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 "اللِّسان العربى شعار اإلسالم وأهله"
(Ibnu Taimiyah)
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 اإلهداء

 
 إىل:أهدي هذا البحث 

لنجاح هذا  ودافع الذي قد أعطاين محاسة عبد الرحيموالدي الكرمي احملبوب النبيل،  .1
 البحث أقول له شكرا جزيال.

اليت قد دعت يل  نفسي كل يوم وليلة  ستيعةوالديت الكرمية احملبوبة النبيلة الشريفة،  .2
 لنجاحي يف طلب العلم، أقول شكرا جزيال.

 اهلل أن جيزي أعماهلمإخواين وأخوايت احملبوبني عسى  .3
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذي أنزل علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف اإلحسان، 
وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، والصالة على حممد املبعوث خبري امللل 

 عوامل العرفان. أما بعد. واألديان، وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان، ومشوس
عوامل االكتساب اللغة العربية  قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع: 

دراسة (يف معهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية  لدى التالمذةكاللغة الثانية 
بذل  واعرتف الباحث أنه كثري النقص واخلطأ رغم أهنا قد. حتليلية يف علم اللغة النفسي(

 جهده إلكمال له.

وهذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمالء 
 األحباء. ولذلك يقدم الباحث فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل: 

األستاذ دكتور موجيا راهرجو، املاحستري رئيس اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  .1
 احلكومية ماالنج.

 الدكتورة استعادة، املاجستري عميدة كلية العلوم اإلنسانية. .2
 الدكتور حممد فيصل، املاجستري رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  .3
 ، املاجستري مشرفة يف كتابة البحث اجلامعيمعّصمةالدكتورة  .4
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 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة 

 ةتقرير المشرف
 

 إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:
 : مفلح خالب املستقيم  االسم
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يف معهد  لدى التالمذةعوامل االكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية :  العنوان

دراسة حتليلية يف علم اللغة ( "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية
 النفسي(

 
قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمية ليكون على الشكل املطلوب 

( لكلية العلوم اإلنسانية S1الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا )
 م. 5300-5301يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدارسي 

 م 5300يوين  50حتريرا مباالنج 
 املشرفة

 
 معّصمة ةالدكتور 

 000030355330305330رقم التوظيف: 
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دراسة حتليلية يف علم اللغة ("هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية 
 النفسي(
( يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم S1واستحقاقه درجة سرجانا )وقررت اللجنة بنجاحه 

 اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 م 5300يوين  50حتريرا مباالنج 
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 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 
 كلية العلوم اإلنسانية  عميدةتقرير 

 كلية العلوم اإلنسانية  عميدةتقرير 
كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج   عميدةتسلم 

 البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث.
 مفلح خالب املستقيم :  االسم

 05003311:  رقم القيد 
يف معهد  لدى التالمذةعوامل االكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية :  العنوان

دراسة حتليلية يف علم اللغة ("هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية 
 النفسي(

( S1واحلصول على درجة سرجانا )وقد سبق القرار من جلنة املناقشة أنه ناجح بدرجة....
 اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا. العلوم لكلية

 م5300يوين  50حتريرا مباالنج، 
 لعلوم اإلنسانيةعميدة كلية ا

 
 استعادة، الماجستير ةالدكتور 
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   000030000005305335رقم التوظيف: 

 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 
 تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدبها

العربية وأدهبا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج تسلم قسم اللغة 
 البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث.

 : مفلح خالب املستقيم  االسم
 05003311:  رقم القيد 
يف معهد  لدى التالمذةعوامل االكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية :  العنوان

دراسة حتليلية يف علم اللغة ("هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية 
 النفسي(

( S1واحلصول على درجة سرجانا )وقد سبق القرار من جلنة املناقشة أنه ناجح بدرجة....
 اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا. العلوم لكلية

 
 م5300يوين  50، حتريرا مباالنج
 اللغة العربية وأدهبارئيس قسم 
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 محمد فيصل، الماجستير الدكتور
 000000305330050330رقم التوظيف: 

 تقرير الباحث
 

 أفيدكم علما بأين الطالب:
 : مفلح خالب املستقيم  االسم

 05003311:  رقم القيد 
يف معهد  لدى التالمذةعوامل االكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية :  العنوان

دراسة حتليلية يف علم اللغة ("هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية 
 النفسي(

حضرته وكتبته بنفسي وما زدته من إبداع غري أو تأليف األخر. وإذا اّدعى أحد يف املستقبل 
أنه من تأليفه وتبني أنه فعال من حبثه، فأنا أحتمل مسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية 

ملشرف أو مسؤولية على قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية موالنا مالك على ا
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 م5300يوين   50حتريرا مباالنج، 
 الباحث

 
 

 مفلح خالب املستقيم 
 05003311رقم القيد: 
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 خلصستالم

عوامل االكتساب اللغة العربية   في النسائية، 06001111،  مفلح خالب المستقيم
دراسة (في معهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية  لدى التالمذةكاللغة الثانية 

البحث الجامعي. قسم اللغة العربية وأدبها، كلية اإلنسانية، تحليلية في علم اللغة النفسي(. 
الدكتور تحت االشراف: ، 6102جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 

 .معّصمة
 .الكلمة الرئيسية: النسائية، نوال السعداوي

اإلتصال هو أهم شيئ يف حياة اإلنسانية, لذالك ال يستطيع ان يستغرقه منه ألن اإلنسان من 
املخلوق اإلجتماعية الذي حيتج باذالك اإلتصال. حيتج اإلتصال اىل ألة لواضيفته وهي اللغة، كان 

متنوعة ليجعل اإلنسان له لغة جيدة, وأهم عامله هو علم النفس ألنه يأثر لغته. لذالك ال عوامل 
من هذا السباب، الباحث سيبحث عوامل االكتساب  يستطيع أن يفصل بني علم النفس وعلم اللغة.

 يف معهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية. لدى التالمذةاللغة العربية كاللغة الثانية 
 لدى التالمذة، األول كيف دواعي اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية سؤاالنيف هذا البحث 

ىف معهد اإلسالمية "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية. والثاين، كيف موانع اكتساب اللغة 
اوى الشرقية. ىف معهد اإلسالمية "هداية اإلسالمية"  بطوبان ج لدى التالمذةالعربية كاللغة الثانية 

 أهداف البحث ليبنّي من املشكلة البحث.
البحث باستخدام منهجية خملطة بتصميم البحث متتابعة توضيحية. أسلوب مجع البيانات  هذا

 باالستبانة واملقابلة واملالحظة.

وأما نتائج البحث فيمكن أن يلخص الباحث هو دواعي لتأثري اكتساب اللغة العربية كاللغة 
ىف معهد اإلسالمية "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية يدل على عامل  التالمذة لدىالثانية 
والبيئة  %50،00واللغة األوىل  %00،33واملتعليم الرمسي  %00،01والعمر  %50،30الدافع 
والعمر  %00،11. وأما موانع لتأثري اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية يدل على الدافع 55،03%
 .%00،05والبيئة  %50،50واللغة األوىل  %01،10واملتعليم الرمسي 53،10
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Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. 

Pembimbing Dr. Muasshomah, M.Si., M.Pd. 
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Komunikasi Pada setiap kehidupan manusia tidak akan dapat terpisahkan, 

karena manusia adalah mahluk social yang tentunya sangat membutuhkan 

komunikasi. Pada setiap komunikasi yang dilakukan oleh manusia terdapat satu alat 

yang harus ada agar komunikasi dapat berjalan, alat tersebut ialah Bahasa. Bagaimana 

seseorang dapat berbahasa dengan baik terdapat beberapa factor yang 

melatarblakanginya, Factor psikologi menjadi factor yang sangat  penting karena 

psikologi seseorang akan mempengaruhi bagaimana ia berbahasa. Oleh karena itu 

psikologi dan Bahasa tidak dapat terpisahkan karena psikologi dan Bahasa memiliki 

kaitan yang erat. Dari alasan ini, peneliti akan meneliti bagaimana factor pemerolehan 

bahasa Arab sebagai bahasa kedua untuk murid-murid pondok pesantren Hidayatul 

Islamiyah di Tuban-Jawa Timur 

Penelitian ini menghadirkan dua permasalahan. Pertama, bagaimana pengaruh 

factor pendorong pemerolehan bahasa arab sebagai bahasa kedua untuk murid-murid 

pondok pesantren Hidayatul Islamiyah di Tuban-Jawa Timur. Kedua, bagaimana 

pengaruh factor prnghambat pemerolehan bahasa arab sebagai bahasa kedua untuk 

murid-murid pondok pesantren Hidayatul Islamiyah di Tuban-Jawa Timur. Adapun 

tujuan penulisan ini, untuk mendeskripsikan jawaban dari rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods) 

desain Sequential Explonatory, dengan pendekatan Psikolinguistik. menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa kuisioner, wawancara, dan observasi. Adapun 

sumber primer dalam penelitian ini murid-murid pondok pesantren Hidayatul 

Islamiyah di Tuban-Jawa Timur. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh factor pendorong 

pemerolehan bahasa arab sebagai bahasa kedua untuk murid-murid pondok pesantren 

Hidayatul Islamiyah di Tuban-Jawa Timur.berupa factor motivasi sebesar 23,06%, 

factor umur 19,68%, factor pembelajaran formal 14,00%, factor bahasa pertama 

21,13%, dan factor lingkungan 22,10%. untuk factor penghambat factor motivasi 

sebesar 11,85%, factor umur 20,83%, factor pembelajaran formal 35,89%, factor 

bahasa pertama 23,24%, dan factor lingkungan 14,42%. 
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Abstract 

Muflih Khallab Al Mustaqim. 12310071. Arabic Language Acquisition Factor as 

Second Language for the Students of Hidayatul Islamiyah Boarding School in Tuban, 

East Java: A Psycholinguistics Review. Thesis. Department of Arabic Language and 

Literature. Faculty of Humanities. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang. Advisor: Dr. Muasshomah, M.Si., M.Pd. 

Keywords: Factors, Acquiring, Second Language 

 

 Communication between humans is inseparable, because humans are social 

beings that need to communicate. Every communication done by humans is using a 

tool which is language. In order to be able to communicate using language well, there 

are some supporting factors. One of the most important factor is psychological factor, 

because a person’s psychology will determine how he/she speaks. That is why 

psychology and language are inseparable because they have a close connection. 

 This research concerns about two problems. First, How the supporting factors 

influence the Arabic language acquisition as second language for students of 

Hidayatul Islamiyah boarding school in Tuban, East Java. Second, how the inhibit 

factors influence the Arabic language acquisition as second language for students of 

Hidayatul Islamiyah boarding school in Tuban, East Java. this study aims to answer 

the research problems. 

 This research uses mixed method Sequential Explanatory design, with 

psycholinguistic approach. The data collecting technique are questionnaire, interview, 

and observation. The primer subject of this research are students of Hidayatul 

Islamiyah boarding school in Tuban, East Java. 

 The result of this research shows that the supporting factors of Arabic 

acquiring as second language for students of Hidayatul Islamiyah boarding school in 

Tuban, East Java are motivation factor 23,06%, general factor 19,68%, formal 

learning factor 14,00%, first language factor 21,13%, and environment factor 

22,10%. While the inhibiting factors are motivation factor 11.85%, age factor 

20.83%, formal learning factor 35.89%, first language factor 23.24%, and 

environment factor 14.42%. 
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 المحتويات البحث
   صفحة الغالف 

  ورقة فارغة
 أ  ........................................................ صفحة العنوان 

 ب  ....................................................  ستهاللاال .أ
 ج  ....................................................... اإلهداء  .ب
 د  .......................................... كلمة الشكر والتقدير  .ج
 ه  .................................................. تقرير املشرف  .د
 و  ............................................. جلنة املناقشني  تقرير .ه
 ز  ................................ كلية العلوم اإلنسانية   عميدةتقرير  .و
 ح  .............................. تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  .ز
 ط  .................................................. إقرار الطالب  .ح
 ي  ...................................................... امللخص  .ط
 م  ............................................... حمتويات البحث  .ي

 األول بابال
 مقدمةال

 0  .................................................. خلفية البحث .أ
 0  .................................................. سئلة البحثم .ب

 0  ................................................. أهداف البحث  .أ
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 0  ................................................... فوائد البحث  .ب
 0  .................................................. حدود البحث .ج
 0  .............................................. السابقة الدراسات .د
 1  ................................................. منهجية البحث .ه
 الثاني  بابال

  اإلطار النظري
 00  ............................................ تعريف اكتساب اللغة .أ

 00  ............................................. تاريخ اكتساب اللغة .ب
 00  .............................................. أنواع اكتساب اللغة .ج

 00  ......................................... اكتساب اللغة األويل .1
 00  .......................................... اكتساب اللغة الثاين .2

 01  ...................................... كيفية اكتساب اللغة الثانية .د
 50  .......................................... عمليات اكتساب اللغة .ه
 50  ........................................... نظريات اكتساب اللغة .و

 50  .................................. نظريات اكتساب اللغة األوىل .1
 50  .................. النظرية واملذاهب املفسرة الكتساب اللغة الثانية .2

 05  ........................................... مراحل اكتساب اللغة .ز
 00  ........................................ أبعاد اكتساب اللغة الثانية .ح
 01  .............................. العوامل املؤثرة يف اكنساب اللغة الثانية .أ



 
 

 س
 

 01  ...................................................... الدافع .1
 03  ...................................................... العمر .2
 05  ............................................... التعليم الرمسي .3
 00  ................................................. اللغة األوىل .4
 00  ....................................................... البيئة .5

 
 الباب الثالث 

 عرض البيانات وحتليلها
 10  ...... تصّور العام عن املعهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية .أ

 10  .......................................... تاريخ املعهد ونشأته .1
  11  .......... مبعهد "هداية اإلسالمية" طوبان جاوى الشرقية الوسائل .2
 11...    مسؤول ومؤسسة مبعهد "هداية اإلسالمية" طوبان جاوى الشرقية .3

 11  ........ أحوال تالمذة مبعهد "هداية اإلسالمية" طوبان جاوى الشرقية  .ب
 10  .............................................. األعمال اليومية .1
 11  . قائمة التالميذة ىف معهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية .2

 لدى التالمذةعرض البيانات وحتليلها عن عوامل اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية  .ج
 00  .................. بان جاوى الشرقيةىف معهد "هداية اإلسالمية" بطو 

 00  ........................................ نتيجة البيانات االستبانة .1
 00  .......................................... نتيجة البيانات املقابلة .2
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 00  ................................................. حتليل البيانات .3
ىف معهد "هداية  لدى التالمذةدواعي لتأثري اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية  .1
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 الباب األول

 المقدمة

 البحثخلفية  .أ

ن يستغرقه منه ألن لك ال يستطيع أياة اإلنسانية, لذاحلتصال هو أهم شيئ يف اال
اذالك اإلتصال . يستطيع اإلنسان أن يبلغ اإلنسان من املخلوق اإلجتماعية الذي حيتج ب

ان اإلتصال يعىن تسليم و  تصال. يف معجم اإلندونيسىى باالىل األخر عن إرادته و فكره إ
 استقبال عن الرسالة أو اخلرب من شخصني أو أكثر لكي يفهم عن الرسالته. 

اللغة تكون من املقوم الذي  نّ إ ,هي اللغة. فللغة هي نظامو  ,اج اإلتصال اىل ألةحيت
تثبت عن خطته و فيه قاعدة. نظام اللغة هو كرمز صوت. يف كل رمز من الرموز يرمز معىن 

 رة. إذن كل لغة له معىن و فكرة.   و فك

لك من اللغة اإلنسان نستطيع نستطيع أن نعرف عن الصفة اإلنسان من لغته و كذ
نسان اخآخر. و اإلجيدا فيكرمه  نمبعىن إذا تكلم اإلنسا اإلجتماعية ان نعرف عن حياة

 لغة جيدة ليجعل صلته بينهم.إىل لذالك حيتاج اإلنسان 

وأهم عامله هو علم النفس ألنه  ل اإلنسان له لغة جيدة,كان عوامل متنوعة ليجع
 علملك ال يستطيع أن يفصل بني علم النفس و غة اإلنسان قبل أو حني كالمه. لذثر ليؤ 

 اللغة.

عند عبد اخلري يف  نفسى لاللغة ا اللغة سيكون علم علمو س فعلم النإذا موحد بني 
 علم جيارب عن يشرح  يف كيفية ان النظريةالدراسات  :النفس اللغة علم كتابه على موضوع

النفس الذي جيرى فيه, إذا تكلم اإلنسان عن الكلمات اليت مسعها يف اإلتصال و   اللغة
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يشرح عن حقيقة النفس  اللغة علمان عبد اخلري  كيف قدر اللغة الذي حيصل اإلنسان. رأى
الكلمات يف  ذالك الرتكيب اللغة كيف بوجده  و استعمال يف الكالم و استفهام عن 

 0الكالم. كان يف حقيقت اإلتصال عملية حتصيلى و تفهيم الكالم.

اللغة هو   اكتساباللغة.  كتسابيبحث عن ا النفس  اللغة علم كان يف البحث
و حتصيل و اسعمال اللغة يف التفهيم والكالم.  اكتسابكيفية اإلنسان ليجد القدرته يف 

 يف الكالم أو اإليشارات.اللغة اليت وجد فيه هي اللغة كصوت 

 اكتساب اللغة إىل فرقان يعىن, لغة األوىل و لغة الثاىن. كانت اكتسابيفرق يف 
علم عن علم اللغة. وهذا احلال ميكن يف اللغة واحدة أو أكثر يمل اإلنسن األوىل إذ  اللغة

اللغة الثاين هي اللغة اليت وجدها اإلنسان حينما  اكتساب. و 5منها يف وقت واحد أو متتابع
 حاله قد علم عن اللغة األوىل أو يف هذا احلال تطور اإلنسان عن اللغة األجنبية.

اللغة الثاين هي اللغة اليت وجدها الولد بعد وجد اللغة األوىل, و أما يف  اكتساب
الغة األوىل مث زاد  كتسابأ من اال اللغة الثاين حال املتواتر الذي بد اكتساب ,عبد اخلريرأى 

 0ا كاللغة األوىل.اكتساهبيف عرف اللغة الثاين حيت 

اللغة الثاين   اكتساببعد أن وجد عن اللغة األوىل هي ان جيد اللغة الثانية,كان يف 
. يف هذا البحث سيبحث عن اللغة الثانيتة اكتسابالذي يسبب اإلنسان يف  كثري عومل

العرف األسباب حىت  اللغة العرابية كاللغة الثانية, بالغاية اكتسابالذي يسبب يف  عومل
 اللغة الثنية. اكتسابيف  موانع و دواعي اجتناب عن

                                                           
1. Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 5 

2. Utari Subyakto dan Nabatan, Psikolinguistik Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 1992), 73 

 505نفس املرجع  0 
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 مشكلة البحث .ب
معهد "هداية ىف  لدى التالمذةكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية ال  دواعيال ما .1

 اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية؟
معهد "هداية ىف  لدى التالمذةكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية ال وانع امل ما .2

 اإلسالمية"  بطوبان جاوى الشرقية ؟
 أهداف البحث .ج
معهد اإلسالمية ىف  لدى التالمذةملعرفة دواعي اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية  .1

 "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية
معهد اإلسالمية  ىف لدى التالمذةعربية كاللغة الثانية ملعرفة موانع اكتساب اللغة ال .2

 "هداية اإلسالمية"  بطوبان جاوى الشرقية 
 فوئد البحث .د

 تان:يرجى من هذا البحث يعطي فئد

 فائدة نظرية .1

عومل اكتساب اللغة ىف يتوقع فريجى من هذا البحث أن يعطي الصورة عن كيف 
لباحثة بنظرية علم جاوى الشرقية اليت قدمتها امعهد اإلسالمية "هداية اإلسالمية"  بطوبان 

اللغة النفسي. لزيادة العلم و املعلومات لتالمذة ىف قصم اللغة العربية خصوصا ىف الدراسة 
 علم اللغة النفسي

 فائدة تطبقية .2

فريجى من هذا البحث لزيادة اهلماسة يف إتقان اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن 
 دواعي يف اكتساب اللغة العربية اللعائالت والطالب، واإلنسانوزيادة الكرمي. 
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 حدود البحث  .ه

جاوى  حتدد الباحثة حبثها التالمذة ىف معهد اإلسالمية "هداية اإلسالمية"  بطوبان
املراهقة . يف هذا معهد اإلسالمية هي مرحلة تالمذة 00 ةبعد 5300الشرقية يف العام 

كسب اللغة العربية. وحتدد الاحال يف عملية التعليم و اوهي املر  (سنة00-00 ( والطفولة
 الباحثة أيضا على دواعي وموانع اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية.

