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جامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنجىذهالرسالةتقدـإذل
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لإستهال  


 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ٔأَنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْون إنآّ 

 

 صدق اهلل العظيم
  

                                                           

ٕالقرآفالكرمي،سورةيوسفآية:1
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 اإلهداء
 

أىدمىذهالرسالةإرل:

يذؿجهدهمادياكركحيالنجاحبنتو،الذمعشاكيرأيب

،اليتأفاضتمهمتهاعٍتايلياواتيكأمي

،الذينأعطىٍتالدعمسواءأخبلقياكماديامنالبدايةاذلأسرتي كبير المحبوبينكإذل

النهايةيفدراساتالعلياّتامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج

قسمتعليماللغةالعربيةيفدراساتالعلياّتامعةيرالماجستينأصدقاء المحبوبكإذل

موالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج

يفقسمتعليماللغةالعربيةّتامعةموالنامالكإبراىيماألستاذات جميع األساتيذ و كإذل

اإلسبلميةاٟتكوميةماالنج

علىكجوداألمةكبقائهاكإذلالذين٭ترصوفعلىاللغةالعربيةحرصهم
 





أقوؿشكراجزيبلكجزاكماأحسناٞتزاء



 
 

 ط
 

 مستخلص البحث
ـ،اساليباإلتصاؿاللغومالتعليميلدلالطلبةاألجانبباللغةالعربيةمعمنسوبٕٙٔٓكاشفةالسجاايلسا،

دراساتالعلياّتامعةموالنامالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج،رسالةا١تاجستَت،قسمتعليماللغةالكلية
آدـ،(الدكتورفيصل٤تمودٔامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلمية.ا١تررؼ:ّتالعربية،كلياتالدراساتالعليا

(الدكتورنورىادم.ٕ
 تصاؿ،الطلبةالعربية،منصوباٞتامعةأساليباالالكلمات المفتاحية :

 
البحث٣تاؿالتعليم يراد للمجاؿالتعليمي. كائنو اإلنسافكلاجملاالتاٟتيوية،كما إفاالتصاؿحاجة
اٞتامعة ٢تذه اٟتكوميةماالنجبكلياتالدراساتالعليا. مالكابراىيماالسبلمية موالنا ّتامعة اٞتامعيخاصة

فالطبع،ذلكعددالطلبةكليسمنا أكالقوميةبلتناكلتالطلبةاألخرلمنخارجإندكنيسيا. الية لطلبة
٭تتملإذلا١تراكلالتواصلية٢تممناألمورالتعليمية.

٣تاالتاإلتصاؿاللغومالتعليميكتأسيساعلىالنظرلدلالباحثة،فوجدتتركيزالبحثعنها:مانواحي
موالنامالكاسبابسوءالفهملدلالطلبةاألجانبباللغةالعربيةمعمنسوبكليةالدراساتالعلياّتامعةمث

 .إبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج
بمنهجدراسةاٟتالةكىيكصفظواىردخلالكيفيللوصوؿإذلاألىداؼا١ترجوة،فيعتمدالبحثعلىا١ت

ك كاساليبو العربية الطلبة اتصاؿ الدراساتالعليا يف اٟتكوميةمركبلتو االسبلمية مالكابراىيم موالنا ّتامعة
ا١تعينةللبحث.ماالنج.ٕتمعالبياناتباستخداـطرؽا١تبلحظةكا١تقابلةباألطراؼ

(أفاتصاؿبُتالطلبةاألجانبمعٔكبعد٘تاـإجراءالبحثكٖتليلوفوصلتالباحثة:إذلنتائجالبحث:
متنوعةمناألشكاؿ.أماتوضيحومرهودمنكجهتانظر:)أ(انطبلقامنالنوع،اتصاؿبُتالطلبةمنسوب٢تم

ا١توضزع، من انطبلقا )ب( مباشرة، كغَت مباشرة اتصاؿٓتبلؿ إذلشكلُت٫تا منسوبينقسم األجانبمع
يامعااضرين(،٪توذجاإلتصاؿاتصاؿبينهمينقسماذلثبلثة٪تاذجىي٪توذجاإلتصاؿالسويل)بُتالطلبةليب

(ٕتفاعلي)بُتالطلبةليبيامعالطلبةاإلندكنيسية(،ك٪تاذجاإلتصاؿشراـ)بُتالطلبةليبيامعموظفياٞتامعة(.
ىناؾثبلثة٣تاالتاإلتصاؿبُتالطلبةاألجانبمعمنسوبىو٣تاؿالتعليمك٣تاؿا١تعاملة،ككذلك٣تاؿادارة

أسبابسوءالفهميفاإلتصاؿبُتالطلبةاألجانبمعمنسوبألفعواملالرخصيةمنثنائي(ٖااضرة،
٥تتلفةكعواملالطبيعةكالثقافةالية.

)ااضرينكالطلبة باألطراؼا١تعينة العربية ىيتناكؿاتصاؿالطلبة فا٠تبلصة البحث، إذلأسئلة استنادا
ْتسبالظركؼك  عناألخرلكا١توظفُت( ا١توجود النظرم باإلطار فتتأكدىا اللغة. ٓتبلؿ ا١تتواجدة األحواؿ

 (.اتصاؿشراـ،كاالتصاؿالتفاعلي،كالسويلالعناصرا١تتوفرةيفالنظريات)نظريةاتصاؿ
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 Communication is a human need in all areas of life. That is Including in 

education and learning. The mean for both in this study is education and learning 

at the University level Postgraduate in State Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim Malang. This campus received a lot of students who not only comes from 

the local area or within the country but also accepted foreign students. Of Course, 

in communication proccess, the foreign students find communication problems 

relating to matters of education and learning. 

Based on observations, researchers determined the focus of the research about 

their communication patterns that is  what kinds of communication arabic the 

scope and the things that cause misunderstandings between foreign students with 

academicians? Thus it can be detected that the purpose of this research is to know 

the pattern of their communication with the parties. 

To get point of goal, this research is designed by using a qualitative approach 

with case study research type. The method of collection data in this research by 

using the observation and interview. 

After researching and analyzing data, the researchers found some things as :  

1) The communication between foreign students and academicians has many 

varieties and the explanation will be seen from two points as (a) It will be seen as 

the varieties which explain that the communication between foreign students and 

academicians has two varieties which are the direct communication and indirect 

communication. (b) It will be seen as the object which divided into 3, there are 

Laswell communication model (between the Libyan students and lectures), 

interactional communication model (between Libyans and Indonesian students), 

and Schraam communication model (between Libyan students and the college 

employees), 2) There are three communication fields between foreign students 

and academicians,  there are learning field, interaction field, and administration 

field, 3) The misscommunications between foreign students and academicians 

causes of the difference personality factors, characters and cultures. 

Based on the problems, then the conclusion is the reaching communication 

arabic students with campus parties cannot be separated from the roles of the 

language as well as the context of place and time. It was also strengthened with 

conformity with the elements contained in the communication theories in the 

cornerstone of research (The Lashwell communication theory and constructional 

theory and Shram theory) 
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Komunikasi merupakan kebutuhan manusia dalam segala bidang kehidupan. 

Diantaranya bidang pendidikan dan pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan bidang 

pendidikan dan pembelajaran dalam penelitian ini adalah pendidikan dan pembelajaran di 

tingkat universitas khususnya Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Kampus ini menerima banyak mahasiswa yang tidak hanya berasal dari daerah setempat 

atau dalam negeri saja tetapi juga menerima mahasiswa luar negeri. Tentunya dalam 

berkomunikasi, mahasiswa luar negeri tersebut mendapati permasalahan komunikasi yang 

berkaitan dengan urusan-urusan pendidikan dan pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan, peneliti menentukan fokus penelitian yang berkaitan dengan 

komunikasi mereka yaitu apa saja jenis atau macam-macam komunikasi, ruang 

lingkupnya serta hal-hal yang menyebabkan kesalahpahaman antara mahasiswa asing 

dengan civitas akademika. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pola komunikasi mereka dengan pihak-pihak tersebut. 

Untuk sampai pada tujuan yang diharapkan, penelitian ini dirancang menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara. 

Setelah selesai penelitian dan analisis dari data yang diperoleh, peneliti menemukan 

beberapa hal sebagai berikut: 1) Komunikasi antara mahasiswa asing dengan civitas 

akademika memiliki beraneka macam bentuk. Adapun penjabarannya dilihat dari dua 

sudut pandang,: (a) Dilihat dari jenisnya, komunikasi antara mahbasiswa asing dengan 

civitas akademika terbagi menjadi 2 bentuk yakni komunikasi secara langsung maupun 

tidak langsung, (b) Dilihat dari objeknya, komunikasi antara mereka terbagi menjadi 3 

yakni model komunikasi laswell (antara mahasiswa libya dengan dosen), model 

komunikasi interaksional (antara mahasiswa libya dengan mahasiswa indonesia, dan 

model komunikasi schraam (antara mahasiswa libya dengan pegawai kampus, 2) Ada tiga 

ruang lingkup komunikasi antara mahasiswa asing dengan civitas akademika yakni ranah 

pembelajaran, ranah muamalah, dan ranah administrasi perkuliahan, 3) Penyebab 

kesalahpahaman dalam berkomunikasi antara mahasiswa asing dengan civitas akademika 

dikarenakan faktor kepribadian kedua belah pihak yang berbeda serta faktor karakter dan 

budaya setempat. 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang tertera, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

tercapainya komunikasi mahasiswa arab dengan pihak-pihak kampus tak lepas dari peran 

bahasa serta konteks tempat dan waktu. Hal itu tersebut juga dikuatkan dengan 

kesesuaian dengan unsur-unsur yang terdapat dalam teori-teori komunikasi yang menjadi 

landasan penelitian (teori komunikasi Lashwell, teori konstruksional dan teori Schraam). 
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 كلمة شكر و تقدير
 كلالذماٟتمد كخضع كلشيئلقدرتو كاستسلم لعزتو كلشيئ تواضع

علىفتحمنغامض شيئ١تلكوفسبحافاشارعا١تميزبُتاٟتبلؿكاٟتراـ،٨تمده
إهباـ كل بيانو أزاؿ الذم ٤تمد سيدنا على كالسبلـ كالصبلة اإلفهاـ. بإخراج العلـو

كعلىآلوكأصحابوأكذلا١تناقبكاألحبلؽ.
داكشكراالقادرا١تنافبوختمتيفكتابةرسالةا١تاجستَتٖتتأمابعد،ٛت

 كليةا١توضوع منسوب مع األجانب الطلبة لدل التعليمي اللغوم اإلتصاؿ اساليب
كيعًتؼالباحثة .الدراساتالعلياّتامعةموالنامالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج

املكالرموؿ،فإفذلكمقدراقدرةالباحثيففيهاالنقصافأكا٠تطأكبعيداعنالك
اجراءىذهالرسالة.فمناٞتدير،أقدـالركرإذلمستحقالقبوؿ٢تذه،فمنهم:

ٔ-  األستاذ جامعةالدكتور الحاج موجيا رىرجو الماجستيرفضيلة مدير ،
ىذه ينّمي الذم كىو ٔتاالنج، اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا

 اٞتامعة.

جامعةبحر الدين الدكتوراألستاذ فضيلة -ٕ العليا الدراسات كلية عميد ،
 موالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةٔتاالنج.

،رئيستعليماللغةالدكتور الحاج ولدانا وركادينتا الماجستيرفضيلةالسيد -ٖ
مالكإبراىيم موالنا جامعة الدراساتالعليا ا١تاجستَتبكلية مرحلة العربية

 إلسبلميةاٟتكوميةٔتاالنج.ا

ٗ-  السيد األكؿفيصال محمود آدم الماجستيرالدكتور فضيلة ا١تررؼ ،
البحث الذمأفادالباحثعلمياككجوخطواتيفكلمراحلإعدادىذا
كمن اٞتزاء خَت ا من فلو منو، اإلنتهاء البحثحىت فكرة بداية منذ

 الباحثعظيمالركركالتقدير.
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٘-  السيد قدموالحاج نور ىادي الماجستير لدكتور افضيلة ا١تررؼالثاين،
للباحثكلالنصحكالترجيعطواؿفًتةإعدادىذاالبحثفلميبخلبعلمو
ىذا ٔتناقرة لتفضلو ككاف الباحث، مساعدة عن يوما صدره يضق كدل
البحثأكرباألثريفنفسالباحثفلومٌتخالصالركركالتقديركمنا

 بكاٞتزاء.عظيمالثوا

قسم -ٙ ا١تعلمُتيف األساتذة من خصوصا اٞتامعة ىذه يف ااضرة السادة
اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربة اللغة
الجراء كأفكارىم كأكقاهتم كطاقتهم جهدىم بذلوا الذم ٔتاالنج اٟتكومية

 الًتبيةكالتعليمفيها.

مناألكؿاذلشؤكفحوؿااضرةكينيفالبحثساعد١توظفياٞتامعةاليت -ٚ
االسبلمية ابراىيم مالك موالنا ْتامعة العليا دراسات يف ا١تستول األخَت

 اٟتكوميةماالنج.

الذين -ٛ العربيةكخصوصا اللغة ألصدقائيابوبُتا١تاجستَتمنقسمتعليم
 مدكابا١تعوناتكالترجيعاتيفإ٘تاـىذهالرسالة.

 عمندلأذكرككافلويدفعالةيفإ٘تاـىذهالرسالة.كٚتي -ٜ

كنسأؿاعزكجلأفيباركهمكيساعدىمكيوفقهمك٢تماٞتزاءالوفَتيف ىذا
الدارينكاٟتمدربالعا١تُت.

ـٕٙٔٓيونيؤماالنج،
الباحثة

 
 كاشفة السجا ايلسا
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 محتويات البحث
 أ  ........................................................ صفحة الغالف

 ج ..................................................... صفحة الموضوع
 د ..................................................... موافقة المشرف 

 ه .................................. الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة
 و ......................................................... إقرار الطالب

 ز ............................................................... الشعار
 ح .............................................................. اإلىداء

 ك .................................................... مستخلص البحث
 ل ................................................. كلمة الشكر والتقدير

 ن ..................................................... محتويات البحث
 ٔ ............................................ الفصل األول: اإلطار العام

 ٔ .......................................... خلفية البحث - أ
 ٘ ......................................... حثأسئلة الب - ب

 ٘ ........................................ ىداف البحث - ج
 ٙ ......................................... فوائد البحث - د

 ٚ .......................................... حدود البحث - ه
 ٛ ...................................... الدراسات السابقة - ز

 ٖٔ .............................. تحديد المصطلحات - س
 ٘ٔ ........................................ : اإلطار النظريالفصل الثاني

 ٘ٔ ................................... المبحث األول :  االتصال اللغوي
 ٘ٔ .................................... مفهوم االتصال اللغوي - أ

 ٕٚ ............................... مفهوم اإلتصال التعليمي   - ب



 
 

 س
 

 ٕٖ......................المبحث الثاني : اساليب اتصال اللغوى والتعليمي
 اساليب اتصال السويل لدى طلبة الناطقين بها  - أ

 ٖٖ ........................................ محاضرينمع 
 لدى طلبة الناطقين بها اساليب اتصال السويل  - ب

 ٖٗ ........................................ مع محاضرين
 اساليب اتصال السويل لدى طلبة الناطقين بها  - ج

 ٖ٘ ......................................... مع محاضرين
 ٖ٘ ...................... المبحث الثالث : اللغة العربية الفصحى والعامية

 ٜٖ ................................... اللغة العربية الفصحى - أ
 ٖٗ ..................................... اللغة العربية العامية - ب

 ٖٗ ...................................... الفصل الثالث: منهجية البحث
 ٖٗ ................................. مدخل البحث ومنهجو - أ

 ٗٗ ......................................... ةحضور الباحث - ب
 ٘ٗ ...................................... البيانات وماصرىا - ج

 ٙٗ .................................. أسلوب جمع البيانات - د
  ٛٗ ........................................ تحليل البيانات -ق
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث - أ
البعضاإلنساف بعضها مع دائما يتفاعلوف لذين ٥تلوقاتاجتماعية فإنو .ىم

بالتأكيدالتنفصلمناالتصاالت.عندماترلمنمنظورديٍت،فإننانفهمأيضاأفا
قاؿ.أعطيتلنااستخداـالعقلكا١تهاراتاللغويةىوالذميعلمناأفالتواصلعنطريق

:ٕيفالقرآفالكرمياسبحانوكتعاذل
نَساَف﴿ٕ﴾َعلََّماْلُقْرآَف﴿ٔالرَّْٛتَٰػُن﴿ ﴾ٗ﴾َعلََّمُواْلبَػَياَف﴿ٖ﴾َخَلَقاإْلِ

ا٠ترباء نتواصل؟ األخرلىي"١تاذا مناألسئلة اليت٘تثلبوجو تنرأ فإفمسألة
كالعلماءلديهمأفكار٥تتلفةيفكصفىذا.رأمتوماسـ.سجيديل،غرضاألساسي

ؼ.فردربرقضيةأخرلمعركدكلف.للسيطرةعلىالبيئةا١تاديةكالنفسيةنتواصلىو
ٖالذمقاؿبأفاالتصاالتكظيفتُت٫تاكظيفةاإلجتماعيوكالوظيفةاٗتاذالقرار.

.كيفاإلتصاؿليستلفظيةفقطبلأيضاغَتاللفظيةعندماينظرإليهامننوعو
ال التواصلغَت االتصاالتأف منكيقوؿخرباء مننطاقاتشفهية أكثر ٮتدـ لفظية

التواصلاللفظيتستخدـلنقلاألفكاركا١تعلومات،.يفا١تائةمنٚتيعاالتصاالتٜٓ
ٗ.أكا١تعرفة،يفحُتأناالتصاؿغَتاللفظيتستخدـللتعبَتعنا١تراعر

جرت اليت االتصاالت أجل من إيصا٢تا. يف اللغة ٬تباستخداـ التواصل يف
جيدة،ا١تستقبلكا١ترسلاللغة٬تبأفإتقافاللغة.مناللغات٥تتلفةيفالعادل،بطبلقةك

اللغةفريدك٥تتلفةعنغَتىامنكاحدمنهااللغةالعربية.
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مليوفٕٓٓمناللغاتالرئيسيةا١تستخدمةيفالعادلأكثرمناحدلاللغةالعربية
كألهنا.بلدإٓقبلمايقربمنستخدـىذهاللغةرٝتيامنا(.ٕٜٜٔ :غزاكم(إنساف

لغةالقرآفكا١تطالبالدينللمسلمُتحوؿالعادل،مثطبعاأهنالغةأعظمأ٫تيتها١تئات
٘ا١تبليُتمنا١تسلمُتحزؿالعادلكلمنببلدالعربكغَتعرب

لغةالدينيةاآلفىياللغةا١تستخدمةبقرابةمنمليارمسلمحوؿااللغةالعربيةك
اليوميةاالعادل. العبادة يف ا١تؤسسات .ستخدـ يفاآلالؼمن العربية تدريساللغة يتم

يستخدـاللغةالعربيةكلغةتدريسكاألدبكالفكركالتاريخ.الًتبويةخارجالعادلالعريب
ٙ.كاألخبلؽكالقانوفكالفقوكالبلىوت،كدراستنا

 مترعبو يرلمن كما العربية للغة يعقوب، بديع إميل إذلرأم تقسيمها ٯتكن
األشكاؿ، العاميةنوعُتمن العربية كاللغة معيارم( الفصحى)شكل العربية اللغة ٫تا

 معيارم(. غَت العربية)شكل اللغة ا١تستخدمة لغة ىي الفصحى العربية اللغة أما
تغيَت الرٝتية كا١تواقع الكرمي، القرآف يف ا١تستخدمة اللغة ىي العربية كاللغة الفصحى

اللغةبالر أف على )كتاباتعلمية(. التفكَت عن التعبَت ككذلك النثرية، كالكتابة عر
اٟتياة يف تطبيق اليت رٝتي( )غَت عادية يفشؤكف ا١تستخدمة لغة ىي العامية العربية

ٚاليومية.ىذهاللغةليستسولاللغةا١تستخدمةيفاادثةاليومية.
الفصحىكلغةا١تناسبةمعقواعداللغةاندكنيسيا،كقداعًتؼاللغةمصطلحاتفي

،يفحُتأفلغةغَتالقياسيةا١تعركفةباسماللغةاليتال(EYDتدقيقإمبلئياسنأك)
تستخدـقواعداللغة.علىأفلغةغَتالقياسيةا١تعركفةباسماللغةاليتالتستخدـقواعد

ةالقواعدكا١تبادئالتوجيهية.كظيف "النحوم"اللغة.يفىنا،كافىناؾفرؽكاضحيف
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السوؽ لغة يف جدا تستخدـ ال ارتداء.ليتكلم، كدائما القياسية، اللغة أف حُت يف
ٛالساكنة.لذلك،غالبامايقاؿافلغةاٞتامدةاك.النحوملكلجانبو

بعضأشهرالسابقة،يفاندكنيسياعقدتمؤ٘تريندكليُتحوؿاللغةالعربيةاليت
توليداللغةالعربية"اثنُتمنجامعةاإلسبلميةقيادة.ا١تؤ٘تراألكؿبعنوافعقدتمنقبل

عقدتيفكليةالًتبيةكالتعليمّتامعة"منخبلؿا١تنروراتالثقافةاإلسبلميةكالعريب
.ا١تؤ٘ترالثاينٖتتعنوافٕ٘ٔٓأغسطسٕ٘-ٖٕشريفىدايةاجاكرتايفتاريخ

ال:اللغةالعربية" ثقافةاإلنسانية"عقدتيفجامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلميةمبدأ
 يف ماالنج ٜٕ-ٕٚاٟتكومية عاـ معٕ٘ٔٓأغسطس التعاكف كبل .

.ادمدرساللغةالعربية(اٖت(IMLAامبلء
أماعنموضوعمناقرةيفا١تؤ٘تركىياللغةالعربيةاآلفتواجومعٖتدياخطَتا.

كاحدةمنالتحدياتاليتىيأيضامركلةيفتعلماللغةمنستةالتحدياتكصفو،
يف كرٝتيا( )معيار الفصحى العربية اللغة استخداـ كرٝتّي، السببعملّي ألف العربية
العربية اللغة اجملتمعالعريببدأتاالنتخاصالتكّرركالنسبة.يفالتفاعلاالجتماعي،

العام العربية )جزيره٘تيلأفيكوفاستبدلتمعاللغة اللهجاتالية السوؽ( )لغة ية
.العرب،مصر،سوريا،السوداف،اخل(

كجوداللغةالعربيةالفصحىيفاستخدامهميفأّفالسببكافالدليلىواآلف
العربيةسواءيف الفصحىلغة دكائراجملتمعالعريبا٩تفاض.كسوؼتؤثرعلىاستخداـ

ةالعربيةمنقبلالناسغَتالعرب،كخصوصايفيفتعلماللغكبلـكمهاراتالالتصاؿا
العربيةيفاندكنيسيا،.إندكنيسيا تعليماللغة أ٫تية السكافمسلم، إذلأكثرية باإلضافة

يعضدايضاالعديدمنمؤسساتالتعليمأساساإلسبلمياليتٕتعلاللغةالعربيةكمادة
ك اإلسبلمية، ا١تدارس مثل  التعليمية اٞتامعاتدراسية.ا١تواد إذل الداخلية، ا١تدارس
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ىكذا،افكجوداللغةالعربيةيفإندكنيسياالتزاؿىناؾحاجة.اإلسبلميةيفإندكنيسيا
الدينية.كبيويةالًتعنسواء

اٟتكومية االسبلمية ابراىيم مالك موالنا جامعة يف األجنبية الطلبة التنوع نظر
ال أساليباإتصاؿ ا٧تذبالباحثة اساليباتصاؿماالنج، أما اٞتامعة. عربيفىذة

يفاساليباتصاؿالسياؽا١تتوسطةحيثال ٔتا علىالعمـو العربالررؽاألكسط
بالصراح تتكلم العربال مباشرةةتزاؿ كأقل أقلكضوحا يزاؿ ال أف.، تزاؿمتصل ال

ٜ.العربأجربكاعلىاٟتديثكثَتاألنومنا١تتوقعاآلخرين
اليت باحثوفيفيفحالة اليتأجراىا ا١تبلحظاتاألكلية يفىذه دراستها ٯتكن

 ألفالعربا١تيداف،االتصاالتاليتٕترلببعضالطلبة فريدا. إذلمنسوبيفجامعة
تتجوالستخداـأ٪تاط٥تتلفةعندالتعاملمعمكافكموضوع اللغةاليتيستخدموهنا

عندتعليميفالفصل،يف٥ت إما األخرلكيفا٠تدماتالكبلـ٥تتلفة، معطلبة الطة
يف٢تجتهم٦تا العامعة الفصحىك العربية اللغة أما اذلموظفيفاٞتامعة. األكادٯتية
أدلإذلسوءالتفاىميفتفسَتقصدىمكغرضهماليتتفاعلاألشخاص٢تم،كخاصة

ج.االنٔتمنسوبيفدراساتالعلياّتامعةموالنامالكابراىيماالسبلميةاٟتكومية
الناطقُت اللغومالتعليميلدلطلبة ا١توضوععنأساليباتصاؿ الباحثة ٗتتار
مالكابراىيمماالنج موالنا ّتامعة اليتحدثتيفالدراساتالعليا اتطلقمنظواىر

 ىناؾ  األجنبية غَتٕٗٗحيثطلبة العربأك ببلد حيثمن كثَت ببلد من نفرا
العرب.

