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الباب الرابع
نتائج البحث
عامة لمكان البحث
أ .صورة ّ
 )1النبذة عن المسكن المعهد الجامعة فى الجامعة اإلسالميّة الحكوميّة
بالنكارايا
كان سعي اذليئة أو عُت اجملتمع لي ِ
وجد رأي قيام كلّيّة الًتبيّة اجلامعة
ُ
تكون كلّيّة الًتبيّة اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة أنتاسارى بالنكا رايا ثقال جهاده.
عُت اجملتمع و العلماء و كذالك بعض ادلوظّف الذى يسكن ىف بالنكا رايا ِ
نشْيطا
الرأي لقيام كلّيّة الًتبيّة الذى يكون رأي جامعا عند حاصل مشاورة
ج ّدا ىف نقل ّ
ادلرة يُ ْع َقد ادلشاورة لتكون قيام كلّيّة
عُت اجملتمع و العلماء و كذالك ادلوظّفّ .أول ّ
الًتبيّة ىي ادلشاورة ىف التاريخ  99نوفمرب  1971م الىت حاصلها على النحو
التّاىل:
ّ )1أّنم موافق لقيام اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكا رايا و كذالك
ِّ )9
يشكل جلنة التعليم الكلّيّة الًتبيّة
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كلّيّة الًتبيّة بالنكا رايا كانت رمسيّةً ىف التارخ  1فرباير  .1979تَ ْرتَِقى
ت َقدُّمها عند مدير اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة أنتاسارى باذمارماسُت يُ ْعلِن رمسيّة
كلّيّة الًتبيّة بالنكا رايا ىف التاريخ  16مارس  1979الذى يُ ْع َمل مباشرة باألستاذ
درس .ه م .ماستور جهري ,م أ الذى كان يُ ْعلِن أ ّن كلّيّة الًتبيّة بالنكا رايا حتت
تأسيس اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة أنتاساري باذمارماسُت.
ىف التاريخ  1من يوليو  1975بنمرة ,02/YFT/PR./1975 :مدبّر
مؤسسة كلّيّة الًتبيّة اجلامعة بالنكا رايا يُ ْع َقد تغيَت و تَكميل ختم اخلدمة الكليّة
ّ
الًتبيّة بالنكا رايا من اخلتم السابق ليس ىناك كلمة اجلامعة و ّأما ىف اخلتم اجلديد
ىناك كلمة اجلامعة بكتابة العربيّة.
وضعُها
إذا بتغيَت إدارة العمليّة و بتغيَت ختم كلّيّة الًتبيّة بالنكا رايا ْ
كذالك يرتقى بإخراج الرسالة القرار بنمرة ,Kep/D.V/218/75 :ىف التاريخ 3
اإلسالمي ادلصلحة (اإلدارة)
نوفمرب  1975من مدير جنرال إشراف اجملتمع
ّ
تطور وضع كلّيّة الًتبيّة بالنكارايا حتت مراقبة ُمنَ ِّسق اجلامعة
ال ّدينيّة عن تغيَت ُّ
اإلسالميّة األىليّة والية الرابع ىف سورابايا كرئيسو مدير اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة
سونان أمفيل سورابايا .كلّيّة الًتبيّة اجلامعة تكون رمسيّةً ىف التاريخ  9من يوليو
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الرؤية و
 .1988لتغيَت وضع  STAINتكون  IAINبالنكا رايا في َك ِّون ادلناىج لنيل ّ
ادلكمل ىو
مهمة اللتان تكون َّ
اذلمة و اذلدف اجلامعة .إحدى من ذالك اجلزء ِّ
مسكن معهد اجلامعة.
قام ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا منذ السنة
 9119ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا .دورة العجلة ادلنظّمة ىف حولة
ادلكمل فيو بعضا
متنوع اجلزء ِّ
اجلامعة ىي ِمْن َهاج الذى ادلتعلِّق بعضهم ببعضاِّ .
اذلمة و ىدف اجلامعة.
الرؤية و مهمة اللتان تكون َّ
لبعض يَ ْ
ض ُف ُر ادلناىج لنيل ّ
ادلكمل ىو ادلسكن و اجلامعة و ادلسجد و ادلنهاج احملاضرة
إحدى من ذالك اجلزء ِّ
ادلتمم.
ِّ
قيام ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا ىو تَ ْت ِمْيم
ادلنهاج ادلتعلّق بُت ادلثَقَّف و الع ِ
الديٍت ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة
اط ِف ّي و
َ
ّ
ُ
يش ِّكل شخصيّة
بالنكارايا .و لذالك ادلعهد اجلامعة كاجملال
األكادميي سوف َ
ّ
يقوى عمليَّة احملاضرة.
اإلسالمي جبانب كاألسس الذى ِّ
أىداف ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا ىي)1 :
يوجد بيئة اإلسالميّة اجليّدة )9 .يوجد طالّب اجلامعة الذى ذلم مهارة قرائة القرآن
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اإلجتماعي.
يؤدى بأخالق الكرمية ىف تَ َفاعُل
و ذلم نَظَر خمَْرج عن اإلسالمِّ )3 .
ّ

