور كىلم جرا كسوؼ يتم حساب النتائج. هنج ىذا 

 (.2011البحث ىو دراسة ميدانية إحصائية كصفية )سوغيونو: 
حبث ميداين( حيث يقـو الباحث مباشرة نوع ىذا البحث ىو حبث ميداين )

ابستخراج البياانت من ادلستجيب ادلباشر. البحث ادليداين ىو إحدل طرؽ مجع 
البياانت يف البحث للتأكد من السياؽ الذم تتم مناقشتو لتسهيل حصوؿ 

  الباحثُت على بياانت البحث.
 شكل البحث  .ب 

يف ىذا  Xتستخدـ ىذه الدراسة تصميم ارتباط بسيط ، يبحث عن عالقة 
ىو  X(. ادلتغَت 2017: 42)سوغيونو Xالتصميم توجد متغَتات مستقلة 

 إدراؾ الطالب 
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7.0اجلدوال   
 نوع البحث

 

 

 

 السكاين و منوذج البحث .ج 
 السكاين .0

( ، يعد السكاف رلاالن للتعميم 2011: 80 سوغيونو) كفقنا ؿ
يتكوف من: األشياء أك ادلوضوعات اليت ذلا صفات كخصائص معينة 
حيددىا الباحثوف ليتم دراستها مث استخالص النتائج. بناءن على الرأم 

اله ، يف ىذه الدراسة ، كاف مجيع طالب تدريس اللغة العربية فصل أع
على االناطق األصلي يف تعليم اللغة العربية يف شعبة  2017ك  2016
طالبنا مقسمُت إىل  عربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااياللغة ال
 فصلُت.

 منوذج البحث .6
العينة ىي جزء من العدد كاخلصائص اليت ديتلكها السكاف. 

 174 أريكنوتو)(. عالكة على ذلك ، يقوؿ 81: 2011سوجييونو )
( أف "العينة جزء أك شلثل دلا ىو مقصود". لتحديد حجم عينة 2010:

، من األفضل أخذ مجيع األحباث.  100ادلوضوعات البحثية أقل من 
٪. 25-20٪ أك 15-10إذا كاف ادلوضوع أكرب ديكن أف يؤخذ بُت 

يف ىذه الدراسة ، استخدـ الباحثوف تقنية أخذ عينات ىادفة. كما 
( أف "أخذ العينات اذلادؼ ىو أسلوب 85: 2011نوقش سوغيونو )

تبارات". كبناءن على ذلك ، يعتمد كل اختيار العينة مع بعض االع
 موضوع مت تناكلو يف ىذه الدراسة على أىداؼ كاعتبارات زلددة.

X 
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األىداؼ كاالعتبارات ادلختارة يف ىذه الدراسة ىي أف العينة قد 
تدريس عرفت كاستخدمت كسائل التعلم من قبل يف تعلم اللغة العربية 

طالب الذين أخذكا يف . إىل جانب النظر يف خصائص الاللغة العربية
 تدريس اللغة العربيةىذه الدراسة عينة من فصلُت ، بشكل عاـ طالب 

. بناءن على الفهم أعاله ، أخذ الباحثوف عينة 2017ك  2016يف 
طالبنا يتكونوف من فصلُت / فصوؿ كما يلي  34٪ من  100بنسبة 
 يتبع:

 رلموع فصل رقم
17شخصا  2016 1  
17شخصا  2017 2  
17شخصا  رلموع   

 ادلرجع: من الباحث
 عتغري البحث .د 

. إدراؾ الناطق األصلييف ىذه الدراسة ىناؾ متغَتات تصور الطالب ك 
( Y( حيث ديكنو التأثَت على ادلتغَت التابع )Xالطالب ىو متغَت مستقل )

كىو ادلتحدث األصلي. تبحث ىذه الدراسة يف العالقة بُت تصورات 
 .الطالب مع الناطقُت هبا

 ادلكان و وقت البحث .ه 
مت إجراء ىذا البحث يف حـر كلية الًتبية ، برانمج دراسة تعليم اللغة 

حىت  2020العربية ، ادلعهد اإلسالمي احلكومي يف ابالصلكا رااي يف مارس 
 االنتهاء.

 عتغري البحث تعريف عملية .و 
ادلتغَت ىو شيء حيدده الباحث مث يتم دراستو للحصوؿ على معلومات 

 38 سوغيونو) Farhady ك  Hatvhحوؿ الكائن مث يتم استنتاجو. يف رأم 
( من الناحية النظرية ديكن تعريف ادلتغَت على أنو صفة لشخص أك  2011:
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كائن حيتوم على "تباين" بُت شخص بشخص آخر أك شيء بشيء آخر. 
دراسة ابستخداـ متغَتين ، مها استجاابت / تصورات طالب يف ىذه ال

الناطق لتعلم اللغة العربية من قبل  2017ك  2016يف  تدريس اللغة العربية
يف تعلم اللغة العربية يف برامج دراسة التعليم  الناطق األصليكأمهية  األصلي
 العريب.

 البحث أداة .ز 
ىو أخذ  ( ، فإف مبدأ البحث2017: 102 سوغيونو)ؿ كفقنا

القياسات ، جيب أف تكوف ىناؾ أداة قياس جيدة. عادة ما تسمى أدكات 
القياس يف البحث أبدكات البحث. لذا فإف أداة البحث ىي أداة تستخدـ 
لقياس الظواىر الطبيعية كاالجتماعية ادلرصودة. تسمى مجيع ىذه الظواىر 

  على كجو التحديد متغَتات البحث. األدكات ادلستخدمة ىي:
 األسئلة .1

يف ىذه الدراسة كانت أداة البحث عبارة عن استبياف 
)استبياف( ، قبل استخدامو لقياس شيء ما. كذبدر اإلشارة إىل 
أف جودة االستبياف. ديكن معرفة جودة أك جودة االستبياف 
اجلديد من خالؿ ربليل ادلصداقية كادلوثوقية. مت استخداـ ىذا 

وؿ توفَت ادلكافأة كالعقاب االستبياف دلعرفة إجاابت الطالب ح
كمستول التحفيز. لقد طور االستبياف الذم أعطى ادلقدار 

 فرم حسن الدين)كالعقاب كصدؽ االستبياف البحثي من 
( بينما كاف االستبياف التحفيزم ادلستخدـ ىو استبياف 2015

Gardener  2004يف عاـ ( حوؿ الدافعAMTB.) 
البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ استبياف ، مث 
ربليلها على شكل أرقاـ من خالؿ إعطاء قيمة لكل عنصر 
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إجاابت على أسئلة االستبياف اليت مت إعطاؤىا للمستجيبُت 
ابستخداـ مقياس ليكرت. يتم استخداـ مقياس ليكرت لقياس 
اذباىات كآراء كتصورات شخص أك رلموعة من الناس حوؿ 

(. يف البحث ، 93: 2017الظواىر االجتماعية. )سوجييونو ، 
مت ربديد ىذه الظاىرة االجتماعية على كجو التحديد من قبل 

 الباحث ، ادلشار إليها فيما يلي ابسم متغَت البحث.
ابستخداـ مقياس ليكرت ، ُتًتجم ادلتغَتات ادلراد قياسها إىل 

قطة بداية لتجميع متغَتات ادلؤشر. مث يتم استخداـ ادلؤشر كن
 عناصر األداة يف شكل بياانت.

( ، فإف تعديل 1991: 19 سوترسنو ىادم)كفقنا ؿ 
مقياس ليكرت يهدؼ إىل إزالة تلك اليت حيتوم عليها مقياس 
من مخسة مستوايت إىل مقياس من أربعة مستوايت ، كتعديل 
مقياس ليكرت يبطل فئة اإلجابة يف الوسط بناءن على ثالثة 

( للفئة معٌت مزدكج ، عادة ما يتم تفسَتىا مل 1كىي: ) أسباب ،
تكن قادرة على ازباذ قرار أك تقدًن إجابة ، كديكن تفسَتىا على 
أهنا زلايدة ، أك توافق على ال ، أك ال توافق ، أك حىت شك. 