إذلالبيا يفجامعةاستنادا دراساتالعليا اٞتامعة منادارة ناتاٟتصوؿالباحثة
الذين األجنبية الطلبة األكثرية اف ماالنج اٟتكومية االسبلمية ابراىيم مالك موالنا

ٓٔطبلب.ٕٕٓيدرسوفيفىذااٞتامعةىوطبلبالعربيأتوفمنليبيابعدد
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تستخدـالطلبةالناطقُتهبالذلك،تريدالباحثةْتثكيفاساليباتصاؿاليت
األجانب الطلبة لدل التعليمي اللغوم "اساليباإلتصاؿ منسوبٖتتا١توضوع مع
اإلسبلمية مالكابراىيم موالنا ّتامعة الدراساتالعليا معمنسوبكلية العربية باللغة

 اٟتكوميةماالنج".
 أسئلة البحث - ب

بحثكمايلي:منا١تركزالرئيسية،تسكبالباحثةيفاألسئلةال
كلية .ٔ منسوب األجانبمع الطلبة لدل التعليمي اللغوم اإلتصاؿ نواحي ما

 موالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج؟الدراساتالعلياّتامعة
كليةيميلدلالطلبةاألجانبمعمنسوبما٣تاالتاساليباإلتصاؿاللغومالتعل .ٕ

 إبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج؟موالنامالكالدراساتالعلياّتامعة
مااسبابسوءالفهمبُتالطلبةاألجانبكمنسوبكليةالدراساتالعلياّتامعة .ٖ

؟موالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج
 أىداف البحث - ج

عن لدراسة تريد البحث، لطبلبالعرببالعربيةيفىذا مركبلتفياالتصاؿ
ّتامعة اٟتكوميةٔتاالنج.الفصحىيفالدراساتالعليا مالكإبراىيماإلسبلمية موالنا
 لذلك،األىدؼمنىذاالبحثىو:

كلية١تعرف .ٔ منسوب األجانبمع الطلبة لدل التعليمي اللغوم اإلتصاؿ نواحي ة
 .إبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنجموالنامالكالدراساتالعلياّتامعة

اللغومالتعليميلدل١تعرف .ٕ ٣تاالتاإلتصاؿ معة العربية األجانبباللغة الطلبة
 ج.ماالنموالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةمنسوبكليةالدراساتالعلياّتامعة

العليا١تعرف .ٖ الدراسات كلية كمنسوب األجانب الطلبة بُت الفهم اسبابسوء ة
 .موالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنجّتامعة
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 ثوائد البحف - د
تريدأنتوفرفوائدمنحيث:يفىذاالبحث،الباحثة

 الفائدة النظرية  .ٔ
 ٯتكن البحث ىذا ترجى النظرية، الناحية يكوفمن كا١ترجعأف ا١تواد،

رٝتية كالغة الفصحى العربية باللغة لبلتصاؿ القدرة لًتقية العاكسةكبناءة
دلكالقدرةمهاراتاللغويةيفتعليماللغوالعربيةخاصةمهارةعاالفيموقفهالغة

 .الكبلـللطلبةيفاستخداـبالعربيةالفصحى

 الفائدة التطبيقية .ٕ
:اذل،يرجىمنالنتائجالبحثالنافعالتطبيقيةمنالناحية

 ااضركف .أ
ا١تسا٫تةيف منأجل يكوفمدخبلتقيمة اف البحثٯتكن نتائج من
على التعليم رٝتيةفياألنرطة االتصالبالعربيةالفصحىكلغة على ترقيةالقدرة

 .٣تاالاضرات
 الطلبة .ب

الطلبة ك األجنبية لطلبة اٟتل توفَت البحث ىذا يكوف اف يرجى
كالببلدية، باالتصاؿاألجنبية يتعلق فيما اندكنيسية لطلبة خاصة

باللغة التحدث على القدرة كلًتقية الفصحى بالعربية معالطبلبالعرب
.العربيةالفصحىمعلتقليبلألخطاءاليتتتسببسوءالفهم

 ا١توظفوفيفاٞتامعة .ج
ا١تعلومات تقدمي يف علىا١تسا٫تة ىوقادرة البحث واٟتلولللموظفُتىذا

العرببرؤكنااضرةكفي اٞتامعةفيالفصحىالعربيةالتواصلمع ٖتفيزىمٯتكن
بالعربيةالفصحى.ا١تهاراتاللغويةقيةعلىًت
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 د.متعلماللغةالعربيةللعرب
 البحث ىذا ا١تعلوماتيرجى توفَتإدخاؿ على ،قادرة

 فياٟتفاظ منالركح العربكالدافعللعربلمزيد علىوجودالفصحىالعربيةسواءبُت
 .أنفسهمأكبُتغَتالعربالذينتعلموااللغةالعربية

 متعلماللغةالعربيةلغَتالعرب . ه
 البحث ىذا توفريرجى ا١تسا٫تةكإضافةفكرة على قادرة

الدافعللمتعلمينغَتالعربيفتواصلباالستخداـاللغةالعربيةالفصحىكالغة
.الناحيةالعلميةكاالتصاالتالذمدرسسواءمنالرٝتية

 حدود البحث - و
 الحدود المكانية .ٔ

امعةموالنامالكابراىيمّتٗتتارالباحثةميدافالبحثيفدراساتالعليا
اإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.

 الحدود الزمانية .ٕ
الباحثةهبذهالرسالةا١تاجستَت .ٕٙٔٓمارسشهرىوشهرحوؿيقـو

 درس الذم اما ليبياالطلبة طلبة ىم يفاألجانب الطلبةنرطا حالة تزاؿ ال
ّتامعةموالنامالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.دراساتالعليا

 الحدود الموضوعية .ٖ
 البحثىاٟتأما أساليباإلتصاؿاللغومتتعلقبيدكدا١توضوعيةيفىذا

منسوبمثاسبابالتعليميمنناحيةنواحيك٣تاالتلدلطلبةاألجانبمع
امعةموالناّتدراساتالعلياسؤءالفهمبُتطلبةاألجانبكمنسوبيفكليةال

االنج.ممالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكومية
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 الدراسات السابقة  - ز
 السابقة دراسات فيها البحث أصالة فيالترابوىذه النظر خبلؿ من

العربيةكاالختبلفمجاؿالدراسة اللغة الباحثُتيف٣تاؿاستخداـ لقدقاـ اليتتبحث.
الفصحىعدةالبحوثالسابقةكماتلى:

اليتتدرسمزكرخالق.رسالةجامعيةبكليةدعوةقسماتصاؿكْتثجامعي، .ٔ
 .ٔٔ(ٕٓٔٓ)يوجياكرتاإذاعةاالسبلـجامعةسوننكاٞتاغىاإلسبلميةاٟتكومية

 .أ البحث: أساليب اتصال التنظيمي )دراسة الحالة : أساليب موضوع
 يوجياكرتا( –اتصال بين قيادة و موظف في راديو فيرك 

 .ب األ٪تاط من متنوعة ١تعرفة تطورأىداؼالبحث: اليت إلتصاؿ كاألشكاؿ
كاألثارعبلقة االسبلمي كالراديو التنظيمي اٟتضور ليدافع بُت اتصاؿ

يفأساليبموظفو  بين قيادةىيكلاإلتصاؿيفالعبلقةا٠تطيةجدابُت
. يوجياكرتا–راديو فيرك اتصاؿمعينةرٝتياكغَترٝتيايف

البحث: .ج المنهج استخدمتفيهذه اليت ىيالطريقة  بحث
نوعىبأسلوبٚتعالبياناتثبلثةأساليبىيا١تبلحظة،ا١تقابلةكالالبحث
 الوثائق.

نتائجالبحث:يرجىنتيجةىذاالبحثٯتكنافيذكرالداعيليوصل .د
كقادرة،منظمةتنظيماجيدا،أفتعاليمركزتالرسائلالدعوةّتيدةكأىدافو

ميدافالدعوةجيدايفكسطا١تسكبلتا١تعقدة.علىإتقاف
ٕ.  تدرس اليت ْتثجامعي، رابعة، اإلندكنيسيةسيت األدب قسم جامعية رسالة

 ٕٔـ(ٕٕٔٓبكليةآدابّتامعةاٟتكوميةماالنج)

                                                           
مزكرخالق11 أساليب اتصال التنظيمي )دراسة الحالة : أساليب اتصال بين قيادة و موظف في ،

(يوجياكرتا–راديو فيرك  جامعة االسبلـ إذاعة ك اتصاؿ قسم دعوة بكلة جامعية رسالة كاٞتاغى، سونن
 ـٕٓٔٓ،يوجياكرتااإلسبلميةاٟتكومية
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 .أ البحث:  ٗأساليب إتصال معلم مع الطلبة التواحد الصف موضوع
مدرسة اإلبتدائية في المدرسة التوحد المختبرات بجامعة الحكومية 

 ماالنج.
تصفشكل .ب أىداؼالبحث: الطلبةكظائفوا١تعوقات، مع معلم اإلتصاؿ

 ٗالتوحدالصف
 .ج البحث: المنهج استخدمتفيهذه اليت الكيفالطريقة مدخل ىي بحث

 كالنوعالبحثدراسةاٟتالة.
،ىيحصلتثبلثةاستنتاجاتىذاالبحث،نتائجالبحث:يف .د

شكلاإلتصاؿتنقسماذلقسمُت: -
ٔ-  )حزمااللفظية (اخل...التوجيو،معربة،، كغَت كاللفظية )اإلشارة

اإلجراء(
كظائف -ٕ سبعة اتصاؿ كظيفة

)٭تكم،بُت،يوافق،يسأؿ،يرفض،يظهرشيء،يعرّب(
معوقاتاتصاؿثبلثةأنواع: -ٖ
غَتمطابقبُترغبةا١تعلممعقدرةعلىالذكاءللطلبة-
عدـالتوازفبُتاختيارالكلمةا١تعلممعقدرةعلىالذكاءللطلبة-
ؿللطلبةغَتمناسببُترغبةا١تعلممعحالةاالنفعا-

فينم .ٖ غيوفٍت تدرسأرنولد اليت العلمي، . ْتث علـو كلية االتصاؿ علـو قسم
 13.(ـٕٗٔٓ)اإلجتماعيةكالسياسةّتامعةعتمةجايايوجياكرتا

                                                                                                                                                               
12 رابعة، مدرسة اإلبتدائية في المدرسة  ٗأساليب إتصال معلم مع الطلبة التواحد الصف سيت

ـ(ّٕٕٔٓتامعةاٟتكوميةماالنج،)رسالةجامعيةبكليةأدابالتوحد المختبرات بحامعة الحكومية ماالنج
فينم13 غيوفٍت ، أساليب اتصال للمستخجمي وسائل اإلجتماعي "فتح" )دراسة الوصفية أرنولد

،الكيفية أساليب اتصال للمستخجمي وسائل اإلجتماعي "فتح" بين الطلبة( االتصاؿكليةعلـو قسمعلـو
 ـ.ٕٗٔٓاالجتماعيةكالسياسةّتامعةعتمةجايايوجياكرتا،
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 -أ : البحث أساليب اتصال للمستخجمي وسائل اإلجتماعي موضوع
"فتح" )دراسة الوصفية الكيفية أساليب اتصال للمستخجمي وسائل 

 "فتح" بين الطلبة(اإلجتماعي 
 -ب البحثيهدؼلأىداؼالبحث: ىذا أساليباتصاؿمستخجميفهم

كسائلاإلجتماعي"فتح"للطلبة
 الكيفالوصفيىذاالبحثىوالبحثمنهجالبحث: -ج
ىيفتحو نتائجالبحث:توجدٜتسةأساليباتصاؿللمستخدمي -د

(اٟتالة،شرح،اللغةٔ
الساحةالوجودالذايت(ٕ
منرأةدردشةعلىفتحكخياربديل(ٖ
يرَتإلىتفاصيلعنمكانوا١توسيقى(ٗ
(إشارةمناقرةفيالعادلاٟتقيقي٘

ٗ.  بيضوم حسن يدرس الذم العلمي، قسم. ْتث دعوة بكلية جامعية رسالة
 جامعة االسبلـ إذاعة ك اتصاؿ اٟتكومية اإلسبلمية كاٞتاغى يوجياكرتاسونن

(ٕٓٔٗ.)14 
 -أ البحث: اتصال دعوة كياحي احمد دحالن في فيلم نموذج موضوع

 سانج فنجراح.
البحثيهدؼلأىداؼالبحث: -ب فهمىذا ٪توذجاتصاؿدعوةالذميقـو

كياحيدعوةكياحياٛتددحبلفيففيلمسانجفنجراح.
 يدراسةالوصفيةالكيفيةىذاالبحثىمنهجالبحث: -ج

                                                           
رسالةجامعيةبكلية٪توذجاتصاؿدعوةكياحياٛتددحبلفيففيلمسانجفنجراح،،  حسنبيضومٗٔ

.ـٕٗٔٓيوجياكرتادعوةقسماتصاؿكإذاعةاالسبلـجامعةسوننكاٞتاغىاإلسبلميةاٟتكومية
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فيلم -د يف دعوة اتصاؿ ٪توذج عبلمة ٝتنية من سبعة توجد البحث: نتائج
سانجفنجراح.

(ٔ٘،ٙٗ،ٚٔ)مرهد:قوالبليغا(ٔ
(ٗٙ،ٜٗ،ٖٔ)مرهد:قوالكرٯتا(ٕ
(ٙٔ)مرهد:قواللينا(ٖ
(ٜٖ)مرهد:قوالميسرا(ٗ
(ٛٗ،٘ٗ،ٛٗ،ٕ٘)مرهد:قوالمعركفا(٘
(ٕٔ،ٜٔ(قوالسديدا)مرهد:ٙ
(ٙ٘،ٙٔ(قوالثقيبل)مرهد:ٚ

١تزيدمنالتفاصيلحوؿالتساكمكالتفريقكاألصالةالبحثبُتدراسات
السابقةمعىذاالبحثٯتكنأفينظرمنخبلالٞتدكؿالتارل:

حول مشكالت اتصال اللغة العربية الفصحى  دراسات السابقة(ٔ)جدول : 
 لطلبة

، اسمالباحث رقم
 وسنتوالبحثعنوانو 

 ابتكار البخث معارضات متساويات

أساليبمزور خالق.ٔ ،
اتصاؿالتنظيمي)دراسة
أساليباتصاؿ : اٟتالة
موظفيف ك قيادة بُت

 فَتؾ (يوجياكرتا–راديو
ـٕٓٔٓ،

يف اتصاؿ أساليب
بدراسة البحث

اٟتالة

يف كضع اف فرؽ
البحث ا١توضوع
بُت تركز يعٍت

موظف ك كقيادة
البحث يفىذا أما
ثبلثة توجد
مع : ا١توضوعات

٤تاضرين،طلبة

البحث يفىذا أما
اٟتالة دراسة ىو
مركبلتاليت عن
يف ٖتدث
اللغة االتصاالت
الفصحى العربية
العرب لطبلب

بالعربيةالفصحى
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األخرل،كموظفُت
يفاٞتامعة

ستي رابعة.ٕ أساليب،
الطلبة مع معلم إتصاؿ

الصف ٗالتواحد
يف اإلبتدائية مدرسة
التوحد ا١تدرسة
ّتامعة ا١تختربات

ماالنج رسالة،)اٟتكومية
آداب بكلية جامعية
ماالنج اٟتكومية ّتامعة

 ـٕٕٔٓ

ما يف متساكيا
تدرسىيأساليب
ا١توضوع ك اتصاؿ
ىو احد البحث

معلممعالطلبة

ما يف الفرؽ تقع
طلبة ىي تدرس
 الصف ٗالتواحد
اإلبتدائ يةمدرسة

التوحد ا١تدرسة يف
ّتامعة ا١تختربات

اٟتكوميةماالنج

ىذا يف أما
طلبة ىي البحث
مع الناطقُت

٤تاضرين،طلبة
كا١توظفُت األخرل
العليا دراسات يف
مالك ّتامعةموالنا
االسبلمية ابراىيم
اٟتكوميةماالنج

، أرنولد غيوفني فينم.ٖ
اتصاؿ أساليب

ميوسائلدللمستخ
 "فتح"اإلجتماعي

الكيفية الوصفية )دراسة
اتصاؿ أساليب
كسائل للمستخجمي
بُت "فتح" اإلجتماعي
 علـو ،قسم الطلبة(
 علـو كلية االتصاؿ
كالسياسة االجتماعية

ما مع تساكم
أساليب ىو درس
مدخل ك اتصاؿ

البحثالكيفي

يف الفرؽ تقع
الرئيسية تركز

البحث
فتح للمستخدمي

بُتالطلبة

ىذا يف أما
تركز البحث
ىذا الرئيسية
طلبة بُت البحث
اللغة الناطقُت
منسوب مع العربية
العليا دلراسات يف
مالك ّتامعةموالنا

ابراىيمماالنج
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جايا عتمة ّتامعة
ـٕٗٔٓيوجياكرتا،



٪توذج،  حسن بيضوي.ٗ
كياحي دعوة اتصاؿ
فيلم يف دحبلف اٛتد

، فنجراح رسالةسانج
دعوة بكلية جامعية
إذاعة ك اتصاؿ قسم
سونن جامعة االسبلـ
اإلسبلمية كاٞتاغى

 يوجياكرتااٟتكومية
 ـٕٗٔٓ

اإلطار مع تساكم
٪توذج ىو النظرم

اتصاؿ

تدرس فيما فرؽ
اذل ىو ك للبحث

 اٛتدكياحي
فيلم يف دحبلف

سانجفنجراح

ىذا يف أما
البحثاذلمنسوب
موالنا اٞتامعة
ابراىيم مالك
اٟتكومية االسبلمية

ماالنج

 
 تحديد المصطلحات - ز

مثاعطيتاٟتدكد البحث، ا١تركز برركطاليتجعلتىذا لتجنباإلدراكا١تتنوعة
ٖتديديفشكلتعريفالعمليةكمايلي:

 أساليب اإلتصال   .ٔ
اتصاؿمنناحيةاللغومكالتعليميبُتالطلبةاساليبيفا١تقصودىناىو

االسبلمية ابراىيم مالك موالنا ّتامعة العليا دراسات يف كمنسوب األجانب
 اٟتكوميةماالنج.

 الطلبة األجانب  .ٕ
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ليبيامنببلدالعربكعددىماكثرمنالطلبةىمالطلبةاألجانبكا١تقصد
عةموالنامالكابراىيماالسبلميةالطلبةاألجانباآلخرينيفدراساتالعلياّتام

اٟتكوميةماالنج.
 المنسوب .ٖ

يعنيكلماىناؾيفدراساتالعلياّتامعةموالنامالكابراىيمىناقصدا١ت
 االسبلميةاٟتكوميةماالنج.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول :  مفهوم االّتصال اللغوي والتعليمي 
 مفهوم االتصال اللغوي - أ

بُتطرفُت)شخصُتأكؼتعرّ التفاعلمرًتكة "عملية : بأهنا االّتصاؿ عملية
ٚتاعتُت(لتبادؿفكرةأكخربةعنطريقكسيلة،كيعرّفهاديومأهنا:عمليةمراركةيف

ا٠تربة،كجعلهامألوفةبُتاثنُتأكأكثرمناألفراد.
كٯتكنكصفهابأهنا:

 معاإلنسايّندكفاٟتيواينذاتطبيعةإنسانّية،فهيخاّصةباجملت -
 تفاعلّية،ديناميكّيةدائمةاٟتركة. -
 ٘ٔعمليةتبادلّية،ٔتعٌتأّفىناؾتبادالنلؤلدكاربُتا١ترسلكا١تستقبل. -

 نظرية االتصال  .ٔ
االتصاؿتأيتمنكلمةيتصلكىىتعٍتيرًتؾأكيرارؾىوتفاعلبالرموز
اللفظيةكغَتاللفظيةبُتطرفُتأحد٫تامرسليبدأاٟتواركالثاينمستقبليكمل
دكف فقط جانبكاحد من كآراء معلوماتكافكار توجية األمر كيكوف اٟتوار

ستقبل.معرفةنوعاالستجابةأكالتأثَتالذم٭تدثعندا١ت
 مكونات االتصال .ٕ

عمليات ٣تموعة على ترتمل مركبة عملية القوؿ سبق كما االتصاؿ
متداخلةتدكربُتمكوناتأربعةىي:رسالةكمرسلككسيلةكمستقبل.

االرسالة . أ اتول هبا كيقصد اآلخرين: إذل نقلو ا١ترسل يود لذم
مستهدفامنكرائوالتأبَتعليهم،كلكلرسالةمصموف،ىوعبارةعن

                                                           
ناشركف،–،)الرياض:مكتبةالرشيددليل تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم العامّ غازممفلح،٘ٔ

٘ٙٔـ(،ص.ٕٚٓٓ
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اللغوية عنالرموز كشكلكىوعبارة التعبَتعنها، اليتيراد األفكار
 اليتيتمالتعبَتعنها.

االتصاؿ:المرسل  . ب إنوطرؼاألكؿيفعملية كىومصدرالرسالة.
لدي أفكار خبلؿ من اآلخرين يف التأثَت يريد قدكالذم كا١ترسل و.

أك٣تموعةأفراد،بلقديكوفإنساناكقديكوفآلةمع يكوففردا
 اختبلؼبينهما.

كتنوعالوسيلة : . ج الرسالة. خبل٢تا من تنتقل اليت األداة هبا كيقصد
الوسائلمابُتالصوتالعادمعنداالتصاؿا١تباشرإذلالكتابإذل
كالسجبلتكأجهزةاإلعبلـ،منمذياعإذلتلفازإذل ا٠ترائطكالرسـو

 حاسبآذل)كمبيوتر(إذلغَتذلكمنأدكات.
ـعمليةاالتصاؿ،إهناكالوسيلةليستذاتشأفبسيطيفإ٘تا

بُت ا١تزج درجة إذل ا٠ترباء بعد بل تعوقها. كقد عليها تساعد قد
الرسالةكالوسيلةفيقولوفإفأداةاالتصاؿىيالرسالة)حسنٛتجي

(ٖٔصٗالطوّتي،
:كيقصدبواٞتهةاليتتنتهيإليهاالرسالةكقدتكوففرداأكالمستقبل.د

بعد متخذة كتفسرىا الرسالة تتوذلفكرموز اليت كىي أفراد ٣تموعة
عدة على الرموز ىذه كيتوقفتفسَت إزاءىا، ا١توقفا١تناسب ذلك

16رموزنعرضهابعدذلك.
 مجاالت االتصال اللغوي .ٖ

٣تم اللغوم االتصاؿ ٔتجاالت فيهايقصد الفرد ٭تتاج اليت األنرطة وعة
الستخداـاللغة،كٗتتلفىذهاجملاالتباختبلؼالبيئةايطةبالفرد،كا١تواقف
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اٟتياةاليتٯترهبا،كخصائصوىونفسو،كمدلإتقانةللغةاليتىيأداةالتواصل،
التبا عوامل ذلكمن إذلغَت ... االتصاؿ اليت٬ترمفيها الزمنية يفكالفًتة ين

٣تاالتاالتصاؿاللغوم.
مناجملاالتالعامةلئلتصاؿ أّفىناؾعددا كمعالتسليمهبذهاٟتقائقإاّل

اللغومتلخصهالناكليجاريفرززصاحبتهامارمتيمربرلفيمايلي:
(Rivers, W & M Temperly,52,P:47) 
 تكوينالعبلقاتاالجتماعيةكاالحتفاظهبا. -ٔ
 نواياه.إخفاءالفرد -ٕ
 ٗتلصالفردمنمتاعبو. -ٖ
 طلبا١تعلوماتكإعطاؤىا. -ٗ
 تعلمطريقةعملاألشياءأكتعليمهالآلخرين. -٘
 اادثةعربتليفوف -ٙ
 حلا١تركبلت -ٚ
 مناقرةاألفكار. -ٛ
 اللعبباللغة -ٜ
 لعباألدكاراالجتماعية -ٓٔ
 الًتكيحعناآلخرين -ٔٔ
 ٖتقيقالفردإل٧تازاتو. -ٕٔ
 ا١تراركةيفالتسليةكإزجاءالفراغ -ٖٔ

أصوات من ٢تا ا١تناسبة أ٪تاطاللغة اجملاالتبالطبع ىذه من ٣تاؿ كلكل
 17كمفرداتكتراكيب،فضبلعنالسياؽالثقايفايطهبا.
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 االتصال اللغوي في الفصل  .ٗ
اجملاالتالسابقةنفسهاىياليتينبغيعنيدكرحو٢تاالنراطاللغوميف
برامج يف العربية تعليم ٬تعل الفرصما من يهيئ أف ا١تعلم على إف الفصل.
تعليمهاللناطقُتبلغاتأخرلعمليةحيةكليس٣ترداستظهارقواعدأكحفظ

كلمات.
ىيمرحلةتدريبية،شأهناكمواقفاالتصاؿاللغومغيحجرةالدراسةإ٪تا

هتيئة٠توضالبحار.كالذمنقربوSwimming Poolشأفالتدريبيفمسبحصغَت
تعليم برامج يف حدكثو يتعذر أمر الفعلييفمواقفحية االتصاؿ أف ىو ىنا
العربيةللناطقُتبلغاتأخرلكذلكالعتبارين:أك٢تماأفكثَتامنمعلميالعربية

العربيةليسوامنالناتقُتبالعربية.أمأهنمبلغةاصطبلحية"معلموفيفالببلدغَت
قدرة تقلببلشكعن بالعربية اللغومالفعاؿ علىاالتصاؿ كقدرهتم كطنيوف"
ا١تعلمُتالناتقُتبالعربية.كىذأمرمتوقع.فالناطقباللغةلديومناٟتساللغوّس.

يفتقد ما الدقيقالستخداماتاللغة اللغة.كالفهم الناطقُتهبذه كثَتمنغَت ه
كثانيهماأفاالتصاؿاللغومبُتجدرافالفصلاليستهدؼنقلمعاينحقيقية
بُتالطبلبأكرغبةيفتبادؿخرباهتمكمعلوماهتمبالعربيةقدرماىوتدريب٢تم،

 بركفة ذلك،rehearsal–أك بعد مواقفحية يف لئلتصاؿ هبا الطالب يستعد
أهنا ا١تعلم منالًتكيباليتيتصور منالكلماتكعدد فالطالب٭تفظ٣تموعة

ضركريةلو.
نتحدثعن عندما ثبلثحقائق فيها تؤكد اليت الفرصة ىي ىذه كلعل

موقعاللغةيفنظريةاالتصاؿكعنخطةتعليمهايفالفصل.
تصاؿبالعربيةترملكلأشكاؿالعبلقةبُتاللغةكالثفافة...إفكفاءةاال -ٔ

بُتاللغةكاجملتمع...فاالتصاؿال٭تدثيففراغزإ٪تا٭تدثمنأفرادكيف
 السياؽاجتماعيمعُت.
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افاكتسابالقدرةعلىاالتصاؿالكفءبُتناطقبالعربيةكناطقبأخرل -ٕ
يكتسبالفردشيئا..كاليتمىذاعملية٘ترٔتراحلمتدرجةكيفكلمرحلة

االكتسابمنخبلؿسيطرةكاملةعلىاللغة،فليسىناكمنٯتلكهاكا٪تا
ىيمراحلتتداخلفيهاعملياتالصوابكا٠تطأ..منىناالنعتربا٠تطأ
 اللغومدليبلعلىالعجزقدرماىوخطوةمتداخلةكالزمةعلىالكريق.

