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 تعلموا العربية فإهنا تثبت العقل وتزيد يف املروءة

 ))عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه((

 

 

 

 اإلمام الشافعي: قال

 العلم صيد والكتابة قيده * قيد صيودك ابحلبال الواثقة

 ونفكها بني اخلالئق طالقة *فمن احلماقة أن تصيد غزالة 
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 إهداء
 

 هذا البحث اجلامعي إىل:خالصا أهدي 

  و أّمي احملبوبة أيب احملبوب 

 أيب نور محيدي وأمي سلمية راجيب

وعلماىن كل شيء، اللذين علماىن عن حمافظة النفس، اللذين أّدابين أحسن التأديب 
 اللذى قد ربّياىن منذ صغريي

 

عسى هللا أن يرمحهما ىف الدنيا واآلخرة ويعلى درجاهتما يف الدنيا ويعطيهما طول 
 العمروصحة دائما

 الدعاء يل كال صالة الذي حممد صاحل عفيفوأخي الصغري 

 

منذ صغاري يف روضة األطفال حّّت   واحدا حرفا املعلمني الذين قد علمين من ومجيع 

مجيعا  م، أقول هلجراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنكباري يف هذه جامعة موالان مالك إب

  وعفوا بال هناية شكرا بال غاية

يف مرحلة الطفولة إىل هذه املرحلة.  كنتواين  وأخوايت يف هللا منذ  خوكذلك إىل مجيع إ
 اآلن واملستقبل آمني... ميف حياهت تهمكر يؤيت ابأن عسى هللا 
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 تقديرشكر و 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ا، وشق األرض شقا، ورزقهم احلمد هلل الذي أنعم على العباد فصب املاء صب 
وال  ال تعّدة سبحانه وأشكره على نعامه اليت وأطعمهم فاكهة وأاب، أمحدهخريات، 

شريك له القائل وحتبون املال حبا مجا، أما  ال إله أال هللا وحده ال حتصى، وأشهد أن
 بعد.

القوة والصحة والفرصة حّت قد انتهيت  شكرا إىل هللا عّز وجّل على نعمة أشكر 
فّعالية منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة  من البحث اجلامعى ابملوضوع 

". وقد انتهيت كتابة ماالنج يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة (NLP)اللغويّة العصبّية 
لك تقدم الباحث الشكر ن امتامه بدون مساعدة اآلخر، ولذلبحث اجلامعي وال ميكا هذا
 إىل:

 نج.إلسالمية احلكومية ماالا، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم أ.د. عبد احلارس .1
الكلية كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك  وس ميمون، عميدأغأ.د.  .2

 نج.إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال
مملوءة احلسنة ر، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم د.  .3

 نج.اإلسالمية احلكومية ماال
التوجهات اليت تفضل إبشراف البحث وتقدمي اإلرشادات النافعة و زكية عارفة د.  .4

 املفيدة اليت ساعدين مثريا يف إكمال هذا البحث. 
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم  يذ واألستاذات يفمجيع األسات .5

 نج.اإلسالمية احلكومية ماال
جبامعة موالان  2015قسم تعليم اللغة العربية مرحلة السنة  مجيع أصحاىب يف .6

 نج.حلكومية ماالمالك إبراهيم اإلسالمية ا
  الذين نصروا يف أتليف هذا البحث العلمي. مجيع أصحايب .7
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 الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدركعسى هللا أن مين علينا رمحته 
ير توقع التقر هناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، يأن كتابة هذا البحث اجلامعي و  الباحث

طرف ملزيد من التحسني، وهذا قد يكون البحث  انتقادات واقرتاحات بناء من أي
 اجلامعي مفيدة يل ولنا مجيعا. أمني اي رب العاملني. جزاكم هللا أحسن اجلزاء.
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وقد نظران فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة 
ليكون على شكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة 

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك  (S1)سرجاان 
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 عميد كلية العلوم الرتبية و التعليمتقرير 
 الرمحن الرحيم بسم هللا
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أن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل درجة  أقر
بكولوراي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

ساس الربجمة اللغويّة العصبّية حتت املوضوع: فّعالية منوذج تعليم مهارة الكتابة على أ ماالنجاحلكومية 
(NLP) يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج 

حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا أدعى استقباال أنه 
من أتليفه وتبني أنه فعال ليس حبيث فأأنحتمل املسؤولية على ذلك، ولكن تكون املسؤولية على 

على مسؤولية قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك املشرف أو 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 قرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيريب أحد على ذلك.حرر هذا اإل
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 مستخلص البحث
يف مدرسة  (NLP).  فّعالية منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغويّة العصبّية 2020إقبال. حممد 

، جامعة علوم الرتبية والتعليم، قسم تعليم اللغة العربية ، كلية حبث اجلامعي احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج.
 .نجموالان مالك إبراهيم احلكومية اإلسالمية يف ماال

 املشرف: د. زكية عرفة

 ، الربجمة اللغوية، تعليم الكتابةالكتابة رةالربجمة اللغوية العصبية "، مها الكلمات املفتاحية:

مهارات الكتابة هي واحدة من املهارات اهلامة ألن الكتابة ميكن أن تصنع اترخيًا سُيذكر دائًما ويصبح مهارة 
وجد الباحثون العديد  عظيمة يف حتقيق أهداف تعلم اللغة العربية. يف هذه الدراسة،تعطي أتثريًا كبريًا وتوفر فوائد 

من املشكالت اليت جيب تصحيحها يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج ، وهي: أوالً ، جيد الطالب 
، االفتقار إىل الفهم صعوبة يف كتابة اللغة العربية بشكل واضح وصحيح حّت ال حيصلوا على نتائج جيدة. اثنياً 

يف فهم املواد ألن الطالب ما زالوا يعتربون اللغة العربية لغة جديدة هلم. لذلك ، حتتاج املدارس إىل منوذج تعليمي 
يعتمد على منهج الربجمة اللغوية العصبية أو برجمة األعصاب )الدماغ( يف تعلم مهارات الكتابة من أجل حتسني 

 .بة اللغة العربية بشكل صحيح وجيدقدرة الطالب وفهمهم يف كتا

 يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنجتطبيق و فّعلية تعليم هتدف هذه الدراسة إىل معرفة كيف 
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد كيفية تطبيق الربجمة اللغوية العصبية ومدى فعالية استخدامها على الطالب يف 

اإلسالمية املتوسطة ماالنج. وتستخدم هذه الدراسة طريقة جتريبية وهي تصميم  مهارات الكتابة يف مدرسة احلياة
شبه جترييب على شكل تصميم جمموعة حتكم غري متكافئة وتستخدم هنًجا كمًيا يتكون من جمموعات حتكم 
 وجمموعات جتريبية ، وتقنيات مجع البياانت ابستخدام استبيان مع الصيغة "مقياس لينكريت" ، اختبارات

اختبار "والتوثيق. يستخدم أسلوب التحليل األساليب الكمية مع الصيغ واإلحصائيات  -Tابستخدام الصيغة "
 يف املئة

منودج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغويّة العصبّية  يف تطبيق (1نتائج هذه الدراسة هي )
جمة اللغوية العصبية املطبقة يف عملية التعلم مع نتائج وفقا لنظرية الرب مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج

( 2. )ّدا"ج % وهي على املستوى "الئق89املدرس يف الفصل السابع يبلغ إىل نتيجة  ا الباحثة إىلمن اإلستبانة 
 املتوسط يف الضابطة اجملموعة يف الطالب وقدرة نتيجة 72اجملموعة التجريبية مبتوسط  وأمأ فّعالية يعين يف

تعليم اللغة العربية للمجموعة التجربية  استخدام على أساس الربجمة اللغويّة العصبّيةوهذه النتيجة تدل على 53.3
كذلك   2،68=  %1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  7،85أكرب من اجملموعة الضابطة. ونتيجة األحصائي = 

دج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغويّة . وهذا دليل على أن منو 1،67=  %5أكرب من نتيجة املعنوي 
 .فعال العصبّية  يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج
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ABSTRACT 

Iqbal Muhammad 2020. The Effectiveness of The Writing Skill Teaching Model 

Based on NLP at The Mts Alhayatul islamiyah Malang.  

Thesis, Department of Arabic Language Education, Faculty of Tarbiyah and 

Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Supervisor: Dr. Zakiyah Arifa M.Pd 

Keywords: Neuro Linguistic Programming", writing skills, Neuro Lingustic, 

Theacing Writting 

Writing skills is one of the important skills because writing can also make 

a history that will always be remembered and become a skill that gives great 

influence and provides great benefits in achieving the objectives of learning 

Arabic. In this study, researchers found several problems to be corrected in the 

madrasa tsanawiyah al hayatul islamiyah malang, namely: first, students find it 

difficult to write clear and correct Arabic so they do not get good results. Second, 

the lack of understanding in understanding the material because students still 

consider Arabic a new language for them. Therefore, madrasas need a learning 

model based on the neuro linguistic programming approach or programming of 

the nerves (brain) in learning writing skills in order to improve students' ability 

and understanding in writing Arabic that is correct and good. 

This study aims to know how to implement and effect an education in the 

middle school of Islamic life Malang. This study aims to determine how to apply 

NLP and the effectiveness of its use on students in writing skills in the middle 

school of Islamic life Malang. This study uses an experimental method which is a 

quasi-experimental design in the form of an asymmetric control group design and 

uses a quantitative approach consisting of control groups and experimental 

groups, data collection techniques using a questionnaire with the formula "Linkert 

scale", tests using the formula "T-test" and documentation. The analysis method 

uses quantitative methods with formulas and percent statistics. 

The results of this study are (1) the students' writing ability in the 

experimental group with an average result of 72 and the ability of students in the 

control group on average 53.3. (2) the level of effectiveness The results of the 

writing skills learning method using NLP reached the value of t-count (7.8) 

greater than the value of t-table 0.01 = 2.68 and at the level of 0.05 = 1.67. And 

this is proof that the writing skills learning model with the Neuro Linguistic 

Programming Approach in Mts Alhayatul islamiyah Malang is effective. 
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ABSTRAK 

Iqbal. Muhammad 2020. Efektifitas Model pembelajaran Ketrampilan Menulis  dengan 

Neuro-linguistic programming di Mts Alhayatul islamiyah Malang . Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Zakiyah Arifa M.Pd 

Kata Kunci: Neuro linguisti Programing”, Maharah Kitabah, Neuro Linguistic, 

pembelajan Menulis 

 Keterampilan menulis merupakan satu dari keterampilan yang penting karena 

dengan menulis juga dapat menjadikan suatu sejarah yang akan selalu dikenang dan 

menjadi keterampilan yang memberikan pengaruh besar serta memberikan manfaat yang 

besar  dalam tercapainya tujuan pembelajaran bahasa arab. Pada penelitian ini, peneliti 

menemukan beberapa masalah untuk di perbaiki di madrasah tsanawiyah al hayatul 

islamiyah malang, yaitu : pertama, siswa sulit untuk menulis bahasa arab yang jelas dan 

benar sehingga tidak mendapatkan hasil yang baik. Kedua, Kurang nya pemahaman 

dalam memahami materi karena siswa masih meanggap bahasa arab bahasa yang baru 

bagi mereka. Maka dari itu, madrasah membutuhkan model pembelajaran berdasarkan 

pendekatan neuro linguistic programing atau pemograman syaraf (otak) dalam 

pembelajaran keterampilan menulis agar meningkatkan kemampuan dan pemahaman 

siswa dalam menulis bahasa arab yang benar dan baik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman penerapan NLP dan 

seberapa efektif penggunaanya pada siswa dalam keterampilan menulis di Mts alhayatul 

islamiyah malang. Serta penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu quasi-

experimental design dengan bentuk nonequivalent control group design dan 

menggunakan pendekatan kuantitaif yang yang terdiri dari kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen, serta teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan 

rumus “skala linkert”, tes menggunakan rumus “T-test” dan dokumentasi. Teknik analisis 

menggunakan metode kuantitatif dengan rumus persen dan statistik. 

 Hasil dari penelitian ini adalah (1) penerapan model pengajaran keterampilan 

menulis berdasarkan NLP Mts alhayatul islamiyah malang sesuai dengan teori NLP yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran dengan hasil kuesioner dari peneiti kepada  guru 

pada kelas tujuh dan mencapai 89% pada Tingkat “Layak Sekali”. (2) Adapun efektivitas, 

dalam kelompok eksperimen dengan rata-rata 72 hasil dan kemampuan siswa dalam 

kelompok kontrol rata-rata 53,3. Hasil ini menunjukkan penggunaan NLPdalam 

Pengajaran bahasa Arab dari kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok 

kontrol. Hasil statistik = 7,85 lebih besar dari hasil estimasi moral 1% = 2,68. Juga lebih 

besar dari hasil estimasi moral 5% =1,67. Ini merupakan indikasi Model pembelajaran 

Ketrampilan Menulis  dengan Neuro linguisti Programing di Mts Alhayatul islamiyah 

Malang efektif. 
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 األّول الفصل

 اإلطار العام

 مةاملقدّ  .أ 
عربية من مدرس اللغة عليم اللغة العربية هي عملية تبليغ العلوم اللغة الت

الطالب إلفهامهم واستيعاهبم حنو اللغة العربية مع نشرها. كانت اللغة  العربية إىل
العربية أكثر اهتماما يف تعليمها بني املدارس واملعاهد، ألهنا من إحدى اللغات 

 السامية وهلا دور هام لكوهنا ذات أدب جيد وأسلوب حسن. 
ألربع ها احلصول على املهارات اومن أهداف يف تعليم اللغة العربية وتعلم

من إحدى املهارات  والقراءة والكتابة. كانت الكتابة هي اإلستماع والكالمو 
 األساسية يف تعليم اللغة العربية.

إكساب  ّن اهلدف األساس لتعليم اللغة العربية هوأومن اجلدارة ابلذكر 
املتعلم القدرة على اإلتصال اللغوى الواضح السليم سواء كان هذااإلتصال شفواي 

اسني للمهارات اللغوية . قاىل اهلشيمي والعزاوي إّن تصنيف كثري من الدر 1ياكتاب أم
يقرون  )احملادثة والكتابةرسال )إ )القراءة واإلستماع( ومهارات لستقباا إىل مهارت

بوجود مهارات سالية الميارس املتعلم فيها أي نشاط, ومهارات إجيابية فيها من 
 2النشاط واجلهد مافيها.

وسيلة من وسائل اإلتصال اللغوي  بني األفراد يف ال واحد من الكتابة هيو 
وكثريا  التعبري عما لديهم من معان و مفاهيم و مشاعر و تسجيل احلوادث الواقع.

انطالقا من ،اخلطاء يف الكتابة من جرّاءما التغيريات ىف املعىن وعدم وضوح الفكرة 

                                                           
دراسات يف تنمية مهارات التحدث والكتابة لطلبة املرحلة أمحد إبراهيم الصومان عمان,  1

 7(, ص:2009, ) عمان, دار جليس الزمان , األساسية
الكتابة الفانية, مفهوموها, أمهيتها,مهارهتا, عبد الرمحن اهلاشيمي و فائزة حممد فخري الغازاوي ,   2

 36(, ص: 2010لنشر والتوزيع, ) عمان, مؤسسة الوارق ل تطبيقاهتا,
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من مّث أهنا عنصر مهمة يف التدريس،  شيءتعترب الكتابة الصحيحة  هذه العبارة أنّ 
من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها،  أساسي

 3والوقوف على أفكار اآلخرين على اتداد الزمان واملكان.

الكتابة كفن لغوي التقل أمهية عن احلديث أو الوقت ذاته كانت  ويف 
ئل اتصال اإلنسان بغريه من أبناء األمم القراءة، فإذا كان احلديث وسيلة من وسا

مشاعره وأفكاره ويقضي حاجاته وغاايته، وإذا كانت و األخرى، به ينقل انفعاالته 
القراءة أداة اإلنسان يف الرتاحل عرب املسافا البعيدة واألزمنة العابرة والثقافات 

ته حيث املختلفة، فإن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين ودليل على عظم
 "ذكر علماء األنثرفولوجي أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ ترخيه احلقيقي.

 فاابلكتابة سجل اترخيه وحافظ على بقائه، وبدوهنا التستطيع اجلماعات أن تبتقي
تفيد من نتاج العقل اإلنساين الذي ال افاهتا وتراثها، وال أن تستفيد و يف بقاء ثق 

 4.إن صّح التعبري "تطويرهو  نقلهأداة حلفظة و عن الكلمة املكتوبة بديل 
ورأى الناقة أن هذا الضعف اليرجع إىل صعوبة الكتابة ابللغة األجنبية 

وعدم  يف الربامج املعتمد لتعليم الكتابةيرجع إىل قصور يف طرق التدريس و  بقدر ما
إىل كيفة  قلة املساعدة املقدمة إىل الدارسني اليت توجههماإلعداد الكايف لتعليمها و 

أن معظم اخلرباء يف و  5تطوير كتاابهتم ونقص التدريبات املنظمة يف املراحل األوىل.
اجملال الرتبوي وفقا لنتائج دراستهم ان كفاءة أغلبية الطلبة يف املستوى الضعيف. 

يف خلربات و التدريبات يف الكتابة و أما السبب الرئيسي هلذا الضعف هو قلة ا

                                                           
 205( ص  1984) الكويت: مكتبة الفالح،  تدريس فنون العربيةعلي أمحد مدكور،  3
 تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىى، أسسه مداخله طرق تدريسهحممود كامل  الناقة،  4

 .229( ص 1985)مكة املكرمة: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية، 
 231رجع نفسه، ص امل  5
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. وتشري األحباث يف علم النفس إىل أن الطلبة يتعلمون صورة األشكال الصحيحة
6مما يعملون.

 

مشهورة لدى اجملتمع مبالنج وبراجمها  املتوسطة احلياة اإلسالمية واملدرسة
واضحة، ولكن يف مدة تعبري الكتابة أو كتابة اللغة العربية مل حتقق نتيجة وافية. 
وكثرية عوامل تؤدي هذه املدرسة تتأخر يف تعليم اللغة العربية منها: أن املدخل 

، ال املستخدم يف عملية دراسة اللغة العربية والسيما يف تطبيق مهارة الكتابة
يناسب للطالب ويفقدوا الدوافع والتفاؤل. ممّا يلفت األنظر املدخل التعيلمية 
املستخدمة يف عمالية الدراسة ليست وافية وجذابة لطالب حّت أهنم يشعرون 

 ابلسأم وامللل عند مشاركتهم يف عملية الدراسة.