( إف توفر اإلجاابت يف الوسط يزيد من ميل اإلجابة إىل 2)
ستوايت األربعة ىو يف ( الغرض من الفئة ذات ادل3الوسط. )

 ادلقاـ األكؿ رؤية ميل آراء اجمليبُت ضلو ادلوافقة أك االختالؼ.
لذا يف ىذه الدراسة ابستخداـ مقياس من أربعة مستوايت 
أك إجاابت بديلة. مت تسجيل إجاابت كل عنصر على النحو 

 التايل:
 ( ادلتفق عليها سبامناSSلإلجابة ) 5أ. النتيجة 
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 (Sافقة على اإلجابة )للمو  4ب. النتيجة 
 (Nلإلجابة احملايدة ) 3ج. النتيجة 
 (TSللحصوؿ على إجاابت غَت موافق ) 2د. النتيجة 

ابلنسبة لإلجاابت غَت ادلقبولة بشدة  1ق. النتيجة 
(STS) 

 2017ك  2016هتدؼ ىذه التقنية إىل طالب فصوؿ 
ادلستخدمة جلمع بياانت عن بياانت إدراؾ الطالب عن الناطقُت 

ألصليُت يف تعلم اللغة العربية يف برانمج دراسة اتدرس العربية ا
 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي

توافق اإلجاابت بقوة أك توافق بشدة على األسئلة اإلجيابية 
موضحة أف الطالب يوافقوف بشدة أك يوافقوف بشدة على 

ك ال العبارات الواردة يف االستبياف. زبتلف اإلجاابت بشدة أ
توافق على عبارة إجيابية توضح أف الطالب لديهم كجهات نظر 

 تناقض العبارات الواردة يف االستبياف.
 اختبار الصحة .2

( ، 12،  2015يف البحوث اإلسالمية ) سوكاردمكفقا ؿ 
قبل استخدامها جلمع البياانت ، مت اختبار أدكات البحث 
للتأكد من صحتها. يعٍت الصك الصحيح أنو ديكن استخداـ 

 الصك لقياس ما ينبغي قياسو.
إذا قيل أف اجلهاز غَت صاحل ، فسيتم إصالح اجلهاز حىت 

ستبياف مت إعداد ديكن القوؿ أبنو صاحل. لتحديد صالحية اال
نتائج االستبياف من قبل الباحث. مت يف ىذه الدراسة اختبار كل 
عنصر للتأكد من صحتو ابستخداـ صيغة ارتباط حلظة منتج 
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Pearson  مع األرقاـ التقريبية. يقاؿ أف األداة صاحلة إذا كانت
قادرة على قياس ما ىو مطلوب كديكنها الكشف عن البياانت 

ركسة بشكل مناسب. تشَت الصالحية العالية من ادلتغَتات ادلد
كادلنخفضة لألداة إىل مدل عدـ اضلراؼ البياانت اليت مت مجعها 
عن كصف الصالحية ادلقصودة. الصيغة اليت سيتم استخدامها 
لتحليل صالحية أدكات البحث ىي صيغة ارتباط منتج كارؿ 

( على 2004: 146، أريكنوتو سوحارسيميبَتسوف حلظة )
 (التايلالنحو 

 
    

 ∑    (∑ ) (∑ )

√( ∑   (∑ )  ) ( ∑
  
(∑ ) )

 

 معلومات:
Nعدد ادلوضوعات : 

rXY ادلعامالت :X  كY 
Xالنتيجة على كل عنصر : 
Yالدرجة الكلية : 

سبت مراجعة نتائج حساب صالحية عناصر البند )احلساب 
عند مستول معنوم  rاحلسايب( مع القيمة احلرجة حلظة ادلنتج 

 r count >r table. إذا كانت قيمة N = 34٪ مع 5قدره 
 مث كيقاؿ أف بند االستبياف صاحل.

لتسهيل ربليل البياانت كاحلساابت الرايضية ، استخدـ 
اإلحصائية  IBMالباحثوف ادلساعدة الربرلية ، كىي حزمة 

. مت اختبار 24( اإلصدار SPSSاإلحصائية للعلـو االجتماعية )
٪ ، مث 5يبُت( بنسبة أمهية طالبنا )اجمل 34أداة البحث على 

. من نتائج التجارب على اجلهاز ، يبدك 0.278كاف   rاجلدكؿ 



27 

 

 
 

. جدكؿ زلاكمة الصك rأكثر من جدكؿ  r عددأف متوسط 
 التايل:

لدو ج r (SPSS) حساب r رقم  
1 0,3195 0,278 
2 0,525 0,278 
3 0,762 0,278 
4 0,8,517 0,278 
5 0,591 0,278 
6 0,458 0,278 
7 0,665 0,278 
8 0,660 0,278 
9 0,738 0,278 

10 0,550 0,278 
11 0,702 0,278 
12 0,524 0,278 
13 0,755 0,278 
14 0,762 0,278 
15  0,278 
16  0,278 
17  0,278 
18  0,278 
19  0,278 
20  0,278 

 
من نتائج البياانت أعاله ، ديكن استنتاج أف األداة اليت ديكن 

 .rعدد أكرب من جدكؿ  rاستخدامها صاحلة كفقنا لقيمة 
 اختبار ادلوثوقية .3

( ، تشَت ادلوثوقية إىل الفهم 2006: 221 أريكنوتو ؿكفقنا
الذم ديكن الوثوؽ بو الستخداـ األداة كأداة جلمع البياانت ألف 
األداة جيدة ابلفعل. إف موثوقية اآللة ىي شرط للتحقق من 
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صحة أداة االختبار ، كابلتايل فإف األدكات الصاحلة موثوقة 
 بشكل عاـ كلكن ىناؾ حاجة إىل اختبار موثوقية األداة.

اإلعالف عن صالحية اجلهاز ، فإف اخلطوة التالية ىي  إذا مت
اختبار موثوقية األداة إلظهار الثبات يف القياس. الصيغة 
ادلستخدمة يف اختبار ادلوثوقية ىذا ىي صيغة ألفا. شكل الصيغة  

 كما يلي:
 
   [

 
(   )

][ 
∑   
  
 ]

 

 
 :معلومات
 : موثوقية األجهزة11 

∑𝜎2hعدد متغَتات العنصر : 
 𝜎 2 
 : تباين السؤاؿ1 
 Kأسئلة عديدة : 

يتم حساب ادلوثوقية ابستخداـ اختبار موثوقية الكمبيوتر 
ابستخداـ صيغة ألفا. كينظر إىل مستول موثوقية األسئلة إذا كاف 

أف بنود االستبياف موثوؽ هبا.  r11> 0.6من ادلمكن ذكر 
لتسهيل ربليل البياانت كاحلساابت الرايضية ، يستخدـ البحث 

للعلـو  IBMمن  24برانمج موسيقى الركؾ ، حزمة اإلصدار 
(. لتفسَت ادلستول ادلوثوؽ للصك ، مت SPSSاالجتماعية )

 75 أريكنوتو سوحارسيمياستخداـ ادلبادئ التوجيهية من 
 ي كما يلي:( ، كى2006:
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7.6جدول   
 تفسري طبقة ادلوثوقية 

 

الكبري   r  00  تفسري 
1,00حىت  0,80بُت  جدا ةقوي   
0,80حىت  0,60بُت  ةقوي   
0,60حىت  0,40بُت   متوسطة 
0,40حىت  0,20بُت   منخفضة 
0,20حىت  0,00بُت  جدامنخفضة    

 
، كجد أف قيمة  SPSSمن نتائج اختبار ادلوثوقية ابستخداـ 

Crombat Alfha   شلا يعٍت أف األداة  0.60كانت أكثر من ،
  ادلستخدمة كانت موثوقة سبامنا.

 
ReliabilitY Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 
0.750 21 

 
 ريق مجع البياانتط .ح 

 االستفتاء .1
االستبياف ىو تقنية جلمع البياانت يتم إجراؤىا عن طريق إعطاء 

بياانت مكتوبة للمستجيبُت لإلجابة.  رلموعة من األسئلة أك
( يف ىذه الدراسة ، استخدـ الباحثوف 2017: 142، سوغيونو)

استبياانن حوؿ تصورات الطالب للمتحدثُت األصليُت يف تعلم اللغة 
 العربية. استبياف الشبكة ىو:
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7.7جدول   
 استبياف الشبكة أك ادلؤشر  Xادلتغَتين 

 STS TS N S SS األسئلة رقم

1. 