 الدراسات السابقة  .و

, بل أقل الذي كثرية  العلمية يف علم اللغة النفسى عامة فإهناتتبع عدة البحوث  بعد
 كم هبا:ي, نأتاكتساب اللغة العربيةيبحث عن 

  املكتب ألفة عني ``ماالنج (Al-Fadholi)عند األطفال الفضلى  اكتساب اللغة العربية``
ة احلكومية ماالنج البحث العلمي يف جامعة موالنا مالك إبرهم اإلسلمي) 30003350(

5330  
 صة من نتائج هذا البحث هي:واخلال

)أوفيك ويايا ورحيان( يف روضة  اكتساب اللغة العربية الذ يقع على ثالثة أعينة .1
 ماالنج هو اكتساب اللغة املقيد (Al-Fadholi)طفال الفضلى ألا

مفردات  0مفردات وأما رحيان يكتسب  00ألن يف شهر أوفيك ويايا يكتسبان  .2
على ثالثة أعينة )أوفيك ويايا ورحيان( يف روضة  العربية فاملستوى يف اكتساب اللغة

 هم حمسوب من نوع املستوى السفلى ماالنج أنّ  (Al-Fadholi)األطفال الفضلى 
عند األطفال يف روضةة األطفل الفضلى  اكتساب اللغة العربيةالعومل الىت تؤثر اىل  .3

(Al-Fadholi) ماالنج هي بيئة اللغوية والفروق اجلنسية 
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 بوجونغارا -سومبريجا-تالونمعهد التنوير "تلون" لدى الطالبات يف  اكتساب اللغة العربية``
 (Kualitatif Deskriptif) مبنحج الوصفي الكيف )دراسة حتليلية يف علم اللغة النفسي( ``

البحث العلمي يف  (30003301)ظات املكتب أمى حمفو  (Teori Monitor)النظرية الشاشية 
  5305جامعة موالنا مالك إبرهم اإلسلمية احلكومية ماالنج 

 نتائج هذا البحث هي:واخللصة من 

لدى الطالبات يف معهد التنوير "تلون"  اكتساب اللغة العربيةحبث أن عملية نتائج  .1
بوجونغارا هي تلفظ املفردات حركة اللغة واحملادثة واحملاورة  -سومبريجا-تالون

 )احملادثة(.
 -جاسومبري -يف معهد التنوير "تلون" تالون (Teori Monitor)طابقة بالنظرية الشاشية  .2

 %51وجدت النتائجة أن كثري من الطالبات على درجة: ممتاز  بوجونغارا
لدى  اكتساب اللغة العربيةوعوامل الىت تؤثر إىل  .%01وفاشح  %03ومقبول

بوجونغارا هي الدافعية والبيئة  -سومبريجا-الطالبات يف معهد التنوير "تلون" تالون
 غويةالل

 منهج البحث .ز

أّن  كما قال سجينو  (.Mixed Methods)البحث باستخدام مبنهجية خملطة هذه 
معا ىف  ةوكيفي ةي منهج الىت تنضم بني منهجية كّميه (Mixed Methods) منهجية خملطة

متتابعة  ميم هذا البحث باستخدام. تص4صح وأمضعأأمشال و  حىت تنول البينات البحث
 (. (Sequential Explanatory توضيحية

                                                           
4 Sugiyono Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung Alfabeta,2011), 

404. 
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 Sequential) متتابعة توضيحية البحثتصميم أشكل  قال سجينو أنّ كما 

Explanatory) جبميع وحتليل  البيانات وكيفي ويستمرّ  ،جبميع وحتليل  البيانات كّمي يبدأ 
 .5ويستمّر حتليل البيانات كاملة إلستمباط

 جمع البيانات أسلوب .1

 . املالحظةو  واملقابلة البحث هي االستبيانمجع البيانات املستخدمة يف هذه  أسلوب

 ةاناالستب .أ

حتتوي على  ةانمعلومات. استبنيل لواسع للحصول هو الطريقة املستخدمة على 
 أخدأو بيان يف  األسئلة ميكن استخدام ةانستب. يف االاملستطلعنياألسئلة مسوية لكل 

 6املستطلعنيعلى معلومات من  خدام لنيلستاليت ي املكتوبة البيانات

دواعي وموانع يتعلق كيفية الذ حول شيء البيانات ستخدم للحصول ي ةاناستبطريقة 
هي تالمذة ىف معهد اإلسالمية "هداية  ةاناستباملستطلعني يف هذه  اكتساب اللغة العربية.

 اإلسالمية"  بطوبان جاوى الشرقية

 مقابلة  .ب

ن األشخاص واألحداث مغرض احلصول على معلومات ب املقابلة هي حمادثة 
 زمان املاضي  علىتستند  املعلومات  تلكوالتحفيز، واالعرتاف وغريها. و  واألنشطة

                                                           
  030   نفس املرجع 1

6 Arikunto dan Suharsimi, Metodelogi penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 5. 
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. أوال، مقابلة كاسرتاتيجية يستطيع ىف طرقتني ةالعمقاملقابلة املستقبل. يف  زمان ملشروع يفال
 .7إلسرتاتيجية أخر عمادأساسية يف مجع البيانات. ثانيا، مقابلة كاسرتاتيجية ال

ختتط من األسئلة اليت ابلة منظمة اليت تتضمن قمب احثبال ستخدمي يف هذه املقابلة،
وتلقى مجيع املشاركني نفس األسئلة، مع الكلمات وترتيب موحد. أما   .وتتضمن قبلها

 يفعل املقابلةبالنسبة للمخربين يف هذه الدراسة هم األوصياء واملعلمني من الكوخ. 
املخربين يف هذه املقابلة هي  وضيح النتائج.تلاالستبيان و  حتسيل الستكمال البيانات من

 .املربيات وأساتذة  ىف معهد اإلسالمية "هداية اإلسالمية"  بطوبان جاوى الشرقية

 ج. المالحظة

 هدااليت يش عن الكيفيةعلومات املسجلت باألسلوب مجع البيانات  املالحظة هي
 . استخدام8باهلدف مث تسجيله واالستماع والشعور,بريى  البحث . شهادة هلذاحثمن الب

دواعي وموانع اكتساب اللغة كيفية   عن معلوماتلنيل  سائل املساعدة، هبدفو ل املالحظاة
ىف معهد اإلسالمية "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى  لدى التالمذةالعربية كاللغة الثانية 

 .الشرقية

، املالحظةأنواع  عن فهم  اجليدة، جيب على الباحث لقدرة على تقدمي املالحظة
باستخدام املالحظة باملشاركة  لبحثا يف هذا .يف البحثحىت احلصول على بيانات دقيقة 

(observation participant )يتوّرط  حىت  الباحثاملالحظة ب مع البياناتجل أسلوب يعين
 .9املستطلعنييف العمل 

                                                           
7Syamsuddin dan Vismaia S. Damianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (PT. 
Remaja Rodakrya: Bandung, 2006), 116. 
8 Gulo  W, Metodologi Penelitian (Grasindo: Jakarta 2010), 116 

9 Bungin B. Penelitian Kualitatif, (Prenada Media Group: Jakarta, 2007), 115 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W.+Gulo%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 مرحلة املالحظة

 (Deskripsi) مرحلة املالحظة وصفية .1
 (Reduksi)مرحلة املالحظة ختفيض  .2
 (Seleksi) مرحلة املالحظة خمتارة .3

 
 تحليل البياناتأسلوب  .2

تحليل هذين النوعني من البيانات الكمية لمجع البيانات لتحليل البيانات، و  بعد
. وبالتايل، (Sequential Explanatory) متتابعة توضيحية ثبتصميم البحمث يستخدم  لكيفيةوا

لشرح عن لكيفي احتليل البيانات  وأماأساسية بطريقة لة كوصو   البيانات الكمي حتليل
 البيانات الكمية.

حلساب النتيجة والنسبة يف ورقة بحث ال مية يف هذاويستخدم حتليل البيانات الك
 حتليلمن توضيح النتائج لو  صورة الستكماللكيفي حتليل البيانات ا وأمااالستبيان. 
 البيانات.

 البحثخطوة  .أ
 منهجية كّمية .1

 حتديد املشكلة واإلمكانية .أ
 حتديد فرضية  .ب
 حثبال الصكوكحتديد  .ج
 مجع البيانات كّمية .د
 حتليل البيانات كّمية .ه
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 نتائج إختبار الفرضية .و
 منهجية كيفية .2

 حتديد مصدر بيانات .أ
 مجع البيانات كيفية .ب
 حتليل البيانات كيفية .ج

 10خالصة نتائج البحث .3
 

 ميةتحليل البيانات ك .ب
 عواملوموانع يف كل  لدواعي  كمية  البيانات علىصيغة   .1

P =
𝑛

𝑁
𝑥100% 

 n  =ل الدافع والعمر واملتعلمة الرمسية واللغة األوىل، يف عام أو معارض كل إجابات املوافق
 .البيئةو 

N  = البيئةل الدافع والعمر واملتعلمة الرمسية واللغة األوىل، و يف عامكل أسئلة. 

 على موانع لدواعي  كمية  البياناتصيغة  .2

P =
𝑛

𝑁𝑥76
 𝑥 100% 

 n  = أو معارضكل إجابات املوافق 

N  =كل أسئلة  

 
                                                           

10 Sugiyono Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 000. 
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 لدواعي  كميةالبيانات  صيغة  على   .3

P =
𝑛

𝑁(𝑛)
𝑥100% 

n  = البيئةل الدافع والعمر واملتعلمة الرمسية واللغة األوىل، و يف عامكل إجابات املوافق. 

N (n = )املوافق  كل إجابات 

 ملوانع  كمية  البيانات صيغة  على  .4

P =
𝑛

𝑁(𝑛)
𝑥100% 

n  = البيئةل الدافع والعمر واملتعلمة الرمسية واللغة األوىل، و يف عامكل إجابات. 

N (n = )11كل إجابات املعارض 

 

 تحليل البيانات كيفية .ج
 حتليل البيانات قبل البحث .1

 ينسب بالنظريات يساوي على الدراسات السابقة  .أ
 (Spradlyالبيانات البحث بالنظريات سفرديل )حتليل  .2

 اختيار املواقف االجتماعية )األماكن، واألشخصيات، والعملية( .أ
 (Partisipan) تنفيذ املالحظة املشرتكة .ب
 سجل املالحظة واملقابالت .ت
 تنفيذ املالحظة وصفية .ث

                                                           
11 Arikunto & Suharsimi,  Metodelogi penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara 1998(245 
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  (Domain) تنفيذ حتليل اجملاالت .ج
 تنفيذ حتليل التصنيفية .ح
 رةتنفيذ املالحظة املختا .خ
 (componential)  تنفيذ حتليل مكونات .د
 تنفيذ حتليل موضوع .ذ
 العثور على النتائج .ر
 12.يكتب النتائج تقرير البحث الكيفية .ز

 
 فرضية .ح

 و X . فرضية عمل رابط بني املتغريات(Ha)ه ء  :فرضية العمل أو بديل، اختصاره 
Y. 

 :مشكلة فرضيات العمل

ىف معهد "هداية  لدى التالمذةدواعي ل اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية  هناك .أ
 اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية.

ىف معهد "هداية  لدى التالمذةموانع ل اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية  هناك .ب
 اإلسالمية"  بطوبان جاوى الشرقية.

افع، وعامل اللغة الثانية, يعين عامل الد قلى عبد اخلري, أي مخسة العوامل  يف اكتساب
 ، وعامل البيئةمل اللغة األوىل، وعاالعمر، وعامل التعليم الرمسي

 :فرضيات
                                                           

12 Sugiyono Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 345. 
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املتعلمة الرمسية والعامل  أكرب دواعي يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية هي عامل .1
بيئة املعهد إلكتساب اللغة العربية، وعوامل وجد املتعلمة الرمسية يف املعهد ة. ألن البيئ

 .ملساعدة اكتساب اللغة العربية
أكرب موانع يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية هي عامل اللغة األوال. ألن اكتساب  .2

القواعد واملفردات بني عن ختالفات وال هو لغة اإلندونيسي. كثري من اإلاللغة األ
 .لعربيةاإلندونيسية اىل اللغة االلغة 
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 ثانيالباب ال

 النظري طاراإل

 تعريف اكتساب اللغة  .أ

و حتصيل و اسعمال  اكتساباللغة هو كيفية اإلنسان ليجد القدرته يف  اكتساب
إن  اللغة يف التفهيم والكالم. اللغة اليت وجد فيه هي اللغة كصوت يف الكالم أو اإليشارات.

 (Kiparsky)اكتساب اللغة موضوعة ضرورة يف مبحث علم اللغة النفسى. ويرى كفرسكي 

اكتساب اللغة هي عملية يستحدمها الطفال لتنسيق اإلقرتاضات املتصلة املتعقدة أو 
النظريات املضمونة الىت ميكن أن تقع يف اخآباء واألمهات بنطقها حىت خيتارون بوسيلة 

 13ويسرية باللغة. القواعد وعن طريقق سهلة

 تاريخ اكتساب اللغة .ب
اكتساب اللغة غري املنتجات األصلية باللغتني. وهذذا حيذدث ألن هنذاك اتصذال حيذث  
كذذذان هذذذؤالء املتكلمذذذوا اللغذذذة ميكنذذذون التعريذذذف علذذذى عناصذذذر لغذذذة أخذذذرى. دعذذذم لغذذذة االتصذذذال 

نذذذذزوح حذذذذدثت عذذذذن ذلذذذذك ألنذذذذه متكذذذذن أن تصذذذذبح اللغتذذذذني اسذذذذتنادا إىل األسذذذذباب احملذذذذددة،مثل 
السكان بسبب القومية أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية والثقفية، وعوامذل التعليميذة 

 14والزواج وغريها.

 علذى احلصذول مت طويلذة فذرتة منذذ الثانيذة اللغذة اكتسذاب هذذا مثذل الطبيعيذة األحذداث
 أكثذر ال البذاحثني اهتمذام علذى حصذلت الذيت للدراسذة كميدان كيبرياداننيا بل الناس، اهتمام

                                                           
13 Prof. Dr. Hendry Guntur Tarigan, Psikolinguistik (Bandung:Angkasa), 1958 .243. 
14Drs. Kamarudin, MA, Kedwibahasaan dan Pendidikan Dwibahasa, 
(Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1989, . 13-14. 
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 إتقذان اللغذة وتنميذة اللغة اكتساب جمال يف حبوث إلجراء األول النداء هذا كان .عقدين من
عذام  يف (Prof. Werner Leepold)ليوبولذد  فرينذر الربوفسذور فعذل دويباهاسذاوان بذني املواليذد
0001.15 

 أن ويقذال .طويذل وقت منذ الواقع يف هناك اللغة األطفال اكتساب بكيفية االهتمام
 مرؤوسذيه أمذر ،0  (Psammetichus)بساميتيتشذوس املذيالد قبذل السابع القرن يف "مصر ملك"

 األوالد عليهذا يسذيطر تكذون سذوف الذيت اللغذات هذي مذا معرفذة إىل أطفالذه مذن اثنذني لعذزل
 املطذاف هنايذة يف أن الذرغم علذى العربيذة هو اللغة األطفال بني من يرجوأنه لغة "ملصر ملك".

 .أمل خبيبة يشعر

اللغذة  البنانذه  تطذوير لذه 0110 عذام (Charles Darwin) دارويذن تشذارلز الحذظ كمذا
 األزمنذة يف اليذومي السذجل (  دفعذت0001:000 (Ratner)وراتنذر   (Gleson))غليسذون
 علذى قذوة أكثذر الدراسذة لألوقذات وفقذا اإللكرتونيذة البيانذات وأصذبحت تطذورت الذيت احلديثذة
 .اللغة األطفال اكتساب كيفية

 إىل اللغذة باكتسذاب املتعلقذة الدراسذات تطذوير 0010  (Hildegard)اجنذرام تقسذيم
 الطولية. والدراسات كبرية، عينات من فرتة وهي فرتة، يوميات :مراحل ثالث

 دراسذات قامذت الوقذت هذذا يف .0050حذىت  0100 عذام مذن الفذرتة يوميذات
 يذتم يوميذات. مث يف األطفذال مذن أي املنطوقذة إىل مشذريا   البذاحثني مذع للطفذل اللغذة اكتسذاب
 0100 عذام يف(H. Taine) تذني  هذذذ. كتابذات نتائجذه. لتلخذيص دايبذوكس يف البيانذات حتليل

                                                           
15Ghazali, H.A. dan Syukur, Pemerolehan dan Pengajaran Bahasa Kedua, 
(Jakarta:Depdiknas), 2000,  7. 
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 On The Acquisition)   "باألطفذال اللغذة اكتسذاب عذن علذى" بعنذوان  اإلنكليزيذة باللغذة الذيت

of Children) لألطفال اللغة اكتساب حول كتابات هو أول. 

 تذدفق بظهذو ر تذرتبط الفذرتة هذذه .0010 عذام حذىت 0050 عذام مذن الفذرتة منذوذج
 يف مبذا املعرفذة، اكتسذاب يف البيئذة دور على تؤكد اليت بالسلوكية يسمى النفس علم يف جديد
 األسذلوب تعتذرب السذلوكية الكميذة األسذاليب هذذه بذأن القائذل الذرأي مذع باللغذة. املعرفذة ذلذك

 .الصحيح

 الذذين البذاحثني وهنذاك .كبذرية عينذة تتطلذب ودقيقذة صذحيحة نتذائج للحصذول
 (Templin)تيبلذني  لألطفذال حمذددة مهذارات لذتعلم طفال 013 إىل تصل األطفال يستخدمون

 عليهذا العثذور يذتم قذانون أو فرضذية، التعمذيم، الكبذرية، العينذة هذذه مذع املتوقذع مذن .0010
 .صاحلة أكثر ستكون

  "هيكذل النحذوي  كتذاب بظهذو ر بذدءا   ، (Ingram)اجنذرام ذكذر الطوليذة، الدراسة فرتة
(Syintactic Structures) لتشومسذكي(Chomsky) " 0010 االنطذالق هذو نقطذة الذذي 

 السذلوكية  وجذود يؤكذد احلكذم هذذا خمالفذة تذدفق .اللغويذات يف أواهالين األقلي املتزايد للتدفق
 كذل يف األطفذال جيعذل مذا وهذا خارق ليس احلكم .الطفل والدة وقت يف جيري خارق ليس
 اللغة. اكتساب يف االسرتاتيجية نفس يرتدون مكان

السذذمة الرئيسذذذة هلذذذه الفذذذرتة أن الدراسذذذة الطبوليذذة الذذذيت تطلذذذب فذذرتات طو يلذذذة ألن الذذذذي 
تطوير شيء جيري مرارا دراسته من مرة واحدة حىت مرة قادمة. الوقذت هلذذه الدراسذة هو حبث 

مثال شهر واحد إىل أربعة أشهر عدة مل يقدر علذى إعطذاء الفكذرة عذن كيفيذة تطذور األمذور يف 
 (Weir) عادة أقل حىت شخص واحد فقط كما فعلذه ويذرهو اللغة. العدد من هذا املوضوع  
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 درجووجيويذذذوو  ،0005 (Tamesello) توماسذذذيلوو  ،0010 (Dromi) درومذذيو  ،0005
 (Dardjowidjojo)533316 

 أنواع اكتساب اللغة .ج
 اكتساب اللغة األول .1

اكتسب اللغة األوىل إذ اإلنسن مل يعلم عن علم اللغة. وهذا احلال ميكن يف اللغة 
إذا يكتسب الطفل اللغة األول فيها  00.واحدة أو أكثر منها يف وقت واحد أو متتابع

طرقتان هي عملية الكفاية وعملية األداء هتان طرقتان خمتلفتان. طريقة األهلية هي طريقة 
والية قواعد اللغة ال نعرتف. وهذه تكون الشرط لتكون طريقة التشكيلة يعلق طريقة الفهم 

تسمع. إما طريقة ينتاج  وطريقة اإلنتاج القول. طريقة الفهم يورط قدرة مالحظة الكلمة
 18القول تكون اللغوية بعدها.

 ب اللغة الثانيااكتس .2

يفرق كثري من اللغويني بني مصطلحني من مصطلحات تعليم اللغات الثانية 
واألجنابية وتعليمها: أهدمها اكتساب اللغة, واخر تعليم اللغة,وذلك بناء على التفريق بني 

(. Foreign Languageواللغة األجنبية )  ,(Second Languageمصطلحي اللغة الثانية )
فيقّيدون األول بتلقى اللغة اهلدف من النطقني هبا داخل بيئتها, ويطلقون عليه مصطلح: 

                                                           
16 Soenjono Dardjowidjojo, Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman, (Jakarta:Yayasan 
Obor Indonesia), 2005, . 226-227. 
17 Utari Subyakto dan Nabatan, Psikolinguistik Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama), 1992,  73. 
18 Rohmani Nur Indah dan Abdurrahman, Psikolinguistik Konsep & Isu Umum, (UIN 
Press:Malang) 2008,  68-69. 
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(؛ كتلقي اإلجنليزي أو الياباين اللغة Second Language Acquistionاكتساب اللغة الثانية )
اللغة اإلجنليزية يف بريطانيا أو لعريب أو صيين العربية يف بلد من البلدان العربية, وتلقي ا

أمركا. ويقدون الثاين بتعلم اللغة اهلدف خارج مواطنها هبا, ويطلقون عليه مصطلح: تعلم 
؛ كتعلم الياباين اللغة العربية يف بريطانيا, (Foreign Language Learningاللغة األجنبية )

 19االيبان.وتعلم العريب اللغة اإلجنليزية يف فرنسا أو 

هي اللغة اليت وجدها الولد بعد وجد اللغة األوىل, و أما يف رأى  ةاللغة الثاني اكتسب
الغة األوىل مث زاد يف  كتساباللغة الثاين حال املتواتر الذي بدأ من اال  اكتسب ,عبد اخلري

 53.ها كاللغة األوىلاكتسبعرف اللغة الثاين حيت 

املتنوعة وعمر خمتلفة وغرض كثرية. فلذلك تكتسب ة تقع بطرقة اللغة الثاني اكتساب
 ةاللغة الثاني اكتساب  ( بطريقة الطبيعية.5( بطريقة القيادة و)0اللغة الثانية منطرقتني: )

 بطريقة القيادة هي اإلكتساب بطريقة يتعلم املعلم بالتقدمي املادة املعد. العالمات يف
وبالتتابع مناسب باملعيار املعلم. اسرتاتيحيات الىت ة هي اختيار املادة اللغة الثاني اكتساب

 21استمل املعلم مناسب مبا يعتقد  مطابق للطالب.

بطريقة الطبيعية هي اإلكتساب بالبديهة يف اإلتصال اليومية  ةاللغة الثاني واكتساب
احلرة من التعليم أو بالقيادة املعلم. يف هذه اإلكتساب ليس باملوحدة على كيفيتها, ألن 
يكتسب الفرد اللغة الثانية بكيفية نفسه. كا للمهاجر من اخلارجية يسكن يف البالد األخر 
سيكتسب اللغة الثانية باإلتصال مع سكان األخر. فيعمل التفاعل باإلتصاال اللغة ويدفع 

                                                           

 .500(, 5330)الرياض: مطابع اجلامعة,  علم اللغة النفسيعبد العزيز,  00 

20 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2003,  5. 
21 Rohmani Nur Indah & Abdurrahman, Psikolinguistik Konsep & Isu Umum, (UIN 
Press:Malang) 2008,  77-78. 
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اكتساب اللغة. العالمة ضرورة يف اكتساب اللغة الثانية هي التفاعل البديهة يف اإلتصال 
 اليومية.

 مها:وعني رئيسيني من اكتساب اللغة، و بني ن(Lamendela) ّرق ملينديال ف
 ساسية. اكتساب اللغة األ0
 . اكتساب اللغة الثانويّة.5

أكثر من سنتني إىل مخس و متهيد اكتساب اللغة األساسية على اكتساب الطفل لوحدة اللغة أ
 فّرق اكتساب اللغة الثانويّة إىل:و سنوات. 