ابع، يف الفصل الس املدرسة املتوسطة احلياة اإلسالميةمن مّث أّن الطالب 
اللغة العربية كلغة أجنبية عند املستوى األوىل يف املدرسة املتوسطة ويعترب صعبا أّن 

يتعقمون جيدا يف كتابة اللغة العربية، مع أن هذه الكتابة يؤدي هبم  ألن مل
ويشجعهم إىل استيعاب مهارات اللغة العرابية كافة. وليس ببعيد أن استخدام 

حيحية يف تدريس مهارة الكتابة مهّم جدا لرتقية املدخل املناسبة واجلذابة والص
مهارة الكتابة يف هذه املدرسة.عالوة على ذلك لزم املدخل اجليدة القديرة على 

واملدخل الذي ممكن للمعلمني  توجيه الطالب للوصول على جتربة التعلم الفرح
 Neuro Linguistic) إستخدمه حللل مشكلة وهو الربجمة اللغوية العصبية

Programming\NLP .) 
كاليفورنيا يف سانتا كروز جامعة   يف (NLP)العصبية  تطوير الربجمة اللغويةمت
وعلوم  الرايضيات األصل( طالب)يف ،ريتشارد ابندلر .ومؤسسها1970يف السنىة 

وية العصبية ، أستاذ اللغوايت. حدث ظهور الربجمة اللغوجون غريندر الكمبيوتر ،

                                                           
) الكويت: دار  تدريس اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائية أسسه و تطبيقهصالح الدين علي جماور،  6

 555( ص 1980القلم للنشر و التوزيع، 
 



 
 

4 
 

حققت الربجمة اللغوية العصبية شعبية كوسيلة .1981و 1972بني عامي 
للتواصل الشخصي والتنمية.يتم استخدامه من قبل العديد من املمارسني احملرتفني 
املدراء واملدربني ومندويب املبيعات والباحثني يف السوق واملستشارين واملستشارين 

 واملسؤولني الطبيني واحملامني وغريهم.
بية يف التعليم تركز على التواصل بني املعلمني عصة اللغوية التطبيق الربجم 

  Wikaningsihوالتالميذ حبيث أن عمالية التعليم متشي ممتعة قالت ويكاننجسية 
الربجمة اللغةالعربية  (14، ص 2008(. والفقي يقول )137، ص 2009)

العصبية هي دليل استخدام العقل أو دراسة التجريب املوضوعي وهي برامج 
 الربجمة اللغوية العصبية( أن 2001،125) Craftكراف  تشغيل العقل. وقال

ميكن تطبيقها يف عملية تعلم إجيابية وعملية كأداة فعالة للطالب من مجيع 
 .األعمار

االستنتاج أن الربجمة اللغوية العصبية ميكن أن تكون حالً ميكن ن البيان ،م
ة تعلم اللغة العربية بشكل عام حلل مشاكل املعلم يف هذه املدرسة يف عملي

 وخاصة يف مهارات الكتابة فيه وكذالك التائج املمتازة يف التعليم.،
 أسئلة البحث .ب 

 تفسيل مشكلة البحث  كاآلتية : الباحث إىل خلفية البحث السابقة قام ابلنظر
منوذج تعليم مهارة الكتابة ابستخدام على أساس الربجمة فّعالية  تطبيق كيف  .1

 ( يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج ؟ NLPاللغويّة العصبّية ) 
ما مدى فّعالية منوذج تعليم مهارة الكتابة ابستخدام على أساس الربجمة اللغويّة   .2

 ( يف مدرسة املتوسطة احلياة اإلسالمية ماالنج ؟ NLP) العصبّية
 أهداف البحث  .ج 

 ابلنظر إىل أسئلة البحث السبقة يهدف هذا البحث إىل ما أييت :
( NLPمنوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية ) فّعاليةتطبيق  .1

 يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج .
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دى فّعالية منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية ملعرفة م  .2
(NLP. يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج ) 

  فوائد البحث .د 
تخدام سللمدرس :ليكون هذا البحث أساسا للمدرس يف تطبيق املدخل املهتمة اب .1

 تدريس مهارة الكتابة يفللمدرس وإعطاء الفرصة  NLP))الربجمة اللغويّة العصبّية 
 مبدخل أكثر فّعالية.

مبدخل أكثر فّعالية  مهارة الكتابة يف تنمية للطالب إعطاء الفرصةللطالب :  .2
 وجاذبية.

ليكون بعد إجناز هذا البحث مرجعا من مراجع تدريس مهارة الكتابة للمدرسة : .3
هذا البحث املعلومات عطي نتائج يلو NLP) )ستخدام الربجمة اللغويّة العصبّية اب

  يف مدرسة املتوسطة احلياة اإلسالمية ماالنجاإلضافية لتطوير وتنمية قدرة الطالب 
 .مهارة الكتابةيف  إجراء تدريس 

املزيدة  الباحثإلعطاء لتدريب ليكون مدرس اللغة العربية يف املدرسة و : للباحث .4
  .من املعلومات يف تطبيق املدخل تدريس املهارت اللغوية

 فرضية البحث .ه 
فّعالية منوذج تعليم  ّن تطبيقإ يف هذا البحث يستند الباحث إىل فروض اآلتية

( يف مدرسة احلياة NLPمهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية )
 .اإلسالمية املتوسطة ماالنج فّعال

 قدود البحث .و 
 يتم هذا البحث يف حمصور مبجموعة من احلدود، كما يلي:

" فّعالية منوذج تعليم مهارة  االعنوان:حّدد هذا الباحث حتت  عيةاملوضو احلدود  .1
( يف مدرسة احلياة اإلسالمية NLPالكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية )

 املتوسطة ماالنج .
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يف مدرسة املتوسطة احلياة جيري لفصل السابع  هذا البحث: احلدود املكانية  .2
 .اندانج ماالنجاإلسالمية اإلسالمية كدونج ك

 .هذا البحث العلمي يبدأ ثالثة شهور: احلدود الزمانية .3
 حتديد املصطلحات  .ز 

سهيل البحث سوف تعرف الباحث يهذا البحث يستخدم من عدد املصطلحات، ل
 املصطلحات املستخدمة كما يلي: 

( تتكون من ثالثة جماالت. يرتبط العصبية ابلعقل NLPالربجمة اللغوية العصبية ) .1
واللغوي واملتعلق ابستخدام اللغة وأتثريها والربجمة ، وهي سلسلة من اإلجراءات 

 (.O’Connor  ،2001لتحقيق األهداف )
مثال هي وسيلة من وسائل اإلتصال اللغوي بني األفراد مثلها يف ذلك الكتابة  .2

والكتابة الصحيحة هلا شكل اثبت فقوالبها الكتابية  7.االستماع والكالم والقراءة
من مجيع الناطقني والكتبني، وإن  كان هناك خالف يف  اثبتة حّت يتم معرفتها

الرسم فإن ذلك يؤدي إىل فساد املعىن والبعد عن حقيقة املعىن املقصود، وقد 
ك يف اختالف الرسم وتشابه اللفظ وقد كان ذلعلى تغلب علماء اللغة العربية 

  8العصر العباسي
 الدراسات السابقة .ح 

استخدام طريقة الرتقيم اجلامعي  لتعليم اللغة  فّعالية( " 2016عزيزة اإلسالمّية ) .1
هدافها لوصف تعليم اللغة ماالنج" وأ العربية يف مدرسة الثّانويّة هداية املبتدعني

اجلامعي لتعليم استخدام الرتقيم  فّعاليةوصف بية ابستخدام الرتقيم اجلامعي و العر 
 نتيخة هذا البحث تطبيقالبحث التجريب و وعه اللغة العربية، ومنهجه الكّمي ون

                                                           
،) مكة املكرمة: جامعة املرجع  يف تعليم اللغة العربية  للناطقني بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة،  7

 .588العربية( ص  أم القرى معهد اللغة
(  1431)عمان: دار صفاء  للنشر والتوزيع   األساسية الكتابة والتعبريفخري خليل النجار،   8

 .39ص 
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م اجلامعي يبدأ بتذكري املادة  ويقسم اجلامعي والرتقيم والواجبات الرتقي منوذج
 .طريقة الرتقيم اجلامعي فّعاالتعليم اللغة العربية بواملناقسة والعروض والتقييم، و 

( استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة الكتابة يف مدرسة  2013حمسنة الصفية ) .2
دار السالم الثناوية بوجونغارا. اهلدف هذا البحث ملعرفة استخدام فيلم الكرتون 
وملعرفة استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة الكتابة يف مدرسة  دار السالم الثناوية 

هذالبحث وهو منحج البحث بوجونغارا. منحج البحث اليت انتجه الباحث يف 
التجريب ابلبيات الكيمية. وهذا البحث جيري ابستخدام اجملمومعني: اجملموعة 
التجربية واجملموعة الضابطة. ونتائج البحث ابستخدام الفليم الكرتون يف االختبار 

، أما بعد 1640القبلي من اجملموعة التجربيىة قبل استخدام الفليم الكرتون 
الكرتون على أن املعدىل يف االختبار القبلي من اجملموعة التجربية استخدام الفليم 

، وأما فّعالية استخدام الفليم الكرتون يف االختبار القليب من اجملموعة 2460
 .1793، ويف االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 1673الضابطة 

يف تنمية مهارة  NLP، استخدام الربجة اللغوية العصبية 2010نور إيال إيفا وايت،  .3
الكالم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، رسالة اجملستري. 
اهداف هذا البحث إىل معرفة نتائج استخدام الربجمة اللغوية العصبية وملعرفة مدى 

يف تعليم مهارة الكالم لدى تلميذ مدرسة التنوير املتوسطة اإلسالمية اتلون،  فّعالية
 ، بوجونغارا. واستخدام هذا البحث املنهج التجرييب حيث اختياراتسومربجا

البحث من التالميذ يف الفصل الثاين للمرحلة الثانية مدرسة التنوير املتوسطة 
تالميذ  42اإلسالمية اتلون، سومربجا، بوجنغارا، وأما عيّنة يف هذا البحث يف 

وعة الضابطة. واستخدام تالميذ يف اجملم 21يف اجملموعة التجربية و 21تتكون 
الربجمة اللغوية العصبية يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم يبلغ إىل دراجة اتء 

( 02،2%)5(، هذا أكبار من درجة اتء اجلدوال على مستوى 34،3حساب )
(. هذا يدل على أّن استخدام 71،2%)1ومن درجة اتء اجلدول على مستوى  

 ية يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم فّعل.الربمجة اللغوية العصب
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البحث ابستخدام الفليم  يعين كما نظر إىل البحوث والدراسة السابقة،
يف  NLPاستخدام الربجة اللغوية العصبية  والبحثالكرتون لتنمية مهارة الكتابة 

وية الربجة اللغويف هذا البحث تريد أن تطبق استخدام . تنمية مهارة الكالم
يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة يف تدريس مهارة الكتابة العربية  العصبية
ألنه غري مسبوق وكذالك ألن النتيجة املتوقعة من تطبيقها كما جاءت يف .ماالنج

 .فرضية البحث إجيابية
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

تعليم اللغة  هذا الفصل يتنال فيه ثالثة مباحث: املبحث األول املدخل
واملبحث الثاين مهارة الكتابة، واملبحث الثالث الربجمة اللغوية العصبية   العربية

 ومايتعلق هبا.

 : مدخل تعليم اللغة العربيةاملبحث األول

وهذا التعبري فهم اضات اليت ترتبط ببعضها البعض ،جمموعة من االفرت    
هو إطار عام للطرق  املدخلفإن ، آخر يف تفسري يف عملية التعلم. املدخل

،والطرق هي إطار عام للتقنيات والتقنيات اليت تشكل شكاًل من أشكال تنفيذ 
جاك رتشاردز وزمياله، يف معجمهم اللغوي التطبيقي، أن  وقال 9.الطريقة

املدخل:"اجتاه أو نظرة إىل طبيعة اللغة ذاهتا، أو إىل تعليمها وتعلمها، اجتاها يغري 
التدريس" ولذالك الشك أن هذا التعريف أمشل من سابقه، وأدق منه، من طريقة 

ومن أشهر  .10حيث مشل النظرة إىل طبيعة اللغة، ابإلضافة إىل تعلمها وتعليمها
 :11املذاخل يف ميدان تعليم اللغات األجنابية

 املدخل السمعي الشفهيThe Aural-oral Approach  
  املدخل الطبيعي The Natural Approach 
  املعريفاملدخلThe Cognitive Approach   
  املدخل اإلتصايلThe Communitive Approach 
  املدخل الوظيفيThe Functional Approach 

                                                           
9 M. Abdul Hamid Dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN Malang PRESS, 2008), hlm. 1 

، )الرايض: للناطقني بلغات أخرى طرائق تدريس اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراهيم العصلي،   10
 .20(، ص2002جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالمية ، 

 .21املرجع نفسه، ص   11



 
 

10 
 

 املدخل البنائي The Structual Approach  
 )املدخل املوقفي )املبين على املوقف  The Situational Approach 
 املدخل اإلنساين The Humanistic Approach  
 )املدخل التقين )املبين على تقنيات التعليم  The Media-Based Approach 
  املدخل التحليليThe Analytical Approach 
  املدخل غري التحليليThe Non- Analytical Approach 

 املبحث الثاين: مهارة الكتابة

 تعريف مهارة الكتابة . أ

الكتابة هي أدء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان الكتابة عند فري عليان أن 
عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا ىف 

. من هذه العبارة قد عرفنا أن الكتابة هي احلصيلة أو نتيجة 12حكم الناس عليه
 عما العقل اإلنسان، واهلدف من تعليم الكتابة العربية هي الطالب ميكنون التعبري
 يف العمالية اليومية، ويف عما نفوسهم، وعما يشاهدون بعبارة صحيحة سليمة.

ويف بيان اآلخرى أن الكتابة هي حتويل األفكار الذهين إىل رموز املكتوبة 
وأتيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبيها بني املهارات، فهي أتيت بعد مهارة 

ايب لبذي سكب عليه الكاتب  إن دّل على القراءة، ألّن الكتابة هي التعبري الكت
شيء فإمنا يدل على الكتابة  هي شيئ مهم يف حياتنا،. معىن الكتابة يف اللغوي 
هي جمموعة من معىن منظم ومنتظم. والكتابة يف األستمولوجي هي عبارة عن 
جمموعة من منظم والوسائل، ألّن الكتابة لن تتشكل اال يف وجود كلمات 

الكتابة تصب اإلنسان من قلبه حبرية وقفا ملا يعتقده. وحيتاج يف النظامية. ومع 

                                                           
 . 64(  ص2010)مالنق، مطبعة اجلامعة،  تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين.  12
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ترقية مهارة الكتابة مهارة األحرى كتعريف املفردات والقواعد حّّت مفهوم 
 13الكتابة.

 أهداف تعليم مهارة الكتابة  . ب
 فقد قسم على أمحد مدكور عن أهداف تعليم مهاار  الكتابة إىل نوعان، مها:  

 تنمية قدر  املتعلم على التعبري الوايف الذي يشمل على:  .1
قص القصص وكتابة الرسائل  وكتابة تنمية قدر  التلميذ على احملادثة واملناقشة و  1-1

 ذالك.التقارير وامللحصات والسحالت وحماضر  اجللسات وما إىل 
 ه اجملتمع.لغوي اليت يتطلبهاا منإقدار التلميذ على القيام جبميع األلوان النشاط ال 1-2
تنمية حساسية التلميذ للمواقف اإلجتماعية املختلفة اليت تتطلب منه كتابة  1-3

 آلخر أو كتابة مذكر  لشيء معني. الرسائل وقصة
 تنمية قدر  التلميذ على التعبري اإلبداعي الذي يشمل على:  .2
تنمية قدر  على التعبري عن األفكار واألحاسيس واإلنفعاالت والعواطف  2-1

زن والرح واألمل، ووصف مظاهر الطبيعة، وأحوال الناس، وكتابة الشعر ومشاعر احل
 والقصة واملقالة واخلطبة واملسرحية وكل ما هو فكر َجيل أبسلوب َجيل.

تدريب التلميذ على الرجوع إىل مصادر املعرفة واملعلومات، وتعويدهم على إرتياد  2-2
 14.املكتوابت والبحث عن الكتب واملراجع

 :يم الكتابة ابللغة العربية إىل متكني الدارس منهتدف عملية تعل

 .بني شكل احلروف وصوتهروف العربية وإدراك العالة كتابة احل .1
ل احلروف يف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شككتابة الكلمات العربية حبروف  .2

 وأخرها.أول الكلمات ووسطها 
 .إتقان طريقة كتابة خبط واضح وسليم .3

                                                           
13 Abdul Hamid, Mengukur kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam،(Malang : UIN Maliki 

Press، 2010) Hlm 74. 
 .209-208( ص، 1983، )الكويت: مكتبة الفالح،تدريس اللغة العربية علي أمحد مذكور، 14
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 .النسخ أو الرقعة أيهاما أسهال على الدارسإتقان الكتابة خبط  .4
 .إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسر .5
 قيم ودالالهتا وكيفية استخدامها.معرفة عالمة الرت  .6
ما يف اللغة العربية من بعض اإلختالفات بني النطق فة مبادئ اإلمالء وإدراك معر  .7

 .والكتابة والعكس
 .تيب العريب املناسب للكلماتالرت أفكار الكتابة يف محل مستخدمها  ترَجة .8
حيث  من دمها الكلمات الصحيحة يف سياقهاترَجة أفكار الكتابة يف محل مستخ .9

 ل الكلمة وبنائهاا بتغيري املعىن.تفري شك
 .ترَجة أفكار الكتابة يف محل مستخدمهاا الصيغ النحوية املناسبة .10
 ب للموضوع أو الفكر  املعرب عنها.استخدام األسلوب املناس .11
 15ة.ة الكتابة معريا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة وواضحة معرب سرع .12
 مراقل تعليم مهارة الكتابة . ج
 التدريب على رسم احلروف .1
رفة مع، و حيتوي على مهارات اآللية )احلرّكية( اخلاّصة برسم حروف اللغة العربيةو 

النواحي و ، يقصد ابملهارات اآللية يف الكتابة العربية التهجئة والرتقيم يف العربية. و 
 مثل : ،الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة 

 الكتابة من اليمني إىل اليسري ومن فوق إىل حتت. -1
  .أشكلهارسم احلروف و  -2
 .الشدةجتريد احلروف واملد والتنوين و  -3
 .املربوطةالقمرية والتاء املفتوحة و )ال( )ال( الشمسية و -4
 .تكتباحلروف اليت تكتب وال تنطق واحلروف اليت تنطق وال  -5
 التعبري املقّيد  .2

                                                           
، )مملكة العربية السعودية: كلية تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة،  15

 .236م( ص، 1985الرتبوية جامعة عني مشش، 
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إن هذه املرحلة من الكتابة يركز فيها على القواعد النحوية ويشتد فيها 
االهتمام ابالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية الّت حتكم سالمة اجلملة 
املكتوبة من حيث الرتاكيب واملعىن. وجيب أن أتخد عملية تدريس يف هذه املرحلة 

بغي أن تتنوع التدريبا تيحكمها أيضا تدرج طبيعي ابدئني شكال متدرجا تتدرج فين
من البسيط. فقد يبدأ التعلم ابستخدام تدريب ااتكملة أو بتقدمي مجل بسيطة 
وقصرية تتطلب من الطالب إطالة اجلملة إبضافة معلومات جديدة. وقد يبدأ 

تاج إىل التعلم بتقدمي الكلمات الحتتاج إىل إعادة ترتيب لتكوين مجلة ولكنها حت
 16إضافة كلمة أو كلمتني حّت تكتمل اجلملة.

هذه هي سطى تربط بني مرحلة رسم احلروف والتعبري احلر، و مرحلة الو 
 املوّجه، ومن تطبيقاته: وصف الصور.  أومرحلة التعبري املقّيد 

 التعبري احلر .3
يرتك للطالب فرصة أن حيّول أفكاره الذهنية إىل لغة مكتوبة تعرب بوضوح 

، ومن أمثلة : الكتابة حول يريد قوله، مع احرتام رأيه، وهذه مرحلة عقليةعّما 
 17اإلجازة وما يفعل فيها. 