ا عندما شرح احملاضر الناطق  لقد استمعت جيدن
األصلي األىداؼ التعليمية لتدريس اللغة 

 العربية
     

2. 
أحب متابعة تعلم اللغة العربية ، اليت يتم 

 تدريسها من قبل الناطقُت هبا
     

3. 
أان سعيد أبسلوب التعلم الذم يستخدمو 

      )ادلتحدث األصلي )تكرار ادلفردات كاجلمل

4. 
أان سعيد أبسلوب التعلم الذم يستخدمو 

      ادلتحدث األصلي مع الطريقة ادلباشرة

      الناطق األصليأحب متابعة تقييم التعلم من  .5

6. 
مع الناطقُت األصليُت ، ربسن النطق / النطق 

 ابللغة العربية
     

7. 
تتحسن قدريت على التحدث ابللغة العربية 

      الناطق األصليعندما يتم تدريسها من قبل 

8. 
أان متحمس دائمنا حلضور احملاضرات العربية 

 الناطق األصلياليت يتم تدريسها من قبل 
     

9. 
أستخدـ ادلتحدث األصلي كوسيلة دلمارسة 

 شجاعيت يف شلارسة التحدث ابللغة العربية
     

10. 
يف تعلم اللغة  الناطق األصليىناؾ حاجة إىل 

      العربية

11. 

عندما يعتاد ادلتحدثوف األصليوف على عملية 
التعلم دائمنا على التفاعل مع الطالب ابللغة 

 العربية
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12. 
يف تدريس اللغة العربية ، يستخدـ ادلتحدثوف 

      األصليوف لغة يسهل فهمها

113. 

اللغة العربية ، فإف القواعد اليت يف تدريس 
يستخدمها ادلتحدثوف األصليوف عندما يكوف 

 التدريس سهل الفهم
     

14. 

يف تعليم اللغة العربية ، فإف ادلفردات اليت 
يستخدمها ادلتحدثوف األصليوف عندما يكوف 

 التدريس سهل الفهم
     

15. 
يستخدـ ادلتحدثوف األصليوف أساليب التعلم 

      الرتيبةغَت 

16. 
يستخدـ ادلتحدثوف األصليوف مصادر تعليمية 

 أخرل يف تدريس اللغة العربية
     

17. 
ادلتحدثوف األصليوف يساعدكف الطالب عندما 

      جيدكف صعوبة يف تعلم اللغة العربية

18. 
الفصل الذم يدرسو ادلتحدثوف األصليوف 

      يشعركف دبزيد من النشاط كالتواصل

19. 
إف سرعة التحدث ابللغة العربية عند تدريس 

 اللغة العربية تتوافق مع توقعايت
     

20. 
يتماشى حجم الصوت عندما يعلم ادلتحدث 

      األصلي اللغة العربية مع توقعايت

 ادلرجع: من الباحث
من االستبياف أعاله ، سيتم إجراء اختبار استبياف أك صحة 
بياانت االستبياف حيث يصبح من ادلمكن استخداـ االستبياف يف 
البحث أعاله. بناءن على ذبربة الباحث ، ديكن رؤية عناصر السؤاؿ 
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أهنا مناسبة لالستخداـ كأداة حبيث  P20إىل  P1اليت تبدأ من 
 ياانت البحث مع ادلستجيبُت.ديكن استخدامها يف استكشاؼ ب

 التوثيق .2
التوثيق ىو طريقة تكميلية جلمع البياانت للحصوؿ على 

(. يتم استخداـ 2014: 51، اتين ريجبياانت من ادلوضوع )
ىذه الطريقة من قبل الباحثُت للحصوؿ على بياانت حوؿ ملف 
تعريف برامج الدراسة كاذليكل التنظيمي كطالب برانمج دراسة 

،  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااييف  اللغة العربيةتدريس 
 كغَتىا من البياانت اليت ىي كاثئق.

 حتليل البياانت .ط 
يف ىذه الدراسة ، ربليل البياانت ادلستخدـ ىو التحليل اإلحصائي 
الوصفي ، كاختبار التحليل ادلسبق ، كالتحليل النهائي أك اختبار الفرضيات. 

 يلي.مزيد من الوصف كما 
 التحليل الوصفي .1

( ما يلي: اإلحصاءات 147: 2017شرح سوجييونو )
الوصفية ىي ربليالت إحصائية تستخدـ لتحليل البياانت عن 
طريق كصف أك كصف البياانت اليت مت مجعها كما ىي دكف 
قصد تقدًن استنتاجات تنطبق على اجلمهور أك التعميم ". يف 

الوصفي لتحليل كل درجة ىذه الدراسة ، مت استخداـ التحليل 
اكتساب لكل مؤشر من كل استبياف الواردة يف متغَت ادلكافأة 

 كالعقاب ككذلك ربفيز الطالب.
مث سبت استشارة نتائج كل عنصر بياف ديثل كل مؤشر يف 

( 2013: 89 )رضواف  ستبياف البحث مع التفسَت كفقنا ؿا
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ا ، قوية ، ضعيفة ، ضعيفة  الذم استخدـ معايَت مثل قوية جدن
 جدنا ابستخداـ الصيغة الفاصلة على النحو التايل.

I = 10 
 / إمجايل درجة ليكرت 

 25=  100/5مث = 
 I = 25النتيجة 

 ادلعايَت التالية لتفسَت الدرجات بناءن على فًتات:
7.8 جدول  

 معايَت مقياس ليكرت ادلتغَتات البحثية
 ادلعيار النسبة
 قوية جدا 100% - 76%
 قوية 75%- 51%
 منخفضة 50% - 26%
 منخفضة جدا 25% - 0%

ىدؼ التحليل الوصفي الذم مت إجراؤه يف ىذه الدراسة إىل 
( كدافع الطالب Xإجياد صورة عامة للمكافأة كالعقاب ادلتغَت )

(. يتم حساب نسبة درجات ادلكافأة Yلتعلم اللغة العربية )
للطالب كالعقاب ككذلك درجة ربفيز تعلم اللغة العربية 

 ابستخداـ صيغة النسبة ادلئوية على النحو التايل.
 النسبة ادلئوية )٪( = 

     
        

 معلومات:
 ف = عدد الدرجات اليت مت احلصوؿ عليها

 ف = عدد العينات
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 الباب الرابع
 وحبوثهانتيجة البحث 

 وصف البحث.أ 
 كصف مكاف البحث  .1

تعليم اللغة العربية )ادلشار إليو فيما يلي ابسم  S-1برانمج الدراسة 
PS S-1 بدأ رمسينا يف تنفيذ أنشطة التدريس كالتعلم تدريس اللغة العربية )

بناءن على مرسـو  2009( منذ أغسطس PBMللطالب اجلامعيُت )
سبتمرب  4اتريخ / DJ.I 2008 /306مدير عاـ الًتبية اإلسالمية رقم 

ادلعتمدة حالينا على سلطة النقد  PSبشأف تصاريح التشغيل  2008
يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بشأف  2015لعاـ  8الفلسطينية رقم 

بشأف إنشاء  2015لعاـ  80كمرسـو رئيس اجلامعة رقم  ابلنكارااي
احلكومية يف اجلامعة اإلسالمية  ت كاألقساـ كالربامج الدراسيةالكليا

ربت قسم تعليم اللغات بكلية  تدريس اللغة العربيةPS S-1 ، ابلنكارااي
 (FTIKالًتبية كتدريب ادلعلمُت )

 لدراسة6نبذة عن برانمج ا. أ
 : تعليم اللغة العربية اسم الربانمج الدراسي

 : الًتبية كتدريب ادلعلمُت  الكلية
 كالدينية: معلمو اللغة العربية ادلهنية   ادلهنة الرئيسية

 : إدارة ادلؤسسات التعليمية ادلهنة اإلضافية أ
: مرشد ، معلم خاص ، مدرس  ادلهنة اإلضافية ب
 دكرات اللغة العربية

 . )بكالوريوس تربية(S.Pd:  الدرجة العلمية
 تدريس اللغة العربيةرؤية كرسالة . ب
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 رؤية
"الربانمج الدراسي ادلتميز يف إنتاج معلمي اللغة العربية 
احملًتفُت يف رلاؿ اسًتاتيجيات التعلم كالشخصية اإلسالمية 

 "2023عاـ 
 مهمة

( تنظيم تعليم كتدريس مبتكر كخالؽ كلديو أحدث 1
 تقنيات التعلم.

 ( إجراء البحوث ذات الصلة لتطوير تعلم اللغة العربية.2
( القياـ خبدمة اجملتمع القائمة على البحث يف رلاؿ تعلم 3

 اللغة العربية.
إقامة تعاكف مستمر مع الوكاالت كاخلرجيُت كأصحاب  (4

 ادلصلحة لتطوير جودة الربامج الدراسية كاخلرجيُت.
 الغرض كاذلدؼ. ت

 ىدؼ
( إنتاج معلمُت عرب يتمتعوف بكفاءات علمية كمعلمة يف 1

اجملاؿ العريب يف اجلوانب ادلعرفية كالوجدانية كادلهارية 
 كالشخصية اإلسالمية.