ِ
ِ
القوة و الرغبة و ادلوىبة للطالبّ )5 .يؤِّدى باستخدام اللغة
ََْ )4يفر و يس ُّن ّ
العربيّة و اإلذمليزيّة ىف يوميّة.
يسبَّب بالضعيف دخول
ادلعهد كذالك لو نافع كالتحليل أنواع النقصان َ
الطالب إىل اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا؛ ّإما من جهة مهارة قرائة القرآن
اإلسالمي.
و مهارة استخدام اللغة و كذالك فهم أسس
ّ
ّأما وجود ادلعهد اجلامعة سوف يكون درجة لتغيَت اجلامعة اإلسالميّة
اإلندونيسي و لو مهارة ىف فهم
احلكوميّة بالنكارايا الذى يَطْبَع علماء ادلسلم
ّ
الكتب باستخدام اللغة العربيّة و اإلذمليزيّة و لو مهارة ىف استعمال احلاسبة و أخذ
ادلنطقي و احلرج و احمللّل و
اإلعالنات ىف الشبكة الدوليّة و لو مهارة ىف تفكَت
ّ
مبؤثِّر.
علمي و كذالك لو مهارة لتحليل ادلشكلة َ
ّ
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 )2رؤية و مهمة المسكن المعهد الجامعة فى جامعة اإلسالميّة الحكوميّة
أ .رؤية المسكن المعهد الجامعة
ّأما رؤية ادلسكن ادلعهد اجلامعة ىف جامعة اإلسالميّة احلكوميّة على
النحو التايل :
"ليكون مكان تربيّة العقيدة ولتقوًن العلوم اإلسالمي و تشكيل روح
ّ
الشخصيّة و اإلبداع و ادلاىرة ىف اللغة األجنبيّة".
ب .مهمة المسكن المعهد الجامعة
لوصول اىل تلك الرؤية ,اذا أ ّن مسكن ادلعهد اجلامعة ىف جامعة
اإلسالميّة احلكوميّة يهتج عن بياّنا اىل شكل ادلهمة اآلتية :
 .1يثابت العقيدة اإلسالميّة بطريقة العبادة
تعمق ىف قِيَم احملتَ َوى فيو
 .2يعطى مهارة قرائة القرآن و ُّ
اإلجتماعي.
يؤدى بأخالق الكرمية ىف تَ َفاعُل
ِّ .3
ّ

ِ
ِ
القوة و الرغبة و ادلوىبة الطالب.
ََْ .4يفر و يس ُّن ّ
ّ .5يؤِّدى باستخدام اللغة العربيّة و اإلذمليزيّة ىف يوميّة.
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 )3مشرفات و أعضاء فرقة العربيّة فى معهد الجامعة للبنات فى الجامعة
اإلسالميّة الحكوميّة ببالنكارايا
جدول 1
دفتر مشرفات فرقة العربيّة فى معهد الجامعة
السنة الدراسيّة 2016/2015
النمرة

اإلسم

قسم

.1

ديفي نوفيتاساري

كاتبة

.2

ريٍت إستيكا

رئيسة

.3

سلنفسيّة

قسم التعليم

.4

فتمي أماليا

قسم اللغة

.5

فوجي لستاري

الفن/الرغبة و ادلوىبة
قسم ّ

.6

غّب تاميا
ّ

قسم الدينيّة

.7

السعديّة
حليمة ّ

قسم ادلالية

.8

أفرلّينت

قسم الشركة و القفطَت
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بأساس جدول السابق ,معروف أ ّن عدد مشرفة فرقة العربيّة ىف معهد اجلامعة
عددىن ذتانية أنفار.
للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا
ّ
جدول 2
دفتر األعضاء مسكن معهد الجامعة فى معهد الجامعة للبنات
السنة الدراسيّة 2016/2015
النمرة