 ومن جماالت مهارات الكتابة :

 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة  .1
 سرعة الكتابة وسالمتها من األخطاء .2
 يف أوضاعها وأبعادهمراعاة التناسب بني احلروف طوال واتساعا، وتناسق الكلمات  .3
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ووافيا .4

                                                           

، )مملكة العربية السعودية : كلية تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممد كامل الناقة،    16 
  215( ، ص 1985الرتبية جامعة عني مشس، 

)رايض: مطابع ، ، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 17
 207(، ص 2011احلميضي، 
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 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب  .5
 ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمال املفردات والرتاكيب املناسبة .6
 صياغة الرسالة يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة  .7

 18 وصغا دقيقا،وكتابته خبط مقروء. وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني
 أمهية الكتابة . د

الكتابة هي وسيلة إلشباع احلاجات النفسية لدي الفرد، وهي حاجاته 
لالتصال بغريه، فاإلنسان اجتماعي بطبعه، ولذلك فعندما ميسك ابلقلم ليكتب 
فكرة ما فإنه يكتبها لغريه ال لنفسه، كما أهنا وسيلة إلشباع حاجات اإلنسان 

رية وخاصة عندما يكتب اإلنسان فكرة يريد أن يسجلها وخيتزهنا ليعاودها  الفك
أشار ابن خلدون إىل أن الكتابة صناعة شريفة، إذ  19كلما احتاج إىل ذلك.

الكتابة من خواص اإلنسان اليت مييز هبا عن احليوان ، وأيضا فهي تطلع على ما يف 
الضمائر وتتأدي هبا األغراض إيل البالد البعيدة فتقضي احلاجات، وقد دفعت 

ما كتوبه من مئونة الباشرة هلا، ويطلع هبا على العلوم واملعارف وصحف األولني و 
.علومهم وأخبارهم، فهي شريفة هبذه الوجوه واملنافع

20
 

 املبحث الثالث الربجمة اللغوية العصبية
 الربجمة اللغوية العصبيةطلح مص . أ

مجة احلرفية للربجمة اللغوية العصبية أو العبارة للجهاز العصيب كلمة الرت 
تعين  Linguisticاللغوية تعين عصيب أي متعلق ابجلهاز العصيب، و  Neuroالعصبية 

تعين برجمة. اجلهاز العصيب هو  Programmingلغوي أو متعلق ابللغة، والربجمة 
الذي يتحكم يف وظائف اجلسم وأدائه وفعاليته، كالسلوك، والتفكري، والشعور. 

                                                           
  208-207ه ،ص املرجع نفس18
، )عمان: دار امليسرة للنشر املهارات الكتابية من النشاة اىل التدريسماهر شعبان عبد الباري، 19

 .87(، ص 2010والتوزيع، 
 .88-87املرجع نفسه، ص  20
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واللغة هي وسيلة التعامل مع اآلخرين. أما الربجمة هي طريقة تشكيل صورة العامل 
  21اإلنسان، أي برجمة دماغ اإلنسان. اخلارجي يف ذهن

 الربجمة اللغوية العصبية: مصطلح 1رسم بياين

يدرك الناس الربجة اللغة العصبية بطرق خمتلفة، منها يف أشياء متباينة.  
لذا، فإن تعريفها يتم بصور عديدة ومتنوعة فهي فضول، وهي دليل استخدام 

"برامج تشغيل العقل" على حد قول  العقل، أو دراسة التجريب املوضوعي، وهي 
 كارول هارس مؤلفة كتاب عناصر الربجمة اللغة العصبية.

ويضيف ستيف أندرايس مؤلف كتاب الربجمة اللغة العصبية هي 
التكنولوجيا اجلديدة لإلجناز: أن الربجمة اللغة العصبية هي دراسة التفوق 

ثر.. وهي الطريقة اإلنساين..، وهي القدرة على بذل قصارى جهدك أكثر فأك
 22اجلبارة والعملية اليت تؤدي التغيري الشخصي..، وهي تكنوجليا اإلجناز اجلديدة.

                                                           
، )الرايض: افاق بال حدود مقدمة يف هندسة النفس اإلنسانية، الطبيعة اخلامسةحممد التكريين،  21

 .23(، ص 2003وزيع، قرطبة للنشر والت
، )القاهرة: مجهورية مصر العربية، ، الربجمة اللغوية العصبية وفن اإلتصال الالحمدودإبراهيم الفقي 22

 .15-14(، ص 2008
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كل هذه التفسريات صحيحة للغاية، إال أن هناك تفسريا أكثر دقة 
وصحة من الناحية العلمية، وضعه مؤسو الربجمة اللغة الصبية أنفسهم، وهو أكثر 

 :تنقيحا وتنويرا

إىل أفكاران ومشاعران وتصرفاتنا...، حيث إنه من املمكن استبدال الربجمة: تشري  -
 الربامج املألوفة أبخرى جديدة وإجيابية.

اللغوية: املقدرة الطبيعية على استخدام اللغة امللفوظة أو غري امللفوظة. وامللفوظة  -
تشري إىل كيفية عكس كلمات معينة وجمموعات من الكلمات لكلماتنا 

مللفوظة هلا صلة "بلغت الصمت" لغت الوضعيات واحلركات الذهنية...وغري ا
 والعادات اليت تكشف عن أساليبنا الفكرية ومعتقداتنا.

العصبية: تشري إىل جهازان العصيب وهو سبيل حواسنا اليت من خالهلا نرى، ا -
 ونسمع، ونشعر، ونتذوق، ونشم.

 اتريخ الربجمة اللغوية العصبية . ب
ريتشاد ابندلر طالبا يف قسم الرايضيات يف جامعة  السبعينات كان يف بداية 
نة سانتا كروز وكان يستغرق قسطا وفرياال من وقته يف دراسة يكاليفورنيا يف مدى

أساس علم الكمبيوتر والفزاي، ويف ذلك احلني، اعتربه الكثريون عبقراي يف 
على  الكمبيوتر..إال أنه كان لباندلر اهتمام اخر وهو علم النفس، والذي شجعه

ذلك صديق للعائلة كان على معرفة ابلعديد من أشهر إخصائيي العالج النفسي 
وأكثرهم ابتكارا وإبداعا يف هذه الفرتة، أمثال: ملتون إركسون وفرجينيا ساتري وفربز 
برلزر. وبدون تشجيع من أجد، قرر بنادلر دراسة علم النفس، وبتضييق جماالت 

لنفسي هؤالء، اعتادوا بشكل أّخاذ والفت دراساته، وجد أن إخصائيي العالج ا
 للنظر، الوصول إىل نتائج عظيمة.

وبعد دراسة دقيقة ومنفصلة ألمناط سلوكهم املتشابكة، أبد ابندلر يف 
اختاذهم منوذجا، وبنسخ اسرتاتيجياهتم الفردية وأمناط سلوكهم وجتريبها على 

. وشّكلت اكتشافات أشخاص آخرين، استطاع أن حيصل على نتائج إجيابية مماثلة
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ابندلر أسس وقواعد الربجمة اللغة العصبية املعروفة أيضا ابالقتداء وابلتوفوق 
 23اإلنساين.

وسريعا التقلى ابندلر ابلدكتور جون جريندر األستاذ املعاون بقسم 
اللغوايت. وكانت جتارب وثقافة جريندر شبيهة جدا بتجارب وثقافة ابندلر. وكان 

نة سان فرانسيسكو، ومشلت يدكتوراه يف اللغوايت يف مدىجريندر قد حاز على 
دراساته اللغوية نضرايت عامل اللغوايت األمريكي املشهور نعوم شومسكي. وكان 
جريندر موهواب جدا يف اإلستيعاب السريع للغات وتقليد اللهجات وحماكاة أي 

التحق  سلوك ثقايف بسرعة وبراعة..، ووضعت مواهبه ومهارته على احملك حينما
ابلقوات اخلاصة األمريكية يف أرواب خالل الستينات، حيث كانت احلرب الباردة 
على أشدها. وهناك تركز جهد جريندر على إظهار القواعد اخللفية للتفكري 

 والسلوك.
قرر ابندلر وجريندر بعد اختاذ اهتماماهتما املشرتكة كسنادة خلفية ضم 

واللغوايت إىل قدراهتما اخلارقة يف حماكاة  مهارهتما الطبيعية يف علم الكومبيوتر
السلوك غري امللفوظ. وإبقداممها على تلك اخلطوة ابشرا يف تطوير لغة للتبادل 
جديدة. ومبالحظة ماكانت تفضله إخصائية عالج العاثالت املرموقة فرجنينيا 
ساتري اليت اشتهرت حينئذ إبحداث تغريات جذرية وشاملة يف حياة أزواج على 

 ة الطالق قاما فيما بعد اببتكار حجر زاوية علم االقتداء ابلتفوق اإلنساين.حاف
مث انطلقا فجأة بقوة وسرعة، وراقبا الفيلسوف الربيطاين وعامل اإلنسان 
جرجيوري بيشسون بشري التفكري املنظوم أي: املنهجة املنظمة واملرتبة لألفكار 

مة، مث اجتها بندلر وجريندر أيضا صوب الواعية والالواعية بغية بناء القرارات املالئ
أعمال الدكتور ملتون إركسون مؤسس الرابطة األمريكية للنتوم ابإلجياء..، وكان 
لقب املصاب املعاجل يتعقبه أينما ذهب، ألن إركسون نفسه كان قد جنح يف 

                                                           
 .11املرجع نفسه، ص   23



 
 

18 
 

التغلب على عوائق بدنية وذهنية، مثل الشلل الكامل الذي باله به شلل األطفال، 
 اع أن حيقق جناحا عظيما.واستط

وختم ابندلر وجريندر أعمال املالحظة ابلدوكتور فرتس برلز مؤسس 
العالج ابجلستالت، وابالستعانة هبذه األعداد الكبرية من املالحظات واملشاهدات 
الذكية والعميقة، كاان مقتنعني أبهنما وجدا طريقا لتفهم وحماكاة التفوق اإلنساين، 

دلر وجريندر إبلقاء احملاضرات حول هذا املوضوع جمتذبني إليهما فيما بعد.. بدأ ابن
أعدادا متزايدة من الناس دائما يف كل مناسبة، وقاما سواب بتأسيس أول شركة 

 للربجمة اللغوية العصبية.
واليوم فإن الربجمة اللغوية العصبية هي ملتقي العديد من طرقة إدراك 

ها إىل كافة جماالت احلياة اإلنسانية. إن االتصال والتعبري، كما أهنا شقت طريق
أساليب وإسرتاتيجيات هذه الربجمة مستخدمة يف العالج واإلدارة والرتبوية والصحة 

 24واملبيعات وخالفه.
ولكن يف املقام األول.. أوجدت الربجمية اللغوية العصبية البيئة املالئمة 

املخاوف املرضية ملساعدة الناس على حتسني االتصال أبنفسهم والتخلص من 
والتحكم يف االنفعاالت السلبية والقلق. ولذلك فإن الربجمة اللغوية العصبية هي 
حقا مصدر إقامة العالقة الطبيعة مع أي شخص حّت مع أصعب الناس طباعا. 
لقد ساعدت تكنولوجيا الربجة اللغوية العصبية واسعة االنتشار ماليني الناس على 

وهنا. وجناح األخرين هو الدليل القاطع املؤيد لذلك، التمتع حبياة أكثر سعادة 
 حيث إهنم استطاعوا عيش حياة متنزنة خالية من التحدايت واملشاعر السلبية.

 تطبيقات الربجمية اللغوية العصبية  . ج
ومن انحية أخرى امتدت تطبيقات الربجمية اللغوية العصبية إىل كل شأن، 

والتعليم، والصحة النفسية واجلسدية مما يتعلق ابلنشاط اإلنساين كالرتبية 

                                                           
 .12املرجع نفسه، ص  24  24
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والرايضيات واأللعاب، والتجارة واألعمال، والداعاية واإلعالن، واملهارات 
 والتدريب، والفنون والتمثيل، واجلوانب الشخصية واألسرية والعاطيفة، وغريها.

التعليم الربجمة اللغوية العصبية يبدو أن لديها الكثري من اإلمكاانت يف 
تبين علم نظرية علم  التعلم. على سبيل املثال ، هناك آاثر عميقة والتعلمللتدريس 

املمارسة التعليمية. هناك العديد من األمثلة املمكنة  التحكم األساسي يف
للتطبيقات على املستوى الفين يف التعليم والتدريب. يشيع استخدام الربجمة اللغوية 

دف يف التدريس ، على سبيل املثال حلول للمشاكل اليت تصا العصبية هلذا العرض
 25تتعلق إبدارة الفصول الدراسية.

 االفرتاضات املسبقة يف الربجمة اللغوية العصبية . د
إن االفرتاضات املسبقة هي جمموعة من االفرتاضات املسلم بصحتها واليت 
حتدد تشكيل ومميزات السلوك ومجع املعلومات والتقييم الشخصي. توصي 

مبجموعة من التوجيهات لتمكني الناس من تطبيق فن وعلم   االفرتاضات املسبقة
 :26الربجمة اللغوية وحتقيق نتائج أهم، كما يلي

 اقرتام رؤية الشخص اآلخر للعامل .1

لكل البشر جمموعة من القيم واملعتقدات حتدد أمناط سلوكهم. وقديبدو 
لكل سلوك شخص آخر وكأنه حتد لك، إذ صممت على تغيريه للشكل الذي 

ده أنت، أو ما هو أسوأ من ذلك بكثري، قد ينتهي بك األمر إىل أن تصدم تري
بثبات وعدم تزحزح الناس عن قيمهم ومعتقداهتم.فإذا جنحت يف إحداث تغيري 
طفيف، قد يرجع ذلك إىل اخلوف ويكون بدون جديدي، وسرعان ما يعود احلال 

 إىل ما كان علية ابسرتجاع الشخص لسولكه القدمي.

                                                           
25 Zorica Antić ,NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING – THE LINK BETWEEN MEDICINE 

(NEUROLOGY) AND LANGUAGE TEACHING, (Medicine and Biology Vol.13, No 2, 2006, pp. 

123 - 126), Hlm 123. 
 .33-16إبراهيم الفقي، ص   26
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يل صديق من املولعني بكرة السلة، كان يطلب ابستمرار من مثال... 
زوجته أن حتضر معه املبارايت إال أن تلك اللعبة مل تكن جتذهبا على اإلطالق، ومل 
يكن يكتفي أبدا ابلقدر البسيط من االهتمام الذي كانت توليه هلذه اللعبة. ومن 

ء غري متوقع... الصعب التصديق أن هذا اخلالف البسيط اتسع وتضخم إىل شي
 أال وهو التفكري يف الطالق.

 جنمع وفورا وبعد فرتة قصرية من هذا البحث، اتفقنا حنن الثالثة على أن
بدأ صديقي يف مهامجة زوجته متهما إايها بعدم اهتمامها املطلق حبياته.. مع أنه  
كان من املفروض عليه أن يعي حقيقة أساسية وجوهرية، أال وهي أهنما فردين 

يزين وخمتلفني متاما، حيبان أشياء خمتلفة. وكان هو يشعر أهّنا مل تعد حتبه. متم
 فانفعلت زوحته وبكت قائلة:

ماذا لو مل أحب  -كل ما يريده هو أن أصبح صورة طبق األصل منه  
واملفروض ابلفعل أال تتواجد أية  مشاهدة التلفاز؟ أين املشكلة اخلطرية يف ذلك؟(

 .مشكلة خطرية

حت السؤال التايل: ) ملاذا أنتما متزوجان؟( وبعدها أضفت: وفخأة طر 
)فّكرا يف هذا ملدة دقيقة واحدة(. فتطلع كل منهما إىل اآلخر، وقالت هي: )ألننا 
جنب بعضنا وكنا نرغب يف العيش معا ونؤسس أسرة ونعيش حياة سعيدة(. 

 وابمتنان وافق هو اآلخر على هذه النقطة.

ري الزوج إىل شيء واضح وجلي كان غافال عنه ومع ذلك... مل يتطرق تفك
متاما، أقصد بذلك الشيء أن كال مّنا خمتلف متاما عن اآلخر. وكان املوقف يرتك 

فقالت معربة عن شكرها: )رغم هذا   –الزوجة وأطفاهلا الثالثة عاجزين وضعفاء 
يل لو مل يكن يبالغ ويغا -كله، أمامنا هدف رئيسي واحد أال وهو احلب واألسرة 

يف كل شيئ، ملا واجهتنا املشاكل اليت تواجهنا اآلن(. مل يفكر الزوج يف سخافة 
جعل اآلخرين يشبهونه متاما أثناء اجتهاده املضلل لتغيري ها... وبقليل من اإلاثرة، 
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سرعان ما ملس أنه كان جيب عليه أن يتقبل أوجه االختالف عند ها بدال  من أن 
 يتعمد تغيريها أبي مثن.

الزوجان على أن يتشاركا اهتماماهتما بقدر املستطاع. وقبلت هي  فاتفق
قراءة كتاب ابجللوس إىل جانبه بينما يشاهد هو مباراة لكرة السلة. ووعدها هو أن 
يزداد تفهما وقبوال  الهتماماهتما ابلقراءة واألدب. إن مثل تلك األحداث هي 

 شيئ عادي، وتطبيق ذلك احلل أنقذ زواجهما من الفشل.

قالت )مارج بريس(: )إن احلياة هي اهلبة األوىل، واحلب هو الثانية، 
والتفاهم الثالثة(. لذا فاجعل من ذلك قاعدة حلياتك، أقدم على حمبة وتفهم 

 اآلخرين وسوف تعيش حياة أسعد.

 اخلريطة ليست املنطق .2

)إن اخلريطة هي إدراكك بينما املنطقة هي احلياة( .. أطلق العامل    
 البولندي ) ألفرد كورزبسكي( هذا التعبري لوضع التأكيد على أن اإلدراك  الرايضي

نقطة أساسية، أال وهي أنه بتغري إدراكك غري الواقع. بذلك تطرق كورزبسكي إىل 
 .ملوقف ما، فإن حياتك تتغري معه

سرعان ما ، ولكن أن فقدوا وظائفهم بعد اروااهن أنت ابلتأكيد تعرف أانسا
اية ويف هن أفضل أو فتحوا مكاتب وشركات خاصة هبم. عشروا على وظيفة

املطاف، كانوا سعداء أكثر من أي وقت مضى، وكانوا شاكرين للقدر على 
 مأساهتم السابقة.

على ما تكون النتيجة التحسر  اوكثري  يواجه مجيع البشر حتدايت صعبة.
وألسى  النفس والشك يف الذات واإلحباط. يف أوقات كهذه، قد يؤدي بنا احلزن

ولكن مع مرور الوقت، نكتشف أن . إىل الشعور أبن حياتنا قد انتهت فعال
ا بركة يف مرحلة يف فرتة من الفرتات بدت لنا وكأهناملأساة اليت انلت منا وحطمتنا 

 .الحقة من عمران
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 توجد نية إجيابية وراء كل سلوك .3

امتنع الكثري منا عن التحّدث مع صديق خملص ومحيم، بسبب ظرف 
يد وبدال  من أن نتعامل مع هذا السلوك السليب على أنه حادث فر  -يب واحد سل

ومعزول، وحناول أن ندرك النية اليت بررت هذا السلوك، إال أننا نركز على هذا 
السلوك ابلذات دون غريه وندعه يشكل إدراكنا اإلمجايل الوحيد هلذا الصديق. إذا 

نيتهم، نكون قد وفران على أنفسنا  سّلمنا أبن الناس اليسوا أمناط سلوكهم عن
 خيبات عديدة الألمل.

