
 
 

  مشكالت ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية
  )دراسة الحالة في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى(

  
 

  رسالة الماجستير
  
  إعداد

  فضيلة مسحبيب
  ١٣٧٢١٠٠٢:رقم التسجيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم تعليم اللغة العربية
  العليا اتكلية الدراس

  اهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبر 
٢٠١٦  



 ب 

 

  مشكالت ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية
  )دراسة الحالة في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى(

  
  

  الماجستير رسالة

   ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة إىل تقدم

  املاجستري درجة على احلصول شروط من شرط الستيفاء

  العربية اللغة تعليم يف

  
  إعداد

  فضيلة مسحبيب

  ١٣٧٢١٠٠٢: التسجيل رقم

  

  
  العربية اللغة تعليم قسم

  العليا الدراسات كلية

  ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

٢٠١٦  



 ج 

 

  



 د 

 

  



 ه 

 

  



 و 

 

  االستهالل
  
  

 

  

                             

                   

 
  }١١٤ ،طه سورة{

  
  

  

  

  

  

  



 ز 

 

  إھداء
  

  :إىل الرسالة هذه أهدي
  

ياين صغريا وأّدباين بأحسن تأديبا ودعماين  اللذين ي وأودي حبيبة ومسدنوالد ّ رب
  افعية يف كلّ أعمايلوأعطاين دحني تدهورا 

  
  
  
  
  

يت وأودي زتنة كاوالدي الثانية وأخي علما مسحبيب  إىل ي الودي شيف الدين وعمّ عمّ
  الذين دفعوين يف كتابة هذه الرسالة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ح 

 

  مستخلص البحث
   

ة العربية باجلامعة دراسة احلالة يف قسم تعليم اللغ(مشكالت ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية . م٢٠١٦، فضيلة مسحبيب
، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك )اإلسالمية احلكومية كندارى

الدكتور سومتان، ) ٢، املاجستري مفتاح اهلدىاألستاذ الدكتور ) ١: املشرف. إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
   .املاجستري

  
 .، اللغة العربيةكفاءة الطلبة،  مشكالت: فتاحيةالكلمات الم

  
الكفاءة هي تتكون نتيجة اكتساب، وتكامل، وتراكيب عدد من املهارات ذات العالقة ببعضها البعض، 

ا لدي الفرد ة، والكفاءة اجليدة لبمفتاح جناح الط وكذلك يف الرتبية ان الكفاءة هي. مع بعض املعلومات املرتبطة 
  . تاره الطلبة يسبب على ترقية جودة القسممن قسم الذي اخ

ليكون  ةبالطل عّد ي ذيال و قسمهكيندارى   اجلامعة اإلسالمية احلكوميةقسم اللغة العربية تعليم اللغة يف 
 تهبطل، ولكن يف إعداد القدرة التنافسية العاليةو  يدةاجلكفاءة ال ملديه الذين العربيةاللغة املربني والعلماء يف 

جدت املشكالت يف اللغة العربية اجليدة ربني والعلماء الذين لديهم الكفاءةليصبحوا امل إىل وجود اليت أدت  وُ
 حبث. سرتاتيجيةاالإىل املشكالت ُجيتاج حل ان يف يف اللغة العربية، من خالل ذلك  ةلبالطكفاءة   قيةرت ل الفجوة

 ختطيط ميكن استخدامها كمرجع يفلغة العربية املساعدة والسلبية يف ترقية كفاءة الطلبة يف الوحتليل العوامل 
  .كفاءة الطلبة يف اللغة العربية  ترقيةاسرتاتيجية 

ويتم . نهج نوعي يعتمد على تصميم دراسة حالةمالتحليل الوصفي مع  طريقةيستخدم هذا البحث 
) ١: (البحث نتائجاما و . ةفتوحامل اإلستبانةو ، والوثائق، الحظةاملتعمقة، وامل ةاملقابلبمجع البيانات اسلوب 

 ملكيندارى   اجلامعة اإلسالمية احلكوميةالعربية يف  تعليم اللغةقسم باللغة العربية كفاءة الطلبة يف   ترقيةاسرتاتيجية 
كفاءة الطلبة يف اللغة العربية، وكذلك عدم وجود   لرتقيةنشطة اليت تدعم قليل األ يوصف منوهذا يزال غري فعال 

كفاءة   رقيةت املساعدة والسلبية يفالعوامل ) ٢( تعليم اللغة العربيةقسم   ةبلطلضافية اإلامج رب الاتساق يف تنفيذ 
وقد ساعد أداء . ةلبطال يةدافعو تعلم اللغة،  املساعدة يف واملرافق يف الفصلعمل احملاضر  على أداء وجدت ةلبالط

ملساعدة يف تعلم اللغة ااملرافق و العربية،  كفاءة الطلبة يف اللغة  رتقيةلمساعدة شديدة  يف الفصلعمل احملاضر 
اللغة  تعلميف  ةبالطل دافعيةو ، متعةاملديدة و اجلنشطة األيبقى تفعيلها مرة أخرى أو إجراء البّد لتتمها و  العربية

م يف اللغة العربية اليت نالوهالعربية ما زالت ناقصة و  ا هذا يسبب على عدم الوعاء او امليدان االخر لتطبيق كفاء
ت املشاكال ولوحل) ٣(يف الفصل وان رغبة الطلبة يف اهتمام التعلم يف الفصل قليلة الن مناخ التعلم يشعر مبملة 

 يهاللغة العربية  قسم تعليم ةبوالطل احملاضرتعتمد على االقرتاحات واملالحظات من بتخطيط اإلسرتاتيجية اليت 
يف  تهطلبكفاءة   لرتقيةكيندارى  اجلامعة اإلسالمية احلكوميةربية يف تعليم اللغة الع بقسماليت ميكن اختاذها  اولةاحمل

  .اللغة العربية
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ABSTRAK 
 

Samhabib, Fadhilah. 2016. Problematika Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dalam 
Bahasa Arab (Studi Kasus di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Kendari). 
Tesis, Program Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Miftahul Huda, 

M. Ag (II) Dr. Sutaman, MA. 
 

Kata Kunci : Problematika, Kompetensi Mahasiswa, Bahasa Arab. 
  

  Kompetensi adalah suatu kecakapan atau keterampilan yang berhubungan erat 
dengan efektifitas performa seseorang dalam suatu bidang tertentu. Sama halnya dalam 
dunia pendidikan, kompetensi merupakan kunci dari keberhasilan mahasiswa, dan juga 
kompetensi yang bagus dari jurusan yang dipilih oleh mahasiswa akan menyebabkan 

pada meningkatnya kualitas jurusan tersebut. 
 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Kendari merupakan jurusan yang 

mempersiapkan mahasiswanya menjadi pendidik dan ilmuwan dalam bahasa Arab yang 
memiliki kompetensi bahasa Arab yang bagus dan memiliki daya saing yang tinggi, akan 
tetapi dalam menyiapkan mahasiswanya menjadi pendidik dan ilmuwan yang memiliki 
kompetensi bahasa Arab yang bagus telah terdapat beberapa kendala yang menyebabkan 
kesenjangan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswanya dalam bahasa Arab, oleh itu 
untuk menyelesaikan kendala yang ada perlu dibutuhkan strategi. Telaah dan analisis dari 
faktor-faktor yang membantu dan menghambat dalam peningkatan kompetensi 
mahasiswa dalam bahasa Arab dapat dijadikan suatu acuan dalam menyusun sebuah 

strategi peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bahasa Arab. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan 

kualitatif berdasarkan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan angket terbuka. Hasil penelitian 
menunjukkan (1) strategi peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bahasa Arab pada 
jurusan pendidikan bahasa Arab di IAIN Kendari masih belum efektif ini digambarkan 
dengan sedikitnya kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi bahasa Arab 
mahasiswa dan juga kurangnya konsistensi dalam menjalankan program-program 
tambahan untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab (2) faktor-faktor yang membantu 
dan menghambat peningkatan kompetensi mahasiswa terdapat pada kinerja dosen di 
dalam kelas, fasilitas belajar bahasa, dan motivasi mahasiswa. Kinerja dosen dalam kelas 
telah banyak membantu dalam peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bahasa Arab, 
fasilitas yang membantu dalam pembelajaran bahasa Arab masih perlu diperhatikan dan 
diaktifkan lagi ataupun membuat kegiatan-kegiatan yang baru dan menarik, dan motivasi 
mahasiswa dalam mempelajari bahasa Arab masih kurang ini disebabkan karena tidak 
adanya wadah lain dalam mempraktekan kompetensi bahasa Arab yang telah mereka 
dapatkan, dan juga kurangnya minat mahasiswa dalam memperhatikan pembelajaran di 
dalam kelas yang disebabkan oleh suasana kelas yang terasa membosankan (3) 
penyelesaian masalah dengan menyusun sebuah strategi yang berdasarkan saran dan 
masukan dari dosen dan mahasiswa pendidikan bahasa Arab merupakan jalan yang dapat 
ditempuh jurusan pendidikan bahasa Arab di IAIN Kendari untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswanya dalam bahasa Arab. 
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ABSTRACT 
 

Samhabib, Fadhilah. 2016. Problematics of increasing student’s competence in Arabic 
language (Study case in Arabic Language Education Department at Islamic State 
University Kendari). Thesis, Master Arabic Education Program, Postgraduate UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (I) Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag (II) 

Dr. Sutaman, MA. 
 

Keywords : Problematics, Student’s Competence, Arabic Language. 
 

Competence is skills that are closely related to the effectiveness of person’s 
performance in a particular field. Similarly in education, competence is the key to 
student’s success, and also the great competence of the majors chosen by the students will 

lead to increased quality of majors. 
Arabic Language Education Department in IAIN Kendari is a department that 
prepares students to become educators and scientists in Arabic language which has good 
competence in Arabic and had a high competitiveness, but in preparing it’s students to 
become educators and scientists who have good competence in Arabic, there are several 
obstacles that lead to gaps in improving student competence in Arabic, therefore, its need 
the strategy to resolve the obstacles. Studies and analysis of the helping and resistoring 
factors to increase student’s competence in Arabic language can be used as a reference in 

formulating a strategy to increase student competence in Arabic. 
This research uses descriptive analysis method with qualitative approach based on 
case study design. The data collection is done by in-depth interviews, observation, 
documentation, and open questionnaire. The results showed (1) a strategy to increase 
student competence in Arabic language on Arabic language education department at IAIN 
Kendari still ineffective that was described by least of activities that support the increased 
student’s competence in Arabic language and also its lack of consistency in implementing 
additional programs for students of Arabic language education department (2) the helping 
and resistoring factors to increase student’s competence contained on lecturer’s 
performance in the classroom, facilities of language learning, and student’s motivation. 
lecturer’s performance in the classroom has given many help to increase student’s 
competence in Arabic, facilities to assist in learning the Arabic language still needs to be 
cared and activated again or making the new and interesting activities, and student’s 
motivation in the study of Arabic is still lacking is due to the absence of another place for 
practicing the Arabic language competencies that they have acquired, and also the lack of 
student’s interest in attention of learning at the classroom caused by the bored atmosphere 
of the class (3) the problem solving by formulating a strategy based on suggestions and 
feedback from lecturers and students in Arabic language education department is a path 
that can be taken by Arabic language education department in IAIN Kendari to improve 

student’s competence in Arabic language.  
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  تقديرالشكر و كلمة ال

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
  .األنبياء واملرسلني وعلي أله وأصحابه أمجعني، وبعد

أن  ةريد الباحثتانتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية املاجستري، وهنا  ةسر الباحثت
على   اأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدهالعميق أجزل الشكر و  اقدم من صميم قلبهت

  : كتابة هذه الرسالة، وهم
الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موالنا مالك  - ١

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
العليا  اتالدراسكلية ، املاجستري مدير  حبر الدينالربفيسور الدكتور احلاج  - ٢

يف  قسم تعليم اللغة العربية  لدانا ورغاديناتا، املاجستري رئيسوالدكتور احلاج و 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  باجلامعة العليا اتالدراسكلية 
 .مباالنج

والدكتور احلاج . ، املاجستري بصفته املشرف األولاج مفتاح اهلدىالدكتور احل - ٣
 اوأرشداه ةوجها الباحثسومتان، املاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان 

 .بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة اوأشرف عليه
ستطيع تمجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال  - ٤

  .ذكرهم مجيعا هناتأن  ةالباحث
وأسأل اهللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه 

  . للعباد والبالد، آمنينافعة ومفيدة 
  .م٢٠١٦ مايوماالنج،               

  ،ةالباحث
  

  فضيلة مسحبيب



 ل 

 

  محتويات البحث
  أ   .......................... ................................   صفحة الغالف
  ب   ......................... ................................   صفحة املوضوع
  ج   .......................... ................................  مواقف املشرف 

  د   .........................................   املناقشة جلنة من واالعتماد املوافقة
  ه   .............................................................   ةإقرار الطالب

  و   .................................................................  استهالل
  ز   .. ................................................................  إهداء

  ح   ........................................................  مستخلص البحث
  ك     .....................................................  تقديرالشكر و كلمة ال

  ل   .......................... ................................  حمتويات البحث
  ع   ...........................................................  قائمة اجلداول 

  ف   ...............................................................  قائة الصور
  ص   ...........................................................  قائمة املالحق 

 
 اإلطار العام: الفصل األول

  ١ ........................................................ خلفية البحث  - أ 
 ٥ ........................................................ أسئلة البحث  -ب 
 ٦ ....................................................... أهداف البحث  -ج 
 ٦ ........................................................ فواعد البحث  - د 
 ٧ ........................................................ البحث حدود  - ه 
  ٧ ...................................................... الدراسة السابقة  -و 
 ٩ ................................................... حتديد املصطلحات  -ز 



 م 

 

  طار النظرياإل:الفصل الثاني 
  ت ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربيةمفهموم مشكال:المبحث األول 

 ١٠  ................................................  املشكالتتعريف   - أ 
 ١١  ...................................................  تعريف الكفاءة  - ب
 ١٣  .............................................. تعريف كفاءة الطلبة  - ج
  ١٤  ..................  تعريف مشكالت ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية  - ح

 الكفاءة:المبحث الثاني 
 ١٥  ...................................................  الكفاءة اللغوية  - أ 
 ١٧  .................................................  الكفاءة التعليمية  -ب 

 ١٧  .............................................  تعليم اإلستماع - ١
 ٢٠  ...............................................  تعليم الكالم - ٢
 ٢٣  ...............................................  ةتعليم القراء - ٣
  ٢٦  ...............................................  تعليم الكتابة - ٤

العوامل المساعدة والسلبية في استراتيجية ترقية كفاءة الطلبة في :المبحث الثالث 
  اللغة العربية

 ٢٨  ................................................  أداء عمل احملاضر  - أ 
 ٣٢  .........................................  املرافق املساعدة يف التعلم  -ب 
 ٤١  ....................................................  دافعية الطلبة  -ج 
 ٤٣  ......................................................مناخ التعلم  - د 

 
  ومنهجه البحث مدخل: الفصل الثالث

 ٤٥  .............................................. منهجهمدخل البحث و   - أ 
 ٤٦  ......................................................  باحثةحضور ال  -ب 



 ن 

 

 ٤٦  .....................................................  مصادر البيانات -ج 
 ٤٧  ................................................  أسلوب مجع البيانات  - د 
 ٥٠  .......................................................حتليل البيانات  - ه 
 ٥٣  .................................................  حتقيق صحة لبيانات  -و 
  

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: الرابع الفصل
  نبذة مخضرة عن ميدان البحث: المبحث األول 

 ٥٧  ............................  حملة عن اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى  - أ 
  ٥٩  .......................................  حملة عن قسم تعليم اللغة العربية  -ب 
  

العوامل الداعمة والعائقة في ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية :  الثاني المبحث
  في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى

استراتيجية ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية في قسم تعليم اللغة   - أ 
  ٦٢  ......................  العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى

العوامل الداعمة والعائقة في ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية في قسم   -ب 
  ٧٥   ...........  تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى

 ٧٦  ... ................................  اداء عمل احملاضر يف الفصل - ١
 ٨٧  ............................  املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية - ٢
 ٩٢  ...............................  دافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية - ٣

  
المشكالت وحلولها في ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية في :  الثالث المبحث

  قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية
    ٩٨   ...............................................كندارى



 س 

 

 مناقشة نتائج البحث   :    المبحث الرابع
يف قسم تعليم اللغة العوامل الداعمة والعائقة ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية   - أ 

  ١٠٠  ........................  امعة اإلسالمية احلكومية كندارى العربية باجل
 ١٠٢  ...............................  اداء عمل احملاضر يف الفصل - ١
 ١٠٤  ........................  املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية - ٢
 ١٠٦  ...........................  دافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية - ٣

 املشكالت وحلوهلا يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية   -ب 
  ١٠٨  .......  كومية كندارىيف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احل

  
  الخاتمة: الخامس الفصل

 ١١٠  ..............................................  ملخص نتائج البحث  - أ 
 ١١٢  ........................................................  التوصيات  -ب 

 
 قائمة المراجع

  المالحق قائمة
  الذاتية السيرة

  
  
  
  

  

  



 ع 

 

  قائمة الجداول
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  ٦٢  عدد وامساء احملاضر يف قسم تعليم اللغة العربية  ١
  ٦٣  منهج التعليم  ٢

، ٨١  بيانات االستبانة  ٣
٨٣، ٨٢  
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  الفصل األول
  اإلطار العام

 خلفية البحث  -أ 
الكفاءة هي تتكون نتيجة اكتساب، وتكامل، وتراكيب عدد من املهارات 

ا لدي الفردذات العالقة ببعضها ا وان . ١لبعض، مع بعض املعلومات املرتبطة 
ق فيها سيتم . الكفاءة هي مهم يف حتديد جودة وجناح البشر يف جمال الذي تعمّ

ال   .التعرف على شخص ما يف جمال إذا كان لديه الكفاءة اجليدة يف هذا ا
طلبة ال. جناح الطلبة هو أولوية قصوى يف مؤسسات التعليم العايل اإلسالمي

. ٢القدرة التنافسية العاليةإنسان الذي لديه كفاءة جيدة و  بصياغته وحتويله ليكون
. النجاح على املدى الطويل يف الرتبية اإلسالمية تشري إىل جناح الطلبة حتقيقها
. ولذلك، فإن جناح الطلبة ميكن أن تعكس جناح التعليم العايل اواجلامعة اإلسالمية

هد مجاعي من قبل مجيع العناصر املوجودة يف اجلامعة، هذا النجاح هو نتيجة جل
   .احملاضرين، واملرافق، وكذلك الطلبة :وهي

ويف اجلامعة،  . يف الرتبية ان الكفاءة هي شيئ الذي وجب على اهتمامها
كفاءة الطلبة هي أحد احملددات من اإلخراج الذي سيكون نقطة من النجاح 

ية احلكومية كيندارى هي اجلامعة اإلسالمية اجلامعة اإلسالم. وحتسني جودة جامعة
هلا املسؤولية عن زيادة كفاءة الطلبة يف جماالت خمتلفة من احلقل الذي اختذ من قبل 

  .الطلبة
يف حتقيق جناح الطلبة، فيكون حتسني كفاءة الطلبة هو واجب وال بد من و 

ا ينظان  إيالء اهتمام خاص، وذلك ألن كفاءة الطلبة الذين ال يزالون ر إليها على أ
أقل تلبية معايري رؤية، ورسالة قسم تعليم اللغة العريية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

                                                        
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج ( ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءاوريل حبر الدين،  ١

    ٦٤. ، ص)٢٠١١اإلسالمية، 
2 Mujamil Qomar, Strategi Pendidikan Islam, (Jakarta:Erlangga, 2013), hlm. 156 
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 عّد ويرّىب الطلبة ليصبحوا معلميقسم تعليم اللغة العربية هو القسم الذي ي. كندارى
لى رؤية التعبيس ع. اللغة العربية اليت لديها كفاءة جيدة وهلا القدرة التنافسية العالية

ورسالة وأهداف قسم تعليم اللغة العربية ان انتاج اإلخراج أواملتخرجني اجليد ولديهم 
الكفاءة اجليدة فيجب على إجراء احملاوالت للمساعدة على حتقيق رؤيتها ورسالتها 

  . وأهدافها
القسم هو اإلدارية اليت تتفاعل مباشرة مع الطلبة، وكذلك قسم تعليم اللغة 

و اإلدارية اليت تتفاعل مباشرة مع طلبة تعليم اللغة العربية، وكذلك العربية هي ه
وجيب على . يعرف اإلحتياجات املهمة لطلبته وجيب أن تتحقق لرتقية كفاءة طلبته

طلبة قسم تعليم اللغة العربية إلتقان علوم اللغة العربية كأساس العلوم اليت ستتم 
قية كفاءة طلبة قسم تعليم اللغة العربية تطبيقها بعلوم الرتبية، من خالل ذلك ان تر 

  .يف اللغة العربية هي مهم
ولتسري الرتبية سريا مجيال، فيكون القسم املوجود يستطيع ان ينتج الطلبة له  

 ةباختيار القسم هو يركز تعلم الطل كفاءة مناسبة بالقسم خيرته، الن غرض األول يف
سم الرياضيات متعمدا على إستيعاب يف ق ةبقمر ان الطل جممل وقال. على ما اخرتاه

وباملثل، فإن  .٣الرياضيات حني االنتهاء من دراسته ولو أقل يستعيب العلوم الدينية
الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية، جيب أن تكون يف استعدادهم من أجل إستيعاب 

هو واجب وهذا يسبب الستيعاب اللغة العربية  .اللغة العربية سوى من العلوم الرتبوية
على الطلبة واملتخرجني من قسم تعليم اللغة العربية، الن يف تصميم معلم اللغة 
العربية حيتاج كذلك على استخدام اللغة العربية سوى من استيعاب العلوم الرتبوية 