طبقة/بناء

عدد

1

2

طبقة  /1بناء 3

 14أنفار

طبقة  /2بناء 3

 23أنفار

طبقة  /3بناء 3

 16أنفار

طبقة  /4بناء 3

 11أنفار
 72أنفار
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بأساس جدول السابق ,معروف أ ّن عدد عضوات الفرقة العربيّة ىف معهد
عددىن قدر  72أنفار.
اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا
ّ
 )4أ ّن المشرفة الفرقة العربيّة فى مسكن المعهد الجامعة للبنات الحكوميّة
لهن الخلفية اآلتية
ببلنكاريا ّ
أ .مل تزل يدرسن ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا
ذلن اخلربة لتدريس اللغة العربيّة
ب .مل يكن ّ
يومهن
ذلن اخلربة الكثَتة لنطق اللغة العربيّة ىف
ّ
ج .ليس ّ
بعضهن تكون ادلشرفة من سنة الدراسيّة  9115 /9114و بعض اآلخر
د .أ ّن
ّ
تكون ادلشرفة ىف سنة الدراسيّة .9116/9115
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ب .مشكالت تطبيق استخدام اللغة العربية للطالبات "الفرقة العربيّة" فى معهد
الجامعة للبنات
(أ) استخدام اللغة العربية للطالبات "الفرقة العربيّة" فى معهد الجامعة للبنات
ادلهمة ىف حياة النّاس ,بكيفيّة متسلسل حسب
اللغة ىي آلة احملادثة ّ
التقوًن منفعة اللغة ىي ليُظ ِهر تعبَت النّفس و آلة احملادثة و آلة إلجياد توحيد
االجتماعي.
االجتماعي و آللة مراقبة
كلّ ٍّي و تكييف
ّ
ّ
درس ىف ادلدارس و ادلعاىد االسالميّة .ىم يع ّد
اللغة العربيّة عموما يُ َ
لكن اآلن
ادلساكن لوسائل ترقية قدرة
ّ
التحددث باللغة العربيّة لطالّهبم .و ّ
اخلطوة .لكن ىف ىذا ادلسألة أ ّن
كذالك كثَت من اجلامعات الىت تتبع تلك ّ
مرة ىف حال احلسن وض ّدىا.
إستعمال اللغة ىف ادلسكن ّ
و احلاصل مقابلة الكاتبة مبشرفة الفرقة العربيّة ىف مسكن ادلعهد اجلامعة
ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببلنكاريا ,أكثر منهم يقول أ ّن اإلستعمال اللغة
العربيّة ىف ىذا ادلسكن ادلعهد اجلامعة مل تبلغ إىل أقصى مبلغها ,كحديث
صحفي مبشرفة "سولنفسيّة":
ّ
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"إستعمال اللغة العربيّة مل يكن ىف أحسن احلال ,أل ّن كثَت من
ىن كذالك ليس إالّ تستعملن
العضوات تتكلّمن باللغة اإلندونيسيّة ,و ّ
1
ىن تتكلّمن باللغة العمية أو الدائرة".
لكن ّ
اللغة اإلندونيسيّة و ّ
ت بسولنفسيّة:
احلجة من ىذه ادلشكلة بسبب أنواع العوامل و كما ذَ َكَر ْ
ّ
"أل ّن يوجد األحوال اخلاصة أ ّن العضوات ىف معهد اجلامعة خاصة ىف
منهن
الفرقة العربيّة ليست كلّهن متخرجات من ادلعهد أو أكثر ّ
متخرجات من ادلدرسة احلكومية إذا كثَت منهن تعرفن من جديد عن
اللغة العربيّة و ادلفردات الاليت أعطت قسم اللغة مل تبلغ إىل أكثر
مبلغها لتذكَت أ ّن الفرصة األعمال ىف ىذا ادلعهد يبدأ من جديد".
و من ىذا احلال تقال مبشرفة فطمى أماليا:
2

"إستعمال اللغة العربيّة ىف ىذا ادلعهد ناقص".
أل ّن كما زادت "فطمى أماليا":

"أل ّن إحدى منها ,أكثر من العضوات ىف ىذا ادلعهد اجلامعة متخرجة
من مدرسة احلكوميّة و غَتىا".

1مقابلة مبشرفة سولينفسيّة ,السبت  19سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا
2مقابلة مبشرفة فتمي أماليا ,السبت  19سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا
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و كذالك تقال مبشرفة ريٌت إستيكا:
"و كثَت من العضوات الذين مل يعرفن ادلفردات من اللغة العربيّة و دمكن
عليهن أن
أ ّن اإلعطاء ادلفردات مل تبلغ إىل أكثر مبلغها ,إذا ال ميكن
ّ
3
تنطقن باللغة العربيّة كاملة و شاملة".
و حاصل ادلراقبة الكاتبة ىف ادليدان و أ ّن اإلستعمال اللغة العربيّة ىف
مسكن ادلعهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة احلكوميّة ببلنكاريا ,عند ادلراقبة
ولكن مالحظة الكاتبة عند المراقبة أ ّن عندما المشرفة تتح ّدثن
الكاتبة,
ّ
بمشرفة األخرى من غير أن تنطقن باللغة العربيّة و ولو كان يوجد هناك
قسم اللغة ال تزال ينطقن باللغة اإلندونيسيّة و ليس هناك عمل القسم
لتنبيهن.
اللغة فى فرقة العربيّة
ّ
بيانات التوثيق الذي عضد النتيجة من حديث ادلقابلة و ادلراقبة الكاتبة
افهن بصعوبة استخدام اللغة العربيّة
ىو الشريط الذى ّ
سجلت الباحثة عن إعًت ّ
ىف مساحة مسكن معهد اجلامعة و كذالك البيانات عن خلفيّة العضوات.

3مقابلة مبشرفة ريٍت إستيكا ,اخلميس 17سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا
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إذا ,بناء على ادلقابلة ,أن ادلراقبة و الوثيقة عقد الفاتشة عن إستعمال
اللغة العربيّة ىف مسكن ادلعهد اجلامعة مل يبلغ إىل أقصى مبلغها و أل ّن
لتعرب اللغة العربيّة مآلن دتام
ديهن القدرة ّ
ادلرجوة كل ّ
استعماذلا مل يبلغ إىل شئ ّ
اإلمتالء ,تقدر على ذكر ادلًتادفات عن شئ داخل ادلطبخ و احلمام و الغرفة و
الزقاق و فناء ادلعهد .و تلك األشياء ادلذكورة يبدؤا من عوامل اآلتية وىم
خلفية ادلدرسة ,نقص ادلًتادفات ,و كذالك يوجد كم من ادلشرفة خالف وح ّقر
النظام ادلوجودة ىف ادلسكن ادلعهد اجلامعة و غَت ذلك.
و الكاتبة حتلّل بأ ّن األشياء ىف مسكن ادلعهد اجلامعة غَت مناسبة
بنظريّة الذى نال الكاتبة .النظريّة الىت نالت الكاتبة عن اإلنسان من يعيش
حول البيئة اللغة سوف يستطيع أن يتكلّم باللغة العربيّة و ىف ىذه ادلنطقة
يكون مؤثّر لإلنسان يتعلّم اللغلة ,كما قال دوكتور صاحل ,من سكن ىف ادلنطقة
يدرس نفرا من
مدرسا الذى ّ
اللغة الذى يزال يدرس فيها ,ميثّل كخمسون ّ
التلميذ و سوف يكون ذالك التلميذ كفوء و مؤثّر ىف تعلّم اللغة العربيّة الذى
يزال يدرسها .إذا إستعمال اللغة العربيّة ىف مسكن ادلعهد اجلامعة البد أن
يكون درجتها مرتفعا ,للمشرفة و كذالك العضوات.