 يف الفصل الرمسي(  B2تعليم اللغة الغربّية )تعلم  .أ
 بعد مخس سنوات من العمر(. B2اكتساب اللغة الثانويّة )اكتساب الطبيعية من  .ب

تكّونذت  كذل منهذا  ،النظم العصذبّية الوظيفيّذةهو فيما يتعّلق هبذين النوعني من اكتساب اللغة و 
مذذذن التسلسذذذل اهلرمذذذي للوظذذذائف. لكذذذل النظذذذام دورا خمتلذذذفا كلّذذذي  يف معاجلذذذة املعلومذذذات. ظهذذذر 

 نظامني بالضبت اليت تكتسي أمهية خاصة الستخدام اللغة؛ يعين: َلمينديالَّ 
 يف أشكال أخرى من االتصال بني الناس. و  اهلرمي االتصايل: مسؤول عن اللغة (1
هذذذي جذذذزء مذذذن اسذذذتخدام و الذذذتحكم علذذذى أنشذذذطة معلجذذذة املعلومذذذات املعرفيذذذة اهلرمذذذي للمعذذذريف:  (2

 22اللغة.
 كيفية اكتساب اللغة الثانية .د

علذذى التذذوايل. صذذّنف و كيفيذذة اكتسذذاب اللغذذة الثانيذذة متكذذن متييزهذذا عنذذد اقتنذذاء املتزامنذذة 
يتعلمذذذذون اللغتذذذذني قبذذذذل ثذذذذالث االكتسذذذذاب املتذذذذزامن لألطفذذذذل الذذذذذين  (McLughlin)مكلذذذذوغلني 

االكتسذذاب املتماسذذك إذا حصذذذلت اللغذذة قبذذل ثذذذالث سذذنوات مذذن العمذذذر و سذذنوات مذذن العمذذذر 
 اللغة األخرى بعد ثالث سنوات من العمر.و 

                                                           
22 Prof. Dr. Hendry Guntur Tarigan, Psikolinguistik (Bandung:Angkasa), 1958 , 205. 
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الذيت (Hildegard) اكتساب اللغة املتزامن مثل اليت أبلغذه لييوبولذد عذن بنتذه هيلذديرجارد 
اللغة اإلجنليزية. يف خالل سنستني األولتني مجع هذه البنذت أّمها بو تكّلم أبوها باللغة األملانية 

بعذذد آخذذر و نذذاطق األمذذاين. و إذا كانذذت يف تكلذذم نذذاطق اإلجنليذذزي  ،أصذذوا ا أم كلما ذذا ،اللغتذذني
تني التالييتني بينت  يف اجتاه فصل  نظذام تلذك اللغتذني تفريقهمذا. أتقنذت  هذذه البنذت اللغذة العمر 

هلذا البيئذذة الذذيت و ىت مخذس سذذنوات مذذن عمرهذا بسذذبب تذأثري والذذد ا اإلجنليزيذة يف سنسذذتني مذن حذذ
فيهذذذا أكثذذذرهم نذذذاطقون اإلجنليزيذذذة. يف مرحلذذذة اللغذذذة اإلجنليزيذذذة هذذذي تذذذتكلم فاصذذذحة كالنذذذاطقني 

 ،اإلجنليزين األصليني
أخذذ  ،بعذد أربعذة أسذابيعو  لكنها مصعوبة يف الكالم األملانية. حىت تسذكن يف أملانيذا.و 

لكذذن لغتهذذا األملنيذذة هلذذا هلجذذة إجنليزيذذة. مذذّرت أوقذذات إىل نصذذف و اإلجنليزيذذة  مصذذعيبة يف الكذذالم
ة تتكلم اللغة األملانية فاصحة. بينما رجعت  إىل أمريكا فمبشرة بعد أسبعني تتكلم اللغة العمر 

صذذذذذارت  هيلذذذذذديرجارد  ،بعذذذذذدو لكنهذذذذذا تكذذذذذون مصذذذذذعوبة بلغتهذذذذذا األملانيذذذذذة. و  ،اإلجنليزيذذذذذة فاصذذذذذحة
 (.000-000: 0015 ،تها اإلجنليزية كاللغة املهيمنة )غروسجينيأخصائية اللغتني بلغ

مت اكتساب اللغة املتسلسلة عموما أكثر من اكتساب املتزامن. عموما اكتساب اللغذة 
كذذذذذلك يف املذذذذدارس تعلذذذذَم األطفذذذذال اللغذذذذة الثانيذذذذة. يف و اجملتمذذذذع و األوىل لألطفذذذذال بذذذذني األسذذذذرة 

بتلذذذك اللغذذذذة أيضذذذا  تكلّذذذذم األطفذذذال مبدّرسذذذذهم و اسذذذتخدم اللغذذذذة الثانيذذذة كلغذذذذة التعلذذذيم  ،املدرسذذذة
زمالئهذم. تنلذول بعضذهم اللغذَة الثانيذة بسذبب انضذمام حتريذك والذديهم إىل منطقذة و أسذاتذ م و أ

 فيه اكتسب األطفال لغة جديدة عن الصداقة مع الناطقني األصلّيني.و آخر 
أّن   (Haugen)جذني هذو افرتح و الكبار(. /ني )الصغاركان فراق القدرة ألخصائي اللغت

أن  (Mackey) كبذذار أخصذذائي اللغتذذني قذذاموا بتغيذذري النمذذوذج أكثذذر مذذن صذذغارهم. دول مذذاكي
حيذث كذان الطفذل  ،أحصائي اللغتني الصغار سرعة التقذان اللغذة الثانيذة إذا يقذارنون مذع اكبذار

 ثبتذه د. تيذتسهو األشهر القليلة فقط. فميكن اإلنتقال من لغة واحدة إىل لغة أخرى يف قرن 
(D. Tits)  0001  سذنات مذن عمرهذا الذيت وضذعت يف  0هذي و يف جتاربذه مذع الفتذاة اإلسذبانية
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بيئذة اللغذذة الفرنسذية. أقذذّل مذن سذذنة كاملذة هلذذا مهذارة اللغذذة الفرنسذية كاألطفذذال يف أ ائهذا )انظذذر 
أيضذذذا هلذذذا قذذذدرة كبذذذرية و هلذذذا قذذدرة للذذذذكر  ،مذذذع ذلذذذكو (. 0105:110 (ed)مذذاكي يف فيشذذذمان 

 حىت وفق ماكي أن األحصائية وقت اإلنتقال من اللغة األصلية إىل اللغة األخرى.  ،للنسيان
القذذدرة علذذى إتقذذان قواعذذد النحذذوي  ،وجذذدت نزعذذة أّن يف حالذذة التعلذذيم داخذذل الفصذذل

أكثذذر  العمذذرهذذم كبذذار  أي التالميذذذ الذذذين العمذذر،سذذريتفع مذذع ارتفذذاع  والرباغمتيذذكاملفذذردات و 
عمذذذره أربذذذع سذذذنوات لذذذه و حصذذذلت الطفذذذل  ،مذذذع ذلذذذكو قذذذدرة مذذذن التالميذذذذ الذذذذين كذذذان حتذذذتهم. 

لذذذة عنذذذدما يذذذتعلم يف هو لكنذذذه وجذذذد السذذذو  ،الصذذذعبة يف تعلذذذم اللغذذذة الثانيذذذة إذا يذذذتعلم يف الفصذذذل
 الظرف الطبيعية.

ن سذذذوف الشذذخص يكذذذو  ،هنذذاك افذذذرتاض بذذأن مذذذن السذذباق اللغذذذة متذذت احلصذذذول عليهذذا
 جينيسذيو  0001 (MeLauglin) فاصحا يف استخدام تلك اللغة. على سذبيل املثذال مكلذولني

(Genesee) 0001 أّن األطفذذذذال يكتسذذذذبون  ،ثشذذذريان اإلفذذذذرتاض علذذذى أسذذذذاس نتذذذذائج أحباثهمذذذا
قبذذل  0000 (Lennenberg) اللغذذة أسذذرع مذذن الكبذذار دون الصذذعوبة.  كمذذا افذذرتاح لينينبذذريج

بينمذذا بعذذد البلذذول سذذيكون  ،لذذذا يسذذهل تعلذذم اللغذذةو قبذذل  سذذن البلذذول العقذذل طيعذذة احلذذال و اخلط
 أقّل احلصول عليها.و أصعب 

ذلك اإلفرتاض ال يوافقون بعذض البذاحثني اخآخذرين.  افذرتاح غروسذجني منذاظرة غردنذر 
الناطقذة و ( أن النجاح يف اتقان اللغة الثانيذة ال يتوقذف علذى القذدرة الفكريذة أ0005) والمبريك
 احلاجة إىل التواصل مع اجملموعة يف بيئات متنوعة.و لكن له النقل على الدافع أو  ،باملهارات

بييئذذة متنوعذذة. بعضذذهم يكتسذذبوهنا يف و أخصذذائي اللغتذذني يكتسذذب اللغذذة الثانيذذة بطريقذذة 
الكذالم يف تلذك املنطقتذني. هنلذك و اللعبية علميذة بوصذيلة األنشذطة السذماعة و منطقة األسروية 

بعذض األحيذان حمذدودة يف أنشذطة و  ،بعضهم يتناولون يف فصذل الدراسذة املنهجيذة ،فرق بينهاال
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مسّيذذذت أحصذذذائي و  ،القذذذراءة. اكتسذذذاب اللغذذذة الثانيذذذة حبسذذذما هذذذذه األنشذذذطة قامذذذت هبذذذا عمذذذدا
 23لفراقه بأحصائي اللغتني الطبيعي. ،أحصائي اللغتني االصتناعيو اللغتني الثقفي أ

 عمليات اكتساب اللغة .ه
هذذذي عمليذذذة األداء و لذذذدى األطفذذذال مذذذن خذذذالل اثنذذذان إال  عمليذذذات اكتسذذذاب اللغذذذة أنّ 

نحذوي أن يذذهب عملية الكفاءة. يف مرحلة عملية اختصاص األطفذال تعذاين عمليذة إتقذان الو 
النحويذذذذة املقذذذذدرة و يشذذذذمل هذذذذذا االختصذذذذاص. اختصذذذذاص الدالليذذذذة و  دون أن يالحظهذذذذا أحذذذذد،

املرحلذذة  ،عمليذذة أداء األطفذذال مذذن خذذالل مذذرحلتني كفذذاءة علذذم األصذذوات أيضذذا. أثنذذاء مرحلذذةو 
املرحلة عمليذة  ،املناظرة. ثانياو هي من عملية الفهم فيها األطفال جيربون عملية مراقبة و األوىل 
قذد اكتمذل الطفذل خذالل و يف هذه املرحلة بدأ األطفال املنتجة للكلمذات إىل اجلمذل. و  ،النشر

 له الكفاءة اللغوية.و عملية األداء 
اكثذذر غالبذذا مذذا يسذذتخدمها التحذذوالت النحذذوي رائذذده و األداء و أ الشذذعور بالكفذذاءة بذذدو 

حذاول صذاحب الذبالل و فيمذا مبسذألة اكتسذاب اللغذة. و  ، (Noam Chomsky)نعوم تشومسذكي
الكفذذذاءة العمليذذذة و تتعلذذذق بوجذذذود عمليذذذة األداء  ،لزيذذذادة توضذذذيح اسذذذتخدام هذذذذين املصذذذطلحني

 األطفال. اكتساب اللغةحديثة. بالنسبة إىل 
 اكتسذذاب اللغذذةكفذذاةء علذذم اللغذذة يف شذذكل أنشذذطة داخليذذة عمليذذة حديثذذة بالنسذذبة إىل 

 الكفاءة تتمري باألمور التالية:
 صوت اخآخرو القدرة على التمييز بني صوت اللغة  .1
 صوتيات على العكس من ذلكو القدرة على التمييز بني األصوات أ .2
 القدرة على متييز مجل الغريبة .3

                                                           
23Yus Rusyana, Perihal Kedwibahasaan, (Jakarta:Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan), 1988, . 21-23. 
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 غريهاو القدرة على التمييز بني مجلة واحدة  .4
 لغة أجنبيةو القدرة على معرفة مفردات جديدة من لغتها  .5
 اللغة األخرىو القدرة على التمييز بني صوت اللغة األصلية  .6
 القدرة على متييز التجويد .7

الفعليذذذة. مذذذع هذذذذا و شذذذكل مذذذن أشذذكال تنفيذذذد عمليذذذات اللغذذذة املاديذذة أهذذذو رمبذذا األداء 
بذذالطبع هذذذا لذذيس صذذحيحا . يكذذاد أن و ظهذذر كانطبذذاع الكفذذاءة أعلذذى مذذن األداء. االخذذتالف ي

إال  ،هنذذاك فطذذرة أخذذرى رمبذذا أكثذذر ميكذذن حتييذذد عليذذهو األداء فيهذذا أعلذذى. و يكذذون متيذذز الكفذذاءة 
 اعلى.و كن ال ميكن قياسه ولعلى حد سواء خمتلف  ،إتقان اللغةو هي إجادة اللغة و 

هذذا النذزاع   (Roger Wales)روجذر ويلذزو   (Ricard Campbell)صذقل ريتشذارد كامبذل
الكفذذاءة  ؛بالتشذذديد علذذى كذذل شذذيء يف اإلختصذذاص. التمييذذز بذذني ثالثذذة أنذذواع مذذن اختصاصذذها

(C1)، ( الكفاءةC2)،  و( الكفاءةC3:وصف لثالثة املستويات من الكفاءة كما يلي .) 
البذذذدن. و ( منذذذذ والدتذذذه مذذذع النقذذذائص يف العقذذذل C1كذذذل اإلنسذذذان لذذذه ملكذذذة واحذذذدة )

هذذذا الذذذي يقذذال  ،اإلنسذذان ال يسذذتطيع  ان يتذذذكر كذذل شذذيء مذذن األخبذذار الذذيت مسعذذه مذذن قبذذل
فهذذذا الذذذي بالنقصذذان  ،الشذذرابو اإلنسذذان ال يطيذذق أن ميشذذي دون الطعذذام  ،بنقصذذان العقذذالء

ي قالذذذذه رتشذذذذارد مبلكذذذذة الذذذذذوهذذذذو ( توافذذذذق مبذذذذا قالذذذذه تشمسذذذذكي C2البذذذذدين. فالكفذذذذاءة الثانيذذذذة)
األمذذور. و ( فهذذي قذذوة اإلنسذذان علذذى التولذذد وفهذذم احلذذدود C3التحاوريذذة. بينمذذا الكفذذاءة الثالثذذة )

C3 سذياق اخلطذاب. هذذه القذدرة و لكذن أيضذا فهذم احلالذة و  ،ليس مرتبط مبكونة النحوية فقط
. و هذذي رد الفعذذل علذذى يقذذع قريبذذا مذذن احلذذاالت الذذيت ظهذذرت   فذذاءة الك ،لذذذلكو لسذذوف ظهذذرت 

حيذث أهنذا متكذن أن تقذال أعلذذى أم أدىن  ،األداء علذى سذواء اخلارجذة مذن االختصذاصو الفعليذة 
 األخرى.
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كمذا   ،كان الطفل العادي عموما للذهاب مباشرا من خالل عدة مراحذل تطذوير اللغذة
فهذذم تعليميذذات البسذذيطة و  ،أشذذهر( 0-0فهذذم الكلمذذة الواحذذدة ) ،أشذذهر(  0-0ينذذزه ) ؛يلذذي
قبذول املفذردات )أكثذذر و إضذافات  ،شذهرا ( 01-03الكلمذة الواحذدة املقولذة ) ،شذهرا ( 0-05)

حويَل  ثالث سناوات قادمة سوف تطذّورت  الكلمذات  ،كلمة  يف سنتني من العمر(   033من 
أكثر من سنوات املاضية. من هذه اخلطوة ميكننا أن نقول أن اكتساب اللغة يببذدأ مذن الذوالدة 

بعذذذدها سذذذتطّورت  حسذذذبما احلاجذذذات و  ،سذذذنوات مذذذن عمذذذره أصذذذوات لغتذذذه ظهذذذرت منذذذذ ثذذذالثو 
 إليها.

تذذاج الكتسذذاب اللغذذة  احلصذذول علذذى جيذذدة املهذذارات )اللغذذة(. و إدخذذال اللغذذة األوىل حيب
البيئذذذة تذذذدعم كذذذل منهذذذا األخذذذرى جلعذذذل إتقذذذان اللغذذذة. و املعرفيذذذة و العوامذذذل الثالثذذذة أي البيولوحيذذذة 

ذذذذداث لفيكتذذذذور  صذذذذل ألهنمذذذذا يف اإلغذذذذرتاب االجتمذذذذاعي منذذذذذ جيذذذذين يف التواو األحذذذذداث الذذذذيت حتب
نقص تنميذة و صَغرمها. إذا كان يعرّبان دون القصد بسبب نقص التعربة االجتماعي يف بيئتهما 

 امللكية الفكرية.
هذذه  ،الطفذل اكتساب اللغةهناك العديد من العوامل اليت تؤثر بشكل كبري يف عملية 

. املقصذذذود ،عامذذذل البيئيذذذةو  ،عامذذذل النفسذذذيةو  ،)األعصذذذابية( النيورولوجيذذذةالعوامذذذل هذذذي: عامذذذل 
االسذتخبارات. بينمذا و اسذتعداد مجيذع األدوات الالزمذة للتحذدث و توافر هو بعامل النيورولوجية 

وال يعذذييف يف حتفيزيذذة مذذن البيئذذة و  ،االقتصذذاديةو يذذتم تعريذذف العوامذذل البيئيذذة الرتبيذذة االجتماعيذذة 
 24اللغة املتعددة.

 
 

                                                           
24 Mamluatul Hasanah, Proses Manusia Berbahasa, (Malang:UIN-Maliki Press), 2010, . 
31-35. 
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 نظريات اكتساب اللغة .و
 األولى نظريات اكتساب اللغة .1

هنذذاك اثنذذان مذذن النظريذذات الرئيسذذية حذذول كيفيذذة اكتسذذاب و  ،متابعذذة البحذذوث التجريبيذذة
اللغة األوىل اليت تببحذث بذني البذاحثني. حبذث النظريذة األوىل عذن اإلنسذان الذذي يكتسذب لغتذه 

الذذذذدول  ،الثانيذذذذةأمذذذذا النظريذذذذة و (. Nativistبطيعيذذذذة . هذذذذذه النظريذذذذة تسذذذذمى بنظريذذذذة "األهالنيذذذذة" )
 هذه النظرية يبعرف باسم نظرية التعليم.و  ،اكتساب اللغة من خالل عملية التعليم

 نظرية األهالنية .أ
يتحذذدث عذذن هذذذه النظريذذة الذذيت مذذع الفرضذذية ضذذمري املؤكذذد لذذن متكذذن اهلذذرب مذذن الظريذذة 

 أحد يتحدث هبذا تشومسذكي ،تشومسكي. إذا كان علينا أن نتذكرو الرواد حرف أي لينبريج 
انتذذاج لغتذذه. ألن النذذاس مسذذتنقع و كذذل مسذذتخدم اللغذذة لذذه  القذذدرة لفهذذم   األداء.و أمذذر الكفذذاءة 

عالوة علذى ذلذك كذان اسذتخدام اللغذة و اللغة يف الضمري الذي سوف الحقمندي اختصاص. 
، سذذتكون بذذال هذذي القذذدرة علذذى االضذذطال بلغيذذه. إذا كذذان يوجذذه الطفذذلو إال  ،أيضذذا قذذدرة األداء
 األوىل.  للغةشك مرتبطة ب

مذذا األدوات الذذيت يسذذتخدمها الطفذذل يف  ،ولذذد فرضذذية  هذذذا الضذذمري مذذن مسذذألة فعليذذة
حذذذىت لذذذه املهذذذارة. نشذذذأة هذذذذه الفرضذذذية مسذذذبوقة بالبحذذذث الذذذذي قامذذذه ليننذذذربيج  ،اكتسذذذاب اللغذذذة

الطفذذذل. نتذذذائج هذذذذه البحذذذوث  اكتسذذذاب اللغذذذة( ضذذذد عمليذذذة 0003تشومسذذذكي )و ( 0000)
 التايل:و على النح

 شريطة أن كان عرضت إىل تلك اللغة. ،األطفال سيكون عدي لغة األممجيع  .1
غذذريه مذذع قدرتذذه و اكتسذذاب اللغذذة غذذري متعلذذق بذذأجهزة االسذذتخبارات. مذذن حيذذث عذذدد الذذذكاء أ .2

 الكتساب لغته األوىل.
 اجلبمل اليت مت إنشاءها بوسيطة الطفل ال متيل إىل اتباع القواعد النحوية . .3
 خملوقات ال متكن لدروس اللغة.و احليوانات أ ،ة للثحدث بينهماإلنسان فقط أي هلم القدر  .4
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 تطوراته األخرى قد تطورت  معا .و تطور لغة الطفل  .5
 بناء اللغة الصعبة املعقدة العاملية. .6

رة هو هذه النظرية لتشومسكي قد أكدت  أن اللغة تراثةا. منذ والدته اإلنسان فعال جم
كذذذذذذذذان هنذذذذذذذذاك أهذذذذذذذذل الثقفذذذذذذذذي مسذذذذذذذذي   0110ة بربنذذذذذذذذامج وراثيذذذذذذذذة الكذذذذذذذذالم. الواقذذذذذذذذع منذذذذذذذذذ سذذذذذذذذن

األطفذذال هلذذم غريذذزة القنذذاة اهلضذذمية الذذيت ال تتعلذذق مبشذذكلة  ،قذذال  (Horatio Hall)هذذالو هباراتي
 لكن األطفال ميكنون الصنع لغة من عدم.و  ،معاجلة اللغة الداخليةو القبض لسرعة 

اللغذة بالذدروس مجيع أجزاء و غريزة اللغة هي افرتاض بأن الدول الذي مل يصبح بعض أ
بذذل يتحذذدد مالمذذح الضذذمري للكائنذذات البشذذرية. جلبذذت هذذذه الفرضذذية قوي ذذا أن  ،االكتسذذابو أ

اكتسذاب  جهذاز اسذتعابميلذر و اللغذة. مسذاه تشومسذكي و هنذاك "كائنذة" ميالديذة حاصذة للغذة  
 كتسذاب اللغذةقذادر ال و (. هذذه األداة عامذل LAD)  (Language Acquisition Device)اللغذة

العطذذذذاء. الطفذذذذل كاملذذذذدخل و األطفذذذال األصذذذذلية. وصذذذذفه إذا كذذذذان مجذذذذل متعذذذذددة كافيذذذذة للقذذذذبض 
(input)،  فاجلهازLAD الرمسي كاإلخراج و سوف يبين تلك املدخل النح(output). 

 كتسذاب اللغذة. كذان تشذومكي رّكذز عذذنم البحذوث العلميذة عذن ا هذو مف LADمث يذوحي 
لغذذة بأنذذه لكذذن التطذذور اخآخذذر إال لرتكيذذز البحذذث عذذن اكتسذذاب ال ،عناصذذر اللغذذة )بنذذاء اجلملذذة(

دور تنميذة و دور الذداليل أهذّم مذن بنذاء اجلملذة   ،أي خطذب اإلحضذار يركَّز على ثالثة عناصذر
 اإلدراك احلامسة يف اكتساب اللغة.