اللغة العربية القادرين على تطبيق كتطوير ( إنتاج معلمي 2
اسًتاتيجيات التعلم ادلبتكرة كاإلبداعية كتكنولوجيا التعلم 

 ادلتطورة.
( إنتاج معلمي اللغة العربية القادرين على إجراء أحباث 3

 تنافسية كمبتكرة يف رلاالهتم.
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( إنتاج معلمي اللغة العربية الذين لديهم القدرة على كتابة 4
العلمية ادلنشورة يف اجملالت / الوقائع الوطنية األكراؽ 
 كالدكلية.

( إنتاج معلمي اللغة العربية القادرين على تكريس أنفسهم 5
 للمجتمع األكسع حسب رلاالهتم.

 ( تنفيذ اخلدمة القائمة على البحث.6
توسيع نسيج التعاكف مع ادلؤسسات التعليمية كغَت الًتبوية  (7

 وطنية كالدكلية.يف اجملاالت احمللية كال
 استهداؼ

 ( ربقيق التعلم اخلالؽ كادلبتكر1
( زايدة تنفيذ ضماف اجلودة األكادديية كتنافسية الطالب 2

 ككفاءهتم.
( زايدة اجلودة كالوصوؿ إىل ادلرافق كالبنية التحتية للتعليم 3

 كالتعلم.
 ( زايدة قدرة / كفاءة العاملُت يف التعليم.4
 العقالين.( توافر الكادر الًتبوم 5
( ربقيق الطالب كاخلرجيُت ذكم الطابع اإلسالمي يطبقوف 6

 القيم ادلبنية على القرآف كالسنة.
 ( زايدة خدمات ادلكتبة احلديثة كاحملدثة.7
 S-1 تدريس اللغة العربية( ربقيق برانمج الدراسة ادلعتمدة 8
 ( زايدة عدد الطالب.9

اإلبداعية الطالب ادلهرة يف تطوير كسائط التعلم  (10
 كادلبتكرة.
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 ( الطالب الذين يتقنوف أحدث تقنيات التعلم.11
( ربقيق األنشطة البحثية سواء لألطركحة أك لألحباث 12

 خارج احتياجاهتا.
 ( ادلعلموف ادلوثوؽ هبم يف البحث.13
( ربقيق الطالب ادلهرة يف استخداـ التكنولوجيا لدعم 14

 األنشطة البحثية.
على عرض نتائج أحباثهم يف ندكات  ( الطالب القادرين15

 كطنية كدكلية.
 ( نشر مصنفات علمية للطالب يف رلالت كمداكالت.16
 ( ربقق رللة الطرب ادلعتمدة كادلفهرسة.17
( حصلت العديد من ادلصنفات على براءات االخًتاع / 18

 حقوؽ ادللكية الفكرية.
 ( زايدة االستفادة من نتائج خدمة اجملتمع.19
 ق الطالب كاخلرجيُت ادلستعدين خلدمة اجملتمع.( ربقي20
 ( ربقيق التعاكف مع ادلؤسسات التعليمية األخرل.21
 ( ربقيق التعاكف مع ادلؤسسات غَت التعليمية.22
 ( ربقيق التعاكف يف رلاؿ البحث.23

 كفاية ادلتخرجُت ك عاضدىا. ث
الكفاءات الرئيسية للخرجيُت: "أف تكوف معلمان / معلمان 

العربية يف ادلدارس الدينية ذات شخصية جيدة كمعرفة للغة 
كاسعة كزلدثة يف رلاؿ التعليم العريب" موضحة على النحو 

 التايل:
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( القدرة على تعليم كتعلم اللغة العربية. مت احلصوؿ عليو 1
من موضوع الًتبية ، تثوير منهج اللغو العربيو ، زبتيث 

اللغو العربيو ، طريق أتمل اللغو العربيو ، هتليل ادلعوض 
تدريس اللغو العربيو ، اسًتاتيجيو طعًته. ليم اللغو 
العربيو على اساس التقنية النبلو احلديثو ، اسًتاتيجيو 
تعليم اللغو العربيو على اساس الطريق كالعبدادم ، 
الوسيل ادلساعده ات ات ليم اللغو العربيو ، تثوير الوسيل 

بيو ، تقليم أتمل اللغو العربيو االبداعيو يف تعليم اللغو العر 
، تكنولوجيا ادلعلومات ، تثقيف التدرس ادلشقر. كثقافة 
التادرس ادليداين. من ىذه الدكرات ، مت ذبهيز اخلرجيُت 
بفهم لتطوير مناىج اللغة العربية ، كزبطيط التعلم ، 
كربديد ادلواد ادلناسبة خلصائص الطالب ، كتطبيق 

ادلختلفة لتعلم اللغة العربية االسًتاتيجيات كاألساليب 
ادلناسبة كادلمتعة كادلتنوعة بناءن على تكنولوجيا ادلعلومات 
، كاالستخداـ ، كالتطوير ، كاإلعداد. كسائل اإلعالـ 
العربية ادلعتمدة على تكنولوجيا ادلعلومات ، كإجراء 
تقييم لنتائج تعلم اللغة العربية للطالب كتطبيق مهارات 

 التدريس العربية.
( قادرة على إجراء البحوث كتطوير العلـو كالتعليم 2

العربية كفقا دلتطلبات العصر. مت احلصوؿ عليها من 
الدكرات التدريبية منهاج البحط اللغوم الكايفي ، 
منهج البحط اللغوم الكمي ، إحصاءات التعليم ، 
ندكات االقًتاح كالبحس العلمي. من ىذه الدكرات ، 
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نهجيات حبث نوعية ككمية مدعومة مت تزكيد اخلرجيُت دب
ابإلحصاءات ، مث مت تدريبهم على البحث عن مشاكل 
البحث ، كذبميع مقًتحات األطركحة كتقدديها قبل 
كضع اقًتاح الرسالة من قبل الفريق كالشركع يف البحث 

 الفعلي لتصبح أطركحة.
( قادرة على كتابة األكراؽ العلمية ادلنشورة يف اجملالت / 3

الوطنية كالدكلية ؛ مت احلصوؿ عليها من خالؿ  اجملالت
كتاب "الكتابية األكادديية" ك "منهج البحط اللغوم 

 الكايفي" ك "منهج البحط اللغوم".
( لديو حافز كبَت كحيب كينشط يف القراءة كاالستماع 4

كالكتابة كالتحدث ابللغة العربية ادلستمدة من االستقامة 
، الكالـ يل االنتشاؿ.  التفسَتية ، االستقامة النقدم

يومي ، كالكل يف األحوؿ الرمسية كاخلششة ، كالكالـ 
يف ادلناقصة كاجملدلة ، كالقرعة ادلقطعية ، كالقرعة الناقدة 

 ، كالكعبة الوظيفية ، الكتابية االبداعية كالًتمجة.
 كفاية العضد

( اتقاف اإلدارة الًتبوية. مت احلصوؿ عليها من مواد 1
 الًتبوية كشلارسات اإلدارة الًتبوية.اإلدارة 

( إتقاف اسًتاتيجيات سلتلفة لتعلم اللغة العربية لألطفاؿ. 2
مت احلصوؿ عليها من ادلساقات االسًتاتيجيو تعاىل اللغو 

 العربيو للعذكب كالعلب اللغويو يف تعليم اللغو العربيو.
( امتالؾ القدرة على االستجابة كالتغلب على مشاكل 3

تعلم اللغة العربية اليت يتم احلصوؿ عليها من 
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موضوعات تعلم علم النفس كتوجيو اإلرشاد كالنفسي 
 كاالجتمعي.

 كفاءات اختيار اخلرجيُت:. ج
ا ، مت احلصوؿ عليو من 1 ( إتقاف ادلهارات لتصبح مرشدن

األمية كالعربية للحج دكرات العربية للسياحة كالعربية 
 كالعربية للمصرية.

ة. العربية ( خربة يف التدريس اخلاص كدكرات اللغة العربي2
تعلم اللغة العربية ، اإلخطارات  لألمل اإلندكنيسيُت ،

 يف العربية
( امتالؾ مهارات أساسية يف أتليف الكتب كالصحفيُت. 3

دكرات هتليل معوض اللغو العربيو ، عداد كتاب 
 ، كتابو قيشو االثفاؿ ، العربيو الشوفيوتعلمي 

( قادرة على ترمجة العربية إىل إندكنيسيا كالعكس 4
ابلعكس الًتمجات العربية اإلندكنيسية. الًتمجات 

العربية ، ادلستجدات احلديثة ، -اإلندكنيسية
 التصفيات العربية ، فقو اللغة كإمل ادلعاجم.