55

(ب) التطبيق الّذى استعملت المشرفة الفرقة العربيّة فى استخدام اللغة
العربيّة فى مسكن المعهد الجامعة
ادلادة و الطريقة و شيئ اآلخر لنيل اذلدف و
التطبيق ىو ميارس ّ
ألمهّية الىت سَتاد مع فرقة الىت قد خيطّط و مرتّب قبلو .و ّأما التطبيق الذى
يستعمل ىف استخدام اللغة األجنبيّة فيو أنواع التطبيق الذى كان استخدام
مبدرج ,كما ادلقابلة مبشرفة
تلك اللغة األجنبيّة كانت الب ّد
عليهن أن ّ
يسَت ّ
ّ
أفرلّينت:
األول نطّبق استخدام اللغة اإلندونيسيّة بدون اللغة
"ىف األسبوع ّ
العمية ,إ ًذا مشرفة الفرقة العربيّة يَضيع العادة استخدام اللغة العمية و
اإلندونيسي أحيانًا يستخدم اللغة اإلندونيسيّة جيّدا و
أل ّن
ّ
صحيحا".
حجتو يلقى بأفرلّينت:
دلاذا يُتّبق مبثل ذالك و ّ
"لكي عاد ًة ذلن تستخدم اللغة اإلندونيسيّة و كذالك لكي ليس
تًتجم من
ىناك صعوبة ذلن عندما تًتجم إىل اللغة العربيّة و أل ّن إذا َ
اللغة العمية
إىل اللغة العربيّة فحصيلها غَت جيّد"
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زادت أفرلّينت أ ّن:
"بعد ذالك ىف أسبوع الثاىن نطّبق استخدام اللغة ادلستعربة (اإلذمليزية
و العربيّة) .مثّ ىف أسبوع الثالث إىل اآلن نطّبق استخدام اللغة العربيّة
حتملهن
يس َِّت ّ
مبدرج و ليس مباشرًة ّ
و اإلذمليزيّة .إذا كلّهم َ
الستخدام اللغة العربيّة و اإلذمليزيّة .مثّ مشرفة كذالك تُعطَى فرصة
حرة ىف استخدام اللغة
ذلن ىف يوم األحد و ىف يوم ذالك ىن ّ
4
اإلندونيسيّة بدون اللغة العمية".
تُ َدقِّق أيضا مبشرفة حليمة السعديّة:
يومهن ّإما
وجب على العضوات الستخدام اللغة العربيّة ىف
"مشرفة تُ َ
ّ
هن حرية باللغة اإلندونيسيّة بعد
ىف احلجرة أو خارج احلجرة .ولكنّ ّ
كل العضوات تنطق باللغة
ساعة  91.11ليال .إ ًذا توجب على ّ
5
اإلندونيسيّة من الساعة  14.11إىل الساعة  91.11ليال".
حجة دلاذا ذالك احلال تطبّق أل ّن أنواع األسباب ,كما قالت
ّ
مشرفة سولنفسيّة:

ببالنكارايا

 4مقابلة مبشرفة أفرلّينت ,اخلميس  17سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا
 5مقابلة مبشرفة حليمة السعديّة ,اخلميس  17سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة
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"أل ّن كثَت من العضوات الىت خلفيّة الدراسة ىف ادلدرسة العامة أو
ىن تستطعن أن تعملن
ليس من ادلعهد و أل ّن ىف ذالك الوقت ّ
وجيبتهن و تسألن مع غَتىن عن ادلقالة أو شيئ آخر .أل ّن رأي
ّ
ىن
ادلشرفة إذا تُ َ
وجب عليهن استعمال اللغة العربيّة كل النهار ّ
منهن تعرف عن اللغة العربيّة.
كل ّ
سوف تشعرن بالصعوبة أل ّن ليس ّ
فتهن
ىن تستطعن تتعلّم أو تسألن إىل مشر ّ
حر ّ
إذا ىف ذالك وقت ّ
6
عن اللغة العربيّة أو درس اآلخر".
مرة أخرى ىف مسكن
الباحثة مباشرة تأ ّكد ىذا احلال بعمل ادلراقبة ّ
ادلعهد اجلامعة للبنات و صحيح أ ّن العضوات بعد الساعة التاسعة ليال
ترِّكزن ىف إعمال الواجبة و اإلسًتاحة و إذا احملادثة بينهن لقد يُنقص .مثّ فيو
العضوات االتى تُنفع الوقت لتعطى الصؤال إىل ادلشرفة الىت تأتى لقرائة
كشف الغياب.