  .ويستطيع ان يعلم اللغة العربية
املشكالت اليت حتدث حول التعليم وال سيما يف تعلم اللغة العربية يف 

جيب من اآلن  . دارس، كثري من العقبات اليت ال ميكن جتنبها معلم اللغة العربيةامل

                                                        
3 Mujamil Qamar, Dimensi-dimensi Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta:PT Erlangga, 

2015), hlm. 429 
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تبدأ لعالج العقبات اليت حتدث على املعلمني وهذه هي مسؤولية من اجلامعات اليت 
كفاءة  ترقية من أجل .تعد طموح املعلمني الذين هم املختصة وفقا لألقسم كل منها

 املستمر الذي هو جهد كفاءة الطلبة ترقيةلتايل ، وبااجلامعة وضمان جودة الطلبة
ا جيب  :مبا فيها تتم حتديدها من العوامل كفاءة الطلبة ترقية يف اجلامعة أن تضطلع 

  ٤.الدعم ووسائل، أعضاء هيئة التدريس أداء، دافعية طلبته
يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية، فيجب على اهتمام العوامل املساعدة 

مثل، أداء عمل احملاضر يف . وامل السلبية يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربيةوالع
الفصل هو عامل من العوامل اليت هلا دور مهم ومباشر يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللعة 

احملاضرين الذين يتعاملون مباشرة يف نقل املعرفة من  ،العرية، ألنه يف الفصول الدراسية
أداء عمل احملاضر يف الفصل ميكن أن يقال أن تكون ناجحة إذا  . لطلبةاللغة العربية ل

م يف  كانت اسرتاتيجية التعلم املستخدمة قد متت ملساعدة الطلبة على ترقية كفاء
مرافق التعلم خارج الفصل هي أيضا مفيدة جدا يف ترقية كفاءة الطلبة . اللغة العربية

ت يف خمترب اللغة، والتعلم الذايت من الكتب يف يف اللغة العربية، مثل التعلم اليت عقد
ادلة  رات اإلضافية املتنوعة عن اللغة العربية، على سبيل املثال، ا املكتبة، واملقرّ
م يف  ة احلائط اليت جتعل سيتم مدفوع الطلبة بشكل مستمر لرتقية كفاء وتصنيع جمّل

اليت ميكن أن تبدأ من خالل نظام اللغة العربية، وكذلك اداء بيئة اللغة العربية للطلبة 
يصدر على واجب استخدام اللغة العربية للطلبة واحملاضرين أثناء وجوده يف منطقة  
اجلامعة ميكن أن جتعل مدفوع الطلبة على العادة يف استعمال اللغة العربية وكذلك  

ال كميدان التطبيق للطلبة وهو كسري من قبول مواد اللغة العربية يف الفصل ليكون 
ولو تكون املراجعة الذاتية عند الطلبة يف تعلم اللغة العربية مستمرا ولكن عدم . تضيع

  .العادة والتطبيق، فيسبب على ضياع اللغة الن تعلم اللغة هو العادة

                                                        
4 Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi, Cet. Ke-3, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 
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ق اللغة  رات اإلضافية تساعد على زيادة رغبتهم يف تعمّ ل الطلبة مع املقرّ يكمّ
م يف اللغة العربية العربية اليت تؤثر على دافعية الطلبة الدافعية هي . لرتقية كفاء

العامل احملّدد يف ترقية الكفاءة الطلبة، ألن الدافعية تكون عامال مساعدا اذا دافعية 
عند الطلبة مرتفع وميكن أن تكون عامال سلبيا إذا كان دافعية الطلبة منخفض، ومن 

م يف اللغة خالل ذلك، ُحيتاج اىل احملاوالت لزيادة دافعية الطلبة  يف ترقية كفاء
لذلك لطلبة قسم اللغة العربية تعدد يف اتقان مهارات اللغة العربية من غري . العربية

العلوم الرتبوية املطلوبة أيضا يف تكوين حسن كفاءة الطلبة الذين أعدوا يف التعليم، 
  .مبعىن أن املعلم لديهم الكفاءة يف تعليم اللغة العربية

 يزال هناك نقص يف االنتباه إىل قسم تعليم اللغة العربية يف ولكن يف الواقع ال
كيندارى ضد معظم االحتياجات األساسية لطلبة قسم اجلامعة اإلسالمية احلكومية  

كانت املرافق مل تكن كافية ومؤسسة اللغة اليت مل تكن  :تعليم اللغة العربية، مثل
وقليل األنشطة املتعلقة باللغة حتقيقها واالتساق يف تشغيل برنامج أسبوعي للطلبة 

وخصوصا عن اللغة العربية مما تسبب على كفاءة طلبة قسم تعليم اللغة العربية مل 
الطلبة الذي لديهم الكفاءة األويل جيدة يف اللغة العربية  .يستطع ان يقاهلا جيدة

يشعر بني مدٍّ وجرز والطلبة الذي لديهم الكفاءة األويل غري يكون تدهورا، ألن 
  .النظر من قليل األنشطة واهتمام خاص لطلبة قسم تعليم اللغة العربية

نخفضة تسبب على املتخرجني الذين مل تكونو قادرا املكفاءة اللغة العربية 
تعليم اللغة العربية  ميكن أن ينظر إليه من عدد متخرجيعلى القول جودة جيدة، و 

ساس العلوم اليت وجبت على يف مدينة كيندارى الذين مل يستعب اللغة العربية كأ
ا بطلبة قسم تعليم اللغة العربية واملشكالت اليت يواجهها طلبة قسم تعليم . استيعا

 :اللغة العربية هي
 يف تكلم اللغة العربية ينماهر  ونوامل يك - ١
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ق ونوامل يك - ٢ عن قواعد اللغة العربية ودقائق الشيئ عن اللغة العربية  متعمّ
 مقاالت اللغة العربية فيجعل الطلبة يصعب على فهم

سبب على ت ىتان كفاءة متخرجي تعليم اللغة العربية منخفضة ال - ٣
  ينباملتخرجي األخر  واان يتنافس وامتخرجني مل يستطع

ُحتاج إىل اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية  وانطالقا من ذالك في
كحلول املشكالت   ربيةاليت تعود على سّد احتياجات طلبة قسم تعليم اللغة الع

اكمال . املوجودة يف قسن تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى
ق وتعلم  مرافق التعلم، وترقية أداء عمل احملاضر يف الفصل وزيادة دافعية الطلبة لتعمّ

ءة يف ترقية كفا عائقةوال الداعمةإعطاء االهتمام اخلاص إىل العوامل . اللغة العربية
الطلبة يف اللغة العربية هي مهم ألن هذه العوامل هي العناصر الرئيسية يف ختطيط 

ومن هذه القضايا شعرت الباحثة . اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية
" ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية مشكالت": بتحليله على اختيار املوضوع 

اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية  دراسة الحالة في قسم تعليم 
  . كندارى
 

 أسئلة البحث  -ب 
 ةمشكلت حددا ،فإ سبق فيماة الباحث هاتشرح اليت البحث خلفيةومن 

  :مايلي حول البحث هذا
اللغة  يف كيف العوامل الداعمة والعائقة يف اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة - ١

 ؟ جلامعة اإلسالمية احلكومية كندارىقسم تعليم اللغة العربية با العربية يف
قسم تعليم  اللغة العربية يف يف ماهي مشكالت وحلوهلا يف ترقية كفاءة الطلبة - ٢

 ؟ اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى
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 البحثأهداف   - ج 
  :فهذا البحث يهدف  ،ةها الباحثنألسئلة البحث اليت قدمفبناء على ا

ة يف اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العائقالداعمة و العوامل  لكشف - ١
 .العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

قسم تعليم اللغة  اللغة العربية يف يف مشكالت ترقية كفاءة الطلبة لكشف - ٢
 .العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

 
 فوائد البحث  -د 

  :يلى فيما البحث اهذ فوائد إن
 النظرية الفائدة - ١

 . اللغة العربية يف عن مشكالت يف ترقية كفاءة الطلبة النظرية لزيادة  - أ 
خاصة اللغة العربية  يف ترقية كفاءة الطلبةفكرة جديدة عن مهمة ترقية لزيادة   -ب 

 .يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية
 يقيةبالتط الفائدة - ٢

ليكون أساسا لصناعة إسرتاتيجية من مشكالت يف  البحث ذاه من يرجى  - أ 
اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة  يف ترقية كفاءة الطلبة

  .اإلسالمية احلكومية كندارى
 

 حدود البحث  -ه 
 احلدود املوضوعية - ١

اللغة العربية  يف ترقية كفاءة الطلبةعن مشكالت  ثيتحدد موضوع هذا البح
اللغة العربية  يف مل الداعمة والعائقة يف اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبةالعوامن 
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وهي عن . قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى يف
  .مجيع احملاوالت املستخدمة لرتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية

 :احلدود املكانية - ٢
ســـالمية احلكوميـــة كنـــدارى سوالويســـي قســم تربيـــة اللغـــة العربيـــة يف جامعـــة اإل

  .جنوب شرقي
 

 الدراسة السابقة  -و 
لسابقة اليت قد عرض الدراسات اة تتأكيد على أصالة هذا البحث فالباحث

 ،نتائج مصادر البحوث السابقة تفحص ةالباحث تفبدأ، بلحبث الباحثون من ق
 ةه الباحثتثعدة حبث علمي ونتائج البحث املتعلقة باملوضوع الذي حب ةالباحث توجد

 :منها ،يف هذه الرسالة
 ٥".اسرتاتيجة ترقية جودة املتخرجني يف اجلامعة" رسول امساوىحممد  كتبهالبحث   - ١

ترقية اجلودة بتغيري احدى من الفرعي املسألة يف هذا البحث هي  كزتر و   
احملاضر كاملؤدب واملريب ) ٢(الطالب املؤدبة ) ١(هو البشر والتكنولوجيا يعىن 

  . البنية األساسية) ٣( واملعلم
هي حماوالت منها يف ترقية جودة املتخارجني ، يف هذا البحثأما نتائج 

ختطيط تطوير التعلم اىل مرحلة ماجيسرت و دكتور واختياط البنية األساسية للتعلم 
من أجل إنشاء إخراج جودة مناسبة، املدخالت املطلوبة من خالل اختيار  و

ول إىل العدد املستهدف من الطالب لكن القبول جيدة، ليس فقط الوص
   .اإلدخال مرشح نفسه

                                                        
5Muhammad Rasul Asmawi, “Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu”, Makara, Sosial 

Humaniora, 2(Desember,2005)  



٨ 
 

 

 

واما الباحثة ستبحثها من خالل العوامل الداعمة والعائقة يف ترقية كفاءة 
الطلبة ومن هذه العوامل ستحللها وتكون اسرتاتيجية الىت تعاجل املشكالت يف 

 .  ترقية كفاءة الطلبة
تأخر دراسة الطالب يف مرحلة " توركيس لوبيس وحممد امني نور كتبهالبحث   - ٢

 ٦".املاجيستري باجلامعة اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم احلكومية ماالنج
واما نتائج يف هذا البحث، ان الطلبة يف دراستهم يوجهون املشكالت     

ويعقب هذه املشكالت يف تأخر دراستهم حيت يتوقف عن الدراسة، وهذه 
  .وامل بيئة التعليميةتسبب من عوامل نفسية الطلبة ومن ع

واما الباحثة ستبحثها من املشكالت املوجودة واحملاوالت اليت قدمت     
قسم تعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية وكذلك من العوامل 
الداعمة والعائقة اليت ستكون العناصر من حلول املشكالت وتؤسس على 

   .كفاءة الطلبة يف اللغة العربية  ختطيط اإلسرتاتيجية يف ترقية
إسرتاتيجية ترقية "سييت خريية ونور االوية وحممد منادى باملوضوع  هتكتبالبحث   - ٣

دراسة (جودة مرشح مدرس تعليم الدينية جبميع اجلامعة اإلسالمية يف سوراكرتا 
 ٧)".وصفية متفاعلة

 إسرتاتيجية ترقية جودة مرشح مدرس تعليم بحث عنيف هذا البحث ي  
الدينية جبميع اجلامعة اإلسالمية من جمال مداخالت وهي خاصة لطلبة من 

  .معهد ويعلمهم كي يفكر ويفعل كاملعلم
واما الباحثة ستبحثها من خالل حاجات الطلبة يف ترقية كفائتهم يف 
اللغة العربية وكيفية تعريف حاجات الطلبة هي من املشكالت اليت جيهه الطلبة 

م يف اللغة العربيةوالعوامل الداعمة وا  .لعائقة يف ترقية كفاء
                                                        

6 Torkis Lubis dan Muhammad Amin Nur, “Keterlambatan Studi Mahasiswa Program 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang”, Jurnal, (Januari, 2005) 

7Siti Choiriyah, Nur Alawiyah, Muhammad Munadi, “Strategi Peningkatan Mutu Calon Guru 
Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Se Eks Karesidenan Surakarta”, 
International Seminar on Quality and Affordable Education, (2013)   
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 تحديد المصطلحات  -ز 
املشكالت عند الباحثة هي املشكلة والقضايا اليت توجهه طلبة قسم تعليم اللغة  - ١

العربية يف ترقية كفاءة وتعلم اللغة العربية، ويبدأ من املشكالت املوجودة يف 
صل كبيئة وجو الفصل حني عملية التعلم واملشكالت اليت توجد خارج الف

اجلامعة الذين يستطيعان ان يساعدا يف ترقية كفاءة اللغة العربية عند طلبة قسم 
   . تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

كفاءة الطلبة هي أداء الذي يرجى من الطلبة أن ميلكوها للحصول على  - ٢
دىن يتكون من املهارات دراستهم ويستطيعون على إستيعاب دروسهم أو احلد األ

والقدرة والصالحية جتب أن يكتسبوها الطلبة من نتيحة مروره بربنامج معني 
وكذلك من العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي ويساعدهم على أداء العمل 

  .خارج الفصل
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى هي اجلامعة اإلسالمية فيها قسم تعليم اللغة  - ٣

 .  ية منذ اول واقعها ومازال يف تطوير تعليم اللغة العربيةالعرب
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  الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  
  مشكالت ترقية كفاءة الطلبة مفهوم :   المبحث األول 

 تعريف المشكالت  -أ 
مسألة ينبغي "يف قاموس كبري من اللغة اإلجنليزية هي  تتعريف املشكال

أو الصعوبات اليت جيب  تاملشكال:  ٨"عبالص"أو تعين من " حلها أو قررت
ت اليت مشكال يقاموس كبري اإلندونيسية ه يف تشكالاملفهم . حلوهلاأن جتد 

هنا ميكن تلخيصها على  املشكالت. ٩لولاحل تاجحتو  دائما املناقشة جتعل
  .النحو األشياء اليت جتعل من حاجز أو صعوبات يف حتقيق كفايات التعلم

، مما "Problematic"شتقة من اللغة اإلجنليزية هي م املشكلة/تكالاملش
شيئ الذي مل تتم  ،يف القاموس االندونيسيو . شكلةاملأو  القضايايعين 
واما املشكلة هي شيئ الذي البّد لتحليلها او يسمى بالفجوة بني . ١٠حتليله

لتحقيق احلقيقة مع شيئ الذي يرجى على اخلري ليحصل اىل النتيجة اجليدة او 
  . ١١قدر من النتائجأقصى 
قال شوكر ان املشكالت هي الفجوة الىت تكون بني االنتهار واحلقيقة و 

  .١٢الىت ترجى على حلول املشكالت املوجودة واحملتاجة
واما  شكلةاملأو  اياقضالاملشكلة، مما يعين من  ةمشتقاملشكالت 

  ١٣ميكن حلها اليت ملكل أو تسبب مشتعين أن  املشكالت

                                                        
8 AS Hornby, Oxford Dictionary, (London: oxford University press, 1987)  
9 Tim prima pena, (Jogjakarta: Gita Media, 1999) 
10 Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), hlm. 276   
11 Muh Rosihuddin, “Pengertian Problematika Pembelajaran”, dalam http: //banjirembun. 
blogspot.com /2012/11/pengertian-problematika- pembelajaran. html (5 Juni 2016)   
12 Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), hlm. 65   
13 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English 
Press, 1991), hlm. 1192 
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الباحثة هي املشكلة والقضايا اليت توجهه طلبة قسم  املشكالت عند أما
تعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءة وتعلم اللغة العربية، ويبدأ من املشكالت 
املوجودة يف الفصل حني عملية التعلم واملشكالت اليت توجد خارج الفصل  

ربية عند كبيئة وجو اجلامعة الذين يستطيعان ان يساعدا يف ترقية كفاءة اللغة الع
  . طلبة قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

الداعمة والعائقة يف ترقية كفاءة  العوامل من تكالاملشوميكن استعراض 
الطلبة يف اللغة العربية وكذلك من احملاوالت املستخدمة بقسم تعليم اللغة 

   .اءة طلبته يف اللغة العربيةالعربية يف حلول املشكالت املوجودة يف ترقية كف
لذلك ان مشكالت ترقية كفاسة الطلبة يف اللغة العربية وهي املشكالت و 

املتعددة اليت توجد يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية  
كندارى يف ترقية كفاءة الطلبة وكذلك املشكالت املتعددة اليت توجهها الطلبة 

م يف اللغة العربية وهذه متكن ان تراجعها من العوامل الداعمة  يف ترقية كفاء
والعائقة كاملرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية خارج الفصل واداء عمل احملاضر 
يف الفصل وكذلك دافعية الطلبة يف تعلم وتعمق اللغة العربية وهي تتكون من 

يسمى بالعلم األساسي اليت احملاوالت يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية و 
قها ليكون مدرس اللغة  وجب على طلبة قسم تعليم اللغة العربية ان يتعمّ

  .   العربية
  

 تعريف الكفاءة   -ب 
: كفاه الشيء يكفيه كفاية ) كفى(ورد يف املعجم الوجيز يف مادة 

االكتفاء : فالكفاية او الكفاءة هي  ١٤.استغىن به عن غريه، فهو كاف

                                                        
     ٥٣٨. ، ص)١٩٧٩دار التحرير، : القاهرة (املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية،  ١٤
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من قرأ االيتني من اخر سورة : "د جاء يف احلديث الشريف وق. واالستغناء
  .أي أغناه ١٥"البقرة كفتاه

هي يف  competencyوالكفاية او الكفاءة ترمجة من الكلمة اإلجنليزية 
ا تعين : معناها الواسع تعين  معرفة املادة العلمية أو اكتساب املهارات، كما أ

، ١٦حياتية فعلية بعد انتهاء الدراسة قدرة الفرد على ترمجة ما تعلمه يف مواقف
  .١٧تعين أيضا املهارة والقدرة والصالحية

أما مفهوم الكفاية او الكفاءة من الوجهة الرتبوية فقد تعددت وجهات 
ا أن الكفاية تعين التمكن من " هوسان"و" هيوستون"يرى . نظر الرتبويني بشأ

ف يف االفرتاضات اليت يقوم أداء عمل معني، وأن التعليم وفق هلذا املفهوم خيتل
عليها، واملداخل اليت يستخدمها، إذا إنه يركز على امتالك املعارف واملهارات، 

  .١٨واستخدامها يف أداء عمل معني
ويبدو من تلك التعريفات أن الكفايات تتكون نتيجة اكتساب، 
وتكامل، وتراكيب عدد من املهارات ذات العالقة ببعضها البعض، مع بعض 

ا لدي الفرداملعلو    . ١٩مات املرتبطة 
واما الكفاية او الكفاءة هي جمموعة من املهارات واملعارف واالجتاهات 
والقدرة اليت يكتسبها الفرد من خالل برامج تدريبية، وتظهر يف سلوكه مبستوى 

                                                        
      ١٧٤. احلديث رواه الدارقطين يف العلل، اجلزء السادس، ص ١٥
دار النشر : الرياض (، ٢، ط الرتيس وإعداد املعلميف يس عبد الرمحن قنديل،  DeLandsheere اوريل حبر الدين يف ١٦
  ٩٤. ، ص)٢٠٠٠الدويل، 

17 John M Echols dan Hasan Shadliy, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta:Gramedia, 1990), 
hlm. 132 . 

  ٩٤. ، صالرتيس وإعداد املعلميف يس عبد الرمحن قنديل،  Houston and Howsan اوريل حبر الدين يف ١٨
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج (، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءاوريل حبر الدين،  ١٩

    ٦٤. ، ص)٢٠١١اإلسالمية، 
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حمدد من اإلتقان حىت يصبح صاحلا وكفأ ألداء الوظائف يف جمال معني من 
  .    ٢٠الحظتها وقياسها بأداة معدة لذلك الغرضجماالت احلياة، وميكن م

 
 تعريف كفاءة الطلبة   - ج 

وما أحسن أن يصبح كل إنسان كفأ يف كل جمال عمله، ألنه سينتج من 
عمله إنتاجات كثرية، كما أن األعمال اليت تبىن على أساس الكفاءة تقل فيها 

يف مجيع نواحي فمن املسلم به أم الدعوة إىل إجياب الكفاءة . النتائج السلبية
اإلجراءات ) ٢(الدخل ) ١: (احلياة تتم بتنسيق العوامل املؤثرة عليها، وهي 

  .النتيجة) ٣(
وألن كل إنسان يرغب يف أن يصبح كفأ يف عمله، فأصبح لزاما أن يوجد 
هناك برنامج دراسي يبين على أساس الكفاءة وخيرج املتخرجني األكفاء يف 

م مع يطالب أن تكون فليس من امل. جماالت ختصصا ستغرب إذا كان ا
املدرسة واجلامعة واملؤسسات التعليمية عامة خترج األناس األكفاء يف أعماهلم، 
مبعىن أن كل من خترج من مدرسة من املدارس او من جامعة من اجلامعات البد 

  ٢١.أن ميلك كفاءة معينة ألداء وظيفة معينة أو ملواصلة الدراسة
بة هي أداء الذي يرجى من الطلبة أن ميلكوها ولذلك أن كفاءة الطل