علىاالت -ٖ يتممنخبلؿعمليةإفاكتسابالقدرة ال أيضا صاؿالكفء
الفرد، فيها يدرؾ عملياتعقلية خبلؿ من يتم ما قدر كالتذكرة ٤تاكاة
الناطقبلغاتأخرل،خصائصالًتاكباليتيستعملهاموظفا٢تامنسياؽ

 18اجتماعي..معٌتىذاأففهماللغةشرطإلنتاجها.
 عناصر و معوقات عملية االتصال  .٘

 االتصالعناصر عملية  . أ
،عناصرعمليةاالتصاؿثبلثعناصر،ىم:19يرلد.إيناس

 عواملتتصلبا١ترسل)ا١تصدر( .ٔ
موضع (أ ا١ترسل يكوف اف

 ثقةمنا١تستقبلتفاعلو.
افتتوفرلديومهاراتاتصاليةعالية،منخبلؿمهاراتو (ب

عنصريها استخداـ طريق كذلكعن الًتميز، عملية يف
مدل على ينعكس الذل االمر كغَتاللفظى، اللفظى
بوضوح، ىدفو عن ا١تعربة الرسالة صياغة على قدرتو
الناحية من ا١تستقبل لطبيعة الوقت ذات يف كا١تراعية
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كاالجتما ٖتقيقالفكرية من يتاكد حىت كالنفسية عية
 ىدفومناالتصاؿعلىالنحوا١تأموؿ.

ا١تستقبل، (ج لطبيعة ا١تبلئمة الوقتكالوسيلة حسناختبار
 كا١تبلئمةلطبيعةالرسالةكىدفها.

 عوامل متصلة بالرسالة  . ب
لضماف الرركط بعض مراعاة ٬تب االتصالية الرسالة اعداد عند

كمنىذهالرركط:استجابةا١تستقبل٢تا،
ا١تستقبلمنحيثاىتمامو، .ٔ مع يتناسبموضوعالرسالة أف

كدرجةاستيعابو،كمستولادراكو،كتلبيةاحتياجاتو،حيثاف
كاٞتهد منها، ا١ترجوة الفائدة على يتوقف ىنا الرسالة تأثَت

 ا١تبذكؿيفاستقبا٢تاكمنمثفهمهاكاالستفادةمنها.
صرالترويقكاالثارةالذمٮتاطبحسنصياغتهاكتضمنهاعن .ٕ

ادراؾا١تستقبل،كيضمنقوةتفاعلومعها،باالضافةاذلحسن
كطبيعة ، الرسالة كىدؼ يتبلئم ٔتا الرمزل النسق استخداـ

 ا١تستقبل٢تا.
 عوامل متصلة بالمستقبل . ج

الرسالة تستقبل اليت االشخاص ٣تموعة اك ىوالرخص ا١تستقبل
 بًتٚتة تراهبتكتقـو ككلما السابقة، خرباهتا ضوء يف كتفهمها رموزىا،

ازدادت مث كمن ٢تا، فهمو ازداد الرسالة موضوع مع ا١تستقبل خربات
احتماالت٧تاحعمليةاالتصاؿ.

يف .ٔ تتحكم اليت لتصوراتو كفقا الرسالة رموز بتفسَت ا١تستقبل يقـو
 وكثقافتو.سلوكوكيفنظرتولبلشياء،كىذهتصوراتمرتقةمنبيئت
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مستولاالدراؾاٟتسىللمستقبل،كا١تتمثليفحواسومنٝتعكبصر .ٕ
ك١تسكتذكؽباعتباراهناالطريقاذلالتعرؼعلىالرسالة،فاذاكانت
ىذهاٟتواسمعطلةلسسبأكالخر،فافذلكٯتثلعائقاالٯتكن

 التغلبعليو،مهمابذؿا١ترسلمنجهديفاعدادرسالتو.
دافعيةا١تستقبلاذلا١تعرفة:حيثانومنا٠تطاالقوؿبأفا١تستقبل .ٖ

يريد يدرؾالرسالةٔتجردارسا٢تا،حيثلوحظافاالنسافيدرؾما
ادراكوكيًتؾمااليريدادراكو،فكلماكانتالرسالة٤تققةٟتاجات

 معينةلدلا١تستقبل،كلماسعىاليهاىوبنفسو.
با١تس .ٗ نوعيةالظركؼايطة الظركؼمن ىذه حيثتدعم : تقبل

 رسائلمعينة،كتكسبهاقوةكقدرةعلىالتأثَت.
 سائل االتصالر عوامل متصلة ب . د

اللغة الركل، )الرمز، فمنها كمتتوعة متعددة االتصاؿ كسائل
ا١تنطوقة،اللغةا١تكتوبة،رسائلغَتلفظية....اخل(كلكلمنىذهالرسائل

ا،كعلىذلكفكلماتوفرعددمنالوسائلاماـا١ترسلكلمامزاياىاكعيوهب
ازدادتالفرصةاماموالستخداـالوسيلةا١تناسبةلرسالو،كاليتتتناسبمع
من يزيد ا١تختلفة الوسائل التنوعيفاستخداـ لذلكفاف ا٢تدؼا١تقصود

فيساعدفرصمقابلةالفركؽالفرديةبُتاالفرادا١تستقبلُت،كىذامنشانوا
20علىا٧تاحعمليةاالتصاؿ.

عناصرىي:ٙفرؽمعغزممفلح،يذكر
 ا١ترسل (ٔ

مهارات كيرًتطيفا١ترسلامتبلقو ىواحدطريفاالّتصاؿاللغوّم،
كالتقيد ا١تفردات، كضبط ا١تعرب، كاألداء السليم، كالتطق األساسية، اللغة
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ا١تصطلحات كٖتديد كنسلسلها، األفكار، ككضوح الوقف، ٔتواضع
ا١تستخدمة،كاالبتعادعناٟتروكالتكرار،كالتكلفيفاختيارا١تفردات،أك
االيغاؿيفاستخداـالرمز،كالتزاـقواعدالنحوكالصرؼكاالمبلء،كمراعاة

ذلكحاجاتو،مستولا١تستقبلالعقلّي،كاللغوّم،كاإلجتماعي،كالثقايف،كك
ذلك، يف كرغبتو بو، يقـو ٔتا قناعتو ل  إؿ إضافة كميولو، كاىتماماتو،
قلب إذل كصو٢تا يسهل الصدؽ من لونا رسالتو على ىذا يسبغ حيث

 ا١تستقبل،كعقلو.
 ا١تستقبل (ٕ

ىوطرؼالثاينيفعمليةاالّتصاؿاللغوّم،زقديكوففرداكاحداأك
كبذلكٯتك أفرادػ، لتنطبق٣تموعة ا١تستهدفة( اسم)الفئة نأفنطلقعليو

ا١تستقبل يتلّقى أف ا١تفًتضفيو كمن معان، آف يف  كاٞتماعة الفرد على
ا١ترسلالرركطاليتينبغيالتزامها، التـز إذا جلية، كاضحة اللغوية الرسالة
ك٭تدثاحيانانأفيكوفاالّتصاؿاللغوّمضعيفاكمروشاعلىالرغممنأّف

 رسلأّدلماعليومنشركطا١ت
 الرسالةاللغوية (ٖ

إذلا١تستقبلسواء ا١ترسلإببلغو الذميريد كىياتولا١تعريفّي
أف كمنشركطها مرئية، أـ مطبوعة أـ مسموعة االتصالية أكانتالوسيلة
الوضوح، العلمّية، الدّقة إذل إضافة منهما، كّل بُت ا١ترًتكة اللغة تكوف

التع عن العقلّيكالبعد ا١تستقبل ١تستول كا١تناسبة كاإلثارة، كالترّعب، قيد
 كالثقايّف،كبعدعنكلمايصرؼعناستيعابمضموهنا.

 قناةاالّتصاؿ (ٗ
الرسالة، ١تركر كا١تستقبل ا١ترسل من بُتكل ا١تستخدمة القناة كىي
كتعددقنواتاالّتصاؿاللغوّميفعصرنااٟتارّل،فقدتكوفالصوتا١تباشر
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أك اليومّية( اللغوّم االّتصاؿ عملّيات يف ٭تدث )كما كسائط دكف
باستخداـكسائطتقنّيةحديثة)كما٭تدثيفعملّياتاالّتصاؿا٢تاتفّي(،
أشرطة على ا١تسجبلت أك ا١تطبوعات عرب االّتصاؿ قتاة تكوف كقد

(أكبرامجاٟتاسوبّية،أكشبكةاالّتصاؿCD)الكاسيت(أكأقراصا١تد٣تة)
 .( Internet)الدكرّل

 ٣تاؿاالّتصاؿ (٘
اجملاؿ كيأثر كمكانو، االّتصاؿ زماف على العنصر ىذا كيرتمل
االّتصاؿيف٧تاحعمليةاالتصاؿإذلحّدكبَت،فحدكثعمليةاالتصاؿيف
أكقاتعَتمناسبة،كالسّيمايفأكقاتالتعبكاالرىاؽ،أكاألكقاتاليت

بأمورخاّصةالت الفردإذلالراحة،أكاليتينرغلفيها ؤيتٙتارىا،ٮتلدفيها
كماأّفحدكثتلكالعملّيةيفأمكنةيسيطرعليهاالضجيج،أكغَتمر٭تة
نفسّيا)فيماأثاثغَتمرتّبة،أكأدكاتمرّتتةلبلنتباهكالًتكيز،فيهاألوافغَت

منسجمة،أكأضواءغَتمر٭تة(يؤدمإذلعدـالكفاءةيفٖتقيقاالّتصاؿ.
 التغذيةالراجعة (ٙ

لديو،عناصر االّتصاؿاللغوّمإذلتأثَتالرسالةيفا١ترسل،أكصداىا
الراجعة التغذية جاءت غايتها، الرسالة كحّققت بنجاح، االّتصاؿ مّت فإذا
إ٬تابّية،كتتجّلىإ٬تابيتهامنخبلؿمبلمحا١تستقبل،أكصوتو،أكسلوكو،

ا االّتصاؿاللغوّمبنجاح،جاءتالتغذية دليتّم إذا لراجعةسلبّية،كىناأّما
ا٠تلل كىذا االّتصاؿ، كفاءة عدـ إذل أّدل الذم ا٠تلل تعّرؼ من البّد

21سيكوفحتمانيفكاحدمنعناصراالّتصاؿاللغوّمأكأكثر.
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أمابيناأفاللغةأداةاالتصاؿبُت٣تموعةمناٞتنسالبرر،ككسيلة
حُتنعيشف كاضحة األ٫تية ىذه كنبدك بينهم، يفالتفاىم الزمن من ًتة

بأننايفعزلةتامةعنىذا–كالشك–٣تتمعالنعرؼلغتو،إننانرعر
اجملتمع.

كالتفاىم االتصاؿاللغومالناجحينتهيإذلنوعمنالتفاىم، كىذا
،أكملقيان مفهمانكفا٫تا ىوتفاعلالفهمبُتالطرفُت،لكأفتسميهما

أكم أكمصدرانكمستقببل، كسامعا،كيفكمتلقيان، أكمتكلما عطيانكآخذان،
طبيعية،ىى أداة كفهمان،كلئلفهاـ ا١تعاين٧تديفالتفاىمإفهاما ٚتيعىذه

 22اللساف،كللفهمأداةطبيعيةىىاألذف.منحيثاهناطريقموصل.
 معوقات عملية االتصال .ٙ

ىناؾإذفمعوقاتلبلتصاؿالكاملبُتالبرر،ىذها١تعوقاتٯتكنتصورىا
لورجعناإذلا١تقوماتالسابقةكٗتيلناعدـتوفرىاأكبعضهايفعمليةاالتصاؿ
يف بالطبع ىذا  األسلوب. غامضة بالتجريدات، مليئة الرسالة تكوف كأف ...

رحجما١تركلةيفحالةاالتصاؿحالةاالتصاؿبُتالناتقُتبلغةكاحدة،كلنتصو
بُتالناطقُتبلغةماكالناطقُتبلغاتأخرل.

بالنسبةSenderمرسل أجنبية بلغة معينة يفتوصيلرسالة رغبة لديو تنرأ
مثَت بطرح البدء يف رغبة كإما لو، كاستجابة مثَت على رّدا إما للمستقبل،
التحديد كجو يعرؼعلى يفًتضأنو الرسالة، ىذه يتخيل ا١ترسل )االتصاؿ(.

ف اٟتديث. لسياؽ ا١ترسل ٮتضع مثبل الرفوم االتصاؿ ٣تاؿ ففي قدذلك،
يضيف١تاكافيودقولوشيئامعينا،كقديعيدطرحوبركلآخر،كقد٭تذؼمنو
التنبؤبكفاءةكدقةشديدةٔتاسوؼ شيئا،فا١تتكلماليستطيعيفأحيافكثَتة

يصدرعنو.

                                                           
ٚٗ(،ص.ٕٕٓٓ،)القاىرة:دارا١تعارؼ،الموّجو الفنى لمدّرسي اللغة العربيةلعليمإبراىيم،عبدإٕ
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يف إحداثخلل تتسببيف أشياء االتصاؿ عملية أثناء ٖتدثيف كقد
رسالتو،فقديتلهثمبسسبها،كقدالعمليةاالتصاؿنفسها،فنروهعلىا١ترسل

ٯتكملاٞتملة،كقدٮتطئيفتركيبها...كلىذهأشياءالنضمناستبعادىامن
عمليةاالتصاؿنفسها.

اليتصدرتمن النطق أشكاؿ يفهم أف ٭تاكؿ منطرؼآخر ا١تستقبل
إليها.ا١ترسل٤تاكالالتنبؤٔتعاينماغمضمنها.ىويستقبلالرموزاليتاستمع

الرموز.ىذه السابقةهبذه إياىايفضوءخربتو مفسرا منها إذلرصيده كيرجعها
كقدسبقاٟتديثعنهاكىيمهارةDecodingالعمليةىيماتسمىبفكالرموز

يتفاكتفيهاالناس،كا٠تبلؼكمايرلالبعضىوعلىدرجةالتمكنمنا١تهارة،
،Negotiationاتالنظرأكالتفاكضكليسعلىكجودىاأكعدمو.فتبادؿكجه

ا١ترسل بُت العبلقة نوع على يعتمد أمر االتصارل ا١تدخل  يف يطلق كما
 23كا١تستقبل.

 . عوامل العائق االتصالٚ
(ىو:ٗٛ:ٕٓٔٓكجدثبلثةمركبلتاتصاؿكمارآلنورىادم)

 صعوباتيفانتخابا١تعٌت .أ
 صعوباتيفانتخابالركل .ب
 صعوباتيفانتخابنظاـالكبلـ .ج

(كمايلي:ٕٔٔٓايضاكمارآلجنىت)مثعوملالعائقاالتصاؿ
ا١تهاراتاألقليفاالتصاؿ.ا١تهاراتاألقل)خاصةاماـالعاـ(،يتكلمبوقف (ٔ

 التستطيعاالنتظارالتحريضوا١تستمعوفيكوفكيسبب

                                                           
ٕٖ طعيمة، أٛتد :المهارات اللغوية : مستويتها وتدريسها وصعوباتهارشدل العريب الفكر )دار ،

ٖٙٔ-ٔٙٔص.،ـ(ٕٗٓٓالق
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٬تلسعلىا١تكتبستأيتحُتسلوؾغَتدقيق.ااضرالذميسلمااضرة (ٕ
 األثراٞتيد.

الراديونادرعلىالقراءةأكاالستماعإذلشخصالذممعرفةاألقلا١تعرفةاألقل. (ٖ
 أكتلفاز،ستواجوصعوبةيفتتبعآخركفاٟتديث

 فهماألقلالنظاـاإلجتماعي. (ٗ
 التحيزغَتا١تربر (٘
 حينماا١تسافةبُتا١ترسلكا١تستقبلا١تسافةا١تادية.تكوفاتصاالتأقلالراىنة (ٙ

 بعيداأكقريبا.
 التساكماإلدراؾ (ٚ
 اٟتواسالتالفة (ٛ
 يتكلما١تفرطة (ٜ
 كثَتامايؤدلاذلاٟتيدمنرأسالكبلـ (ٓٔ
 اادثةيهيمن (ٔٔ

( حارس من رأل ٕٚٓٓمث :ٙ عوامل عن االتصاؿ( العائق عوامل
باستخداـاللغةالعربيةكمايلي:

 أقلقدرةعلىا١تفردات (أ
 أقلالتدريب (ب
 أقلاٟتماسةكاإلجتهاد (ج
 بيئةاألقلالضماف (د
 طريقةا١تستخدمةأقلالدقيق (ق
 أقلالصرب (ك
 االعتمادعلىالنفس (ز
 تيأس (ح



ٕٚ 
  

 
 

 اٟتياء (ط
(عنعجزالناسيفاالتصاؿكمايلي:ٔ:ٕٕٓٓكمارآلنورالدين)

ىو بسسب االتصاؿ يف الناس لديهمعجز قذيفةالذين خربةمعرفةكضفدعفي
 ٤تدكدة ٥تتلف جدا. الرغباتكاألفكار، توزيعهاك، الٯتكن تعرؼكتتطلب
24.لآلخرين

 مفهوم االتصال التعليمى - ب
عمليةيتمعنطريقهاانتقاؿا١تعريفةمنشحصحىتتصبحىذها١تعرفةمراعا

بينهمكتؤدلاذلالتفاىمفيمابينهما.
اٟتديث: القدميكا١تفهـو ا١تفهـو

االتصاؿالقدمي -  االتصاؿا٠تطىمفهـو
االتصاؿالسائد -  االتصاؿالدائرمفهـو
االتصاؿاٟتديث -  االتصاؿالبنائىالتفاعلىالنرطمفهـو

 خصائص عملية االتصال .ٔ
اماخصائصيفعمليةاالتصاؿكمايلى:

 االتصاؿنظاـ 
 االتصاؿعمليةديناميكيةحيوية 
 االتصاؿعمليةداءرية 
 عمليةمستمرةاالتصاؿ 
 عمليةمعقدة 
 عمليةىادفة 
 عمليةنظامية 

                                                           
ٕٗ كماالكيت، االجتماعية في معهد دتوء علوم  ٔٔقدرة االتصال اللغة العربية طلبة صف نور

ٓٔ-ٜـ(،ص.ٖٕٔٓرسالةجامعية)مكسار،بكليةآدابجامعةحسنالدين،،سوليمان فتري فلوفوا
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 متفاعلةالعناصر 
 عمليةمتنوعة 

 الشروط الواجب توافرىا في عناصر اإلتصال التعليمى .ٕ
أماالرركطالواجبتوافرىايفعناصراإلتصاؿالتعليمىكمايلي:

 ا١ترسل(Sender/Encoder/Source) 
 اليتىو الرسالة مصدر كىو االتصاؿ عملية عناصر من األكؿ العنصر

الذم كا١تعلميفا١توقفالتعليميىو التفاعليفموقفاالتصاؿ. يًتتبعليها
أكرموزبغرضالوصوؿ بصياغةالرسالةأمكضعهايفصورةألفاظأكرسـو يقـو

ألشخاصكقدإذلىدؼ٤تدد،كقديكوفا١ترسلشخصاكاحداأك٣تموعةمنا
يكوفآلةتعليمية.

 الرسالة(Message) 
ا١ترسل يريد اليت كالقيم كا١تهارات كا١تفاىيم ا١تعلومات أم اتول ىي
ا١ترسلبصياغتهاباللغةاللفظيةأك إرسا٢تاإذلا١تستقبلُتلتعديلسلوكهم،كيقـو
ٔتزيجمناللغتُتكفقالطبيعة٤تتولالرسالةكطبيعةا١تستقبلُت،كىيا٢تدؼمن

:عمليةاالتصاؿ.ك٘ترالرسالةٔترحلتُت
 ا١ترحلةاألكذل:ىيمرحلةالرسالة -
كقديتمالتعديليفالرسالة - أمتنفيذىا الثاين:ىيإرساؿالرسالة ا١ترحلة

 ا١تصممةكفقاللموقفاالتصارل.
 قناةاالتصاؿأكالوسيلة(Communication Channel/Media) 

اليتٖتملالرسالةمنا١ترسلإذلا١تستقبل،كمنأمث لةقنواتىياألداة
اجملبلت، الكتب، : التعليمي االتصاؿ مواقف يف تستخدـ اليت االتصاؿ

 الصحف،التلفزيوف،الراديو،اٟتديثالرفهي،اٟتاسوب،االنًتنت.

 ا١تستقبل(Receiver/Decoder/Destination) 
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٣تموعة أك الرخص كىو االتصاؿ، عناصر من الرابع العنصر كىو
سالة،كدكرا١تستقبلىوفكرموزالرسالةك٤تاكلةفهماألشخاصاليتتتلقىالر

كالتأثرهبا،فهوأساستصميمالرسالةفكلعناصرعمليةاالتصاؿتعمل ٤تتواىا
 منأجلا١تستقبل)التلميذ(.

 التغذيةالراجعة(Feedback) 
فعلا١تستقبلعلىالرسالةكيفىذهاٟتالةيصبحمرسبلكتكتملىيرد

كذل،كتفتحالدائرةاالتصاؿاألكؿ،كتفتحالدائرةاالتصاؿالثانيةدائرةاالتصاؿاأل
إجابتك مثل كالقبوؿ )كا١توافقة إ٬تابية تكوف قد الراجعة كالتغذية كىكذا،
التغذية ٘تثل كبالتارل يسار( إذل اليمُت من الرأس ٖتريك أحسنت، صحيحة،

التفاعلكاالستمراريةبُتعناصراالتصاؿ،كٕتعل عمليةاالتصاؿدائريةالراجعة
حيويةكمستمرة٦تايؤكدعلىأ٫تيةتطبيقالنموذجاٟتديثلبلتصاؿالتعليمييف

 فصولناكقاعاتناالدراسيةٔتراحلهاا١تختلفة.
 الضجيج/الترويش(Noise) 

ا١تنقولةمنا١تصدر، ىومنأىمالعواملا١توثرةيفمدلكضوحالرسالة
ا١تستقبلكمايفالركلكقديأخذأشكاالعديدةإالكمدلاستيعاهبامنقبل

أنوينقسمإذلقسمُترئيسيُت٫تا:
 الترويشالداخلي -

 يرملٚتيعالعواملالداخليةا١تتعلقةبالرسالة
 الترويشا٠تارجي -

يرملٚتيعالعواملا٠تارجيةاليتتقلقالرخصا١تتلقيللرسالة.
 الدقةيفنقلالرسالة(Fidelity) 

الرسالة٬تبأفيراعيٖترمالدقةيفنقلا١تعلوماتكتدكينها، عندإعداد
كربط كالرباىُت، باألمثلة كتدعيمها إذلا١تستقبلفتسلسلاألفكار كحىتإرسا٢تا
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يف عواملمهمة العلمية، كتبسيطاٟتقائق بالواقعيفشرحا١توضوعات، ا١تفهـو
كبالتارل متلقيها، نقلتقريبا١تعلوماتإذلذىن من إذلا٢تدؼا١تنرود نصل

أك رموزا تكوف قد بل ألفاظا ا١تنقولة الرسالة تكوف ال قد أسلفنا ككما الرسالة
أفا١تعلوماتا١تستخدمة أكإشاراتضوئيةكطا١تا اكٖتذيرية شواخصإرشادية
الرئيسي ا١تصدر ذاهتا ْتد تعترب موثوقو مصادر من مستقاة اٟتالة ىذه يف

 ١25ترسلة.للمعلوماتا
 معوقات االتصال التعليمي .ٖ

إذل الدراسيأكخارجو الفصل داخل ٭تتاجاالتصاؿيفا١تواقفالتعليمية
حال ا١تتعلم فعل كرد إذلا١تتعلم ا١تعلم من الرسالة ا١تناسبالنتقاؿ اٞتو هتيئة
حلوؿ ككضع مراجعة الضركرم كلذلكمن الرسالة. كسهولة كضوح إذل يؤدم

عوائقاليتقدتؤدمإذلفرلا٘تاـعمليةاالتصاؿبفاعلية،كمنمناسبةلبعضال
أىمىذهالعوائق:

 استخدام المعلم الطريقة التقليديةأ.
عرضا١تادة يف اللفظية الطريقة على ا١تعلمُت من قليل غَت عدد يعتمد
ا١تعلمباإللقاءكالتلقُتاعتماداعلىاستخداـالرموز العلمية)٤تتولالرسالة(فيقـو
ىذه فهم لتسهيل اللفظية غَت اللغة استخداـ عدـ مع كاجملردة اٞتافة كاأللفاظ

يدفع ىذه كل التبلميذ، قبل من ا١توقفا١تعاين عن االنصراؼ إذل التبلميذ
 التعليميكالرعوربعدالدافعية،كعدـاإلحساسبأ٫تيةكقيمةمايتمتعلمو....

 عدم مراعاة الفروق بين التالميذ . ب
قياـا١تعلمباإللقاءاللفظيتولالرسالةكبطريقةكاحدة،٬تعلعدداكبَتا
منالتبلميذاليستطيعوافهمكمتابعةىذهالرسالة،كمنجانبأخرقدتكوفىذه

                                                           
ٕ٘ ناسة، ٤تمد تقنيات التعليم من األصالة إلى الحداثةإيناسالسيد الرشيد مكتبة )الرياض: ،–
ٖٙ-ٜٕـ(،ص.ٕٚٓٓناشركف،
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قدتبتعد ا١تعلممناألمثلة يقدمو عنخرباتالتبلميذككذلكما بعيدة الرسالة
 عنكاقعالتبلميذ.