 نظرية التعليم .ب
 Harvard B.F)صبذنعت  هذذه النظريذة خبذري علذم الذنفس مذن هارفذارد ب. ف. سذكينر

Skinner) ذذن يف مرحلذذة علذذم الذذنفس. التعلذذيم هذذي مصذذطلح  ،. إذا نتحذذدث عذذن تعلذذيم اللغذذة 
 عملية من خالل التجربة. هوالرتبية. التعلم لتعرفهم و يستخدم من قبل العلماء النفس 

، واحذذدة مذذن  (Verbal Behavior)يف كتابذذة السذذلوك اللفظذي  (Skiner)ان سذذكينروكذ
علم النفس الذي يدرس سلوك  هوالسلوك اللفظي. السلوك  هوأبرز الدول السلوك أن اللغة 
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هذو التدفق احلقيقي وميكن قياسذها موضذوعيا. لتحذدد السذلوك اللفظذي سذنرى رأي بلومفيلذد. و 
واحذذد مذذن اسذذتخدام السذذلوكية اللغويذذة يف حتليذذل اللغذذة، الذذيت سذذتجتمع بذذني التصذذنيف السذذلوكية 

 اللغويات وعلم النفس.
يف كتابذذة "اللغذذة" تطبيذذق السذذلوك األفكذذار األشذذجار يف حتليذذل   (Bloomfield)بلومفيلذذد
 التايل:و اللغة على النح

 اللغة شكل من أشكال السلوك املادي (1
 يتعني على املرء أن مييز بني شيء اليت تسبق اللغة واللغة واألحداث اليت تتبع لغة  (2
3) r                s                R S               

S :االستجابة لالستبدال هو 
R  :كان احلافز استبدال 

 ويؤكد بلومفيلد عملية آليات اللغة  (4
قال سكينر الناطقة بالعمليات العقليذة ال جيذب التعامذل معهذا كوقذت اسذتجابة واحذدة 

اخلارجيذة. وميكذن تفسذري هذذا أن مجيذع املعذارف للغذة الذيت و ضد التحفيز اخلفية سواء الداخلية أ
نتيجة الندماج األحداث اللغويذة مذن ذوي هو الذي يظهر يف سلوك اللغة ينتمي إليها الرجل 

تكييذذف. و اخلذربة، والحظذذت بأنذذاس. هذذا ملذذاذا هذذذه النظريذة املعروفذذة آنذذذاك بنظريذة لغذذة الذذتعلم أ
وذكر يف هذه النظرية أن سلوك اللغة الفرد يتكون من سلسلة أحداث املتنوعة الذيت تظهذر مذن 

 .حول هذا الشخص
وميكذذن وصذذف كمزيذذد مذذن توضذذيح هلذذذه النظريذذة حذذول كيذذف يبذذدأ رضذذيع بذذالكالم. يف 
املرحلذة عنذذدما يكتسذب األطفذذال اللغذة نظذذام الصذذوت مذن والدتذذه، وأنذه تلفذذظ مذرة أخذذرى نظذذام 
الصذذوت موجذذود يف مجيذذع اللغذذات املوجذذودة يف هذذذا العذذامل. ولكذذن نظذذرا  ألن البيئذذة قذذد قذذدمت 
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يف اللغة مذن والدتذه، وحفذزهم علذى مواصذلة ينتحذل لغتذه األم،  أمثلة من نظام الصوت املستمر
 25مث النظام يف هناية املطاف تسيطر اللغة نظام من والدته.

 النظرية والمذاهب المفسرة الكتساب اللغة الثانية .2

مثة عدد من النظريات اليت تفسر مراحل اكتساب املتعلم اللغة الثانية, بعضهما 
والنظرية الوظيفية. وسوف نتحدث عن مثاين  والنظرية الفطريةعامة, كالنظرية السلوكية 

نظريات يف اكتساب اللغة الثانية, ونشري إىل أهم املذاهب واخآراء والنماذج اليت انبثقت من  
 كل نظرية أو ارتبطت هبا.

 (Behavioral Theory)النظرية السلوكية  .أ

آلية, يسهل التحكيم ينظر أصحاب هذه النظرية إىل الغة على أهنا عادة سلوكية 
فيها والسيطرة عليها, ويعدوهنا جزاء  من سلوك اإلنسان الذي تشكله البيئة احمليطة به. وأن 
اجلانب الشفوي املنطوق هو األصل, أما اجلانب املكتوب فمظهور ثانوي عارض. وقد 

ال خيتلف عن اكتسابه للمهارات -يف نظر هؤالء-ذكرت من قبل أن اكتساب اإلنسان للغة
األخرى اليت حتتاج إىل التعلم والتدرب واملران, وتعتمد على املؤثرات احلسية اخلارجية, كاملثري 

 26الذي يتبعه استجابة حتتاج إىل تعزيز إن كانت إجيابية, واستبعاد إن كانت سلبية.

ويتلخص تفسري هذه النظرية الكتساب اللغة الثانية يف أن املتعلم  يمن عليه أنظمة 
وقواعدها وقوانينها الصوتية والصرفية و وية والداللية والثقافية, وتؤثر عليه يف مرحلة لغته األم 

تعلميه اللغة الثانية تأثريا  سلبيا , فينقل أنظمة اللغة األم إىل اللغة الثانية, وغالبا  ما خيطئ يف 
ه ميكن األمناط اليت ختتلف فيها اللغتان. وبناء على ذلك, يعتقد أصحاب هذه النظرية أن
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التنبؤ بالصعوبات اليت سوف تواجه متعلم اللغة اهلدف, وأنه سوف خيطئ يف األمناط 
بعد الوقوع -وتراكيب اليت ختتلف فيها اللغة اهلدف عن لغته األم, ويفسرون مجيع أخطائه

على هذا األساس. هلذا ازدهرت البحوث والدراسات يف التحليل التقابلي -فيها
(Contranstive Analysis)  وحتليل األخطاء(Eror Analysis)  يف احلقبة اليت سيطرت فيها

 النظرية السلوكية على اكتساب اللغة الثانيةوتعليم اللغات األجنبية.

ويهتم أتباع هذه النظرية من اللغويون التطبيقيني بالصحة أو الدقة اللغوية 
(Language Accuracy) صوات نطقا  صحيحا , يف تعليم اللغة وتعلمها واكتساهبا, كنطق األ

واستعمال العبارات واجلمل استعماال  سليما . ويهتمون بقواعد اللغة اهلدف, لكنكم ال 
يعلموهنا بطريقة مباسرة, وإمنا يقدموهنا يف أمناط داخل حوارات ونصوص متثل هذه القواعد, 

توى أو أمال  يف أن ترسخ هذه األمناط يف ذهن املتعلم على هيئة قوالب, ملألها بأي حم
 حمتويات لغوية تناسب هذه القوالب.

يتضح مما سبق أن هذه النظرية تفسر اكتساب اللغة الثانية تفسريا  آليا  شكليا , يعتمد 
على النظرة السلوكية الكتساهبا, وأن السماع والتكرار والتقليد واحلفظ والقياس هي اكتساب 

حييط جبميع عناصر اللغة اهلدف ومكونا ا اللغة الثانية. وهذا يعين أن امتعلم جييب عليه أن 
من مفردات وعبارات وتراكيب ومفاهيم ثقافية وقوانني تداولية, ويتدرب عليها؛ حىت 
يكتسب اللغة. وهذا أمر غري ممكن, بل إنه فتح بابا  واسعا  لنقد هذه النظرية, وهدم 

 .27أساسا ا, كما سوف يتضح من النظرية التالية

 

 

                                                           

 .501-500نفس املرجع، 50 



 
 

29 
 

  (Innateness Theory)النظرية الفطرية  .ب

وتسمى النظرية املعرفية الفطرية, وقد سبق احلديث عنها يف الفصل السابق يف أثناء 
احلديث عن نظريات اكتساب اللغة األم. وقد بينت فيه أن هذه النظرية برزت نتيجة 
تطبيقات تشومسكي نظرية القواعد الكلية على اكتساب اللغة, وأنه قدمها بديال  لتفسري 

لوكيني الكتساب اللغة, مؤكدا  أمهية العوامل الداخلية املعرفية الفطرية, بدال  من االقتصار الس
 على اجلوانب الشكلية اخلارجية.

ومن املعروف أن تشومسكي طرح هذه النظرية تفسريا  الكتساب اللغة األم, ومل 
يتطلب عمليات  يرتبيقها على اكتساب اللغة الثانية, العتقاده أن اكتساب اللغة الثانية

معرفية معقدة, خيتلط فيها االكتساب بالتعلم, مما يبعدها عن السلوك الفطري. لكن ذلك مل 
مينع اللغويني التطبقيني من دراسة هذه النظرية, واالستفادة منها يف تفسري اكتساب اللغة 

ذين أجروا الثانية, وخباصة أولئك اللغويون املعرفيون املؤيدون لنظرية القواعد الكلية, ال
 دراسات مهمة يف اكتساب املورفيمات.

ويرى املعرفيون الفطريون أن اكتساب اللغة الثانية يسري وفق تدرج طبعي منتظم 
ومتشابه مهما اختلفت لغات املتعلمني األم. ويؤكد هؤالء أن هذا التدرج فطري؛ نابع من 

وأن هذا التدرج -لسلوكيونكما يعتقد ا-طبيعة اللغة اهلدف, ال من تدخل أنظمة اللغة األم
, اليت يشرتك فيها (Universal Cognitive Mechanism)تتحكم فيه اخآليات العقلية الكلية 

 28املتعلمون على اختالف لغا م األصلية وثقافا م وبيئا م.

وقد أجر يت دراسات عديدة وفق هذه النظرية وما تفرع عنها من آراء ومناذج, كان 
األخطاء, ودراسات املورفية بنوعيها: العام واخلاص, وكان أبرزها سلسلة أوهلا دراسات حتليل 
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يف  (Marina Burt) ومارينا بورت   (Heidi Duly)الدراسات اليت أجرا ا هيدي دويل 
السبعينيات من القرن العشرين. وتبني للباحثني يف هذه اجملاالت أن متعلمي اللغات الثانية 

من األخطاء اليت توقع السلوكيون وقوعهم فيها بناء على اختالف واألجنبية مل يقعوا يف كثري 
النمط يف اللغتني, وأن املتعلمني وعقوا يف أخطاء مل يتوقعها السلوكيون. وقد محل هذا بعض 
اللغويني التطبقيني إىل االعتقاد بأن تدريس اللغة الثانية ال يؤثر يف التدرج يف اكتساب 

 29ية املعرفة اللغوية.مورفيمات اللغة وإن زاد يف كم

  (Functional Theory)النظرية الوظيفية  .ج

نظرية متعددة األوجه واجلوانب, ومكونة من عدد من النظريات النظرية الوظيفية 
الفرعية واملذاهب والنماذج الت تفسر اكتساب اللغة الثانية. غري أهنا تعد أبعد النظريات عن 

الثانية؛ الهتمامها بالتمثيل املعريف للغة يف الذهن,  التفسري اللغوي )النظري( الكتساب اللغة
واستغالل هذه املعرفة يف استعمال اللغة والتواصل هبا يف اجملتمع, واالعتقاد بأن اللغة ال 

 تتمتع خبصوصية أو ميزة يف الدمال.

وتقوم هذه النظرية وما تفرع منها على أساس أن اكتساب اللغة الثانية حصيلة 
ومواقف توصلية حقيقية, وما تتطلبه هذه احلاالت واملواقف من مهمات,  حاالت تفاعلية 

كالتحليل والرتكيب والتضمني والربط, و و ذلك, للتغلب على الصعوبات اليت مير هبا 
 املتعلم يف استعمال اللغة.

الذي يعد  (Competition Model),ومن أهم مناذج هذه النظرية أمنوذج النافس 
,  (Performance)لوك املتعلم يف اكتساب اللغة الثانية كما يظهر يف األاءألنموذجا  لتفسري س

, الذي يهتم به املعرفيون الفطريون. ويعتقد أصحاب (Competence)بدال  منتفسري الكفاية 
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هذا األ منوذج أن تعلم اإلنسان اللغة ال يتطلب قدرات لغوية خاصة, وإمنا هو جزء من 
العامة للتعلم. ويعتقدون أيضا  أن اكتساب اللغة حيدث نتيجة القدرات واخآليات املعرفية 

 30التفاعل بني الدخل اللغوي واخآليات املعرفية, كاإلدراك والذاكرة وغريمها.

, الذي يعد نتيجة (Nativization Model)ومن هذه النماذج أيضا  أمنوذج التأهيل 
اليت طرحها دان سلوبينلتفسري اكتساب اللغة  (Oprating Principles)تطبيق املبادئ اإلرائية 

األم, على اكتساب اللغة الثانية. وهذه املبادئ تفسر اكتساب اللغة وفقا  الستعمال أمناطها 
وتراكيبها, وترى أن األمناط وتركيب اللغوية اليت يفهمها املتعلم بسهولة يستعملها بسهولة 

 ها من األمناط وتراكيب األخرى.أيضا , ومن مث يكتسبها يف مرحلة مبكرة قبل غري 

وغريه, إىل  (Anderson)ويسعى أصحاب أمنوذج التأهيل هذا, أمثال أندرسون 
وصف أساليب متعلمي اللغة الثانية واسرتاتيجيا م يف بناء أنظمة لغتهم املرحلية بواسطة 

 31التفاعل اللغوي والتواصل مع الناطقني هبا.

 مراحل اكتساب اللغةز. 

ل اللغة غري اللفظية واللفظية مند امليالد, ويف املدارج املختلفة, حيت يكتسب الطف
يصل إىل املستوى اللغوي املناسب والذي ميكنه من استخدام اللغة بسهوله ويسر يف تعامله 

والنمّو له مراحل ختتلف يف أبعادها ويف مظاهرها الىت متيز كل مرحلة عن غريها االجتماعى. 
 أشكال السلوك ويف الدوافع النفسية, وهذه املراحل هي:من املراحل األخرى يف 

(, تبدأ من حلظة التلقيح إىل تكوين اجلنني Parenatal Periodمرحلة ماقبل امليالد ) .1
 يوم. 3يوم ومتوسط 003إىل  513قبل امليالد. ومدة هذه املرحلة 
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 من حلظة الوالدة إىل هناية الععام الثىن.  (,Babyhoodمرحلة املهد ) .2
 .32سنة 05-0(, من Childhoodمرحلة الطفولة ) .3

 يف املرحلة الطفولة تستمل على:
 مرحلة الوليد والرضاع .أ

واكتساب اللغة يف هذه املراحلة هي تفاعل اخلربات احلسية من مسع  وبصر  وتذوق  
. والفهم كأداة النطق, إذ يستطيع الطفل أن يفهم كالم اإلنسان  وشم  وإحساس 

و يرفضه. بعد ذلك قدرة الوليد على متييز األصوات الصادرة منه منحوله وأن ينفذه أ
وعلى التحدث إىل األخربن. يف اخلامسة أو السادسة من عمره اكتساب الطفل 
قدرة فائقة على التحدث باللغة. إّن األصوات الغامضة الىت تصدر عن الوليد 

لة املناغاة والرضيع هي األصوات اإلستعداد إلكتساب اللغة وهذا تسمى باملرح
(Babling Period إّن املناغاة تساوى يف مجيع اللغة. فلذالك كثر صوت الكالم ال .)

يظهر واضحا  ألن صعبة اللفظ. مثل: يف اللفظ ر/ث. ونادر الوقوع تسمع جمموعة 
 حرف الساكن أو تقرير مقطع هجائي. مثل: ماما, بابا, تاتا, وغريها.

 سنة( 1-0مرحلة الطفولة املبكرة )  .ب

واكتساب اللغة يف هذه املرحلة هي التكوين العقلى واكتساب اللغة, منّو املفراد 
 اللفظية, اإلدراك العددى وإدراك الزمن.
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 سنة( 1-0مرحلة الطفولة املتوسطة ) .ج

 واكتساب اللغة يف هذه املرحلة هي:

تفكري الطفل يف هذه املرحلة عبارة عن تفكري بواسطة الصور البصرية فهو  .1
 يريد أن يتذكر شيأ  فإنّه يتصور املوفق الذى حدث فيه هذا الشيء.عندما 

 يلعب اخليال العملى دور ا هاما  يف هذه املرحلة من العمر. .2
متتاز هذه الفرتة أيضا  بالتفكري اجملرد عند الطفل وهو التفكري الذى يقوم  .3

رحلة على إدراك املعاىن العامة ونتائج األحداث ومسببا ا, والطفل يف هذه امل
 يتجلى عنده التفكري اجملرد يف القدرة على الكتابة وتعلم احلساب واألعداد.

 1-0تتميز هذه املرحلة بأهنا مرحلة بدء تعلم مهارة الكتابة حيث عن طفل  .4
 سنة تبدأ قدرته على الكتابة والقراءة يف هذا السّن.

هبة تكتب الطفل العربية باخلاط الكبري غري املتشابك, واحلروف املتشا .5
يستطيع حماكتها بسهولة . ومن الطريف يف ترتيب احلروف اهلجائية أهّنا ذات 

-ب-ترتيب متشابه يف اللغة العربية دون سواها من اللغة األجنبية. مثل: أ
 33ح.........اخل.-ج-ث-ت

 سنة( 05-0مرحلة الطفولة املتأخرة )  .د

 واكتساب اللغة يف هذه املرحلة هي:

السنة العاشرة واحلادية عشرة بأهنا فرتة السيطرة على مهارة الكتابة, تتميز  .1
الكتابة. وحياول الطفلخالل هذه املرحلة من حتسني اخلط إذا وجد التسجيع 

 الكاىف من معملية ووالدية.

                                                           

 .010-010 نفس املراجع 00 
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 منّو الرصيد اللغوي والقراءة. .2
 منّو التعبري الشفهى وااحتريرى. .3
 سنة. 00-00من  Adolescenceمرحلة املراهقة  .4

املرحلة هي أهم املرحلة يف عملية التعلم. التذكري هو إحدى العمليات وهذه 
العقلية اهلامة يف التعلم, هذا التذكر وخاصة للموضوعات املباشرة يبلغ مداه 
يف السنة اخلامسة عشرة. ومنّو تفكري املراهق إضافة  إىل أّن التخيل وهو أحد 

لتحيل يرتبط بالتفكري األنشطة العقلية الىت تنمى النشاط الذهىن, هذا ا
إرتباطا  قويا . والطفل يعرف مرتادفات الكلمات وأضدادها وميول املراهق 
تنحصر يف قراءة الصحف واجملالت والكتب واإلستمتاع للربامج اإلذاعية 
 ومشاهدة القصص السينمائية, وقيادة السيارات واأللعاب الرياضية املختلفة.

 سنة. 51-01من  Youthمرحلة الشباب  .5
 سنة.  13-50من   Middle Ageمرحلة أواسط العمر وهضبته .6
 سنة. 01-10من   Early-Old Ageمرحلة الشيخوخة املبكرة .7
 .34إىل هناية املطاف 00من  Old Age -Lateالشيخوخة املتأخرة مرحلة .8

 أبعاد اكتساب اللغة الثانية .ح

، (Propensity) عناصذذذذذر الذذذذيت حتذذذذذدد عمليذذذذة اكتسذذذذذاب اللغذذذذة: اال ذذذذذراف هنذذذذاك ثالثذذذذة
. وثذذالث فئذذات أخذذرى (Acces) ، واملذذدخل إىل اللغذذة(Language Faculty) والكفذذاءة اللغويذذة

مساهذذا العمليذذة وهذذي: الرتكيذذب واإليقذذاع واحلذذال األخذذري. وهذذذه البذذزرة السذذتة كأبعذذاد أساسذذي يف 
 .اكتساب اللغة

                                                           

 .001 نفس املراجع 00 
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خذر مفسذدة واخآ ،بعضذها مفيذدة –حييط به مجيع العوامذل  (Propensity) إن اال راف
اليت يسبب الطالب إىل تطبيق كفذاءة اللغويذة يف اكتسذاب أيذة لغذة وحصذوال علذى تفذاعلهم   –

 35كحرافتهم الفعلية.

، والبشذر بريذك بطاقذة طبيعيذة يف (Language Faculty) والبحث التايل الكفاءة اللغويذة
 0000 (Saussure) مامسذذذاه سوسذذذورو املسذذذتمعني أو عمليذذذة اللغذذذة علذذذى حذذذد سذذذواء املتحذذذدثني أ

“faculte’ du langage”  وهذم يسذتخدمون أحذد نظذام معيذار إجتمذاعي يف ترقيذة قذدر م ويهذدد
(. لذذذذاك الكفذذذاءة اللغويذذذة تتكذذذون مذذذن langueإىل "اللغذذذات الطبيعيذذذة" )الصذذذطالح سوسذذذور : 

الكفذذاءة يف توافذذق القذذدرات لعمليذذة اللغذذة يف أحذذد معيذذار إجتمذذاعي كتعلذذيم لغذذة معينذذة. وبعبذذارة 
عمليذذة اللغذذة هذذي جذذزء مذذن أجذذزاء الذذدمال البشذذري، نظذذام نفسذذحركي والفكذذرات املنظمذذة أخذذرى 

لعملية اللغة ناجحا الحيدد إىل حصول اللغة وفهمها، وحىت ينظم املنتوجات وفهم اللغة على 
اعرتاف تعليم اللغة أفضل وأهم شيئ منذه أن يكذون اعذرتاف تعلذيم اللغذة  و مادة النطق خاصة. 
قذدرة  PB2مغطذى يف هذو   للغذة البشذرية ومذن كفذاءة تفكذري بشذري. ومذاكفذاءة بصذفة عامذل ا

إلعذذادة تنظذذيم عمليذذة اللغذذة ملعاجلذذة لغذذات أخذذرى وقذذدرة املتذذدرب لتجهيذذز اسذذتعداد الكاملذذة يف 
 هذا القسم.

وعلذذة احتيذذاج الفهذذم واملعرفذذة علذذى حواصذذل عمليذذة اللغذذة سذذتكون جليذذا يف حبذذث كفذذاءة 
ملقيذذاس فهذذم التقنيذذات واألحكذذام والذذدالئل اللغذذة. امذذا عمليذذة اللغذذة اللغذذة البشذذرية، وهذذذا مهذذم 

 فيتعلق شيئني، عوامل الطبيعية املعينة واملعرفة اجلاهزة للناطق كل وقت.

ونبذذدأ حبثنذذا بالعوامذذل الطبيعيذذة علذذى عمليذذة اللغذذة. ومذذن عناصذذر الطبيعيذذة األوىل وجذذود 
لذق إىل اللسذان وأدوات السذمع. وبعذض أعضاء غري املهمذة املعينذة، مجيذع أدوات النطذق مذن احل

                                                           
35 Prof. Dr. Hendry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa 
(Bandung:Angkasa), 1987 .164-165. 
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أعضذذذذاء نظذذذذام العصذذذذب املركذذذذزي مثذذذذل نفذذذذاذ البصذذذذرية والذذذذذكريات وعمذذذذل املعرفذذذذة األعلذذذذى وهذذذذذه 
العناصذذر متكذذن تغيريهذذا طاملذذا نعذذييف، وقذذد يعذذم الذذرأي  العناصذذر كلهذذا وأثرهذذا الفطذذرة اإلنسذذانية.

 طذاط يف الشذذيخوخة.علذى أن إحسذاس السذمع بتذواتر الصذذوت األرفذع والسذمع مييذل إىل اال 
 36العوامل املعرفية األعلى سوف تتطور يف عدة سنة وميكنها ثابتا لبعض الوقت.