للحصول على دراستهم ويستطيعون على إستيعاب دروسهم أو احلد األدىن 
يتكون من املهارات والقدرة والصالحية جتب أن يكتسبوها الطلبة من نتيحة 
مروره بربنامج معني وكذلك من العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي 

  .  العمل خارج الفصلويساعدهم على أداء 
 

                                                        
  ٦٦ .ص مهارات التدريس،اوريل حبر الدين،  ٢٠
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج (، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة، أوريل حبر الدين ٢١

  ٥٣-٥٢. ، ص)٢٠١٠اإلسالمية، 
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 في اللغة العربية تعريف مشكالت ترقية كفاءة الطلبة  -د 
ومن تعريف املشكالت وكفاءة الطلبة فتستنبط ان مشكالت ترقية كفاءة 

تضع ضوابط العمل فيه، اليت  الطلبة هي جمموعة الطرائق والتخطيط واألعمال
ايته، كما وحتدد معامله ومراحل تنفيذه، وترسم مالمح مسريته منذ بدا يته إىل 

ا تتسم املرونة فتتسع ملطالب التغري وجتعل للمفاجات واإلحداث الطارئة  أ
ا أعدته  ا، فتعاجل القضايا، وحتل املشكالت وتواجه املواقف  مكانا يف حسابا

يف ترقية كفاءة الطلبة  واجه املتغرياتاالت حدوثها، كما تعد البدائل مبمن احتم
والقدرة والصالحية ألداء وإستيعاب دروسهم وظيفة معينة أو وهي هلم املهارات 

  .ملواصلة الدراسة
لذلك ان مشكالت ترقية كفاسة الطلبة يف اللغة العربية وهي املشكالت و 

املتعددة اليت توجد يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية  
ملتعددة اليت توجهها الطلبة كندارى يف ترقية كفاءة الطلبة وكذلك املشكالت ا

م يف اللغة العربية وهذه متكن ان تراجعها من العوامل الداعمة  يف ترقية كفاء
والعائقة كاملرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية خارج الفصل واداء عمل احملاضر 
يف الفصل وكذلك دافعية الطلبة يف تعلم وتعمق اللغة العربية وهي تتكون من 

ت يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية ويسمى بالعلم األساسي اليت احملاوال
قها ليكون مدرس اللغة  وجب على طلبة قسم تعليم اللغة العربية ان يتعمّ

 .   العربية
اللغة العربية هي جمموعة املشكالت  ترقية كفاءة الطلبة يف واما مشكالت

ربية من خالل العوامل الداعمة اليت يوجهها الطلبة يف ترقية وتعلم اللغة الع
م ليملكو كفاءة يف اللغوية والتعليمية يف اللغة العربية والعائقة   . يف مساعد
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  انواع الكفاءة:     المبحث الثاني
 الكفاءة اللغوية  - أ

تعددت تعريفات الكفاءة اللغوية بني تعريف وصفي، أو تعريف قائم 
  .وطريقة القياس على توضيح املكونات، أو تعريف قائم على أسلوب

املدى الذي عنده يتم "فمن التعريفات الوصفية أن الكفاءة اللغوية هي 
فهم الطالب للمادة اللغوية، ومدى تشكيلها جلزء من الرصيد املعريف 

م ا ". والسلوكي اخلاص  املدى الذي عنده ميكن للفرد "ومثة تعريف ثاين بأ
أما التعريف ". أكثر من لغة أن يتحدث ويستمع ويقرأ يف لغة واحدة، أو يف

ُشري إىل أن الكفاءة اللغوية هي  التواصل بفعالية، وفهم األفكار "الثالث، في
ا أو رموزها  ا، واستخدام أصوا باستخدام النظام النحوي للغة ومفردا

  ". املكتوبة
، )االستماع والتحدث(وتتكون الكفاءة اللغوية من مكونات شفهية 

  .، وأيضًا لغة أكادميية وغري أكادميية)كتابةالقراءة وال(ومكتوبة 
موعة الثانية من التعريفات، أي تعريف الكفاءة اللغوية، بذكر  وميثل ا

ا  ا أو بعض منها، ذلك التعريف الذي حيددها بأ الفهم الّسماعي، "مكونا
أي فهم اللغة الفصحى، والبنية والتعبري الكتايب، أي التمكن من العناصر 

  ".ة والنحوية املهمة للغة الفصحى، والعهد القرائي من املادة القرائيةالتكويني
ا موعة، فهو تعريف الكفاءة بأ القدرة : "أما التعريف الثاين يف هذه ا

أما التعريف الثالث يف ". على فهم املسموع وفهم املعىن واستخدام املفردات
ا عرف الكفاءة اللغوية بأ ُ موعة، في من سبعة مكونات،  تتكون: "هذه ا

الفهم السماعي، والقدرة على التحدث، والفهم القرائي، والقدرة على : هي
  ".الكتابة، والنطق، واملفردات، والقواعد
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ً على أسلوب القياس  موعة الثالثة، فهي اليت تُعرف الكفاءة بناء أما ا
ات، املستخدم؛ فمن الباحثني من قاسها باستخدام االختبارات، أو االستبيان

ومن االختبارات استخدام اختبارات التعرف على . أو املقابلة الشخصية
واستخدمت االختبارات . األضداد، والتعرف على املفردات، والفهم القرائي

وتتضمن الكفاءة (أثناء إجراء املقابالت الشخصية، لقياس الكفاءة التواصلية، 
  ). النحوية، والربمجاتية، واللغوية االجتماعية

خدمت االستبيانات، مثل استبيان التقدير الذايت للكفاءة اللغوية واست
م اللغوية يف أربع مهارات،  للمشاركني، والذي يقيس إدراكات الطالب لقدرا

  . التحدث واالستماع والقراءة والكتابة: هي
ويتضح مما سبق تعدد تعريفات الكفاءة اللغوية، ويرجع ذلك إىل عدة 

ة وخصائص كل منها، وتعدد املهارات اللغوية، وتعدد تعدد اللغ: عوامل، منها
أنواع الكفايات ومكونات كل كفاية منها، ومستوى الكفاءة املتوقع أو 
املطلوب، واختالف النظريات اليت حاولت تفسري اكتساب اللغة ومنوها، 

مثل نظرية التعلم االجتماعي للغة، ونظرية املدخل الطبيعي، والنظرية (
  ...).تماعيةالتفاعلية االج

ومن العوامل اليت أدت إىل تعدد تعريفات الكفاءة اللغوية، هي طبيعة 
ا لغة أوىل أم لغة ثانية، وأثر التحسن يف اللغة األوىل  اللغة، من حيث كو

إضافة إىل ما سبق تتأثر الكفاءة اللغوية . على منو الكفاءة يف اللغة الثانية
ة واألكادميية، فضالً عن العوامل بعديد من العوامل االجتماعية والثقافي

  .الشخصية اخلاصة بالفرد، مثل مفهوم الذات اللغوي وإمكاناته املعرفية
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املعرفية واملاوراء معرفية، (وتلعب إسرتاتيجيات التعلم املستخدمة 
واإلسرتاتيجيات املباشرة كإسرتاتيجيات الذاكرة، وغري املباشرة مثل 

  ٢٢.يف مستوى الكفاءة اللغوية ، أثراً )اإلسرتاتيجيات الوجدانية
وأما الكفاءة اللغوية عند الباحثة هي كفاءة اليت يف استيعاب علم اللغة 
ا وكذلك من  الكاملة من مجيع عناصرها تعين من قواعد اللغة ومفردا

  .وهذه العناصر علم اللغة عند الباحثة. اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة
  

 الكفاءة التعليمية   - ب
 اإلستماع  تعليم -١

 مفهوم اإلستماع   )أ 
يقصد باالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيء 
مسموع، وهو يشمل إدراك الرموز اللغوية املنطوقة، وفهم 
مدلوهلا، وحتديد الوظيفة االتصالية املتضمنة ىف الرموز أو الكالم 
املنطوقة، وتفاعل اخلربات احملمولة ىف هذه الرموز مع خربات 

ه ومعايريه، ونقد هذه اخلربات وتقوميها وحماكمتها، املستمع وقيم
  .واحلكم عليها ىف ضوء املعايري املوضوعية املناسبة لذلك

فاالستماع هي إدراك، وفهم، وحتليل، وتفسري، وتطبيق، 
  :ونقدم وتقومي وخيتلف االستماع عن كل من السماع واإلنصات

ذبات صوتية فال يعدو كونه جمرد استقبال األذن لذب: أما السماع
ا، أو االنتباه هلا، فهي عملية فسيولوجية بقدرة  دون االهتمام 

على الطقاط األصوات املختلفة، فهو إذا  -األذن -أداة السماع
  .جمرد أصوات تتلقفها اآلذان، ومن مث فهو يأتى عرضا ال غرضا

                                                        
22http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/KafaLoghaw/sec01.doc_cvt.htm, 

diakses pada tanggal 2 November 2015 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/KafaLoghaw/sec01.doc_cvt.htm,
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هو تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان : فاإلنصات
، يف ٢٣، فاإلنصات استماع مستمرمن أجل حتقيق هدف معني

حني أن االستماع قد يكون متقطعا ولذلك يقول اهللا تعاىل ىف 
 (شأن القرآن الكرمي                 

  ٢٤( 
 أمهية اإلستماع  )ب 

ا ليس غربيا أن يعجب املتخصص ىف اللغة العربية عندم
طاقة (يتدبر آيات القرآن الكرمي فريى أن القرآن يركز على 

وجيعلها األوىل بني القوى اإلدراك والفهم الىت أودعها ) السمع
 (: اهللا ىف اإلنسان            

                    (  ،

)                             

           ( ،)             

     ( ،)                  

                      

              ( ،)            

                     

              (٢٥   
ذ التكرار املتعمد يذكر القرآن السمع مقدما على 
البصر ىف أكثر من سبع وعشرين موقعا، وهذا يؤكد أن طاقة 
                                                        

  .٢٩-٢٧، )٢٠١١الجامعة موالنا مالك إبراھیم ماالنج، : ماالنج(الموجھ لتعلیم المھارات اللغویة، نور ھادي،  ٢٣
24 QS. Al-A’raf (7): 204 
25 QS. An-Nahl (16): 78; QS. Al-Isra’ (17): 36; QS. Al-Baqarah (2): 20; QS. Muhammad 

(47): 23; QS. An-Nisa (4):58; QS. Asy-Syura (42): 11. 
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وهذا أمر يؤكده . من طاقة البصر السمع أدق وأرهف وأرقي
فمثال ميتاز جهاز السمع على البصر . علماء التشريح اآلن

ردات كاملوسيقى، والتداخالت مثل حلول عدة  بإدراك ا
نغمات داخل بعضها، فاملوسيقى اخلبري يستطيع أن مييز نغمة 
آلة من بني عشرات النغم الصادر عن كثري من اآلالت، واألم 

يز صوت بكاء طفلها من بني زحام هائل من تستطيع أن مت
  .آالف األصوات املتداخلة

وعلى هذا فاالستماع ال غىن عنه لظهور الكالم والقراءة 
فالطفل الذى يولد أصما، أو يفقد القدرة على . والكتابة

. اإلستماع ىف سن مبكرة، يفقد بالتلى القدرة على الكالم
. على االستماع والفهم فالقدرة على الكالم تتوقف  على القدرة

كما أن القدرة على القراءة والكتابة تتوقف، على االستماع 
وبالتاىل ميكن ترتيب فنون اللغة حسب منوها ووجودها . والكالم

وجممل . االستماع ، فالكالم، فالقراءة، فالكتابة: الزمىن كالتلى 
القول أن االستماع من أهم فنون اللغة إن مل يكن أمهها على 

طالق، وذلك ألن الناس يستخدمون االستماع والكالم أكثر اإل
  .٢٦من استخدامهم للقراءة والكتابة

 أهداف اإلستماع  )ج 
  :لعل من أهم ما يهدف إليه من تدريس االستماع ما يلى

 .تنمية قدرة املتعلم على اإلنصات واالنتباه ملا يستمع إليه )١
تباره غرس االجتاهات املوجبة لدى املتعلم حنو االستماع باع )٢

 .أحد أهم فنون اللغة

                                                        
  ٧٣-٧٠. ، ص)م١٩٩١دار الشواف، :الریاض(تدریس فنون اللغة العربیة،  على أحمد مدكور،٢٦
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 .تنمية قدرة املتعلم على متابعة مادة االستماع )٣
تنمية قدرة املتعلم على استنتاج األفكار الرئيسة ىف املادة  )٤

 .االستماع والتمييز بينها وبني األفكار الفرعية
 .تنمية قدرة املتعلم على التحصيل من املادة املسموعة )٥
 .ن خالل االستماعتنمية قدرة املتعلم على التذوق م )٦
تنمية قدرة املتعلم على التنبؤ مبا سريد ىف مادة االستماع  )٧

 .من أفكار وأحداث
تدريب املتعلم على حتديد مظاهر التشابه واالختالف ىف  )٨

 .األصوات الىت يستمع إليها
تنمية قدرة املتعلم على تصنيف احلقائق واألفكار الواردة ىف  )٩

والعثور على العالقات  املادة املسموعة واملقارنة بينها،
 .املعنوية بني الكلمات واحلقائق واألفكار

تنمية قدرة املتعلم على فهم مادة االستماع، واصفاء املعىن  )١٠
املناسب عليها من خالل ما يصاحبها من عمليات النرب 
والتنغيم وطبقات الصوت وإحياءات اجلسم وإمياءات الوجه 

 .وإشارات األطراف
 .٢٧ومي املادة املسموعة واحلكم عليهاتدريب املتعلم على تق )١١

 تعليم الكالم -٢
 مفهوم الكالم  )أ 

. الكالم هو نشاط كثري اإلنتاج بعد عملية االستماع
اهلدف العام من تدريس الكالم هو غرس كفاءة استعمال اللغة 

وهذا الرأي أكده أو تاري ) ١٠٢:١٩٨(شفهيا، بروتو،

                                                        
   ٣٥-٣٣. صالموجھ ،نور ھادي،  ٢٧
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فة عن الكالم هي املعر / أن كفاءة االتصال ) ١٧٥:١٩٨٠(
ا بشكل  رموز اللغة واملعرفة عن معانيها والقدرة على استفاد

  . طبيعي
ا تتعلق  مهارة الكالم هي املهارة اللغوية الصعبة، أل

وهذا العملية . بالكفر أو التفكري عن شيء ينبغى أن يقول
حتتاج إىل إعداد املفردات واجلمل املعينة املناسبة باألحوال 

إىل تدريبات ىف النطق، وىف التعبري عن املرجوة، وكذلك حتتاج 
  ٢٨.األفكار والشعور بالستعمال العبارة البسيطة املفهومة

 أمهية الكالم  )ب 
فالكالم وسيلة االنسان ىف الفهم واإلفهام، كما أنه 
وسيلة املتعلم  ىف بناء ثقته بنفسه، ومقدرته على املواجهة 

أن  بالكلمة، واالجتال ىف املواقف الىت تتطلب ذلك، كما
الكالم يسهم ىف زيادة الثروة اللغوية لدى املتعلم فيتسع قاموسه 
اللغوي، وهنا تتضح أمهية القرائة أيضا وارتباطها بفن الكالم 
ودورها ىف جتويده وحتسينه، خاصة إذا أحسن اختيار مادة 

  .قرأنية جادة وجيدة ومناسبة للمتعلمني
على يستطيع  املتعلم أن يقف -أيضا-ومن خالل الكالم

مستوي حديثه، حيث تتاح  الفرصة للمعلم ليخضعه 
اية  للمحاكمة والتمحيص والتقومي واملقارنة، مبا يقوده يف 

  .٢٩املطاف إىل النهوض مبستواه واالرتقاء حبديثه
  
 

                                                        
  ٥٥. ، ص)م٢٠٠٩سسة الم تر، مؤ:متارام(مدخل إلى تدریس اللغة العربیة، فتح الموجود،  ٢٨

  ٤٩-٤٨.، ص)٢٠١١مالك إبراھیم ماالنج،  الجامعة موالنا: ماالنج(الموجھ لتعلیم المھارات اللغویة، نور ھادي،  ٢٩
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 أهداف تعليم الكالم  )ج 
هناك أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن يعرض ألمهها فيما 

  :يلى
وأن يؤدي أنواع . العربية أن ينطق املتعلم أصوات اللغة )١

النرب والتنغيم املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء 
 .العربية

ة )٢  .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا
أن يدرك الفرق ىف النطق بني احلركات القصرية واحلركات  )٣

 .الطويلة
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة )٤
خدما النظام الصحيح لرتكيب أن يعرب عن أفكاره مست )٥

 .الكلمة ىف العربية خاصة ىف لغة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة ىف التعبري الشفوى  )٦

مثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل 
 .وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية

أن يكتسب  ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره  ومستوى  )٧
جه وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة ىف إمتام نض

 .عماليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة  )٨

لعمره ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب 
 .بعض املعلومات األساسية عن الرتاث العريب واالسالمي

مواقف  أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما ىف )٩
 .احلديث البسيطة
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ا بشكل  )١٠ أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث 
 .متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة

إن حتقيق كل هذه األهداف منوط مبعرفته للجوانب 
اهلامة ىف تعليم الكالم وحبثه عن أفعل املداخل والطرق 

يء عملية تعليمية جيدة متكن الدارس  فعال واألسليب الىت 
من ممارسة اللغة ممارشة شفهية ختقق له وللجماعة األهداف 

  .٣٠املرجوة
 تعليم القراءة -٣

 مفهوم القراءة  )أ 
القراءة هي التعرف على الرموز املطبوعة، والفهم هلذه 
الرموز املكونة للجمل والفقرة والفكرة واملوضوع مدكور 

أن القراءة ): ٥٧:١٩٦٨(ويقول إبراهيم ). ١٢٨:١٩٩١(
ا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز الكتابة ، عملية ير  اد 

. وتتألف لغة الكالم من املعاين واأللفاظ الىت تؤدي هذه املعاىن
املعىن ) ١: ويفهم من هذا أن عناصر القراءة ثالثة، هي

  .٣١الرمز املكتوب) ٣اللفظ الذى يؤديه، ) ٢الذهىن، 
 انواع القراءة  )ب 

باختالف عدد من  هناك عدة تقسيمات للقراءة ختتلف
  :االعتبارات وذلك على النحو التاىل

) ١: من حيث األداء والشكل العام تنقسم إىل قسمني
قراءة صامتة، مفهوم القراءة الصامتة إىل العملية الىت يتم من 
خالهلا التعرف البصري للرموز املكتوبة، وتفسريها وربطها خبرية 

                                                        
  ١٥٩-١٥٧. ، ص)م١٩٨٥جمعة أم القري، :مكة( تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى،محمود كامل الناقھ،  ٣٠
  .٥٦- ٥٥. ، ص)م٢٠٠٩مؤسسة الم تر، :اراممت(دریس اللغة العربیة، مدخل إلى تفتح الموجود،  ٣١
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ا  مقدوره إدراك فكما أن اإلنسان ىف. املتعلم دون النطق 
دون أن ) إخل...نبات  -حيوان-إنسان(الشيء الذى يراه 

ينبس بامسه، فكذلك احلال بالنسبة للكلمة املقروءة يف صمت، 
ا مفهوم . القراءة اجلهرية) ٢. يدركها القارئ دون النطق 

القراءة اجلهرية هي التقاط الرموز املطبوعة، وتوصيلها عرب العني 
اجلمع بني الرمز كشكل جمرد، واملعىن املختزن إىل املخ، وفهمها ب

ا بإضافة األصوات واستخدام أعضاء  له ىف املخ مث اجلهر 
  .النطق استخداما سليما

) ١: من حيث الغرض من القراءة تنقسم إىل قسمني
قراءة للدرس، هذا النوع من القراءة يلجأ إليه الكثري من 

م املختلفة، فاملعلم األشخاص للوفاء مبتطلبات أعماهلم أو مهنه
يقرأ إلعداد دروسه، والطالب يقرأ لالستذكار وحتصيل 

إخل، وبعض الناس يلجأون إىل قراءة احملاضر ...املعلومات 
قراءة ) ٢. والتقارير واملذكرات وتوظيف ما فيها واإلفادة منه

لالستمتاع، هذا النوع من القراءة أصبحت احلاجة إليها ملحة 
لذى اتسم بالتعقيد وكثرة املشاكل أكثر ىف العصر هذا ا

االجتماعية النامجة عن طبيعية احلياة وإيقاعها العنيف، وهنا 
جيد الكثري من الناس أن هناك مندوحة لالجتاة إىل بعض 
القراءات للرتويح عن النفس، أو لتحقيق أوقات ممتعة وسارة، 

ا ا ومشكال قراءة حلل ) ٣. ٣٢هروبا من ضجيج احلياة وعناءا
الت، فهي ذلك النوع من القراءة الذى يتصل برغبة مشك

القارئ ىف معرفة شيء معني والوصول فيه إىل قرار بناء على 

                                                        
  ٨٣-٧٧.، ص)٢٠١١مالك إبراھیم ماالنج،  الجامعة موالنا: ماالنج(الموجھ لتعلیم المھارات اللغویة، نور ھادي،  ٣٢
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جمموعة من احلقائق، وذلك كالقراءة للوصول إىل قرار معني ىف 
مبدأ من املبادئ احلياتية، أو لتقدير قيمة من القيم اخللقية أو 

  .٣٣حنو ذلك
 أهداف تعليم القراءة  )ج 

ا سبق ميكن أن يستخلص أن من أهم أهداف من كل م
  :تعليم القراءة، وهي كما يلى

اكتساب عادات التعرف البصري على الكلمات،   )١
كالتعرف على الكلمة من شكلها، والتعرف على الكلمة 

 .من حتليل بنيتها وفهم مدلوهلا
 .فهم الكلمات، واجلملة، والنصوص البسيطة )٢
ساعد على فهم بناء رصيد مناسب من املفردات الىت ت )٣