 إىل السرقةمثال.. إذا سألت لصا عن سبب سرقته، قد يقول لك أنه جلا 
لكي يطعم عائلته. وابلرتكيز على نية تصرفه سوف تالحظ قدرا من طيبة القلب. 

هو  يظل سلوكه  ولكن يف إدراكك العقلي، -رمبا قد جتدد أوجه تشابه أخرى 
 من، قاعدة احلكم عليه وانتقاده ولو بصرامة. إذن عندما تتعامل مع الناس

 سوف تقع يف شرك التعميمات.تفصل بني سلوكهم ونواايهم، وإال  الضروري أن
تذكر أال تدع تصرفا واحدا إلنسان يصبح يف إدراكك الكلي له، ألننا حنن يف 

لتمسك ابالعتقاد أن احلقيقة أكثر من تصرف واحد. ويف النهاية من األفضل ا
وكل  أعتقد أن اهلدف من وراء كل علم: )قال أرسطووراء كل سلوك نية إجيابية. 

 (.تساؤل، وكذلك كل نشاط ومواظبة، وهو قصد اخلري

 يبذل الناس أقصى ما يف استطاعتهم ابملصادر النتوفرة لديهم .4

)كم كنت  هل اسرتجعت ماضيك وتذكرت شيأ فعلته، مث قلت لنفسك:
القرارات  كلنا نشعر ابلندم واحلسرة بشأنألنين تصرفت هبذا الشكل!(   أمحقا

األمر، قد جتد  اخلاطئة واملؤسفة اليت اختذانها يف حق أنفسنا. ولكن إذا فكرت يف
جعلتك تتخذ هذه  ومعارفك كانت كل ما متتلكه حينذاك وهي اليتأن مصادرك 

هذا الوقت. واليوم، يف  القرارات مهما كانت كل سيئة، هذا كل ماكنت ملما به
أنت تعرف املزيد من األشياء وتساعدك خربتك على اختاذ قرارات أفضل. مع 
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مرور األايم سوف تكتسب معرفة وخربة أوسع وأكمل جتعلك أكثر جكمة 
 وسعادة.

 عله الناس هو حمصلة أو نتيجة لقيمهموالواقع املؤكد كليا هو أن ما يف
هي أساس  كما أن تلك املعرفةوجتارهبم املرتاكمة حّت اتريخ ما من أعمارهم.  

سلوكهم. وبدال من أن يتفهموا بشكل أفضل أوضاعهم وأحواهلم، وقد هلم تبصرك 
لن تساعد من أجل معاونتهم على إدراك املوقف بصورة أوضح. هبذا الشكل، 

سوف تضح نفسك على  إمنا اآلخرين على أن يصبحوا أفضل ما ميكنهم فحسب،
 الطريق الصحيح لكي تصبح أستاذا يف فن االتصال.

 ال وجود ألشخاص مقاومني، إمنا هناك رجال اتصال مستبدون برأيهم .5
التعين مقاومة الشخص لالتصال أنه قاس وعنيد بصورة مستدمية،ّ  

مع أانس  ببساطة أنه متصل واقعة حمحدة أو حادثة ابلذات. لقد اختلف كل منا
والكن ذلك  نا أن نغري آراءهم ولكن دون جدوى، ورمبا مل يتزحزحوا عنها،وحاول

من فهم الرأي  وال ميكن زحزحتهم عن آرائهم ومتكينهماليعين أهنم كذالك دائما 
زحزح عن آرائه يت فحّت لو التقيت بشخص يف حالة )غرور وتكرب( ومل اآلخر،

تفهمه للرأي  لتحقيقالشخصية، يف هذه احلالة اخرت للتواصل معه والوصول 
نظرك بصراحة  بشرح وجهة يقوماملخالف ما يعرف ب )مفهوم املشاركة(، وفيه 

ببساطة اطلب  وتسأل الشخص اآلخر إذا أدركها وفهمها كما تعنيها أنت، مث
رأيه، هكذا تكون قد ساعدته على اخلروج من حالة التكرب والغرور وإبداء مزيد 

أن مفهوم املشاركة من شأنه مساعدتك على من املرونة والتفتح. وسرتى كيف 
االتصال اإلجيايب من منطلق  جتاوز مرحلة الغرور والتكرب، والتجرؤ على أسلوب

 اإلميان األكيد ابلقدرة على إجنازه عن احلرص على حتقيقه.
 اعليه ميكن معىن االتصال يف االستجابة اليت حتصل .6

شيئا  تكن تنتظره، جربستجابة عليه مبا مل وجاءت االإذا أدليت ببالغ 
خمتلفا إىل أن حتصل على اإلجابة املرغوبة. بعبارة أخرى.. فإن إاثرة   اهتمام 
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شخص والتقرب منه جيب أن يتناسبا مع نوع االستجابة اليت تنتظرها منه. وعلى 
سبيل املثال، دعنا نتخيل املوقف احلساس الذي قد جند أنفسنا فيه، حينما نرغب 

 ة قلقة ومضطربة.يف التفاهم مع زوج
 فسرّ  ر ما قلته.. وإمنا بصيغة أخرى..كر و  عميقاتوقف حلظة، خد نفسا 

ما تقوله وأتكد أن زوجتك فهمت ما تقصده. تذكر أن طريقة تبليغ أفكارك 
طريقة إيصال واصل احملاوالت ونوع  ...سوف حتدد نوع االستجابة اليت تصلك

 .الفكرة إىل أن تصل إىل تفاهم متبادل
 األكثر مرونة هو الذي يسيطر على املوقفالشخص  .7

ظلت ذاببة تصطدم بنافذة مغلقة، جمهدة نفسها ابلطريان حنو النافذة دون 
أن تستطيع اخلروج منها، إىل أن هلكت الذاببة من اإلجهاد، يف حني  كان 
ابلقرب من النافذة ابب مفتوح، وكان سبيلها إىل احلرية.. هذا السلوك وأمثاله يدل 

 دام املرونة.على انع
مثال  من انحية أخرى، فإن الدراسات اليت أجريت على الفئران هي مبثابة

جيد على املرونة الفعلية. وضع الباحثون فأرا يف متاهة ويف هنايتها وضعوا قطعة من 
وكرر اجلنب. فاستعمل الفأر حاسة الشم للتحرك يف املتاهة حيت وصل إىل اجلنب. 

ايته قاموا بتغيري مكان اجلنب. وكان الفأر أسبوع، ويف هنن هذه التجربة ملدة الباحثو 
اجلنب. لكن هذه املرة املوقف اجلديد  يتجه إىل املكان الذي اعتاده للحصول على

حبثه حّت وفق يف النهاية وبدأ ابلبحث بدال من التوجه إىل املكان القدمي ونشط يف 
 وانل مكافأته.

ما يسلطان الضوء على إال أهنن املثالني متغريات خاصة، ومع أن هلذي
ما يوضحان كيف أن ائج أفضل إببداء املرونة، كما أهنإمكانية احلصول على نت

 للمرونة أو عدمهما أتثري على حدوث نتيجة معينة.
وإذا جاز التعبري يتصرف العديد من الناس كالذاببة، ويعيدون ويكررون 

، ويف النهاية ون ذات األشياءويقولون نفس األشياء، ويفعلأمناط السلوك الفاشلة، 
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يسودهم التعب واإلجهاد وأيضا اإلحباط. التنسى أن تظل مران يف كل شيئ 
 تفعله، حيث أن املرونة هي القوة.

 ال وجود للفشل إمنا هناك رأي حمدد عن جتربة .8
يف  إن الناس ميالون إىل االلتفات أبفكارهم إىل األشياء املؤسفة اليت مضت

اب واملضيقات اليت واجهوها واعتربوها إخفاقا وفشال، حياهتم، وأتمل الصع
وسرعان ما تظهر مشاعر عدم املالءمة. ففي جمال األعمال مثال جيرب شخص 
أسلواب جريئا لزايدة رقم مبيعاته، مث حيصل فقط على نتائج ضعيفة، فيتجب أية 

ملرأة اليت فا  اإلنسانية،. ويف جمال العالقات حماولة جديدة يف املستقبلخماطرة أو 
الرجال غري أوفياء، والحقا قد  تكتشف خيانة زوجها قد تعتقد يف النهاية أن مجيع

 تتجنب كافة الرجال بدون كافة الرجال بدون تفريق والمتييز.
ولكن عندما تسأل أشخاصا انجحني أن يدلوا أبسرار جناححم، سوف 

يك  يقصون عليك قصص وحكاايت حتدايت وفشل وإخفاق، وسوف يتلون عل
كيف استطاعوا التغلب على مجيع هذه التحدايت واهلزائم والنكسات. و يف 
النهاية أصحبوا أقوى من أي وقت مضى، إن ماضيك هلو حقا كنز من التجارب 
القيمة املتوفرة لديك، كي تستفيد منها. جون جريندر  فعال على حق حينما قال: 

 املاضي اليضاهي املستقبل.
مور.. وقم بتهيئة واستخدام جتاربك املاضية انطالقا..خاطر قّيم األ

ومعرفتك حّت تنجح يف املستقبل.. ألنه رغم كل شيئ، اليوجد فشل وإمنا رأي 
 حمدد عن جتربة مضت.

 لكل جتربة )شكيلة(.. فإذا غريت الشكيلة غرّيت التجربة معها .9
 زارتين امرأة يف مكتيب مبونرتايل معلنة بقوة أاّن تبغض الصرا صري. وقبلها
بدقائق كانت قد هربت من منزهلا، ألن صرصارا خرج زاحفا ببطء من زاوية 

تكره لونه  امطبخها. فسألتها عما كان خييفها يف الصرصار، وبال تردد قالت يل أهن
زمظرة. فركزت على اللون أوال طالبا منها أن تسمي هذا اللون.. فقالت: أمسر أو 
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يف هذا اليوم.. ه طال الذي ترديوابلصدفة كان هذا هو لون البنبين قامت.. 
أدركت املرأة لون بنطاهلا،  فسألتها: )ماهو لون بنطالك؟(.. بعد ابتالع عصبيتها،

تفكر يف شخص كان يضحكها،  وضحكت يف احلال. مث فجأة طلبت منها أن
ضحكت من جديد. كان اسم صاحبها  وملا جاء هذا الشخص على ابهلا،

خيل الصرصار، وختليناه ل، وحينما جعلتها تتمايك )مايكل( وأصبح اسم الصرصار
ومنذ ذلك احلني، كلما نوهت " أيتها النجمة الصغرية تاللئي وأبرقيوهو يغين "

 أخذهتا نوبة عنيفة من الضحك. )صرصار( بكلمة
 كانت للتتجربة والربانمج يف ذهنها تشكيلة معينة، وكانت حالتها تلك

ابلكامل، ذه التشكيلة، تغريت جتربتها خوفا مرضيا. وملا ساعدهتما على تغيري ه
يف جتربة سلبية،  تفكر قد حيدث لك الشيئ ذاته.. فحينما  وشعرت ابالرتياح

وسوف تغري التجربة  انظر إليها من زاوية خمتلفة ارجع إىل تشكيلة التجربة
 أبكملها.

 يتم االتصال اإلنساين على مستويني: الواعي والال واعي .10
اليت  يف الدراسة رج أ. ملر( من جامعة )هارفارد(صرح العامل النفسي )جو 

( ±) سبع أن العقل الواعي قادر على استيعاب أكثر من 1956 أجراها عام
أما العقل  حمدودة. سعة العقل الواعيقطعتني من املعلومات يف حلظة ما.. أي أن 
بليون معلومة يف الثانية، ويف الواقع  2الالواعي ففي إمكانه استيعاب مايزيد عن 

حيتوي العقل الالواعي على مجيع ذكرايتك وبراجمك منذ كنت جنينا يف الرحم، 
أي: أن للعقل الالواعي قدرة استيعاب الحمدودة على اإلطالق. فكيفية برجمتك 

موجدا يف عقلك الالواعي خالل  الزال اب لالتصال خالل فرتة الصبا والش
فعلك االعتيادية جتاه أشياء معينة املراحل املتقدمة من العمر، وأيضا ردود 

الربامج املوجودة منذ أمد طويل هي اليت  وتصرفات حمددة. ابختصار، فإن هذه
 حتدد طبيعية سلوكك.
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 التمتع واألخبار السارة هي أننا نستطيع تبديل أي برانمج لتمكيننا من
التحدي  حبياة أسعد. ومن هنا نستطيع ترقية االتصال أبنفسنا وابآلخرين. وميكن

 يف حتدايت عقلك الواعي، حيث أنه هو الذي يتوىل برجمة عقلك الالواعي.
فالبدء يكون ابلتأثري على العقل الواعي وكذلك على تقديران وتقييمنا 

وحمو  المفر منه، ولذا قم إبلغاء لألشياء اليت نقوهلا ألنفسنا ولغريان، وهو شيئ
مثال، إذا اعتقدت  جديدة. إجيابية أبخرى واستبداهلا السلبيةاألحاديث واألفكار 

صميم القلب ال وجود أن فالن شرس وقاسي، قم إبلغاء هذه الفكرة فورا، ألن يف 
جتد نية إجيابية. ركز على النوااي  ألي شخص شرير. إن ما يقلقك هو السلوك وفيه

بتزويد  يقومحينما تتصرف هبذا األسلوب، جيابية وأوجد تفسريا خمتلفا للموقف. اإل
النهاية سوف جتد نفسك متارس اتصال أفضال  عقلك الواعي بربامج طيبة، ويف

 من أي وقت مضى.
جتد عندمجيع البشر يف اترخيهم املاضي كافة املصادر اليت حيتجوهنا إلقداث  .11

 تغيريات إجيابية يف قياهتم

يف موقف مضي حينما كنت تشعر ابلثقفة يف النفس وكنت متحفزا فكر 
للعقل على سبيل املثال حصولك على شهادة أو ترقية متوقعة منذ زمن طويل أو 
إمتام صفقة مبيعات انجحة أو والدة أول طفل لك عش إحدى تلك التجارب 

اثنية،  من حديد، كما لو كانت حتدث اآلن، قم برؤيتها ومساعها والشعور هبا مرة
 واستفد من القوة اليت متدك هبا هذه التجربة، وقبل أي شيئ تذكرها.

كلما احتجت إىل الشعور ابلثقة والتشجيع، عد إىل هذا الزمن اإلجيايب 
وعشه مرة أخرى، وسوف يزودك ابحلافز الذي حتتاج إليه يف احلاضر واملستقبل.  

 كرر التجربة كلما احتجت إىل ثقة وتشجيع.

أو  يواء كانت لال سرتخاء حدود لالستعانه مبصادر املاضيليست هناك 
ا متكينك شأهن فإن ماضيك منحم خافل ابملصادر من للحب أو لالتصال اجليد

 من التمتع حبياة أكمل وأفضال.
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 إن اجلسم والعقل يؤثر كل منهما على اآلخر .12
ما  إن وجوهنا وحركات أجسامنا مرآة ألفكاران، والعكس صحيح. جرب

أييت: فّكر شيئ الحتبه فّكر فيه كما لو كان هنا أمامك اآلن. أثناء التفكري فيه، 
الحظ بدقة تعبريات وجهك وحركات جسمك، واآلن اعمل عكس ذلك فّكر يف 
شيئ حتبه كما لوكان هناك أمامك اآلن، ومرؤة أخرى سّجل بعانية تعبريات 

 جسمك.
ك، وتنفس جيدا وقل: واآلن جّرب ما يلي: اهبط كتفيك، ونكس رأس

"أشعر أنين يف حالة رائعة!" مع أنك غالبا التشعر هبذا الشعور، جرب شيئا آخر: 
اهنض واستقم، ادفع كتفيك إىل اخللف، ارفع رأسك، تنفس بعمق، وقل: "إنين يف 
حالة بؤس" أعتقد أن ذلك لن ينجح أيضا. هذا ما نقصده ابلتأثري املتبادل 

 المها مرتبط ابآلخر داخليا.للجسم والعقل على بعضها ك
كلما قابلك حتدي، الحظ بعناية حركات وجهك وجسمك. فإذا 
واجهك موقف كثري املطلب، قل: "الغ" واختد الوضيعة البدنية األكثر توفقا 
وتناسبا مع أفكارك فوق كل شيئ، ابتسم وقل لنفسك: "أان قادر على معاجلة هذا 

للسيطرة الفعلية والكاملة على  املوقف" وسوف تكون على الطريقة الصحيح
 عقلك.

إذا كان شيء ممكنا لشخص ما، فمن املمكن ألي شخص أن يتعلم كيف  .13
 يعمل الشيء ذاته

قال اإلمرباطور الروماين )ماركس أورليوس(: )التعتقد أن ما هو صعب 
يعجزك أي إنسان عن عمله، ولكن إذا كان شيئا يف مستطاع إنسان، عليك 

  متناولك أيضا(. طبعا، هناك قواعد تنطبق يف هذه احلالة:فاعترب هذا الشيئ يف

 .جيب أن تكون لديك رغبة قوية يف التعليم 
 .جيب أن تباشر التعليم 
 .جيب أن تلزم نفسك ابلتعليم حتت أية ظروف 
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إذا وجدت ضمن معارفك شخصا حكميا واجتماعيا وهادائ، حيسن 
وجتريبها على ويتفن االتصال ابآلخرين، كل ما عليك عمله هو اكتساف اسرتاجتية 

نفسك مث قم بتطبيقها. استمر يف تضبيطها وتعديلها إىل أن تصبح طبيعية اثنية 
 لك.

 ل إليهاإنين مسؤول عن ذهين، لذا فأان مسؤول عن النتائج اليت أص .14
حينما  من السهل عتاب ولوم اآلخرين ونسب مشاكلك ومتاعبك إليهم.

األدىن للطاقة  تلقي اللوم على اآلخرين، تقرر التنازل عن قدرتك واختيار املستوى
حياتك، فلن تلم أو تنتقد  والنتائج البديلة. أما إذا قلت لنفسك أنك مسؤول عن

مهما كان. جيب أن تقرر أن أحدا، ولن تقارن أحدا بنفسك أو بشخص آخر 
متتلىء ابلطاقة اإلجيابية وتسعى إىل إجياد  تصبح أفضل ما استطعت، وهكذا سوف

 احللول املناسبة ألي حتد يقابلك، وسوف تصبح سيد عقلك وقبطان سفينتك.
ن سوى يمدقال )ألكسندر جراهام بل(: )اإلنسان بصورة عامة غري 

 صلة ما يعمله لنفسه(. واآلن أمامكابلقليل ملا ولد به.. فاإلنسان هو حم
 صورةجلية وواضحة عن مؤسسة الربجمة اللغوية العصبية. ابدأ اليوم، اقرأ

االفرتاضات املسبقة يوميا وقم بتطبيقها. أان أضمن لك، لو فعلت ذلك، أنك 
 سوف ترى حياتك ترتقي وسوف تقرتب من درجة أستاذ يف فن االتصال.

 بيةاملدخل الربجمة اللغوية العص . ذ

هناك ستة عمدان من الربجمة اللغوية العصبية يعين النفس، االفرتضات 
27املسبقة األلفة، احلصيلة،  التغدية الراجعة، املرونة.