 ذشرود ذىن التالمي . ج
التعليمية للوسائل استخدامو كعدـ ا١تعلم، قبل من الزائدة اللفظية نتيجة

كمعرفتهم الرسالة، التبلميذالستقباؿ استعداد كعدـ ا١تباشرة، كا٠ترباتالتعليمية
االنتباه كعدـ التبلميذ ذىن يؤدمذلكإذلشركد ا١ترسل، اك بالرسالة السابقة

 الثقةبا١تعلم.كالًتكيزيفا١توقفالتعليميكفقد
 الظروف الفيزيقية للفصل الدراسي . د

اٟتجمكعلىمقاعد منالتبلميذيففصوؿصغَتة  إفكجودأعدادكبَتة
غَتمر٭تة،كعدـالرؤيةالواضحةللسبورة،كارتفاعالسبورةكمكاهناغَتا١تناسبُت،

٧تاحعملي عدـ يًتتبعليو الصفية البيئة تنظيم كعدـ التهوية االتصاؿكسوء ة
 التعليمي.

 عدم كفاية المعلم األكاديمية في أداء وظيفتو . ه
يؤدمإذلصعوبةتوصيلالرسالة إفعدـإ١تاـا١تعلمبتخصصوإ١تاماجيدا

إذلتبلميذهكفقدالثقةبو.
 عدم كفاية المعلم المهنية في أداء وظيفتو  . و

كا٩تفاض تبلميذه، يف كالتحكم الصف غدارة على ا١تعلم إ١تاـ عدـ إف
اٞتيد علىاالستخداـ القدرة كضوحبَتاتالصوت،كعدـ كعدـ صوتا١تعلم،

للسبورة.
كجودبعضاإلعاقاتلدلالتبلميذ:

إفضعفبعضاٟتواسلدلالتبلميذمثلطوؿأكقصرالنظرأكضعفالسمع
عمليةاالتصاؿبالركلالذم٭تققأىدافهاكضعالطالبيؤدماذلعدـ٧تاح

 يفا١تعقداألكؿ.
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 المبحث الثاني : أساليب اتصال اللغوي والتعليمي
أفالنظراذلاالتصاؿكعمليةمراركة،يعٍتأفاالتصاؿالينتهئتجردأفتصل

الع ىناؾ أف يعٍت كما )ا١تستقبل(، ا١تلتقي إذل )ا١ترسل( ا١تصدر من منالرسالة ديد
العواملالوسيطةبُتالرسالةكا١تلتقي،ٔتا٭تددتأثَتاالتصاؿ،منجهةأخرلفأفكبل
منا١ترسلكا١تلتقييتحدثعنموضوعمعُتأكموضواعاتمعُتفيمايعرؼبالرسالة

أكرسائل.
بعناصرىا االتصاؿ عملية كتفسر تررح اليت النماذج تطورت اإلطار ىذا يف

-ٖٚٗهريفالبدايةالنوذجا٠تطيأكا١تباشرالذمعاشفيمابُت)ا١تختلفة،حيثظ
(قبلا١تيبلدمؤسسيالدراساتالقدٯتةلفناالتصاؿكفدتوصلكلمنهماإذلٕٚٗ

كلكنالدراساتاليتأجريتمنذ كا١تستقبل، ا١ترسلكالرسالة أفتلكالعناصرىي:
 كالنموذج.األربعينيات،منالقرفا١تاضي،بينتمدلقصورذل

 أساليب اتصال السويل لدى طلبة الناطقين بها مع محاضرين - أ
منأسهرأمثلةترخيصاالتصاؿماطوره"ىاركلدالسويل"كىوعادلسياسي
عملية كتاباتيفكصفطبيعة عدة قدـ كقد الدعاية، يعمليفاجملاؿ أمريكيكاف

االتصاؿ.
كقدـالسويلتعريفاأعم٢تدؼأكتأثَتاالتصاؿ٦تاقدمتةطريقةفاالتصاؿعنده

٦تكنأف٭تققاإلعبلـ،كالتسبية،كاإلسارةكاإلقناع.


== 
 
 

 نموذج السويل
يفىذاالبحث،اختيارالباحثة٪توذجألساليباتصاؿاللغومالتعليميلدل

 من
 )ا١تتكلم(

 ماذا
 )الرسالة(

 ١تن 
 )ا١تستمعوف(

 األثر

 ا١تستمعوف الكبلـ القضية
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طلبةالناطقُتمع٤تاضرينىو٪توذجالسويلبأساليبكمايلي:
 منيقوؿ؟)ا١ترسل=ااضركف( .ٔ
 ماذايقوؿ؟)الرسالة=ا١توادالتعليمية( .ٕ
 كسيلةأكقناة؟)قناةاالتصاؿ=عرضالررائح(بأم .ٖ
 ١تنيقوؿ؟)ا١ترسل=الطلبةالناطقُتهباأكطلبةالعربمنليبيا( .ٗ
 ماالتأثَت؟)التغذيةالراجعة=تفهمأـالللمحتولا١تقدمة(. .٘

 أساليب اتصال تفاعلية لدى طلبة الناطقين بها مع طلبة األخرى - ب
 بتحفيز ضّد تفاعلية –٪توذج  ا٠تطي. النموذج بعض ك  يرجىاستجابة

إذل٪توذجاالتصاؿالنموذجالرجوعال االجتماعاليتطورتتفاعلية اليتمنقبلعلماء
تستخدـمنظورالتفاعلالرمزممعزعيمرئيسيىوجيورجيىربَتتميد.

كغَتتفاعليةأصعبلتصوريف٪توذجبياينألنوالطبيعةالنوعيةيفاٟتقيقة،٪توذج
ا٠تطية كغَت .النظامية، ا١ترارؾكفقا اتصاؿ كوسيلة الناس الرمزم التفاعل لنموذج

سلوكاكا١ترتقبةعسَت.كتفسَت،تقدميالنرط،كىذاانعكاسكاإلبداعية،
تطورمنخبلؿالتفاعلالذينياالتصاالتمنقبل٪توذجتفاعليةىوا١تراركُت

26.البررية،القراراددعلىدكراآلخريناالجتماعياإلمكانات




 موذج تفاعليةن  
بعضطلبة يومية، البحث،يف٥تالطة النموذجالفيفىذا ىذا الباحثة اختار

الناطقُتهباتواصلمعالطلبةاألخرلسواءيفااضرةأكغَتااضرة.
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 الناطقين بها مع موظفين في الجامعةأساليب اتصال شرام لدى طلبة  - ج
الذم النموذج نظرياتاالتصاؿ بناء أسهمتيف اليت ا١تهمة النماذج من يعد

النموذجيقدـشراـالعناصراألساسيةعلىٜٗٚٔقدمو)كلربشراـ(يفعاـ كيفىذا
النحوالتارل:

 ١تصدرأكصاحبالفكرة. .ٔ
 كصياغتهايفرموزلتكوين(code)التعبَتعنالفكرةككضعهايفشفرة .ٕ

 الرسالة.
 ا١تستقبلالذميتلقىكيفكرموزىا. .ٖ
أك .ٗ إذلا١ترسل اليصل أك يصل الصدلالذمقد ا٢تدؼكرجع أك االستجابة

 صاحبالفكرة.
أّكدشراـعلىالعناصرالتالية:

 ا١تصدر (أ
 الرسالة (ب
 ا٢تدؼ (ج

كأضاؼ...
 عملييتتكوينكفكالرموز -
 ميادينا٠تربة -

أماىناالنموذجلرراـثبلثة٪تاذجىم:
 ٪توذجاألكؿلرراـ (ٔ




 
 نموذج األول لشرام

 

 اإلشارة

 

 محمول الرسالة
لرموز   

الرموظفك   
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 ٪توذجالثاينلرراـ (ٕ
٣تاؿا٠تربةيؤكد مثقدـشراـ٪توذجآخرلرخصُتيتحدثافمؤكداعلىمفهـو
شراـعلىا٠تربةفهيضركريةلتحديدمااذاكانتالرسالةستصلإذلا٢تدؼبالطريقة

 اليتقصدىاا١تصدر.
 ٪توذجالثالثلرراـ (ٖ

للتغلبعلىالضوضاء الراجعةكوسيلة التغذية النموذجأ٫تية أكدشراـيفىذا
 ا٠تربة فذك رسائلنا هبا تفسر اليت الكيفية توضح بأهنا بالتغذيةكالترويشكبُّت يهتم

 الراجعةكيغَترسالتويفضوءمايبلحظأكيسمعمنا١تستقبلُت.
ردكدالثلرراـألففيهانظريفىذاالبحث،استخدمتالباحثة٪توذجالثكما

 دائرةالفعل
النموذجيعٍتسأؿمن اساليباتصاؿيفىذا أما لتبادؿا١تعلومات. ا١تستدامة

عنحوؿاألكادٯتيةسواءمنخدٯتةيف اذلموظفُتيفاٞتامعة العربمنليبيا طلبة
ادارةاٞتامعةأكيفا١تكتبة.

 والعاميةالمبحث الثالث :  اللغة العربية الفصحى 
العربية اللغة إذلنوعُت،٫تا علىمرعبٯتكنتقسيمها اليها ينظر العربية اللغة

الفصحىكالعامية.
 اللغة العربية الفصحى - أ

،اللغةالعربيةالفصحىىياللغةا١تستخدمةيفالقرآف،يفرأمإميلبديعيعقوب
)كتاباتالعلمية(.ٓتبلؿا١تواقفالرٝتية،يألفالرعر،كتابةالنثركالتعبَتعنالفكر

 العاـ،ىذهاللغةٯتكنتصنيفهاإذلفىئتُت،٫تااللغةالعربيةالفصحىكالعربيةالفصحى.
 لعربية الفصحى المعاصرة ا (ٔ

لقدذىبا١ترًتقوفيفاألصلالعربيةالفصحىمذاىبشىتتناقضأساسا
ك القرشية. با٢تجو الفصحى صلة حوؿ القدمي منذ العرب أفمااعتقده اٟتق
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ا١تذاىبا١ترًتقُتيفىذاالصددالتستنداذلأدلةعمليةمقبولة،كىيالتتجاكز
(يراّفالفصحىتركبتمناللهجاتNoldekeحدكداٞتدسكالفرض.فنولدكو)

األساسيةيفجزيرةالعربكاٟتجازك٧تدكإقليمالفرات،ألفاإلختبلفاتبُتىذه
(يفالزعمبأفالفصحىليست٢تجةGuidiدل)اللهجاتكانتقليلة،كتبعوجوي

27معينةلقبيلةا١تخصوصة،بلىيمزيجمن٢تجات٧تدكماجاكرىا.
كيررمضافعبدالتوابيفىذاالصددأف"اللغةالعربيةا١ترًتكةدلتكنلغة
موحدة لغة اللغة هتمز.فبهذ ال كقريش فيها ا٢تمز كجود بدليل كحدىا قريش

الصفاتا١تستحسنةيفاللهجاتالعربيةا١تختلفة،معالتسليماعتمدتعلىبعض
القريش(الهنا )لغة بأهنا اللغة كلذلكتوصفىذه قريشبعناصركثَتة، بإسهاـ

28اساسالعربيةالفصحى.
العربيةالفصحىلغةمرًتكةأهناخالت اللغة يستدؿبوعلىأّف كأىمما

بائلالعربيةاليتأسهمتيفتركيلمنالصفاتاليةاليتعرفتهبابعضالق
العربيةالفصحى،فرعرالرعراءمنربيعةاليعرؼالكركرةاليتنسبتاليها،
من خلوا ا٢تذليُت شعر ٕتد كذلك العنعنة، اليعرؼ ٘تيم من الرعر أف كما

29صفات٢تجةىذيلماعداإشاراتلعلهامنصنعالركاةيفالعصورا١تتأخرة.
تبلقتمس  فعقدكىكذا التًتيكالظا١تة، سياية اعيالعربعلىمواجهة

(،ككافأىممقرراتو:اعتباراللغةالعربيةلغةرٝتيةيفٖٜٔٔمؤ٘ترباريسعاـ)
الوالياتالعربية،كمطالبةاٟتكومةالعثمانيةبتنفيذذلكإضافةإذلمطالبإدارية

العر الواليات ٟتكم )البلمركزية( صيغة اقًتاح يف أشتدتتلخصت كحُت بية،
ا١تظاىراتالرعبيةكاقًتنتبإضراباتكاسعةالنطاؽاضطرتاٟتكومةآخراألمر

                                                           
ٕٚ مدخل إلى فقو اللغة العربيةأٛتد٤تمدقدكر، األسد، مكتبة الفكر دار ص.ٜٜٜٔ،دمرق: ،

ٔٔٙ
ٚٔٔ-ٛٔٔ،ص.نفس المرجعأٛتد٤تمدقدكر،ٕٛ
ٛٔٔ،ص.نفس المرجعأٛتد٤تمدقدكر،ٜٕ
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اذلا١توافقوعلىجعلاللغةالعربيةلغةللتعليميفا١ترحلةاإلبتدائية،كجعلهاكذلك
يفا١تدارسالثناكيةاٞتديدة،أماا١تدارسالقائمةفتبقىعلىنظامهاالقدمي.لكن

تفذم الطوارئيفالدكلةما إعبلفحالة تبلشىأماـ االتفاؽسرعافما نىذا
العثمانيةاليتدخلتاٟتربالعا١تيةاألكذل،فعادتقبضةاالٖتاديُتتضيقا٠تناؽ
علىاألحراركتلقيبالربابيفأتوفاٟترب،كقدمتيفخبلؿذلكإلغاءا١تدارس

التعليم كعاد لسانا، ٢تا ٦تااليتاٗتذتالعربية شرا قحا تركيا يفا١تدارسالرٝتية
30كاف.

العلمكالتدريسكاٟتكومات لغة قدأصبحتالفصحىخبلؿذلككبعده
كاإلذاعاتكالصحافةكاٞتيشكغَتذلكمنمرافقاٟتياة.فوصلتإذلكلمزرعة
مهماكانتنائية،كغدتتًتددعلىاأللسنةيفكل٣تاؿ.كذلكاطرداإلىتماـ

(بعدٖٖٜٔعربيةالفصحى،فأنرئ٣تمعاللغةالعربيةيفمصرعاـ)الرٝتيبال
٤تاكالتفرديةسعتاذلتأليفٞتافك٣تامعلرعايةالعربيةكتطويرىا،كأنرئبعد

(للعنايةبسبلمةاللغةكجعلهاٜٚٗٔذلكاجملمعالعلميالعراقييفبغدادعاـ)
كتواذل اٟتاضرة. كاٟتياة ٔتطالبالتعليم اٞتامعاتكا١تراكزكافية ذلكانراء بعد

31العمليةكاللغويةاليتأخذتعلىعاتقهامهمةٛتايةاللغةكتطويرىا.
عليها يطلق كما أك ا١تعاصرة، الفصحى ىي تعليمها إذل ندعو اليت اللغة

كيقصدهباتلكاللغةModern Standard Arabicا٠ترباء:العربيةا١تعياريةا١تعاصرة
اليتتكتبهباالصحفاليوميةكالكتبكالتقاريركا٠تطاباتكتلقىهبااألحاديث

أجهزةاإلعبلـكيتحدثهباا١تسؤكلوفيفلقاءاهتمالعامةكا٠تطباءيفخطبهم،يف
ا١تًتجممنها، بعضا١تسرحياتخاصة كتؤدلهبا االجتماعاتالرٝتية، كتدارهبا

اقفتستخدـفيهاالفصحىلغةللفهمكاإلفهاـ.ذلكمنموكغَت

                                                           
ٚ٘ٔ،ص.المرجعنفس أٛتد٤تمدقدكر،ٖٓ
ٛ٘ٔ،ص.نفس المرجعأٛتد٤تمدقدكر،ٖٔ
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 Modern Standardيفىذاالبحث،اختارالباحثةالعربيةا١تعياريةا١تعاصرة

Arabic  الناطقُتاللغةمناليتىيموضوعاللغة يفاساليباتصاؿلدلطلبة
العربيةمعمنصوبيفدراساتالعلياّتامعةموالنامالكابراىيمماالنج.

 حدكدالفصحىا١تعاصرة (ٕ
معرفضنالتعليمالعاميةكدعوتناإذلتعليمالفصحىا١تعاصرةإالأفلناكقفة

يروهبااٟتذر...كيصدرىذااٟتذرمنعدةعوامل:
أفالعربيةا١تعاصرةقدا٨ترفتكثَتاعنمستوياتالفصحىكمعايَتىاكما

الببل معيار ىو الذم الكرمي القرآف النحويةجاءتيف ا١تركبلت أف كما غة،
كالصرفيةاليتأصابتلغةالعصرٕتلعناٟتصرىناحىتأصبحتظاىرةعامة

 كليست٣تردشواذحدثتبالضركرة.
ما -ٔ منها ٥تتلفة، فالكتاباتا١تعاصرة اختبلؼمستوياتاالتصاؿاللغوم،

مستويات اختبلؼ على يأثر طبعا كىذا فن. ىو ما كمنها أدب ىو
ا١تعاصرة،فضبلعنأنويفداخلاجملاؿالواحدتتعددا١تستويات.الفصحى

ىو ما منها الصحفي، للتحرير ٥تتلفة أشكاؿ الصحفمثبلىناؾ ففي
اللغوية. ماىوتقرير،كلكلمنهاخواصو ماىومقاؿ،كمنها خرب،كمنها
األساسي ا١تصدر كىي الصحافة، معجم أف ذلك يضاؼإذل ٦تا كلعل

 تكتراكيبالفصحىا١تعاصرة،قليلكمطردنسبيا.ٟتصرمفردا
كا١تسلموف -ٕ العربية، يفا١تنطقة علىاالستخداـ قاصرة الفصحىا١تعاصرة أف

غَتالناطقُتبالعربيةاليهمالكثَتمنهمتعلمالفصحىا١تعاصرةاليتتريعيف
كاالتصا الكرمي، القرآف قراءة ىو القطاع ىذا يهم ما إف العربية. ؿالببلد

بالًتاثاإلسبلميأكال،كيتمىذاعادةيفببلدىم،مثاالنطبلؽمنىذاإذل
 ٦تارسةاالتصاؿبالعربكالثقافةالعربية.
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أفٙتةقدراكبَتامنا١تفرداتالعربيةا١تستخدمةيفلغاتالرعوبا١تسلمة -ٖ
 بُت تًتاكح بنسبة ذلك كيقدر العربية، باللغات الناطقة %ٓ٘-ٖٓغَت

كاألكردككالسواحلية، الفارسية، : اللغاتاآلتية كليتحققمنذلكدارسو
 كا١تاليزيةكالًتكيةكا٢توساغَتىا.

دات،أكمنحيثالقواعد،أكمنحيثاألساليب،سواءمنحيثا١تفر
32أكمنحيثقدراتالتعبَت.

 اللغة العربية العامية -ب
يفرأمإميلبديعيعقوب،اللغةالعربيةالعامية)اللهجة(ىياللغةا١تستخدمةيف
يفشْوكفعادية)غَترٝتية(كتطبيقهايفاٟتياةاليومية.ىذهاللغةيعٍتاللغةا١تستخدمة

اللغة منقبلخرباء تستخدـ للرركطاألخرلاليتغالبا بالنسبة كأما اليومية. اادثة
لتذكرىذانوعاللغةىياللغةاكية،اللهجةالرائعة،الركلاللغومالدارج،الكبلـ
الكبلـ العامية، العربية اللغة الدارجة، اللهجة العامية، اللهجة الدارجة، اللغة الدارج،

33مي،كايضابأصطبلحلغةالرعب.العا
إّفطاىرةكجودالعاميةاذلجانبالعربيةالفصحى،ظاىرةلغويةيفٚتيعالدكؿ
العادل،كلكلمنهما٣تاالتوكاستعماالتو،كتعريفاللهجةالعاميةبأهناطريقةاٟتديثاليت

الكبلمي تعامبلهتم كافة كٕترمهبا األعظممنالناس، السواد كىيعادةيستخدمها ة،
لغويةيفبيئةخاصةتكوفىذهالعادةصوتيةيفغالب)األحياف(.

 اسبابحدزثها . أ
يرجعالباحثوفأسبابتركلالعاميةبلهجاهتاا١تختلفةاذل:٣تموعةمن

العواملمنها.

                                                           
،ٕ٘ٓٓتقويمو، –أساليبو  –تعليم العربية في الجامعات : مهاراتو شايافعبداللطيفأبوزنادة،ٕٖ

ٜ٘-ٛ٘ص.
ٖٖ 
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 العاملاٞتغرايف .ٔ
اٞتباؿ بينهم كتفصل باللغة، للمتكلمُت اٞتغرافية الرقعة تتسع فقد
كيسلك فريئا، شيئا بالتعبَت اللغة فتأخذ بينهم، التواصل كيقل كاألهنار،
٢تجو حدكث إذل يْودم ٦تا غَتىم، عن ٥تتلفا مسلكا باللغة ا١تتكلموف

جديدة.
 العاملاإلجتماعي .ٕ

البيئاتم يف الظركؼاالجتماعية تعددتؤدم إذل الطبقات، تعددة
 .الطبقات،فكلطبقةٖتاكؿأفتكوف٢تالغتها،كأسلوهباا١تميز

 العاملالسياسي .ٖ
أك السياسية ا١تذاىب كاعتناؽ دكلة، أك قبيلة انفصاؿ يساعد قد
الدخوؿيفالدياناتاٞتديدةعلىدخوؿألفاظكاصطبلحاتجديدةيف

بظركؼجديدةنابعةمنسياقاتاللغة،تساىمكلهايفٗتّلقلغةجديدة
 .سياسيةيفاألصل

 الصراعاللغوم .ٗ
أىمالعواملاليتتؤدمإذلتعدداللهجات،كانتصار رٔتايكوفىذا
يكتبلو كمادة فاألقولحضارة لقوانُتلغوية؛ طبقا علىأخرل، كاحدة

 .االنتصار
 عنواعها .٘

 تعود ا١تعاصرة اللهجاتالعامية أفأصوؿ ا١تراجع إذل٢تجاتتذكر
 .العربالقدٯتةكتصنيفهاإذلعدةأنواعمنها

التضجع:كىوالًتاخييفالكبلـ،أكالتباطؤفيوكأصحاهبا)قيسا( . أ
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فيو . ب تكوف ؛ الرديدة اإلمالة أنواع من نوع ىو : االصنجاع
كأصحاهبا األلف أصلها إذل منها الياء من أقرب األلف

 )قيس,٘تيم,أسد(.
 (١تضارعةمطلقان٨تو)ِبعلمالتلتلة:كسرحرؼاج.

الرنرنة:كىيإبداؿالكاؼشينامطلقانعندأىلاليمنخاصةد.
 .يفقو٢تملبيك)لبيش(كىيالتزاؿشائعةنلدلأىلحضرموت

الوقفشينان.٨توه. يفحالة كاؼا١تؤنثة إبداؿ كىي الكركرة:
 .)أعطيتش(يفأعطيتِكيفحالةالوقف

 الرباغيث: أكلوين بالفعللغة اللهجة أصحابىذه ْتيثيلحق
جاؤكاالطػبلبفالواكيفجاؤكافاعل،كالطبلبفاعل.كقد :فاعلُت؛مثل

العربية،كبعضا١تعاصرينيعتربهغَت منضعيفاللغة اعتربالقدماءىذا
جائز؛إذيكتفيالفعلبفاعلكاحد.كعلىالرغممنذلكفقدثارحوؿ

دٯتا،كاحتجهباآخركف،كقدجاءهبافصيحىذهاللهجةكثَتمناٞتدؿق
فبل الرعر، كأبياتمن شريفة كأحاديثنبوية آياتقرآنية من الكبلـ
داعيالعتبارىا٢تجةعامية،كليسىناؾماٯتنعمناعتمادىايففصيح

 .القوؿشعرهكنثره،كالرواىداليتتدعمىذاالرأمكثَتة
 ميزاتاللهجاتالعامية .ٙ

كعلى ٦تيزات، عدة ٢تا كيزعموف العامية استخداـ مربرات العامية دعاة يضع
 :رأسهؤالءأنيسفر٭تةالذميرلأفالعامية٘تتازبا١تيزاتاآلتية

تتصفبإسقاطاإلعراب، .أ العاميةحيةمتطورة،كتغَت٨تواألفضل؛ألهنا اللهجة
 .نا٢تاكبركلهاالعادما١ترًتؾا١تألوؼكاعتمادىاالفصحىمعي

 .االقتصاديفاللغةكىوجوىرمنجواىرالببلغة .ب
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  اٟتياةج. لطبيعة مسايرة نامية برأيو فالعامية ا١تعٌت؛ يف كالتجديد كاالقتباس اإل٫تاؿ
من الضركرة تقتضيو ما كاقتباس يهمل، أف ٬تب ما كإ٫تاؿ إماتة على ٖترص

  .األلفاظ
فالفصحىلدلأنيسفر٭تةليستلغةالعنصراإلنساينيضفيعليهامسحةاٟتياة؛د.

تفعلالعامية،كدليلوعلى كقسوهتاكما الكبلـ؛ألهناالتعربعناٟتياةْتبلكهتا
فيها نعرب اليت الطبلقة بنفس الفصحى، بواسطة التعبَت نستطيع ال أننا ذلك

 .34بواسطةالعاميةعمانريد
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 لفصل الثالثا
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجو  - أ

استخداـ مع البحوث إجراء طريق كىيعن البحث يف ا١تركبلت ىذه تبحث
الكيفي .مدخل تيلور ك بوغداف نظر ،(Bogdan & Taylor)يف  Lexyيف

J.Maleongالذالنمو البحث بأهنا تعرؼ النوعي بركلذج كصفية بيانات ينتج م
منالناسكتبلحظالس كالرفهية بردةالبياناتا١تكتوبة ا١تعرفة لوؾكهتدؼللمسا٫تة

ٖ٘عنموضوعالبحث.
ى بتعرؼذٗتًت ا١تركبلتا١توجودة عن متعمقة دراسة على قدرة ا١تنهجألف ا

على الباحثاٟتساسية لًتقية البحثكتستطيع للموضوع اإلجتماعية كالظواىر اٟتالة
كيفطريقةا١توضوعترلكٖتققحياهتم.

لتصور،تدرس،كتوضيحالظاىرةالبحوث.ألفامدخلالكيفيتستخدـذأماى
اا١تدخلمفيدجداليفهما١تركبلتاليتذىواألىداؼالرئيسيةيفمدخلالكيفي،فبه

تواجوللطلبةاألجانبيفاساليباإلتصاالللغومالتعليميكليةالدراساتالعلياّتامعة
موالنامالكإبراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.