7

دلتجوزة اللغة و كما
ىف مسكن ادلعهد اجلامعة أيضا تطبّق العقاب ّ
ادلقابلة الباحثة مع مشرفة فوجى لستاري:

 6مقابلة مبشرفة سولينفسيّة ,السبت  19سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا
7ادلراقبة ,األحد  4أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا

58

مبتجوزة اللغة أو تعرف األعضاء الىت تستخدم
"عندما مشرفة تقابل ّ
فادلتجوزة سوف معطى العقاب ىف ادلكان و ّأما
اللغة اإلندونيسيّة
ّ
العقاب مثل صناعة احملادثة و حفظ ادلفردات و تكون جسوسة
8
اللغة و غَت ذالك".
أ ّكدت حبسٌت:
"مرة نلت العقاب أل ّن استخدمت اللغة العمية".
ّ

9

أ ّكدت الباحثة مباشرة عن شيئ أخر إىل أعضاء الفرقة العربيّة
للبنات .ىي أندينيا وولنداري تص ّدق عن التطبيق استخدام اللغة العربيّة.
ىي تقول ىذا احلال:
كل النهار بدون اللغة
"وجب علينا استخدام اللغة اإلندونيسيّة ّ
األول مثّ ىف األسبوع الثاىن لقد وجب علينا أن
العمية ىف األسبوع ّ
نستخدم اللغة ادلستعربة (العربيّة و اإلرمليزيّة) و ىف أسبوع الثالث إىل
10
اآلن وجب علينا أن نستخدم اللغة العربيّة".
ببالنكارايا
احلكوميّة

8مقابلة مبشرفة فةجي لستاري ,السبت  19سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة
9

مقابلة حبسٌت أعضاء الفرقة العربيّة معهد جامعة ,السبت  3أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة

10

مقابلة أندينيا وولنداري أعضاء الفرقة العربيّة معهد جامعة ,السبت  3أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة
اإلسالميّة احلكوميّة
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مثّ الباحثة كذالك تؤّكد حال آخر إىل األعضاء اآلخر .ىي غلكسيا
فنكا آيوا روسيّا كذالك تص ّدق عن التطبيق استخدام اللغة العربيّة .تقول
ىذا:
"رمن معطى الرخصة من ادلشرفة ىف يوم األحد و ىف ذالك اليوم
لكن دمنوع أن نستخدم
حرية باستخدام اللغة اإلندونيسيّة و ّ
رمن ّ
وجب علينا أن
اللغة العمية .لوقت استخدام اللغة العربيّة مشرفة تُ َ
حرية
نستخدم اللغة العربيّة ىف يومنا ىف حول ادلسكن .و ّ
لكن رمن ّ
11
باستخدام اللغة اإلندونيسيّة بعد الساعة التاسعة ليال".
جبانب ذالك الباحثة توافقو حبصيل ادلراقبة السابقة ىف ميدان البحث
أ ّن التطبيق الذى استخدمن ادلشرفة الفرقة العربيّة متساو كما قالت مشرفة
ولكن ذالك النظام
أفرلّينت و حليمة السعديّة و كذالك فوجي لستارىّ .
ولكن نظام الذى يُل َقى باللسان و ادلشرفة تارةً مل تزل
ليس نظام مكتوب ّ

11مقابلة غلكسيا فنكا آيوا روسيّا أعضاء الفرقة العربيّة معهد جامعة ,السبت  3أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف
اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا
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قليل اإلىتمام و كذالك ّإختذ إجرائات على األعضاء الىت تستخدم اللغة
اإلندونيسيّة.

12

ليوافق من البيانات ادلقابلة و ادلراقبة السابق كانت الباحثة تُ ِ
كملو
بالبيانات التوثيق مثل الصورة أ ّن ىناك نظام ادلعهد اجلامعة الىت تُلتَصق
كل العضوات أن تستخدم
ادلشرفة ىف سبّورة اإلعالنات عن الواجب على ّ
لكن غَت مذكور عن وقت و غَته.
اللغة العربيّة ىف ادلسكن و ّ