 .القطع الىت قد متتد إىل عدة فقرات
تنمية الرغبة والشوق إىل القراءة واالطالع، والبحث عن  )٤

 .املواد القرائية اجلديدة
ا،  )٥ سالمة النطق ىف القراءة اجلهرية ومعرفة احلروف وأصوا

 .ونطقها، وصحة القراءة
 .٣٤التدريب على عالمات الرتقيم ووظيفتها ىف القراءة )٦

من خالل نصوص تتسق مع التصور  كل ذلك
  .اإلسالمى للكون واإلنسان واحلياة

  
  
  

                                                        
  ١٤٧ .، ص)م١٩٩١دار الشواف، :الریاض(تدریس فنون اللغة العربیة،  على أحمد مدكور، ٣٣
  ١٤٧ .صاللغة فنون  على ، ٣٤
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 تعليم الكتابة  -٤
 مفهوم الكتابة  ) أ

خط ونسخ، وكتب : من كتب يكتب كتبا وكتابا: لغة 
وكتب اهللا . شدها بالوكاء: خرزها بسريين، وكتب القربة: السقاء
. علمه الكتابة، وأماله: قضاه وأوجبه وفرضه، وأكتبه : الشيء 

جعل : وأكتب عبده). مولد(عقد النكاح : ب الكتاب وكت
  .معه اتفاقا ماليا إن دفعه وأداه صار حرا

الىت (القدرة على معرفة الرموز اهلجائية :واصتالحا 
، وإدراك ما تعىن ىف إطار نظام هذه اللغة املعينة )يكتبها

) ١٩٨٨:٨٥(أما الكتابة عند هرجنو ) ٥:١٩٩٦السميع، (
وقال عامل اللغة اآلخر ، إن . رموز الكتابيةفهي ختليد اللغة ب

  .تعريف الكتابة يتوقف على إدراك الفرق بني معنيني
املعىن األول وهو تسجيل احلروف والكلمات  واجلمل 

فهو حتويل الفونيمات الصوتية . على األوراق واأللواح وغريها
املسموعة إىل رموز وخطوط وأشكال مكتوبة بطريقة ما منفصلة 

  .متصلة ىف صورة حروف أو كلمات كانت أو
الثاىن وهو ما اصطلح عليه اللغويون بأن الكتابة  املعىن

إن ،  Chomskyويقول . مرادفة لإلنشاء أو التعبري التحريري
الكتابة هدف حمدد وحمسوس أكثر من القراءة، فهي تتطلب 
من التلميذ أن حيول الكلمة املنطوقة الىت يعرفها إىل شكل 

قا من التعريفات املذكورة فإن الكتابة هي إنطال. ٣٥مكتوب

                                                        
  .١٦٧-١٦٥. ، ص)م٢٠٠٩مؤسسة الم تر، :اراممت(مدخل إلى تدریس اللغة العربیة، فتح الموجود،  ٣٥
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القدرة على التعبري عن جمموعة أفكار وعرضها تدوينا بطريقة 
  .منظمة وبلغة صحيحة وأسلوب سليم

 أهداف تعليم الكتابة  ) ب
دف  ميكن صياغة هذه األهداف بالشكل االتى، 

  :عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل متكن الدارس من
ف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف كتابة احلرو  )١

 .وصوته
كتابة الكلمات العريبة حبروف منفصلة وحبروف متصلة  )٢

 .مع متييز شكل احلرف ىف أول الكلمة ووسطها وآخرها
 .إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم )٣
إطقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على  )٤

 .الدارس
 .لكتابة من اليمني إىل اليسارإتقان ا )٥
ا وكيفية استخدامها )٦  .معرفة عالمة الرتقيم ودالال
معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما ىف اللغة العربية من بعض  )٧

االختالفات بني النطق والكتابة والعكس، ومن خصائص 
ا ىف الكتابة كالتنوين مثال والتاء املفتوحة  ينبغى العناية 

 .إخل......واملربوطة واهلمزات
ترمجة أفكار كتابة ىف مجل مستخدما الرتتيب العريب  )٨

 .املناسب للكلمات
ترمجة أفكار كتابة ىف مجل مستخدما الكلمات صحيحة  )٩

ىف سياقها من حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغيري 
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اإلفراد والتثنية واجلمع، التذكري والتأنيث، إضافة (املعىن 
 )إخل....الضمائر 

 .ره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبةترمجة أفكا )١٠
استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب  )١١

 .عنها
سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة  )١٢

 .٣٦واضحة معربة
بناء على ذلك، ميكن تلخيص أهداف تعليم الكتابة يف 

السيطرة على استخدام نظام بناء "هدف رئيس واحد وهو 
ملة العربية ىف كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب أن اجل

  .يفهمه
  

العوامل المساعدة والسلبية في استراتيجية في ترقية كفاءة :   المبحث الثالث
  الطلبة في اللغة العربية

 أداء عمل المحاضر في الفصل  .أ 
 .عملية التعلم يف هامة  أداة أصبحاحملاضر ان املعلم و  عملية التعلم يف
من تلقاء  يتعلم الطالب يمكن أنالوسائل التعليمية يف زمن العصر ف رغم ان
م  ينكر واحملاضرين املعلمني ولكن ال يوجد، نفسها  . التعليم الذين حيددونا

كل و  املعرفة، هي الطالب، واما عند واحملاضر املعلم من فم كلمة خترج كل
املعلم واحملاضر وان اإلجتهاد واالخالق والظهورالبسيط من . مثال هو عمل

تمع حوله وظيفة املعلم . يف أداء وظيفته هي درس مهم عند الطالب وا

                                                        
  .١٧٣-١٧٢. ، صمدخلفتح الموجود،  ٣٦
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واحملاضر التتم اّال بانتقال العلم واملعرفة ولكنه يكون نائبا يف املدرسة واجلامعة  
  ٣٧.الطالب كالوالدين وهو يؤدب ويوجه ويشكل شخصية

. الطالب على حتقيق التحويل هو وظيفة احملاضر املهمة احدى من
وجيب على  .الطالب عند الشاملة اجتاه إىل جيب أن يركزه التحويل االول

، ويوجه، ويساعد، ويسهل، وينبه، ويدافع، ويعطي اخلربة يرشد احملاضر ان
، وكذلك اإلجيابية مجيع النواحي اجتاهعلى الطالب ليسبطيع ان حيول إىل 

السلوك، واملهارات و  ، واملعرفة، والبصرية، واملواقف،املخرباتيصل على 
حتويل : وأما دورهم يف حتقيق التحويل عند الطلبة . غريهاو واألخالق، 

 حتويل على قدرة إستيعاب املادة بطيئا إىل، االحوال ال يفهم ان يفهم
، حتويل الصعوبة اىل التبصر الضيق إىل التبصر الشاملحتويل ، السريع

 للحصول على الصعبة اقفاملو  حتويلالسهولة، حتويل الكسل اىل النشط، 
حتويل الفكرة  ،احلصول باالخر وقادرا على موقفا مرنا يف االخر إىل جنب

   .٣٨صلبية اىل الفكرة االنتقادية
بكفاءة وجودة . جيب على احملاضر مؤهل يف إلقاء علومه اىل الطالب

احملاضر فيكون سهولة يف إلقاء املعرفة والعلوم اىل الطالب وميكن قبول العلوم 
وعالقته مبؤهل . تطويها بكفاءة الطالب مناسبة على القسم الذى اختارهو 

احملاضر يعىن ان احملاضر قد حصل على حد املعادلة الوظيفية أدنيا من وزارة 
 من وظيفيال وقفامل هذاما اعلى . خبري مساعد الرتبية الوطنية، مع رتبة

   .اإلجناز أو ازاإلجن من الناحية، سواء التأهيل مستوى شخص يظهر اضراحمل
 على العلوم عاليا وكذلك شعور باملسؤولية وال بد للمحاضر انضباطا

إلقاءا  إذا يكون احملاضر جودة الرتبية ترقية كيف ميكن .طالباليت قدمها لل

                                                        
37 Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah, (Bandung:Alfabeta, 

2011), hlm. 256-257  
38 Mujamil Qamar, Strategi Pendidikan Islam, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2013)  hlm. 84 
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 اضراحمل جيب أن يكون. كل نصف السنة يف لقاءا ٤- ٣يف تعليمه اال 
  .شوائياع إلقاء درسه جيرد ال مسؤوليا على طالبه حىت انه

رتقية جودة احملاضر املوجود، ستكون التغريات األساسية يف دون احملاولة ل
تبدأ ترقية جودة احملاضر من . منهج الدراسة وطريقة التعليم معقدا وغري فعالية
تقييم عن كفاءة وأداء عمل و نظام جتنيد احملاضر، وترقية كفاءة احملاضر، 

أن يكون ، جيب بطبيعة احلال. ضر، وكذلك نظام ترقية وظائف احملااحملاضر
  .يف الرفاه بزيادة احملاضر جودةترقية  مصحوبا

وكفاءة احملاضر يتكون من كفاءة يف إلقاء العلوم وإسرتاتيجيته يف 
ترقية : جيب على ترقية كفاءة احملضر من كجاالن ومها وهذا يعين .التعليم

ىن يف استعمال الطريقة العلوم واملعرفة يف قسمه وكفاءة او ماهر يف التعليم يع
، احملاضررتقية كفاءة أشياء كثرية ل ميكن القيام به .املناسبة بالتعليم سيلقيه

ألن احملاضر  محاضر حىت تصديق احملاضر،لل دورات تدريبية إجراءوهي من 
  .جودة الطالب حىت ان تؤثر جودة املتخارج مهم يف ترقية دور له

تيالئر  احملاضرين،للمعلمني و املهنية  الكفاءةهذه املهنة و  أشار إىل أمهية
 غري ملموسةميكن أيضا أن تكون وظيفة، و ويوضح، واملهنة  )٢٠٠٢:٨٦(

 حمددة واألخالق اخلربة، األمر الذي يتطلب اهلرمية البريوقراطية داخل كمواقع
تمع معيارذه املهمة، فضال عن خصيصا هل  املهنة تعريف جوهر ، خدمة ا

 أو تطوير صنع يعين االحرتاف .خربة معينة لديك يكون هو أنه جيب أن
 على أساس العمل املنجز وهذا يعين أن .الوظائف الفنية أو جمال العمل
مستوى املسؤولية اخلربة و  حبيث أن مستوى املهنة باستمرار تتطور املعايري اليت

 عملية االحرتاف يف .باستمرار صقلها مهنة محاية، وكذلك )أخالقيات املهنة(
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وقادرة على  يعد من أفضلنوعية العمل و  إنتاجية العمل ارتفاع هو دفاهل
  .٣٩املنافسة

وباملثل، حتتاج القدرة على احملاضرين حتددها الواجبات، اليت تشمل 
تمع وفيما يتعلق القدرة  .مهمة تنفيذ التعليم والتدريس والبحث وخدمة ا

ورمحان وتنبأ اليت حتتاج إىل أن تكون مملوكة حماضر أمحد السنوسي 
تنص على القدرة مفاهيميا حيتاج اىل احملاضرين، ) ١٩٩١:٣٨(ناتاويدجاجا 

  :من بني أمور أخرى
وتشمل القدرات املهنية التمكن من املواد التعليمية، ومفاهيم املواد  - ١

التعليمية العلوم ومؤسسة تعليمية، وعمليات التعليم والتعلم لدى 
 .الطالب

ة والقدرة على التكيف مع أهداف العمالة وتشمل املهارات االجتماعي - ٢
 .والبيئة أثناء أداء الواجبات كمعلم

وتشمل القدرة الشخصية على موقف إجيايب ظهور على حالة العمالة  - ٣
كوسيلة تعليمية واملواقف التعليمية، وفهم القيم اليت جيب أن تتبناها 

م  .املعلم وظهور من اجلهد جلعل نفسه قدوة ومثال على طال
مت االعرتاف احملاضر اليوم كمهنة، وكما هو منصوص عليه يف  وقد

كمهنة، يطالب الكفاءات املطلوبة من  .القانون على املعلمني واحملاضرين
، ١٠املعلمني، ال خيتلف كثريا عن كفاءة مدرسي، كما هو موضح يف املادة 

يشمل االختصاص الرتبوي،  .أن اختصاص املعلمني على النحو املنشود
ءة الشخصية، والكفاءة االجتماعية، والكفاءة املهنية املكتسبة من الكفا

  .خالل التعليم املهين
  

                                                        
39 Onisimus Amtu, Manajemen, hlm. 262 
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 المرافق المساعدة في التعلم  .ب 
يتم ، لذلك يف العملية التعليمية ضروري جدا املرافق التعليمية وجود

ا املكونات اليت يف تضمينه دون  .العملية التعليمية يف تنفيذ جيب الوفاء 
ا ، صعوبات خطرية إىل العملية التعليمية، سيتم تشغيل ليمللتع وسيلة حىت أ

من قبل مجيع  اليت ينبغي جتنبها احلدث تضمن .التعليم حتبط ميكن أن
  .التعليم يف األطراف

يف عملية  مباشرة تستخدماملعدات واللوازم اليت و  املرافق التعليمية
وسيلة لكراسي، وكذلك املكاتب واوالفصول الدراسية و  مثل املباين، التعلم
 بشكل غري مباشر على اليت تدعم منشأة هي البنية األساسية للتعليم .للتعليم

إىل الطريق و ، مجيع املدارس من، حديقة، ساحة مثل .العملية التعليمية سري
اليت  كصفحة لعملية التعلم مباشرة البنية التحتية إذا مت استخدام. املدرسة

 .تعليمإىل وسيلة لل وظيفةعليم والتعلم، وحتولت عملية التل ميكن استخدامها
ا عندما  يف أن البنية التحتية، فهذا يعين كوسيلة البنية التحتية تعمل 

ا البنية التحتية ومع ذلك، إذا. املكونات األساسية ، وهذا أو منفصلة بذا
  ٤٠.مرافقالدعم لل مكانتها كشركةيعين 

من معمل اللغة، واملكتبة  هذه املرافق املساعدة يف التعلم تتكون
  .واملؤّسسة اللغوية والبيئة اللغوية

 معمل اللغة -١
 مفهوم معمل اللغة  ) أ

 بنفسه اإلنفراد فرصة لتالميذ يتيح هو اللغة معمل إن
 يف ملستواه ومتقدما األخرين عن به، بعيدا اخلاصة الغرفة داخل

                                                        
40 Mujamil Qamar, Manajemen, hlm. 171 
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 بسبب وجود باحلرج الشعور دون بسرعة اللغة استعاب
  .٤١األخرين
 اللغة لتعليم خصيصا مصممة غرفة هو اللغة ملمع
 بعضها يفصل صغرية مقصورات يف فيها التالميذ جيلس األجنبية

لميذ الت يسمع ال حبيث للضوضاء مانعة جدران بعض عن
اور له مايقوله  التكلم على بالتمرن له يسمح وهذا. التلميذ ا
 إمكانية ذلك ونتيجة األخرين يزعج أن دون يتعلمها اليت باللغة
  .٤٢وقت واحد يف بالتمرن مجيعا الفصل تالميذ قيام

 صغرية عرض بشاشة جمهزة تكون اللغة معمل وبعض
 معمل بعض يكون وقد .القاعة يف كبرية شاسة أو الغرف داخل
 وليس فحسب، لالستماع الغرف داخل التسجيل أجهزة اللغة

 ال رئيسي كبري مسجل خالل من الربامج بث ويتم للتسجيل،
 من الطراز وهذا مرة، كل يف واحد التالميذ صوت إال سجلي

 فالتالميذ الفوري، الذايت باالستماع يسمى ما للتالميذ يتيح
 من صوته إىل يستمع الوقت ذات ويف الالقطة أمام يتحدث

  .٤٣السماعتني خالل
 جيري ما بني التنسيق يتم وأن بد ال املعمل من ولإلستفادة

 كل ويقوى اآلخر منهما كل يكمل حبيث املعمل ويف الفصل يف
 الذي واحملتوى التدريس طريقة اختالف فان واال اآلخر، منهما
 للطالب ارباك إىل يؤدى أن ميكن املعمل ويف الفصل يف يقدم

                                                        
امحادة إبراهيم،  ٤١ ى دار الفكر : القاهرة(، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احلية األخرى لغري الناطقني 

       ٢٠٩. ، ص)ت.العريب، د
 عمادة :السعودية العربية اململكة-الرياض(، األخرى بللغة للناطقني العربية تعليم يف حديثة اجتاهات القامسي، حممد علي ٤٢

    ١٢٦ .ص ،)١٩٧٩ الرياض، جامعة-املكتبة شؤون
  ١٠. االجتاهات املعاصرة، صمحادة إبراهيم،  ٤٣
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 على بعضها ويركب املكتسبات بني ميزج أن يستطيع ال حبيث
 اللغة ملعمل املناسبة اللغوية الدروس إعداد لذلك .٤٤ضبع

 التعليم لنجاح املقررة الشروط إحدى من التالميذ وملستوى
  .اللغة معمل باستعمال
 خصيصا مصممة غرفة هو اللغة معمل أن التخلص، على

 صغرية مقصورات يف فيها التالميذ جيلس األجنبية اللغة لتعليم
للضوضاء حبيث اليسمع  مانعة جدران بعض عن بعضها يفصل

اور له الطلبة ما يقوله الطلبة  العملية حناح يف هام دور وله، ا
 ما بني التنسيق يتم وأن بد ال املعمل من ولإلستفادة .التعليمية

 اآلخر منهما كل يكمل حبيث املعمل ويف الفصل يف جيري
  .اآلخر منهما كل ويقوى

 وظيفة معمل اللغة  ) ب
 ويستعني املعلم يستخدمها ووظيفة دور له اللغة معمل إن

 ومن .ةاملختلف التوضيحية لوسائلا من التالميذ تفهيم على به
 دعا وهلذا احلواس، أمام شيء كل يوضع أن جيب املعروف،

 ألنه اللغة، معمل منها التوضيحة الوسائل استخدام إىل املربون
 تكون أن يف وظيفتها تؤدي أن على وتعينها احلواس، ترهف
 تدريس يف كربى أمهية الوسيلة هلذه أنى تبدّ  و للمعرفة، أبوابا

  ٤٥.العربية اللغة بينها ومن الدراسية، وادامل
 إىل اللغة معمل استخدام إليها يستند اليت األسس تقسيم

 اللغة إن يقول فاألساس النظري .وآخر عملي نظري أساس
 احملاكة عن طريق تكتسب والعادات صوتية، عادات جمموعة

                                                        
      ١٠. عاصرة، صاالجتاهات املمحادة إبراهيم،  ٤٤
  ٤٤ .ص ،)١٩٦٨ املعارف، دار :مصر-القاهرة( العربية، اللغة ملدرسي الفين املوجه إبراهيم، العليم عبد ٤٥
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 املادة تقدمي :مها شيئني إىل حيتاج اللغة تعلم وهلذا والتكرار،
 اللغوية املادة على التدرجيي بالتدرب وقيام  التالميذ تالميذ،لل

 الفرصة يوفر معمل اللغة و .٤٦استعماهلا عادة يكتسب حىت
 ويوفر املطلوبة اللغوية املادة يقدم ألنه اللغوية، العادات لتكوين

 يتدربوا أن مجيعا التالميذ يستطيع إذ للتدريب، الوقت الالزم
  .ابأكماهل الدرس ساعة خالل

 أمهية النفسية اللغوية النطرية تؤكد األخرى الناحية ومن
 القراءة، التكلم، ،ستماعاإل(األربعة املعروفة  املهارة تعاقب

 على جسمية ونفسية أدلة وهناك أجنبية، لغة تعلم عند) والكتابة
  :٤٧األدلة هذه ومن الكالم، على التمرن مث ستماعباإل البدء أمهية

 الكالم يسهل اللغة مساع على األذن تدريب أن )١
 عملية يسهل واحد وقت يف واحدة مهارة على الرتكيز أن )٢

 التعلم
 للغة اخلاطئ اللفظ إىل يؤدى للغة اخلاطئ ستماعاإل )٣

 على الطالب مساعد اللغة معمل وظيفة فإن لذلك
 عدة اللفظة إىل يستمع أن ميكنه من إذ الواعي اجليد ستماعاإل

  .مرات
 التعليم بطريقة يسمى ما على ومفيق العملي األساس أما

 وسرعته، قابليته حسب يعمل أن لكل طالب تسمح اليت املربمج
 الشريط على الدرس املسجل إىل يصغى اللغة معمل يف فالتالميذ

                                                        
-http://www.alfusha.net/t7358.html 10، "بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم يف اللغة خمترب"سكر،  جملي شادي ٤٦

02-2011 ،diakses pada tanggal 15 oktober 2015   
  ٢٠. ، صتعليم يف اللغة خمتربسكر،  جملي شادي٤٧

http://www.alfusha.net/t7358.html
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 استهزاء من خائف غري متريناته فيجري تكفيه، اليت املرات عدد
  ٤٨اإلجابة يف أخطأ أو اللفظ يف حلن إذا بعض زمالئه

 المكتبة -٢
املكتبة هي جمموعٌة منظمٌة من مصادر املعرفة تكون متاحةً 

يف املدلول . تمع معرّف من أجل البحث واالطالع واالستعارة
األوسع غالبا ما تتجاوز الكتب املطبوعة مبعناها الضيق فتضم اآلن 
معها عددا كبريا أو قليالً من املواد الورقية األخرى كاجلرائد والنشرات 

يات على اختالف أنواعها وكذلك اخلرائط واألطالس وبقية الدور 
ا قد تضم أيضاً املخطوطات الرتاثية  والرمسات اهلندسية، كما أ
القدمية واملراسالت واملذكرات احلديثة وغريها من املواد الورقية غري 

منظمة ، املكتبة هي جتميع ملصادر وخدمات املعلومات. املطبوعة
قبل هيئة سياسية، مؤسسة أو لالستعمال ويتم رعايتها من 