ادلسَتم  ( قادرة على أف تكوف رجل أعماؿ ؛ تنظيم5
)رايدة األعماؿ( ، إدارة ادلوارد البشرية ، إدارة 

 .الدكرات
 بياانت نتيجات البحث .2

ُتستخدـ ىذه اإلحصاء الوصفي كأساس لوصف ميل إجاابت 
ادلستجيبُت من كل متغَت فرعي ، سواء فيما يتعلق بتصورات الطالب 
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اجلامعة  العربيةيف شعبة اللغة يف عملية تعلم اللغة العربية  الناطق األصليك 
 .2017ك  2016فئة  اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي

 أ. التحليل الوصفي لتصورات الطالب
األداة ادلستخدمة لقياس تصورات الطالب للمواد اليت قدمها 

عنصر بياف ،  20متحدث أصلي يف شكل استبياف يتكوف من 
خيارات بديلة مع نطاؽ درجات  5كل عنصر بياف حيتوم على 

عينة تتكوف من فئة  34مع عينة إمجالية من  5إىل  1من 
. لذلك ديكن تصنيف اإلحصائيات 2017ك قوة  2016

الوصفية حوؿ تصورات الطالب للمتحدثُت األصليُت على 
 النحو التايل:

ا عندما يشرح احملاضر األصلي متحداثن أىداؼ 1 ( أستمع جيدن
 .تدريس اللغة العربيةالتعلم لػ 

إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات  ديكن رؤية توزيع
 يف اجلدكؿ التايل:

 
P1 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 8.8 8.8 8.8 3 متوسطة 

 64.7 55.9 55.9 19 موافق
 100.0 35.3 35.3 12 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

شخصنا كافقوا بشدة  12استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف ىناؾ 
طالب  3٪( كافقوا على ادلوافقة ، ك 55.9طالبنا ) 19٪( ، ك 35.3)
٪( صرحوا ابحليادية. بناءن على تكرار اإلجاابت اليت مت احلصوؿ عليها درجة 8.8)

اجلة النتيجة . تتم مع145( = 3×  3( + )4×  19( + )5×  12اإلصلاز )
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قيمة مت احلصوؿ × ف( ×  5ابستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة )٪( = ف / )
 . ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.85.29٪ عند 100عليها بنسبة 

 .الناطق األصلي( أحب أخذ دركس اللغة العربية اليت يدرسها 2
 دكؿ التايل:ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجل

 
P2 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 23.5 23.5 23.5 8 متوسطة 

 76.5 52.9 52.9 18 موافق
 100.0 23.5 23.5 8 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

الذين يوافقوف بشدة  بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك
 18٪( ، كالطالب الذين يوافقوف على ما يصل إىل 23.5) 8على ما يصل إىل 

٪(. بناءن على تكرار 23.5طالب زلايدين ) 8٪( ، كالذين يعلنوف 52.9طالبنا )
 8( + )4×  18( + )5×  8ىذه اإلجاابت ، مت احلصوؿ على درجة اإلصلاز )

ستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة )٪( = ف / . تتم معاجلة النتيجة اب139( = 3× 
. ىذه القيمة 81.76٪ بلغت 100قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة × ف( ×  5)

 يف معايَت قوية للغاية.
( أان سعيد أبسلوب التعلم الذم يستخدمو ادلتحدث األصلي )تكرار ادلفردات 3

 كاجلمل(.
 ات يف اجلدكؿ التايل:ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبار 
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P3 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 29.4 29.4 29.4 10 متوسطة 

 79.4 50.0 50.0 17 موافق

 100.0 20.6 20.6 7 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ديكن 
٪( ، 50طالبنا ) 17٪( ، كأكلئك الذين يوافقوف على 20.6طالب ) 7على 

٪(. بناءن على تكرار 29.40طالب زلايدين ) 10كأكلئك الذين يقولوف 
 10( + )4×  17( + )5×  7اإلجاابت اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز )

يجة ابستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة )٪( = ف / . تتم معاجلة النت133( = 3× 
. ىذه القيمة 78.23٪ عند 100قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة × ف( ×  5)

 يف معايَت قوية للغاية.
حدث األصلي مع الطريقة ( أان سعيد أبسلوب التعلم الذم يستخدمو ادلت4

 .ادلباشرة
 العبارات يف اجلدكؿ التايل:ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه 

 
P4 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق جدا 
 5.9 2.9 2.9 1 غير موافق
 23.5 17.6 17.6 6 متوسطة
 79.4 55.9 55.9 19 موافق

 100.0 20.6 20.6 7 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
٪( 55.9.6طالبنا ) 19٪( ، كأكلئك الذين يتفقوف مع 20.6طالب ) 7على 
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٪( يعلنوف احلياد ، الطالب الذين خيتلفوف مع ما يصل إىل 17.6طالب ) 6ك ، 
٪(. استنادنا 2.9٪( كالذين خيتلفوف بشدة مع طالب كاحد )2.9شخص كاحد )

( 4×  19( + )5×  7إىل تكرار اإلجاابت اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز )
نتيجة ابستخداـ . تتم معاجلة ال132( = 1×  1( + )2×  1( + )3×  6+ )

٪ على قيمة n / (5 X N) X 100الصيغة القياسية ادلطلقة )٪( = حصل 
 . ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.77.64

 .الناطق األصلي( أحب ادلشاركة يف تقييم التعلم من 5
 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:

 
P5 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق جدا 

 32.4 29.4 29.4 10 متوسطة
 70.6 38.2 38.2 13 موافق
 100.0 29.4 29.4 10 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

أكلئك الذين يوافقوف بقوة على بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف 
٪( ، كأكلئك 38.2طالبنا ) 13٪( ذكركا أهنم يتفقوف مع 29.4طالب ) 10

٪( ، كالطالب الذين ذكركا ال أكافق 29.4أشخاص زلايدين ) 10الذين ذكركا 
٪(. بناءن على تكرار ىذه اإلجاابت ، مت  2.9بشدة ما يصل إىل طالب كاحد )

×  1( + )3×  10( + )4×  13( + )5×  10احلصوؿ على درجة اإلصلاز )
. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة القياسية ادلطلقة )٪( = ف / 133( = 1
. ىذه القيمة يف معايَت قوية 78.23٪ على قيمة 100ف ( حصل ×  4)

 للغاية.
 ( مع كجود متحدثُت أصليُت ، ربسن النطق / النطق ابللغة العربية.6

 جاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:ديكن رؤية توزيع إ
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P6 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 5.9 5.9 5.9 2 غير موافق 

 41.2 35.3 35.3 12 متوسطة

 73.5 32.4 32.4 11 موافق
 100.0 26.5 26.5 9 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
 11٪( طالب يوافقوف على ما يصل إىل 26.5طالب ) 9على ما يصل إىل 

ا ) 12٪( ، كالطالب الذين يعلنوف 32.4طالبنا ) ٪( كأكلئك 35.3طالبنا زلايدن
٪(. بناءن على تكرار ىذه اإلجاابت ، مت 5.9)الطالب  2الذين ال يوافقوف 

×  2( + )3×  12( + )4×  11( + )5×  9احلصوؿ على درجة اإلصلاز )
. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة )٪( = ف / 127( = 1
. ىذه القيمة يف معايَت قوية 74.70٪ على قيمة 100ف. ( حصل ×  4)

 للغاية.
ريت على التحدث ابللغة العربية عندما يتم تدريسها من قبل ( تتحسن قد7

 متحدثُت أصليُت.
 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:

 
P7 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 11.8 11.8 11.8 4 غير موافق 

 41.2 29.4 29.4 10 متوسطة
 85.3 44.1 44.1 15 موافق
 100.0 14.7 14.7 5 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع
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بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
٪( ، كالطالب الذين يوافقوف على ما يصل 14.7طالب ) 5على ما يصل إىل 

٪( 29.4زلايد ) 10٪( ، كالطالب الذين يعلنوف 44.1طالبنا ) 15إىل 
ادنا (. استن11.8طالب ) 4كالطالب الذين يقولوف ال توافق على ما يصل إىل 

( 4×  15( + )5×  5إىل تكرار اإلجاابت اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز )
. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة 123( = 2×  4( + )3×  10+ )

. ىذه 72.35٪ على قيمة 100ف ( حصل ×  4القياسية ادلطلقة )٪( = ف / )
 القيمة يف معايَت قوية للغاية.