نوع ىناؾذىأما كفيها ا١توجودة ألفتصفالظاىرة اٟتالة البحثىيدراسة ا
حاالتاليتٖتتاجإذلْتثكاستعراضيفالبحث.كمادراسةاٟتالةىواسًتاتيجيةمن
اسًتاتيجياتالبحثالنوعى،كىيعبارةعنفحصدقيقكعميقلوضعمعُتأكحالة

الوثائق من ٣تموعة أك معينة، حادثة أك يفدراسةفردية، األساسية فالفكرة افوظة،
الوسائل كافة بركلمفصلكدقيقكباستخداـ كاحدة حالة دراسة تتم ىيأف اٟتالة
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ٖٙا١تناسبة اذل باإلضافة معينةذ. سلوكيات على تركيزا أكر ٢تا مبلحظة كانت لك،
 .ٖٚٚتعتكالباحثُتأكثرانتقائيةسواءيفٖتديد٣تاؿالبحثكا١توضوعكالبياناتاليت

لتعرؼكتفهمعناساليباإلتصاؿذمنخبلؿنوعى تسعىالكاتبة البحث، ا
لدلالطلبةاألجانبيفدراساتالعلياّتامعةموالنامالكابراىيماإلسبلميةاٟتكومية

ماالنج.
 ة حضور الباحث - ب

الباحثةكاألداةالرئيسيةالبحثحىتدكرالباحثةكاألداةالباحثةيفىذاالبحث،
ا١تطلقة. يفالبحثالنوعيالضركرة الباحثة البدحىتحضور كا١تبلحظالكاملىو

ا١تنهجيةذ مهارة على كثَتا تعتمد النوعية البيانات كالثبت الصدؽ ألف لك
.ٖٛكاٟتساسية
اٞتاكاأل ٥تطط، ىو رئيسية،الباحثة داة فضبلعنالركاد البيانات، ٤تلل ك منمع

نتائجالبحثنفسو.ألهناالباحثةالبدأفيوفقالنفسمعاٟتالةالظركؼا١تيدانية.
ىو ا١تيداف دخل بعد ك ١تدة البحثقبل، ا١توضوع ك بينالباحثة العبلقاتاٞتيدة

كالتفاىم.ستئماينالعبلقاتاٞتيدةٯتكنأفتضمناالنجاحٚتعالبيانات.ا١تفتاحالرئيسيل
البيانات حىت البحث عملية تطلق على تساعد كسوؼ العالية التصديق مستول
ٕتنباالنطباعاتاليت الباحثة البد عليهابسهولةككاملة. اٟتصوؿ ا١تطلوبةٯتكن

.سوفتضرا١تخربة
 ا٢تادفة طريقة الباحثة تستخدـ اختيارا١تخرب، عملية ٗتتارىو(purposive)يف

عرؼكاضحامركبلتْتث.حضورالباحثةيفا١تيدافمنأفتالباحثةالناساليتتعترب
استخداـا١ترحلةكمايلي:أجلينبرا١تعلومات

                                                           
،مكتبةاجملتمعالعريب:عمافالبحث النوعي في التربية وعلم النفسثائرأٛتدغبارلكاآلخركف،ٖٙ
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 ؿاختيارا١تخرباألك .ٔ
ا١تخرباليت الباحثة لديهاٗتتار أساليباإلتصاؿا١تعلوماتالكافيةبرأفمع

الدراساتالعلياّتامعةموالنامالكابراىيماللغومالتعليميلدلالطلبةاألجانبكلية
اإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.

 تقدـاختيارا١تخربا١ت .ٕ
األكسععلىا١تعلوماتاليتتتعلقمع أساليباإلتصاؿاللغومتريدالباحثة

ابراىيم مالك موالنا ّتامعة العليا الدراسات كلية األجانب الطلبة لدل التعليمي
م اٟتكومية يتمهذااالنج.اإلسبلمية ذلكبل صلةإلىا١تعلوماتقبل اٞتديدةذم ا١تعلومات

 .بعداآلف
 البيانات ومصادرىا   -ج

ى الكلماتذيف ىو البحث يف األساسية البيانات النوعي،مصادر االبحث
كاألخرل كالوثائق إضافية بيانات الباقي ىذا.ٜٖكاإلجراءات يف البيانات مصادر أما

البحثىومصادرالبياناتاألكليةكالثانوية.مصادرالبياناتاألساسية.
 األساسيةالبيانات   .ٔ

ىيالبياناتاليتٕتمعكٕتهيزكعرضللباحثةمنمصادراألساسيةالبيانات
ىي:ساسيةألاالبحث،تكوفمصادرالبياناتذ.يفىساسيةألالبيانات

 .أ ابراىيمطلبة مالك موالنا ّتامعة العليا الدراسات كلية ا١تاجستَت األجانبيف
ى يف كخاصة ماالنج اٟتكومية البياناتذاإلسبلمية الباحثة ٗتتار البحث، ا

اإلسبلميةاألساسية ّتامعة الناطقُتيفدراساتالعليا ألفطلبة ليبيا منطلبة
طمنبلدكاحدةكىيمنليبيامناٟتكوميةموالنامالكابراىيمماالنجتأيتفق

 ٓٗنفرا.ٕٕٓليبيابعددالطلبة
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يفالدراساتالعلياّتامعةموالنايف٤تاضرةللطبلبالعرب)ليبيا(كفااضر .ب
 .مالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج

 .ج ا١تكتبة ك اٞتامعة ادارة من سواء اٞتامعة يف العلياا١توظفوف الدراسات يف
 .موالنامالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنجّتامعة

 البيانات الثانية .ٕ
البيانات مصادر الأما الكاملة البيانات مصادر ىي التكملةذالثانية يعمل م

البياناتاليتٖتتاجاذلالبياناتاألكلية.أمامصادرالبياناتالثانيةاليتٖتتاجىي:
اتالعلياّتامعةاإلسبلميةاٟتكوميةموالناكرفاٟتضورالطلبةاألجنبيةيفدراس .أ

 مالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.
(يفالدراساتالعلياّتامعةBAKالوثائقعنعددطلبةاألجنبيةمنإدارةاٞتامعة) .ب

 موالنامالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.

 الكتبكانًتنيت .ج
 لئلتصاؿصورعننراطالطلبةالنطقُت .د

 أسلوب جمع البيانات - د
 النوعي البحث يف البيانات ٚتع يف أساليب من أنواع عدة ،ُتتئأداىناؾ

مقابلةكمالحظة :منها تتعلقاكبل٫تاستخدـألف اليت البيانات ٚتع با١تركبلتيف
ابراىيم مالك موالنا ّتامعة العليا دراسات يف العربية اللغة الناطقُت طلبة اتصاؿ

 الباحثةكلاألدكاتكمعلوماتاليتستحصلمنهمكمايلي:ستررحوماال٧ت
 المالحظة .1

 فهو البحث ٢تذا ا١تستخدـ ا١تبلحظة نوع اما مراركةا١تبلحظة غَت
(Nonparticipant observation. ) . 

ك٣تاالتو التعليمي اللغوم اإلتصاؿ نواحي ىي الباحثة مبلحظة كالذم
كلية منسوب مع العربية باللغة األجانب الطلبة لدل الفهم سوء كاسباب
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كالذم ماالنج. اٟتكومية مالكابراىيماإلسبلمية موالنا ّتامعة الدراساتالعليا
مبلحظةالباحثةىيطمايلي:

 لمقابلة .2
باشرةاذلمصادرا١تةلنيلا١تعلوماتبوسيلةإعطاءالسؤاؿا١تقابلةىيطريق

كيفتطبيقهاتنقسما١تقابلةإذلثبلثةأنواع،منها:ٔٗاإلنسانية.
 .أ ا١تنظمة / ا١تقيدة ا١تناسبة(Structured Interview)ا١تقابلة ا١تقابلة ىي

كفيهابا١تبادئا١تقابلةكأعّدتالباحثةأدكاتالبحثأماألسئلةا١تكتوبة
األسلوبمستخدـعندماقدعرفتالباحثةعن األجوبةا١تذكورة،ىذا

 معلومةاصولةمنىذااألدكات.
 .ب ا١تنظمة شبو / ا١تقيدة شبو ىي(Semistructure Interview)كا١تقابلة

ا١تقابلةلتطورأدكاتالبحثا١تكتوبةكا١تنظمة،كىذها١تقابلةيسمىأيضا
 أعطت ألف العميقة أفبربو اإلنسانية مصادر على الفرصة الباحثة

 يدعىرأيوكاألسئلةفيوغَتمربوط.
 .ج اٟترة أصرح(Unstructured Interview)كا١تقابلة ك أكسع ك ىيأعمق

كا١تنظمةلذلكالباحثةتستطيعأفتناؿ ا١تقابلةبدكفاألسئلةا١تكتوية
ٕٗالبياناتكرأما١تخرب.

 Semistructure)شبو المقيدة / شبو المنظمةالمقابلة ستخدمتالباحثةاك

Interview )ٖتتاجعلى لكن كا١تنظمة ا١تركبة مبادئا١تقابلة الباحثة الٖتتاج ألف
.ةالعاـكالبياناتعنرأما١تخربا١تبادئالعاـأمتصميما١تقابل
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ىيأساليباتصاؿاللغومالبيانات،ستحصلالباحثةمنىذها١تبلحظةك
ّتامعةالتعليميلدل العربيةمعمنصوبيفدراساتالعليا الناطقُتاللغة طلبة

موالنامالكابراىيماالسبلميةاٟتكوميةماالنج،بُت:
 طلبةالعرب)ليبيا(مع٤تاضرين (ٔ
 طلبةالعرب)ليبيا(معطلبةاألخرل (ٕ
 طلبةالعرب)ليبيا(معموظفُتيفاٞتامعة)ادارةكا١تكتبة( (ٖ

 تحليل البيانات-ه
الباحثةمرحلتُت:استخدمتأفٖتليلالبياتات،

 ٖتليلالبياتات١تدةيفا١تيداف .ٔ
 ٖتليلالبياتاتبعدٚتعالبيانات .ٕ

حصلنسخةمن،عنكيفٕتدكتنظيمبياناتمنتظمةألفٖتّدثٖتليلالبيانات
 بعد الوثائق، ك البحثذيفىلكالباحثةذا١تقابلة ا١تقابلةا نتائج البياناتمن ٖتلل

 .ٖٗكالوثائقموضوعالبحثكقدٚتعيفٖتللالبيانات
فتحليلاكال،تعملالباحثةالنراطتصحيحكتعرضالبياناتاليتٕتمعمثترتب

لكياكتراؼتركيزالبحث.الوحدةصفاأساسياالبياناتاليزاؿاللفظييففئةأك
ةمودؿٖتليلالبياناتيفالبحثالنوعيىو:ثبلث(Moleong) صنفمولينج

ٔ)  ا١تقارنةا١تستمر تًتكسر(Constant Comparatif)طريقة ك غبلسَت عرض كما
(Glaster & Strauss) 

 (Spradley)طريقةٖتليلالبياناتيرلسفردرل (ٕ
 (Melles & Hubermen)طريقةٖتليلالبياناتيرلميليسكىوبرمُت (ٖ

االبحث،استخدمتطريقةىيطريقةٖتليلالبياناتيرلميليسكىوبرمُتذيفى
(Melles & Hubermen)يفكقتكاحدناتٖتليلمودؿالتفاعل.تنفيدالتحليلالبياأم
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:ٚتعالبيانات،عرضالبيانات،مرحلةالعملميعملمعابعمليةٚتعالبياناتمعذال
.استنتاجاتأكالتحققك

 :اسلوبٖتليلالبياناتمودؿالتفاعلٯتكنأفيوصفكمايليلكذ
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (ٙالجدول : )
اسلوب تحليل البيانات

 :توضحكماا٠تطواتالتاليةذاالبحثىاسلوبٖتليلالبياناتمودؿالتفاعليف

 جمع البيانات ( أ
من البيانات ٚتع ذيعمل ميداف الباحثة دخلت كبللبياناتالبحثحىت

با١ترًتكة، ا١تقابلة،مبلحظة نتائج من حصل البيانات ٚتع ك ٕتمع البلزمة
 كالوثائق.

 تنقيص البيانات ( ب
 ا١تيداف البياناتمن ٚتع كثَتابعد ٖتليليعتربٚتيلة الباحثة تعمل مث ،

األشياءالبياناتىوتلخص،ٗتتارتنقيصالبيانات.تنقيصخبلؿالبياناتمن

. جمع البيانات   ٔ
      

البيانات تنقيص. ٕ  
 

 

 . عرض البيانات    ٖ

استنتاجات أوالتحقق. ٗ  

 



٘ٓ 
  

 
 

الًتكيزعلىاألشياءاليتىيمهمة،كتبحثا١توضوعأكتبحثعنموضوعاألساسية،
.ٗٗأك٪تطو اختزاؿ البياناتىعملية ٚتع يف الباحثة لتسهيل يقصد البيانات ذا

 تنقيصالتالية. ١تدة ا١تستمر البيانات التقريرالباحثة حىت البحثاٞتارية مراريع
.٘ٗالنهائياعدادكامبل

 عرض البياناتج( 

البياناتالذمانقص.ابتداءذلكالبياناتتعرضا١ترحلةىوتنظمذاىيف
ٚتيع مث األخَت، انقصفئة بعد لكن األخرل كا١ترحلة مرحلة بُت حدة على

 تلخيصها ا١تستودةالبيانات جعل بطريقة عملية ىذا تعمل كتقدٯتهامتكاملة.
البيانيةحىتكجدتالبياناتأكثرانتظاما. اٞتداكؿكالرسـو

 استنتاجات والتحقق د(

ى يف ٯتذا أف مقابلة،كلمةمنرفمعٌتيعكن خبلؿ من سواء حصلت
كالوثائق مبلحظة يرجى. ٯتكناٟتصوؿعليهاا٠تبلصة ٚتعالبياناتبعدالنهائية

 انتهت.
 صحة البيانات   -و

مصطلحا١تذكورةأعبلهتأكيدية.،كانتقاليةيفالبحثالنوعي،نعرؼمعمصدقية،
اساسىوا١تعيَتالتهدؼلضمافالثقةالبحث.ماسبقمصطلحىوملخصمنمرحلة

 ٙٗذمىوجزءمهمجدامنالبحثالنوعي.فصحصحيحالبياناتال
ذاالبحثمستحقلبلعتقادكٯتكنبا١تسؤكلية،فتعملالباحثةألفيكوفى

انسحابالبياناتىو:
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  (Kredibilitas)ةقيّ مصدّ /معاييردرجة الثقة (ٔ
ىالب يف األساسية البيانات،احثةكاألداة كبرر يقرر يف يرًتؾ كثَت البحث ذا

 تسمحا١تساسأك اليت ا١تهمةاألخرل كاألشياء خبلصة البيانات، لتجنبمصادر ٖتيز.
ذلك،البياناتاٟتصوؿعلىتحتاجإلىاختبارمصداقية.

أساليبالتثليث استخدمتالباحثة البحث، فيهذا الختبارمصداقيةالبياناتالواردة
مقارنة خبلؿ البيانا٘تن يتمالتثليثمنمصادر مناقرةالزمبلء. كالطريقة، البيانات مصادر

علوماتاذلا١تعلوماتاألخرل.كإعادةفحصدرجةالثقةا١تعلوماتاٟتصوؿمنا١ت
كيتمطريقةالتثليثمنخبلؿاستخدامعدةأساليب٥تتلفةإلعادةفحصدرجةالثقة
اليتحصلتا١تعلومات.مثبل،طريقةمبلحظةمقارنةمعمقابلةمثٖتققمرةأخرلمنخبلؿ

.تلكا١تعلوماتالوثائقذاتالصلةل
يفىذاالبحثىوكمايلي:أساليبالتثليثاستخدمتالباحثةاما

 ا١تصدرتثليث ( أ
 الطريقةتثليث ( ب

 (Transferbilitasمعايير االنتقالية ) (ٕ
 الباحثة االنتقاؿ،ٖتاكؿ بنتائجبحثهبالتفصيبلليتتكرفتحديداكليفمعايَت تقريرا

القراءأفالنتائجاٟتصوؿعلىيمكنفهمهللقراءكليةكشاملة  .ماتلـز
 (Dependebilitas)ية االعتمادمعايير  (ٖ

ىذا يستخدـ عمليتو. الناحية من اساليبالبحثجّيد ىل لتقييم معايَت ىو
احتماؿكجودأخطاءيفمفاىيم٠تطةالبحث،ٚتعا١تعايَتليحرساٟتذرسوؼحدكثو

حىتأفكلشيءٯتكنتربيرىاعلميا.لذلك،البحثالنتائجتقاريرالبيانات،تفسَتالنتائجك
 ٭تتاجاذلالتدقيقا١تعتمدةمستراراألىلي.

  (Konfirmabilitas) تأكديةالمعايير  (ٗ
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االعتماد ال. اـ موضوعي حصلت اليت البيانات ىل لتعرؼ يعتمدٖتتاج ىذا
البحث. ىذا على األخرل اإلضايف البيانات اكتماؿ ك أشخاص علىموافقةمنعدة
ا١تخربينأك٥تربينآخرينا١تختصة. مع البيانات الباحثة اكدت البيانات، لتحديدموثوقية
االعتمادأجريتباالشًتاكمعالتدقيقاالعتماد.الفرقيكمنيفإتاهتقييمو. اليانصيبىذا
أساسا ا١تتاحة. يدعمهاا١تواد اليت البحث نتائج لتقييم االعتماد يستخدـ

مناقرتو.ككنتائجالبحوث،،ا١تتعلقةمعالتعرضللبيانات
 األساسيةللحصوؿ البيانات الباحثة تكمل البحث، ىذا البيانات اعتماد

ٚتع ابتداء البحث، عملية لتقييم تستخدـ أماالرعوراالعتمادية الثانية. كالبيانات
ٚٗالبياناتحىتيفشكلتقريرتنظيماجيدا.
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

بحث األول : لمحة دراسات العليا بجامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية الم
 الحكومية بماالنج

 تاريخ دراسات العليا بجامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج - أ
اذلا٢تمة ٔتاالنجاستنادا اٟتكومية اإلسبلمية مالكابراىيم موالنا جامعة تطوير

يف الكرٯتة ا١تسلمينأكادٯتيوف اٟتمل،كالعلماء على األجياال١تسلمينالقدرة كٖتقيق لبناء
حياةاإلنسافالذمكسطكأ٫تيةاإلسبلـيفعا١تيةيعكسصورةاإلسبلـاٟتقيقيالذم

 ٖتقق أف إذل كاألخرة.اٞتيل الدنيا يف كباطنا،السعادة ظاىرا الرفاىية لديهمنتوؽ
لبناء٪تط معقولةاٟتيةبناءاٟتضاراتمعالتربثٔتبادئاٟتضارةاإلستعدادالبلزمة

كا١تساكاة، كالراحة، كالنظاـ، كالسبلـ كالصواب، كاٟتقيقة العدالة مثل  كالتفوؽ،
 كالتسامح. ةكالتعددية، يف ٖتقق اسبلمية عطسية صورة ذلك التعليم، سياؽ يف

اٞتا الفكر جوانب متوازنبُت الذم ا١تثارل ا١تسلم كشخصية ا١تعنوم نب
 .االجتماعيةكالفردية،كخدمةالدينكاجملتمعكاألمةبركلخبلؽكمسؤكؿالركحي،

 االسًتاتيجية األقل أسبابعلى ثبلثة السبباأليديولوجي،األساسية، ىو ىذا
ك االجتماعية كاألسباب فلسفية، شامل،ايديولوجيا.السيكولوجيةأسباب دين اإلسبلـ

الديينية )كلمكتفية(،كاملة،مشوالكعادل.لذلك،الينبغيأفيكوفالفارؽبُتالعلـو
 إيصاؿالتعليماآلف،مضموفيفككذلكا١ترييفعادلالتعليمكالتعليمالعامة.كالعلـو

 /تطويرالقسملياسوليفاٞتامعةاالسبلميةاٟتكومية.اٞتامعةاالسبلميةاٟتكوميةحا
الرريعة، الدين، مثلاصوؿ التخصصاتا١ترتبطةباإلسبلمية، ٚتع ألنو كلياتدينية،

كاألدب. كالدعاية، العادلاإلسبلـالرأملىأساسمنعتربية، تكامليكمشولياعبله،
 .حاجةملحةينظرإليوباعتبارهكقدالربنامجالدراسيغَتالدينية/قسم/فافتتاحكليات
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بالرامبل يعمل أف كاجب االنسانية  الرخصية تطوير ىو فلسفتو حجة
اإلجتماعيةكمتكامبل،فيهاجوانبا١تثقف،اٞتيٍت،األخبلؽ،اإلحًتافية.  .حجةعلـو

االسبلـ العادل نطر على السببمعاملة ىذا ك  اإلنطباع ىناؾ ٢تا  كالنفسية
بتضيقأفمتخرججامعةاالسبلميةاٟتكوميةكلىذاالوقتتقدـالقدرةعلىا١تراركة
فقطيف٣تاؿتعليمالدينكتطويريف٣تاؿالدين.التعطي٢تمالقدرةكا١تهاراتترغيل

ٟتقيفة،اٟتياةاجملتمعليستبسيطة،كىناؾميلكلماتدؿكظائفاجتماعيةاكثر.يفا
ا١ترّكب.لذلك،ْتتماٖتتاجااكلةا١تخططلتطويرا١تواردالبرريةاليت٘تلككيكوف٢تا
ابتداءمن ا١تختلفة، لتررؼاجملتمعكتساعدهيفحلا١تركبلتاٟتياة ا١تعينة كفاءة

 لعالية.األكادٯتيةا–األكثرعمليةحىتمثقف
لتبٌت خّط با٠تاصة ا١تؤسسة ىو تقوم – جامعة الرٕتى اٞتديد اٞتيل تطوير

مع ليناسب مستمرا، تطورت ا١تعرفة قوة مع ٕتديد كظيفة اٞتامعة مرى اجملتمع.
احتياجاتالتمنيةكمطلوباتاجملتمع.

،فاٞتامعةنطراأل٫تيةالذكاءالفكرما١تتكاملمعالذكاءالعاطفيكالذكاءالركحي
موالنامالكابراىيماالسبلميةاٟتكوميةماالنجكاٞتامعةاالسبلميةاٟتكوميةبٌتإطار
الذمكطئللجامعةفاٞتامعة ا١تتواز.تطويرالعلـو العلمية،األكادٯتيةكا١تؤسسة التنمية

موالنامالكابراىيماالسبلميةاٟتكوميةماالنجيفىذهاٟتالةدراساتالعلياىو علـو
إذلآياتالكونية الذينينموكيزداداستنادا تأسساالسبلـ)(ٔتعٌتأكسعىوالعلـو
)القرآف القولية ا١تنطقي،كآيات التفكَتم التجريبة، ا١تراقبة، األدكات مع تكاكا معرفيا

 كاٟتديث(.
اٟتكومية االسبلمية  ابراىيم مالك موالنا جامعة  العلم تطوير مودؿ أك ة

تصوريفشكل"الرجرةالعلم"الذملوجذركفركعكأغصاف.منخبلؿماالنج
 ماالنج اٟتكومية االسبلمية  ابراىيم مالك موالنا جامعة اٟتالة–اكادميا، ىذه يف

–برنامجالدراساتالعليا اكدالنظاـاألكادٯتيةمتصبلكقويالعغدموجودتطويرعلـو
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 البررية كيوجدا١توارد مقصود ا١تهاراتا١تطلوبةكما الذينلديهمالرخصياتكالقدرة
لتطويراجملتمع٧توالتقدـكاليسر.

ماالنج اٟتكومية االسبلمية مالكابراىيم موالنا جامعة ا١تؤسسة، –يفتطوير
 الدينية اإلسبلمية العالية مدرسة كضع مستول–منذ العليا دراسات الربنامج فتح

الدينيةيفالسنةالدراسيىوا١تاجستَت-ا١تاجستَت .االفتتاحٕٔٓٓ/ٜٜٜٔيفعلـو
 : رقم االندكنيسية اٞتمهورية القرار شهادة على بناء ٗٛالربنامج عنٜٜٜٔالعاـ

مالكٕ٘ٓٓالتنفيذالربنامجالدراسيدراساتالعليا.يفالسنة ناؿاٞتامعةموالنا ،
الربنامجالدراسيا١تاجستَتادارةالتعليمابراىيماالسبلميةاٟتكوميةماالنجاإلذفافتتاح

االسبلميةكتعليماللغةالعربيةمعشهادةالقرارا١تديرالعاـا١تؤسساتالدينيةاالسبلمية
دج.اا : ٕ٘ٓٓ/٘٘/رقم الدراسية السنة من مفتوحة الدكتوراة ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓبرنامج

.ٕٙٓٓ/ٓ٘ٗ/رقم:دج.اابعداٟتصوؿعلىاالذفمنا١تديرالعاـالًتبيةاالسبلمية
الربنامج فإف احتياجاتاجملتمع، تلبية ك لَتد ايضا الدرساألخرل الربامج لتطوير مث
الدراسيالتنفيذللدراساتالعلياجامعةموالنامالكابراىيماالسبلميةاٟتكوميةماالنج

حىتاآلفترمل:
(ادارةالتعليمٔالدرس،ىم:)الربنامجالدراسيا١تاجستَتتتكوفمنستةالربامج .ٔ

( )ٕاالسبلمية العربية اللغة تعليم )ٖ( االسبلمية الدينية علـو دراسة تعليمٗ( )
 (احوؿالرخصيةٙ(تعليمالديناالسبلـ)٘ا١تعلما١تدرسةاالبتدائية)

(ادارةالتعليمٔالربنامجالدراسيالدكتوراهتتكوفمنثبلثةالربامجالدرس،ىم:) .ٕ
(تعليمالدينيةاالسىبلميةاستنادااذلدراساتٖ(تعليماللغةالعربية)ٕالسبلمية)ا

التخصصات.
ابراىيم مالك موالنا جامعة صّمم للمستقبل، اسًتاتيجية خطوة أرجوحة يف
يف أنو ندرؾ ٬تبأف كىكذا، علىاالمتياز. دائما ليلتـز ماالنج اٟتكومية االسبلمية

اتيفىذهاأللفيةالثالثةظهراكثراجملمع.تطبيقوفرصكٖتدي
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ماالنج اٟتكومية االسبلمية مالكابراىيم موالنا الربنامجا١تاجستَتجامعة نفذ
 الدراسية العاـمديرٕٓٓٓ/ٜٜٜٔمنذسنة اذلشهادة الربنامجاستنادا افتتاحىذا .