هذه . تعين جمموعة من الكتب، باملعىن التقليدي املكتبة هي.أشخاص
موعة واخلدمات يستخدمها األناس الذي ال يريدون أو يستطيعون  ا
شراء جمموعة موسعة ألنفسهم، الذين حيتاجون إىل مواد ال يعقل 

مع . يف حبثهم أو الذين حيتاجون إىل معاونة حمرتفة, وجودها عند أحد
أصبحت املكتبات مكان , استخدام مواد فري الكتب للتخزين

مستأمن ومنطقة للوصول للخرائط، املطبوعات أو الوثائق األخرى 
واألعمال الفنية على مواد التخزين املختلفة كامليكروفيلم، الكاسيت، 
األقراص املضغوطة وشرائط الفيديو والد ف د وتوفر تسهيالت عامة 

أي ان املكتبات . لألجهزة احلاسب والدخول ايل اإلنرتنتللوصول 
احلديثة يتم تعريفها كأماكن مفتوحة للوصول إىل املعلومة بأشكاهلا 

                                                        
  ٢٠. ، صتعليم يف اللغة خمتربسكر،  جملي شادي ٤٨
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ا تقدم خدمة . املختلفة ومصادرها املتعددة باإلضافة لتقدمي املواد، إ
املختصني يف جمال تنظيم والبحث عن املعلومات وحيللوا املعلومة وهم 

يف اآلونة األخرية، املكتبات أصبحت تتعدى حوائط . تبةأمناء املك
املبىن بان حتتوي على مواد ميكن حتصيلها إلكرتونيا، أو تزيد خدمات 
مساعد األمناء يف البحث وحتليل الكم اهلائل من املعلومات بطرق 

جمموعة من (أصبح له معىن أخر ) مكتبة(مصطلح . رقمية متعددة
  ٤٩).العاماملواد النافعة لالستعمال 

 مكتبة فهي مجيعها، املكتبات أنواع عن املدرسية املكتبة ختتلف
ا(رسالة خاصة  هلا  بل فحسب للقراءة احملبني األطفال تستقبل ال أل

 بصعوبة، يقرؤون الذين فتساعد .هذا امليدان يف املتأخرين ترغب
 عن الطلبة هؤالء يعاجل انصراف ما التعليمية الوسائل من وتتخذ
ا تعمل كما .االطالع وحب إليها، امليل ينمي وما ةالقراء  على أ
 املعرفة من خمتلفة بألوان وتدعيمها املقررة الدراسية املناهج خدمة

 الطلبة ميول وتكشف ثغرات من املدرسي الكتاب حيمله قد وتسد ما
م تتجلى اليت  املكتبة، داخل العمل فرصة هلم وتوفر اخلاصة، يف قراء

 التحليل على والقدرة النفس، على لتعاونية واالعتمادا الروح فتنمي
 يف حيويًا  بل مهمًا  جزءًا  تعدّ  املكتبة املدرسية أن كما والربط، واملقارنة
ا على وجناحها يتوقف احلديث، العصر يف التعليمية العملية  يف قدرا
   .٥٠)بالقراءة اهتمامهم وتطوير ،طلبةلل العقلي النمو مسايرة

كما ادى اىل (مفهوم املكتبة مشل املكتبة املدربية  هذا التطور يف
  تطور يف عمل امني املكتبة، فلم يعد خازنا للكتب بل اصبح مدرسا

                                                        
49 https://ar.wikipedia.org/wiki/مكتبة diakses pada tanggal 2 November 2015 

   ٣٨-٣٧. ص ،) ت.د العريب، الفكر دار( ،ورسالتها املكتبات رشاد،  حسن ٥٠

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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بكل معىن هذا الوظيفة من حيث التأهيل والتدريب، مبا ينعكس على 
ادائه وتعدد مسؤولياته من اجل حتقيق اهداف الربنامج الرتبوي عن 

دريسية يف تسهيل تعليم الطلبة وزيادة طريق التشارك مع اهليئة الت
  .٥١)حمصلتهم املعريفية

وأما اهدافها تتكون من اهداف مشرتكة وخاصة، ومن اهدافها 
  :املشرتكة هي

 توفري الكتب وغريها من املوادى األخرى   )أ 
 املرجعية واخلدمة اإلرشاد  )ب 
 احلياة مدى التعليم تشجيع  )ج 

  :ومن اهدافها اخلاصة، هي 
 شجيعهاوت القراءة عادة غرس  )أ 
 للكتب الفردي االستخدام يفطلبة ال مهارة تنمية  )ب 
 واملكتبة للكتب الصحيح االستخدام على بةالطل تدريب  )ج 
 التعليمية والربامج واملقررات الدراسية املناهج خدمة  )د 
 الفراغ أوقات استغالل  )ه 
 .٥٢الفنون وتغذية اجلمالية اخلربة تنمية  )و 

 املعلومات ستخراجال طلبةلا أمام الفرصة املدرسية املكتبة نتاجوت
 وتساعد. الذايت التعليم مبدأ إثراء على يساعدهم ما وهذا بأنفسهم

  خالل وتوجيهها املهارات تنمية على تعمل من الطفل تنشئة على

                                                        
. ، ص)٢٠٠٥للنشر والتوزيع،  صفاء دار:عمان( ،املراهقة إىل الطفولة من القراءة مشكالت اهلجرسي، بدري رياض مصطفى ٥١

٣٣٤-٣٣٣   
ا املدرسية، املكتبية اخلدمة، كاظم مدحت ٥٢ -٦١. ص ،)١٩٩٠، اللبنانية املصرية الدار:القاهرة( ،أنشطته تنظيمها، ، مقوما

٦٥  
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ال ففي التعليمية هدافهاأ  واالطالع بالقراءة واالستعانة الرتبوي ا
 وغرس راءةالق على التشجيع على وتعمل. القرائية الطلبة ميول لتنمية
 على والتدريب. اوتقديره الكتب احرتام وتعليم القراءة حب عادة

ا استخدام  من جزءًا  تصبح مكتبية مهارات يكسبهم مبا أجهز
 لدعم املختلفة املعرفة مواد توفري على تعمل كما. التعليمي سلوكهم
 استخدامها تسهل بطريقة املعرفة مواد وتنظيم الدراسية، املناهج
 على تدريبهم عن فضالً  املناسبة، املادة اختيار إىلطلبة ال وإرشاد
 .املكتبية املادة استخدام كيفية

 البيئة اللغوية -٣
 يتعلق فيما يشاهده وما املتعلم يسمعه ما هي اللغوية البيئة

 الدارس يسمع ما كل هي اللغوية البيئة ٥٣.املدروسة الثانية باللغة
 يف احلال اللغوية البيئة ومن .املدروسة الثانية اللغة من عما وينظره
 مشاهدة ووقت همضببع صدقاءاأل بني واحملادثة والدكان املطعم

 الفصل يف والتعليم التعلم عملية ووقت اجلريدة قراءة ووقت التلفزيون
 للدارس املهمة األشياء اللغوية البيئة نوعية أن وأيضا. ذلك إىل وما

  ٥٤.الثانية اللغة تعليم يف لينجح
 الىت واملعنوية املادية والعوامل األشياء مجيع العربية اللغة بيئة أما

ا من  اللغة ترقية يف ةبالطل وترغب التعليم عملية يف تؤثر أن شأ
م واقع يف تطبيقها على وتشجعهم وتدفعهم العربية  أو اليومية حيا

 املهيئة املؤثرات من يشاهدهم وما املتعلم يسمع ما كل هي

                                                        
 53Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2005), hlm. 165. 
54 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta :PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 

258. 
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 أن ميكنها والىت املدروسة، العربية باللغة املتعلقة به احمليطة واإلمكانات
   ٥٥.العربية اللغة وتعليم تعلم يف النجاح على للحصول جهوده يف تؤثر

 تفعرف ،السابق اللغوية البيئة تعريف من ذكر مما نطالقاا
 املتعلقة الفرد أفعال من شيئ كل وهي هنا العربية اللغة بيئة ةالباحث
 هلا اللغوية البيئة أن وأيضا. خارجها وأ املدرسة يف إما العربية باللغة
 جبانب ،العربية اللغة يتعلم الذي الفرد لغة وتنمية ترقية يف مهم دور

ا اللغة نوعية لرتقية ومركزا مكانا اللغوية البيئة كون   وباعثة حافزة فإ
 اكتساب على املؤثرة العوامل من عامل البيئة ألن. اللغة يتعلم من إىل
يد عبد  الدكتور قال كما. اللغة وومن  يتأثر" منصور أمحد سيد ا

 بالتكوين بعضها يتصل خمتلفة بعوامل الطفولة منذ اللغة ومنو اكتساب
 الىت بالبيئة اآلخر البعض ويتصل ،للفرد والعضوي النفسي العصايب

   ٥٦".الطفل فيها يعيش
 وتنمية يهاف املوجودة القوة تنمية اللغوية البيئة من يرجي هنا من

ة ّ  يف الدارس ملساعدة جدا مهمة اللغوية البيئة ألن، اللغة نوعي
 من األربعة اللغوية الدارسني مهارات وتنمية اهلدف اللغة اكتساب
 قول على زهدي أمحد نقله كما. والكتابة والقراءة والكالم اإلستماع

 دهاتساع عربية بيئة إىل حتتاج األربعة الطالب مهارات لتنمية" بشريى
  ٥٧."الواحد األسبوع يف الفصل داخل الساعتني أو الساعة تكفى وال

  
  
  

                                                        
 .٣٩ .، صالبيئة اللغوية،  حليمي ٥٥
يد س  ٥٦  ١۴٩ص  ،)١٩٨٢، مطابع جامعة امللك سعود: الرياض (، علم اللغة النفسي ،يد أمحد منصورالدكتور عبد ا

 .٧ .، صالبيئة اللغوية،  حليمي ٥٧



٤١ 
 

 

 

 دافعية الطلبة  .ج 
هو إرادة يف التقدم، أحسن من غريها،  هناك يف كل ناس األساس

وكذلك ان الناس   .أفضل من اليوم واقوى من غريها فيعرف بأن الغد سيكون
  .على وجه األرض يف أساسهم خملوق كامل و ماهر

: ن املؤثران يف دافعية البشر، وهذا هو شرط رئيسي، يعين وهذان حاال
  :قدرة على اإلجناز وإرادة يف اإلجناز

 قدرة على اإلجناز - ١
ال املعني إذا كان لديهم املوهبة،  يقدر النفر على اإلجناز يف ا

تطوير املوهبة بإعطاء الفرصة يف زيادة املعرفة، . وكذلك الذكاء الكاف
  .  التمرينات او خربة العملاما من الرتبية ، 

الذين هلم قدرة على اإلجناز دافعية يف تطوير  ةبالبد إلعطاء الطل
م حىت مل يكن ضائعا وتوقف يف اخلط، يعىن جيب على إعطاء  قدر

لديهم كفاءة ليكون إبداعيا وإجنازيا، وكذلك يستطيع  ةبالدافعية للطل
  .ان يعطي دافعية اىل من حيتاج

تتحول  لنتوضع إعطاء الفرصة ل دون يتم تملة اليتاحمل املواهب وجود
 توفر الشركة على الرغم من أن على العكس من ذلك .القدرة إىل

 موهبة ال ميلك الشخص املعين ولكن إذا كان للنمو، فرصة كبرية
 كل إنسان،  يف الواقع .تكون فعالة لن هذه الفرصة إعطاء مث، كافية

 بشكل فعال برامج العمل وبالتايل من حيث الشدة خمتلفة لديه موهبة
 اليت هي واملعرفة املوهبة إىل جانب .واحد مواهب من عامل العتبار

الشخصية الفائدة و  عوامل، وهناك أيضا القدرةتشكيل ل شرط أساسي
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الرضا  ما يتعلق خبلق، وحتديدا يف القدرة غري مباشر على هلا تأثرياليت 
  ٥٨.الوظيفي

 إرادة يف اإلجناز - ٢
  :االن الذان تأثران إرادة اإلجناز وهذان احل

 أثر البيئة اجلسمية   - أ 
كل فرد يريد بيئة جيدة ليعمل كل العمل، ألن البيئة اجليدة 
تستطيع ان تنتج إرادة يف اإلجناز ويتم يف كل فرد دافعية للعمل 

كا لغرفة النظيفة، والتهوية اجليدة، واملصباح املنور، وخالية من : 
ا جتعل شعور سكني، وسكني وهذه كله. تدخل الضوضاء

  .جيعل دافعية للطالب يف التعلم
 أثر البيئة اإلجتماعية  -ب 

، الدخلاال  يسعيال  يف العمل اجتماعي كمخلوق الناس
عمله بأن يقبل و يدرك عن وجوده إدراكا   يرجو يفولكن 

   ٥٩.كامال بغريه، وكذلك يستطيع ان يساعد غريه
التعليمية  املؤسسات أو واجلامعات يف املدارس هو احلال هكذا

تؤثر  طالبطالب أو البيئة االجتماعية لل على أمهية األخرى
 إجنازه لتكون قادرة علىكذلك للتعلم و  الدافع بشكل كبري على

 هو رأيهتقدر و  أن تقبل بالرغبة يف الشعور مثل .مرارا وتكرارا
يشعر قبوله بغريه وهو يستطيع ان يشعر واال  الطبيعة البشرية

وليست الرتبية ان تؤدب الفرد ليكون ماهرا . العملمبفيد يف 

                                                        
58 Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management, Cet ke-2, (Jakarta:PT 

Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 728 
59 Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Islamic Education Management, cet ke-1, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo, 2013), hlm. 355 
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فقط، لكن ليكون الفرد له اخالق كرمي ويسبب بيئة اجتماعية 
  .مرحية وليس فيه فرق بني الطالب

  
 مناخ التعلم  . د

 املناخ بالتبادل مع تستخدم أحيانا املصطلحات اليت هناك العديد من
الف اجلوي، هلجة، ، والغإحساس مثل، املناخ إىل واليت ترتجم الكلمة،

تعلم  مناخ من لتمثيل يستخدم هذا املصطلح، هذا السياق يف .والبيئة
هلم التعلم و بيئة الفصول الدراسية، و  واملناخ املناخ املدرسي مثل الكلمات

  .جرا
 اليت تنشأ مجيع احلاالت هي الطبقة املناخ حيدد) ٢٠٠٦:٢(ترميدى 

 من خاصة مسة املتعلمني بني لعالقةأو ا، واملتعلمني بني املعلمني نتيجة لذلك
أن تفهم على  ميكن الوضع هنا .عملية التعلمتؤثر على و  الفصول الدراسية

ا ا) املقاييس( املقاييس قليلة أ مصطلحات  مع بعض اخلرباء اليت تقدمت 
 والدميقراطيةوشكليات، وصعوبة،  والسرعة،  ،رضا، )متاسك( االكتناز مثل
   .الدرجةمن 

 يتعلقكل ما " ، هو )٨٤-٢٠٠٦:٨٢(حممد سران وفقا  علمبيئة الت
 البيئة املادية رئيسيني، مها أمرين هذه البيئة وتشمل .تنفيذها التعلم بعملية
داعمة  أن تكونعملية التعلم البيئية ل، ينبغي للجوانب االجتماعية والبيئة

عملية  تتبع وتريد أن يف املدرسة مرحيا الطالب حبيث يشعر، لبعضها البعض
 الناشئة عن الغالف اجلوي ." إكراه أو ضغطليس بسبب واعية و  التعلم

 وتشمل .العام املناخ املدرسي اليت تصف املدرسة يف مكونات كل العالقة بني
 مع املعلمني واملعلمنياملعلمني مديري املدارس و  بني العالقات العالقة

  .هلم جرامع الطالب و الطالب، والطالب واملدرسني و 
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 اجلسدية والنفسية واألعراض هذه الدراسة التعلم يف املناخ رفويع
يف  للطالب نافذة املفعول يف املدرسة واجتماعيا على حد سواء شخصيا

 جو من الطالب تصورات التعلم من خالل املناخ وميكن قياس .عملية التعلم
ا ختضع املدرسة  فرتة طويلة املدرسة يف كان اجلوأشعر  و  حقا لتجربة أل

 ٦٠.سبيان
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 الفصل الثالث
  منهجية البحث

 منهجهمدخل البحث و   -أ 
دخل النوعي بأنه تركز على وصف الظواهر وصفا دقيقا وعلى الفهم وهو م

كما  ٦١.األعمق هلا، ويهتم بالعملية واملعىن أكثر من اهتمامه بالسبب والنتيجة
نعرف أن املدخل النوعي هو البحث الذي يكشف عن الوضع االجتماعي من 

ل وصف واقع احلال هو الصحيح واليت شكلتها الكلمات استناد إىل تقنيات خال
واما منهجه، منهج  ٦٢.مجع البيانات ذات الصلة املستمدة من الوضع الطبيعي

الوصفي وهو اسلوب من اساليب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن 
لك من اجل احلصول على ظاهرة او موضوع حمدد او فرتة او فرتات زمنية معلومة وذ

نتائج عملية مث تفسريها بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية 
  ٦٣.للظاهرة

وهذا البحث يف دراسة احلالة هي عبارة عن فحص دقيق وعميق لوضع معني 
او حالة فردية، او حادثة معينة، او جمموعة من الوثائق احملفوظة، فالفكرة األساسية 

بشكل ) ورمبا عدد من احلاالت(ة يف ان تتم دراسة حالة واحدة يف دراسة  حلال
مفصل ودقيق وباستخدام كافة الوسائل املناسبة، ويقصد من الوصول إىل فهم عميق 

 ٦٤.حلالة معينة
كفاءة الطلبة ترقية   مشكالتتصف واملدخل ل هذا املنهج الباحثة تستخدم

امعة اإلسالمية احلكومية كندارى، يف اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجل
واحتاجت الباحثة إىل حتليل وتفسري عميق عنها لنيل املعلومات الواضحة واملعربة عن 

                                                        
تمع العريب، : عمان( البحث النوعي يف الرتبية وعلم التفسثائر أمد غباري وأصحابه،  ٦١     .٣٣. ، ص)٢٠١١مكتبة ا

62 Djamaan Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 
2011), hlm. 25 
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العوامل الداعمة والعائلة يف مشكالت ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم 
اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية ولتحليل حلول املشكالت يف ترقية كفاءة الطلبة يف 

  . قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى
 

 ةحضور الباحث  -ب 
فكان لزاما . يف هذا البحث، تكون الباحثة أداة من ادوات البحث لبحثها

يبني كمصادر البيانات، وجتمع البيانات وحتلل  عليها ان تراكز البحث، وختتار ا
ومن اجل ذلك، . نتائج البحث األخرية من حبثهاوتفسر وتستنتج حىت جتد 

اصبحت الباحثة مفتاح األجوبة إلجابة اسئلة البحث جبمع البيانات املوجودة 
واملناسبة ببحثها، وجتتهد ان تعدل يف إجراء عملية حبثها مناسبا بدليل البحث 

  ٦٥.املوجود
 

 البياناتمصادر   - ج 
ة هي ما قال الكيفيت يف روسالم أمحادي، البيانا) Patton(رآى باتون 

أقوال األشخاص هذه تكون . جمموعة من األسئلة ةاألشخاص بعد قدم إليهم الباحث
ة، أما ما قالوا حصل لفظيا على طريقة املقابلة أو الكيفيمصادر أساسية من البيانات 

  ٦٦.الستطالعمن ااستجابة مكتوبا على طريقة حتليل الوثائق، و 
يانات يف هذا البحث تنقسم إىل نوعني مصادر البكما ذكر قبله، لذالك 

  :هي
  
  

                                                        
65 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, Cet-

20, (Bandung:Alfabeta, 2014), hlm. 306 
66RuslamAhmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), 
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 البيانات األساسية - ١
احلصول عليها  جمموعة متنوعة من املعلومات اليت يتم ساسية هيالبيانات األ

من أقوال أو أفعال  املعلومات أو من البيانات هشمل هذتو ، مباشرة من املصدر
سم تعليم اللغة رئيسة وحماضرو ق"األساسية يعين  اليت مت حصوهلا من املصادر

واملالحظة عن كيفية تعليم اللغة  على طريقة املقابلة، "العربية ومدرس اللغة العربية
ى املعلومات مباشرة عن من هذه البيانات للحصول عل ةالباحث تاستفاد .العربية

مشكالت ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية والعوامل الداعمة والعائلة يف 
ة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة مشكالت ترقية كفاء

 .اإلسالمية احلكومية كندارى
  البيانات الثانوية - ٢

مباشرة  غري جمموعة من املعلومات اليت يتم احلصول عليها البيانات الثانوية هي
واحلصول على البيانات الثانوية تشمل إىل مقابلة خمرب . ادر األساسيةمن املص

، أو من الكتب اليت تساعد ةه الباحثتخر الذي له قدرة بالبحث الذي حبثاآل
عمل البحث، مقاالت أو كتابات العلمية األخرى اليت كتبها غري شخصية اليت 

     . ةه الباحثتولكن تتعلق بالفكر أو البحث الذي حبث ةه الباحثتحبث
 

 جمع البانات سلوبأ  -د 
كثري من الكما يف   سلوبخدم األيستاحلالة دراسة ، الكيفيكأنواع البحث 
جلمع البيانات يف هذا ثالثة أساليب  ةستخدم الباحثوت. الكيفياألحيان يف البحث 

  :البحث كما يلي
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 املالحظة - ١
عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات واملشكالت هي املالحظة 

ا وعال ا املادية والبيئية ومتابعة سريها واجتاها   ٦٧.قتاهاواألحداث ومكونا
باملشاركة يف هذا البحث، يعين تستخدم الباحثة أسلوب املالحظة 

. باملشارك السلبية لكن مجع البياناتشرتك يف عملية ة كجامع البيانات تالباحث
شارك يف نشاطات موضوع البحث، الباحثة الباحثة التيف عملية املالحظة، 

اءة الطلبة يف اللغة تكتفي مبراقبة التفاعل االجتماعي من مشكالت ترقية كف
  .العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