. ينبغذي لنذا االعذرتاف علذى أن عمليذة اللغذذة (Acces) إىل اللغذة والبحذث التذايل املذدخل
وسذيلة الوصذول عنصذران خمتلفذان، رغذم و التسري طالقة إال بوجود مدخل مادة اخلام. املدخل أ

قذذذذذوق عامذذذذذة، االخذذذذذتالف األول يف عذذذذذدد البيانذذذذذات املسذذذذذتعدة والثذذذذذاين وجذذذذذود فرصذذذذذة أهنمذذذذذا ح
 37املواصالت.

أمنذذاط الصذذوت وإعذذالم متذذوازعن قرينذذة احلادثذذة يعذذدان البيانذذات علذذى عمليذذة اللغذذة لذذدى 
العناصذر املتسذاوي بشذكل و الطالب، على األقل بكيفية البداهة. ويف تعلذيم اللغذة املسذود سيبد

ب األصوات يف األقسام وخيتذار دقذة عليذه ويكمذل الكذالم بقائمذة الكلمذات خمتلف: يقدم ترتي
طاملذذا يكذذون هذذذه املذذواد و وهذذذا أكثذذر ذكذذره مذذن غذذري عناصذذر األصذذوات املبذذدول بلغذذة الكتابذذة. 

قواعد اللغة املستعد استخدامها، فيحر الطالب عن تكليف صورة قواعد الكلمذات مذن مذادة 
ليها معاين أمناط الكلمات السهلة ختمينها، مثل يعد على صويت. وأقسام إعالم متواز يعطى إ

شذذكل قائمذذة الكلمذذات القريبذذة معرفتهذذا بالذذدرس املدروسذذة لغتهذذا األوىل. املذذواد الصذذوتية اجلذذاهزة 
هذه يساعد عملية اللغة وظيفذة ويذأيت الصذعوبات إذا مل تكذن توافقذا بعناصذر عمليذة اللغذة الذيت 

 38قد توحدت صفتها.
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ينبغذي نشذر الذرأيني أساسذيني و ملية اللغة الثانية الرابعة تركيب عملي، أبعاد اكتساب ع
 يف حبث على تراكيب عملية اكتساب اللغة:

 كيف يناسب النشاط املتنوعة وعناصر املعرفة املختلفة منشوءة القدرة اللغوية؟ .1
 ماتنوع تصليبة مرتبطة بني الطالب ورتبهم املمكن حبثه يف عملية اكتساب اللغة؟   .2

 .(Variabilitas) والتقلب (Sinkronisasi) والتلخيص، هناك شيئان يرجى البحث، التزامن
اكتسذاب كذل معرفذة صذويت. مبعذىن أن اللغذة حميطذة ب (Sinkronisasi) املناسبو التزامن أ

لقد عرفنا أن املعرفة اللغويذة تتكذون مذن عناصذر كثذرية يف وظيفتهذا كليذة ومذن انذدماج العناصذر. 
قرينذذة مذذن وظيفذذة املعرفذذة اللغويذذة تكذذون مسذذألة للطذذالب: بأيذذة كيفيذذة وبأيذذة درجذذة العالقذذة مذذن ال

سييختارون العناصر اليت ينبغي هلم اكتساهبا مؤثرا؟ وبلغة أخرى ينبغي هلم حتسذني فهذم معرفذة 
صذذذوتية وشذذذكلية وأسذذذاليب الكلمذذذات ومعجميذذذة وغريهذذذا مذذذن املعرفذذذات الكثذذذرية يف أحذذذد كيفيذذذة 

لشذذكل املعذذني الذذذي حيذذث علذذى القذذدرة واملعرفذذة عذذن توحيذذد الصذذوت التذذزامن؟ مثذذل اكتسذذاب ا
 املعني. ونشهر يف اإلندونيسية يف استخدام الشكل.

إىل حبذذذث التقلذذذب. وقذذذد يظهذذذر جليذذذا علذذذى أن تركيذذذب عمليذذذة االكتسذذذاب، كذذذان و خنطذذذ
سذذببه كثذذرية، منهذذا عناصذذذر القذذدرة، والطبيعيذذة مذذذن كذذل فذذرد، واملعرفذذذة، ووجذذود إدخذذال الصذذذوت 
املعذذني، وهذذذه كلهذذا يسذذبب إىل صذذفات خمتلفذذة مذذن فذذرد خآخذذر بذذني طذذالبني. رغذذم يوجذذد ذلذذك 
التقلذذب، وبذذالظبط اكتسذذاب عمليذذة اللغذذة كفواعذذل انتظذذام معذذني: حقيقذذة األشذذياء املختلفذذة يف 
هذه الكائن وما يعييف فيها من النبات واحليوانات. وحكذم العذامل قذد يعذم وجذوده والنسذتطيع 

اللغذة ضذيقتها علذى األحكذام كمذا جنذدها يف الطبيعيذة. وعذدم رأي اللغذة   أن نذذكر أن اكتسذاب
كعمليذذة يتذذوفر هبذذا اإلنسذذان إتباعذذا للواقعذذات املعينذذة، فاليوجذذد أيذذة مسذذألة يف البحذذث النظذذامي 

 39و دد يف قبول وجوده فقط.
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الوقذذذت أواكتسذذذاب السذذذرعة، العذذذوال الثالثذذذة السذذذبق ذكذذذره  PB2واألبعذذذاد اخلذذذامس يف 
كيذذب العمليذذة ولكنهذذا تسذذرع تقذذدم الطذذالب فهمذذا، واملذذدخل حيذذدد الغذذرض الكالمذذي الحتذذدد تر 

ويبطّأ تقدمهم فهما. إن وجود أثذر وقذت االكتسذاب وقوفذا كمذا يفهذم مذن عمليذة اللغذة، عذدم 
ارتباط العاملني اخآخذرين والتنبيهذات املعاكسذة تكذون عذراقيال لذه، سذواء كذان بفكذر أحذد يذتعلم 

يتعكس أسذهل الوقذت مذن أن يذتعلم لغذة ثانيذة. وهذذه املسذألة مسذألة لغة اإلحدى واألربعني س
 40هائلة.

يصذذور اإلملذذام التذذام للغذذة، واصذذطالح هذذو القصذذد األخذذري، و  PB2األبعذذاد السذذادس يف 
"اللغة" الخيفذى عليذه الواقذع مذع أنذه تتكذون مذن عذدة، اللهجذة والتسذجيل واللهجذة االجتماعيذة 

وطذذالب اللغذذة الثانيذذة يقذذدر علذذى تقذذدم هذذذه العذذدة.  جذذد أحذذد قائذذل يقذذدر علذذىواخآخذذر، واليو 
اجلمذذذل. و قائذذذل لغذذذة األم يف إتقذذذان اللغذذذة علذذذى األقذذذل يف اجملذذذال املعذذذني ككلمذذذات واألسذذذاليب أ

 41وعملية اكتساب اللغة ستتوقف قاعدة قبل إتقان اللغة فوترة الفعلى.
 العوامل المؤثرة في اكنساب اللغة الثانية .ت
والتغذذذريات والعراقيذذذل، وماسذذذيأيت بيانذذذه مذذذن بعذذذض العوامذذذل وماسذذذبق ذكذذذره مذذذن العوامذذذل  

 املرتبطة على حصول اكتساب اللغة الثانية:
 الدافع .1

قصذد يقصذد بذه و إن يف اكتساب اللغة الثانية رأي يأكد أن لكل أحد رغبة وتشجيع أ
 يف تعلذذذيم اللغذذذة الثانيذذذة مييذذذل إىل جناحذذذه مذذذن أن يذذذتعلم دون رغبذذذة وتشذذذجيع وقصذذذد. المبذذذريت

(Lambert)  وغاردنري  (Gardner) 0005 وبذرومي (Brown) 0013 وألذيس (Ellis) 0010 
 يف صاحب التعليم. الدافعهم حيثون على حصيلة تعلم اللغة إذ يوجد 
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واملسألة أي تشجيع يؤثر نفس أحد. وكثري مذن اكتسذاب اللغذويني شذرحوا شذرحا خمتلفذا 
الذذدافع والرغبذذة والقذذدرة واحلجذذة  الذذدافعيقذذول أن  0000 (Coffer) . جذذوفريالذذدافععذذن معرفذذة 

اهلمة حترك أحذد لفعذل شذيئ. و والقصد الذي حيرك النفسية الداخلية، والدافع الربهي واخللجة أ
 الذدافعحجذة ليبلذغ القصذد كليذا. إذن معذىن  الذدافعيشرح أن  0005 (Lambert) أما المبريت

علذى ملذك احلجذة القويذة لتعلذيم يف اكتساب عملية اللغة، الدفع الداخلي الذذي يذؤثر الطالذب 
 اللغة الثانية. 

( 5( الوظيفذذذة التكامليذذذة )0لذذذه واظفتذذذان ) الذذذدافعاعتمذذذادا علذذذى اكتسذذذاب اللغذذذة الثانيذذذة ف
وظيفذذة تكامليذذة إذا حيذذث أحذذد لتعلذذيم أيذذة لغذذة معينذذة بوجذذود  الذذدافعوالوظيفذذة اجلهازيذذة، يكذذون 

اجلهذازي إذ ميلذك أحذد قذدرة  الذدافع جذزء منذه. أمذاو احلجة على االتصال مبجتمع ناطق اللغذة أ
 .والدرجة االجتماعية يف اجملتمعتعليم اللغة الثانية بقصد النافع والدفع الكتساب أي عمل أ

اليت حصلها اللغويون القدميون يف اكتساب عملية اللغذة الثانيذة  الدافعالنتائج من هذا 
حذذذذذذث يف "مونرتيذذذذذذال" ( الذذذذذذذي قذذذذذذد قامذذذذذذا الب0010خمتلذذذذذذف ومتبذذذذذذاين )غذذذذذذاردنري والمبذذذذذذيالت، 

(Montreal)  اجلهازي، ويف حبثهما اخآخذر  الدافعالتكاملي أهم وأفضل من  الدافعويقوالن أن
التكذذذاملي  الذذذدافع( قذذذد يذذذدالن بذذذأن اليوجذذذد العالقذذذة الوثيقذذذة بذذذني 0005)غذذذاردنري والمبذذذريت، 
يبحثان عن تعلذيم اللغذة اإلجنليزيذة يف  0005 (Oller)وأولري  (Chihara)وإتقان اللغة. جيهارا 

اليابذذذان، ويلخصذذذان أن هنذذذاك إرتبذذذاط قليذذذل بذذذني اهليئذذذة وإتقذذذان اللغذذذة. أمذذذا البحذذذث الذذذذي قامذذذه 
التكذذذاملي.  الذذذدافعاجلهذذذازي يسذذذاهم أكثذذذر مذذذن  الذذذدافعيئذذذرح أن  0005 (Lukmani)لوقمذذذاين 

 يف فيليفينا. 0005 (Lambert)ونتائج حبث لوقماين قد وافق حبثه غاردنري والمبريت 
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يف اكتسذاب اللغذة الثنايذة  الذدافعالتلخيص من  النتذائج الذيت قامهذا اللغويذون أن تطبيذق 
مل يكن ضابطا، والبحوث السابقة حبوث أخرى خارج إندونيسيا، وفيها على سبيل االحتياج 

 42حبثها اخلاص.

 العمر .2

 :B2حيتاج هذا البحث إىل اخلطوات على حسب عمر أحد يف 

 (Simultaneous Bilingualism)الثنايئية اللغوية املتزامنة  .أ
 (Sequential Bilingualism)الثنائية الرتتيبية  .ب

 وكل منهما يسمى:

 (Early Bilingualism)الثنائية األوائلية  .أ
 (Late Bilingualism) الثنائية االستمرارية  .ب

يف الثنائيذذة اللغويذذة املتزامنذذة أوالثنائيذذة األوائليذذة، ويكذذاد يفهذذم  B2و B1يذذتعلم الطالذذب 
(، وهذذذذه PB2( واكتسذذذاب اللغذذذة الثانيذذذة )PB1عذذذدم مسذذذافة بذذذني اكتسذذذاب اللغذذذة األوىل )

اخلطذذة مقدمذذة يف مرحلذذة الطفولذذة ويسذذمى بالثنائيذذة األوائليذذة أوالباكريذذة. بدايذذة يذذتعلم مذذتعلم 
، PB2و PB1لرتتيبيذذة حذذىت يظهذذر جليذذا املسذذافة بذذني يف الثنائيذذة ا B1اللغذذة علذذى اكتسذذاب 

يف  B1ألنه يؤتى بعد  B2ويستمر باللغة الثانية، والتلخيص منه تبدواملسافة احلقيقية قبل 
 43اكتساب اللغة الثانية.

                                                           
42 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik , 249-250. 
43 Prof. Dr. Hendry Guntur Tarigan, Pengajaran Kedwibahasaan (Bandung:Angkasa), 
1988 .7-8 



 
 

41 
 

األطفال و وهناك رأي عام، أن األ"فال ينجحون يف اللغة الثانية أكثر من البالغني. يبد 
هل، والبالغني يصعبون يف اكتساب إتقان اللغة الثانية. والرأي يوجه إىل يقبلون اللغة الثانية أس

وجذذود فرضذذية مرتبطذذة بسذذّن احلرجذذة لتعلذذيم اللغذذة الثانيذذة. وقذذد يشذذرح بعذذض اللغذذويني األرى مذذن 
وروبريتس  (Penfield)الناحية الطبيعية واملعرفة والفعالية حلث تلك الفرضية. كما ورده فانفيلد 

(Roberts) 0010  للرأي الطبيعي، وروسانسذكي(Rosansky) 0001  وخرشذني(Krashen) 
لذذذذذذذذرأي  0001 (Schuman)وشذذذذذذذذخومان  0000 (Taylor)لذذذذذذذذرأي املعرفذذذذذذذذة، وتيلذذذذذذذذور  0001
 الفعايل.

 يف اكتساب اللغة الثانية كما يلي: العمرونتائج البحث عن العوامل  

غذذة ألن ترتيذذب اكتسذذاب األطفذذال التسذذاعد كثذذريا علذذى اكتسذذاب عمليذذة الل العمذذرإن العوامذذل  .1
 والبالغني على نفس حصيلة.

 سريعة جناح تعليم اللغة الثانية:تلخيص من  .2
ويف اكتسذذاب نظذذام صذذويت أونطقذذي، كثذذري مذذنهم األطفذذال حيصذذلون عليذذه مذذن البذذاغلني. .أ

 .يبلغون النطق كناطق أصلي
ل يف بدايذة مذل علذى األقذالبالغون يقدمون سريعا من األطفذال يف جمذال "الرتكيذب" واجل .ب

 التعليم.
 األطفال ينجحون أكثر من البالغني وبعدم السريع دائما .ج

ومذذذذن تلذذذذك البحذذذذوث السذذذذابقة يبذذذذدوأن العوامذذذذل العمذذذذر اليفرقهذذذذا عامذذذذل آخذذذذر مذذذذن عوامذذذذل 
اكتسذذذاب اللغذذذة الثانيذذذة. واخذذذتالف العمذذذر يذذذؤثر إىل سذذذريعة وجناحذذذة التعلذذذيم علذذذى جمذذذال صذذذويت 

 44ترتيبه.وتركييب واجلمل واليؤثر إىل اكتساب 

                                                           

 .510-510نفس املرجع، 00 
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 التعليم الرسمي .3

قد سبق عذن نذوع اكتسذاب اللغذة الثانيذة، الطبيعيذة والرمسيذة. والطبيعيذة تسذري طبيعيذا يف  
. والرمسيذذة تسذذري رمسيذذا يف بيئذذة الرتبيذذة يف املدرسذذة مذذع هوبيئذذة األسذذرة )املسذذكن( دون معلذذم وسذذ

والوسذائل التعليميذة ومذذواد وبعذدة أجهذزة رمسيذة مثذل مذذنهج التعلذيم وطريقذه واملعلذم هو املعلذم وسذ
 التعليم واألخرى من األدوات الرمسية.

تطبيذق اكتسذاب اللغذة الرمسيذذة يذؤثر إىل سذريعة وجناحذة تعلذذيم اللغذة ألن مجيذع املتغذذريات  
احملتوجة إليها مستعدة وعمدا. زكذلك الفصل كبيئة اكتساب اللغة الثانية الرمسية خيتلذف جذدا 

خصذذائص تعلذذيم اللغذذة يف الفصذذل علذذى  (Steiberg) ه سذذتبريلاالكتسذذاب الطبيعذذي. يذذذكر ببيئذذة 
 مخسة أشياء:

 البيئة املكتسبة فيه يتوفر هبا العوامل النفسية االجتماعية من املناسبات واألنظمة املستخدمة. .1
 تطبيق املنتخبات من املعلم على بيانات صوتية على حسب املنهج املستخدمة فيه. .2
 تفاع جودة الطالب لغوية اليدركون يف بيئة طبيعية.تقدمي قواعد األساليب صرحيا الر  .3
 تقدمي البيانات واألحوال اللغوية الصناعية خمتلفا عن البيئة اللغوية. .4
 تقدمي األدوات التعليمية ككتاب وورقة العمل والسبورة والوظيفة وغريها. .5

وباخلصذذذذائص اخلمسذذذذة يعذذذذرف أن بيئذذذذة الفصذذذذل تركذذذذز صذذذذواب اكتسذذذذاب القواعذذذذد واللغذذذذات 
اكتساب اللغة الثانية الرمسية قليل االحتمال للحصول علذى النذاطقني القذادرين لكن علمة  و املت

 االتصال طبيعية كما ناطق اللغة األصلية.

 ويؤثرحال البيئة اخلاصة يف اكتساب على حصول تعليم اللغة الثانية منفصلة كما يلي: 

 التأثري على الكفاءة  .1
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و  aن القواعد وواعية، مثذل يذأمر املعلذم طالبذه ملعرفذة اسذتخدام البيئة الرمسية مييل إىل تركيز إتقا
an واستخدام ،preposisi at،  وin  وon  واستخدام كلمةsome  وany  .يف اإلجنليزية وغريهذا

إتقذذان هذذذذه الكفذذذاءة يذذذؤثر عليذذذه دور املذذذتعلم يف البيئذذة الرمسيذذذة. يفرقذذذون دور املذذذتعلم علذذذى ثالثذذذة 
أقسذذام، إتصذذال أحذذادي االجتذذاه واتصذذال ثنذذائي االجتذذاه واتصذذال كامذذل يف االجتذذاهني. والتعلذذيم 

ملذا قدمذه املعلذم يف اللغذة املستخدم باالتصال أحادي االجتاه اليعطي فرصذة املذتعلم لالسذتجابة 
يعطذذذي فرصذذذة املذذذتعلم غذذذري يف اللغذذذة املدروسذذذة.  –احملذذذدد  –املدروسذذذة. والتعلذذذيم بثنذذذائي االجتذذذاه 

والتعلذذذذيم باتصذذذذذال كامذذذذل يف االجتذذذذذاهني يعطذذذذذي الفرصذذذذة الكثذذذذذرية للمتعلمذذذذني السذذذذذتخدام اللغذذذذذة 
( تفيذذذذذد 0015)واخآخذذذذذر  (Dulay)دوالي  ذكرهذذذذذااملدروسذذذذذة يف التعلذذذذذيم. وهذذذذذذه الثالثذذذذذة الذذذذذيت 

املذذدخالت املختلفذذة علذذى املتعلمذذني. القسذذم األول باتصذذال أحذذادي االجتذذاه عذذن قواعذذد ومنذذاذج 
 اللغة املدروسة معطيات أكثر من القسمني اخآخرين.

 التأثري على جودة األداء .2

إن األداء كمذذذا ورد يف السذذذابق وجذذذود الكفذذذاءة اللغويذذذة الذذذذي ميلكذذذه أحذذذد. التعلذذذيم الرمسذذذي يف 
من جذذذودة إدخذذذال املتعلمذذذني قبذذذوال. إذا كذذذان جذذذودة إدخذذذال املتعلمذذذني مزيذذذة رائعذذذة الفصذذذل يضذذذ

موافقة لفرضية واحدة فاألداء منها رائعة أيضا، رغذم يوجذد التبذاين الفذردي. ووافقذه يقولذون أن 
وحبذذوث األداء مذن اللغذذويني املقدمذذة تشذذرح إىل نتيجذذة اكتسذاب اللغذذة الثانيذذة. جذودة البيئذذة تذذؤثر 

 للغة الرمسية حيسن أداء تركيب املتعلمني.أن اكتساب ا

 تأثري يف تسلسل اكتساب اللغة

 (Ellis)اكتسذذذاب القواعذذذد. رأى اللغويذذذون مثذذذل إلذذذيس هذذذو أمذذذا معذذذىن تسلسذذذل اكتسذذذاب اللغذذذة 
أن اكتسذذذذاب القواعذذذذد يف  0010 (Felix)، فيليذذذذك 0001 (Makino) و، مذذذذاكين0010

املدرسة الرمسية ال خيتلف باكتساب القواعد طبيعيا. لكن البحذوث عذن تذأثري تعلّذم اللغذة رمسيذا 
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 (Perkins)علذذذى تسلسذذذل اكتسذذذاب اللغذذذة تذذذدّل علذذذى شذذذيء خمتلذذذف. ودلذذذت حبذذذوث بذذذاركينس 
وري بل يبدوا يف فيف الكالم الو على أّن تأثري التعّلم الرمسي ال يبد 0001 (Freeman)وفرميان 

علذذذذى أّن ال يذذذذؤثّر  0013 (Lightbown)، ودلّذذذذت نتذذذذائج البحذذذذوث عنذذذذد ليكبذذذذون حالذذذذة معّينذذذذة
التعلذذيم الرمسذذي تذذأثريا كثذذريا يف اكتسذذاب اللغذذة. بذذل يف الواقذذع يتذذأثّر الذذتعّلم الرمسذذي يف اكتسذذاب 

ب اللغذذة اللغذذة التطبيقذذي. وقذذد أقذذام بيجذذا البحذذث املتشذذابه ودّل علذذى اخذذتالف تسلسذذل اكتسذذا
 بني التعلم الرمسي واكتساب الطبيعي.

 . تأثري سرعة اكتساب اللغة 0

سرعة اكتساب اللغة هي مبعىن سرعة استقبال إدخال املعلومات وصار اإلدخال خزانذة ملفذردة 
الشخص. إن سرعة اكتساب اللغة نسيب عند كّل الشخص ومؤثرة علذى العوامذل الكثذرية مثذل 

 والرغبة، والعوامل الداخلية األخرى. الذكاء، والسلوك، وامليول،

ظهذذر تذذأثري الذذتعلم اللغذذة الثانيذذة يف اسذذتيعاب الطالذذب القواعذذد وعناصذذر اللغذذة. مذذع أّن هذذذه 
أن التفاعذل يف  0011 (Rofi`udin)احلالذة ال تضذمن علذى جذودة أداء لغتذه. رأى رفيذع الذّدين 

لغذذة الثانيذذة. التفاعذذل يف الفصذذل الفصذذل عنذذد الذذتعّلم اللغذذة الثانيذذة لذذه أثذذر يف سذذرعة اكتسذذاب ال
(. فاسذذذذذتخدام القواعذذذذذد intake( ليكذذذذذون املذذذذذدخل )inputيذذذذذدعم عمليّذذذذذة امتصذذذذذاص اإلدخذذذذذال )

 45واملفردات عند التفاعل يف الفصل يكون تأكيد املدخل بعّدة التعديل.