نامجالدراسيةدراساتعنتنفيذالربٜٜٛٔالسنةٗٛالديناٞتمهوريةاإلندكنيسيةرقم
العليايفاٞتامعةموالنامالكابراىيماالسبلميةاٟتكوميةماالنجالذمكافاليزاؿيف

دراسةالعاليةالدينيةاالسبلمية.
 الرؤية المستقبلية الدراسات العليا والرسالها واىدافها - ب

 رؤية المستقبلية الدراسات العليا ( أ
ّتامعةموالنامالكابراىيماالسبلميةاٟتكوميةنظرةالربنامجدراساتالعليا

قيادميفتوفَتالتعليمكالتدريس، ماالنجىوأفتصبحالربنامجدراساتالعليا
البحث،كعبوديةاذلاجملتمعللحصوؿا١تتخرجلديهمأىليةفكريا،كفاءات،ك

شخصيةاليتتعكسسبلمةاالسبلميةكالعلمية.
 رسالة الدراسات العليا ( ب

ٔ.  العقيدة متانة اذل ا١تعلمُت عظمةتستهل الركحي عمق ك
 العلم،نضجاًتؼ.األخبلؽ،اتساع

ْتثك .ٕ خبلؿ من التطوراتالعلـو ليدفع كالعلمية األكادٯتية ا٠تدمة يسلم
 مطالعةالعلمالذمٯتيزاالسبلـ.

كا٠تربة .ٖ الرخصية، السبلمة الفكرية، الكفاءات لديهم ا١تتعلمُت تطوير
كتكنولوجيا.اا  ذاةمعالتطورالعلـو

كتكنولوجيا .ٗ اعدادا١تتعلمُتيكوفاٞتبلا١تفيدةللمجتمعباالستفادةالعلـو
 حلا١تركبلتاٟتياةاجملتمع.

 اىداف الدراسات العليا ( ج
اٟتكوميةالعلياالدراساتبرنامج االسبلمية ابراىيم مالك موالنا ّتامعة

  :النتاجالعلماءالذينلديهمالقدرةهتدؼماالنج
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كإ٬تادمفاىيمجديدةكيواظبا١تهنةمنخبلؿعمليةالتعليم  تطويرالعلـو
 كأنرطةاألكادٯتيةا١تنظمة،ككذلكْتثمستقل.

تنظيمية،تنفيذ،يقودالبحوثيف٣تاؿالعلمككيواظبعلىا١تهنةلؤل٧تبت .ٔ
 درجةعاليةمنالتقاليدالعلمية.

ت .ٕ التخصصاتكطبيقمدخل ا٠ترباتاإلسبلمتكاملمتعدد يفتنفيذ بمعرفة
 األكادٯتيةكا١تهنية.

 د(. المرافق الداعم للتعليم واإلرشادات والبحوث 
جامعة يف العليا الدراسات أكملتكلية كالتعلم، التعليم عملية لتسهيل

ا١ترافقالتعليميةا١تبلئمة،كىي:موالنامالكإبراىيماالسبلميةاٟتكوميةماالنج
كسيتمشرحكلفيمايلى:

 ٤تاضرةالغرؼ .ٔ
بناءالدراساتالعلياا١تستخدمةلغرفةااضراتالئقجدا.مكاتبيفكل
العارض الرفافيات، عرض جهاز مع أكمل  دائرم،ككذالك ااضرة غرفة

التدريسكالطبلبٯتك أعضاءىيئة كبالتارل، ا١ترافقكاٟتاسوب. ناستخداـىذه
الوسائط كالتعلم اٟتاسوب من ٔتساعدة كالتعلم التعليم عملية لدعم بالقصول

ا١تتعددة.
 ٥تترباٟتاسوب .ٕ

تكوف٥تترباٟتاسوبمعالغرض١تساعدةالطلبةيفتعرؼا١تزيدعنعادل
التعليم، ادارة التعليم، البحوث نتائج البيانات معاٞتة يف خصوصا الكمبيوتر،

قيادة.
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 لغةا١تخترب .ٖ
للدراسات اإل٧تلزية كاللغة العربية ا١تختربلتدريبالعملياللغة تكوفاللغة
أثناء ا١تختربةيفأمكقت،كخاصة االسبلميةللطلبة.يستطيعأفيستخدـىذا

 ااضراتيفموادالتعليميةاللغةالعربيةكاإل٧تلزيةلدراساتاالسبلمية.
 الرقميةفيا١تكتبة .ٗ

٘تاما.توجدفيها التمثيلية مكتبة توفر القلبىو الكلية رئيسيأك كعنصر
علىا١تستول سواء البحوث، نتائج تقرير ٣تبلتالعلمية، الكتب، من ٣تموعة
الفرديةكاٞتماعية،أداءلتسهيلعمليةالبحثعنوافالكتبكاحتياجاتا١تكتبة

 األخرل.
جمل ا١تكتبة غضد من األخرل،موعة ا١تناشَت كأشكاؿ ٣تبلت، الكتب،

سعى األكادمية.قد الثقافة ليخلق الوسيلة ىو األخرل ا١تكتبة نظاـ ككذلك
ىذه  ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية ابرهتيم مالك موالنا ّتامعة العليا الدراسات
اٟتالةبكّملكتبا١تراجع،٣تبلتكأشكاؿا١تناشَتاألخرل،ككذلكنظاـا١تكتبة

لًتكيذمّتامعةموالنامالكابرهتيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.ا
الربامج الوصوؿ كسيلة يف كااضر الطلبة ١تساعدة الرقمية ا١تكتبة كجد
ككذلك الدراساتاإلسبلمية س.د. الرقمية ا١تكتبة جّهز لتعليم. ا١تتنوعة الرقمية

كتب اآلؼ مائة ٕتمع اليت كاإل٧تليزية العربية كالسمعيةاللغة الرقمية كالربامج
كغَت القيادة الًتيوية قيمة النفسالقيادة، علم القيادة، كالكتبالًتيوية البصرية

 ا١تكتبة ا١ترافق الطلبة استخدـ اف استطاع ابرهتيمذلك. مالك موالنا ّتامعة
اإلسبلميةاٟتكوميةماالنجإذاكافلوبطاقةىويةالطلبةكيكوفأعضاءا١تكتبة.

ا٬تادٯت العنواف٥تتلفة، ثبلثنسخمنالكتاببا١توضوعمع استعارة كنلطلبة
ستسجل مث اقًتضت الذم كاجملبلت ا١تراجع الكتب الذاتية( )ا٠تدمة ا٠تاصة

 للموظفا١تكتبةلئلقًتاض١تدةاسبوعكاحد.
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 غرفةدراسية .٘
االسبل ابراىيم مالك موالنا ّتامعة العليا الدراسات برنامج كقرت ميةقد

اٟتكوميةماالنجغرفةا٠تاصةلندكةأكمناقرة.تستخدـىذاغرفةالندكةافتكوف
 ىناؾمناقراتأكندكات،ااضراتالضيوؼكاألكلية.

 .مساحةاإلنًتنت .ٙ
مرافق ماالنج اٟتكومية االسبلمية ابراىيم مالك موالنا كقرتجامعة قد
مساحةاإلنًتنيتالذمٯتكناستخدامهاللوصوؿإذلا١تعلوماتاٞتديدة،خاصة

يفتطويرالعلمكٯتكنالوصوؿإليهابسهولةعرباالنًتنيت.
الوسائلالتعليمية .ٚ

رةالًتبويةاالسبلميةاليت٘تلكهاالوسائلالتعليميةبرنامجا١تاجستَتيفاإلدا
ااضرة، التعليمكالتعلمترملجهازعرضالرفافياتيفكلالغرفة يفعملية

 العارضكاٟتاسوب،سبورة،غرفةا١تناقرةكاإلنًتنيت.
.اإلستعدادالبنيةالتحتيةٛ

ابراىيم .أ مالك موالنا جامعة العليا الدراسات عضد ا١تباين عدد
التمثيلية،ىويتكوفمناالسبلميةاٟت كوميةماالنجلئلستعدادبناء

ا١تساحاتا١تكتبية،ااضرة،ا١تكتبة،القاعة،كغَتذلك.
مرافقاإلشراؼاإلجتماعي،ا١تساعدةالقانونية،الرعايةالصحية،مرافقب.

الرياضيةللطبلب.
اذل كتراكر النفس العلم مركبلت يواجهوف الذين للطبلب
مكتبةاإلشرافيةاإلجتماعيةالذمكافيفكليةعلمالنفسالدراسات
كىو ماالنج، اٟتكومية االسبلمية ابراىيم مالك موالنا ّتامعة العليا
الذميتطلباالستراراتالقانونيةٯتكنطلبا١تساعدةالقانونيةاذل

اإلسترار موالناىيئة جامعة ب الرريعة كلية القانونية كا١تساعدة ة
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يف الصحية ماالنجككذلكالرعاية اٟتكومية االسبلمية مالكابراىيم
معّد ذلك، اذل باإلضافة األعماؿ. ا١تركز ا١تبٌت يف تقع اليت العيادة

.ا١ترافقالرياضيةيفمبٌتا١تركزالرياضي
ااضر–ج.مرافقسكنالطبلب

داخل من يأيت اإلسبلمية الًتبوية ادارة ا١تاجستَت الطبلب بعض
مالك جامعةموالنا الدراساتالعليا اٟتالة ماالنج.دفعىذه كخارجمدينة
تعمَت )مبيت السكن ا١ترافق لتوافر ماالنج اٟتكومية االسبلمية ابراىيم

ا١تبي يفاٞتامعة. التعليم بيئة الذميكفيكيعضد الًتبية( تسعةا١تسجد
ٖٓ بتكلفة السركر ٓٓٓٓٔأمكنة للمح/ركبية نفرا. البارحة

ضرالعلمأصلومنخارجا١تدينةٯتكنافيستخدـا١ترافقا١تبيتيفاٞتامعة
 ايضا.

 إدارة،انتفع،كتربيةكسائلكا٠تزائن .د
العاـ االدارة ا١تكاتب رئيس مراقبة كا٠تزائن الوسائل ىذا ادارة

ج العليا ماالنجالدراسات اٟتكومية االسبلمية ابراىيم مالك موالنا امعة
برنامج اإلرشاد عنصر جانب اذل كا١تنزلية( األدكات )قسم كصفوفو

الدراساتالعليا.
استخداماتا١تساحةمناسبمعكظيفتو،كا١تساحةا١تكتبعلىانفراد

األخرل األخرىبينماا١ترافق عن إحدا٫تا الدراسة الربنامج ا١تاجستَتمعامع
يفا١ترفق(اٞتامعةاألخرل)خطة

 المبحث الثاني :أساليب اإلتصال بين طلبة ليبيا مع المحاضرين 
٫تا طريقتاف باإلستخداـ البيانات الباحثة ٚتع اإلتصاؿ، األساليب ىذا يف

 الثبلثاء، يفيـو فعلتا١تبلحظة كمقابلة. ٖمبلحظة يففصلا٠تاصةٕٙٔٓمايو
ٖٓ.ٕٔالطلبةالعرب)ليبيا(قسمادارةالًتبيةاالسبلمية.اماتبدأااضرةمنالساعة
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أ غرفة ا١توٖٖٓ-يف مع أ ا١تبٌت يف البحث منهج التعليمية عناد برنامجْتث
س.ؼ.س.س.ا١تستخدمةلتحليلالبيانات،كخاصةيفالبحثالكمي.

باإلضافةاذلذلك،اختيارتالباحثةا١تخرب١تقابلةىوىناؾبعضالطلبةالناطقُت
)العرب -هبا كااضراف االسبلمليبيا( ابراىيم مالك موالنا ّتامعة العليا يةالدراسات

 ليبيا(يفبرنامجا١تاجستَت.(الذينتعليمالطلبةاللغةالعربيةاٟتكوميةماال٧ت
العليا دراسات يف األجنبية الطلبة كا١تسؤكلية ىو ا١تخًت ااضرين من كاحد
ككذلكلتصبحا١تعلمىود.منَتالعابدين،ا١تاجستَت.باإلضافةاذلذلك،كىوكاف

اداالسكرتَت ماجستَت القسم اإلسبلمية. الًتبوية ٜتسسنواتيدبّررة يقربمن ما
كحىتاآلف.ٕٕٔٓيفالدراساتالعليابدءامنالعاـالطلبةاألجنبية

أماا١تخربالتارلىوااضرالذمعّلمالطلبةاألجنبية)ليبيا(ايضاكافكاحدمن
ا١تا القسم السكرتَت ككاف ا١تاجستَت الرسالة كا١تررؼ اإلقتصاديةااضرين جستَت

 االسبلميةىود.اٟتج.اٛتدجبلؿالدين،ا١تاجستَت.
ىناؾسأغرضالبياناتمننتائجٚتعالبيانات)مقابلةكمبلحظة(اٟتوؿكيف
مع ليبيا العربمن طلبة  ىم الذين الناطقُتهبا للطلبة ا١تستخدمة أساليباتصاؿ

ّتامعةموالنامالكابراىيماالسبلمية٤تاضرينخاصةعندااضراتيفدراساتالعليا
 اٟتكوميةماالنج.

 مواد التعليم ووسائلو - أ
البحث،الرسالةىي ىناؾكاحدمنعناصريفاتصاؿامالرسالة.أمايفىذا
الناطقُتهبا بُتالطللبة التعليم ليسفرؽمواد علىنتائجا١تقابلة، بناء التعليم. مواد

 الية الطلبة مع اجريت)ليبيا( اليت مقبلة كما ٥تتلفة. تسميتو يف اال )اندكنيسيا(،
للباحثةاذلالدكتورمنَتالعابدينكا١تسؤليةالطلبةاألجنبيةكااضركمايلي:
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"للمنهجيفا١توادالتعليميةمتساكيابُتطلبةالناطقُتهباكطلبةاألجنبية،فقطاال
يف ألف للغتهم مع يناسب لو العربية ْتسباللغة كلكن متساكيا االندكنيسيا اللغة

ٛٗإحتياجاهتم.مثبل،ا١توادالدراسيةالقوانُتالزكاجيفاندكنيسيصَّتالقوانُتالزكاج".
ككذلكمعبيانو،ااضراألخرلكالدكتوراٟتج.اٛتدجبلؿالدين،ا١تاجستَت

افيقوؿعلى غَتمتميزةىوااضركسكرتَتا١تاجستَتاالقتصاديةاالسبلمية العمـو
كلكنكفاءاتااضرين٤تدكدةكالذمعلممثىناؾبعضا١تواداليتحددتاذكؼ

كيستبدؿغَتىا.

"ليسىناؾالفرؽ،نظراٟتضوربعداألساتذةالذينعندىمقدرةيفا١تهارةالعربية
واد.يفاٟتقيقةيعٍتكايضاتتعلقبا١توادالتعليميةيعٍتد.منَتالعابدينيفتغيَتبعضا١ت

لكن االسبلمية باالقتصاد ااضر ا١تواد قدحددنا االسبلمية يفاالقتصاد مثبلعندما
ألفظركؼتتعلقباألساتذةفتغَتاتبعداألشياءأكتغَتبعدا١تواداالقتصاديةاكا١تواد

كاإلد ااضرين اساتذة عندما أكثر اإلدارم فب٣تاؿ عندما الف اريُتكثَتاإلدارية.
كلكنليسعندهالقدرةتكلمبالعربية.ىذها١تركبلتلتوفقبُتاإلمكانيةكبُتا١تواد

ٜٗا١تتحقأكا١تتحدد."

بيافمنااضرافانفاعضدلنتائجا١تبلحظةالذميصوراألحواؿعندااضرات
التعل حيثا١تواد اختبلؼمن ىناؾ يكن دل الباحثة، الحظت بعد الفصل. يميةيف

با١تقارنةمعالطلبةالية)اندكنيسيا(.الحظتالباحثةطلبةليبيُتيفقسمادارةالًتبوية
الوقت،توافقمعا١توادالتعليميةمنهجالبحثبا١تواداليتسّلمعن االسبلميةكيفىذا
يفالبحثالكمي. كخاصة البيانات، لتحليل كالذميستخدـ برنامجس.ؼ.س.س.

البحثتدؿعلىا١توادالتعلميةانومتساكيابُتطلبةاألجنبيةكالطلبةاليةمنالنتائج
 ألفترلالباجثةا١توادالدراسيةبا١توادالذمعلمااضرالٗتتلفكثَتا.

                                                           
(ٕٙٔٓمايوٖ،إلثنُت)امقابلةمنَتالعابدين،ٛٗ
 (ٕٙٔٓابريلٕٙ)الثبلثاء،مقابلة،جبلؿالدين49
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ىذا يف كسائل أما الوسائل. فيحتاج ا١تستقبل اذل ا١ترسل من الرسالة لتوصيل
يفالفصلحينما٬ترميف٤تاضرة.بناءعلىنتائجالبحثىوكسائلالتعليميةا١توجودة

ا١تقابلة،الوسائلالتعليميةا١تستخدمةيفالفصلللمحاضرةمتساكيا،كلكنيفاستعما٢تا
مقبلة أما ليبيُت)الناطقُتهبا(. اذلطلبة بالنسبة )٤تّلية( اإلندكنيسيا ماىرطلبة أكثر

ي:اليتاجريتللباحثةاذلالدكتورمنَتكمايل

"أماالوسائلا١تستخدمةيفالفصللتعليممتساكياليسفرؽ.مثبل،٬تبأفٕتعل
العرضالتقدٯتي،تقدميكتناقشيفتعليم،تساكممعاملةااضرلكلالطلبة،كلكنهم
أنو السائل، شاشاتالكريستاؿ يفاستخداـ كما تكنولوجيا. التأتأة العرباقل طلبة

ٓ٘".اؾبينهميستطيعكدليستطيعاليزاؿصعوبةألفىن

ىذاىوبتعزيزالبيافالدكتوراٟتج.اٛتدجبلؿالدينأنوليسفرؽبينهما)طلبة
منفعاليةاستخدامها٘تيلإذلأف ينظراليها الناطقُتهبا(،كلكنعندما اليةكالطلبة

تكوفأكثركفاءةطلبةاندكنيسيامنطلبةالناتقُتهبا.كقاؿلو:
تخدمناايضامثبلمعالسبورة،شاشاتالكريستاؿالسائل،يعٍتنستخدـيف"اس

كطلبة األجنبية طلبة بُت الفرؽ ىناؾ ليس الفصل يف ا١توجودة الوسائل ا١تواد
ٔ٘اندكنيسيا"

البحث يفىذا اليتعملتالباجثة ايضا ا١تبلحظة لنتائج عضد بيانُتالسابقة
)ليبيُت(الوسائلالتعليميةا١توجودةيفالفصل.كمايعٍتاستخدمتالطلبةالناطقُتهبا

أهنا االسبلمية، الًتبوية ادارة قسم ليبيُت طلبة خاصة الفصل يف الباحثة الحظت
طلبة، كل اٟتاسوبيف استخدـ مثل الفصل يف ا١توجودة التعليمية كسائل تستخدـ

ذ كغَت سبورة مث كتناقش، لتقدمي السائل الكريستاؿ شاشات ىذاككذلك يف لك.
(ككيفيةاستخدامويفٖتليلالبحثSPSSالوقت،تعلمهمعنالربنامجس.ؼ.س.س.)

                                                           
 (ٕٙٔٓمايوٖ،إلثنُت)امقابلةمنَتالعابدين،50

 (ٕٙٔٓابريلٕٙ)الثبلثاء،مقابلة،جبلؿالدين51
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الكمي.ىناؾظاىراإلرتباؾكصعوبةحينماتطبيقيفاستخداـالربنامجس.ؼ.س.س
 معاٟتاسوبكلمنهميفالفصل.

 المثير واإلستجابات - ب
حُتٕترلالعمليةاإلتصاليةفوجدفيهاا١ترسلكا١تستقبل.أماكظيفةا١ترسلفهي
ا١تثَتات. أك با١تثَت اليتتسمى كىي الرسالة. يفٖتّقق ا١تهمة تعطياألشياء أك تسَت
كا١ترادبا١تثَتاكا١تثَتاتموادالتعليمامٔتعٌتىنااّفااضراتيعطيا١تثَتاكا١تثَتات

ةالليبيوفمنخبلؿموادالتعليم.مثبل،ا١توادلربنامجس.ؼ.س.س.فاإليصا٢تااذلطلب
فااضركفيررحوهنااليهم.بالطبع٭تتاجاذلالوسيطةكىياليتاللغة.

ا١تستخدمةيفاتصاؿبُتطلبة العربية اللغة بيهميعٍتىو ا١تستخدمة اللغة أما
الناطقُتهبامعااضر.كأمااللغةا١تستخدمةبينهمايعٍتاللغةالعربيةالفصحىحُت
العربية العرباللغة استخداـطلبة مستول، كلوكافالسابفة،يفمستهّل يفالفصل.

 ااضر لكن يفالعامية، الرٝتية كاللغة الفصحى العربية اللغة الستخداـ ٭تذرىم
٤تاضراتّتامعةموالنامالكابراىيمماالنج.ىذااٟتاؿمناسببنتائجا١تقابلةمعطلبة
عندىم الفصحى العربية اللغة يعٍت للمحاضر ا١تستخدمة اللغة اف قالوا ىم ليبيُت

ااضرةسواءيفالفصلأكخارجالفصل.
االستباناتيعٍتىوتغذيةالراجعةمناإلتصاؿاليتتعطىاألثرللمستقبلىناؾ

الرسالة.أمايفىذاالبحث،االستباناتللطلبةالناتقُتهبا)ليبيُت(جيدةبكفاية،كلو
قاؿالدكتورمنَتالعابدينيف منشركطحيويةفرؽمعطلبةالية)اندكنيسيا(.كما

ا١تقابلةىويعٍت:
وؿحيوية،فرؽمعطلبةاندكنيسياألفثقافتهمليناقشغَتمتساكممثلنا،"ح

سؤاؿكجواب،ساءلو.بالنسبةلنا،كقتا١تناقرةساعةكاحدةككافجيزة)الصفأكثر
اليهمليسأؿمىت حيوية(،فرؽاذاكافطلبةالعربكينبغيإعطاءالتحفيزليسأألكيلـز
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كالتاليةبدأتتنرطيفكلمنا١تناقرةكيفالكتابةيفبدايةكلكندخلتمرحلةالثاين
ٕ٘العلمية."

حالةاألخرلمعالدكتوراٟتج.اٛتدجبلؿالدينأفاإلستباناتطلبةالناطقُت
حيث نراطمن غَت أما نراط. نراطكغَت ىناؾ السابقة. مناسببأغراضهم هبا

 انتقصأف بعضمنهماٟتضور، ألف للمحاضرات العاطفة ٟتصوؿحصلت بقصد
 الرهادةفقط.كقاؿلو:

"يفاٟتقيقةىناؾالفرؽبُتطبلباندكنيسيُتكالطبلباألجنبية،مثبلنقارف
منحيثالنراططلبةاإلندكنيسيُتأكثرنراطاّتانبمنىؤالءكأيضااكثرانتباطا

 أما الفصل. يفاماـ البحوثكتقدٯتها يفاعداد اذلالفصلكايضا بنسبةمناٟتضور
للطلبةالعربيعٍتفرٔتاىميتأثركفبالعادةكالظركؼايطباٟتياةالتعليميةمثبليفليبيا
يهتموف ال ىم فأحيانا الفصل، يف اإلنتظاـ شركط مثبل شركط ال ليسىناؾ فرٔتا
مثبلعندمهمدل كأٛتلويفاٟتـز معرفةعادهتمفأحيانا باٟتضورلكنيعٍتتعودتانا

الفصلفبعدسوؼيأثرالنتيجةاألخَتةككذلكايضابنسبةلئلعدادالبحوث٭تضركايف
معضامهماليهتموفيفىذهاألشياءفهذهمنخبلؿنوعيةالبحوثا١تقدمةفكثَتمنهم
٣ترديأخذكفمناإلنًتنيتمث٣تردتغيَتاإلسمتعملىنا،مثتقدمهايفالفصلفهذه

ٖ٘ىيمركبلتللطلبةاألجنبية".
٘تيزتف اليت جيدة استباناهتم ىناؾ البحث، ا١تيداف يف ا١تبلحظة نتائج مع رؽ

التغيَتيفا١توقفكيزيدالعلم.مثبل،عندالحظتالباحثةالطلبةالناطقُتهبا)ليبيُت(
بسأؿ،ناقشّتانب،مث يفالفصلللمحاضرات،منحيثا١توقف،ىمأكثرنرطا

ا١تتحّمسيفااضراتعندم البحثٖتتالعنوافكانو ىيمنهجية الدراسية ا١تواد ا
(منخبلؿنظرمكتطبيقي.سواءذلك،SPSSللمناقسةعنبرنامجس.ؼ.س.س.)

                                                           
 (ٕٙٔٓمايوٖ،إلثنُت)امقابلةمنَتالعابدين،52

 (ٕٙٔٓابريلٕٙ)الثبلثاء،مقابلة،جبلؿالدين53
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ارشد كبعدشرحك كافعلىالربنا٣تو أهنماليعرفوفما السابقة اينما ازداد معرقتهم
جيهات٤تاضركأتىاذليتبعوفتوااضرد.منَتالعابدينمباشرةيفا١تمارسةالربنامج،

الطلبةكاحدةفواحدةمثالطلبةسألواللمحاضرماذالذماليعرؼ.
 المبحث الثالث : أساليب اإلتصال بين الطلبة ليبيا مع طلبة األخرى

 شخصية طلبة ليبيا )العرب( - أ
يفمعاملةاليومية،التنفصلمناسماتصاؿ.مننتائجا١تقابلةكا١تبلحظة،أمايف

 يعرفوفاتصاؿ سوؼ منهم كل  مباشرة غَت خبلؿ من باستدامة، البعض بعضها
األخرل)اإلندكنيسيُت( معكاحدمنطلبة ىناؾنتائجا١تقابلة منهمااكر. شخصية

حُتسألتالباحثةعنالرخصيامت.كقاؿ:
،شخصيتهمجيدة.ىمالطفواكيريدينأفيتأقلمّتيدللبيئةاليت "علىالعمـو

٢تمكىمحساب،ك٭تبأفٯتجيدالضيوؼ،كاحياناىميرغلوفحوؿيطلبجديدة
ٗ٘ا١تساعدةكاذاكافالروؤفككذلكالوقتايضايريديناإلنتهى"

كا مزايا موجود كاف كلو الرخصياتاٞتيدة الطلبة لديهم العمـو على لذلك،
فيتوكالركلوعيوب.ككافالرخصيةىيكاحدمنالعواملاليتتأثَتيفاتصاؿسواءكي

 كاساليبو.
 موضوع الكالم وكيفية اإلتصال -ب

منالنتائجا١تقابلة، ىناؾموضوعالكبلـبُتا١ترسلكا١تستقبل. يفكلاتصاؿ،
األخرليعٍتعناإلحتياجاتاليومية الطلبة اليبيوفمع بُتطلبة موضوعالكبلـ أما

 هبم. سياؽ يف اإلسبلـ الدين كناقشعن مباشرةكحياهتا اتصالوا منهم اكثر احيانا
اللغة ىي )ليبيا( هبا الناطقُت طلبة ا١تستخدمة كاللغة مباشرة غَت كاحيانا ٔتواجهة

:كىوقاؿحُتيقابل٢تمالباحثةالفصحىكاحيانااللغةاإل٧تليزيةكاللغةاندكنيسياقليبل.