 .الناطق األصليتابعة احملاضرات العربية اليت يدرسها ( أان دائمنا شغوؼ دب8
 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:

 
P8 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق 

 29.4 26.5 26.5 9 متوسطة
 79.4 50.0 50.0 17 موافق
 100.0 20.6 20.6 7 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
٪( من الطالب الذين يوافقوف على ما يصل إىل  20.6) 7على ما يصل إىل 

٪(  26.5طالب زلايدة ) 9الذين يعلنوف ٪( ، كالطالب  50.0طالبنا ) 17
٪(. بناءن على تكرار ىذه 2.9كالطالب الذين خيتلفوف ما يصل إىل طالب كاحد )

×  9( + )4×  17( + )5×  7اإلجاابت ، مت احلصوؿ على درجة اإلصلاز )
. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 142( = 2×  1( + )3

. ىذه القيمة 77.64٪ مت احلصوؿ عليها بقيمة 100× ف ( ×  5)٪( = ف / )
 يف معايَت قوية للغاية.
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 ( أستخدـ اللغة األـ كوسيلة دلمارسة شجاعيت يف شلارسة التحدث ابللغة العربية.9
 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:

 
P9 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق جدا 

 5.9 2.9 2.9 1 غير موافق
 44.1 38.2 38.2 13 متوسطة
 88.2 44.1 44.1 15 موافق
 100.0 11.8 11.8 4 موافق جدا

  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
 15٪( من الطالب الذين يوافقوف على ما يصل إىل 11.8) 4على ما يصل إىل 

ا ) 13٪( ، كالطالب الذين يعلنوف 44.1طالبنا ) ٪( ، جييب 38.2طالبنا زلايدن
٪( كالطالب 2.9) 1 الطالب على ذلك أبهنم ال يوافقوف على ذلك ما يصل إىل

٪(. استنادنا إىل تكرار 2.9الذين ذكركا اختلفوا بشدة ما يصل إىل طالب كاحد )
 13( + )4×  15( + )5×  4اإلجاابت اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز )

. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة 122( = 1×  1( + )2×  1( + )3× 
٪ على قيمة n / (5 X N) X 100القياسية ادلطلقة )٪( = حصل 

 . ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.71.76
 

P10 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5.9 5.9 5.9 2 غير موافق 
 29.4 23.5 23.5 8 متوسطة
 79.4 50.0 50.0 17 موافق
 100.0 20.6 20.6 7 موافق جدا

  100.0 100.0 34 مجموع

  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع



33 

 

 
 

بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة على 
٪( ، 50طالبنا ) 17٪( ، كالطالب كأكلئك الذين يوافقوف ىم 20.6طالب ) 7

طالب  2٪( كأكلئك الذين يقولوف ال يوافق 23.5أشخاص ) 8كالطالب زلايدة 
×  7درجة اإلصلاز )٪(. بناءن على تكرار ىذه اإلجاابت ، مت احلصوؿ على 2.9)
. تتم معاجلة النتيجة 131( = 2×  2( + )3×  8( + )4×  17( + )5

٪ حصلوا على 100× ف ( ×  5ابستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة )٪( = ف / )
 ٪. ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.77.05قيمة 

ب ابللغة ( عند تعلم ادلتحدث األصلي ، اعتاد دائمنا على التفاعل مع الطال2
 العربية

 ديكن االطالع على توزيع إجاابت الطالب حوؿ البياف يف اجلدكؿ التايل:
P11 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق جدا 

 5.9 2.9 2.9 1 غير موافق
 38.2 32.4 32.4 11 متوسطة

 76.5 38.2 38.2 13 موافق
 100.0 23.5 23.5 8 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
٪( ، 38.2طالبنا ) 13٪( كأكلئك الذين يتفقوف مع 23.5طالب ) 8على 

ا ) 11كالطالب الذين ذكركا  األشخاص  1٪( ، خيتلفوف 32.4شخصنا زلايدن
تر ٪(. بناءن على توا2.9٪( كالذين خيتلفوف بشدة مع طالب كاحد )2.9)

×  11( + )4×  13( + )5×  8اإلجاابت اليت حصلت عليها درجة اإلصلاز )
. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة 128( = 1×  1( + )2×  1( + )3

٪ على قيمة n / (4 X N) X 100القياسية ادلطلقة )٪( = حصل 
 ٪. ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.75.29
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 ، يستخدـ ادلتحدثوف األصليوف لغة يسهل فهمها( يف تدريس اللغة العربية 3
 ديكن االطالع على توزيع إجاابت الطالب حوؿ البياف يف اجلدكؿ التايل:

 
 

 

P12 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 11.8 11.8 11.8 4 غير موافق 

 55.9 44.1 44.1 15 متوسطة
 85.3 29.4 29.4 10 موافق

 100.0 14.7 14.7 5 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
٪( ، 29.4طالب ) 10٪( كأكلئك الذين يوافقوف على 14.7طالب ) 5على 

ا  15كأكلئك الذين يعلنوف  ٪( كأكلئك الذين يقولوف ال يوافق 44.1)طالبنا زلايدن
٪(. بناءن على تواتر اإلجاابت اليت حصلت عليها درجة اإلصلاز 11.8طالب ) 4
. تتم معاجلة 133( = 2×  4( + )3×  15( + )4×  10( + )5×  5)

٪ 100× ف ( ×  4النتيجة ابستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة )٪( = ف / )
 ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.٪. 78.23حصلوا على قيمة 

( يف تدريس اللغة العربية ، فإف القواعد اليت يستخدمها ادلتحدثوف األصليوف 4
 عندما يكوف التدريس سهل الفهم

 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:
 

P13 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 11.8 11.8 11.8 4 غير موافق 
 41.2 29.4 29.4 10 متوسطة
 88.2 47.1 47.1 16 موافق
 100.0 11.8 11.8 4 موافق جدا

  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع
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استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
 16٪( من الطالب الذين يوافقوف على ما يصل إىل 11.8) 4على ما يصل إىل 

٪( كالطالب 29.4أشخاص ) 10٪( ، كالطالب حياديوف حىت 47.1طالبنا )
ذه ٪(. بناءن على تكرار ى11.8أشخاص ) 4الذين خيتلفوف ما يصل إىل 

×  10( + )4×  16( + )5×  4اإلجاابت ، مت احلصوؿ على درجة اإلصلاز )
. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة القياسية ادلطلقة 122( = 2×  4( + )3

٪. ىذه القيمة يف 71.76٪ حصلوا على قيمة 100× ف ( ×  5)٪( = ف / )
 معايَت قوية للغاية.

سهل فهم ادلفردات اليت يستخدمها ادلتحدثوف ( يف تعليم اللغة العربية ، من ال5
 األصليوف عند التدريس

 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:
 

P14 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق جدا 

 5.9 2.9 2.9 1 غير موافق
 32.4 26.5 26.5 9 متوسطة

 79.4 47.1 47.1 16 موافق
 100.0 20.6 20.6 7 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
٪( طالب كأكلئك الذين يوافقوف على ما 20.6طالب ) 7على ما يصل إىل 

ا ما يصل إىل 47.1طالبنا ) 16يصل إىل  طالب  9٪( ، ذكر الطالب زلايدن
لئك ٪( ككذلك أك 2.9٪( ، الذين قالوا ال توافق على طالب كاحد )26.5)

٪(. بناءن على تكرار اإلجاابت 2.9الذين ال يوافقوف بشدة على طالب كاحد )
 1( + )3×  9( + )4×  16( + )5×  7اليت حصلت عليها درجة اإلصلاز )
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. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة القياسية 129( = 1×  1( + )2× 
ىذه ٪. 75.88٪ على قيمة n / (5 X N) X 100ادلطلقة )٪( = حصل 

 القيمة يف معايَت قوية للغاية.
 ( يستخدـ ادلتحدث األصلي أساليب التعلم غَت الرتيبة6

 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:
 

P15 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق 

 20.6 17.6 17.6 6 متوسطة
 79.4 58.8 58.8 20 موافق

 100.0 20.6 20.6 7 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
٪( طالب كأكلئك الذين يوافقوف على ما 20.6طالب ) 7على ما يصل إىل 

ا يصل إىل 58.8طالبنا ) 20إىل  يصل  6٪( ، كالطالب الذين يعلنوف زلايدن
٪( ككذلك أكلئك الذين يعلنوف ال أكافق على طالب كاحد 17.6طالب )

×  7٪(. بناءن على تكرار ىذه اإلجاابت ، مت احلصوؿ على درجة اإلصلاز )2.9)
. تتم معاجلة النتيجة 135( = 2×  1( + )3×  6( + )4×  20( + )5