 اللغة األولى  .4

مذذن خذذالل العمذذرة اخلمسذذينية والسذذتينية "بذذدت فذذروض الدراسذذة التقابليذذة " وهذذي أعذذم 
البيانات املتعّلقة يف أخطاء عند تعّلم اللغة الثانيذة، يعذين التذدخل اللغذوي يف اللغذة األوىل. وقذد 
ة أقامذذت البحذذوث املتعّلقذذة الذذيت تذذدّل علذذى أّن اللغذذة األوىل تذذؤثّر تذذأثريا إجيذذايب علذذى اللغذذة الثانيذذ

                                                           
45 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik , 254-256. 
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الذذذي يعكذذس بالتذذأثري السذذليب ويسذذّمى بالتذذدّخل اللغذذوي. وأقامذذت البحذذوث باسذذتخدام حتليذذل 
من أخطاء القواعد عند األطفذال صذادر مذن اللغذة األوىل،  %05-0األخطاء وتدّل على أن 

أخطاء صادرة من الرجولذة. فمعظذم األخطذاء وقعذت يف النحذوأكثر مذن الصذرف.  %50-1و
ا كثذذريا يف النطذذق. ويسذذتوعب األطفذذال صذذوت جديذذد مذذن نظذذام صذذوت فاللغذذة األوىل تذذؤثّر تذذأثري 

اللغذذذة األوىل يف اكتسذذذاب اللغذذذة الثانيذذذة، ويسذذذتندون يف نظذذذام الصذذذوت الثذذذاين متذذذدرجا ويرتكذذذون 
اللهجذذة مذذن اللغذذة األوىل. وبذذالعكس الطالذذب الكبذذار يسذذتوعب نظذذام اللغذذة الثانيذذة مذذن خذذالل 

احليذذذاة. ولذذذوأن هذذذذه احلالذذذة ال تتأّكذذذد بكثذذذرة البحذذذوث نظذذذام اللغذذذة األوىل بالبقذذذاء هلجتذذذه طذذذوال 
 املتعّلقة عنها فهو من املعلومات الشائعة عند املعّلم.

ومذذن املعذذروف يذذزداد تذذأثري اللغذذة األوىل علذذى اللغذذة الثانيذذة إذا أراد الطالذذب أن يسذذتنتج 
ألوىل عنذذذد اللغذذذة الثانيذذذة قبذذذل انكشذذذافه يف اللغذذذة اجلديذذذدة. فيسذذذتند الطالذذذب علذذذى نظذذذام اللغذذذة ا

االتصال، ومن سبب االعتماد على اللغة األوىل هو الرتمجة. كم من الطريقة التعليمية يف هذذا 
العصذذر الذذيت تتجنّذذب عذذن عمليذذة الذذرتاجم إالّ يف املفذذردات املعّينذذة. فتذذأثري اللغذذة األوىل إىل اللغذذة 

لثانيذذة. فاسذذتعار اللغذذة الثانيذذة دليذذل علذذى وجذذود التفاعذذل بذذني ذهذذن املذذتكّلم اللغذذة األوىل واللغذذة ا
 وتبديل الرمز ظاهرة طبيعية عند التفاعل بني اللغتني يف اجملتمع أواجملتمع متعّدد اللغة

استنادا على ما تقّدم عرفنا أن "التذدّخل يف اللغذة األوىل" لذه تذاريخ عديذد يف البحذوث 
صذذدر الوحيذذد والدراسذذات يف اكتسذذاب اللغذذة الثانيذذة. ويف طذذوال العمذذروات ظذذّن اللغويذذون أن م

أخطاء النحويف أداء اللغة الثانية دون عملية االكتسذاب: الرتكيذب السذطحي عنذد اللغذة األوىل 
مسذذتخدم يف اللغذذة الثانيذذة. منذذوذج املراقبذذة مسذذتخدم يف مراقبذذة كلمذذة جديذذدة إلصذذالح الرتكيذذب 

طالذذذب املختلذذذف باللغذذذة األوىل. ألن الشذذذخص حمذذذّدد بالكفايذذذة اللغويذذذة وعليذذذه أن يتبعذذذه. بذذذل ال
الكبذذار قذذادر علذذى اسذذتنتاج الكذذالم الصذذحيح باسذذتخدام هذذذا النمذذوذج وهذذذا يسذذاعد الطذذالب 

بذل هذذا هذو  .الكبار حىت يكون الطالب الكبار أكثر تقّدما من األطفذال يف أداء اللغذة الثانيذة
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املزيذذة املؤقتذذة. فيكذذذون اكتسذذاب اللغذذذة بطيئذذة أويف وقذذت طويذذذل وصذذارت اللغذذذة أكثذذر منفعذذذة إذا 
 46ت اللغة لالتصال.استخدم

وقذذذذد اعتمذذذذذد اللغويذذذذون يف اكتسذذذذذاب اللغذذذذة الثانيذذذذذة أن اللغذذذذة األوىل لذذذذذه أثذذذذر يف عمليذذذذذة 
اكتسذذذاب اللغذذذة الثانيذذذة عنذذذد الطالذذذب واّدعيذذذت اللغذذذة األوىل مزعجذذذة يف عمليذذذة اكتسذذذاب اللغذذذة 
ة الثانيذذة. ألن أقذذذام الطالذذذب بنقذذل عناصذذذر اللغذذذة األوىل عمذذذدا أوغذذري متعمذذذدا يف اسذذذتخدام اللغذذذ

وهذذذذا يسذذّبب التذذذدّخل اللغذذذوي أواألخطذذاء. هذذذل ميكذذذن تقليذذل التذذذدّخل اللغذذذة األوىل يف  .الثانيذذة
 اكتساب اللغة الثانية؟ وميكننا باعتبار النظريات والفروض التالية:  

اعتمذذادا علذذى النظريذذة املثذذري واالسذذتجابة الذذيت أّكذذدها أهذذل السذذلوكيني، اللغذذة هذذي نتذذائج  .1
. فذإذا أراد الطالذب أن يزيذد اسذتخدام العبذارة فعليذه أن يكثذر السلوك املثري واالستجابة

يف اسذذتقبال املثذذري. فالبيئذذة هلذذا أغلذذب الذذدور يف إجيذذاد املثذذري ومهذذم يف مسذذاعدة عمليذذة 
تعّلم اللغة الثانية. ورأى السلوكيون أّن عمليذة تعلّذم اللغذة الثانيذة هذي عمليذة املمارسذة. 

ثري فيمكن اكتساب اللغذة أكثذر. وحذني مل حيصذل لذا إذا تعّود الطالب يف استجابة امل
الطالذذب املثذذري مل يقذذم الطالذذب االسذذتجابة. وعنذذدما مل حيصذذل الطالذذب املثذذري يف اللغذذة 

مل يزل يستوعب اللغة األوىل. وهبذا احلال إذا ظهذر عنصذر اللغذة األوىل يف هو الثانية ف
اللغذة األوىل الذيت مل حيصذل مذن استخدام اللغة الثانيذة فذاملثري يف اللغذة الثانيذة متسذاوية ب

 بعد.
فتذذأثري اللغذذة األوىل أي النقذذل يف اسذذتخدام اللغذذة الثانيذذة سذذيزداد إذا مل حيصذذل الطالذذب 
على املثري مستمرّا يف اللغة الثانية. اعتمادا على النظرية أّن هذذا التذأثري ال ميكذن إزالتذه 

                                                           
46Prof. Dr. Hendry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa 
(Bandung:Angkasa), 1987 .215-216. 
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املثذري املسذتمّر يف اللغذة طبيعّي يف ذهذن الطالذب. بذل باملمارسذة وإعطذاء و ألنه مدخل أ
 نية، فيمكن تقليل ذاك التأثري. الثا

أّكذذذدت النظريذذذة التقابليذذذة أّن جنذذذاح تعلّذذذم اللغذذذة الثانيذذذة مذذذؤثّر مذذذن الناحيذذذة اللغويذذذة الذذذيت  .2
استوعبها الطالب. فاستخدام اللغة الثانية هي عمليذة االنتقذال. إذا كذان تركيذب اللغذة 

لذذذذة يف عمليذذذذة هو باللغذذذذة املدروسذذذذة فيسذذذذّبب السذذذذاألوىل املسذذذذتوعبة هلذذذذا أكثذذذذر متشذذذذاهبا 
االنتقذذال. وبذذذالعكس إذا اختلذذف الرتكيذذذب بينهمذذا فيسذذذّبب الصذذعوبة السذذذتيعاب اللغذذذة 
الثانية. بناء على النظرية التقابلية إذا كثر االختالف بني اللغة األوىل املستوعبة واللغة 

 .اب اللغة الثانيةيف حماولة استيعاملدروسة فيسّبب الصعوبة أكثر عند الطالب 

من خالل الدراسة التقابليذة سذيعرف قذدر التشذابه واالخذتالف بذني اللغذة األوىل واللغذة 
الثانيذذة. ومبعرفذذة قذذدر التشذذابه واالخذذتالف بذذني اللغذذة األوىل واللغذذة الثانيذذة سيسذذاعدنا يف تعيذذني 

ىل هلذذذذذا تذذذذذأثري يف اسذذذذذرتاتيجية التعلذذذذذيم املناسذذذذذبة. ومذذذذذن الدراسذذذذذات التقابليذذذذذة عرفنذذذذذا أن اللغذذذذذة األو 
استيعاب اللغة الثانية. فمعرفة اللغة األوىل مهمة يف تعيذني اسذرتاتيجية تعلذيم اللغذة الثانيذة، ألّن 

 47تعّلم اللغة الثانية هو عملية انتقال اللغة اجلديدة على اللغة املستوعبة.

 البيئة  .5

اب والبحذذوث عذذن اللغذذة البيئويذذة شذذرط يف حصذذول التعريذذف العميذذق عذذن عمليذذة اكتسذذ
اللغة. إذا أردنا أن نعرف أكثر معرفة عن ظذاهر اللغذة ومذا حصذل عليذه، علينذا أن نعذرف دعذم 
البيئة يف عملية اكتساب اللغة، وعلينا أن نعرف املصطلحات الواضحة واملناسذب لبحذث عذن 

                                                           
47 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik , 256-257. 
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: 0011( Dulayرأى دوالي ) ذاك الذذدعم. بذذل حذذىت اخآن مل تكذذن املصذذطلحات واضذذذحة.
 48ة مهمة لنجاح الطالب يف اكتساب اللغة اجلديدة.أن جودة بيئة اللغ 00

فاملقصذذود مذذن بيئذذذة اللغذذة يف تعلّذذذم اللغذذة هذذي كذذذّل اسذذتخدام اللغذذذة املدروسذذة السذذذماعية 
والبصرية عند الطالب. أّما بيئة اللغة باعتبذار حالذة اسذتخدام اللغذة املدروسذة، مثذل: احملذاورة يف 

حملذذاورة بذذني األصذذدقاء، نشذذرة التلفذذاز أواملذذذياع، املطعذذم، عمليذذة التجذذارة يف السذذوق أوالذذدكان، ا
الكتابة يف إشارة املرور، اجلريدة، وكّل األنشطة اللغوية )مثل احملاور يف الفصل، التدريبات عن 

 49.أساليب العبارة يف الفصل وما أشبه ذالك(

إّن البيئذذذذذذذة هلذذذذذذذا دور الذذذذذذذىت تذذذذذذذدفع إلرادة معرفذذذذذذذة الطفذذذذذذذل يف قذذذذذذذدرة اللغذذذذذذذة أى بالطريقذذذذذذذة 
"Motherese أى طريقة الىت يستخدمها األم عندما تنكلم مع والدها برتدد العال وباإلتصال "

 50الواسع من العادة وبكلمة بسيطة.

وجودة بيئة اللغة مهمة لنجذاح الطالذب يف اكتسذاب اللغذة اجلديذدة وتنقسذم بيئذة اللغذة 
على قسمني: أ( البيئة الرمسية مثذل الفصذل وعمليذة التعلذيم واصذطناعية. ب( البيئذة غذري الرمسيذة 

 .أوطبيعية 

 تأثري البيئة الرمسية .1
اسذذتيعاب قواعذذد البيئذذة الرمسيذذة هذذي مذذن إحذذدى البيئذذة التعليميذذة الذذيت ترتّكذذز يف 

أّن البيئذذذة  0010 :00( Krashenاللغذذذة املدروسذذذة متعمذذذدا وتأّكذذذد كراشذذذني  )
( أهنذا تشذتمل عذل مجيذع عمليذة 5( اصذطناعي، 0الرمسية هلا العالمات اخآتية: 

                                                           
48 Imam Suyitno, Dimensi-Dimensi Startegi Pembelajarab Bahasa Kedua, 
(Malang:IKIP Malang دون السنة)  35. 
49Wijayanti W. Dharmowijono dan I Nyoman Suparwa, Psikolinguistik, 
(Denpasar:Udayana University Press), 2009, . 56. 

 ( القاهرة: وتوريع والنشر للطباعية غرب دار. )العقلى والمرض اللغة سيكولوجية. يوسوف سيد دكتور50 
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( فيهذذذذذذا يوّجذذذذذذه الطالذذذذذذب أن يشذذذذذذرتك يف 0يف الفصذذذذذذل، و التعلذذذذذذيم يف املدرسذذذذذذة أ
عطذذذذي املذذذذدّرس اإلصذذذذالح يف األنشذذذذطة اللغويذذذذة عذذذذن قواعذذذذد اللغذذذذة املدروسذذذذة وي

 أخطاء الطالب.
فالبيئة الرمسية غري حمذّددة علذى الفصذل، ألن أهذّم الشذيء يف البيئذة الرمسيّذة هذي 

مذن خذارج و الكتذب أو أن يتعّلم الطالب قواعد اللغة الثانيذة متعمذدا مذن املعلّذم أ
الفصذذذل. فعذذذني البيئذذذة الرمسيذذذة هذذذي الرتكيذذذز علذذذى اسذذذتيعاب قواعذذذد اللغذذذة الثانيذذذة 

 تعمدا على الطالب.م
 0010:500 (Ellis) حية تذأثّرت البيئذة الرمسيذة؟ إلذيسيف أي ناهو فالسؤال 

يقذذول أن تذذأثري البيئذذة الرمسيذذة وقعذذت يف نقطتذذني، أواَل، تسلسذذل اكتسذذاب اللغذذة 
 الثانية. ثانيا، سرعة جناح الطالب يف استيعاب اللغة الثانية.

( Tucker( وتذذذذوكري )D`Angelejanاعتمذذذذادا علذذذذى البحذذذذوث مذذذذن ديأنقليجذذذذان )
تذذذدّل علذذذى أن تسلسذذذل  0000 ،0000 (Burtودوالي وبذذذورت  ) 0001

كيذف تسلسذل اكتسذذاب هذذو  اكتسذاب اللغذة األوىل والثانيذذة متشذاهبة. والسذؤال 
دلّذت علذى أن التكذرار  (Fatman) يذة بالبيئذة الرمسيذة؟ وحبذوث فذاطمناللغة الثان

 غري واضح، بل نظرا إىل حالة معّينة. 
 تأثري البيئة غري الرمسية  .2

البيئة غري الرمسية هي البيئة الطبيعية ال اصطناعية، ومن البيئة غذري الرمسيذة هذي 
الكالم بني األصدقاء، واللغة اخآباء، واللغة جمتمع التعلذيم، واللغذة يف اجلريذدة، 

خارج الفصل. وهذا ما حصذل مذن البحذوث و واللغة عند املعّلم دخل الفصل أ
نذذذد اللغذذذويني عذذذن البيئذذذة غذذذري الرمسيذذذة علذذذى األصذذذدقاء واخآبذذذاء، ولغذذذة املتعلّقذذذة ع

 املعّلم، ولغة الناطق.  
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البحذذوث ودلّذذت علذذى  0000( Plannبذذالن )و  0000( Milonأقذذام ميلذذون )
أن لغذذذذذة األصذذذذذدقاء هلذذذذذا التذذذذذأثري أكذذذذذرب مذذذذذن لغذذذذذة املعلّذذذذذم. لذذذذذذلك، رأى دوالي 

(Dulay )0010 إعذذذذذذداد هذذذذذذو نيذذذذذذة أن أهذذذذذذم الشذذذذذذيء يف اكتسذذذذذذاب اللغذذذذذذة الثا
 األصدقاء يف اللغة املدروسة.

أن لغذذذذة املعلّذذذذم  0010:1( Krashenنذذذذتكّلم عذذذذن لغذذذذة املعلّذذذذم، رأى كراشذذذذني )
اللغذذذذة القصذذذذرية البسذذذذيطة عنذذذذد هذذذذو تشذذذذابه بلغذذذذة اخآبذذذذاء ألن اللغذذذذة املسذذذذتخدمة 

رأى أن لغذذة املعلذذم  0000 ،0000( Gaiesاالتصذذال مذذع الطالذذب. جذذايس )
درة كفذذذاءة الطالذذذب املخاطذذذب يف الكذذذالم هنذذذزل هذذذي لغذذذة بسذذذيطة مضذذذبوط بقذذذ

(Henzl )0000 فلغذذذذذذة املعلّذذذذذذم هلذذذذذذا دور يف تذذذذذذأثري الطالذذذذذذب أقذذذذذذل مذذذذذذن لغذذذذذذة .
 .األصدقاء

وتكذذذون بيئذذذة لغذذذة اخآبذذذاء منوذجذذذا يف اكتسذذذاب اللغذذذة األوىل، وال تتذذذأثّر يف اللغذذذة 
 الثانية إالّ إذا يكون اخآباء معّلما يف البيئة الرمسية.

 0010( Ellisوإلذذذذيس ) 0010( Hatchلثانيذذذذة، رأى هذذذاتج )يف تعلّذذذم اللغذذذة ا
( تكذذذذوين 5( يف تطذذذذوير االتصذذذذال 0أن للغذذذذة النذذذذاطق دور يف عذذذذدة الناحيذذذذة. 

 ( منوذجا يف التعليم.0العالقة بينه والطالب 
وكمذذا حبثنذذا فيمذذا تقذذدم عذذن اخذذتالف البيئذذة الرمسيذذة والبيئذذة غذذري الرمسيذذة. غذذرض 

استيعاب اللغة الرمسيذة يف حالذة رمسيذة، أمذا غذرض هو الكفاءة يف البيئة الرمسية 
استيعاب اللغة غري الرمسية. وإذا وجدنا اللغذة هو الكفاءة يف البيئة غري الرمسية 

غري الرمسية أكثر استعمال من اللغة الرمسيذة إالّ أن البيئذة غذري الرمسيذة أكثذر مذن 
 51البيئة الرمسية.

                                                           
51 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik , 257-260. 
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 الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

عوامل االكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية وحتليلها عن  الباحث البيانات سيعرض
 كما يلي:  يف معهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية لدى التالمذة

 المعهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية وفيها: لمحة .أ
 تاريخ المعهد ونشأته .1

 -طوبان-فلمفان–يقع يف سوبار رجوكانت هداية اإلسالمية هي املؤّسسة الذى 
جاوى الشرقية. حتت املؤّسس الشيخ احلاج نور هادي. هلذه املؤّسس مدرسات، هي: راضية 

واملدسة الدينية  واملدسة الثانوية واملدسة املتوسطة الطفال والبستان الطفال واملدسة اإلبتدائّية
 واملدسة لتعليم القرآن واملعهد.

شكور من الشيخ احلاج  إمسهوعنده أخ صغري  ،طوبانهادي بولد الشيخ احلاج نور 
عبد الرحيم تتشابه  الشيخ احلاجعبد الرحيم. قبل التوبة، كانت صفة  الشيخ احلاجأىب 

يعين اغتنام املال من األغنياء البخالء مث يعطه  رادين شيد أو سونان كايل جغا الشيخبصفة 
 إىل الفقراء واملساكني.

عبد الرحيم اهلداية لتوبة. وبعده يتزوج األر ملة. يف  الشيخ احلاج يف يوم األخر ينال
الرياضة النفسه يدعو إىل اهلل أن يكون ولده مدرسا  ومعلما ، فاستجاب اهلل دعاءه حىت 

 يكوناين ولذين معلمني.

يسمل يف النواحى مند الزمان  الشيخ احلاج نور هادييف الزمان املاضي كانت دعوة 
حد صور دعوته أللوهية وتعليم الصالة وتعليم القرآن. وغري ذلك أّن دعوة . أ(PKI)فيكائ 
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ببناء املصّلى ملكان التعليم والعبادة يف تلك القرية. وبىن املصّلى  الشيخ احلاج نور هادي
األول مث اليبىن املصّلى األخر يف املكان املعني حىت يبىن املساجد. ببناء املصّليات واملساجد، 

 أحسن من قبل. تكون الدعوة

، نور هادي حمصن الشيخ احلاجعنده ثالثة أوالد، هم  لشيخ احلاج نور هاديل
نور  حمصن الشيخ احلاج. أما نور هادي معيت الشيخ احلاج ،نور هادي حمخيط الشيخ احلاج

لتعليم  (Langitan)يدرسان إىل املعهد لنجيتان  نور هادي حمخيط الشيخ احلاجو  هادي
 الدين.

الدعوة.  ميلك املعرفة الدينية الواسعة يرجعان إىل بيتهما وخيادمان ولدمها يفبعد أن 
مع أبيه املدرسة اإلبتدائية، وبعد ذلك  نور هادي حمصن الشيخ احلاج، بىن 0005يف السنة 

يبىن نور هادي  حمخيط الشيخ احلاج مع أحيه األصغر نور هاديحمصن  الشيخ احلاجبىن 
يف السنة  ، ويبىن روضة األطفال0003تعليم القرآن يف السنة  املدرسة املتوسطة ومدرسة

، واملدرسة الثنوية يف 0000، واملعهد يف السنة 0001واملدرسة الدينية يف السنة  ،0000
. من أسباب بناء املدرسات ألّن املعهد 5300، والبستان الطفل يف السنة 5330السنة 

 يف املدرسة سواء باملعهد العام.بعيد عن تلك القرية، وأّما علم الذى تعليم 

إىل بيت اهلل، ويدعو ليستطع  نور هادي حمخيط الشيخ احلاجحيخ  0000يف سنة 
يستطع لتحقيقه ويسمية بدار األيتام.  0000أن يبىن املعهد ليتامى. وبعد ذلك يف السنة 

يف الزمان األول عنده سبعة الطالبات يتامى. وميّر الزمان يتطوره وزدار الطلبة ألن كثري من 
خرا، يشوى إسم املعهد الطلبة الذى سوى اليتامى يشرتكون الطلب العلم يف هذا املعهد. أ

 بإسم املدرسة يعين هداية إسلمية.
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يّتخذ منهج التعليم يف هذا املعهد من بعض معهد لنجيتان الموجنان ومعهد سران 
ربية يف الشهر. بذلك تكلف هم  533333رمبان. وتكلف ليتامى جمانا، وغري اليتامى 

لوسادة واحلزانة وأدعوات الغرفة ينالون الوسائالت، منها: الغداء مرّتان يف يوم والسرير وا
 52وسائل األخرى.