 وبياهنا كما تلي:

 ألهنا تكون فاعلة للوصول إىل اهلدف. NLPالنفس، تؤدي دورا مهما يف  .1
 السابقة(.)كما ذكرت يف الصفحة Presuppositions  االفرتاضات .2

                                                           
27

 Huzaifah Hamid, “Aplikasi NLP (Neuro Linguistic Programming) dalam Meningkatkan 
Responsibilitas Anak Usia Dini (TK Al- Masyithoh) Tegal Gondo-Malang”, diakses tanggal 11 

januari 2016. 
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 يف عملية التعليم هي احلالة من التوافق بني شخصني، أي (Rapport)التوافق   .3
 ولأللفة مخسة مستوايت أو رابطة تربط شخصني.  عالقة إجيابية، هو  االنسجام،

( املستوى 2( مستوى التعبريات، 1ميكن حتقيقها كّلها أو بعضها، وهي: 
( الربامج العلعيا 5( مستوى املعتقدات والقيم، 4( املستوى اللغوي، 3السمعي، 

(Meta Programmes.)28 
 أو املآل أو النتيجة النهائية يريدها الشخص أي الفهم عما Rapport)) لةاحلصي .4

 عما يراد به اآلخر.يراد به ويستطيع أن يفهم 
 التغدية الراجعة أي اهتمام ابلنتيجة اليت يريدها الشخص حّت يعرف ماذا سيفعل .5

 Feedback).بعده )
 احلالة الراهنة مع احلالة املطلوبة ملعرفة الوسائل، مقارنة هي( Flexibilityاملرونة) .6

أي والسبل، والقابليات ندعوها "املوارد" وهي تعين: إجياد خيارات جديدة، 
 االستعداد للتغري.

 

 األمناط . ر
 Modeميثل اإلحساس املتولد عن كل حاسة من هذه احلواس اخلمس منطا 

)نسبة  Visulخاصا لإلدراك. فاإلدراك الناتج عن )رؤية( شيئ هو: النمط الصوري 
 ،Auditoryإىل الصورة(، واإلدراك الناتج عن )مساع( صوت: النمط السمعى 

يف هذا . Kinestheticساس( بشيئ هو: النمط احلّسى واإلدراك الناتج عن )اإلح
البحث سنعترب حاسيت الشم والذوق اتبعني لنمط اإلحساس هذا، أي: سيقتصر  

( النمط السمعى، 2( النمط الصوري، 1كالمنا على أمناط رئيسية ثالثة فقط: 
وهي:  ، VAK( النمط احلّسى. وتدعى، أحياان، هذه األمناط الثالثة ابإلجنلجية 3

 .Visual, Kinesthetic, Auditoryأوائل احلروف للكلمات الثالث، 
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 Submodalitasالنميطات  . ز

لكّل منط من األمناط الرئيسة الثالثة )البصارية، والسمعية، واحلسنية( 
فالنمط الصوري هو رؤية صورة من الذاكرة، أو صورة خصائص، وصفات، ومزااي. 

 لصورة حجم، وإطار، ووضوح، وإضاءة. وقدولكن هلذه ا إنشاؤها يف الذهن. يتم
 تكون ملونة، أو غري ملونة. وقد تكون إطارها دائراي، أو مربعا، أو مستطيال، أو
 تكون بال إطار. وقد تكون واضحة، أو غري واضحة. كل هذه التفاصيل الدقيقة

 )النميطات مجع منيط وهو: تصعري منط(. Submodalitas تسمى: النميطات
الصويت منيطات: كشدة الصوت، ودرجة الصوت، واإليقاع، والنغمة،...وللنمط 

 وكذلك للنمط احلسي منيطات خاصة به: درجة احلرارة أو الربودة، درجة إخل.
 وللنمطاخلشونة أو النعومة، مقدار الالبة أو الليونة، مقدار الوزن، شدة األمل،...

ارفع شدة  من الناس. السمعي منيطات أيضا. ختيل نفسك تتحدث إىل جمموعة
كأنك تكلم )حجم( صوتك وكأنك هتز منصة اخلطابة هزا، مث اخفض صوتك  

الصوت ذا درجة  شخصا قريبا منك. أسرع يف كالمك، مث ابطء فيه. رمبا يكون
عالية، أي: صوت انعم كصوت املرأة، أو درجة منخفضة، أي: صوت خشن  

 كصوت الرجل.

 29والسمعية واحلسية البصاريةيبني أهم النميطات : 2،1اجلدول

 النميطات احلسية سمعيةالنميطات ال البصاريةالنميطات 

 الصورة حجم 
 شكل الصورة 
 إضاءة الصورة 
 تباين الصورة Contast 
 وضوح الصورة  

  شدة الصوت )مرتفع أم
 منخفض 

  درجة الصوت )انعم أم
 خشن(

 وضوح الصوت 

 حرة أم برودة 
 نعومة أم خشونة 
 صالبة أم ليونة 
 شدة األمل أو الفرح 
  انشراح أم ضيق 
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 قريبة أم بعيدة 
 ملونة أم بيضاء وسوداء 
 هلا إطار أم عدمية اإلطار 
 متحركة أم وافقة 
 جمسمة أم وافقة 
  يف  اإلطارموقع الصورة يف(

يف  املركز، يف األعلى،
األسفل، إىل اليمن، إىل 

 ر(اليسا

 رخامة الصوت 
 نغمة الصوت 
 سرعة الصوت 
 مصدر الصوت 
 مستمر أم متقطع 

 مقدار الضغط 
 الشدة 
 الكثافة 
 الوزن 
 االهتزاز 
 فرتة التأثري 
 مستمر أم متقطع 

 

 Anchoringاإلرساء   . س
االصطالح يف الربجمة اللغوية العصبية يعين: ربط  هو Anchoringاإلرساء   

احلالة الذهنية أو السلوك إبشارة أو منبة. وميكن استخدام أي منط كمرساة،  
اسم مكتوب على قصاصة ورق مثال ) منط صوري( أو ذكر كلمة أو كالنظر إىل 

عبارة معينة )منط مسعي(، أو كضغط إبهبام اليد اليمىن على إصبع السبابة ملدة 
عشر ثوان )منط حسي(. وبعبارة أخرى أّن املنبهات قد تكون صورية، أو مسعّية، 

ّية أو داخلية. فريبط أو حسّية، أي أهنا يف الواقع أمناط لإلداك تكون إّما خارج
، بتكرار املذاّكرة املتساوية سريجع الشخص إىل نيل 30نظام عصيّب ابلشعور والرابط

  الشعور والعاطفة املعّينة مثل االسرتخاء، التشجيع، والثقفة.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 فصل البحث والنوعه . أ

أعراض ستخدمه يف هذا البحث يعين املدخل الكمي إظهار يالباحث 
ابستخدام التحليل  هاملالحظات يف البياانت املقاسة بشكل الكمي، ومعاجلت

وأما منهجه فهو املنهج جترييب. و املنهاج التجرييب، وهو حياول يف هذا  اإلحصائى
وهذا  د.املعني على املتغري اآلخر مبراقبة جيالبحث أن أيخذ أتيرا من املتغري 

ابلنوع   Exprimental Quasi (design)التجرييب تجرييب ابلنوع تصميم شبه البحث ال
Non Equivalent Control Group Design،  تصميم البحث التجرييب ابلنوع تصميم

شبه التجرييب يدل على البحث احلقيقي ألن هناك املتغري اخلارجي اليت مؤثر 
ابملتغري التابع. لذا النتيجة من التجرييب هو املتغري التابع اليت مل يؤثر ابملتغريات 
 املستقلة. يف هذا التصميم هناك نوعان من جمموعات خمتارة عشوائية مث تقدمي

لية فيها الفرق بني اجملموعة التجريبة واجملموعة و القبلي ملعرفة احلالة األ االختبار
   31الضابطة.

يف البحث التجرييب هي تقسيم الطلبة  الباحثستخدمها يوالطريقة الذي 
 الباحثتاج حي 32إىل فصلني، تقسيما عشوائيا، فصل للتجرييب واآلخر للضابط.

هي اليت تتعرض للمتغري التجرييب أو   (Eksperimen Class)إىل اجملموعة التجريبة
 Control)املتغري املستقل ملعرفة أتثري هذا املتغري عليها. وأما اجملموعة الضابطة 

Class) .33هي اجملموعة اليت ال تتعرض للمتغري التجرييب وتبقى حتت ظروف عادية 
الذي ومن ذكر ما سبق، إذن يف هذا البحث اجملموعة التجريبة يعين اجملموعة 
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32
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 .منوذج تعليم مهارة الكتابة ابستخدام على أساس الربجمة اللغويّة العصبّيةستخدم ي
وأما اجملموعة الضابطة فهي اجملموعة اليت تستخدم طريقة آخر يف تعليم مهارة 

 ة التجريبة.الكتابة. وهي ستكون املقارنة للمجموع

املدخل الكمي. يف هذا البحث متغريان، مها متغرية  الباحثستخدم يو 
تاج اجملموعة حية الرابطة ) اجملموعة الضابطة(، احلرية )اجملموعة التجريبة( واملتغري 

 34التجريبة ملقارنة بينهما، هل معاملة اجليدة أو ال. 

تابة ابستخدام منوذج تعليم مهارة الك الباحثستخدم يويف هذا املنهج 
معرفة ما تغري يف  الباحث على أساس الربجمة اللغويّة العصبّية. يف هذا الفرصة أرد

  التجريبة أو فعاليتها يف التعليم.

 جمتمع البحث وعينيه  . ب
الفصل السابع يف مدرسة املتوسطة احلياة اإلسالمية يف ب جمتمع البحث :الطال .1

 م. 2019-2018ماالنج 
 أ - السابعفصل "  يف مدرسة املتوسطة احلياة اإلسالمية يف بالطالعّينة البحث : .2

 وفصل " (Control Class)للمجموعة الضابطة  طلبةوعشرون  اثنا"  واحد بعدد 
 Experiment) للمجموعة التجريبة البطوعشرون  اثنا" الثاين بعدد ب  – السابع

Class) ابستخدام على أساس الربجمة املستقل فهو تعليم مهارة الكتابة  الفعال. أما
قبل التجريبة وبعد  طلبةالتابع هو نتيجة التعليم لدى  الفعالو  اللغويّة العصبّية

 عن طريقة العينة العشوائّية. التجريبة يف ترقية مهارة الكتابة.
 متغريات البحث . ج

املتغري املستقل هو العامل الذي يريد أن يقيس مدى أتثريه على املوافق. 
واملتغري املستقل يف هذا  35العامل التجرييب أو ابلتغري التجرييب. ويسمى أيضا
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البحث هو استخدام املدخل الربجمة اللغويّة العصبّية أما املتغري التابع فيه فهو مهارة 
 .الكتابة لدى الطلبة يف هذه املعلمة

 إن هذا البحث يوجد متغريين ومها :
  (Variable Independent)املتغري املستقل  .1

املتغري  "36يف اللغة اإلندونيسية معروف ابملتغري احلر أويسمى املتغري املستقل دافع 
املدخل الربجمة اللغويّة العصبّية  استخداماملهارة املستقل يف هذا البحث هو تعليم 

 (X) متغري  يسمى ب
  (Variable Dependent)املتغري التابع  .2

جعل  سي يسمى ابملتغري املقيد.اإلندونياملتغري التابع هو املسبب، أما يف اللغة 
املتغري التابع يف هذا البحث هو يف  37املتغري املقيد املسبب من املتغري املستقبل.

 (.Yتعليم مهارة الكتابة يسمى ب )متغري 
 
 (3.1اجلدول )

 متغريات البحث
 جمتمع البحث املتغري رقم

 العصبّيةاستخدام املدخل الربجمة اللغويّة  (x)املستقل  1

 تعليم مهارة الكتابة  (Y)   التابع 2
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 البياانت ومصادرها  . ح
البياانت هي حقيقة تصف احلدث ابإلضافة إىل منوذج مازال غري قادر 
على معرفة الكثري حّت حيتاج إىل مزيد من املعاجلة من خالل منوذج إلنتاج 

 38املعلومات.
 (3.2اجلدول )
 مصادرهاالبياانت و 

 مصادر البياانت البياانت رقم

 اللغة العربيةمعلم  السابع حالة تعليم الكتابة يف فصل 1

2 
عملية التعليم وتعلم اللغة العربية اخلاص 

 يف مهارة الكتابة
 معّلم اللغة العربية

 السابعالطلبة يف الفصل  نتيجة الطلبة يف اختبار القبلي والبعدي 3

4 
العصبّية املدخل الربجمة اللغويّة  استخدام

 االختبارعملية تعليمية  يف
 السابع الطلبة يف الفصل

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا   . خ

لبياانت هي من البياانت السابقة لنيل ا الباحث ستخدامهي الذيالطريقة ا
 ات مجع البياانت اليت تتكون من :حسب احتياجه أدو  الباحثستعمل ي

 االختبار .1
املعقدة لتنأول قدرة وسلوك الشخص واليت هو األدة أو اإلجراء األنشطة 

االختبار املستخدم يف هذا  39تصور الكفاءة اليت ميلكها يف مادة دراسة معية.
االختبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبار القبلي البحث لقياس قدرة الطلبة. 

عدي يعين اختبار يعطي قبل إجراء التجريبة للفصل التجرييب والضابط واالختبار الب
                                                           
38
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يف  طالبيعين اختبار يعطى بعد إجراء التجرييب والضابط. أما معيار جناح ال
 االختبار ومؤشراته فكما الرسم البيان اآليت :

 (3.3)اجلدول 

 بطالفصل التجرييب والضلمعيار النتيجة الطلبة 

 تقدير نتيجة الرقم

 ممتاز 100 – 85 1

 جيد جدا 84 -70 2

 جيد 69 – 55 3

 مقبول 54 - 40 4

 ضعيف 39 – 0 5

 

 االستبانة  .2
االستبانة هي األدة مالئمة للحصول على معلومات وبياانت وحقائق 
مرتبطة بوقت معني، وتقدم اإلستبانة بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة عنها 

واالستبانة أدة مفيدة من األدوات البحث  40من قبل عدد من األفراد املعينني.
العلمي للحصول على احلقائق، والتوصل إىل الواقع والتعرف على الظروف 

االستباانت  الباحثستخدم يو 41واألحوال ودراسة املوافقة واالجتاهات واآلراء.

                                                           

 البحث العلمي )مفهومهِ أدواته أساليبه(.ذوقان عبيدات وعبدالرمحن عددس وكايد عبد احلق.  40
 121ص. 

. )دمشق: دار الفكر. البحث العلمي )أسلسية النظرية وممارسة العلمية(رجاء وحيد دويدري.  41
  239م(. ص.  2008
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لتعليم مهارة طريقة الرتقيم اجلامعي أو االستباانت يف استخدام  بلوجود رأي الطال
 ابة يف مدرسة اهلداية الثّانويّة اإلسالمية ماالنج.الكت

 (3.4اجلدول )

 مقايس ليكريت

 الرمز الدرجة التقدير

 A 4 موافق جدا

 B 3 موافق

 C 2 غري موافق

 D 1 غري موافق جدا

 ”Skala likert“مقياس املعيار ليكريت 
Ʃ  مجموعة  النتيجة المقياس  

Ʃ  النتيجة األعلى 
 𝑥100%    =قيمة 

 جمموعة املستجيبني  xالنتيجة املقياس األعلى  Xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة 

 جمموعة املستجيبني xالنتيجة املقياس االقل  Xالنتيجة االقل = جمموعة األسئلة 

 (3.5اجلدول )

 معيار نتائج االستبانة

 النسبة املئوية التقدير الرقم

 %100 -% 81 الئق جدا 1

 %80 -% 61 الئق 2

 %60 -% 41 كفاءة الئق 3
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 %40 -% 21 نقصان الئق 4

 % 20 -%  0 غري الئق 5

 

 الواثئق .3
الواثئق هو طريقة مجع البياانت عن طريقة األشياء مكتوبة مثل امللفات 
واألرشفات والكتب املكتوبة عن األراء أو نظرايت أو األحكم واألشياء األخرى 
اليت تتعلق ابلبحث املكتوبة مثل الدفتار واجمللة والنظم وخمضر اإلجتماع واهلامش 

 الباحثمفيدة للباحثة وتستطيع  هذه البياانت ميكن ان تكون42اليومي وغريها. 
 ان حتديد وان جيمع البياانت بشكل النص أو الصورة.

 طريقة حتليل البياانت  . د

التحليل  م الباحث حتليل البياانت حتليال وهوستخدييف هذا البحث 
 كما يلي:  الباحث الكمي ستبينه

 التحليل الكمي .1
ابستخدام  تعليم مهارة الكتابة فّعاليةهذا التحليل ملعرفة  الباحثستخدم ي

السابع  فصل طلبةمنوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغويّة العصبّية لل
 يف  مدرسة املتوسطة احلياة اإلسالمية ماالنج.
 " T-testأما رموز املستخدم هو رموز املئوية وإختبار "

 ئويةرموز امل. أ
حصل ( لتحليل البياانت عن تطبيق وسيلة دييوراما اليت pئوية )رموز امل

 43اانت وهي:عليها الباحث بطريقة االستب

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑥 100% 
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 : النسبة املائوية  Pالبيان: 
F  تكرار اإلجابة : 
N عدد املستجيبني : 

 (T-test)رمز اإلحصائي . ب
مية. طريقة مجع يف هذا البحث بطريقة مجع البياانت الك الباحث ستخدمي

حتليل االختبار البعدي. و القبلي و  االختبارهدف ملعرفة احلصول يالبياانت الكمية 
، وهو كما (T-testاإلحصائي )  Tالبياانت يف هذا البحث ابستخدام الرموز

 :  44اييل

𝐭 =  
𝑴𝒙 − 𝑴𝒚

√(
∑ 𝟐 + ∑ 𝟐𝒚  𝒙

𝑵𝒙 + 𝑵𝒚 − 𝟐
) (

𝟏
𝑵 𝒙 

+  
𝟏

𝑵 𝒚 
 )  

   

Mx  اجملموعة التجريبية= املقياس املعديل من 

My املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة = 

 ∑x2  =جمموع عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

∑y2  =جمموع عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

Nx = من اجملموعة التجريبية الطلبةعدد ا 

Ny  من اجملموعة الضابطة الطلبة= عدد 

 اجلدوايل ( = حصلت التجريبة t) t.tableاحلسايب t.test  (t   > )مقبول = 

  اجلدوايل ( = حصt) t.tableاحلسايب t.test  (t   < )مردود = 

  
                                                           
44 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik.  (Jakarta: Rineka 

Cipta.2010) Hal.199  
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغويّة  منوذجفّعالية  قيتطب: األولاملبحث 
 هاقيتطبورؤي املدرس يف  يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج العصبّية
يف املدرسة.  الباحث ار املدرسة ومعلم اللغة العربية إلجراء هذمدياستأذن إىل  

، فجاوب الباحث  إىل معلم، هل يستخدم املعلم هذه الباحثألن قبل ذلك سأل 
 صبية شيء جديد. عاللغوية الاملعلم ال يستخدم هذا املدخل ألن لديه الربجمة 

إقامة اللقاء األول يف اجملموعة التجربية  يعين اإلختبار القبلي مثل جمموعة  
طالبا،  30الضبطة. أّما جمموعة التجربية هي الفصل السابع "أ" وعدد الطالب فيه 

طالبا أيضا.  30وجمموعة الضابطة هي الفصل السابع "ب" وعدد الطالب فيه يعين 
األول هي اإلختبار القبلي ملعرفة كفاءة الطالب يف درس اللغة العربية ملهارت  ويف لقاء

واالدرس  اللغوية الصبية الكتابة قبل بداء عمالية الدراسة ابستخدام على أساس الربجمة
 فيه حتت املوضوع "العاملون يف املدرسة".