وستالحظ الباحثة عن عملية التعليمية يف الفصل لتعريف اداء عمل 
احملاضر ودافعية الطلبة يف اتباع تعلم اللغة العربية يف الفصل وانشطة الطلبة خارج 

يف ترقية كفائتهم يف اللغة العربية وكذلك احوال بيئة  الفصل لتعريف دافعية الطلبة
اجلامعة وقسم تعليم اللغة العربية لتعريف احملاوالت املستخدمة يف ترقية كفاءة 

واألدوات اإلضافية سوى الباحثة هي، دليل املالحظة والة . طلبته يف اللغة العربية
  .التصوير

كفاءة الطلبة يف اللغة ومن املالحظة وجدت الباحثة اّن مشكالت ترقية  
العربية تصف على ان اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم 
تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى مل تكن فعالة وهذا تدل 
على ان العوامل الداعمة العائقة يف ترقية كفاءة الطلبة مل تكن كافية الن قليل 

 .يف ترقية كفاءة طلبته يف اللغة العربية احملاوالت
 قابلةامل - ٢

املقابلة هي تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه 
شخص القائم باملقابلة أن يستشري املعلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر 

                                                        
  .٢١٧. ص، أساسياته النظرية وممارسته العملية: البحث العلميرجاء وحيد دويدري، ٦٧
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ستخدم ت ٦٨.أو أشخاص آخرين واحلصول على بعض البيانات املوضوعية
لتعريف ومشاعر ووجهات نظر األخرين، كما متكن هذه ة أسلوب املقابلة الباحث

 ٦٩.الطريقة الباحثة من إعادة األحداث االجتماعية الىت مل تالحظ مباشرة
، يعين رئيسة قسم تعليم اللغة األسئلة إىل املخربة حثلبااة تطرح املقابلبأسلوب 

 ٨هو واما عدد الطلبة الذين يقابل يف هذا البحث . العربية وحماضروه وطلبته
املقابلة اليت تعمل الباحثة مباشرة إىل . حماضرين ٥طالب واما احملاضر هو 

واألدوات اإلضافية سوى الباحثة هي، مسجل الصوت الشخص املبحوث، 
أما أهداف املقابلة تتعلق بالعوامل الداعمة والعائقة يف ترقية  . والقلم وقراطيس

لغة العربية باجلامعة اإلسالمية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم تعليم ال
  .احلكومية كندارى

ومن املقابلة وجدت الباحثة ان مشكالت ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة 
العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى وهي من 

لغة العربية املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية الىت مل تتم حتقيقها كمعمل ال
 .ومؤسسة اللغة وقليل الكتب عن اللغة العربية يف املكتبة وعدم البيئة التعليمية

 اإلستبانة - ٣
اإلستبانة هي أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي  للحصول على 
احلقائق، والتواصل إىل الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة املوافق 

ملالحظة وتكملها، وهي يف بعض األحيان الوسيلة واالجتاهات واالراء، تساعد ا
واهداف استخدام اإلستبانة هنا هي  ٧٠.العملية الوحيدة للقيام بالدراسة العلمية
طالب يعىن طالبني  ٨واما خمربها هو  .لتعقيد البيانات من املقابلة واملالحظة

   .لكل فرتة
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ظة واملقابلة ومن اإلستبانة وجدت الباحثة عن تعقيد البيانات من املالح
ان اداء عمل احملاضر يف الفصل واملرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية ودافعية 
الطلبة البّد ليهتمها جيدة الن هذه كلها من العوامل الداعمة والعائقة وكذلك 
تؤثر يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة 

كومية كندارى وكذلك هذه كلها من احلاجات األساسية البد اإلسالمية احل
 .لتكملها

 الوثائق - ٤
ليل مضمون الوثائق هو أسلوب مطالعة املطبوعات املتعلقة مبوضوع حت

تستخدم الباحثة الطريقة الوثائقية هنا هي طريقة البحث لطلب  ٧١.البحث
نات عن احوال احلقائق والبيانات من الوثائق تأخذ الباحثة، احلقائق او البيا

املؤثرة يف إسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية 
  . باجلامعة سلطان قائم الدين اإلسالمية احلكومية كندارى

 
 تحليل البيانات  -ه 

منوذج  الكيفيلتحليل  البحث هو  اطريقة حتليل البيانات املستخدمة يف هذ
البيانات مايلز وهوبرمان أن حتليل عرض . لز وهوبرمان التفاعليةللماي الكيفيالتحليل 

. إعطاء معىن للبيانات اليت مت مجعها وحتليلها وتفسري البياناتبوصفية حينما الكيفي
مث أن . يف وقت واحد ومستمرالبحث  نتهي يقوم بتحليل البيانات، أوال، مجع حىت ي

مبشاكل واملتصلة  املرجع النظرية املتعلقة إلشارة إىلباتفسري البيانات الو يقوم التأويل 
عرض البيانات، ). ٢البيانات، ختفيض ) ١: حتليل البيانات ما يليتتكون . البحث

 ٧٢.أخذ اإلستنتاج). ٣

                                                        
71Sukardi, Metodolgi Penelitian pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), hlm. 34. 
72M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.306. 
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يشري يف هذه الصورة تفاعلي مايلز وهوبرمان يف حتليل البيانات المنوذج 
  :التالية

  
 )مايلز وهوبرمان(تفاعلي الحتليل البيانات منوذج طريقة . ٣.١صورة 

 )Data Collection(مجع البيانات  - ١
الكلمات وليس سلسلة من بالبيانات اليت تظهر تعترب مجع البيانات 

 ةواملقابل ةاملالحظ(وقد مت مجع البيانات يف جمموعة متنوعة من الطرق . األرقام
تخدم من خالل كتابة أوتسجيل من عملية غري اجلاهزة أن تسوعادة ) توثيقوال

يل متومعقدة، والبيانات الكثرية البيانات مجلة يكتسب س البحث الكيفي .وحتقيق
 املالحظات، بياناتالبحث من  االبيانات يف هذ تمجعة الباحث. إىل تبدو تافهة

قوم أن تها وطبيعة غري متجانسة، مث تالبيانات اليت مت مجع. والتوثيق قابالت،وامل
  .٧٣البياناتبتخفيض 

 )Data Reduction(جتريد البيانات  - ٢
على اإلهتمام مع تركيز  عملية اختيار منختفيض البيانات عرف يو 
وحتويل البيانات اخلام اليت انبثقت عن سجالت مكتوبة من موقع ية جتريبتبسيط، 
عندما جرت . البحثنشطة عندما جرت أ امستمر جيري هذا االخنفاض . البحث

هي هناك مرحلة التخفيض  تمجع البيانات، كانانات يف عملية ختفيض البي

                                                        
73Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92. 
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وضوع، بناء جمموعات، إنشاء أقسام، معاجلة امل، الرتميز، صناعة التلخيص
  .٧٤وإنشاء مذكرة

 )Display Data(عرض البيانات  - ٣
تعطي يكلة أن هلعبارة عن جمموعة من املعلومات اهي عرض البيانات 

 ةعرض البيانات والباحث بنظر، لالعماستخالص النتائج واختاذ احتماالت 
من  ةالباحث تحصل فهوم املالقيام به استنادا على تلزم سدث وما حتما فهم تس

  ٧٥.العرضذلك 

ا جمموعة من املعلومات املنظمة، العرض  يعطي  حىتبيانات على أ
من خالل عرض البيانات ميكن . إمكانية استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات

  .فعلسي وماذا أن يفهم ما جيري
 أخذ اإلستنتاج - ٤

، تسجيل الرتيب، املوادعن معىن بحث ة يف هذه العملية تأن الباحث
عمل تدفيق . ومقولة يةالسببوسبكة ، واألشكال املمكنة، الشرحوأمناط، 

من البيانات جيب أن ظهر املعىن ، بطريقة بسيطة، البحثاالستنتاجات أثناء 
  .٧٦كون قابلة للتحققي

  
 بياناتتحقيق صحة ال  -و 

براعة حتليل الباحثة يف تقدمي بيانات مل تتمها بالبيانات املوثوقة، وعلى 
حباجة لتمرير بيانات االختبار مسبقًا وفقا لإلجراء الذي . مستوى عال من الثقة

ولذلك، قبل نشر نتائج  .أنشئ كاالختيار النهائي يف توليد أو إنتاج نتائج جديدة
توى صحة البيانات عن طريق إجراء اختبار البحث، جتب الباحثة لتنظر يف مس

يف  .بيانات من خالل التحقق من صحة البيانات اليت تتضمن اختبار صحة وموثوقية
                                                        

74M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,  hlm. 307. 
75M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, hlm. 308. 
76M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, hlm. 310. 
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فتوثق بيانات البحث . البحث النوعى، اسرتداد صالحية البحث يركز على البيانات
  . هله تأثريا على جناح البحث

ختبار للمصداقية ميكن احلصول على بيانات صحيحة عن طريق إجراء ا
ضد نتائج البحث البيانات وفقا إلجراءات اختبار مصداقية ) صحة إينتريبال(

أما بالنسبة ملصداقية االختبار املختلفة وفقا سوجينو . البيانات يف البحوث النوعية
، بني أمور أخرى، يقوم بتوسيع نطاق املراقبة، ازداد احلرص يف البحوث، )٢٠١٤(

ت مع الزمالء، حتليالً للحالة السلبية، وقائمة االختيار من والتثليث، واملناقشا
  ٧٧.أعضاء

 وقتا البحث قامت الباحثة إىل، تطويل اليف هذلتحقيق صحة البيانات 
ويعرض . إىل أسلوب الصدق تشمل، وكل هذه ومثابرة املراقبة، والتثليث املالحظة،

  :الباحث كما يلي
 وقتال تطويل - ١

مصداقية البيانات، يف هذه احلالة /اقبة، الثقةميكن زيادة توسيع نطاق املر 
متديد هذه . أن الباحث عاد إىل امليدان، والقيام باملالحظات واملقابالت

املالحظات أساسا تركز على البيانات اليت مت احلصول عليها من املخرب، بعد 
التحقق من احملققني مرة أخرى إىل امليدان، البيانات اتضح أن يكون صحيحاً، 

  .تغيري، حيث تظهر البيانات اخلاصة بالبحوث ذات مصداقية وال
حتديد عملية مجع هلا دور مهم يف  يف البحث الكيفي ةالباحثحضور 

، فإن ذلك يتطلب حدثتوقت قصري ال يكفي حتديد ملراقبة األعراض . البيانات
مل امليدان لععاد إىل عود ة تعين أن الباحثتاملراقبة تطويل . ةمن املالحظتطويل 
مصادر البيانات أي قابله در البيانات امرة أخرى معمص ةواملقابل ةملالحظ

                                                        
77 Sugiyono, Metode Penellitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 268 
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تطلب تراقبة املمتديد وقت . ودراسة الوثائق عن بيانات داعمة إضافيةاجلديدة 
  .٧٨البياناتحماسبة يف وقت طويل من أجل كشف و  ةمباشر أن تشرتك  ةالباحث

 ةالحظعلى امل مثابرة - ٢
اول حتني استمرار، ويف هذه احلالة تحسهي ك ةالحظعلى امل مثابرة

أكثر مثابرة بعناية من أجل احلصول على اليقني ودقة البيانات، بدراسة  ةالباحث
بيانات اإلرجاع، أو عن طريق قراءة جمموعة متنوعة من إشارة خاصة 

النظريات اليت قدمت يف استعراض للمؤلفات ذات الصلة بنتائج /املفاهيم
على نطاق واسع وحاد التحقق من أن  ةزداد الباحثمع تلك البصرية ت. البحث

ا مث ناقش استخدام  ةالباحث تالبيانات بشكل صحيح، ووجد ميكن الوثوق 
  .النهج مفهوم أو نظرية يف استعراض للمؤلفات

من طرق تعىن حبث متني تأويل  املالحظةعرض مايليونك أن مثابرة على 
حماولة احملدد عن حبث شيئ . و مؤقتاملختلفة فيما يتعلق بعملية حتليل مستمر أ

مثابرة على . عما ميكن أن يؤخذ بعني االعتبار وما ال ميكنحبث . خمتلف اآلثار
البيانات وتسلسل األحداث اليت ميكن لتأكيد  عن كثب واستمرار،املقابلة 

  .٧٩نهجياملو بالقطعي تسجيلها 
 التثليث - ٣

ات املستفادة التثليث هو األسلوب الذي يستخدم لتفتيش صحة البيان
  .٨٠بتلك البيانات لفحص أو مقارنة لدى تلك البيانات. شيء آخر

التثليث، مما يعين أن البيانات يتم التحقق مرة أخرى من مصادر عديدة 
على سبيل املثال، البيانات واملعلومات اليت . خمتلفة يف العديد من الطرق املختلفة

                                                        
78M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, hlm. 320. 
79Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2014) hlm. 329. 
80M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, hlm. 322. 
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ا ومدارسه ربيةمت احلصول عليها من رئيس قسم تعليم اللغة الع ، مث تقار
  .تعليم اللغة العربية بالبيانات واملعلومات من طالب قسم

يتم حفر تثليث مصادر البيانات احلقيقة بعض إينفورماي من خالل 
على سبيل املثال، . جمموعة متنوعة من أساليب ومصادر احلصول على البيانات

املالحظات املشرتكة  تاستخدام ةسوى من خالل املقابالت واملالحظة، الباحث
، وثيقة مكتوبة، أرسيف، الوثائق التارخيية، السجالت أو الوثائق )مشارك عنهم(

كل طريقة سوف ينتج . الرمسية أو كتابات خاصة ورسومات أو صور فوتوغرافية
الذي خيتلف عن ) رؤى(أدلة أو بيانات خمتلفة، مما سيوفر كذلك طريقة عرض 

  .الظواهر اليت درست
أسلوب يستخدم مزيج من مصادر البيانات وطرق التثليث مثل التثليث 

الدائرة، اليت ميكن أن تبدأ من اكتشاف مصدر البيانات من أي مكان ومث 
حىت االنتهاء من . االختيار دكروس يف آخر املصدر بطريقة أخرى على أي حال

التحقق من صحة البيانات يف وقت واحد واملشبعة من جمموعة متنوعة من 
ومن املتوقع مع هذا . ادر، حيث ميكن أن تكون أساسا لالنسحاب إلبراماملص

معة يلتقي إبرام نيات غري صاحلة االنسحاب وقد مت ذلك . األسلوب البيانات ا
اجلمع بني التثليث التزامن مع األنشطة يف امليدان، حيث أن قيام الباحثة 

بيانات اليت مجعت يستحق وبالتايل، فمن املتوقع أن ال. بتسجيل البيانات كاملة
 .٨١لالستفادة

من استخدام استفادة ص هناك أربعة أنواع من التثليث كما طريقة الفح
درجة لفحص اعودة مقارنة و مبصادر تعىن التثليث . ، والنظريةةقيمصادر والطر 

وأدوات خمتلفة يف البحث حصلت عرب مقارنة الوقت اليت من املعلومات من الثقة 
املقابلة، يجة نتاملالحظة بالبيانات نتيجة عن طريق مقارنة  ذلكوحصل . الكيفي

                                                        
81Mudjia Rahardjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, http:// 

mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view, diakses tanggal 27 September 2015  
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طريقة يف التثليث ك. املتعلقةالوثائق  ىتو حملإلستبانة واة بااملقابل ةجيمقارنة نتو 
 حث،البنتيجة من من الثقة درجة أن الفحص ة، هناك نوعان من االسرتاتيجي

لوب أو طريقة أسببيانات المصادر خمتلف طريقة مجع وفحص درجة من الثقة 
التثليث كنظرية أنه ميكن وأما . مبحلل األخر احملللنتيجة عمل أخرى هو مقارنة 

  .٨٢تسمى بشرح املقارنو تنفيذ 
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  الفصل الرابع
    عرض البيانات وتحليلها ومناقشنها

  

ل   نبذة مخضرة عن ميدان البحث: المبحث األوّ
 مية كندارىلمحة عن الجامعة اإلسالمية الحكو   - أ

بعد اتفرقت سوالويسي جنويب شرقي من سوالويسي جنويب وصارت 
منطقة هلا حكم ذايت إقليمي بإعتماد على الئحة حكومية بادلة من الئحة 

 ٢٧يف التاريخ  ١٩٦٤سنة  ١٣ورقم  ١٩٦٤سنة  ٢رقم  (PERPU)قانونية 
وايونغ صاحب البالد وبعد ثالث سنوات يف . ويكون ج ١٩٦٤من ابريل 

ن  ١٩٦٧من ماريس  ٤لتاريخ ا اقامت حكومة الدائرة سفارة على تكوّ
مؤسسة يف احلقل الرتبوي اإلسالمي العايل وهو مؤسسة مشريفية للجامعة 

صاحب (ايدي سبارا . وتساس بكولونيل انفنرتي ح (YP2TAI)اإلسالمية 
   ).البالد الثالث

عة على تشغيل اكادميي، ان هذه مؤسسة يفتح كلية تربية اجلام
وان جوانب واصحاب املصلحة ان حياول كلية الرتبية . اإلسالمية يف كنداري

املوجودة  لتكون الكلية قائمة برأسه من اجلامعة اإلسالمية علو الدين اوجونغ 
واتى مدير اجلامعة اإلسالمية علو الدين اوجونغ فندانك هذا . فندانك

يف التاريخ  ١٩٦٧سنة  ٨ اإلقرتاح على الرحب والسعة بإخراج قرار املدير رقم
عن تثبيت كلية الرتبية لتكون كلية الرتبية قائمة برأسه يف   ١٩٦٧ابريل  ٢٨

  .  كنداري من اجلامعة اإلسالمية علو الدين اوجونغ فندانك
تمع يف سوالويسي جنويب شرقي على حتسني  انسجم مع حوائج ا

 institution)ملؤسسة وتطوير تربية اإلسالمية اخذ يف املثّقف فيكون اشتادّ ا

enforcement) املسؤولية  وتوزيع(distribution of authority)  وشرعية املتخرج
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(legitimate of abiturens) ومعقب من هذا الربنامج فإقرتح جوانب . مهما
واصحاب املصلحة ومدير اجلامعة اإلسالمية علو الدين اوجونغ فندانك إىل 

ة الكلية قائمة برأسه إىل الكلية الفرعية فيخرج رئيس اجلمهورية على ترقية منزل
عن تثبيت كلية الدائرة  ١٩٨٧سنة  ٩رقم  (KEPRES)رئيس اجلمهورية  قرار

اىل ال يف بيئة اجلامعة اإلسالمية علو الدين اوجونغ فندانك فيسمى بكلية 
  .الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية علو الدين يف كندارى

يس سوهارتو كان على وشك إعطاء احلكم ولدت السياسة اجلديدة للرئ
 املدرسةالذايت لعدد من الكليات يف بعض املناطق، وأصبح الوضع املؤسسي 

اجلامعة  طن، وبالتايل فإن كلية )وصمة عار( تينجي عجما إسالم نيجري
تينجي  املدرسةيف كيندارى بعد أن انتقلت  علو الدين اإلسالمية احلكومية

املرسوم )كيندارى فقا للقرار الرئيس  (عار وصمة(عجما إسالم نيجري 
على إنشاء  ١٩٩٧مارس  ٢١بتاريخ  ١٩٩٧السنة  ١١رقم  )الرئاسي

، الرئيس ٢٠١٤أكتوبر ١٧ عاما، يف ١٧بعد بعد  .جامعة الدولة اإلسالمية
اية واليته، وقعت املرسوم الرئاسي  سوسيلو بامبانج يودويونو قبل 

(PERPRES)   اجلامعة لى وضع التغيريات اليت ع ٢٠١٤عام  ١٤٥رقم
هذا التغيري يف الوضع مث  .صمة عار كيندارى كيندارى اإلسالمية احلكومية

وعلى وجه اخلصوص  ٢٠١٤ديسمرب ١٩أطلقها الرئيس جوكو ويدودو يف 
كيندارى اليت أجراها وزير الشؤون الدينية   اجلامعة اإلسالمية احلكوميةتنصيب 

  ٢٠١٥.٨٣مارس  ٧ لقمان احلكيم سيف الدين على
  
  
  

                                                        
    ٢٠١٦ينايري  ٢١دخل يف التاريخ  /http://iainkendari.ac.id من شبكة الوثائق ٨٣
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 لمحة عن قسم تعليم اللغة العربية  - ب
اّن قسم تعليم اللغة العربية هو واحد من أقسام يف الكلية الرتبية والعلم 

 ١٩٩٧التعليمي باجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري وقد تأّسس يف السنة 
وتاريخ تأّسس القسم  ١٩٩٧سنة  ١١برسالة القرار عن تأّسس القسم رقم 

بتوقيع مدير عام عن حتسني املؤّسسة اإلسالمية وزارة  ١٩٩٧س مار  ٢١
ة إندونيسيا ورسالة القرار عن اذن التشغيل رقم  ّ سنة  ١١٤الشؤون الّدني

-SK BAN-PT: 036/BAN-PT/AKرقم  (B)ب : ونتيجة الشهادة  ٢٠١٣

XIII/SL/I/2011.٨٤  
اجلامعة  ان قسم تعليم اللغة العربية هي قسم من اقسام كلية الرتبية يف

س اللغة العربية يف مدينة كندارى، لكن يف . اإلسالمية احلكومية وانه ينتاج مدرّ
ا يكون جمتمع مدينة كندارى مل ينجذب اىل اللغة العربية وهذا  رحلة حيا
يصف من عدد الطلبة الذين خيتارون قسم تعليم اللغة العربية غري ثابت سنة 

غة العربية قد حّسن تناقصه ولو مل يكن ويف نشأته ان قسم تعليم الل. بعد سنة
تمع يهتم اىل قسم تعليم اللغة العربية   . جيدا سنة بعد سنة لكي يكون ا

  :وأما رؤية قسم تعليم اللغة العربية 
 ٢٠٢٥ ان تكون شعبة رائدة يف تطوير تدريس اللغة العربية سنة  -