 يشمل على:طوبان جاوى الشرقية بمعهد "هداية اإلسالمية"  الوسائل .2
 املسكن (أ

 "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقيةمسكن لتالمذة يف املعهد
تنقسم اىل الثالثة املساكن، الذي يستعملون التالمذة لوضع األال م ولرحا م 
ولعملهم منه: املسكن األوىل الذي يستعمل الطالبات واملسكان الثاىن لتالمذة 
األطفال واملسكان الثالث لتالمذة كبري. كل الغرفتهم تتكون من مخس 

 التالمذة. وكان يف هذه الغرفة فراش واخلذانة.

 مل احلاسوب واللغةمع  (ب

املرافق كاملعمل  "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقيةكان يف املعهد
ليسحل  (WIFI)اللغة. يف معمل احلاسوب معتمد باإلنرتنت للحاسوب و 
كتساب املعلومات. النافعات وكذالك ليتعلمون التالمذة متعدد ال التالمذة 

الذي مشهور يف هذا العصر.  العلم، كعلم الدين أو علم األخر كالتكنولوجي
حيدد املعلم يف استعمال احلاسوب واإلنرتنت، وهناك وقت خاص إلستعماهلم 
يف وفت التعليم فقط لكي ال يضايق اىل الدرس األخر. يستعمل املعمل اللغة 

                                                           

 .5300مايو  00 ،حممد شعرىن, طوبان52 



 
 

54 
 

لتحسني ولنموة اللغة التالمذة يف اإلستماعه و لكالمه و كذالك لتحليل عن 
 ستعمل اللغة العرابية وغري ذالك.الكالم أو  األفالم الذي ي

 املسجد  (ج

هو  "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقيةيف املعهد بعض الوسائل
ستغاسة. تالمذة لعبادات كالصالة واإلعتكاف واإلالذي يستعمل ال ،املسجد
املسجد مسافة بني و  املغريب أو املساء.الك هذا مكان لتعليم يف  الصباح و وكذ
 عشرون مرتا.املعهد حوايل و 

 دار الطباعة  (د

يفيد ملكان يلج التالمذة املرض. إذ  (UKS)التالمذة  دار الطباعة
تالمذة املرض الذي ال يستطيع أن يشرتك يف التعليم فعليه أن يأخد بطاقة 

 .(UKS)اإلذن من هذا املكان 

 تالمذةمكتبة منظمة ال (ه

الذي تتكون من الكتب  تالمذةمنظمة ال كان يف هذا املعهد املكتبة
يستطيع أن يقرأ  تالمذةزيادة املعرفة الية وكتب العامية. لالكتب الدينتنوعة فيها امل

كما يف عبارة أّن كتب هو   مكان األخر، ليقرأ يف مالكتاب فيها أو يستعريه
 .نافذة العامل

 املطعم (و

ليعمل   درس "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقيةيف املعهد تالمذة
يئ إذا يعمله مجاعة سيكون سحال، وهناك شجعة كل شيئ مجاعة ألن كل ش
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. عن أكل ليس املطعميف هذا املعهد يأكل مجاعة يف  تالمذةلذالك ال و الغرية.
 كلهم سواء كان.  ،و الكبريأأو بني األطفال  تالميذةالتالميذ و له فرق بني ال

 الشرقيةطوبان جاوى بمعهد "هداية اإلسالمية" مسؤول ومؤسسة  .3
 فله "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقيةيف املعهداكتسب الغاية 

هذا  . مسؤول ومؤسسةمة حيتاج اىل اهليكل التنظيميهذه منظ منظمة ويف دوره
 :كما ياىلاملعهد  
 نور هادي طياملخ: الشيخ احلاج عبد   املريب (أ
 : أستاذ حممد شعرىن  رئيس العام (ب
 مو علال مفتاحأستاذ  : املعارفرئيس  (ج
 : أستاذ حممد قمار العباد  الكاتب (د
 أستاذ خري األمام : أمني الصندوق (ه
 مو علال مفتاحأستاذ  أستاذ : قسم التعليم واللغة (و
 53عبد العزيزملك أستاذ أغوس  :  قسم األمن (ز

 معهد "هداية اإلسالمية" طوبان جاوى الشرقيةب تالمذةأحوال  .ب

من  اإلسالمية" طوبان جاوى الشرقية أكثرهممعهد "هداية  تالمذةجاء معظم 
جيب  .ايا وجاوى الوسطى وخارج اجلاويالموجنان وبوجونغرا وسوربتوبان احلوهلا كمنطقة 

على كّل تالمذة أن يستخدمو اللغة العربية عند الدراسة والربنامج كمثل احملادثة واخلطابة 
 وغري ذلك.
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الدروس اإلسالمية  ن جاوى الشرقيةطوبامعهد "هداية اإلسالمية"  تالمذةيكسب   
هم يتعلمون علم الفقه وعلم النحو وعلم الصرف  الدروس اإلسالمية يفوالدروس العامية. 

وتوحيد وعقيدة األخالق وحديث واللغة العربية والتاريخ اإلسالمى وغري ذلك. والدروس 
 وغري ذلك. والرياضةالعامية هم يتعلمون درس الرياضيات واللغة اإلندونسية والثقايف 

باستحدام ثالثة اللغات،  طوبان جاوى الشرقيةمعهد "هداية اإلسالمية"  تالمذةكل  
العربية  باللغة تالمذةيوجبون على  اللغة اإلندونسية والعربية واإلجنليزية. يف أنشاط تعلم

 54جيوز باللغة اإلندونسية. واإلجنليزية، ودون أنشاط تعلم

 األعمال اليومية .1

"هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية منذ يف املعهد يعملون التالمذةالذي 
الصباحا اىل ليال منذ إستيقظهم اىل النومهم. و من ععملهم يعملون مجاعتا ومنفردا. عمل 

 55:يومية التالمذة كما ياىل

 األعمال الساعة
 صالة الصبح 30,33-31,33
 قراءة الدعاء 31,33-31,01
 تعّلم الكتاب )الدراسة الدينية( 31,01-30,01
 النظافة 30,01-30,03
 تناول الفطور والغسل 30,03-30,03
 الدراسة يف املدرسة 30,03-00,33
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 صالة الّظهر والدعاء 00,33-00,03
 تناول الغذاء 00,03-00,33
 االسرتاحة 00,33-01,33
 صالة العصر والدعاء 01,33-01,03
 )الدراسة الدينية( تعّلم الكتاب 01,03-00,03
 صالة املغرب والدعاء 00,03-01,33
 قراءة القرآن 01,33-00,33
 صالة العشاء والدعاء 00,33-00,03
 تناول العشاء 00,03-53,33
 تعّلم الكتاب )الدراسة الدينية( 53,33-50,03
 أعمال اإلضايف 50,03-55,03
 النوم 55,03-30,03
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 اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية معهد "هدايةذة فى قائمة التالم .2

 بعدة 5300جاوى الشرقية يف العام  بطوبان تالمذة ىف معهد "هداية اإلسالمية"
  الثالثو  الثاينو  ذة ىف فصل األوىلتكون على ثالثة فصول الدينية. قائمة التالم تالمذة. 00

 كما ياىل:

 ىلالفصل األو  (أ

بطوبان جاوى الشرقية يف العام  اإلسالمية"تالمذة فصل األوىل معهد "هداية 
 تالمذة. قائمة التالمذة ىف فصل األوىل كما ياىل: 50بعدة  5300

سما فصل عمر  رقم 
 1 مفتاح اهلدى  1 15
 2 رزق رمضان  1 12
 3 حممد عمر سئد الفر  1 12
 4 خبري  1 14
 5 فرتي وهيو نينسيه  1 14
 6 إكا فرتي  1 14
 7 عنق مفرخه  1 12
 8 زلفنا محيم  1 12
 9 جك سرتيا  1 11
 10 صفتيا رمحة فرتي  1 14
 11 أشيا احملد  1 13
 12 حممد علي مشافعة  1 16
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 13 حممد هري بود أوتوما  1 16
 14 حممد رصدينتو  1 15
 15 حممد سندي   1 9
 16 أمحد صربين  1 12
 17 حممد هفي حيي  1 16
 18 دمس رزق دوي  1 13
 19 يوغا شحفرتا  1 13
 20 إقا سوسال  1 11
 50 فوزي 0 05

 

 فصل الثانيال (ب

بطوبان جاوى الشرقية يف العام  تالمذة فصل األوىل معهد "هداية اإلسالمية"
 كما ياىل:  ثاينتالمذة. قائمة التالمذة ىف فصل ال 50بعدة  5300

سما فصل عمر  رقم 
 1 عبد الرمحن صلح 2 16
 2 فرت نبال 2 14
 3 إنا نور خسنة 2 14
 4 إرم رسا فرتيا 2 14
 5 حندير فرمنا 2 16
 6 خرية ةالنساء 2 14
 7 خري اهلدى 2 17
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 8 لنتين أغستني 2 14
 9 حممد عزمي 2 15
 10 حممد نزار 2 18
 11 حممد وحيو نور 2 14
 12 حممد دكي 2 18
 13 حممد هدى رمحة 2 17
زكيانندا نور  2 14  14 
 15 نسح الفرح 2 14
 16 نور الفردا القيوم 2 17
 17 نور فرتي 2 15
 18 رهيو ننسة 2 14
 19 رزيق امليدا رخيم 2 14
 20 ارمضاين 2 12
 21 سسكي ينا فرتي 2 13
 22 سييت رفية 2 13
 23 سوغن وحيدي 2 15
 24 صهدء هلوة 2 13
 25 الفة رصد 2 14
 26 وحيو تغوة سفرتا 2 12
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 فصل الثالثال (ج

بطوبان جاوى الشرقية يف العام  تالمذة فصل األوىل معهد "هداية اإلسالمية"
 56كما ياىل:  ثالثتالمذة. قائمة التالمذة ىف فصل ال 05بعدة  5300

سما  فصل عمر  رقم 
 1 ميتا خويتا 3 16
 2 سييت مرحة الصاحلة 3 10
 3 ديان وحيودي  3 50
 4 نعمة الفطريا 3 11
 5 ئمي نور سعدية 3 11
 6 ئناس أغستني 3 10
 7 رمحت هداية 3 10
 8 عزيزة محيم 3 10
 9 فتيمة الصليحة 3 10
 10 سيط هسن حممد 3 10
 11 حممد قمر العباد 3 53
 12 أمى زحرا 3 11
 13 مسفرة النعام 3 10
 14 خري الؤمام 3 53
 15 سييت خليفة 3 55
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 16 لطفي نور عيدا 3 10
 17 سييت نور هداييت 3 50
 18 سييت رفيياة 3 11
 19 حممد نصر اليم هنكي 3 11
 20 حممد شيفاهلل 3 55
 21 أمحد نور األرفني 3 53
 22 دوي أمي نذيرة 3 11
 23 أفيفة املنورة 3 10
 24 سييت نور رمحة 3 11
 25 لطسافا 3 50
 26 عبد السالم 3 10
 50 يويف نور زيين 0 01
فيّن مسيوديأمحد  0 53  51 
 51 عبد القدوس 0 01
 50 أمي رمخويت 0 00
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لدى اللغة العربية كاللغة الثانية عوامل اكتساب عرض البيانات وتحليلها عن ج. 
  فى معهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية. التالمذة

 البيانات االستبانة نتيجة .1

كان مخس عشرة األسئلة االستبانة، ثالثة األسئلة كل العومل الدافع والعمر والتعليم 
 57كما ياىل:  نتيجة البيانات االستبانةيف الرمسي وااللغة األوىل والبيئة. 

 ال نعم عامل
 03 090 الدافع
 21 020 العمر

 006 002 التعليم الرسمي
 10 031 اللغة األولى

 51 080 البيئة
 

 المقابلةالبيانات  نتيجة .2

 قسم التعليم واللغة:و  املعارفكرئيس   مقابلة مع أستاذ مفتاح العلوم،

 الغة العربية الكتساب ةذممن التال دافعكان عامل ال (أ
ألن كثري من التعليم اإلسالم الذي  ةذماألول يعين مطالب كتال دافعال -

 ةذملتال يوجباحلديث الذي عربية، مثل القران و يستعميلون اللغة ال
 استخدام اللغة العربية. لفهم القرآن واحلديث هبذه اللغة
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، ألنه هنا املدرس أو األستاذ إلزام الدافع الثاين هو مطالب املعلمني -
 الطالب على تنشيط يف دراسة اللغة العربية . دافعو 
ة اللغة من مهيعين مبعامل أن جيعل الطالب نشط يف دراسة اللغة العربية  -

كذالك هناك رتجيم أو تفهيم الكتاب اللغة العربية. و ل المث املعلمني،
بية ألهنم ليس العاطلون يف التعليم اللغة العر  ةذمعامل الذي جيعل التال

معتادا على استخدام لغة الغرابية بأنه كاللغة الثاين أو ليس من اللغة اليت 
 الطفال يستعميلون منذ

وعلى النقيض  لفهم اللغة العربية،ون من األسهل سيك عمريف  ةذمأكثر نضجا التال (ب
حيث العامل يلعبون. هم يستطيع أن الذين ما زالوا صغارا وأهنم  ةذممن التال

يف هذه مدرسة  ةذمكان التالو  .فردات من اللغة العربية يف األعمال اليوميةيستعمل امل
 طفالاألأقلهم من و  أكثرهم من الشباب

يف اكتساب اللغة العربية   ةذمساعدة التالمل عهدتعليمات املطبقة يف هذا امل املنهج (ج
. واليت باإلضافة إىل معىن يف اللغة ن الدروس باستخدام اللغة العربيةثانية ألالكلغة 
 جيب أن يطبق على الطالب وقواعد تدرس اللغة العربية و العربية 

يستطيعون : األول هم الذي مل عربيةب اللغة الاستكال  ةذمكان ثالثة حمالت التال
لثلث هم ايستعملون اللغة العربية، الثاين مل يستطيع أن يستعمل القواعد الغاوية و  عن

 .ةذمالتالالذي من الناشطني أو من الشخصيات 
تكون و  ةذمة األوىل اليت ميلكها التالعربية والقواعيد اللغغة اللكتساب املفردات اليف ا  (د

 عربية:ب اللغة الاستكوانع ال وم دواعي
 ألن هم مل يعرفون عن القواعد اللغة  عربيةاألوىل يف إغراق اللغة المرحلة  إذا: دواعي

 عربية.القواعد اللغة ال إستعمال يف قاعد اللغوية إلندونيسيةوانع: إذا م
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يف هذا املعهد بيئة  العربية وكانتكتساب اللغة يف ا  ةذمأن بيئة الغوية تساعد التال (ه
 58.ولكن ال تكون تلك البيئة يف خارج املعهدز ةذمدة اللغة التالهاللغاوية لزيدة ج

 
 مقابلة مع استاذ شعراين، كرئيس العام املعهد:

األول هو رغبة النفس عربية هو الرغبة يف تعليم اللغة ال ةذمعامل الدافع من التال (أ
والثاين هو الدافع من اخآباء واألمهات الذين يرغبون يف إجناب األطفال الذين تعلموا 

عن مصدر العلم  ةذمين أما بالنسبة الدافع داخل نفسك هوإفهام التاليف علوم الد
 عربية.يستعملون اللغة ال هو القرآن الكرمي واحلديث اىل

ألن اللغة العربية هي لغة أجنبية، وهي اللغة اليت مل يتم عقبة يف دراسة اللغة العربية  (ب
أيضا عقبة يف دراسة . اللغة األوىل هي كانوا يستخدمون سابقا  ةذمالتالتعّود على 
 .اللغة العربية

 ن هم يتعلمون يف اللغة يف مدرسة.املعهد أل يف هذا ةذمر التالمالع ال يؤثر (ج
عربية كنظام الدينية يف الدراسة اللغة ال ةذمكان النظام يف هذا املعهد يساعد التال (د

 املدرسة.و 
 59عربية.اللعة ال يف دراسة ةذموكذالك بيئة اللغاوية يف هذا املعهد يساعد التال (ه
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 تحليل البيانات .3
فى معهد "هداية  لدى التالمذةدواعي اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية  (أ

 اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية
 دواعي نسبة على كل (1

 يف كل تأثري لدواعي كميةالعلى البيانات  صيغة

P =
𝑛

𝑁
𝑥100% 

 n  =الدافع والعمر والتعليم الرمسي وااللغة األوىل ل مالعوا مجيع اإلجابات املوافقة على
 .البيئةو 

N  = 60.البيئةوالعمر والتعليم الرمسي وااللغة األوىل و  مل الدافعالعو  علىكل أسئلة 

 عامل الدافع  (أ)

191 :عامل الدافع

228
 x 100%  =83،77%  

 ل الدافع مالعوا مجيع اإلجابات املوافقة على= 191

 ة.ذمالتالمضاعف ستة وسبعون  مل الدافعالعو  علىأسئلة  ثالة=  228

 

 

 

                                                           
60 Arikunto & Suharsimi,  Metodelogi penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara 1998(245 
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 عامل العمر (ب)

 :عامل العمر
163

228
 x 100% =71،49% 

 ل العمر. مالعوا مجيع اإلجابات املوافقة على= 163

 ثالة أسئلة على العومل الدافع مضاعف ستة وسبعون التالمذة.=  228
 عامل التعليم الرسمي  (ج)

116التعليم الرمسي: عامل 

228
 x 100%  =50،87% 

 املوافقة على العوامل التعليم الرمسي.  مجيع اإلجابات= 116

 ة.ذمالتالمضاعف ستة وسبعون  مل الدافعالعو  علىأسئلة  ثالة=  228

 عامل اللغة األولى  (د)

175اللغة األوىل: عامل 

228
 x 100%  =76،75% 

 املوافقة على العوامل اللغة األوىل.  مجيع اإلجابات= 175

 ة.ذمالتالمضاعف ستة وسبعون  مل الدافعالعو  علىأسئلة  ثالة=  228

 عامل البيئة  (ه)

 :عامل البيئة
183

228
 x 100%  =80،26% 

 . البيئةاملوافقة على العوامل  مجيع اإلجابات= 183

 ة.ذمالتالمضاعف ستة وسبعون  مل الدافعالعو  علىأسئلة  ثالة=  228
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  على الموانع نسبة مئوية لدواعي (2

 على موانع لدواعي على البيانات كمية صيغة

P =
𝑛

𝑁𝑥76
 𝑥 100% 

 n  =مجيع اإلجابات املوافقة  

N  =61كل أسئلة 

𝑛: دواعي

76𝑥𝑁
 𝑥 033%= 828

1140
 𝑥 033%=05،00% 

 . مجيع اإلجابات املوافقة= 828

 ة.ذمالتالمضاعف ستة وسبعون مل من مجيع العو أسئلة  مخسة عشر=  1140

 مئوية عن جميع الدواعي (3
 لدواعي كميةالبيانات  على  صيغة

P =
𝑛

𝑁(𝑛)
𝑥100% 

n  =ل الدافع والعمر والتعليم الرمسي وااللغة األوىل مالعوا على مجيع اإلجابات املوافقة
 .البيئةو 

N (n = )62 مجيع اإلجابات املوافقة 

 

                                                           

 .245 المرجع، نفس61 

 .245 المرجع، نفس62 
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 عامل الدافع  (أ)

191 :عامل الدافع

828
 x 100%  =23،06%  

 الدافع.ل مالعوا مجيع اإلجابات املوافقة على= 191

 .مجيع اإلجابات املوافقة=  828

 عامل العمر  (ب)

 :عامل العمر
163

828
 x 100% =19،68% 

 ل العمر.مالعوا مجيع اإلجابات املوافقة على= 163

 .مجيع اإلجابات املوافقة=  828

 عامل التعليم الرسمي (ج)

116التعليم الرمسي: عامل 

828
 x 100%  =14،00% 

 املوافقة على العوامل التعليم الرمسي. مجيع اإلجابات= 116

 املوافقة. مجيع اإلجابات=  828
 عامل اللغة األولى (د)

175اللغة األوىل: عامل 

828
 x 100%  =21،13% 

 املوافقة على العوامل اللغة األوىل. مجيع اإلجابات= 175

 مجيع اإلجابات املوافقة.= 828
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الدافع

العمر

المتعليم
الرسمي

اللغة األولى

البيئة

عن البيانات الكمية جلميع الدواعيالتخطيط الدائري 

 عامل البيئة (ه)

 :عامل البيئة
183

828
 x 100%  =22،10% 

 .بيئةاملوافقة على العوامل ال مجيع اإلجابات= 183

 املوافقة. مجيع اإلجابات= 828
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 الشرح عن دواعي الذي يعتمد على تحليل البيانات والرسم البياني كما يلي :

هداية “أكرب الداع  يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية لدى التالمذة ىف معهد  .1
. ألن الدافع % 50،30بطوبان جاوى الشرقية هي عامل الدافع، ” اإلسالمية

واملطالب يف نفس تالمذة املكلفة بوجوب فهم الشريعة اإلسالمية عميقا ودقيقا. 
كرمي واحلديث الشريف اليت تتحدث ومصادر اإلسالم األساسية فيها هي القرآن ال

باللغة العربية. وبدون شكل املباشر، على تالمذة أن يفهمون اللغة العربية فهما من 
معاين القرآن واألحاديث النبوية وكذلك حمتويا م. يساوي بنظرية عوامل اكتساب 

إن يف اكتساب اللغة الثانية رأي يأكد أن لكل أحد رغبة وتشجيع اللغة الثاين 
قصد يقصد به يف تعليم اللغة الثانية مييل إىل جناحه من أن يتعلم دون رغبة و أ

 وبرومي 0005 (Gardner) وغاردنري (Lambert) وتشجيع وقصد. المبريت

الدافع العمر المتعليم الرسمي اللغة األوال البيئة

Series 1 23.06 19.68 14 21.13 22.1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

عن البيانات الكمية  جلميع الدواعيشريط الرسم البياني
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(Brown) 0013 وأليس (Ellis) 0010  هم حيثون على حصيلة تعلم اللغة إذ
 63يف صاحب التعليم. الدافعيوجد 

والدافع اخآخر سوى ذلك )الدافع الداخلي(، هو الدافع اخلارجي من تشجيع اخآباء 
واألمهات واألساتيذ. ومن تشجيع اخآباء واألمهات الرجاء لولدهم يف التعلم داخل 
املعهد كي يكون قادرا على فهم علوم الدين الذي يشمل على علوم القرآن وعلوم 

ة. ومن تشجيع األساتيذ إعطاء املشورة واملداخلة األحاديث النبوية وعلوم اللغة العربي
للطلبة كي يتعلموا باجلهد والنشاط. وسوى ذلك يف تشجيع تالمذة التدريبات 

 والتمرينات املتعلقة باللغة العربية، على سبيل املثال الرتمجة وفهم الكتب العربية. 
هداية “ة ىف معهد الداع  الثاين يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية لدى التالمذ .2

. ألن البيئة أمر % 55،03بطوبان جاوى الشرقية هي عامل البيئة، ” اإلسالمية
مهم يف شخصية تالمذة على فهم اللغة العربية بسرعة. البيئة يف املعهد هي بيئة 
إسالمية، واللغة املستخدمة يف معظم الربنامج هي اللغة العربية، وهذا الذي يسبب 

البحوث  إنيساوي بنظرية عوامل اكتساب اللغة الثاين  العربية. على سرعة فهم اللغة
عن اللغة البيئوية شرط يف حصول التعريف العميق عن عملية اكتساب اللغة. إذا 
أردنا أن نعرف أكثر معرفة عن ظاهر اللغة وما حصل عليه، علينا أن نعرف دعم 

أن جودة بيئة  0011 :00( Dulayرأى دوالي ) غة.البيئة يف عملية اكتساب الل
 64اللغة مهمة لنجاح الطالب يف اكتساب اللغة اجلديدة.