                                                           
 (ٕٙٔٓابريلٕٕ،اٞتمعة)مقابلة،٭تِتكوثر)طالباندكنيسيا(54
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 يف ااضرة ٢تم ألف ااضرة، شؤكف يفضلوف بينهم رخيص"نادرا اندكنيسيا
٘٘ك٤تادثةمعهممباشرة)مواجهة(مثلقابلنايفا١تقاىيكاٞتامعةاكيفتيتهم".

كيفية مث اإلسبلـ كالدين اليومية اٟتياة عن الكبلـ موضوع العمـو على اذف،
االتصاؿمنخبلؿمباشرةاكغَتمباشرة.

 جامعة المبحث الرابع : أساليب اتصال بين طلبة ليبيا مع موظفي ال
 موضوع الكالم وكيفية اإلتصال ومشكلتها - أ

نتائجا١تقابلةكا١تبلحظةمعطلبةليبيُتكموظفياٞتامعةىياللغةا١تستخدمة ما
بينهمايعٍتاللغةالعربيةالفصحىكاذاكافبينهمادلتفهم،ىميستخدموفاللغةاٞتسد

غَت اك مباشرة ٯتكن االتصاؿ كيفية مث اإلقناع. من موظف١تزيد اذل احيانا مباشرة.
ا١تكتبةيفاتصاؿاكثرمباشرةك٦تكنبوسائلاإلجتماعيمثلك.أكغَتذلك.

يريدين يعٍت اإلدارم كا١تكتب ا١تكتبة يف موظفُت بُت متساكم مركبلت أما
الوقتكا١توظفُتايضاكثَتالعمليفكظائفنفسهم ليخدـاكثرسرعةكاإلنتهىىذا

ليبيوفتفا٫تاتعناألحواؿذلك.كماقاؿفريودم:كلكنيعطيالطلبة
ببلدنا يف ثقافة كاف اذا ٥تتلفة. كليبيا( )اندكنيسيا ثقافتنا مركبلتألف "أما
أكثرتعظيم،مثاسًتخاءكأماىناكلهمكاجببسرعةبدكفتفكَتيفاإلجراءاتألف

ٙ٘الرؤكفتعذرإكماؿبسرعةىذاالوقت".
ذلكموظفُتيفا يعٍتكجدا١تركبلتمتساكيامعهمكأما ١تكتبة،قلرضواف

يعٍتسلوكهمكالسيمايفانتظركىماليريدافينتظركالٯتكنتأجيل.
لذلك،مركبلتاليتتواجو٢تميعٍتسلوكهميفاتصاؿمعا١توظفياٞتامعةال
تفكَت بدكف ااضرات شؤكف حوؿ كاالنتظار الوقت حيث من تتسامح اف ٯتكن

إلجراءاتيفاٞتامعة.ا
                                                           

 (ٕٙٔٓابريلٕٔ،ا٠تميس)مقابلة،اندكنيسيا(رسناريانيتسارم)طالبة55

(ٕٙٔٓابريلٖٕالسبت،)مقابلة،فريودم)موظفاٞتامعةيفمكتباإلدارية(56
 



ٙٛ 
  

 
 

ااضرة،الٯتكنافتنفصلمعالرؤكفاإلداريةيفاٞتامعةككذلكيف يفىذا
ا١توضوع أما ىذهاٞتامعة.منالنتائجا١تقابلةكا١تبلحظةيفا١تكتبةكا١تكتباإلدارم،

انااذلالكبلـبُتطلبةليبيُتكموظفياٞتامعةىوالرسالةا١تاجستَتكبطاقةالطلبةاحي
موظفا١تكتبةكحوؿشؤكفااضرةاإلدارينيفا١تكتباإلدارم.كماقاؿرضواف،

كاحدمنموظفياٞتامعةيفا١تكتبة:
"أشياءالذينىمكاصلواحُتيفا١تكتبةعنرسالةالعلميةمثلرسالةا١تاجستَت

 امرّؼ ك ا١تكاف اين يعٍت ليبيا( )العرب: األجنبية للطلبة الكتاباكخاصة ٢تذا
الطلبةيعٍتكيفاإلجراءاتللحصولوكغَتذلك. حوؿبطاقة كسالوا الرسالة،ىكذا

ٚ٘ىمتفاصلجداليسأؿعنو".
كذلكايضامعفريودم،كاحدمنموظفُتيفا١تكتباإلداريةاٞتامعةقاؿاف

ا١توضوعالكبلـبينهميعٍتحوؿالرؤكفاإلدريةكااضرة،كمايلي:
رسالة"٩تد البحث، رسالة مراسبلتىم مثل يطلبوف ىم ٔتا مناسب لكم ـ

عنوافااضرحىت ا١تبلحظة،ككذلكدليلالكتابللرسالةا١تاجستَتكالدكتورة،كسألوا
ٛ٘يفجدكؿاٞتداكؿااضراتكغَتذلك."

 المبحث الخامس : مناقشة نتائج البحث
ث.تنبغيالباحثةثبلثةالبحوثكماكيفىذاا١تبحث،ناقرتالباحثةالنتائجالبح

يلي:
 نواحي اإلتصال بين طلبة األجانب مع منسوب  - أ

اذانطرمننوعو،إتصاؿبُتطلبةاألجانبمعمنسوب٢تمشكلمتساكميعٍت
اليت كمبلحظة نتائجمنمقابلة ثبتافيكوفمع اكغَتمباشرة. منخبلؿمباشرة
أجريتفالباحثةأمنواحىاإلتصاؿمنهمٓتبلؿعامةسواءمناتصاؿالذمعمل

                                                           
 (ٕٙٔٓابريلٕٙالثبلثاء،)مقابلة،رضواف)موظفاٞتامعةيفا١تكتبة(57

(ٕٙٔٓابريلٖٕالسبت،)مقابلة،فريودم)موظفاٞتامعةيفمكتباإلدارية(58
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كموظفياٞتامعةينقسماذلنوعافكماعندطلبةاألجانبمع٤تاضرينزطلبةاألخرل
يلي:

 مباشرة .ٔ
ا١تقصودٓتبلؿمباشرةىيطلبةاألجانبتواصلٓتبلؿمباشرةمعمنسوب

سواءٔتواجهةيفشكلكتابة.ىذااٟتاؿيدؿلطلبةليبياحُتاإلتصاؿمع:
ااضركفبعمليةالتعليمكالتعلميفالفصل،كىميعلموفمواجهةيف .أ

ذ بأنرطة٤تاضرة شكلشفوممّتسم إتصاؿالذينعملوا أما لك.
ا١تواد يسلموف ااضرين عند مثل، الفصل. يف حاليا ااضرة منذ
اذف يفالفصل. كتبادلوا ااكرة مثعملوا ليبيا لدلالطلبة التعليمية

 ىناظهرافااضرشرحٓتبلؿشفوم.
اتيفالدراساتالعلياالطلبةاألخىىيالطلبةاإلندكنيسيُتااضر .ب

ماالنجحُتتفاعل اٟتكومية مالكابراىيماإلسبلمية موالنا ّتامعة
يف األحواؿ اذل حىت ك٤تاضرات اٞتامعة شؤكف يف بعضا بعضهم
يفحياهتم كالثناكية األساسية اٟتاجة سواء الضركرياتيومية ٖتقيق

 ماداـيفاندكنيسيا.
امعةسواءتفاعلمعموظفيموظفياٞتامعةحوؿشؤكفاإلدارةاٞت .ج

اٞتامعةيفاإلدارةكيفا١تكتبةيفالدراساتالعلياّتامعةموالنامالك
 ابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.

 غَتمباشرة .ٕ
ا١تقصدغَتمباشرةىناىيالطلبةاألجانبالذينيتصلوآتبلؿغَتمباشرة

معمنسوببواسطةالوسائلفيكتابة.فمنيأّكدعندطلبةليبيايتصلوفمع:
كاٟتضور .أ ا١تعلومات حوؿ الفصل خارج يف كجد حُت ااضرين

 ( whats apps)كاألحواؿاليتارادافيسأؿمنخبلؿىاتفاكك.أ.
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من .ب ابتداء اٞتامعة، خارج كيف اٞتامعة يف سواء اإلندكنيسية الطلبة
األساسية اٟتاجة مثل اليومية شؤكف حىت ااضرات منذ شؤكهنم
كالثناكية٢تمكاحيانااتصلوآتبلؿىاتفكالوسائلاإلجتماعيمثل

 ( whats apps)ك.أ.وكذلك ( facebook) فيسبوؾ
اٞتامعةكيفا١تكتبةعنسأؿا١تعلوماتموظفياٞتامعةسواءيفادارة .ج

 اكىاتف( whats apps)كشؤكهنممنذااضراتمنخبلؿك.أ.
نظرااذلالناحيةموضوعاإلتصاؿ،فكلمنسوبلديهمنواحىاإلتصاؿ
٥تتلفةاستنادااذلٖتليلاليتاجريتالباحثةبُتالبياناتقدخدـمعالنظرية.

لبةاألجانباذلمنسوبمشلتفيالنواحىاإلتصاؿاليتنتيجةنواحىاإلتصاؿالط
قدـللنظريةافٖتدثاإلتفاقيةبالبياناتاليتقدعرضتهبا.التوضيحاتكما

يلي:
 نواحىاإلتصاؿالسويل)بُتالطلبةاألجانبمعااضر( .ٔ
 نواحىاإلتصاؿالتفاعلي)بُتالطلبةاألجانبمعالطلبةاألخرل( .ٕ
 اإلتصااللرراـ)بُتالطلبةاألجانبمعموظفياٞتامعة(نواحى .ٖ

 اإلتصال بين طلبة األجانب مع منسوب  مجاالت - ب
يفىذاالبحث،اإلتصاؿالذينيعملوفالطلبةليبيامعمنسوبيفالدراساتالعليا
ٯتكن تنقيصكعرضالبيانات، من البياناتعائداتابتداء بعد ٢تم٣تاالتمتنوعة.

ىناؾثبلثة٣تاالتاإلتصاؿللطلبةليبيامعمنسوبكمايلي:استنتاجأف
 ٣تاؿالتعليم)ااضرة( (ٔ

مع الفصل يف ٤تاضرين مع ليبيا الطلبة بُت اإلتصاؿ حدث اجملاؿ، ىذا أما
اٟتجرةداعمةجداسواءمنحيثا١ترافقكالظركؼبالعكسافضلمنحيثالتعليميف

رؤكفاإلدارة.الفصل،رسالةا١تاجستَت،كحىتلل
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 ٣تاؿالتفاعليةاليومية (ٕ
اجملاؿ،حدثاإلتصاؿبُتالطلبةليبيامعطلبةاإلندكنيسيةيفاٞتامعة أماىذا
خارج اّف ٔتا ااضرة عن البغضالنظر بالتأكيد اٞتامعة يف أما اٞتامعة. خارج كيف

 يفاندكنيسيا.اٞتامعةعادةلطلبا١تساعدةمنحيثٖتقيقإحتياجاهتممنذ٤تاضرة
 ٣تاؿاإلدراةااضرة (ٖ

اإلندكنيسيةيفاإلدارة معطلبة ليبيا اجملاؿ،حدثاإلتصاؿبُتالطلبة ىذا أما
اٞتامعةكيفا١تكتبة.اتصا٢تممربوطعندالطلبةارادافدبّرا١تراسبلتكا١تلفاتاليتغالبا
كالوظيفات للمحاضرات با١تطبوعة يتعلق فيما كاأمور اٞتامعة ا١توظفي قبل من خدـ

 عةالبطاقةالدراسيةمنقبلهم.النهائيكعلىصنا
 اسباب سؤء الفهم بين الطلبة األجانب مع منسوب  .ٔ

 العاملاللغوم .ٔ
اختبلؼاللغةبُتمرسلكمرسلاليولديهمااثركبَتلدلالفهميفاتصاؿ
٢تا للغة كل كتسمع. ٖتدث ٦تا ا١تقصد تفاىم ىو اإلتصاؿ من جوىر ألف
امو، لغة ااّل التانية اللغة بالرغممنخبلؿعاـ،ٯتكناآلخرينلًتقية اللهجات،

الناطقُتاللغةذلك.لكنليسبالضركرةأفيفهم٘تاماالقصدكالغرضمن
كمنسوبباللغة العربية باللغة ليبيا بُتالطلبة أف البحثتدؿ نتائجىذا
اإلندكنيسيةككلاللغةلديهم٢تجات٥تتلفة.كلكنيفاٟتقيقةلئلتصاؿ،منسوب

ا اللغة ىي األجانب لطلبة اللغة استخداـ حيث العربيةا١تناسب مثل لعا١تية
منالطلبةاألجانبيستخدمياللغةاإلندكنيسيةالسيماكاإل٧تليزية.كلكن،نادرا

 ارادافدرساللغةاإلندكنيسية.
حدثازدكاج ما كثَتا اللغة ىذه يف بسببالتنوع ذلك، اذل كباإلضافة
األطراؼطلبة من سواء اإلتصاؿ يفقد النادر ليسمن مث، بينهم. من اللساف

اإل طلبة مثبل، كالعكس. منسوب اليتاألجانباذل اٞتامعة كموظفي ندكنيسية
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اآليتتتحدثنباإلستخداـ العاميةيفاتصاؿىيالطلبة اللغة استخداـ ما غالبا
اللغة تستخدمي كبلمهم خبلؿ يف لكن الفصحى اللغة مع بداية العربية اللغة
من األحياف بعض يف ذلك، اذل باإلضافة منسوب. مع ٖتدث حُت العامية

يف الصعوبة خضع اليهما١تنسوب الفهم إلعطاء )الكلمات( مًتادفات ْتث
مثلاللغة كطرؼلئلستخداـلغةاإلشارةأكباستخداـاللغةاألخرلاكثرمفهـو

اإل٧تليزية.
نظركطلعمننتائجىذاالبحث،فيمكناالستنتاجاّفاللغويةىياحدمن

معمنسوبيفالدر ليبيا الفهمبُتطلبة اساتالعلياالعواملالذميسببسؤء
ّتامعةموالنامالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةٔتاالنج.

 العاملالرخصي)طبيعةكثقافة( .ٕ
كلفردلديوشخصية٥تتلفة،ككذلكمنطقة،كلا١تكافلوثقافة٥تتلفةألف
الفرؽالعاداتكاحواؿكشركطوكذلكاألشياءاليتىيا١تؤثرةفيهاسببا٠تبلفات

اليتٖتدث.
فإنويأثرسوءالفهمالتصاؿألفالفرؽيفطبيعيتهمكشخصيتمكثقافتهم
كاٟتاجةاذلتكييفبُتكبلالطرفُتالتواصل.كمايفىذا اليتاصبحتتقليدا
البحثبالدراسةاٟتالة،ىناؾبعضاألشياءاليتتؤدماذلحدكثسوءالفهم

فيناسبالرخصيةاكيفاتصاؿا١تنسوجةللطلبةمعمنسوبىيدليستطيعا
الثقافةاليتيعيروففيهما.فاهنم٘تيلوفإذلأفتكوفاليزاؿيتمالثقافةيف٤تليتهم

ْتيثشكلتشخصيةاليتيفبعضاألحيافجعلاإلتصاؿغَتمستقر.
منسوب األجانبمع البحثبُتالطلبة نتائج خبلؿ ذلكمن كيتجلى

تريدشيئا.ىناؾطبيعتهمكشخصيتهماليت٘تيلاذل تريدبسرعةكأنانيتهمعندما
 يتصورعنداٟتاؿيفىذاالبحثىوالتواصلبُتالطلبةالليبيُتمع:
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 ٤تاضركف .أ

ليسقليبلمنالطلبةاألجانبالذمالتزاؿدلتفهمالرخصيةااضركيف
تعليما١تسلمةمنقبلهمألجلأفيثَتموقفالسليبألنرطةااضرةيفالفصل.
على األجانب. ٖتيزنراطمنالطلبة اإلندكنيسية الطلبة مع با١تقارنة علىأف،
ا١تنواؿ،تصفحتالباحثةافىذهاٟتالةاليتتعودغَتا١تتزامنةعبلقةبينهما ىذا
ترّتبعلىخطأكسوءالفهمفيمامتعلقٔتاا١تقصدكا١تطلؤتنقبلطلبةاألجانب

ا مع ىكذا ااضر اذل أ٫تية)ليبيا( ىناؾ لذلك، األجانب. الطلبة اذل اضر
ليأتلفكبل٫تاسواءمنالطرؼااضراألكثريةاشتّقمناإلندكنيسيةكطلبةليبيا
منالعريباٟتالةالطلبةاألجانبنرط٤تاضراتيفدراساتالعلياّتامعةموالنا

مالكابراىيماإلسبلميةاٟتكوميةماالنج.
 طلبةاإلندكنيسية .ب

ىناؾشيءكاحداليتقدتؤدماذلسؤءالفهمبينهميعٍتدلتفهمجيدا
اختبلفاتشخصيةكثقافةكلمن٥تاطبهم.حالةكاحدةىيمنحيثاستغاث
فببعضاألحيافالطلبةاألجانب)ليبيا(الترلالوقتكأحواؿالطلبةاإلندكنيسية

اثيفحالةعاجلة.حيثأهناىنامساعدهتميفتنفيزالضركرياتكسأؿكاستغ
التسامح موقف حيث من اندكنيسيا يف كقواعد آداب متناقضة ىي بل
حدثسوء أحيانا لذلك، غركره. يضع أف دكف اآلخرين لدل كٗتيل كتفاىم
الفهم٦تاأدلاذلنفورىمالتصاؿكصلةالرحمألفبينهمالأرادافضبطكفهم

الرخصيةكالثقافةللمخاطب.
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معةموظفياٞتا .ج
حالةكاحدةىيمطلبمنطلبةليبيامعموظفياٞتامعةمنحيثالتدبَت
يف اندكنيسيا الواقع، يف لكن ايضا. الوقت ذلك ٖتل أف أجل ا١تراسبلتمن
شؤكفاإلداريةٖتتاجاذلمنهجيةكاتبعاإلجراءاتألففيهاقدمراحلكنظاـالذم

قدـشفوياكمكتوبا.
يف البحث ىذا على العاملبناء أف استنتاج ٯتكن االقتباس، حالة

الرخصيةفيهماشخصيةكثقافةىيكاحدةمنالعواملاليتتسببسوءالفهم
بُتطلبةليبيامعمنسوبكبالعكسألفالفرؽالعاداتيفحياهتمتتأثرالثقافة

الية.
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث - ت
كٖتليلهاكمناقرتها،توصلتالباحثةإذلالنتائجالتالية:انطبلقامنالبيانات

نواحي اإلتصال اللغوي التعليمي لدى الطلبة األجانبمع منسوب كلية  .ٔ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنجالدراسات العليا بجامعة 

 من نظرى الى العنوان ( أ
منسوب األجانبمع بُتطلبة إتصاؿ نوعو، من نطر شكلاذا ٢تم

مباشرة غَت اك مباشرة خبلؿ من يعٍت ىي.متساكم مباشرة ٓتبلؿ ا١تقصود
.طلبةاألجانبتواصلٓتبلؿمباشرةمعمنسوبسواءٔتواجهةيفشكلكتابة

كا١تقصدغَتمباشرةىناىيالطلبةاألجانبالذينيتصلوآتبلؿغَتمباشرة
 معمنسوببواسطةالوسائلفيكتابة.

 الموضوع  من نظرى الى ( ب
نظرااذلالناحيةموضوعاإلتصاؿ،فكلمنسوبلديهمنواحىاإلتصاؿ
مع خدـ قد البيانات بُت الباحثة اجريت اليت ٖتليل اذل استنادا ٥تتلفة

التوضيحاتكمايلي:النظريةك
 نواحىاإلتصاؿالسويل)بُتالطلبةاألجانبمعااضر( (ٔ
 نواحىاإلتصاؿالتفاعلي)بُتالطلبةاألجانبمعالطلبةاألخرل( (ٕ
 نواحىاإلتصااللرراـ)بُتالطلبةاألجانبمعموظفياٞتامعة( (ٖ
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جاالت اساليب اإلتصال اللغوي التعليمي لدى الطلبة األجانب مع م .ٕ
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية منسوب كلية الدراسات العليا بجامعة 

 ماالنج  الحكومية
٢تم العليا الدراسات منسوبيف مع ليبيا الطلبة يعملوف الذين اإلتصاؿ
٣تاالتمتنوعة.بعدالبياناتعائداتابتداءمنتنقيصكعرضالبيانات،ٯتكن

 استنتاجأفىناؾثبلثة٣تاالتاإلتصاؿللطلبةليبيامعمنسوبكمايلي:
 )بُتطلبةليبيامعااضر(في مجال التعليم ( أ

 )بُتطلبةليبيامعطلبةاإلندكنيسية(في مجال المعاملة ( ب
 )بُتطلبةليبيامعموظفياٞتامعة(في مجال اإلدارة المحاضرة ( ج

اسباب سوء الفهم بين الطلبة األجانب ومنسوب كلية الدراسات العليا  .ٖ
 ماالنجموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بجامعة 

أماعواملالذميسببسوءالفهمبُتالطلبةاألجانبكمنسوب،ىوكما
 يلى:

 عوامل اللغوية - أ
كمنسوب العربية باللغة ليبيا بُتالطلبة أف البحثتدؿ ىذا نتائج
باللغةاإلندكنيسيةككلاللغةلديهم٢تجات٥تتلفة.كباإلضافةاذلذلك،

 ما كثَتا اللغة مث،بسببالتنوعيفىذه حدثازدكاجاللسافمنبينهم.
اذل األجانب طلبة األطراؼ من سواء اإلتصاؿ يفقد النادر من ليس

منسوبكالعكس.
 عوامل الشخصيةوالثقافية - ب

الفهميفاتصاؿ سوء اليتتؤدماذلحدكث ىناؾبعضاألشياء
ا١تنسوجةللطلبةمعمنسوبىيدليستطيعافيناسبالرخصيةاكالثقافة
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يعيروففيهما.فاهنم٘تيلوفإذلأفتكوفاليزاؿيتمالثقافةيف٤تليتهماليت
ْتيثشكلتشخصيةاليتيفبعضاألحيافجعلاإلتصاؿغَتمستقر.

 التوصيات  - ج
األجانبمع الطلبة لدل التعليمي اللغوم اساليباإلتصاؿ البحثمن نتائج

العربية اللغة لناطقُت اإلتصاؿ اساليب لتعريف كالعامية،منسوب الفصحى بالعربية
كمايلي:توصياإلحًتاـاذلاألطراؼا١تعنية

 لمنسوب الجامعة .1
 للمحاضرين الجامعة - أ

ا على البحثيدؿ ألىذا تتعلق التعليموالتعلمساليباإلتصاؿ يفبعملية
تنظر ىي للمحاضرين البحث توصيات لذلك، السويل. اإلتصاؿ نواحى

التحفيزاذلالطلبةالنلطقُتباللغةالعربيةلتنموااألساليباإلتصاؿٓتبلؿتعطي
التعليموالتعلماإلستجاباتيف العربيةعملية اللغة ٢تملئلستخداـ كتقدميالتوجيو

 الفصحىكاللغةا١تقدمة)اللغةالرٝتية(يفتعليمبُتطلبةالعربمعااضرين.
 للطلبة اإلندونيسين - ب

البحثيدؿعلىاإلتصاؿتأثَتكبَت اإلجتماعيةللىذا يفنواحىتفاعلية
اإلندكنيسُتاإلتصاؿالتفاعلية توصياتالبحثللطلبة لذلك، الفهم. ىيضركرة

كتفاىم لتكوينإرتباطجيدة العربية لناطقُتباللغة عناألساليباإلتصاؿالطلبة
ا١تقصدمنهمايفاتصاؿباللغةالعربية.

 موظفي الجامعة   -ج
تكويناإلتصاؿألهناالعمليةاليتاجتيازىاللوصوؿىذاالبحثيدؿعلى

إذلالوجهةيفنواحىاإلتصاؿشراـ.لذلك،توصياتالبحث١توظفياٞتامعةىي
اٟتاجةلبلجراءاتا١تكتوبةباللغةالعربيةالفصحىيفلوحةا١تعلوماتكالوسائل

كتريد٢تمللخركجمنىذهالرسائل.اليتسهولتهملفهمماتعنية
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 للمدارس والممارسين تعليم اللغة العربية .د
مننتائجيفىذاالبحثيدؿعلىاللغةكاإلتصاؿلديهماضركرةمتينةمعا
ىي العربية اللغة بُتتعليم عبلقتو اما اتصاؿجيد. ٠تلق ىياألداة اللغة ألف

ا١تهارا ترقية يف أ٫تية األكثر دكرالعنصر ىناؾ لذلك، للمتعلمُت. اللغوية ت
ا١تدارسكا١تمارسُتتعليماللغةالعربيةلًتقيةمهاراتاللغويةخاصةمهارةالكبلـ

 بالعربيةالفصحى)افصل(كالعامية)اضايف(.
 الباحثين اآلخرين . ذ

أماالقيودا١تفركضةعلىىذهالعمليةكالنتائجالبحثاليفصلمنالقيود
الباحثةيفيديراألنرطةالبحوث.نتائجالبحثيدؿعلىأساليباإلتصاؿبُت
الطلبةاألجانبمعمنسوبلديهمانواحىاإلتصاؿمتنوعةك٣تاالتو٥تتلفةحىت

الذين اتصاؿ يعٌت ىذا  الفهم سؤء يسبب طريقةالعوامل تصور أف يفعلوف
التواصلكاإلستخداـاللغةبالعربيةالفصحىكالعاميةحىتمركبلتاليتكاجهت
عندماالتواصلمعاآلخرين.لكنىذاالبحثالٯتكنأفتعطيمسا٫تةحقيقية

يف٣تاؿالتعليم.
لذلك،توصىاذلالباحثُتاآلخرينألكملىذهالبحثمعالدراسةاٟتالة

يزيفتعليماللغةالعربيةخاصةمؤسساتاإلسبلميةيفاندكنيسياألجلأفاليتترك
نتائجالبحثمتزامنةكباستمرار.