13

بأساس البيانات ادلذكور السابق فتستطيع على الباحثة أن تأخذ
اإلستنبات أ ّن التطبيق الذى تطبّق ادلشرفة الفرقة العربيّة ىو تطبّق استخدام
معتادا باستخدام اللغة
ىن
ً
اللغة اإلندونيسيّة ىف األسبوع ّ
األول لكي ّ
ىن تًتجم إىل اللغة العربيّة و أل ّن
اإلندونيسيّة و ليس ىناك صعوبة عندما ّ
إذا ىن تًتجم من اللغة العمية إىل اللغة العربيّة فحصيلو غَت جيّد .مثّ ىف
األسبوع الثاىن تطّبق ادلشرفة باستخدام اللغة ادلستعربة (اإلذمليزية و العربيّة).
كل
مثّ ىف األسبوع الثالث إىل اآلن نطّبق استخدام اللغة العربيّة و اإلذمليزيّة ّ
12ادلراقبة ,ثالثاء  15سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا
13التوثيق مثل نظام ادلسكن عن نظام مكتوب الذى تلتصق ىف سبّورة اإلعالنات ادلسكن
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حرية باستخدام اللغة اإلندونيسيّة بدون اللغة
النهار إالّ ىف يوم األحد ّ
ىن ّ
ادلستعربة و واجب استخدام ىذه اللغة من الساعة الرابعة صباحا إىل الساعة
دلتجوزة اللغة.
التاسعة ليال و كذالك تطبّق العقاب ّ
عند الباحثة كما احمللّل أ ّن تطبيّق استخدام اللغة العربيّة ىف مسكن
مبدرج
ادلعهد اجلامعة للبنات ىنا قد تكون جيّدا ّإما التطبيق الذى يطبّق ّ
حىت أتاحت الرخصة باستخدام اللغة اإلندونيسيّة بعد الساعة التاسعة ليال
ّ
لكن عند الباحثة أحسن إذا تطبيق استخدام
و كذالك ىف يوم األحد .و ّ
دلتجوزات اللغة الب ّد
اللغة العربيّة ىنا زيادة ىف صراحتو كما تطبيق العقاب ّ
زيادة الصراحة و ال أحد من العضوات اجملاوز ىف إعطاء العقاب عندما ىي
ال تستخدم اللغة العربيّة.
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أي سع ٍي الذى استخدمت مشرفة الفرقة العربيّة فى تطبيق استخدام
(ج) ّ
اللغة العربيّة فى مسكن المعهد الجامعة فى الجامعة اإلسالميّة
الحكوميّة بالنكارايا
و ّأما السعي الذى عُ ِملن ادلشرفات الفرقة العربيّة الذى رتَْ ُع الباحثة
كما الذى قد شرحن رتيع ادلشرفات الفرقة العربيّة إىل الباحثة ىو:
كل يوم لصناعة
"إحدى منها ىو إعطاء الواجبة إىل العضوات ّ
اإلنشاء من ادلفردات االتى معطى من قسم اللغة ىف ذالك اليوم و
احلمام و غَت ذالك و لكنّنا مل تعمل
مثّ تعلّق ادلفردات ىف ادلطبخ و ّ
هن الب ّد أن حتملن
ىذا احلال بل لقد صنعنا ,مثّ من ادلشرفات كلّ ّ
معُت
اهتن باحملادثة باستخدام اللغة العربيّة ,غَت ذالك ىف وقت ّ
عضو ّ
اهتن مثّ تسأل عن ادلفردات
ادلشرفة سوف تدخل إىل غرفة عضو ّ
عليهن حفظ تلك
إليهن و إذا مل تعرفن
ّ
االتى أعطت قسم اللغة ّ
مرة أخرى مثّ ىف وقت بعده تدخل ادلشرفة إىل غرفة
ادلفردات ّ
مرة أخرى و تسأل عن تلك ادلفردات مثّ عملنا أيضا من
عضو ّ
اهتن ّ
لكن بعضنا مل تعطئ العقاب أل ّّن ّن ُحت ِملن
جهة العقاب و اذلديّة و ّ
هبذا احلال و تَر َغنب أ ّن ىذا احلال فقد واجبة قسم اللغة و ّأما ذالك
احلال حقيقتو تكون واجبة رتيع ادلشرفات مثّ إعطاء اذلديّة عند
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ادلسابقة أو اللُ ْعبَة اللغة كآلة الكتابة و العطعمة ادلفضلة الىت أعطاىا
14
قسم اللغة إىل عضوة الفائزة ".
حال متسا ٍو الذى تُ ْذ َكر بسيت فزريّان رمضان إىل الباحثة:
مرة
"معطى إلينا الواجبة من ادلشرفة لصناعة اإلنشاء و ّ
لكن فقد ّ
15
واحدة".
زادت بغلكسيا فنكا آيوا روسيّا:
بادلرة تعلَّم باحملادثة
"ادلشرفات لقد تعلّمنا حال كثَت و لكنّنا مل ّ
كل
عندما نشاط ادلفردات ىف الصباح .فقد يُع َقد نشاط  LPNىف ّ
16
ليلة األحد".
أ ّكدت بأندينيا والنداري:
بادلرة تعلَّم باحملادثة و ّأما ذالك احلال تسعدنا ج ّدا
"صحيح أنّنا مل ّ
17
دترن باللغة العربيّة".
ىف ّ

ببالنكاراي

14مقابلة جبميع ادلشرفة الفرقة العربيّة ,السبت  3أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة

مقابلة بسيت فزريّاين رماضان أعضاء الفرقة العربيّة معهد جامعة ,السبت  3أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف
اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا
16مقابلة غلكسيا فنكا آيوا روسيّا أعضاء الفرقة العربيّة معهد جامعة ,السبت  3أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف
اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا
15
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من بيانات ادلقابلة السابقة معروف أ ّن السعي من ادلشرفات فرقة
كل يوم لكتابة اإلنشاء من ادلفردات
العربيّة ىو إعطاء الواجبة إىل العضوات ّ
الالتى معطى من قسم اللغة ىف ذالك اليوم و مثّ تعلّق ادلفردات ىف ادلطبخ و
اهتن باحملادثة
ّ
هن الب ّد أن حتملن عضو ّ
احلمام و غَت ذالك مثّ من ادلشرفات كلّ ّ
معُت ادلشرفة سوف تدخل إىل
باستخدام اللغة العربيّة ,غَت ذالك ىف وقت ّ
إليهن و إذا
اهتن مثّ تسأل عن ادلفردات االتى أعطت قسم اللغة ّ
غرفة عضو ّ
مرة أخرى مثّ ىف وقت بعده تدخل
مل تعرفن
ّ
عليهن حفظ تلك ادلفردات ّ
مرة أخرى و تسأل عن تلك ادلفردات مثّ عملن
ادلشرفة إىل غرفة عضو ّ
اهتن ّ
ادلشرفة من جهة العقاب و اذلديّة.
و ّأما حاصل ادلراقبة الباحثة ادلتعلِّقة هبذا احلال و الباحثة تشاىد أ ّن
األول ,ىو إعطاء الواجبة إىل
ادلشرفات قد سعت بعض النظام لفرقة العربيّةّ .
كل يوم لصناعة اإلنشاء من ادلفردات االتى معطى من قسم اللغة
العضوات ّ
مرة واحدة .مثّ الثاىن تعلّق
ىف ذالك اليوم
ّ
ولكن حتّى اآلن فقد تُنَ َّف ُذ ّ
17مقابلة بأندينيا وولنداري أعضاء الفرقة العربيّة معهد جامعة ,السبت  3أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة
اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا
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لكن هذا الحال كذالك لم
احلمام و غَت ذالك و ّ
ادلفردات ىف ادلطبخ و ّ
صنعهن المشرفات ,مثّ الثالث من ادلشرفات
تعملن المشرفات بل لقد
ّ
اهتن باحملادثة باستخدام اللغة العربيّة و الرابع ,ىف
هن الب ّد أن حتملن عضو ّ
كلّ ّ
اهتن مثّ تسأل عن ادلفردات
وقت ّ
معُت ادلشرفة سوف تدخل إىل غرفة عضو ّ
عليهن حفظ تلك ادلفردات
إليهن و إذا مل تعرفن
ّ
الالتى أعطت قسم اللغة ّ
مرة أخرى و
مرة أخرى مثّ ىف وقت بعده تدخل ادلشرفة إىل غرفة عضو ّ
اهتن ّ
ّ
تسأل عن تلك ادلفردات مثّ اخلامس نَفَّذت ادلشرفة من جهة العقاب و
بعضهن مل تعطئ العقاب
لكن ىذا احلال كذالك مل يسل أل ّن
ّ
اذلديّة و ّ
ألّن ّن ُحت ِملن هبذا احلال و تَر َغنب أ ّن ىذا احلال فقد واجبة قسم اللغة و ّأما
ّ
18