 التعليم الربجمة اللغوية الصبية ملهارة الكتابة يف جمموعة التجربية تطبيق .1
تطبيق التعليم والتعلم للمجموعة التجربية، قبل بداء انقش مع مدرس  

اللغة اللعربية عن كيفيات التعليم والتعلم ابستحدام املدخل الربجمة اللغوية 
لعصبية يف املدرسة فهي  العصبية. وأّما تطبيق استخدام املدخل الربجمة اللغوية ا

 كما اييل:
 اللقاء األول . أ

التعارف مع الطالب. وبعد  الباحثتطبيق وقع يف التقاء األول و   
اإلختبار القبلي بنوع أسئلة متنوعة اليت تتعلق ابملهارة  الباحثذلك أعطى 

 الكتابة عن املوضوع "العاملون يف املدرسة".
 إلتقاء الثاين  . ب
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بتطبيق التعليم والتعلم ابستحدام  الباحثويف التقاء الثاين، قام   
 املدخل الربجمة اللغوية العصبية. وأما خطواهتا فهي كما يلي:

وكيفيات  بالعلى أسئلة املعلم املتعلقة ابلطاإلجابة على حتيات املعلم و  .1
 .الدراسة يف الفصل

وعملية  (Matching) ، يقود املعلم عملية املطابقة الثانيةيف اخلطوةو  .2
يف شكل هدف بسيط للمساومة بني  (Mirroring) املتطابق النسخ 

الظروف وحتسني الطالب اجملاورين بينهم وبني مدرستهم وروابط املواد 
وعملية املطابقة والنسخ املتطابق يف شكل الدافع أو اللغة  التعليمية.

 .)هتاف التشجيع(
للمواد اليت مت تعلمها ويشرح قم إبرشاد الطالب إلمتام وتقدمي ملخص  .3

 .الطالب الصعوابت يف املواد التعليمية
 .ملوادلطالب حول ااعن املعرفة  املدةدروس يستعيدون لالطالب  .4
أن  شرح هدف التعليم يف هذا اللقاء. هدفه هو كيف يستطيع الطالب .5

 .من النوعه العاملون يف املدرسةم يفه
املدرسة على السبورة مث  يكتب املعلم عن موضوع تعلم العاملون يف .6

طالب" حّت يكون لاي ا السبورة إىل)بصراًي(  انظروايقول املعلم "
 أكثر تركيزًا على الدرس. الطالب

 الطالب يالحظون عن املدة العاملون يف املدرسة. .7
 شرًحا عاًما حول املادة العاملون يف املدرسة. يسمعون الطالب .8
صبح فهمه أسهل وجيعل أكثر لي مرتني أوسرحا مرة يكرر املعلم  .9

 الطالب معتادين على املادة العاملون يف املدرسة.
 .)حركية( يف كتاب املوضوع ليكتبونالطالب  إىلاملعلم يطلب  .10
 .عن املوضوع عن املادة التعليمية فواحدايشرح الطالب واحًدا  .11
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املادة  شرح املعلمأسئلة مل يتم فهمها بعد  عن الطالب يسألون .12
 العاملون يف املدرسة.

ويطلب  العاملون يف املدرسة  أسئلة حول املفرداتقام املعلم  .13
 لصناعة مجلة مفيدة.الطالب 

املعلم شخصيا بتوجيه كل فرد يف معاجلة البياانت واألفكار  قام .14
 ة مفيدة.إىل مجل

 .حيصل على العالج وجها لوجه الطالبكل  .15
دة الدراسة عن املوضوع مبراقبة املعلم، الطالب خيتمون امل .16

 العاملون يف املدرسة.
 الطالب توجب األسئلة اليت تعطيها املعلم. .17
 الطالب جيمعون األسئلة. .18
 خيتم املعلم الدراسة ابالدعاء. .19

 الثالث قاءالل  . ت
بتطبيق التعليم والتعلم ابستحدام املدخل الربجمة  الباحث يقوم  

اللغوية العصبية. وأما خطواهتا سواء مثل التقاء االثاين وبعد ذلك الطالب 
بعد   جييبون ابإلختبار البعدي ملعرفة كفاءهتم يف تعليم املهارة الكتابة

 استخدام املدخل الربجمة اللغوية العصبية.
 قاء الرابعالل  . ث

املدخل هو اإلستبانة من بعد االختبار البعدي  الباحث يقوم  
؟. أم ال من متصرفه فّعاليةالربجمة اللغوية العصبية ملهارة الكتابة، هل 

سؤال للمدرس اللغة  7و التجربية بطاللسؤال ل 10واإلستبانة تتكون من 
  .العربية

منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة  قيتطب فّعالية يفرؤي املدرس  .2
  اللغوية العصبية يف املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج
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منوذج تعليم  تطبيق فّعالية يف رؤي املدرسمن ستبانة إلنتيجة ال الباحث 
هذا جدول نتائج الدراسة . مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية

منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية  حول فّعالية اإلستبانة
 :كما يلي، املدرسمن  العصبية

 (4.1اجلدول ) 

 رؤي املدرسة من يبيستبانة التجر النتيجة ا

عدد 
 إمجايل

 السؤال         1 2 3 4 5 6 7
 املستجيب

24 3 3 4 4 4 3 3 1 
 قد أعلى 28

الرمز ملعرفة فّعالية هذه الباحث يف نتيجة اإلستبانة من املدرس يف الفصل السابع  
 وهي: 
جمموعة × النتيجة املقياس األعلى × النتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  . أ

 املستجيبني 
 )النتيجة األعلى( 28=  1×  4×  7 

 جمموعة املستجيبني × النتيجة املقياس األقل × النتيجة األقل = جمموعة األسئلة  . ب
 )النتيجة األقل( 7=  1×  1×  7

 النتيجة األخري = النتيجة املقياس  . ت
Ʃ  مجموعة  النتيجة المقياس  

Ʃ  النتيجة األعلى 
 𝑥100%    =قيمة 

   = 24

28
𝑥100%  

  =85% 
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 ويصنيفها، وضع الباحث املعايري األتية:وصف نتائج اإلستبانة 

 (4.2) اجلدول
 وصف نتائج االستبانة

 املؤشر التقدير

 %81 -%100 ّداالئق ج

 %61 -% 80 الئق

 %41 -% 60 كفاءة الئق

 %21 -% 40 نقصان الئق

 %0 -% 20 غري الئق

 فأّما النتيجة هلذا اجلدوال من املدرس يف الفصل السابع يبلغ إىل نتيجة  
 ّدا".ج % وهي على املستوى "الئق89

: مدى فّعالية منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية املبحث الثاين
 العصبية يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج

حتليل البياانت ونتيجتها يف استخدام الربجمة  سيشرح الباحث يف هذا البحث 
ب الفصل السابع مدرسة االحلياة اإلسالمية ماالنج يف سنة اللغوية العصبية عند الطال

. وهذا املبحث عرض البياانت بوجه مالحظة ونتيجة اإلختبار القبلي 2019-2020
( جملموعة التجربية  (tوالبعدي. ومتثيل البياانت يف اإلختبارين ابإلتبار اإلحصائ

 الباحث يعين :. سيقدم نتيجة االستبانة وحتليلهاواجملموعة الضابطة و 
 جملموعة التجربية واجملموعة الضابطة نتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي . أ

 نتائج اإلحتبار القبلي للمجموعة الضابطة :
 التجربية واجملموعة الضابطةنتائج االختبار القبلي للمجموعة  ( أ

 (4.3اجلدوال )
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 الضابطةجملموعة التجربية واجملموعة نتائج االختبار القبلي 
 اجملموعة الضابطة

 االسم
 اجملموعة التجريبية

 الرقم االسم
 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

أمحد فوزان إبراهيم  65 جيد ذوالفقارأمحد  40 مقبول
 1 موفيك

 2 أمحد فيزال نور 55 جيد عبد احلافظ 50 مقبول

عبد هللا أيب شيخ  45 مقبول
 3 أرسل أصحاب 60 جيد سونكر

أمحد موالان نسريل  60 جيد
 إهلمشة

 4 ابغس أجي رمضان 65 جيد

أدتيا وحيوا إنكا  55 جيد
 سافوترا

 5 خريت النور عائشة 40 مقبول

أمابيال  ديسموزا 45 مقبول أمحد شهاب الدين 30 ضعيف
 6 الغفاري

 7 إيفى ساحال 55 جيد أمحد زاحس شاكر 40 مقبول

هللا دوي  فاضل 35 ضعيف أّول يوري بيحاقي 65 جيد
 8 سفتيان

 9 فيغوا سافوترا فرامتا 40 مقبول دوي أميان رسكي 50 مقبول

 10 إحلام موالن إسحاق 65 جيد فحمي هداية هللا 45 مقبول

فرمان جااي   45 مقبول
 11 زوج حليدة حانوم 50 مقبول كوسوما

جيد  إقبال إيفندي 60 جيد
 جدا

 12 خري النساء 70
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جاسون سوراي  30 ضعيف
 13 مسحود 45 مقبول فراسوتيو

 14 حممد أيب فخررّاجي 60 جيد حممد فوزان حبييب 40 مقبول

حممد ميلندري  35 ضعيف
 رزقي حندوكو

 15 حممد فاضل هللا زمزمي 30 ضعيف

حممد راين   40 مقبول
 16 متمائنة 50 مقبول كورنيانشة

مرفيل ألدريك  50 مقبول
 17 سلسابيالاندية  40 مقبول فولفيان أغناس

جيد  حممد إقبال ألفينشة 30 ضعيف
 جدا

 18 نديفة العرفة 70

 19 ندال أغنيسيا 55 جيد حممد زحمر إلفيجا 60 جيد

 20 نوفل إرزا فرندي 40 مقبول حممد ألفي نزيلي 30 ضعيف

 21 نور األحديّة 65 جيد حممد أريس فتل هللا 60 جيد

حممد إبراهيم وايل  35 ضعيف
 22 فاش راتو أيوا 40 مقبول الدين

 23 فوتري أنندا فراتوي 60 جيد حممد نور األفندي 30 ضعيف

 24 سيت رمضان 40 مقبول نيزار حممد أفندي 40 مقبول

 25 سوراي إيكى فرميبادا 35 ضعيف رحيان غربان 50 مقبول

 26 شيفري رفع األمني 45 مقبول رميون حرجوا نريواان 40 مقبول

 27 تيا مونكا 60 جيد فرااتماريزا فوترا  60 جيد
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جيد 
 جدا

 28 تيفاين أغوستينا ساري 60 جيد ردوان إيفندي 70

شيفان أكمل أمني  60 جيد
 29 وحيوا انات فرويرا 65 جيد هللا

زين الصاحب  65 جيد
 حبتيار

جيد 
 جدا

 30 جيين جانوبتول قتسية 70

 العدد 1575 العدد 1410
 املعدل 52,5 املعدل 47

الربجمة اللغوية  مسبق ، واصل القيام بعملية التعلم مع القبلي إجراء اختباربعد  
بعد و . لضابطةا اجملموعةودون الربجمة اللغوية العصبية يف  يةالتجريب جملموعةالعصبية يف ا
ر البعدي. والبياانت لإلختبار القبلي قد ذكرت، وأّما البياانت ء اختباإعطا عملية التعلم

 سيذكر يف اجلدول "ب". لإلختبار البعدي
 جملموعة التجربية واجملموعة الضابطة البعدينتائج االختبار   ( ب

 (4.4اجلدوال )
 جملموعة التجربية واجملموعة الضابطة البعدينتائج االختبار 

 اجملموعة الضابطة
 االسم

 اجملموعة التجريبية
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

أمحد فوزان إبراهيم  85 ممتاز ذوالفقارأمحد  45 مقبول
 1 موفيك

جيد  عبد احلافظ 50 مقبول
 جدا

 2 أمحد فيزال نور 75

عبد هللا أيب شيخ  40 مقبول
 سونكر

 3 أرسل أصحاب 85 ممتاز
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أمحد موالان نسريل  65 جيد
 إهلمشة

جيد 
 جدا

 4 ابغس أجي رمضان 80

أدتيا وحيوا إنكا  55 جيد
 5 النور عائشةخريت  65 جيد سافوترا

جيد  أمحد شهاب الدين 45 مقبول
 جدا

أمابيال  ديسموزا 80
 6 الغفاري

جيد  أمحد زاحس شاكر 55 جيد
 جدا

 7 إيفى ساحال 70

فاضل هللا دوي  60 مقبول أّول يوري بيحاقي 55 مقبول
 8 سفتيان

 9 فيغوا سافوترا فرامتا 60 جيد دوي أميان رسكي 45 مقبول

جيد  هداية هللافحمي  40 مقبول
 جدا

 10 إحلام موالن إسحاق 75

فرمان جااي   60 جيد
 كوسوما

جيد 
 جدا

 11 زوج حليدة حانوم 80

 12 خري النساء 85 ممتاز إقبال إيفندي 50 مقبول

جاسون سوراي  40 مقبول
 13 مسحود 60 جيد فراسوتيو

 14 حممد أيب فخررّاجي 50 مقبول حممد فوزان حبييب 45 مقبول

حممد ميلندري  50 مقبول
 15 حممد فاضل هللا زمزمي 55 جيد رزقي حندوكو

حممد راين   45 مقبول
 كورنيانشة

جيد 
 جدا

 16 متمائنة 80
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مرفيل ألدريك  50 مقبول
 17 اندية سلسابيال 60 جيد فولفيان أغناس

 18 نديفة العرفة 85 ممتاز حممد إقبال ألفينشة 40 مقبول
جيد 
 جدا

جيد  حممد زحمر إلفيجا 75
 جدا

 19 ندال أغنيسيا 70

 20 نوفل إرزا فرندي 50 مقبول حممد ألفي نزيلي 55 جيد

جيد  حممد أريس فتل هللا 55 جيد
 جدا

 21 نور األحديّة 80

حممد إبراهيم وايل  50 مقبول
 الدين

جيد 
 جدا

 22 فاش راتو أيوا 75

 حممد نور األفندي 40 مقبول
جيد 
 جدا

 23 فوتري أنندا فراتوي 80

جيد  نيزار حممد أفندي 40 مقبول
 جدا

 24 سيت رمضان 70

 25 سوراي إيكى فرميبادا 60 جيد رحيان غربان 40 مقبول

 26 شيفري رفع األمني 60 جيد رميون حرجوا نريواان 35 ضعيف

 27 تيا مونكا 85 ممتاز ريزا فوترا فرااتما 55 جيد
جيد 
 جدا

جيد  ردوان إيفندي 70
 جدا

 28 أغوستينا ساريتيفاين  75

شيفان أكمل أمني  55 جيد
 هللا

جيد 
 جدا

 29 وحيوا انات فرويرا 80

زين الصاحب  65 جيد
 30 جيين جانوبتول قتسية 85 ممتاز حبتيار



 
 

51 
 

 العدد 2160 العدد 1510
 املعدل 72 املعدل 53،3

قدم الباحث املقارنة بني اإلختبار القبلي والبعدي، بعد معرفة بيان نتائج 
  اإلختبارل القبلي والبعدي،فاملقارنة بينهما يعين:

 (4.5اجلدوال )

 البعدي للمجموعة الضابطةاالختبار القبلي و املقارنة بني 

 القبلي االختبار البعدي االختبار
النسبة  الرقم املستوى النتيجة

 املئوية
عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

 1 ممتاز 85 – 100 - - - -
 2 جيد جدا 70 – 84 1 4% 2 7%
 3 جيد 55 – 69 9 30% 10 33%
57%  4 مقبول 40 – 54 13 43% 17 
 5 ضعيف 0 – 39 7 23% 1 3%

100% 30 100% 30    
 

 (4.6) دولاجل

 البعدي للمجموعة التجريبيةاالختبار القبلي و املقارنة بني 

 االختبار القبلي االختبار البعدي
النسبة  الرقم املستوى النتيجة

 املئوية
عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطلبة

 1 ممتاز 85 – 100 - - 6 20%
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 2 جيد جدا 70 – 84 3 10% 15 50%
 3 جيد 55 – 69 13 43% 7 23%
 4 مقبول 40 – 54 11 37% 2 7%

 5 ضعيف 0 – 39 3 10% - -
100% 30 100% 30    

ني فشرح البعدي للمجموعتالقبلي و االختبار نتائج من  معرفة مقارنة 
تني. وهي كما حنراف املربع من اجملموعتني السابقحنراف وعدد االالباحث عدد اال

 يف اجلدول التايل :

 (4.7) دولاجل

 حنراف املربع من اجملموعتنيخنراف وعدد االنتائج عدد اال

 الرقم اجملموعة الضابطة ةياجملموعة التجرب
X

2
 (x) 

X2 X1 Y
2
 (y) 

Y2 Y1 

400 20 85 65 25 5 45 40 1 

400 20 75 55 0 0 50 50 2 

625 25 85 60 25 5 40 45 3 

225 15 80 65 25 5 65 60 4 

625 25 65 40 0 0 55 55 5 

1225 35 80 45 225 15 45 30 6 

225 15 70 55 225 15 55 40 7 

625 25 60 35 100 10 55 65 8 
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400 20 60 40 25 5 45 50 9 

100 10 75 65 25 5 40 45 10 

900 30 80 50 225 15 60 45 11 

225 15 85 70 100 10 50 60 12 

225 15 60 45 100 10 40 30 13 

100 10 50 60 25 5 45 40 14 

625 25 55 30 225 15 50 35 15 

900 30 80 50 25 5 45 40 16 

400 20 60 40 0 0 50 50 17 

225 15 85 70 100 10 40 30 18 

225 15 70 55 225 15 75 60 19 

100 10 50 40 625 25 55 30 20 

225 15 80 65 25 5 55 60 21 

1225 35 75 40 225 15 50 35 22 

400 20 80 60 100 10 40 30 23 

900 30 70 40 0 0 40 40 24 

625 25 60 35 100 10 40 50 25 

225 15 60 45 25 5 35 40 26 
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625 25 85 60 25 5 55 60 27 

225 15 75 60 0 0 70 70 28 

225 15 80 65 25 5 55 60 29 

225 15 85 70 0 0 65 65 30 

13675 605 2160 1575 2850 230 1510 1410 N 
2Ʃx Ʃx   Ʃy2 Ʃy    

  

 فيما يلي ما يف اجلدول السابق:

X1    نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة التجربية = 

X2 
 البعدي من اجملموعة التجربية= نتائج اإلختبار  

(X)  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجربية = 

X2  عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجربية = 

∑ x  جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجربية = 

∑ 2𝑥  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجربية = 

Y1 = نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 

Y2 
 نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة الضابطة = 

(Y)  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 

Y2  = عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

      ∑ 𝑌= جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
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∑ 2𝑌  عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة= جمموع 

 (4.8) دولاجل
 اجملموعة التجريبيةاف املربع من اجملموعة الضابطة و جمموع عدد االحنر 

 اجملموعة التجربية اجملموعة الضابطة

جمموع عدد 
 االحنراف

∑ 𝑌 

جمموع عدد 
 االحنراف املربع

∑ 2
𝑌

 

جمموع عدد 
 االحنراف

∑ 𝑥 

جمموع عدد 
 املربعاالحنراف 

∑ 2
𝑋

 

230 2850 605 13675 

 

 قام الباحث إبدخال النتائج السابق إىل الرمز اإلحصائي، كما األيت:

𝑀𝑥 =
Ʃ𝑥

𝑁
 

=
605

30
 

= 20,16 

Ʃ𝑥² =  Ʃ𝑥² −  
(Ʃ𝑥)²

𝑁
 

=  13675 −  
(605)²

30
 

= 13675 −  
366025

30
 

=  13675 −  12200,8 
= 1474,2 
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𝑀𝑦 =
Ʃ𝑦

𝑁
 

=
230

30
 

= 7,6 

Ʃ𝑦² =  Ʃ𝑦² −  
(Ʃ𝑦)²

𝑁
 

= 2850 −  
(230)²

30
 

=  2850 −  
52900

30
 

=  2850 −  1763,3 
=  1086,7 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
Ʃ𝑥² + Ʃ𝑦²

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2
) (

1
𝑁𝑥

+
1

𝑁𝑦
)

 

𝑡 =
20,16 − 7,6

√(
1474,2 + 1086,7

30 + 30 − 2
) (

1
30

+
1

30
)

 

𝑡 =
12,56

√(
2560,9

58
) (

2
30

)

 

𝑡      =  
12,56

√(44,153)(0,06)
 

 𝑡 =
12,56

√2,7
 

 𝑡 =
12,56

1,6
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 𝑡 = 7,85 
𝐷𝑓 = (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) 

𝐷𝑓 = (30 + 30 − 2) = 58 
 

 
 
 

مث قان  7،85 =اإلحصائي  tمن اجلدوال السابق، وجد الباحث أن نتيجة 
 degree of)وحبث الباحث أن نتيجة يف القائمة احلرّيّة  t-tabelالباحث بتعني 

freedom)  من t-tabel  ونتيجة يف  2،68=  %1أن نتيجة يف التقدير املعنوي
 ”t“تقرير  1،67=  %5التقدير املعنوي 

t.test احلسايب( t.tabel (t >  جدويل(tحصلت التجربية = مقبول = ) 

t.tabel(t احلسايب ) t.test > جدويل ((t   = دمردو = فشلت التجربية 

=  %1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  7،85ونتيجة األحصائي =  
مقبول أو  Haمبعين أن  1،67=  %5كذلك أكرب من نتيجة املعنوي   2،68

 فروض البحث مقبول. من خالل هذا حتليل البياانت عرفنا أن استخدام املدخل
فّعالية يف تركية نتائج تعليم اللغة العربية. ومن أجل ذلك،  الربجمة اللغوية العصبية

وهم حيبون تعليم اللغة العربية. ومن البياانت مدعوما مراقبة ومقابلة الطالب 
يستطيع أن  الربجمة اللغوية العصبية اجلدار ابلذكر أن فّعالية استخدام املدخل

 يعطى أتثري يف تعليم اللغة العربية و تنمية رغبة الطالب فيه.
 نتيجة االستبانة وحتليلها . ب

ارة الطالب يف عملية منوذج تعليم مهآراء من ستبانة إلنتيجة ال الباحث 
 اإلستبانةهذا جدول نتائج الدراسة . الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية

t.s0،01 = 2,68 

t.s 0،05= 1,67 
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من  منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية حول فّعالية
  :كما يلي،ثالثني طالبا 
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 (4.9اجلدول )

 ثالثني طالب ة منيبيستبانة التجر النتيجة ا

عدد 
 إمجايل

 السؤال         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 املستجيب

34 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1 
25 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
26 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
34 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
28 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 
30 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 6 
22 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 7 
26 3 2 2 3 2 2 2 4 2 4 8 
33 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 9 
25 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 10 
28 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 11 
32 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 12 
32 4 2 4 3 4 3 4 2 2 4 13 
29 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 14 
33 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 15 
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32 4 4 4 4 3 2 2 4 2 3 16 
34 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 17 
32 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 18 
31 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 19 
37 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 20 
34 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 21 
32 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 22 
32 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 23 
31 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 24 
37 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 25 
34 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 26 
34 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 27 
32 4 2 4 3 4 3 4 2 2 4 28 
29 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 29 
33 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 30 

 اجلملة 102 92 92 88 91 97 96 97 94 94 933
 قد أعلى 1200

الرمز ملعرفة فّعالية هذا الباحث يف نتيجة اإلستبانة من الطالب يف الفصل السابع  
 وهي: 
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جمموعة × النتيجة املقياس األعلى × تيجة األعلى = جمموعة األسئلة . أ
 املستجيبني 

 )النتيجة األعلى( 1200=  30×  4× 10
جمموعة × النتيجة املقياس األقل × النتيجة األقل = جمموعة األسئلة  . ب

 املستجيبني 
 )النتيجة األقل( 300=  30×  1×  10

 النتيجة األخري = النتيجة املقياس  . ت

Ʃ  مجموعة  النتيجة المقياس  

Ʃ  النتيجة األعلى 
 𝑥100%    =قيمة 

   = 933

1200
𝑥100%  

  =78% 
% 78فأّما النتيجة هلذا اجلدوال من الطالب يف الفصل السابع يبلغ إىل نتيجة  

 .4,2وهي على املستوى "الئق" كما ذكر يف اجلدوال 
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

ساس الربجمة اللغويّة تعليم مهارة الكتابة ابستخدام على أتطبيق فّعالية منوذج  . أ
 ( يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنجNLPالعصبّية )
احلياة يقوم الباحث املالحظة يف الفصل السابع يف مدرسة الثانوية  

يف  الطالب اهتمام( 1واكتسبت الباحث البياانت ومنها )اإلسالمية املتوسطة 
( والطالب أكثر منهم يف حالة التعليم يتحدثون مع 2. )أقل تعليمعملية ال

. تعليمكل شيء يتم ألهنم أقل اهتماًما ابلأصدقائهم ألهنم يشعرون ابلسأم وامللل.  
علوة على ذلك حيتاج املعلم املدخل التعليمي اجلديدة املؤثر حلل املشكالت 

زمياله، يف معجمهم اللغوي التطبيقي، أن جاك رتشاردز و املوجهة. كما رأى 
املدخل:"اجتاه أو نظرة إىل طبيعة اللغة ذاهتا، أو إىل تعليمها وتعلمها، اجتاها يغري 
من طريقة التدريس" ولذلك الشك أن هذا التعريف أمشل من سابقه، وأدق منه، 

هو إطار  املدخلفإن  45.حيث مشل النظرة إىل طبيعة اللغة، ابإلضافة إىل تعلمها
عام للطرق ، والطرق هي إطار عام للتقنيات والتقنيات اليت تشكل شكاًل من 

  46.أشكال تنفيذ الطريقة
 .الربجمة اللغويّة العصبّيةاملدخل  ومن املدخل املناسبة يف هذه احلالة وهي 

ويضيف ستيف أندرايس مؤلف كتاب الربجمة اللغة العصبية هي التكنولوجيا 
أن الربجمة اللغة العصبية هي دراسة التفوق اإلنساين..، وهي  اجلديدة لإلجناز:

                                                           
، )الرايض: طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصلي،   45

 .20(، ص2002جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالمية ، 
46 M. Abdul Hamid Dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN Malang PRESS, 2008), hlm. 

1 
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القدرة على بذل قصارى جهدك أكثر فأكثر.. وهي الطريقة اجلبارة والعملية اليت 
 47تؤدي التغيري الشخصي..، وهي تكنوجليا اإلجناز اجلديدة.

لرتقية اهتمام الطالب. من خالل هذا  الربجمة اللغويّة العصبّيةاملدخل  
يساعد على ترقيتها.  .الربجمة اللغويّة العصبّيةالبحث عرفنا أن استخدام املدخل 

الربجمة اللغويّة املدخل  هناك اثنان جوانب مهمة يف هذا البحثالذي يربط بني
ي ونتائج التعليم اللغة العربية. وهي نتيجة املالحظة واإلختبار القبل العصبّية

واإلختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة والتجربية. وأما اجتماع البياانت من اثنان 
بتطبيق التعليم  الباحثقام الباحث يف الفصل أربعة اللقاء.  لقد مت ذكرجوانب 

 والتعلم ابستحدام املدخل الربجمة اللغوية العصبية. وأما خطواهتا فهي كما يلي:
وكيفيات  بالى أسئلة املعلم املتعلقة ابلطاإلجابة على حتيات املعلم وعل .1

 .الدراسة يف الفصل
وعملية  (Matching) ، يقود املعلم عملية املطابقة الثانيةيف اخلطوةو  .2

يف شكل هدف بسيط للمساومة بني  (Mirroring) املتطابق النسخ 
الظروف وحتسني الطالب اجملاورين بينهم وبني مدرستهم وروابط املواد 

وعملية املطابقة والنسخ املتطابق يف شكل الدافع أو اللغة  التعليمية.
 .)هتاف التشجيع(

قم إبرشاد الطالب إلمتام وتقدمي ملخص للمواد اليت مت تعلمها ويشرح  .3
 .الطالب الصعوابت يف املواد التعليمية

 .لطالب حول املواداعن املعرفة  املدةدروس يستعيدون لالطالب  .4
أن  اللقاء. هدفه هو كيف يستطيع الطالبشرح هدف التعليم يف هذا  .5

 .من النوعه العاملون يف املدرسةيفهم 

                                                           
، )القاهرة: مجهورية مصر العربية، ، الربجمة اللغوية العصبية وفن اإلتصال الالحمدودإبراهيم الفقي 47
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يكتب املعلم عن موضوع تعلم العاملون يف املدرسة على السبورة مث  .6
لطالب" حّت يكون اي ا السبورة إىل)بصراًي(  انظروايقول املعلم "

 أكثر تركيزًا على الدرس. الطالب
 ون يف املدرسة.الطالب يالحظون عن املدة العامل .7
 شرًحا عاًما حول املادة العاملون يف املدرسة. يسمعون الطالب .8
أكثر ليصبح فهمه أسهل وجيعل  مرتني أوسرحا مرة يكرر املعلم  .9

 الطالب معتادين على املادة العاملون يف املدرسة.
 .)حركية( يف كتاب املوضوع ليكتبونالطالب  إىلاملعلم يطلب  .10
 .عن املوضوع عن املادة التعليمية فواحدايشرح الطالب واحًدا  .11
املادة  شرح املعلمأسئلة مل يتم فهمها بعد  عن الطالب يسألون .12

 العاملون يف املدرسة.
العاملون يف املدرسة  ويطلب  أسئلة حول املفرداتقام املعلم  .13

 لصناعة مجلة مفيدة.الطالب 
كار املعلم شخصيا بتوجيه كل فرد يف معاجلة البياانت واألف قام .14

 ة مفيدة.إىل مجل
 .حيصل على العالج وجها لوجه الطالبكل  .15
مبراقبة املعلم، الطالب خيتمون املدة الدراسة عن املوضوع  .16

 العاملون يف املدرسة.
 الطالب توجب األسئلة اليت تعطيها املعلم. .17
 الطالب جيمعون األسئلة. .18
 خيتم املعلم الدراسة ابالدعاء. .19
من هذا  صّلة تلك اجلوانب. ويف هذا الفصل سيشرح الباحث عن 

 واألفكار موقفتغيري يف  املنطلق، ميكن أن ينظر إليه إذا كان التلميذ هو أي
انطالقًا من . تعليمال ائجيف شكل جيدة أو سيئة، بل هو نتوغريها حّت  والسلوك
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 منوذجفّعالية  تطبيق التعليم. واحلصيلهم ، زاد اهتمام الطالب أثناء تعليمنتائج 
تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغويّة العصبّية  يف مدرسة احلياة 

 وفقا لنظرية الربجمة اللغوية العصبية املطبقة يف عمليةاإلسالمية املتوسطة ماالنج
إىل املدرس يف الفصل السابع يبلغ إىل  الباحث التعلم مع نتائج اإلستبانة من

 .جّدا"% وهي على املستوى "الئق 89نتيجة 
ساس الربجمة اللغويّة تعليم مهارة الكتابة ابستخدام على أمنوذج  مدى فّعالية . ب

 .( يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنجNLPالعصبّية )
ومن مزااي هذا املدخل اليت رآها التالميذ يف حبث السابقة نور إيال  

 إيفاوايت ولكن هذا البحث يف تنمية مهارة الكالم منها:
 دفع هذا املدخل التعليمي الطالبات يتعلمن بنشاط واجتهاد واإلسرتخاء. -
ساعد املدخل التعليمي الطالبات على تعبري ما خطر يف أذهاهنم عند  -

 الكالم.
اليؤدي تعليم مهارة الكالم ابستخدام الربجمة اللغوية العصبية إىل امللل  -

 48والتعب.

الربجمة اللغويّة العصبّية يف ابستخدام على أساس  اهذا الباحثوأمّ   
الكتابة عند فري عليان أن ملهارة الكتابة.  مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج

الكتابة هي أدء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من 
. من هذه 49نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا ىف حكم الناس عليه

د عرفنا أن الكتابة هي احلصيلة أو نتيجة العقل اإلنسان، واهلدف من العبارة ق
عما  ري عما يف العمالية اليومية، ويفتعليم الكتابة العربية هي الطالب ميكنون التعب

 نفوسهم، وعما يشاهدون بعبارة صحيحة سليمة.
                                                           

، 2010)يف تنمية مهارة الكالم،  NLPنور إيال إيفا وايت، استخدام الربجة اللغوية العصبية  48
 .، رسالة اجملستري(جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 . 64(  ص2010)مالنق، مطبعة اجلامعة،  تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين.  49
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الطالب ملهارة الكتابة تدل على  ارتفاع نتيجة يف تقوميات نتئج التعليم 
وعما يشاهدون بعبارة نون التعبري عما يف العمالية اليومية، ويف عما نفوسهم، ميك

ابملعدلة  1575. نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية صحيحة سليمة
. وهذه 47ابملعدلة  1410نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة  .52،5

قدرة الطالب استخدام على أساس الربجمة اللغويّة العصبّية النتيجة تدل على قبل 
يف تعليم اللغة العربية متساوي بني اجملموعتني. نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة 

. ونتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 72ابملعدلة  2160التجربية 
الربجمة  استخدام على أساس. وهذه النتيجة تدل على 53،3ابملعدلة  1510

تعليم اللغة العربية للمجموعة التجربية أكرب من اجملموعة  اللغويّة العصبّية
=  %1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  7،85الضابطة. ونتيجة األحصائي = 

  Haمبعين فروض البحث 1،67=  %5كذلك أكرب من نتيجة املعنوي   2،68
أساس الربجمة اللغويّة استخدام على أو فروض البحث مقبولة أي أن  مقبول

درسة احلياة توجد فّعالية لرتقية نتائج التعليم اللغة العربية للطالب يف امل  العصبّية
 .اإلسالمية املتوسطة ماالنج

نتيجة اجملموعة التجربية أعلى من اجملموعة الضابطة وهناك ايضا  ولذالك، 
استخدام على التجربية و ارتفاع بني نتائج اإلختبار القبلي والبعدي من اجملموعة 

ونتائج هذا البحث اليتوقف على نتائج  فيها. أساس الربجمة اللغويّة العصبّية
 آراءمن ستبانة إلنتيجة ا اإلختبار فحسب، وإمنا يتوقف أيضا على حتليل

 الطالب يف عملية منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية
هي  تعليمنتائج الو  وهي على املستوى "الئق". %78يبلغ إىل نتيجة  ةيبيالتجر 

 50والسلوك. وقفتغيري يف امل التغيريات اليت تؤدي إىل البشر

  

                                                           
50

 Purwanto,  evaluasi Hasil Belajar, ( Yogyakarta: pustaka Belajar, 2009), hal.34 
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 الفصل السادس
 امتةاخل

 أ. ملخص نتائج البحث
قد بني الباحث ابالبيان واضحا يف الفصل السابق وتستخلص الباحث  

 البحث وهي كأليت:مما يتضمن يف هذا البحث من نتائج 
يقود املعلم ( 1على خطوااتن وهي ) الربجمة اللغويّة العصبّيةتطبيق املدخل ( 1

يف شكل  (Mirroring) املتطابق وعملية النسخ  (Matching) عملية املطابقة
هدف بسيط للمساومة بني الظروف وحتسني الطالب اجملاورين بينهم وبني 

( يستعمل املعلم الكلمة يتعلق ابألمناط 2). مدرستهم وروابط املواد التعليمية
رئيسة الثالثة للربجمة اللغوية العصبية يعين: النميطات البصارية )حجم البصارية( 

)درجة احلراراة أو  ، النميطات السمعية)كشدة الصوت(، والنميطات احلسية
ة تعليم مهارة الكتاب منوذجتطبيق  الربيدة( كما ذكر يف الفصل السابق. واحلصيل

على أساس الربجمة اللغويّة العصبّية  يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج

ة التعلم مع نتائج اإلستبانة  وفقا لنظرية الربجمة اللغوية العصبية املطبقة يف عملي
% وهي على 89إىل املدرس يف الفصل السابع يبلغ إىل نتيجة  الباحث من

 . املستوى "الئق جّدا"
ابملعدلة  1575فّعالية نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية  ىمد( توجد 2

. 47ابملعدلة  1410نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة  .52،5
. ونتيجة 72ابملعدلة  2160نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربية و 

. وهذه النتيجة 53،3ابملعدلة  1510اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
تعليم اللغة العربية  استخدام على أساس الربجمة اللغويّة العصبّيةتدل على 

 7،85للمجموعة التجربية أكرب من اجملموعة الضابطة. ونتيجة األحصائي = 
كذلك أكرب من نتيجة املعنوي   2،68=  %1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي 

أو فروض البحث مقبولة أي أن  مقبول  Haمبعين فروض البحث 1،67=  5%
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توجد فّعالية لرتقية نتائج التعليم   استخدام على أساس الربجمة اللغويّة العصبّية
ونتائج هذا  .درسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنجاللغة العربية للطالب يف امل

 البحث اليتوقف على نتائج اإلختبار فحسب، وإمنا يتوقف أيضا على حتليل
الطالب يف عملية منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس  آراءمن ستبانة إلنتيجة ا

وهي على املستوى  %78يبلغ إىل نتيجة  ةيبيالتجر  الربجمة اللغوية العصبية
 "الئق".

 ب. املقرتاقات
بناء على نتائج هذا البحث، استطاع الباحث أن يقوم االقرتاحات اليت  

 العربية، وهي كما األيت:يستخدمها كإلضافة لتعليم اللغة 
منوذج تعليم مهارة . أن يكون مدرس اللغة العربية إبداعيا وفّعالية يف اختيار 1

يف داخل الفصل. ألن  ةيبيالتجر  الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية
 ةيبيالتجر  منوذج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغوية العصبية

 تستطيع ترقية نتائج التعليم اللغة العربية.
منوذج تعليم مهارة الكتابة على . للباحثني القادميني الذي يرغبون يف استخدام 2

لتطوير اللغة األخرى، ينبغي أن يصح  ةيبيالتجر  أساس الربجمة اللغوية العصبية
 النقيصة يف هذا البحث واحملافظة على شيئ صحيح.

، يتقع أن يصبحه املعاومات لتصميم ثيف هذا البح. للقارئ الذي يرغب 3
 وإجراء من البحث األيت.