 االقتراحات–ج 
 بناءعليماجاءيفىذاالبحث،قدمتالباحثةبعضاالقًتاحاتمنها:

معمنسوبيتمجيدا .ٔ العربية( الناطقُتباللغة األجانب)طلبة اتصاؿبُتالطلبة
ميستخدموفاللغةالعربيةالفصحىسهلللفهماذلا١تخاطبالذمدرساللغةألهن
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العربية.ىذاالبدمنوحافظباإلضافةإذلاٟتفاظعلىعبلقاتجيدةيفالتواصل
 لًتقيةحضوراللغةالعربيةالفصحىيفاندكنيسيا.

بةاألجانبالبدعنالتنرئةاإلجتماعيةكا١تعلوماتمناألطراؼاٞتامعةاذلالطل .ٕ
حوؿنظاـاٞتامعةٓتبلؿعامةٖتتاجاذلافيوصلللطلبةاألجانبيفترتيبكخَت

 معا.
العربية، .ٖ اللغة لناطقُت األجانب الطلبة اإلتصاؿ اساليب كيف معرفة خبلؿ من

٦تكنناقاسكيقدرىدؼالببلغتعليماللغةالعربيةيفاندكنيسياالتقتصريفنظرية
فقط،كلكنتطبيقيتوالفاإلتصاؿىياٟتاجةكتعلمايضا،كافا١تناىجالفيوفق

كٯتكنافيطبقيفاٟتياةاٟتقيقية.ىذهاٟتالةٔتاىومطلوبكفائدةالعلوميةلذل
 البددكرمنمنظمالسياساتا١تناىجاللغةالعربيةالذمدرسيفاندكنيسيا.
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 قائمة المراجع

 المرجع من اللغة العربية

 مكتبةدليل تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم العامّ غازممفلح، الرياض: ،
ـٕٚٓٓ،ناشركف–الرشيد

 ناسة، مكتبةتقنيات التعليم من األصالة إلى الحداثةإيناسالسيد٤تمد ،الرياض:
ـٕٚٓٓ،ناشركف–الرشيد

داراىرة:الق،المهارات اللغوية : مستويتها وتدريسها وصعوباتهارشدلأٛتدطعيمة،
ـٕٗٓٓ،الفكرالعريب

األسد،دمرق:ور، مدخل إلى فقو اللغة العربية،أٛتد٤تمدقد مكتبة الفكر دار
ـٜٜٜٔ

 ثائر اجملتمعالبحث النوعي في التربية وعلم النفسأٛتدغبارلكاآلخركف، مكتبة ،
ـٕٔٔٓالعريب:عمافاألردف،

أبوزنادة، اللطيف عبد  –أساليبو  –تعليم العربية في الجامعات : مهاراتو شاياف
ـٕ٘ٓٓ،تقويمو

دمرق،"ساسياتو النطرية وممارستو العملية البحث العلمي " أ رجاءكحيددكيدرم،
ـٕٓٓٓ:دارالفكر،

 ثائر اجملتمعالبحث النوعي في التربية وعلم النفسأٛتدغبارلكاآلخركف، مكتبة ،
ـٕٔٔٓالعريب:عمافاألردف،
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، استعمال اللغة العربية الفصحى والعامية في مسرحية "مسلمة" فًتماندهرٛتانيعرـك
كأدهبااندوسيار بقناة تلفزيون العربية اللغة آدابقسم كلية جامعية، رسالة ،

 ـٜٕٓٓجامعةسوننأمبيلاإلسبلميةاٟتكوميةسورابايا،

علوم االجتماعية في  ٔٔقدرة االتصال اللغة العربية طلبة صف نوركماالكيت،
رسالةجامعية،مكسار،كليةآدابجامعة،معهد دتوء سوليمان فتري فلوفوا

 ـٖٕٔٓدين،حسنال
، ترقية كفاءة اتصال اللغة العربية في تعليم النحو من خالل المدخل االتصالي مينزار

في طلبة قسم تعليم اللغة العربية كلية تربية والتعليم بجامعة سولطان كريم 
 ـٕٔٔٓديسمرب-،يوليوٕ،رقم:ٛ،٣تلةاإلجتماعيةكالثقافية،اجمللد:رياو
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FORMAT OBSERVASI 

Tema Observasi : Model Komunikasi Mahasiswa Arab kepada Dosen 

Lokasi Objek      : Kelas khusus Mahasiswa Asing (Magister/StrataII) 

Hari/Tanggal      :  

Pukul                   :  

Catatan                : 
 

Model Komunikasi LASWELL 

(Mahasiswa Arab & Dosen) 

 Koding Data/ Hasil Pengamatan 

)مرسل(من يقول    

 

 

 

 

 

 ماذا يقول
 )الرسالة = المواد التعليمية (

 

 

 

 

 

 

 بأي رسالة
 )وسائل(

 

 

 

 

 

 

 لمن يقول
)المرسل : الطلبة الناطقين بها 

 أو طلبة العرب من ليبيا(

 

 

 

 

 

 

 ما التأثير
 )التغذية الراجعة(
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FORMAT OBSERVASI 

Tema Observasi  : Model Komunikasi Mahasiswa Arab kepada                   

Mahasiswa Lain 

Lokasi Objek      : Kelas khusus Mahasiswa Asing (Magister/Strata II)  

Hari/Tanggal      :  

Pukul                   :   

Catatan               : Model Komunikasi INTERAKSIONAL  

(Mahasiswa Arab & M.I) 

 

 Koding Data/ Hasil Pengamatan 

Pengirim Pesan  

 

 

 

 

 

 

 

Penerima Pesan  

 

 

 

 

 

 

 

Umpan Balik 
(Feedback) 

- Verbal 
- Non verbal 
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Tema Observasi  : 

 

Model Komunikasi Mahasiswa Arab kepada    

Pegawai Kampus 

 

Lokasi Objek      : Kelas khusus Mahasiswa Asing (Magister/Strata II)  

Hari/Tanggal      :  

Pukul                   :   

Catatan: Model Komunikasi SCHRAMM (Mahasiswa Arab &  

Pegawai) 

 Koding Data/ Hasil Pengamatan 

Schram  

 

 

Schramm II 
Mempunyai kesamaan 

dalam pengalaman 

 

 

 

 

Schramm III 
Interaksi : 
1. Menyandi 
2. Menafsirkan 
3. Menyandi balik 
4. Mentransmisikan 
5. Menerima sinyal 
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 دليل المقابلة

 اسم : 

   :مستوى/قسم

 
 يفاتصاؿبااضر؟تتصلُت/كيفتتصل (ٔ
 يفاتصاؿبااضر؟تستخدمُت/امللغةتستخدـ (ٕ
 ماتصاؿبالطلبةليبيا؟تتصلُت/كيفتتصل (ٖ
 ـيفاتصاؿبااطلبةليبيا؟تستخدمُت/امللغةتستخدـ (ٗ
 يفاتصاؿبالطلبةليبياسواءلييب؟تتصلُت/كيفتتصل (٘
 يفاتصاؿبالطلبةسواءلييب؟تستخدمُت/امللغةتستخدـ (ٙ
 يفاتصاؿبا١توظفُتيفاٞتامعة؟تتصلُت/كيفتتصل (ٚ
 يفبا١توظفُتيفاٞتامعة؟تستخدمُت/امللغةتستخدـ (ٛ
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 للمحاضر دليل المقابلة

 اسمالمحاضر       :  

 محاضر: 

 اإلتصال الشخص  : 

 
 

كالطلبة (ٔ العرب( )طلبة األجنبية طلبة بُت ا١تواد فرؽ ىناؾ ىل
 إذاكافىناؾ،ماىوالفرؽ؟؟اإلندكنيسيا

بالوسائل(كالسيمافيليبيا)التدريسفيالطبلبالعرب (ٕ ٣تهزة تكوف ىل ،
التعليم؟إذاكافىناؾ،ماكسائلالتعليميةا١تستخدمةيفالتعليم؟

 ؟ا١توادالذيتقو٢تم/كيفاستجابتهملدلالتعليما١تادة (ٖ
ٗ)  اام تستخدـ خارجللغة أك الفصل يف عندماالتواصلمعهمسواء

الفصل؟
٘) ( العرب للطلبة ا١تستخدمة اإلتصاؿ أساليب ما رأيكم، ليبيا(يف

 ؟خصوصايفالتعليم
FORMAT WAWANCARA KEPADA MAHASISWA LAIN (INDONESIA) 
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Hari/Tanggal : 

Pukul : 

Tempat : 

Nama Lengkap :  

Jurusan/Semester : 

 

1) Selama bergaul dengan mahasiswa Libya, bagaimana pendapat anda 

tentang mereka? 

2) Ketika kalian berkomunikasi, apa yang sering menjadi topik 

pembicaraan? 

3) Bagaimana kalian berkomunikasi satu sama lain? Bisa diceritakan 

baik itu secara langsung maupun lewat sosial media? 

4) Ketika berkomunikasi, bahasa apa yang sering mereka gunakan 

dengan kakak? Bahasa Fusha, Amiyah, atau campuran? 

5) Bagaimana dengan anda sendiri? Bahasa apa yang anda gunakan 

ketika berkomunikasi dengan mereka? Amiyah, fusha, atau 

campuran? 

6) Apa anda menemukan kesulitan selama berkomunikasi dengan 

mereka, jika ada... apa itu? 
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FORMAT WAWANCARA KEPADA PEGAWAI KAMPUS  

 

Hari/Tanggal : 

Pukul : 

Tempat : 

Nama Lengkap :  

Jurusan/Semester  : 

 

1) Bagaimana komunikasi yang anda lakukan ketika berhadapan 

dengan mahasiswa asing terutama mahasiswa libya? 

2) Hal-hal apa saja yang sering mereka komunikasikan kepada anda 

perihal kepustakaan/BAK? 

3) Bagaimana kalian berkomunikasi satu sama lain? Baik itu secara 

langsung atau lewat media sosial? 

4) Ketika berkomunikasi, bahasa apa yang sering mereka gunakan 

ketika berbicara dengan anda? Bahasa Fusha, Amiyah, atau 

campuran? 

5) Bagaimana dengan anda sendiri? Bahasa apa yang anda gunakan 

ketika berkomunikasi dengan mereka? Amiyah, fusha, atau 

campuran? 

6) Apa anda menemukan kesulitan selama berkomunikasi dengan 

mereka, jika ada... apa itu? 
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 تائج الوثائق البحث

 صور : منظرا في الفصل عن االتصال بين طلبة األجانب )ليبيا( مع المحاضر

 
صور : منظرا في الجامعة في عمارة أ طابق الثاني عن االتصال بين طلبة األجانب )ليبيا( مع 

 الطلبة اإلندونيسية
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 صور : منظرا في المكتبة عن االتصال بين طلبة األجانب )ليبيا( مع موظف 

صور : منظرا في اإلدارة الجامعة عن االتصال بين طلبة األجانب )ليبيا( مع موظف
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NAMA-NAMA MAHASISWA ASING YANG DINYATAKAN LULUS 

SELEKSI PADA SEMESTER GENAP  

TAHUN AKADEMIK 

2014-2015 

No. 
No. 

Pendaftaran 
Nama Jurusan Jenjang 

1. 142753009 
Mustafa Hamed Mohamed 

Alehirish 
SIAI/Qanun Master 

2. 142753010 
Mohamed  Hamed Mohamed 

Alehirish 
SIAI/Qanun Master 

3. 142753011 
Alamin Mohammed Abdelsalam 

Alhudhairy 
SIAI/Qanun Master 

4. 142753012 Ali A.A.Mohamed Benkina SIAI/Qanun Master 

5. 142753013 Alhassan Altiyb Alhoudire SIAI/Qanun Master 

6. 142753014 Mohammed Salim Milad Shaaeb SIAI/Qanun Master 

7. 142753015 Hayat Ammar A Shami SIAI/Qanun Master 

8. 142753016 Ahmed Mahmoud Ahmed Gheda SIAI/Qanun Master 

9. 142803023 Mohamed A.A. Moman 
Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

10. 142803024 Muhseen Suwalih Saad 
Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

11. 142803025 
Mohammed Abulasaad Eltaiyb 

Hassan 

Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

12. 142803026 
Hamed AbdelSalam Mansour 

Ezbeyda 

Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

13. 142803027 Asam Milad Omran Milad 
Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

14. 142803028 Salem Ahmed A. Elkushli 
Ekonomi 

Syari’ah 
Master 
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15. 142803029 
Abdelsalam Emhemmed Ibrahim 

Mohammed 

Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

16. 142803030 Mohamed S.M. Hassan 
Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

17. 142803031 
Abduallah Almbrouk Ahmed 

Alhadei 

Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

18. 142803032 Otsman Milad Altalis 
Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

19. 142803033 Sa’ad S. Abu Alhdad MPI Master 

20. 142713042 Dirar Abdurrezagh A. Gnrdi MPI Master 

21. 142713043 Alhosin Abubaker A. Aboubaker MPI Master 

22. 142713044 Salma Mohamed Masoud MPI Master 

23. 142713045 Omar Eltaeb Omar A. Hassan MPI Master 

24. 142713046 Mounir Abdalla Othman Etayesh MPI Master 

25. 142713047 Ali Omar Mousa Mousa MPI Master 

26. 142713048 Ibrahim Bader Daed Farahat MPI Master 

27. 142713049 Milad Mohamed Ali Alwakwak MPI Master 

28. 142713050 
Salema Mohammed Fakher 

Mohammed 
MPI Master 

29. 142713051 Omelkair Ali Alshien Abdalla MPI Master 

30. 142713052 Ousama Mohamed A Masaud MPI Master 

31. 142713053 
Moftah Mohamed Ammar 

Mansur 
SIAI Master 

32. 142713054 Fathi Mohamed Hawas SIAI Master 

33. 142713059 Mohamed A. Magid Mohamed SIAI Master 

34. 142753019 Hania Ahmed Ali Ehmouda SIAI Master 

35. 142753020 Enas Hussen Musbah Alhanash SIAI Master 

36. 141733028 Nori A.M. Shallof MPI Doctoral 

37. 141733029 Hasen Yahya Omeer Askar MPI Doctoral 
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38. 141733030 Fathi Mohamed M. Bridan MPI Doctoral 

39. 141733033 Hassan Mohammed E. Aboazum MPI Doctoral 

40. 141733038 
Abdullah Mohammed Ahmed 

Al-Ansi 
MPI Doctoral 

41. 141743013 Munair Yusaf Abdalhafiz PBA Doctoral 

42. 141743017 Wisam Agmal Mosbah Hamas SIAI/Qanun Master 

43. 141743018 Amjad Rahuma M Khwildi SIAI/Qanun Master 

44. 142803032 
Mohamed Faraj Suliman 

Emgawi 

Islamic 

Economy 
Master 

45. 142713050 Mobarok Ali Aziz Alhareti Management Master 

46. 142713045 
Khaled Khiry Mohamed Ben 

Waled 
Management Master 

47. 142713055 Alhadi Ali M Fadel Management Master 

48. 142713056 Osama Mansour Salem Ibrahim Management Master 

49. 142713057 
Abdussalam Mustafa E 

Elmahmudi 
Management Master 

50. 142713058 Omran Abdullah Naheb Management Master 

51. 141733031 Khadijah A.K. Ghaza Management Master 

52. 141733032 
Ibrahim Musbah Mohamed 

Alahirsh 
Management Doctoral 

53. 141733034 Fatma Juma Wanis Aldabush Management Doctoral 

54. 141733035 Hamad Abdulla Younis Bozaid Management Doctoral 

55. 141733036 
Muna Binti Ali Gharman As-

Syahri 
Management Doctoral 

56. 141733037 
Saleh Abdalghani Hamad 

Abdalghani 
Management Doctoral 

57. 14173057 
Khaled Mohamed Husen 

Alhamdi 

Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

57. 14173057 
Khaled Mohamed Husen 

Alhamdi 

Ekonomi 

Syari’ah 
Master 
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58. 14173058 Naser Alfitouri Faraj 
Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

59. 14173059 Asaad Mohamed Ali ElSharif 
Ekonomi 

Syari’ah 
Master 

60. 14173060 Farag E.I. Elesawi SIAI/Qanun Master 

61. 14173061 Khalid Abdulsalam M. Makari SIAI Master 

62. 14173062 Mohammad Zia MPI Master 

63. 14173063 Hameeda Mohammad Hussain MPI Master 

64. 14173064 Mohammad Jawad Khuda Dad MPI Master 

65. 14173065 Atafa Zaki Zadeh MPI Master 

66. 14173066 Mohamed Imhmed Abolgasm MPI Master 

67. 14173067 Ezdeen Zeli Ali Hashluf MPI Master 

68. 14173068 Abdussalam Husain Asuwaih SIAI/Qanun Master 

69. 14173069 Mustafa Ali Em. Almagdub MPI Doctoral 

70. 14173070 
Mohamed Ali Mohamed 

Emhammed 
MPI Doctoral 
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 مدير  دراسات العليا بجامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

 رقم اسماء و رقم القيد الموظفين  الوظيفة أو المهنة صور

 

 الماجستير الدين، بحر الحج. د. . أ المدير
 ر.ق.م :ٕٖٖٖٜٖٕٓٔٓٛٔٔٔٙ٘

ٔ.  

 

 رئيسالربنامجالدراسية
 ا١تاجستَتقسماللغةالعربية

الماجستيرد. الحج. محمد عبد الحميد،  
 ر.ق.م :ٖٜٜٕٖٜٚٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔ

 

ٔ
.
ٕ
ٕ
 ؟

 

الربنامجالدراسيةالسكرتَت  
 ا١تاجستَتقسماللغةالعربية

 الماجستير د. الحج. شهداء ،
 ر.ق.م:ٕٕٜٔٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔ

 
 

 

 

 رئيسالربنامجالدراسية

 ادارةالًتبويةاالسبلمية

 الماجستير.د. الحج. مليادي، أ
 ر.ق.م:ٕٕٜٔٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔ
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 سكرتَتالربنامجالدراسية

 ادارةالًتبويةاالسبلمية

الماجستير،د.اٟتج.سطيئة
 ر.ق.م:ٕٕٜٔٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔ

 

 

 
 
 
 
 
 

 رئيسالربنامجالدراسية

دكتوراهتربيةالدينية
االسبلمية

 

الماجستير،د.اٟتج.ـ.موجاب  
 ر.ؽ.ـ:ٕٕٕٕٜٔٓٓٔٔٓٓٔٔٔٙٙٔ

 

  

الربنامجالدراسيةسكرتَت   

دكتوراهتربيةالدينية
االسبلمية

 

الماجستيرد.اٟتج.اٛتدخضارمصاحل،  

 ر.ؽ.ـ:ٖٕٕٜٔٓٓٔٓٓٓٓٗٔٔٛٙٔ
 

 

 رئيسالربنامجالدراسية 

ًتبويةالماجستَتادارة
االسبلمية

 

الماجستير،مشسا٢تادمد.اٟتج.  

ٕٖٜٜٕٜٓٓٔٓٗٔ٘ٛٓٙٙٔر.ؽ.ـ:
 

 

http://pasca.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/Dr.-Hj.-Sutiah-M.Pd_KAPRODI-MAGISTER-MPI.jpg
http://pasca.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/Dr.-H.M.-Mujab-MA_KAPRODI-DOKTOR-MPI.jpg
http://pasca.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/Dr.-Hj.-Sutiah-M.Pd_KAPRODI-MAGISTER-MPI.jpg
http://pasca.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/Dr.-H.M.-Mujab-MA_KAPRODI-DOKTOR-MPI.jpg
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الربنامجالدراسيةسكرتَت

ًتبويةالماجستَتادارة
 االسبلمية

الماجستير،منَتالعابديند.اٟتج.  

ٖٕٕٕٕٕٜٓٓٔٔٓٓٓٗٓٚٔر.ؽ.ـ:
 

  

 

 رئيسالربنامجالدراسية

ماجستَتتعليماللغةالعربية
 

الماجستير،منَتالعابديند.اٟتج.  

ٖٕٕٕٕٕٜٓٓٔٔٓٓٓٗٓٚٔر.ؽ.ـ:
 

  

الربنامجالدراسيةسكرتَت   

 ماجستَتتعليماللغةالعربية

الماجستير،مفتاحا٢تودلد.اٟتج.  

ٕٖٕٕٖٜٓٓٔٓٓٓٓٓٓٔٚٔر.ؽ.ـ:
 

 

 
 

 رئيسالربنامجالدراسية

ماجستَتالدراسات
االسبلمية

 

الماجستير،توتيكٛتيدةد.اٟتج.  

ٖٕٖٜٖٕٜٜٓٓٓٙٛٔٗٓ٘ٔر.ؽ.ـ:
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الربنامجالدراسيةسكرتَت  

ماجستَتالدراسات
 االسبلمية

 

الماجستير،د.أكنوررافيق  

 ٖٕٕٜٜٔٓٓٔٓٓٓٓٛٓٚٙٔر.ؽ.ـ:

  

 

 رئيسالربنامجالدراسية

ماجستَتالدراسات
االسبلمية

 

الماجستير،د.اٟتج.شوعيبح.٤تمد

 ٕٖٜٖٕٜٛٓٔٓٙٛٔٔٔٚ٘ٔر.ؽ.ـ:

  

 

الربنامجالدراسيةسكرتَت

ماجستَتتعليما١تعلم
ا١تدرسةاالبتدائية

 الماجستيرد. الحج. رحمة عزيز، 

 ر.ؽ.ـ:ٕٕٖٜٔٓٓٔ٘ٓٓٓٔٛٓٓٚٔ

  

 

الربنامجالدراسيةرئيس

ماجستَتتربيةالدينية
 االسبلمية

 الماجستيرد. الحج. أحمد فتاح يسين، 

 ر.ؽ.ـ:ٕٖٜٜٕٕٜٓٓٔٓٛٔٓٔٚٙٔ
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الربنامجالدراسيةسكرتَت

ماجستَتتربيةالدينية
 االسبلمية

 الماجستيرد. ايسى نور وحيوني، 

 ر.ؽ.ـ:ٕٕٖٕٜٓٔٓٔٓٛٓٓٙٓٓٚٔ

  

 

الربنامجالدراسيةرئيس

ماجستَتاحواؿ
 الرخصية

 الماجستيرد. الحج. فاضل، 

 ٖٕٜٜٖٕٜٙٗٓٔٓٔٔٔ٘ٙٔر.ؽ.ـ:

  

 

الربنامجالدراسيةسكرتَت

ماجستَتاحواؿ
 الرخصية

 الماجستيرد. زينول محمودب

 ر.ؽ.ـ:ٖٜٜٜٖٖٜٔٓٓٔٓٔٓٙٓٚٔ

`  

 

 

 

 

الربنامجالدراسيةرئيس

ا١تاجستَتاإلقتصادية
 اإلسبلمية

 الماجستيرد. نور أسنوي، 

 ر.ؽ.ـ:

 

الربنامجالدراسيةسكرتَت 

ا١تاجستَتاإلقتصادية
 اإلسبلمية

 الماجستيرد. أحمد جالل الدين، 

 ر.ؽ.ـ:
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 أمُتصندكؽ

 موليونوا 

 ٜٔٓٓٔٓٔٓر.ؽ.ـ:

  
 

 

 الماجستيرأحمد فوئد رحمن،  موظفالتموؿ

 ر.ؽ.ـ:

  

 

األكادٯتيموظف  عريف 

 ر.ؽ.ـ:ٖٕٜٚٓٔٔٓٚٓٓٙٓٚٓٛٚٔ

  

 

األكادٯتيموظف الماجستيرلوبيس فجري الزّكي،   

 ر.ؽ.ـ:
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األكادٯتيموظف    فريودمرٛتةا،السرجانا 

 

األكادٯتيموظف السرجاناغانيفسوناندر،    

  

 

األكادٯتيموظف   ٥تلصُت،السرجانا 

 

 

عاـالموظف  

 

الماجستيرفييبىولَتسي،  
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عاـالموظف  الماجستيرأيدتُت،ركساليا     

 

عاـالموظف الماجستير،رضوافنوردين     

عاـالموظف  الماجستيرريدافديبلرٛتى،    
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 السيرة الذاتية


:كاشفةالسجاالسااالسم
ٖٕٓٓٓٚٗٔ:رقمالتسجيل

ٕٜٜٔديسمبَتٕٗتنجاركنج،:تاريخالوالدةكمكانو
:الدكًتاندكسعراكَتا١تاجستَتاسماألب
:ايلياكايت،الليسُتاسماألـ
ٙٔ٘٘ٚتنجاركنجٚٙ:الرارعأ.ـ.سنغاجيالرقمالعنواف
ٜٜٖٖٙٓٗٗ٘٘ٛٓ:ا٢تاتف

 mahabbahsan@yahoo.com:الربيداإلليكًتكين

 

 

:مراحلالًتبية
 ٕٗٓٓيفالسنةتنجاركنجٛٓٓاٟتكوميةمتخرجةيفا١تدرسةاالبتدائية .1
 ٕٚٓٓرباطا٠تيلتنجاركنجةاإلسبلميةطمتخرجةيفا١تدرسةا١تتوس .2
 ٕٓٔٓتنجاركنجاٟتكوميةٔمتخرجةيفا١تدرسةالثانويةاٟتكومية .3
 ٕٗٔٓمتخرجةيفجامعةانتسارماإلسبلميةاٟتكوميةبنجرماسُت .4
ٕٙٔٓ-ٕٗٔٓتلتحقّتامعةموالنامالكإبراىيمماالنجمنالسنة .5
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