٪ حصلوا 100× ف ( ×  4ابستخداـ الصيغة القياسية ادلطلقة )٪( = ف / )
 ٪. ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.79.41على قيمة 

 ( يستخدـ ادلتحدثوف األصليوف مصادر تعليمية أخرل يف تدريس اللغة العربية.7
 ديكن االطالع على توزيع إجاابت الطالب حوؿ البياف يف اجلدكؿ التايل:

 
P16 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 29.4 29.4 29.4 10 متوسطة 
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 70.6 41.2 41.2 14 موافق
 100.0 29.4 29.4 10 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

من  ٪(29.4) 10بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف ىناؾ 
٪( 29.4طالب ) 10٪( كافقوا ، ك 41.2٪ )14الطالب كافقوا بشدة ك 

×  10زلايدكف. بناءن على تكرار ىذه اإلجاابت ، مت احلصوؿ على درجة اإلصلاز )
. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ 136( = 3×  10( + )4×  14( + )5

عليها بنسبة  قيمة مت احلصوؿ× ف( ×  4الصيغة ادلعيارية ادلطلقة )٪( = ف / )
 ٪. ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.80٪ بنسبة 100

( ادلتحدثوف األصليوف يساعدكف الطالب عندما جيدكف صعوبة يف تعلم اللغة 8
 العربية

 ديكن االطالع على توزيع إجاابت الطالب حوؿ البياف يف اجلدكؿ التايل:
 

P17 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5.9 5.9 5.9 2 غير موافق 
 41.2 35.3 35.3 12 متوسطة
 73.5 32.4 32.4 11 موافق
 100.0 26.5 26.5 9 موافق جدا

  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

٪( من 26.5) 9استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف ىناؾ 
( 35.3طالبنا ) 12٪( كافقوا ، ك 32.4شخصنا ) 11ك  الطالب كافقوا بشدة

٪(. بناءن على تكرار 5.9طالب ) 2صرحوا ابحلياد ، كأكلئك الذين عارضوا 
×  12( + )4×  11( + )5×  9اإلجاابت اليت حصلت عليها درجة اإلصلاز )

. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة القياسية ادلطلقة 129( = 2×  2( + )3
٪. ىذه القيمة يف 75.88٪ حصلوا على قيمة 100× ف ( ×  5= ف / ))٪( 

 معايَت قوية للغاية.
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 ( الفصوؿ اليت يدرسها ادلتحدثوف األصليوف تشعر أبهنم أكثر نشاطنا كتواصالن 9
 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:

 

P18 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق جدا 
 5.9 2.9 2.9 1 غير موافق
 41.2 35.3 35.3 12 متوسطة
 73.5 32.4 32.4 11 موافق

 100.0 26.5 26.5 9 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة على 
٪( ، ك 32.4طالبنا ) 11٪( من الطالب كأكلئك الذين يوافقوف على 26.5) 9

٪( صرحوا ابحلياد ، كأكلئك الذين مل يوافقوا أكافق على طالب 35.3طالبنا ) 12
ا )2.9كاحد ) . بناءن على تواتر ٪(2.9٪( كمن يعارض بشدة طالبنا كاحدن

×  12( + )4×  11( + )5×  9اإلجاابت اليت حصلت عليها درجة اإلصلاز )
. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة 128( = 1×  1( + )2×  1( + )3

٪ على قيمة n / (5 X N) X 100القياسية ادلطلقة )٪( = حصل 
 ٪. ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.75.29

 ربدث الناطقُت هبا عند تدريس اللغة العربية تتوافق مع توقعايت.( سرعة 10
 ديكن رؤية توزيع إجاابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:

 

P19 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 14.7 14.7 14.7 5 غير موافق 

 41.2 26.5 26.5 9 متوسطة

 85.3 44.1 44.1 15 موافق
 100.0 14.7 14.7 5 موافق جدا
  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع
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٪( من الطالب 14.7٪ )5بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف 
٪ من الطالب 10٪( من الطالب يوافقوف ، 44.1٪ )15يوافقوف بشدة ك 

٪(. بناءن 14.7٪ من الذين خيتلفوف الطالب )5٪( ك 26.5يعلنوف زلايدة )
×  15( + )5×  5على تكرار ىذه اإلجاابت ، مت احلصوؿ على درجة اإلصلاز )

. تتم معاجلة النتيجة ابستخداـ الصيغة 122( = 2×  5( + )3×  9( + )4
٪ حصلوا على قيمة 100× ف ( ×  4القياسية ادلطلقة )٪( = ف / )

 ٪. ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.71.76
( يتماشى حجم الصوت عندما يعلم ادلتحدث األصلي اللغة العربية مع 11

 توقعايت
 ابت الطالب خبصوص ىذه العبارات يف اجلدكؿ التايل:ديكن رؤية توزيع إجا

 
P20 

 FrequencY Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2.9 2.9 2.9 1 غير موافق جدا 

 5.9 2.9 2.9 1 غير موافق
 32.4 26.5 26.5 9 متوسطة
 79.4 47.1 47.1 16 موافق
 100.0 20.6 20.6 7 موافق جدا

  100.0 100.0 34 مجموع

 Output SPSS V.24 IBM : ادلرجع

استنادنا إىل اجلدكؿ أعاله ، ديكن مالحظة أف أكلئك الذين يوافقوف بشدة 
٪( ، 47.1طالبنا ) 16٪( من الطالب ، كالذين يوافقوف على 20.6) 7على 

٪( كأكلئك الذين خيتلفوف طالب كاحد 26.5طالب زلايدكف ) 9كلديهم 
ناءن ٪(. ب2.9٪( كأعرب أيضنا عن عدـ موافقتو بشدة على طالب كاحد )2.9)

×  16( + )5×  7على تكرار ىذه اإلجاابت ، مت احلصوؿ على درجة اإلصلاز )
. يتم معاجلة النتيجة 124( = 1×  1( + )2×  1( + )3×  9( + )4
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٪ n / (5 X N) X 100ابستخداـ الصيغة القياسية ادلطلقة )٪( = حصل 
 ٪. ىذه القيمة يف معايَت قوية للغاية.72.94على قيمة 

 أعاله ، ديكن عمل ملخص يف اجلدكؿ على النحو التايل: العشرين من البياانت
 

8.0 جدول  
 على الناطق األصلي رأم طالب عن تلخيص نتائج إجاابت الطالب

 ادلعيار (%) نتيجة رلموع رقم
 قوية جدا 85,29 145 1
 قوية جدا 81,76 139 2
 قوية جدا 7,23 133 3
 قوية جدا 77,64 132 4
 قوية جدا 78,23 133 5
 قوية 74,70 127 6
 قوية 72,35 123 7
 قوية 77,64 142 8
 قوية 71,76 122 9

 قوية جدا 77,05 131 10
 قوية جدا 75,29 128 11
 قوية جدا 78,29 133 12
 قوية 71,76 122 13
 قوية جدا 75,88 129 14
 قوية جدا 79,41 135 15
 قوية جدا 80 136 16
جداقوية  75,88 129 17  
 قوية جدا 75,29 128 18
 قوية 71,76 122 19
 قوية 72,94 124 20

  1531,15 رلموع
 قوية جدا :9,:; معدؿ
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استنادنا إىل تلخيص درجات إجاابت الطالب حوؿ تصورات الطالب للمتحدثُت 
 مث. ٪76,56 درجةاألصليُت أعاله ، من ادلعركؼ أنو مت احلصوؿ على متوسط 

 :التالية ابدلعايَت مقارنتو يتم ، القيمة دلتوسط تفسَت لتقدًن
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8.6 جدول     
 ادلعيار ادلتغري لبحوث عقياس ليكرت

 ادلعيار النسبة
 قوية جدا 100% - 76%
 قوية 75%- 51%
 ضعيفة 50% - 26%
 ضعيفة جد 25% - 0%

 
استنادنا إىل ادلعايَت ادلذكورة أعاله ، ديكن مالحظة أف درجة إجاابت الطالب 

 يف ٪76,56 قيمةحوؿ تصورات الطالب للمتحدثُت األصليُت مع متوسط 
ا عالية كادلعايَت ، ٪100 - ٪76 الفاصلة الدرجة  االستنتاج ديكن ، كىكذا. جدن

اجلامعة  2017 ك 2016 لربانمج األصليُت للناطقُت الطالب تصور أف
لدراسة اللغة العربية حوؿ تعلم اللغة العربية مرتفع  اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي

 للغاية.
 ربليل البياانت .3

بل اختبار الفرضية ، جيب على الباحث أكالن إجراء اختبار ادلتطلبات ادلسبقة 
كىو شرط أساسي قبل اختبار قيمة ارتباط تصورات الطالب حملاضرم اللغة األـ يف 

. يف شعبة اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي على الناطق األصلي
 .24.0IBM SPSSابستخداـ برانمج  يتم تنفيذ ىذا االختبار ادلسبق

 ادلباحثة  . ب
يمة التصور ادلتغَت للطالب حوؿ توفَت مادة اللغة قمن حساب متوسط 
٪. كىذا يعٍت أف تصورات الطالب لتعلم 76,56العربية ابالصلكارااي بنسبة 

اللغة العربية من قبل الناطقُت هبا يف فئة "قوية للغاية" ، أم على فًتات تًتاكح 
تدريس اللغة  طالب إدراؾ٪. يف حُت أف حساب متوسط 100 -٪ 75بُت 
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كاف بنتيجة   2017 ك 2016فصل  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي العربية
حلساب الثاين ىو اللغة األـ كأحد عوامل النجاح يف تعلم اللغة . ا132.8

 كاليت 75.78 كبنسبة 128.8 درجةالعربية ، حيث يُنظر إليو من متوسط 
ا القوية الفئة يف تضمينها يتم  مالحظة ديكن. ٪100 - ٪75 فًتات على جدن
سامهوا يف ربسُت القدرة على تعلم اللغة العربية يف برانمج  الناطق األصلي أف

 .2017ك  2016 تدريس اللغة العربيةالدراسة 
ذباه  2017ك  2016لعامي  تدريس اللغة العربية. تصورات طالب 1

 احملاضرين األصليُت يف تعلم اللغة العربية
احلصوؿ اإلدراؾ ىو ذبربة األشياء أك األحداث أك العالقات اليت مت 

عليها من خالؿ استنتاج ادلعلومات كتفسَت الرسائل. كبعبارة أخرل ، فإف 
االستجابة تعطي معٌت للتحفيز احلسي. يتم ربديد اإلدراؾ من خالؿ 
خصائص األشخاص الذين يستجيبوف للمنبهات كال يتحدد بنوع أك شكل 

دلفهـو ادلنبو. تثبت الدراسة أف القيمة االجتماعية لشيء ما تعتمد على ا
 االجتماعي للشخص الذم يصدر احلكم.

التصورات كادلعرفية عن البيئة ىي مكوانت كتوجو دعاة محاية البيئة اليت 
يقـو هبا الناس. كاف كورت ك ليفُت قد فعال ذات مرة أف ربط اإلدراؾ 

ادلوجو إىل اإلدراؾ الذم ينتج عنو  مساحة احلياةابألفعاؿ كاألفكار ىو 
ذلك ، قاؿ داكنز كستيا إف السلوؾ البشرم اخلاص  السلوؾ. عالكة على

؛ يسمار يوسفيعتمد على اخلريطة ادلعرفية للفرد ادلهتم ببيئتو اخلاصة. )
1907 :107) 
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ديكن رؤية تعريف اإلدراؾ من التعريف األصلي كالتعريف الذم قدمو 
يزية( بعض اخلرباء. من الناحية اللغوية ، أييت اإلدراؾ من كلمة اإلدراؾ )اإلصلل

،  Sobur، شلا يعٍت تلقي أك أخذ ) percipareمن اإلدراؾ الالتيٍت ؛ من 
( 1(. كفقنا للقاموس الكامل لعلم النفس ، فإف اإلدراؾ ىو: )2003: 445

عملية معرفة أك التعرؼ على األشياء كاألحداث ادلوضوعية دبساعدة احلواس ، 
رلموعة استشعار مع ( Titchener( )3( الوعي ابلعمليات العضوية ، )2)

( متغَتات تعوؽ أك تتدخل ، 4إضافة معاين مستمدة من اخلربة يف ادلاضي ، )
( إدراؾ بديهي 5مستمدة من قدرة ادلنظمات على التمييز بُت ادلنشطات ، )

، Chaplinللحقيقة ادلباشرة أك ادلعتقدات اليت تتعلق ابلضركرة بشيء ما )
358 :2006.) 

أف تصورات الطالب للمتحدثُت األصليُت كابلتايل ، من ادلعركؼ 
مستمدة من الوعي الذم ينشأ من داخلهم من خالؿ ادلقارنة مع التجارب 
السابقة. كمن ىناؾ ، مت إدراؾ أنو عند تعلم اللغات األجنبية ، خاصة العربية 
، جيب أف يكوف ىناؾ متحدث لغة قادر على تقريب الطالب لفهم اللغة 

ا. إىل جا نب ذلك ، ىناؾ حاجة لتحسُت طرؽ االتصاؿ حبيث العربية جيدن
اجلامعة اإلسالمية احلكومية يكوف تعلم اللغات أكثر إاثرة لالىتماـ. يف 

، ديكن مالحظة أف تصورات الطالب مبنية من قبل زلاضر  ابلنكارااي
يتحدث متحداثن أصلينا حبيث يكوف تعلم اللغة العربية أفضل بكثَت. ديكن 

 تقدًن ذبربة جيدة جدنا حبيث يشعر الطالب ابإلعجاب للمتحدثُت األصليُت
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اجلامعة اإلسالمية احلكومية  تدريس اللغة العربيةيف تعلم اللغة العربية يف 
 .ابلنكارااي

تظهر بياانت البحث أف ىناؾ عالقة لبناء تصورات بُت ادلتحدث 
األصلي كالطالب يف تعلم لغة أجنبية حىت يتمكن ادلتحدث األصلي من 

 تشجيع الطالب على ادلشاركة مباشرة يف احملادثة العربية.
 . ادلهم ىو ادلتحدث األصلي يف برانمج دراسة اللغة العربية2

استنادنا إىل حقائق البحث ، يظهر أف ادلتحدث األصلي مهم جدنا يف 
تعلم اللغات ، كخاصة العربية. ادلتحدثوف األصليوف ىم األشخاص الذين 

اجلامعة  تدريس اللغة العربيةللطالب ، خاصة يف  يقدموف خربة مباشرة
 .اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي

نيسية على أهنم الناطق ابللغة اإلندك  الناطق األصلييتم تفسَت 
ابللغة العربية ىو شخص يستخدـ أك يتحدث اللغة األصلية األصلي ،

، فريرابشكل طبيعي أك ادلتحدثُت الذين كرثوا يف األصل للغات األـ )
(. كابلتايل ديكن تعريف الناطقُت ابللغة العربية على أهنم 1993: 120

األشخاص الذين يستخدموف اللغة العربية كلغة أـ )لغة أكىل( يومينا ، 
ينشأكف من العربية كغَتىا من البلداف الناطقة ابلعربية ، مثل مصر 

 كالسوداف كفلسطُت كالعراؽ كما إىل ذلك.
ابلغ األمهية. مت  الناطق األصلييف تعلم اللغات األجنبية ، يصبح دكر 

( ، أف كجود متحدثُت أصليُت 1992الكشف عن ذلك من قبل ستَتف )
يف الفصل الدراسي سيساعد مواضيع اللغة األجنبية على فهم أفكار 
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كمشاعر رلتمع مستخدمي اللغة ادلستهدفة. ادلتحدثوف األصليوف لديهم 
يف اللغة كالثقافة. سيساعد ذلك متعلمي اللغة األجنبية على  )األصالة(

تعلم لغة كثقافة رلتمع اللغة ادلستهدفة. لذلك ، يوصي ستَتف ابستخداـ 
 تدريس اللغة العربيةيف دركس اللغة كفقنا لنتائج البحث يف  الناطق األصلي

 .2017ك  2016 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي
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 الباب اخلاعس
 اإلختتام

 اإلستنباط .أ 
آراء طالب قسم تعليم اللغة العربية عن  من نتائج البياانت

على الناطق األصلي يف تعليم اللغة العربية  2017ك  2016للمرحلة 
ادلدرجة يف  ابلنكاراايلشعبة تدريس اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية 

ا". كيتضح ذلك من خالؿ حساب متوسط  تصنيف  إدراؾ"قوية جدن
 فًتات على يقع كالذم ٪76.56 بنسبة األصليُت للمتحدثُت الطالب
 .٪100- ٪75 بُت تًتاكح

 التوصيات .ب 
من ادلتوقع أف يقـو الباحث التايل بفحص أكثر من متغَت كاحد 

 ، كالعالقة بُت ادلتغَتين كما إىل ذلك. Yك  X، على سبيل ادلثاؿ متغَتم 
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