  



 
 

69 
 

 صادرقائمة امل

دراسات يف تنمية مهارات التحدث والكتابة لطلبة أمحد إبراهيم الصومان عمان, 
 (2009, ) عمان, دار جليس الزمان , املرحلة األساسية

الكتابة الفانية, مفهوموها, عبد الرمحن اهلاشيمي و فائزة حممد فخري الغازاوي , 
 (2010) عمان, مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع,  أمهيتها,مهارهتا, تطبيقاهتا,

 ( 1984) الكويت: مكتبة الفالح،  تدريس فنون العربيةعلي أمحد مدكور، 

تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىى، أسسه مداخله طرق الناقة، حممود كامل 
 (1985كرمة: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية، )مكة امل تدريسه

 تطبيقهربية ابملرحلة اإلبتدائية أسسه و تدريس اللغة العصالح الدين علي جماور، 
 (1980الكويت: دار القلم للنشر و التوزيع، )

،) مكة املرجع  يف تعليم اللغة العربية  للناطقني بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة، 
 القرى معهد اللغة العربية( املكرمة: جامعة أم

دار صفاء  للنشر والتوزيع   )عمان: األساسية الكتابة والتعبريفخري خليل النجار، 
1431) 

، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصلي، 
 (2002)الرايض: جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالمية ، 

 (2010)مالنق، مطبعة اجلامعة،  تعليم اللغة العربية. أوريل حبر الدين

، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان
 (2011)رايض: مطابع احلميضي، 

، )عمان: دار ، املهارات الكتابية من النشاة اىل التدريسماهر شعبان عبد الباري
 (2010امليسرة للنشر والتوزيع، 



 
 

70 
 

، افاق بال حدود مقدمة يف هندسة النفس اإلنسانية، الطبيعة اخلامسةحممد التكريين، 
 (2003)الرايض: قرطبة للنشر والتوزيع، 

هرة: مجهورية مصر ، )القا، الربجمة اللغوية العصبية وفن اإلتصال الالحمدودإبراهيم الفقي
 (2008العربية، 

. )دمشق: دار ية النظرية وممارسة العلمية(البحث العلمي )أسلسرجاء وحيد دويدري. 
 م( 2008الفكر. 
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 حملة املدرسة
 احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنجاملدرسة  .1

معهد احلياة اإلسالمية أحد املعاهد مباالنج، و األستاذ عبد العزيز مند   
مايو. وأما الطالب يف هذه املدرسة يعين من  1يكون مؤسسة هذا املعهد منذ 

 تلك القرية و خريج القرية كي يتعلم فيه أبنائهم. 
املدرسة  وأتسيس ،1970 عام يف (TA)" تربية األطفال" أتسست  

 .2003 يف عام الثانوية املدرسة أنشأت، و 1984 عام يف املتوسطة
 ذاتية املدرسة .2

 : املدرسة الكتوسطة احلياة اإلسالمية احلياة اإلسالمية    االسم
كدونج    01: شارع كياهي احلاج مالك داالم رقم    العنوان

 كاندانج ماالنج
 20583803 :  رقم اإلحصائية

 087859257060:   رقم اهلاتف
 1959:    سنة البناء

ن الباحثة إىل ذاستأ، املدرسة املتوسطة احلياة اإلسالمية الطالبقبل معرفة حالة 
سئل الباحثة إىل رئيسة املدرسة و مدير املدرسة إلجراء هذا البحث  يف املدرسة 

وأّن اللغة العربية لديهم كلغة  براعة وصعوبة هم طالبال أنّ واملعّلم اللغة العربية، 
تعليم مهارة الكتابة أّن الطلبة يشعر درس اللغة العربية هي  لفهمأجنبية ولذلك 

يف تعليم  املدخل على أساس الربجمة اللغوية العصبية أخد الباحثة  ،لذا .صعوبة هلم
منودج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة مهارة الكتابة، حتصيل البحث يف أثر 

 تخدام االستبانة واالختبار.فالباحثة أخدت البياانت ابس اللغوية العصبية،
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

  

Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Al Hayatul Islamiyah 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  

Kelas/Semester  :  VIII / II  

Materi Pokok   : (كتابة) Staf disekolah  / المدرسةالعاملون في   

Tahun Ajaran  :  2018/2019   

Alokasi Waktu   :  4 x 4JP x 40 menit (4 pertemuan)  

A.   Kompetensi Inti  

K-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya.   

K-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

K-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

K-4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Indikator 
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1. Mengidentifikasi kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan topik secara 

tertulis. 

2. Memahami kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan topik secara tertulis. 

3. Menyusun teks yang rinci dan jelas terkait 

topik  

4. Memproduksi teks tulis sederhana untuk 

mengungkapkan cara memberitahu dan 

menyatakan fakta, perasaan dan sikap 

terkait topik sesuai dengan konteks 

 

1. Mampu menulis bahasa Arab sesuai kaidah . 

2. Mampu merubah dhamir sesuai kaidah. 

3. Mampu menyusun dan menulis kata menjadi 

kalimat yang sempurna  

4. Mampu menceritakan gambar secara tertulis 

dengan berbahasa arab 

 

C. Strategi Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar  

1. Strategi  : Neuro Linguistic Programming (NLP). 

2.  Alat/bahan  : Papan Tulis dan Spidol  

3. Sumber belajar  : Buku Darsul Lugho Arabiyyah , Buku siswa 

Bahasa Arab  pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah 

Tsanawiyah, Buku Arobiyah Baina Yadaik jilid 2. 

Kegiatan Deskripsi Waktu 

Pendahuluan a. Menjawab salam dari guru dan ikut berdoa serta menjawab 

pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi siswa dan kelas. 

b. Pada langkah ini guru memimpin proses Matching dan proses 

Mirroring dalam bentuk tujuan sederhana untuk tawar-menawar 

antara kondisi dan peningkatan siswa di dekatnya antara mereka dan 

sekolah mereka dan tautan ke materi pembelajaran. 

Dan proses Matching dan proses Mirroring dalam bentuk  Motivasi 

atau Bahasa (Cheerleading Cheers)  

 

- Dalam bentuk motivasi 

Guru mengangkat tangan kanan(kinestetik) lalu 

bertanya(auditori),”Siapa yang sudah tahu hobby teman 

sebangkunya?”  

Maka guru akan sama-sama mengangkat tangan dengan siswa-

siswa yang telah tahu hobby teman sebangkunya. Lalu, dengan 

tetap mengangkat tangan, guru menanyakan lagi, “siapa yang 

belum tahu hobby teman sebangkunya?” maka guru pun telah 

memiliki kesamaan dengan siswa yang belum tahu hobby teman 

sebangkunya. Kemudian tanyakan lagi, “siapa yang belum 

10 

Menit 
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tunjuk tangan dari tadi? Ayo sekarang angkat tangannya! 

Dengan begitu, guru dan siswa  sudah punya pola gerakan tubuh 

yang sama. 

- Daalam bentuk Bahasa (Cheerleading Cheers) 

Ayo sama-sama kita mengucapkan “Al-lughatul ‘Arabiyah….. 

Sahla wa Mumti’ah” 

 Menulis bahasa Arab… siapa takut 

c. membimbing siswa untuk menyimpulkan dan membuat rangkuman 

dari materi yang sudah dipelajari dan siswa menjelaskan kesulitan 

dalam materi pembelajaran 

d. Siswa disiapkan  untuk mengikuti pelajaran  materi  dengan 

menanyakan pengetahuan awal siswa mengetai materi yang akan 

disampaikan. 

e. Siswa menerima informasi tentang tujuan pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran. 

f. Siswa menyimak pencapaian materi dan penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti a. Siswa diberikan kondisi yang nyaman(kinestetik) dan bersahabat 

sebelum menerima materi  العاملون في المدرسة   dengan memberikan 

asupan motivasi berupa cerita dan kata kata semangat 

b. Guru menulis tentang  tema العاملون في المدرسة pembelajaran di papan 

tulis kemudian guru berkata ”perhatikan(visual) di papan tulis anak-

anak” agar anak lebih fokus terhadap peljaran . 

c. Siswa menerima penjelasan secara umum mengenai materi   العاملون

 .في المدرسة

d. Guru mengulang penjelasan dua atau lebih agar menjad lebih mudah 

untuk di pahami  dan membuat siswa menjadi terbiasa dengan 

materi العاملون في المدرسة. 

e. Guru  meminta siswa untuk menulis(kinestetik) materi yang 

diberikan di buku masing  

f. Siswa satu-persatu menjelaskan kesan kesannya terhadap materi 

pembelajaran  العاملون في المدرسة  yang   telah diberikan.  

g. Siswa  menjelaskan kesulitan-kesulitan serta perbandingannya 

dengan materi-materi lain yang lebih mudah dipahami. 

h. Siswa kembali diajak berbincang mengenai materi  العاملون في المدرسة   

yang dipelajari.  

i. Siswa diberikan contoh materi   العاملون في المدرسة yang ada 

lingkungan. 

j. Siswa memberikan pertanyan  yang belum di pahami seputar materi 

المدرسةالعاملون في  . 

k. Guru memberi pertanyaan seputar mufrodat tentang   العاملون في

 dengan menyebutkan mufrodat dan siswa diminta untuk المدرسة

membuat kalimat. 

l. Guru  secara personal membimbing setiap individu dalam mengolah 

data dan ide menjadi kalimat yang sempurna. 

m. Setiap individu mendapatkan treatment secara bergiliran dan 

bertatap muka secara langsung dengan siswa. 

20 

menit 
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D. Proses Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan guru :  

1. Melakukan penilaian . 

2. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan, layanaan konseling atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

E. Penilaian  

a. Tes pilihan 

  رتّب هذه الكلمة لتكون جملة مفيدة 

  كلمات 5أكتب الجملة على األفعال من  

 أكتب العبارة األتية بالصورة المناسبة 

 أجب عن األسئلة األتية 

b. Aspek yang dinilai 

 Menyusun kalimat  

a) Tepat  

b) Cukup tepat  

c) Kurang tepat  

d) Tidak tepat 

 Ketetapan melengkapi  kalimat dengan kata atau sebuah 

ungkapan  

a) Sesuai dan tepat  

b) Cukup sesuai dan cukup tepat  

c) Kurang sesuai dan kurang tepat  

d) Tidak sesuai dan tidak tepat 

 Menulis kalimat sesuai dengan struktur   

a) Tepat dan sesuai struktur  

b) Cukup tepaat dan sesuai struktur  

c) Kurang tepaat dan sesuai struktur  

d) Tidak tepat dan sesuai struktur 

 

Penutup a. Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan materi pelajaran 

tentang العاملون في المدرسة. 

b. Siswa  mengidentifikasi hambatan-hambatanyang dialami saat 

memahami materi pelajaran tentang العاملون في المدرسة. 

c. Siswa  menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

d. Siswa mengumpulkan(kinestetik)  tugas yang diberikan  

e. Siswa mendengarkan(visual)  umpan balik dan penguatan dari guru 

mengenai materi pelajaran tentang العاملون في المدرسة. 

Menutup pertemuan dengan salam dan do’a 

10 

menit 
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1. Instrumen observasi spiritual (misalnya; kebeisaan berdoa 

sebelum/ sesudah aktifitas) 

No Perilaku yang diamati YA TIDAK 

1.  Berdoa sebelum memulai belajar   

2.  Berdoa sesudah melaksanakan belajar   

3.  Berdoa sebelum mengerjakan tugas   

4.  Berdoa sesudah mengerjakan tugas   

 

Penskoran : 

YA  = 2 Skor 

TIDAK = 1 Skor  

 
2. Instrumen penilaian diri sikap disiplin  

NO Pernyataan TP KD SR SL 

1.  Datang ke kelas tepat wakt     

2.  Mengikuti pembelajaran mulai 

awal sampai akhir 

    

3.  Mengerjakan tugas tepat waktu     

4.  Mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

    

Penskora :    TP = Tidak Pernah, skor 1 

 KD =  Kadang-kadang, skor 2  

 SR = Sering, Skor 3  

 SL = selalu, Skor 4 

Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1. Teknik : Tes melalui observasi Tanya jawab  

2. Soal   

 Penilaian Kompetensi Keterampilan  

1. Teknik  : Tes   
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2. Soal  : Sebutkan macam-macam mufrodat yang telah kita    

pelajari 

Pemberian tugas individual,sekelompok dan pembelajaran kelas.  

     Malang, 20 Agustus  2019 

       

       Mengetahui 

 

 

Kepala Sekolah      Guru Peneliti 

 

 

 

Dra.Hj.Fitrotun Azizag, M.M     Muhammad Iqbal 
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ANGKET 
Proses Pembelajaran Maharah kitabah menggunakan pendekatan Neuro 

Lingustik Programing 

A. Identitas guru 

Nama    : 

Mata Pelajaran : 

B. Petunjuk pengisian angket : 

1. Isilah daftar identitas yang telah disediakan 

2. Bacalah pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab 

3. Pilihlah salah satu jawaban dengan menggunakan centang ( √ ) pada 

kolom yang tersedia sesuai dengan pikiran dan perasaan anda  

4. Dalam angket ini, tidak ada jawaban yang benar maupun salah, 

jawaban yang terbaik adalah benar-benar sesuai keadaan yang 

sebenarnya. 

Adapun pilihan tersebut yaitu : 

SS (Sangat Setuju)  : 4 

S (Setuju)   : 3 

KS (Kurang Setuju) : 2 

TS (tidak Setuju)   : 1 

5. Jawablah dengan jujur tanpa terpengaruh dengan teman  

6. Angket dikumpulkan kepada peneliti  

C. Pernyataan  

 

  

No Pernyataan SS S KS TS 

1 Guru memipin proses Matching     

2 Guru memimpin prose Mirroring     

3 Guru memberikan siswa kondisi nyaman (kinestetik)     

4 Guru menulis Materi dan memberikan arahan 

“Perhatikan”(visual) 

    

5 Guru memberikan arahan untuk siswa agar menulis di 

maeteri di buku (kinestetik) 

    

6 Guru mengajak sisswa untuk berbincang mengenai 

materi (Memmbangun Rapport) 

    

7 Guru mengulang penjelasan agar lebih mudah untuk di 

pahami dan menjadikan siswa terbiasa dengan materi 

(Ancroring 
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ANGKET  

Pembelajaran Maharah kitabah menggunakan pendekatan Neuro Lingustik 

Programing  

D. Identitas siswa  

Nama    : 

No. Absen   : 

E. Petunjuk pengisian angket : 

7. Isilah daftar identitas yang telah disediakan 

8. Bacalah pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab 

9. Pilihlah salah satu jawaban dengan menggunakan centang ( √ ) pada 

kolom yang tersedia sesuai dengan pikiran dan perasaan anda  

10. Dalam angket ini, tidak ada jawaban yang benar maupun salah, 

jawaban yang terbaik adalah benar-benar sesuai keadaan yang 

sebenarnya. 

Adapun pilihan tersebut yaitu : 

SS (Sangat Setuju)  : 4 

S (Setuju)   : 3 

KS (Kurang Setuju) : 2 

TS (tidak Setuju)   : 1 

11. Jawablah dengan jujur tanpa terpengaruh dengan teman  

12. Angket dikumpulkan kepada peneliti  

F. Pernyataan  

No Pernyataan SS S KS TS 

1 Ketika guru menyampaikan materi saya sungguh-

sungguh memperhatikannya 

    

2 Penggunaan model pembelajaran yang diterapkan 

guru, saya dapat berbagi ide dengan teman 

    

3 Pembelajaran menulis dengan cara berdiskusi dan 

berkelompok merupakan hal yang menyenangkan 

bagi saya 

    

4 Model pembelajaran yang diterapkan guru menarik     

5 Model pembelajaran guru sesuai dengan materi 

kitabah 

    

6 Materi kitabah saya semakin baik dengan model 

pembelajaran yang diterapkan guru 

    

7 Rasa tanggungjawab dan percaya diri saya semakin 

baik dengan model pembelajaran yang dilakukan 

guru 

    

8 Saya merasa terbantu memahami materi kitabah 

dengan model pembelajaran yang berikan guru 

    

9 Saya merasa bersemangat mempelajari kitabah 

dengan mengunakan model pembelajaran yang 

diterapkan guru 

    

10 Saya sekarang lebih terampil dalam menulis     
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  يف تعليم مهارة الكتابة  قبليختبار الاال

اإلسالمية ماالنجمدرسة املتوسطة احلياة   

 

  
 

 

 

 

 استعمل الكلمات اآلتية يف مجل من إنشائك ! . أ
       :       موّظف .1
       :     أمني املتكتبة .2
       :     ابئع .3
       :     بّواب .4
       :  انظرة املدرسة  .5

 رّتب الكلمات اآلتية لتصبح مجال ! . ب
 هذه  -يف  –املكتبة  –أمني  -السّيد  -املدرسة  -عمر .1

 :           
  مسعود  -من  –سورااباي  –السّيد  –ذلك   –هو  –إمسه  –بّواب  .2

 :           
 األستاذة  –مدّرسيت  –امسها  –تلك  –نفيسة  –تلك  .3

 :           
 -هذا  –وهذه  –السّيدة  –ابئعة  –خالص  –امسها  –السّيد  –ابئع  –فاطمة  .4

 امسه
 :           

 هذه  –طالب  –املدرسة  –أان  –فاروق  –يف  –امسي  .5
 :           

Nama   : 

Kelas   : 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 
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 أكتب العبارة اآلتية ابلصورة املناسبة! . ج
1.  

 

 

  :          
2.  

 

 

 

  :          
3.  

 

 

 

  :          
4.  

 

 

 

 

  :          
5.  

 

 

  :          
 يف تعليم مهارة الكتابة البعديختبار اال

 مدرسة املتوسطة احلياة اإلسالمية ماالنج
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 استعمل الكلمات اآلتية يف مجل من إنشائك ! . أ
       :        ابئع .6
       :     أمني املتكتبة .7
       :    موّظف .8
       :     انظرة املدرسة .9

       :   بّواب .10
 رّتب الكلمات اآلتية لتصبح مجال ! . ب

 األستاذة –مدّرسيت  –امسها  –تلك  –نفيسة  –تلك  .6
 :           

 هذه –طالب  –املدرسة  –أان  –فاروق  –يف  –امسي  .7
 :           

 هذه -يف  –املكتبة  –أمني  -السّيد  -املدرسة  -عمر .8
 :           

 مسعود -من  –سورااباي  –السّيد  –ذلك   –هو  –إمسه  –بّواب  .9
 :           

هذا  –وهذه  –السّيدة  –ابئعة  –خالص  –امسها  –السّيد  –ابئع  –فاطمة  .10
 امسه -
 :           

 أكتب العبارة اآلتية ابلصورة املناسبة! . ج
1.  

 

Nama   :  

Kelas   : 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab  

 



 
 

86 
 

 
 

  :          
2.  

 

 

  :          
3.  

 

 

  :          
4.  

 

 

  :          
5.  

 

 

  :          
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 الواثئق

 

 



 (1،2الصورة )

 العاملون يف املدرسةالباحثة تبيني 
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 (3الصورة )

 السوئل جابةإالطلبة 
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 السرية الذاتية
 : حممد إقبال    االسم

 15150085:   الرقم اجلامعي

 1996أوغسطس   20: اتفني، مكان املالد واترخيه

 : كلية علوم الرتبّية والتعليم  كلية/ قسم

 /قسم تعليم اللغة العربّية  

 م2015:  سنة بداية الدراسة

 كلمننت اجلنوبية   –: اتفن    العنوان

 081232475865:   رقم اهلاتف

 iqbalmhmmd96@gmail.com  : الربيد اإليليكرتوين

 

 2020يناير  6ماالنج، 
 الباقث        

         
 
 

 حممد إقبال         
        15150085 

 