 

                                                           
63 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik , 249 

64 Imam Suyitno, Dimensi-Dimensi Startegi Pembelajarab Bahasa Kedua, 
(Malang:IKIP Malang دون السنة) 35 
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هداية “ىف معهد  لدى التالمذةالداع  الثالث يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية  .3
. ألن % 50،00بطوبان جاوى الشرقية هي عامل اللغة األوىل، ” اإلسالمية

تالمذة يف املعهد حني ذاك من املبتدئني، مبعىن أهنم مل يعرفوا قواعد اللغة العربية، 
حىت يكون كالمهم معتمدا على قواعد اللغة االندونيسية يف اخلطوة األوىل وإن كان 

. وبعد فهمهم على قواعد اللغة العربية فسوف  (SPOK)عربيا، املثال س.ف.أو.ك
اعد اللغة االندونيسية قليال فقليال إىل قواعد اللغة العربية. ينقص استخدامهم يف قو 

يساوي بنظرية عوامل اكتساب اللغة الثاين إن أّكدت النظرية التقابلية أّن جناح تعّلم 
اللغة الثانية مؤثّر من الناحية اللغوية اليت استوعبها الطالب. فاستخدام اللغة الثانية 

ب اللغة األوىل املستوعبة هلا أكثر متشاهبا باللغة هي عملية االنتقال. إذا كان تركي
املدروسة فيسّبب السهو لة يف عملية االنتقال. وبالعكس إذا اختلف الرتكيب بينهما 
فيسّبب الصعوبة الستيعاب اللغة الثانية. بناء على النظرية التقابلية إذا كثر 

ب الصعوبة أكثر عند االختالف بني اللغة األوىل املستوعبة واللغة املدروسة فيسبّ 
 .65الطالب يف حماولة استيعاب اللغة الثانية

هداية “الداع  الرابع يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية لدى التالمذة ىف معهد  .4
. ألن معظم % 00،01بطوبان جاوى الشرقية هي العامل العمر، ” اإلسالمية

ما زال يف مرحلة املراهقة، بطوبان جاوى الشرقية ” هداية اإلسالمية“التالميذ معهد 
ولو كان بعضهم يف مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب. املراهقة هو عمر ناضج 
للتالمذة ألن يف تلك املرحلة محاسة باهرة وسرعة حفظ املفردات وسرعة يف فهم 
قواعد اللغة العربية. والعمر النافذ يف تعمق اللغة العربية يكون يف الفصل األول من 

يساوي بنظرية عوامل  توسطة إىل الفصل الثاين من املدرسة الثانوية.املدرسة امل

                                                           
65 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik , 257 
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وهناك رأي عام، أن األ"فال ينجحون يف اللغة الثانية أكثر اكتساب اللغة الثاين إن 
األطفال يقبلون اللغة الثانية أسهل، والبالغني يصعبون يف اكتساب و من البالغني. يبد

وجود فرضية مرتبطة بسّن احلرجة لتعليم اللغة  إتقان اللغة الثانية. والرأي يوجه إىل
الثانية. وقد يشرح بعض اللغويني األرى من الناحية الطبيعية واملعرفة والفعالية حلث 

للرأي  0010 (Roberts)وروبريتس  (Penfield)تلك الفرضية. كما ورده فانفيلد 
 لرأي 0001 (Krashen)وخرشني  0001 (Rosansky)الطبيعي، وروسانسكي 

 66لرأي الفعايل. 0001 (Schuman)وشخومان  0000 (Taylor)املعرفة، وتيلور 
هداية “ىف معهد  لدى التالمذةدواعي اخلامس يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية  .5

. ألن % 00،33بطوبان جاوى الشرقية هي عامل التعليم الرمسي ، ” اإلسالمية
التعليم الرمسي تشمل على دروس اللغة العربية أيضا. هناك، على تالمذة أن حيفظون 
املفردات العربية وأن يتعلموا قواعد اللغة العربية. يف البيئة الرمسية تعليم القواعد،  
كالنحو والصرف سريا لرتقية جودة اللغة  و تالمذة الذي ال يوجد يف البيئة العاملية. 

يف البيئة الرمسية معّد حبال اللغة االصطناعية. يساوي بنظرية عوامل  سوى ذلك،
اكتساب اللغة الثاين إن تطبيق اكتساب اللغة الرمسية يؤثر إىل سريعة وجناحة تعليم 
اللغة ألن مجيع املتغريات احملتوجة إليها مستعدة وعمدا. زكذلك الفصل كبيئة 

بيئة االكتساب الطبيعي. يذكره ستبريل اكتساب اللغة الثانية الرمسية خيتلف جدا ب
(Steiberg) :خصائص تعليم اللغة يف الفصل على مخسة أشياء 

البيئذذذة املكتسذذذبة فيذذذه يتذذذوفر هبذذذا العوامذذذل النفسذذذية االجتماعيذذذة مذذذن املناسذذذبات  .6
 واألنظمة املستخدمة.

                                                           
66 Prof. Dr. Hendry Guntur Tarigan, Pengajaran Kedwibahasaan (Bandung:Angkasa), 
1988.7 



 
 

75 
 

تطبيذذذذق املنتخبذذذذات مذذذذن املعلذذذذم علذذذذى بيانذذذذات صذذذذوتية علذذذذى حسذذذذب املذذذذنهج  .7
 املستخدمة فيه.

مي قواعذذد األسذذاليب صذذرحيا الرتفذذاع جذذودة الطذذالب لغويذذة اليذذدركون يف تقذذد .8
 بيئة طبيعية.

 تقدمي البيانات واألحوال اللغوية الصناعية خمتلفا عن البيئة اللغوية. .9
تقذذذذدمي األدوات التعليميذذذذة ككتذذذذاب وورقذذذذة العمذذذذل والسذذذذبورة والوظيفذذذذة  .10

 67وغريها.

 

فى معهد "هداية اإلسالمية"  لدى التالمذةموانع اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية  (د
 بطوبان جاوى الشرقية

 موانع نسبة على كل (1

 على البيانات كمية ملوانع يف كل تأثري صيغة

P =
𝑛

𝑁
𝑥100% 

n  = ل الدافع والعمر والتعليم الرمسي وااللغة األوىل مالعوا علىمعارض مجيع اإلجابات
 .البيئةو 

N  = 68.البيئةوالعمر والتعليم الرمسي وااللغة األوىل و  مل الدافعالعو  علىكل أسئلة 

 

                                                           
67 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik , 254 

68 Arikunto & Suharsimi,  Metodelogi penelitian,245 



 
 

76 
 

 

 عامل الدافع (أ)

37 :عامل الدافع

228
 x 100% =16،22%  

 ل الدافع مالعوا علىعارض مجيع اإلجابات امل= 37

 ة.ذمالتالمضاعف ستة وسبعون  مل الدافعالعو  علىأسئلة  ثالة=  228

 عامل العمر (ب)

 :عامل العمر
65

228
 x 100% =28،50% 

 ل العمرمالعوا علىعارض مجيع اإلجابات امل= 37

 ة.ذمالتالعمر مضاعف ستة وسبعون مل الالعو  علىأسئلة  ثالة=  228

 التعليم الرسميعامل  (ج)

112التعليم الرمسي: عامل 

228
 x 100%  =49،12% 

 ل التعليم الرمسي.مالعوا علىعارض مجيع اإلجابات امل= 112

 ة.ذمالتالالتعليم الرمسي مضاعف ستة وسبعون مل العو  علىأسئلة  ثالة=  228

 اللغة األولىعامل  (د)

53اللغة األوىل: عامل 

228
 x 100%  =23،24% 

 ل اللغة األوىل.مالعوا علىعارض مجيع اإلجابات امل= 53
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 ة.ذمالتالاللغة األوىل مضاعف ستة وسبعون مل العو  علىأسئلة  ثالة=  228

 عامل البيئة (ه)

 :عامل البيئة
45

228
 x 100%  =19،73% 

 .البيئةل مالعوا علىعارض مجيع اإلجابات امل= 45

 ة.ذمالتالمضاعف ستة وسبعون  البيئةمل العو  علىأسئلة  ثالة=  228

 

 على الدواعي نسبة مئوية لموانع (2

 دواعيالعلى  ملوانع على البيانات كمية صيغة

P =
𝑛

𝑁𝑥76
 𝑥 100% 

 n  =ةعارضامل مجيع اإلجابات 

N  =69كل أسئلة 

𝑛: موانع

76𝑥𝑁
 𝑥 033%= 312

1140
 𝑥 033%=50،00% 

 . ةعارضمجيع اإلجابات امل= 312

 ة.ذمالتالمضاعف ستة وسبعون مل من مجيع العو أسئلة  مخسة عشر=  1140
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 مئوية عن جميع الموانع (3

 ملوانع على البيانات كمية صيغة

P =
𝑛

𝑁(𝑛)
𝑥100% 

n  =الدافع والعمر والتعليم الرمسي وااللغة األوىل ل مالعوا على ةعارضمجيع اإلجابات امل
 .البيئةو 

N (n = )70املعارضةجابات اإل مجيع 

 عامل الدافع  (أ)

37 :عامل الدافع

312
 x 100% =11،85%  

 .دافععلى العوامل ال ةعارضاملجابات اإل مجيع= 37

 ة.عارضاملجابات اإل مجيع= 312

 عامل العمر (ب)

 :عامل العمر
65

312
 x 100% =20،83% 

 .عمرعلى العوامل ال ةعارضامل مجيع اإلجابات= 65

 ة.عارضامل مجيع اإلجابات= 312
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 التعليم الرسميعامل  (ج)

112التعليم الرمسي: عامل 

312
 x 100%  =35،89% 

 .تعليم الرمسيعلى العوامل ال ةعارضامل مجيع اإلجابات= 112

 ة.عارضامل مجيع اإلجابات= 312

 اللغة األولىعامل   (د)

53اللغة األوىل: عامل 

312
 x 100%  =23،24% 

 .لغة األوىلعلى العوامل ال ةعارضامل مجيع اإلجابات= 53

 ة.عارضامل مجيع اإلجابات= 312

 عامل البيئة  (ه)

 :عامل البيئة
45

312
 x 100%  =14،42% 

 .بيئةعلى العوامل ال ةعارضامل مجيع اإلجابات= 45

 ة.عارضامل مجيع اإلجابات= 312
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الدافع

العمر

المتعليم 
الرسمي

اللغة األولى

البيئة

عن البيانات الكمية  جلميع املوانعالتخطيط الدائري 

 

 

الدافع العمر المتعليم الرسمي اللغة األوال البيئة

Series 1 11.85 20.83 35.89 23.24 14.42
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 عن موانع الذي يعتمد على تحليل البيانات والرسم البياني كما يلي :الشرح 

أكرب املانع يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية لدى التالمذة ىف معهد "هداية  .1
. ألن %01،10،  اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية هي عامل التعليم الرمسي

ي. والتعليم الطبيعي أسهل التعليم الطبيعي أحب لدى التالمذة من التعليم الرمس
فهما لديهم، ألهنم يفهمون اللغة العربية دون شعور ووعي. وأما التعيلم الرمسي 

يساوي بنظرية عوامل  فيطلب تالمذة أن يتبعوا منهج التعليم خطوة فخطوة.
بيئة الفصل تركز صواب اكتساب القواعد واللغات  اكتساب اللغة الثاين إن

اكتساب اللغة الثانية الرمسية قليل لكن و  (0015 :00 ،(Dullay) )دويلاملتعلمة
االحتمال للحصول على الناطقني القادرين االتصال طبيعية كما ناطق اللغة 

 71. األصلية
هداية “املانع الثاين يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية لدى التالمذة ىف معهد  .2

. ألن % 50،50، بطوبان جاوى الشرقية هي عامل اللغة األوىل” اإلسالمية
فيه وقت يعّود تالمذة على تغيري قواعد اللغة األوىل عند استخدام قواعد اللغة 
العربية اليت مل يستخدمها تالمذة من قبل. وإذا كانت قواعد اللغة األوىل ثابتة يف 
 أنفسهم حني تطبيق اللغة العربية فسوف تزعجهم يف عملية تعمق اللغة العربية.

وقد اعتمد اللغويون يف اكتساب  مل اكتساب اللغة الثاين إنيساوي بنظرية عوا
اللغة الثانية أن اللغة األوىل له أثر يف عملية اكتساب اللغة الثانية عند الطالب 
واّدعيت اللغة األوىل مزعجة يف عملية اكتساب اللغة الثانية. ألن أقام الطالب 

وهذا  .استخدام اللغة الثانيةبنقل عناصر اللغة األوىل عمدا أوغري متعمدا يف 
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يسّبب التدّخل اللغوي أواألخطاء. هل ميكن تقليل التدّخل اللغة األوىل يف 
 72اكتساب اللغة الثانية

هداية “ىف معهد  لدى التالمذةاملانع الثالث يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية  .3
طالبة . ألن % 53،10بطوبان جاوى الشرقية هي عامل العمر، ” اإلسالمية

من املرحلة الطفولة واملرحلة املراهقة. املشكلة اليت يواجهها تالمذة عند املرحلة 
الطفولة هي اللعبة والتسلية، ألهنما مناسبتان على دنياهم. واملشكلة اليت 
يواجهها تالمذة عند املرحلة املراهقة هي دعوة عمرهم وإراد م بالتعلم يف 

على تركزهم يف تعمق اللغة العربية. يساوي  اجلامعة والعمل والنكاح، حىت تزعج
 بنظرية عوامل اكتساب اللغة الثاين إن خيص من سريعة جناح تعليم اللغة الثانية:

ويف اكتسذاب نظذام صذويت أونطقذي،  األطفال حيصلون عليه مذن البذاغلني. .د
 .كثري منهم يبلغون النطق كناطق أصلي

مذذل علذذى رتكيذذب" واجلالبذذالغون يقذذدمون سذذريعا مذذن األطفذذال يف جمذذال "ال .ه
 األقل يف بداية التعليم.

 73.األطفال ينجحون أكثر من البالغني وبعدم السريع دائما .و
هدايذة “ىف معهذد  لذدى التالمذذةاملانع الرابع يف اكتساب اللغذة العربيذة كلغذة ثانيذة  .4

. ألن بعذذض % 00،05بطوبذذان جذذاوى الشذذرقية هذذي عامذذل البيئذذة، ” اإلسذذالمية
 تالمذة يف املعهد من تالمذة اخلارجية. املضايقة الذيت تصذدر مذن تالمذذة اخلارجيذة
هذذي تذذدعوا إىل تالمذذذة الداخليذذة )الذذذين يسذذكنون يف املعهذذد( ليلعبذذوا معهذذم خذذارج 

علم وتعمذذذذق اللغذذذذة العربيذذذذة. وهذذذذذا يذذذذأثر بعذذذذدم املعهذذذذد حذذذذىت يفسذذذذد تركذذذذزهم يف الذذذذت
سعاد م يف املعهد. وصعبة اسذتخدام اللغذة العربيذة خذارج املعهذد عنذد أيذام العطلذة 
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أو الرجذذوع، وهذذذه تسذذبب إىل نسذذيان تالمذذذة علذذى مذذا تعلمذذم يف املعهذذد مذذن علذذوم 
( Milonاللغة العربية. يساوي بنظرية عوامل اكتساب اللغذة الثذاين إن أقذام ميلذون )

البحذذذذذوث ودلّذذذذذت علذذذذذى أن لغذذذذذة األصذذذذذدقاء هلذذذذذا  0000( Plannوبذذذذذالن ) 0000
أن أهذذذم الشذذذيء يف  0010( Dulayاأكذذذرب مذذذن لغذذذة املعلّذذذم. لذذذذلك، رأى دوالي )

 اكتساب اللغة الثانية هو إعداد األصدقاء يف اللغة املدروسة.

تشذذابه أن لغذذة املعلّذذم  0010:1( Krashenنذذتكّلم عذذن لغذذة املعلّذذم، رأى كراشذذني )
بلغذذة اخآبذذذاء ألن اللغذذذة املسذذتخدمة هذذذو اللغذذذة القصذذذرية البسذذيطة عنذذذد االتصذذذال مذذذع 

رأى أن لغذذة املعلذذم هذذي لغذذة بسذذيطة  0000 ،0000( Gaiesالطالذذب. جذذايس )
. فلغذة 0000( Henzlمضبوط بقدرة كفاءة الطالب املخاطب يف الكذالم هنذزل )

 .74قاءاملعّلم هلا دور يف تأثري الطالب أقل من لغة األصد

املانع اخلامس يف اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية لدى التالمذة ىف معهد  .5
. ألن % 00،11بطوبان جاوى الشرقية هي عامل الدافع ” هداية اإلسالمية“

بعض تالمذة الذين يتعلمون يف املعهد ليس من إرادة أنفسهم مجيعا، وهذا احلال 
العربية. وبعضهم الجيد  يأثر بعدم جهدهم يف تعلم علوم الدين واللغة

التشجيعات من والديه، وهذا يسبب إىل ضياع احلماسة يف بعض األحيان عند 
يف اكتساب  يساوي بنظرية عوامل اكتساب اللغة الثاين إنالتعلم يف املعهد. 

قصد يقصد به يف تعليم و اللغة الثانية رأي يأكد أن لكل أحد رغبة وتشجيع أ
 ه من أن يتعلم دون رغبة وتشجيع وقصد. المبريتاللغة الثانية مييل إىل جناح

(Lambert) وغاردنري (Gardner) 0005 وبرومي (Brown) 0013 وأليس 
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(Ellis) 0010  يف صاحب  الدافعهم حيثون على حصيلة تعلم اللغة إذ يوجد
 75التعليم.
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 باب الرابع

 اإلختتام

واإلفرتاحات الىت تتعلقة بنتيجة هذا البحث يشمل هذا الباب على اخلالصة البحث 
 :العلمى

 الخالصة .أ

بناء على التحليل الذي قامت به الباحئة يف حتليل البيانت السابقة، فتستطيع الباحئة أن 
 تلخص كما يلي:

اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية لدى تالمذة ىف معهد "هداية اإلسالمية"  دواعي .1
 كما يلي:  بطوبان جاوى الشرقية

. ألن الدافع واملطالب يف نفس تالمذة. والدافع %50،30عامل الدافع،  .أ
اخآخر سوى ذلك )الدافع الداخلي(، هو الدافع اخلارجي من تشجيع اخآباء 

 واألمهات واألساتيذ.
. ألن البيئة أمر مهم يف شخصية تالمذة على فهم %55،03عامل البيئة،  .ب

 اللغة العربية بسرعة.
. ألن تالمذة يف املعهد حني ذاك من املبتدئني، %50،00األوىل، عامل اللغة  .ج

 مبعىن أهنم مل يعرفوا قواعد اللغة العربية، ولالستخدام قواعد اللغة االندونيسية.
. ألن معظم التالمذة ما زال يف مرحلة املراهقة، %00،01العامل العمر،  .د

ة باهرة وسرعة حفظ املراهقة هو عمر ناضج للتالمذة ألن يف تلك املرحلة محاس
 املفردات وسرعة يف فهم قواعد اللغة العربية.
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. ألن التعليم الرمسي تشمل على دروس اللغة %00،33، عامل التعليم الرمسي .ه
 .العربية

اكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية لدى تالمذة ىف معهد "هداية اإلسالمية"  موانع .2
 كما يلي:  بطوبان جاوى الشرقية

. ألن التعليم الطبيعي أحب لدى تالمذة %01،10،  التعليم الرمسيعامل  .أ
 من التعليم الرمسي.

. ألن فيه وقت يعّود تالمذة على تغيري % 50،50عامل اللغة األوىل،   .ب
قواعد اللغة األوىل عند استخدام قواعد اللغة العربية اليت مل يستخدمها 

 تالمذة من قبل.
املشكلة اليت يواجهها تالمذة عند املرحلة  . ألن% 53،10عامل العمر،  .ج

الطفولة هي اللعبة والتسلية، ألهنما مناسبتان على دنياهم. واملشكلة اليت 
يواجهها تالمذة عند املرحلة املراهقة هي دعوة عمرهم وإراد م بالتعلم يف 

 اجلامعة والعمل والنكاح، حىت تزعج على تركزهم يف تعمق اللغة العربية.
. ألن بعض تالمذة يف املعهد من تالمذة % 00،05ئة، عامل البي .د

هي تدعوا إىل تالمذة  اخلارجية. املضايقة اليت تصدر من تالمذة اخلارجية
الداخلية )الذين يسكنون يف املعهد( ليلعبوا معهم خارج املعهد حىت يفسد 

 تركزهم يف التعلم وتعمق اللغة العربية.
ة الذين يتعلمون يف املعهد ليس . ألن بعض تالمذ% 00،11عامل الدافع  .ه

من إرادة أنفسهم مجيعا، وهذا احلال يأثر بعدم جهدهم يف تعلم علوم الدين 
 واللغة العربية.
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 اإلفتراحات  .ب

 الباحئث تريد أن تعطي االقرتاحات يف هذا البحث وهي:

ترجو الباحئث ملن يريد أن يتطور قدرة يف اللغة األجنبية عليهم أن يستعملوا تلك  .1
 .ىف معهد "هداية اإلسالمية" بطوبان جاوى الشرقية غة باملمارسة خاصة للتالمذةالل

وترجو ملكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية "موالنا مالك إبراهيم" ماالنج أن تزيد  .2
 وتستو يف املراجع علم اللغة العربية خاصة لعلم اللغة النفسي.

كثريا من األخطاء والنقصان. وترجو من القرائني أن يصححو هذا البحث ألن فيه   .3
وعسى أن يكون هذا البحث نافعا لطالب اجلامعة لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا 

 ونشأة علوم العربية وخاصة يف علم اللغة النفسي.
لزيادة اهلماسة يف إتقان اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكرمي. وزيادة دواعي وترجو  .4

 .واإلنسان اللعائالت والطالب اللغة العربيةيف اكتساب 
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