ذالك احلال حقيقتو تكون واجبة رتيع ادلشرفات.

18ادلراقبة ,إثنُت  5أكتوبر  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا
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ضد حاصل مقابلة و مراقبة الباحثة ىو بوجود
و ّأما التوثيق الذى يَ ْع ُ
الصورة حاصل واجبة العضوات مثل اإلنشاء و ادلفردات االتى ستُ َعلَّق
19

القسم اللغة.

بأساس ثالث البيانات الذى قد رتعت الباحثة و تأخذ اإلستنبات
أ ّن السعي من مشرفات فرقة العربيّة ىو:
كل يوم لصناعة اإلنشاء
 .1إعطاء الواجبة إىل العضوات ّ
احلمام و غَت ذالك ولو كان مل تستخدمنها
 .2تعلّق ادلفردات ىف ادلطبخ و ّ
قسم اللغة بل لقد صنعهنّها
اهتن باحملادثة باستخدام اللغة
هن الب ّد أن حتملن عضو ّ
 .3ادلشرفات كلّ ّ
العربيّة
اهتن مثّ تسأل عن
 .4ىف وقت ّ
معُت ادلشرفة سوف تدخل إىل غرفة عضو ّ
إليهن
ادلفردات االتى أعطت قسم اللغة ّ
 .5تعطى العقاب و اذلديّة
19
لصق ىف سبُّورة اإلعالنات و كذالك مبوجود صورة الىت
التوثيق مثل الصورة ادلفردات و األسلوب اللغة العربيّة الذى تُكْتَب و تُ َ
سجلت الباحثة عند برنامج اللغة
ّ
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توجهها المشرفة فى تطبيق استخدام اللغة العربيّة فى
(د) مشكالت التى ّ
مسكن المعهد الجامعة فى الجامعة اإلسالميّة الحكوميّة بالنكارايا
ادلشكلة عائق أو مسألة الىت الب ّد حتليلها جبانب كلمة األخرى أ ّن
فجوة بُت ظهور بشيئ الذى يرجوؤ حبسن .و ّأما ادلشكالت تطبيق
ادلشكلة ّ
استخدام اللغة العربيّة ىف مسكن ادلعهد اجلامعة بأساس حصيل البحث فيو
أنواع ادلشكالت.
بأساس ادلقابلة مبشرفة ديفي نوفيتاساري أ ّن مشكالت ىف تطبيق
استخدام اللغة العربيّة ىي:
"األول أل ّن ليس كلّها من العضوات االتى ساكن ىف مسكن ادلعهد
ّ
اجلامعة ىنا خلفيّة مدرستهن من ادلعهد و إذا فيها الىت شرعة ىف
الفهم و فيو أيضا صعبة ىف الفهم عندما نشرح عن تلك اللغة و إ ًذا
مل تزل كثَت من العضوات االتى مل تستطيع ىف صناعة الكلمة عندما
مررّنن .مثّ الثاىن ىي عندما معطى الواجبة ادلتعلّقة باللغة العربيّة مل
لكن التعليل دائما معطى من
تزل موجود االتى ال تعملها و ّ
ادلشرفة .مثّ مشكلة أخرى ىناك التأثَت من الصحيبة الىت كانت
ذالك احلال كذالك يُؤثَّر إىل مهارة اللغة األعضاء.
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مل تزل كثَت أيضا من ادلشرفة االتى ال تعريفن عن اللغة العربيّة إذا لو
20
موجود الىت تسأل عن ادلفردات كذالك ال نستطيع أن ذميبها".
حال اآلخر كذالك تقول ادلشرفة ريٍت إستيكا:
حىت الب ّد
"نقصان
احلس من العضوات الستخدام اللغة العربيّة ّ
ّ
21
ىن الستخدامها بطريقة اإلعطاء العقاب".
ُذم َرب ّ
زادت مشرفة ريٍت إستيكا أ ّن:
"مشكلة أخرى تأتى من نفس ادلشرفة الىت كانت ادلشرفة تصنع
صنعهن و
لكن من بعض ادلشرفة أيضا تتجاوز النظام الذى
ّ
النظام و ّ
إذا مل تزل موجود من ادلشرفة الىت تستخدم اللغة اإلندونيسيّة".
حال اآلخر كذالك تلقى مشرفة فتمي أماليا:
عربن التشخيص الذى
قص ادلفردات إذًا صعبة
عليهن تُ ِّ
ىن مل تزل نَ ُ
ّ
ّ
أرادىن أن تُظ ِهر باستخدام اللغة العربيّة و أل ّن ادلشرفات نقيص ىف
اهتن".
مراقبة العضو ّ
دلاذا مبثل ذالك؟ زادت بفتمي أماليا:

ببالنكارايا

20مقابلة مبشرفة ديفي نوفيتاساري ,اخلميس 17سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة
21

مقابلة مبشرفة ريٍت إستيكا ,اخلميس 17سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكاراي
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"أل ّن ادلشرفات أيضا حمدود الوقت الىت كانت ادلشرفات ىف ىذا
عليهن أن
عندىن الدروس الكثَتة الذى الب ّد
ادلسكن مل تزل
ّ
ّ
كل الطباقة الىت موجود ىف ىذا
ّ
تؤد ّ
يهن و الواجبة الكثَتة .و ىف ّ
حىت أربعة
ادلسكن أيضا فقط فيو حجرة واحدة دلشرفة الىت فيو ثالثة ّ
أنفار ,إ ًذا ال ميكن على ادلشرفات أن تالحظن رتيع العضوات االتى
22
كل الطباقة".
موجود ىف ّ
عند مشرفة فوجي لستاري أ ّن:
العضوات تُ ْغ َمى على النظام عن وجيب باستخدام اللغة العربيّة ىف
ادلسكن و إذا مل تزل كثَت من العضوات الىت ُهت ِمل عن ىذا
23
احلال".
و ّأما حاصل ادلراقبة الباحثة ىف ميدان البحث ,صحيح أ ّن كثَتة من
ادلشرفة االتى ال تعرفن عن اللغة العربيّة أل ّن عندما الباحثة جتَِّرب احملادثة
ِ ِ
ادىن ىف تبليغها و كذالك وقت
ىن تتش ّككن للَ ْهث ما أر ّ
باللغة العربيّة ّ
حمدود لتالحظ رتيع العضوات .غَت ذالك العضوات تُ ْغ َمى على النظام عن
وجيب باستخدام اللغة العربيّة و كذالك صديق ما قالت ريٍت إستيكا أ ّن

ببالنكاراي

22مقابلة مبشرفة فتمي أماليا ,السبت 19سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكاراي
23مقابلة مبشرفة فوجي لستاري ,السبت 19سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة
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تجاوز ببعض ادلشرفات الفرقة
النظام الذى
ّ
صنعهن ادلشرفات كذالك تُ َ
العربيّة.

24

عضد حاصل ادلقابلة و ادلراقبة الباحثة ىو
بيانات التوثيق الذى يَ ُ
مبوجود بيانات العضوات االتى قد تناولت الكاتبة ادلعهد.

25

من البيانات الذى ُجت َمعها الباحثة ّإما من ادلقابلة و ادلراقبة و كذالك
توجهها ادلشرفات الفرقة
التوثيق فتأخذ الباحثة اإلستنبات أ ّن ادلشكالت الىت ّ
العربيّة ىف تطبيق استخدام اللغة العربيّة كما يلي:
 .1خلفيّة مدرسة العضوات
 .9العضوات ال يعملن الواجبة الىت أعطتها ادلشرفة
 .3التّأثَت من الصحيبة
 .4نقص علم ادلشرفة عن اللغة العربيّة
اهتن
 .5حمدود وقت ادلشرفة ىف مالحظة عضو ّ

 24ادلراقبة ,اجلمعة  18سفتمرب  2015ىف مسكن ادلعهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكاراي
 25التوثيق مثل بيانات العضوات االتى قد تناول الكاتبة و الشريط استخدام اللغة العضوات ىف حول ادلسكن
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 .6العضوات تغمى على النظام عن وجيب باستخدام اللغة العربيّة ىف
ادلعهد
 .7نقصان ادلفردات
مرات تستخدم اللغة اإلندونيسيّة.
 .8ادلشرفة مل تزل ّ
بعد نظر ادلشكالت ادلوجودة ىف ميدان البحث ,أ ّن عند الباحثة
مشكالت السابقة متساوية مبشكالت الىت تقع ىف حول البحث .و ّأما
اخلاص على
التحليل من تلك ادلشكالت السابقة ىو يعطى اإلىتمام
ّ
العضوات االتى صعبة ىف استخدام اللغة العربيّة بطريقة زيادة الوقت عليها
تعطيهن الصراحة إىل العضوات على ما أمرت ادلشرفة
تتعلّم اللغة العربيّة و
ّ
كل ادلشرفة أن تتعلّم دائما عن اللغة العربيّة و
عن اللغة
ّ
عليهن و الب ّد على ّ
اهتن أل ّن
الذى تكون إىتمام الباحثة ىو حمدود الوقت ادلشرفة ّ
لتتابُت عضو ّ
ادلشرفات ىنا مل تزل تتعلّق بعمل اجلامعة .إذا أحسنو الىت تكون ادلشرفات
حىت تستطيع أن تعطي
ىنا الب ّد الذى قد يُن َقص أو الىت ال تتعلّق باجلامعة ّ
وقتا كثَتا ىف إدارة ادلسكن ال سيّما ىف حالة اللغة.