  : ورسالته
ملعلومات اقامة تدريس اللغة العربية على اساس تكنولوجيا ا - ١

واإلتصاالت إلنتاج شخصية مهنة واملتنافسية والتخلق بأخالق 
 .اإلسالمية
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إنتاج البحوث املبتكرة يف جمال التعليم و تدريس اللغة العربية  - ٢
 .منشورة دوليا

تمع يف جمال تدريس اللغة العربية املستندة على  - ٣ قيام خبدمة ا
تمع احمللي وتنوير، اإلبداعية  امتدين الع متكني ا

تدريس اللغة   قيام بتنظيم اإلدارية املهنة والشفافة واملوثقة يف شعبة - ٤
 العربية

إقامة تعاون بني اجلامعات واخلرجيني واملؤسسات ذات الصلة على  - ٥
 .املستوى اإلقليمي والوطين والدويل

  :واهدافه 
إنتاج علماء تعليم اللغة العربية هلم الكفاءة األكادميية واملهنية  - ١

 وقوة التنافس العايلخالق الكرمية وذو جودة واملؤمن واأل
إنتاج علماء تعليم اللغة العربية هلم الكفاءة يف البحث العلمي  - ٢

 ويقّدرون على القيمة العلمية والبشرية
إنتاج علماء تعليم اللغة العربية هلم املهارة اإلجتماعية واإلدارية  - ٣

 وذو روح التجارة
تمعإنتاج نظام القسم القوي والسليم ويؤخ - ٤  ذ بعني اعتبار ا
  ٨٥.إنتاج شبكة التعاون يف تطوير وتطبيق علوم تعليم اللغة العربية - ٥

  :واما عدد احملاضر يف قسم تعليم اللغة العربية هي 
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  ١اجلدول 
  األمساء  رقم
  املاجيسرت قريدة ةالدكتور   ١
   املاجيسرت املدا وحيوىن ةالدكتور   ٢
  جيسرتاملافاطرة واحدة  ةالدكتور   ٣
  املاجيسرتالدكتور سوالمنغ   ٤
  املاجيسرت الدكتور ألودى عبد الوهاب  ٥
  عمرى املاجيسرت  ٦
  حسدن حس املاجيسرت   ٧
  زليخا املاجيسرت  ٨
  وا مونا املاجيسرت  ٩

  عباس املاجيسرت  ١٠
  دانيال املاجيسرت  ١١
  اثىن محرية املاجيسرت  ١٢
  فهم غوناون املاجيسرت  ١٣
  املاجيسرت بييت مولك  ١٤
  ارديانىت املاجيسرت  ١٥
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  :واما منهج التعلم لقسم تعليم اللغة العربية 
  ٢اجلدول 

  البيانات SKS  الدراسة

)٣(  )٢(  )١(  

ا  ١٤٣  الدراسة الواجبة   .الدراسة الواجبة الذي جيب على الطلبة لإلجناز 

  ٦  
 sks ٢= امتحان الشامل   أ 
  sks ٦= املناقشة   ب 

موع     ١٤٩  ا

  
العوامل الداعمة والعائقة في ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية :   المبحث الثاني

  في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى
في قسم تعليم اللغة  إستراتيجية ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية  .أ 

 العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى
ان متت الباحثة بالبحث فوجدت اّن إسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة بعد 

. يف اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية البّد ان يصلحها ويهتم اهتماما تاما
واّن فائدة اإلسرتاتيجية هي تنظيم احملاولة لتحقيق الغاية ولذلك ينظر اىل 

نتاج علماء يف تعليم اللغة العربية الغاية األوىل لقسم تعليم اللغة العربية تعىن ا
ولذلك  ٨٦الذين لديهم كفاءة العلمية واملهينّ واجلودة وقوة التنافس العايل

حيتاج على إسرتاتيجية على ترقية كفاءة اللغة العربية الن كفاءة اللغة العربية 
  تساعد تامة على كفاءة تعليم اللغة العربية،
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ب اللغة العربية يسمى بكالم فارغ يف تعليم اللغة العربية دون فهم واستيعا
إلقاء وتعليم مادة اللغة العربية وهذا شيئ الذي جيب على اداء إسرتاتيجية 

  .ترقية كفاءة طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف اللغة العربية
 بيانات المقابلة  )١

اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية املستخدمة بقسم تعليم   )أ 
 لعربيةاللغة ا

واما اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية املستخدمة 
وهي مديرة   قريدة ةبقسم تعليم اللغة العربية هي كما قالت الدكتور 

عن إسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة  كلية الرتبية وعلم التعليمية
   ٨٧:العربية بقسم تعليم اللغة العربية

ة ظهرية يف نظام الكلية لكن فيه اعمال مناسبة مل نكتبها كتابولو "
حملاولة ترقية كفاءة الطلبة قسم تعليم اللغة العربية يف اللغة العربية يعىن 
بزيادة اخلصة خارج اخلصة النظمية لتعليم اللغة العربية وهو البّد لكل 
م مبحاضرين اللغة العربية ونقوهلا  طلبة يف كل فرتة ان يلتحق به ويعّل

  ".مقابلة اللغة العربيةج ربنامب
طالبة قسم تعليم اللغة العربية يف  ٨٨وهذا يسمى بقول فيانا

ا تصحح عن زيادة اخلصة خارج اخلصة النظمية  الفرتة اخلامسة ّ بأ
  :لتعليم اللغة العربية 

ة يف كلّ أسبوع،  برنامج قد اتبعت هذه" ا قامت مرّ مقابلة اللغة العربية، وا
  د اللغة يعّلم باحملاضر والبّد لكلّ طالب ان يستعملفيها نتعّلم عن قواع
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م  برنامج ووجب على كلّ طلبة ان يتبع هذه. اللغة العربية حني التعّل
واما الطريقة املستخدمة هي الطريقة التمييز يعين . مقابلة اللغة العربية

  ".، ولكن مل يكن اجرائها من بعدنتعلم باللعاب واألغاين
ية ترقية كفاءة ة املساعدة يف اسرتاتيجوهذا واحد من احملاول

الطلبة يف اللغة العربية والبّد ليهتمه اهتماما شديدا بقسم تعليم اللغة 
ة التنافس مل مترّ االّ من كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة  العربية الّن قوّ
م يف اللغة العربية كمواد التعليم الىت سيعّلموها  العربية وكذلك كفاء

  .  يف املدرسة
يف مؤسسة الرتبوية الن جناح الطلبة  جناح الطلبة هو تفضيل

يصف على جناح مؤسسة الرتبوية وترقية كفاءة الطلبة هو احد من 
ولذلك جيب على قسم تعليم اللغة . احملاولة على حصول جناح الطلبة

العربية ان يدرك ويؤول األنشطة والربنامج اىل احتياج الطلبة يف ترقية  
م يف اللغة العربية وتعليمها يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة . كفاء

العربية هناك االنشطة املباشرة وغري املباشرة ويقضى كالمها هو 
األنشطة املباشرة هي عملية وإلقاء مواد التعلم يف غرفة التعلم . ضرورة

واما االنشطة غري املباشرة هي يتكون من تطوير كفاءة احملاضر يف 
وهذا يعطى الفهم ان . التعليمالتعليم واملرافق املساعدة يف التعلم و 

مجيع األنشطة يف قسم تعليم اللغة العربية البّد ان يوجهها اىل سّد 
  .حاجات الطلبة

م يف اللغة العربية  وكذلك لسّد حاجات الطلبة يف ترقية كفاء
البّد إلهتمام على ترقية مهارات احملاضر يف التعليم، الن للمحاضر 

اللغة العربية مباشرا، لذلك ادى قسم  اثار يف ترقية كفاءة الطلبة يف
تعليم اللغة العربية ندوة الرتبوية او التعليم حملاضر قسم تعليم اللغة 
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العربية، ويسمى بقول الدكتورة فاطرة واحدة وهي حماضرة قسم تعليم 
  : ٨٩اللغة العربية يف درس الرتمجة

د ساعدت إجراء ندوة الرتبوية او التعليم بقسم تعليم اللغة العربية ق"
احملاضر يف تعليم اللغة العربية باستخدام اسرتاتيجية التعلم اجلديدة 

  ".واإلبتداعية ويسبب على ترقية دافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية
ى كفاءته يسهم يف ترقية كفاءة الطلبة  الن احملاضر الذى قد رّق

. لعربيةوتطويراملؤّسسة والكلية واخلاصة يف تطوير قسم تعليم اللغة ا
م قد اسهم اسهاما كثريا يف ختطيط  ويف فرض الرتبية والتعليم، ا
املناهج وتطوير مواد الدروس والتعليم والوسائل الدراسية والتقومي 

وكذلك يف تنفيذ الرتبية والتعليم قد اسهم يف . وبرنامج التطبيق امليداين
ختطيط خطة مواد الدروس الفعلية وسؤال اإلمتحان والوظيفات 

  .للطلبة
إلنتاج الطلبة هلم الكفاءة األكادمية واملهنية يف قسمه البّد على  
كلّ القسم ان يستخدم اإلسرتاتيجية حلصول على األهداف اليت 
تقدم بقسم، وكذلك قسم تعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءة الطلبة يف 

ت اللغة العربية حيتاج اىل إسرتاتيجية اليت تساعد يف حتديد احملاوال
  .املناسبة بإحتياج الطلبة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية

وان اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم تعليم 
اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري مل تكن فعالية وقليلة 

  فصلوكذلك مل تكن فيه حل املشكالت اخلاصة تسبب على تعليم يف ال
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م يف اللغة العربية  هو حلّ الوحيد الذي يساعد الطلبة يف ترقية كفاء
  .ثابتا

إسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية املستخدمة مبحاضري   )ب 
 قسم تعليم اللغة العربية

وقد بني ماضيا ان احملاضر له اثار كبري يف ترقية كفاءة الطلبة يف 
وجب على احملاضر ان خيطط اإلسرتاتيجية اللغة العربية مباشرا، لذلك 

او اخلطوات حللول مشكالت الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل،  
  :حماضرة قسم تعليم اللغة العربية يف درس علم اللغة ٩٠كقول زليخا

ان االسرتاتيجية املستخدمة يف الفصل هي انقسم الطلبة اىل فرقة "
 تقدمه وتناقشه بني الطلبة، التقدمي ولكل الفرقة اعطى املوضوع مث

اهدافها ليكون الطلبة جيتهدون على انفسهم يف حبث املواد عن 
م مطالب بفهم وتعلم على انفسهم عن حمتوى  املوضوع وكذلك ا

واما يف التقدمي وجب على الطلبة باستخدام اللغة العربية . املوضوع
  ".لكي يكون الطلبة جرى على العادة يف استخدامها

حماضر قسم تعليم اللغة العربية يف درس  ٩١يضا حسدنوقال ا
  :احملادثة

اّن االسرتاتيجية املستخدمة يف الفصل لتعليم اللغة العربية هي "
ره  مناسبة باملدخل يعين املدخل اإلتصايل، ويف استخدامه وّحده وطوّ

كدرس احملادثة، استدعي الطلبة اىل امليدان . بإجتياج الطلبة
سيلة وتدرّب الطلبة بينهم باملوضوع أعطاهم عن ونستعمل العامل للو 

  ".أشياء حوهلم
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ويعرف ان االسرتاتيجية املستخدمة باحملاضر لرتقية كفاءة الطلبة 
   :يف اللغة العربية هي

نفسهم لكي يفهم مواد التعلم وجرى على العادة اتعلم على  )١(
 .يف التعلم الذايت

لكي يكون الطلبة  واجبة استخدام اللغة العربية يف تقدمي املقالة )٢(
جرى على العادة يف استخدام اللغة العربية يف الفصل ويرجى  

 .كذلك استخدامها خارج الفصل
تطبيق مواد التعلم مباشرا باللغة العربية وليس فيه اال استماع   )٣(

 .كالم احملاضر الذي جيعل على ملول يف التعلم
استخدام موضوعات التعلم املناسبة باألحوال املوجودة حول  )٤(

  .الطلبة
اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية بطلبة قسم تعليم اللغة   )ج 

 العربية
يسمى الطلبة بإنسان بالغ الذي يستطيع ان يتعلم ذاتيا وهلم 
اخلربة الكثرية ليتعلم منها وكذلك هلم الدافعية اليت ظهرت من 

م يف ال. انفسهم ليتعلم ذاتيا لغة العربية فيكون الطلبة يف ترقية كفاء
حيتاج على األنشطة األخرى عن اللغة العربية سوى التعلم يف الفصل 
ومقابلة اللغة العربية، فيجعلهم األنشطة األخرى ذاتيا هلم لرتقية  

م يف اللغة العربية طالب قسم تعليم اللغة  ٩٢قال فكرينشة. كفاء
  : العربية يف الفرتة السابعة
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مع أصحابنا، ويكون جائزا على  قد اقامنا فرقة التعلم الىت جرت"
. الفرتة األخرى او من الطلبة خارج قسم تعليم اللغة العربية سيتبعها

هذه الفرقة يعّلم بأصحابنا الذي ماهر يف اللغة العربية، لكن هذه 
الفرقة جرى االّ ملدة ثالثة اشهر فقط الن على أكثر من الطلبة 

  ".  ةاملاهرة هلم أشغال األخرى كتعليم يف املدرس
م يف اللغة  وهذا بّني اّن الطلبة قد حاول حماولة لرتقية كفاء
العربية ولو مل تكن حماولتهم متواصال لكن هذا يشرح لنا اّن الطلبة 
م، والبّد ان يكون الطلبة اتساقا شديدا يف  هلم دافعية يف ترقية كفاء

م يف اللغة العربية والبّد على احملاضر وقسم  حماولتهم لرتقية كفاء
  .تعليم اللغة العربية ان تدعم يف حماولتهم

  
 بيانات المالحظة )٢

بعد ان متت الباحثة املالحظة عن اإلسرتاتيجية املستخدمة وهي من 
احملاوالت املستخدمة بقسم تعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة 

 .  ٩٣العربية
بقسم تعليم بية املستخدمة ة كفاءة الطلبة يف اللغة العر اسرتاتيجية ترقي  )أ 

 اللغة العربية
ان اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية املستخدمة 

  :، اما يأتى بقسم تعليم اللغة العربية
 اداء برنامج مقابلة اللغة العربية  )١(

 

                                                        
  ينايري ٢٥حىت  ٢٠١٦ينايري  ٤املالحظة،  ٩٣
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هذه مقابلة اللغة العربية عقدت يف كلّ يوم اجلمعة البّد جلميع 
 .ربية ان يتبعهاالطلبة قسم تعليم اللغة الع

 اداء أنشطة اللغة العربية )٢(
ان أنشطة اللغة العربية اليت تؤدّى بقسم تعليم اللغة العربية 
سوى برنامج مقابلة اللغة العربية للطلبة وندوة الرتبية او التعليم 
للمحاضر مل توجد بالباحثة األنشطة األخرى لرتقية كفاءة 

ان برنامج مقابلة اللغة وعرفت الباحثة . الطلبة يف اللغة العربية
العربية هي حماولة الىت ادائتها قسم تعليم اللغة العربية يف 

احملاولة اليت . اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية
وجبت على اهتمامها يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية هي 

ىل االت وميدان يف تطبيق نتاج تعلمهم متواصال من فرتة األو 
م  اىل السابعة لكي يكون الطلبة دافعية يف تعلم وترقية كفاء

لكن مل يكن فيه احملاولة األخرى لتدعم هذه . يف اللغة العربية
برنامج مقابلة اللغة العربية كأداء جمادلة اللغة العربية يف كلّ 
اسبوع وصناعة جملة احلائط كلّ يومني او كأداء بيئة اللغوية، 

ها تساعد يف ترقية كفاءة طلبة قسم تعليم اللغة العربية  وهذه كّل
تعلم عند الطلبة يف اجلامعة يسمى بطبقة تعلم . يف اللغة العربية

الكبار يعىن عملية طلب العلم ذاتيا تتكون من دافعية وعربة 
الدرس املاضي ودرجة اإلشرتاك يف عملية التعلم وتطبيق نتاج 

ر وهو يتعلم ذاتيا ، ولو يكون الطلبة من تعلم الكبا٩٤التعلم
وعلى دافعيتهم لكن مل يكن فيه احملاولة املساعدة يف تطبيق 
م ؟ وكذلك ان قسم تعليم  ى كفاء نتاج تعلمهم وكيف سريّق

                                                        
94 Gita Sekar Prihanti, Strategi Belajar, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 75 
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اللغة العربية مل يكن اتساقا يف اجراء هذه برنامج مقابلة اللغة 
العربية فلذلك وجب على قسم تعليم اللغة العربية بسادّ احملاولة 

جانب املقابلة كأداء النشاط الذايت لتطبيق نتاجهم األخرى 
كأداء جمادلة اللغة العربية (يف التعلم كما ذكرت الباحثة قبلها 

يف كلّ اسبوع وصناعة جملة احلائط كلّ يومني او كأداء بيئة 
واتساق يف اجراء براجمه وانشطته لرتقية كفاءة الطلبة يف ) اللغوية

  .اللغة العربية
 سة اللغة اشرتاك مع مؤّس  )٣(

وكذلك مل تكن قسم تعليم اللغة العربية اشرتاكا مع مؤّسسة 
اللغة ألداء انشطة اللغة العربية الن مل تتحّقق مؤسسة اللغة 

  .قريبا
زبادة عدد احملاضر له الكفاءة يف تعليم اللغة العربية من خارج  )٤(

 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري
 لغة العربية للمحاضراداء ندوة الرتبوية عن تعليم ال )٥(

الن احملاضر له دور مهم يف ترقية كفاؤة الطلبة يف اللغة العربية 
 .مباشرا لذلك ترقية كفاءة احملاضر يف التعليم هو واجب

مل يؤدى قسم تعليم اللغة العربية وسيلة التعليم كاملة كأداء  )٦(
LCD لوسيلة التعليم يف الفصل. 

الطلبة يف اللغة العربية املستخدمة  واملالحظة عن اسرتاتيجية ترقية كفاءة  )ب 
 .٩٥مبحاضري قسم تعليم اللغة العربية

بعض حماضر قسم تعليم اللغة العربية يستخدام اللغة العربية  )١(
 .إلتصاله بالطلبة قسم تعليم اللغة العربية

                                                        
  ٢٠١٦ينايري  ٢٢ينايري حىت  ١١املالحظة،  ٩٥
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استخدام اللغة العربية باحملاضر ولو كان اال من بعص احملاضر 
الستعمال اللغة العربية يف يهدف على الطلبة جيرى على العادة 

الفصل وخارج الفصل، كاحملاضر الذي يسلم طلبته خارج 
الفصل ويتحدث باللغة العربية وهذا على ان احملاضر يرجى 
على الطلبة لكي يستطيع على عدم السخيف الستعمال اللغة 

 .العربية يف الفصل وخارجه
العربية قدم التوصية عن كتب اللغة العربية اجليد لتعلم اللغة  )٢(

 .عند الطلبة
الكتب هي مصادر األوىل لتعلم اللغة العربية ذاتيا لذلك 
احملاضر من له الكتب اجليدة والطيبة عن اللغة العربية فتقدمها 
هلى الطلبة لكي طلبة يعرف ويتعلم اللغة العربية ليس اال من  
كتب قدمية لكن كذلك من كتب جديدة وطيبة، وان الطلبة 

ها من احملاضر وهذا يصف على ان احملاضر يستطيع ان يستعري 
يرجو على جناح الطلبة نت تعلم ذاتيا وزيادة اجتهادهم 

 .ودافعيتهم يف تعلم اللغة العربية
اعطاء الفرصة على الطلبة ملن يريد ان يسأل عن اللغة العربية  )٣(

 .خارج خصة التعلم
ان الطلبة يف تعلم اللغة العربية حيتاج على فهم عميف 

م يف اللغة العربية ويف تعلمها على ليستطيع  ان يرقي كفاء
اكثر الطلبة يتعلم ذاتيا من كتب اللغة العربية وميكن ان يوجد 
املشالت فيستطيع الطلبة ان يسأله اىل احملاضر ليس اال يف 

وهذا يصف على . الفصل لكن خارج الفصل كذلك
 .بيةاسرتاتيجية احملاضر يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العر 
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واملالحظة عن اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية املستخدمة   )ج 
 .٩٦بطلبة قسم تعليم اللغة العربية

بعض طلبة قسم تعليم اللغة العربية يستعمل اللغة العربية  )١(
للمحادثة بينهم يف الفصل وخارج الفصل لكن بعضهم 

هم الن مل يستحيون الستعمال اللغة العربية لوسيلة اإلتصال بين
م يف استعمال اللغة العربية وهذا يصف ان الطلبة  جير من عاد
حيتاجون على احملاولة عند انفسهم وهي كعدم السخيف يف 

م القريب  . استعمال اللغة العربية بإبداء من حتدث بأصحا
 .قراءة كتب اللغة العربية )٢(

وقد وجدت الباحثة ان طلبة قسم تعليم اللغة العربية لرتقية  
م يقرؤون الكتب عن اللغة العربية ك م يف اللغة العربية ا فاء

م  يف املكتبة وهذا يصف على ان الطلبة هلم أرادة لرتقية كفاء
إذا كنت تتعلم فقط ما يوجد يف اللغة العربية كتعلم الذايت الن 

بالكتب الدراسية واملناهج التعليمية فغالبًا ستصطدم بسوق 
من املهارات والقدرات األخرى جيب  العمل واحتياجاته، فكثري

أن تتعلمها بنفسك بل وتكون لديك الرغبة لتجلس عليها 
التقيد بالكتب الدراسية فقط أو ما  .بالساعات حىت حترتفها

تتعلمه باملدرسة واجلامعة هو ما لن جتده باحلياة العملية، كل 
ما ستحتاجه بسوق العمل هو التعلم الذايت وكيفية استغالل ما 

يؤهلك إلنشاء التعلم الذايت قد يوفر لك وظيفة عمل،  .علمهتت
  مشروعك اخلاص،

                                                        
  ٢٠١٦ينايري  ٢٦ينايري حىت  ٤املالحظة،  ٩٦
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، ميأل حياتك املهنية تكحيا يطوريدفعك ملنصب قائد فريق، 
أنه يدفعك  واألهمباملتعة واإلبداع وحب صنع األشياء، 
 .تعمل بهلتصبح األفضل بالتخصص الذي تريد أن 

ها اىل أصحابه امهر يسأل عن مواد اللغة العربية اليت مل يفهم )٣(
 ٩٧منه

هو التعلم مع الصديق او املعّلم اخلاص باالصدقاء تعلم 
 ةمن الطلب ة، يف هذه احلالة يتعلم الطلبةاملتمركز حول الطلب

احرتام الذات او  اآلخرين الذين لديهم حالة من سنه ونضجه
 الطلبةحىت ال يشعر . منفسهااليت ال ختتلف كثريا عن 

يف الذي " املعلم"األفكار واملواقف من مضطرون لذلك لقبول 
يف املعلم اخلاص  .أقرانه عمر واحد مع الطلبة ام أصدقائه

م امهر يف  . ةيف املدرس اصدقائهماملساعدة  باالصدقاء ا
من اصدقائهم الذي يف عمر واحد تستطيع التعلم يف ساعدة امل

وكانت اللغة املستخدمة باالضدقاء الذي . ان يضيع االرتباك
 عمر واحد سهل الفهم بينهم، وكذلك التعلم مع االصدقاء يف

. يف عمر واحد جيعل على عدم اخلجالن واملتواضع والسخيف
لذلك اذا يوجد الطلبة املشكالت يف تعلم اللغة العربية ال 

 .يكون اخلجالن ليسأل اىل اصدقائهم
م يف مستوى الفرتة )٤(  .اداء فرقة التعلم بني اصحا

م يف اللغة العرابية جيعل فرقة التعلم ان الطلبة يف ترقي ة كفاء
انطالقا من بيان . بني اصدقائهم ليتعلم معا عن اللغة العربية

  سابق ان

                                                        
  ٢٠١٦ينايري  ٢٠ينايري حىت  ٧املالحظة،  ٩٧
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التعلم اخلاص باالصدقاء جيعل على عدم اخلجالن فيكون 
م يف اللغة  الطلبة يستطيع ان يسأل عن اي سيئ من مشال

 .    العربية
كفاءة الطلبة يف اللغة العربية بقسم تعليم فيعترب بأّن اسرتاتيجية ترقيية  

اللغة العربية ناقصا، وهذا قد اختربت الباحثة باملالحظة اّن استعمال اللغة 
ا االّ يف الفصل و يف عملية التعلم خارج اخلصة النظمية، كمقابلة  ّ العربية فعلي

ن الطلبة مل اللغة العربية فيستعملها اال يف غرفة املقابلة واما خارج الغرفة اكثر م
يستعملها، الن اكثرهم يكون سخيفا بان مل جيرى على عاديت يف استعمال 

فيجب على اداء البيئة اللغوية لكي جيري على عاديت . اللغة العربية بينهم
الطلبة يف استعمال اللغة العربية، وهذا يساعد على عدم السخيف او احلياء 

  . يف استعمال اللغة العربية
 

 انةبيانات اإلستب )٣
م حيتاجون  ةبطل ٨من  ٨بيانات اإلستبانة اّن  ومن يقولون ا

رات إضافية سوى من األنشطة اليت قد اقام بقسم  باألنشطة اللغوية كمقرّ
ربنامج تعليم اللغة العربية كمقابلة اللغة العربية، وحجتهم اّن األنشطة اللغوية ك

نشاطا واحدا مل يكن كافيا مقابلة اللغة العربية البّد هلا األنشطة الدعمة، الن 
م يف اللغة العربية ووجب على كل األنشطة تتحاول بينها وكذلك  لرتقية كفاء

  .باألنشطة املتنوعة عن اللغة العربية تستطيع ان تزيد دافعية الطلبة
املدخالت من الطلبة عن إسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية 

لى اداء النظام واجبة استعمال اللغة العربية طلبة يتفقون ع ٨من  ٨هي ان 
للغة اإلتصالية بني الطلبة وبني الطلبة واحملاضر يف الفصل وخارج الفصل لكي 

     .يكون على العادة يف استعمال اللغة العربية
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ان قسم تعليم اللغة العربية يف اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة 
او األنشطة يف خارج اخلصة النظمية وهي العربية قد جعل زيادة اخلصة 

مقابلة اللغة العربية ومل تكن فيه األنشطة املساعدة غريهم سوى هذه برنامج 
مقابلة اللغة العربية، والبّد لقسم تعليم اللغة العربية ان يسّد األنشطة االخرى  

رات اإلضافية عن اللغة العربية باشرتاك مع مؤّسسة اللغة او تدعم عل ى كاملقرّ
األنشطة اليت اقام بالطلبة كفرقة تعلم اللغة العربية كي يستطيع الطلبة يف ترقية 

واصالح اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف . وتطوير كفائتهم عن اللغة العربية
اللغة العربية اليت اقامها بقسم تعليم اللغة العربية هو واجب، والبّد لينظر اىل 

الن من بيانات اإلستبانة قد شرحت ان كثري  حاجة تعلم الطلبة يف إصالحها
من طلبة قسم تعليم اللغة العربية حيتاج اىل األنشطة األخرى واجلذب سوى 

  .مقابلة اللغة العربيةبرنامج التعلم يف الفصل و 
  

في قسم  ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية العوامل الداعمة والعائقة في  .ب 
  اإلسالمية الحكومية كندارىتعليم اللغة العربية بالجامعة 

بأن يف ختطيط وتطبيق اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية   
ا تعطى فائدة كثرية  هناك العوامل املساعدة والسلبية اليت البّد على اهتمامها ال

ويعد ان متت الباحثة بالبحث عن العوامل املساعدة . يف اصالح اإلسرتاتيجية
رتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية بقسم تعليم اللغة والسلبية يف اس

ا وتنقسمها اىل ثالثة اقسام هي  اداء عمل احملاضر يف ) ١: (العربية وجد
الفصل وهي يتكون من اسرتاتيجية التعليم املستخدمة يف الفصل ومدخلها، 

رافق املساعدة يف امل) ٢(وطريقة التعليم، واستخدام وسائل التعليم، ومناخ التعلم 
  تعلم اللغة العربية تتكون من 
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دافعية الطلبة يف تعلم ) ٣(مؤسسة اللغة، ومعمل اللغة، واملكتبة، وبيئة اللغوية 
  .اللغة العربية

 اداء عمل المحاضر في الفصل -١
 بيانات المقابلة  )أ 

اداء عمل احملاضر يف الفصل له اثار يف ترقية كفاءة الطلبة 
على كل احملاضر ان يستعد بإستعداد مدخل ولذلك وجب . مباشرا

. واسرتاتيجة وطرقية ووسائل التعلم مناسبة مبواد التعلم وظروف الطلبة
يشرح  ٢٠٠٣لسنة  ٢٠ ة، وفقا للقانون رقمامعيف اجل علم واحملاضراملك
مسؤول عن ختطيط وتنفيذ عملية التعلم، ذي من املهنيني ال هواملعلم  ان

يف  اخلدمةالتدريب، وإجراء البحوث و تنفيذ وتقييم نتائج التعلم، و 
تمع، وخاصة للمعلمني يف اجل حماضرة  ٩٨ولذلك قالت زليخا. امعةا

عن مدخل واسرتاتيجية  قسم تعليم اللغة العربية يف درس علم اللغة
  :وطريقة ووسائل التعلم استخدمتها يف الفصل 

لبة والطريقة استخدام املدخل اإلتصايل و اإلسرتاتيجية يركز على الط"
اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية يساعد الطلبة يف مجيع مهارة اللغة  
كتدرّب اإلستماع يعىن من استعمال اللغة العربية للغة اإلتصالية يف 
الفصل وتدرّب الكالم وجها على وجه بني الطلبة او بني الطلبة واحملاضر 

ن وظيفة اعطاه احملاضر عن مادة التعلم وكذلك تدرّب الكتابة والقراءة م
  ".يف الفصل

  : حماضر قسم تعليم اللغة العربية يف درس احملادثة ٩٩وقال ايضا حسدن
اّن االسرتاتيجية املستخدمة يف الفصل لتعليم اللغة العربية هي مناسبة "

ره بإجتياج  باملدخل يعين املدخل اإلتصايل، ويف استخدامه وّحده وطوّ
                                                        

  ١١.٠٠ساعة  )٢٠١٦يناير  ٦كندارى، ( املقابلة، ليخاز  ٩٨
  ١١.٠٠ساعة  )٢٠١٦يناير  ٥ كندارى،( املقابلة، حسدن حس ٩٩
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عي الطلبة اىل امليدان ونستعمل العامل كدرس احملادثة، استد. الطلبة
  ".للوسيلة وتدرّب الطلبة بينهم باملوضوع أعطاهم عن أشياء حوهلم

حماضرة قسم تعليم اللغة العربية قي  ١٠٠وكذلك قالت الدكتورة قريدة
    :درس النحو

ا يف " ّ استخدم اإلسرتاتيجية يركز على الطلبة تساعد الطلبة ان يكون فعلي
لفصل، كإعطاء الوظيفة على صناعة الكلمة او الفقرة مث تابع التعلم يف ا

  ". نصلحها مجاعة لكي يعرفوا ما خطأهم فيها
 استخدام .مهما دورا هلا العربية اللغة تعليم يف اسرتاتيجية

 وجيعل التعليم ظروف على يؤثر كبريا اختالفا ختتلف اليت االسرتاتيجيات
 حتتاج اليت األخرى لألشياء النسبةب أما .العربية اللغة تعلم يف دافع الطلبة

 يربط و إختار يف واإلحكام الدقة هو احملاضر قبل من فيها النظر إىل
  .املتاحة األدوات أو اإلعالم وسائلو  ة،صخو  ة،مباد

واالحوال األخرى تساعد احملاضر تعليم اللغة العربية يف الفصل 
عليم اللغة هي عدد الطلبة يف الفصل قليال وكذلك املدخالت يف قسم ت

العربية اكثرهم متخرجني من املعهد وهذا تسهيل احملاضر لتعليمهم 
وهي حماضرة قسم  ١٠١وقالت الدكتورة فاطرة. وإرشادهم واحدا فواحدا

  :تعليم اللغة العربية يف درس الرتمجة
العوامل املساعدة يف ترقية كفاءة الطلبة هي تصبح املدخالت احسنا "

متخرجني من املعهد، وعدد ) الطلبة(دخالت عام بعد عام يعىن معظم امل
  ".الطلبة الصغرية يف الفصل تسهيل إلرشادهم يف التعلم واحدا فواحدا

  

                                                        
   ١٢.١٠ساعة  )٢٠١٦يناير  ١١ كندارى،( املقابلة، قريدة ١٠٠
    .١١ساعة  )٢٠١٦يناير  ٦ كندارى،( املقابلة ، فاطرة واحدة ١٠١
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التعلم يركز على الطلبة هو مهم يف ترقية كفاءة الطلبة يف عملية     
ما يف ادارة التعلم املساعدة  ّ التعلم، لذلك يكون حتّد احملاضر ثقيال السي

 transmitter of(ة وليس االّ كملقى املعرفة اىل الطلبة على دفع فاعلية الطلب

(knowledge.         

  بيانات المالحظة  )ب 
ومن املالحظة اقامتها الباحثة يف الفصل عن مدخل واسرتاتيجية 
و طريقة ووسائل التعلم املستخدمة باحملاضر وكذلك عن مناخ التعلم يف 

  . ١٠٢الفصل
م ويصف اّن الطلبة تقّدم بالوظيفة على صنا عة الكلمة عن فكر

ا  لزيادة خصة التعلم قبل العطلة على قدر مخس عشرة دقيقة مث جيمعو
ويصلحون يف الفصل مع احملاضر وهذا يهدف إىل فهم الطلبة عن 

ا اإلصالح عن قواعد يف الكلمة واما . خطإهم يف الكلمة صنعوها وامّ
مل يستعمل  وبعص احملاضر. وسيلة التعلم املستخدمة هو احملاضرة نفسها

LCD  لوسيلة التعلم يف الفصل وهذا يسبب من اقل عددLCD  ويؤّثر
اليستطيع استماله لوسيلة التعلم وكذلك  على اكثر التعلم يف الفصل

يسبب على صعوبة احملاضر لعدم ملول يف التعلم الذي يؤثر على قليل 
م يف اللغة العربية  . دافعية الطلبة يف ترقية كفاء

اتيجية التعلم املناسبة يف تعلم اللغة العربية تساعد استخدام اسرت 
على حصول نتائج التعلم حسنا ويستطيع على ترقية كفاءة الطلبة يف 
اللغة العربية قليال فقليال، كإستعمال اللغة العربية لوسيلة اإلتصالية يف 
الفصل يساعد الطلبة على تعويد يف استعمال اللغة العربية للغة اإلتصايل 

  .لطلبة وبني الطلبة واحملاضربني ا

                                                        
  ٢٠١٦ري يناي ١٨ينايري و ١٣ينايري و ١١املالحظة،  ١٠٢
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وقد استخدم حماضر قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية 
ولذلك ليس فيه . احلكومية كندارى النظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية

لكن ) اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة(تفصيل يف تعليم اربع املهارات 
واحد وليس فراق بينهم كمهارة يف تعليمها جيمع احملاضر يف درس 

  .اإلستماع يف درس واحد ومهارة الكالم يف درس واحد
، اضرواحمل ةبالطلهو التفاعل بني  اجلامعة اساساويتم تنفيذ التعلم يف 

ا  ةاجلامعة أو اليت توفرها تاحاملية ربو در التعلم يف بيئة تاوكذلك مص على أ
ومن أجل حتقيق الرؤية اليت مت  يف حتقيق أهدافهاو  الرسالةحماولة لتنفيذ 

احملاضر وخصائص  ان اداء عمل الفصليف  التطبيقيف مستوى . هاتعيين
 اضراحملسلطة التعلم، وقوة و سيكون عامال رئيسيا يف فعالية عملية  ةلبالط

ستخدم كأساس إلمالء كيفية عملية التعلم مما ينبغي يأن ال ميكن فيه 
تاج إىل أن يكون حريصا على فهم حي اضراحمل ه انالقيام به، ولكن بدال من

، ألنه يف حنو الطلبة يف الفصل التعلمنظام ومستندة  ةبالطلخصائص 
، هتعليمويتم يتعلم ينبغي أن  من الذي هو ان الطلبةسياق النظام، 

اليت من التعليم العايل  الرئيسية املخرجات والنتائج ان الطلبة هو وكذلك
   .ةاجلامعا  تمت

عمل احملاضر يف الفصل له دور مهم يف ترقية كفاءة الطلبة ان اداء 
يف اللغة العربية، وليس االّ يف اتصال التعلم ولكن البّد لتوريط من مجيع 

لذلك وجب على احملاضر اعّد اعدادا كامال من . احوال عملية تعلم الطلبة
  ادة على اختيار املدخل والطريقة ووسائل التعلم واملواد املناسبة بالطلبة وزي
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ذالك وجب على انتهاز خصة الدروس والوظيفة املنزيلية ودعامة التعلم 
  .  لكي يستطيع الطلبة ان يقوم بعملية التعلم على حنو افضل

ومن املالحظة اقامتها الباحثة مبحاضرى قسم تعليم اللغة العربية     
باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى فتنتج البيانات ان اداء عمل 

  :اضر يتكون من احمل
 مدخل التعلم  )١(

ان املدخل اإلتصايل يف تعليم اللغة يساعد الطلبة يف ترقية مهارة 
الكالم والكتابة اليت تتكون من استيعاب كلّ جوانب اللغة 

ا ا ومعانيها واصوا لذلك . العربية وهي كقواعد اللغة ومفردا
 اكثر من حماضرى قسم تعليم اللغة العربية يستخدم املدخل
اإلتصايل يف التعليم، الن عندهم ان املدخل اإلتصايل قد احتوى 

وهذا يدّل على . من جوانب اللغة العربية اليت حيتاج اىل الطلبة
استعمال اللغة العربية يف الفصل لوسائل اإلتصال بني احملاضر 
والطلبة ويهدف اىل عادة استعمال اللغة العربية وعدم سخيف 

، وكذلك على اعطاء الوظيفة املباشرة يف يف استعماهلا عند الطلبة
الفصل كتابةً لصناعة اجلملة او الفقرة عن موضوع التعلم واعطاء 
اإلصالح بعدها اذا توجد األخطاء لكي يعرف الطلبة ما 

  .أخطأهم ويصلحها
 اسرتاتيجية التعلم )٢(

ان اسرتاتيجية تركز على الطلبة هي االسرتاتيجية اليت جتعل الطلبة 
تعلم واما احملاضر يكون املسهِّل يف التعلم، واستخدام فاعال يف ال

حماضر قسم تعليم اللغة العربية هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم طلبة 
قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى، 
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وهذا يدّل على تقسيم الطلبة اىل الفرقات وكلّ فرقة موضوع 
م باللغة واحد مث يقّدم الطلبة هذا امل وضوع او املواد مع اصحا

واما هدفه لكي يكون الطلبة اجتهادا على نفسهم اكثرا . العربية
مما يناله من احملاضر يف الفصل لفهم وحبث عن مواد موضوع 

م م يستطيعون ان يرقيوا كفاء   .التعلم وكذلك ا
 طريقة التعلم )٣(

ة عند استخدام الطريقة يف التعلم البّد ليناسب بأحوال الطلب
التعلم الن استخدام الطريقة اجليدة ميكن احلصول اىل اهداف 

واستخدم حماضر قسم تعليم اللغة . التعلم واحسن نتيجة التعلم
العربية الطريقة اإلنتقائية وهو جيمع طريقة او طريقتان او طريقات 
يف طريقة واحدة، وهذا يدّل على صناعة اجلملة او الفقرة بالطبة 

ها احملاضر يف كالم الطلبة اذا يوجد فيه اخلطأ مث يقرأه ويصلح
ويعيد الطلبة ككالم احملاضر يف إصالحها وكذلك استخدام اللغة 
العربية يف شرح مواد التعلم وإصالح خطأ الطلبة وهذا يصف ان 
احملاضر جيمع طريقتني ومها طريقة القراءة وطريقة السمعية 

  .والشفوية
 وسائل التعلم )٤(

علم هي زيادة رغبة الطلبة يف التعلم ان اهداف وسائل الت
وتساعد احملاضر يف القاء مواد التعلم لكي يكون التعلم جذب 
قلوب الطلبة ويؤثر على زيادة معرفتهم لذلك استخدام وسائل 
التعلم املتنوعة واملناسبة مبواد التعلم والطلبة هي واجبة على 

لغة العربية احملاضر، لكن ان تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم ال
باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى مل يكن استخدام وسائل 



٨٢ 
 

 

 

اقل من حاجة  LCDالتعلم مرارا الن عدد وسائل التعلم ك 
استخدامه وهذا جيعل على جو التعلم ملوال عند الطلبة وهو 
يصف من بعض الطلبة اليهتم اىل احملاضر واصحابه الذي يقدم 

  . مواد التعلم يف احملاورة
 ناخ التعلم م )٥(

ولو تكون اسرتاتيجية التعلم املستخدمة باحملاضر جيدة لكن يف 
تطبيقها البّد للمحاضر ان يهتم ايضا اىل مناخ التعلم الن 
احملاضر هو مسؤول عن توفري مناخ التعلم يف غرفة التعلم وهذا 
حيتاج اىل كفاءة احملاضر يف ادارة الفصل حني التعلم، الن مناخ 

يستطيع ان يزيد دافعية الطلبة من بداية الدرس اىل التعلم اجليد 
مواها يف بيتهم  ايته لكي يكون الطلبة محاسيا يف اعادة ما تعّل

م يف اللغة العربية   .ويؤثر على ترقية كفاء
ومن املالحظة وجدت الباحثة ان مناخ التعلم مل يكن رغبة دائما 

اتيجية يف  عند الطلبة وانه يسبب على استخدام متساوية اإلسرت 
كلّ لقاء الدرس باحملاضر فيجعل مناخ التعلم ملوال لذلك 
استخدام اإلسرتاتيجية املتعددة يف تعليم اللغة العربية عند احملاضر 
هي واجبة الّن من مناخ التعلم يساعد على زيادة دافعية الطلبة 

  .يف اتباع التعلم
على استختدام اإلسرتاتيجية املتعددة يف التعليم هي واجبة 

احملاضر الن استخدام إسرتاتيجية التعلم متساويا يف كل لقاء 
م قد عرفوا عن عملية التعلم  الدرس جيعل ملول لدى الطلبة ال
اليت سيستخدم باحملاضر وهذا يؤثر على وجود مناخ التعلم غري 

         .   مساعد وتنقص على دافعية الطلبة يف الفصل
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 بيانات اإلستبانة  )ج 
 اتيجية تعليم االستماع اسرت  )١

  الفئات
(Kategori) 

 ترداد
(Frekuensi)  

 يف املئة
(Persen)  

صحيح يف 
 املئة

(Valid Persen)  

 مرتاكم يف املئة
(Kumulatif 

Persen)  

  ٧٥  %٧٥  ٦  ناقص
  ٢٥  %٢٥  ٢  جيد  ١٠٠

  ١٠٠  %١٠٠  ٨  كامال
طلبة يقولون ان اسرتاتيجية تعليم اإلستماع مملة الن  ٨من  ٦ 

تعليم اإلستماع االّ يسمع من كالم احملاضر ومل يسمع من الناطق يف 
العريب، وكذلك مل يستخدم احملاضر وسيلة التعليم كاألغنية العربية او 
احملادثة من الناطق العريب وباقيهم يقولون ان اسرتاتيجية تعليم اإلستماع 
م يف  جيدة الن ولو اال من كالم احملاضر قد استطاع ان يرقي كفاء

الطلبة حيتاجون على  من% ٧٥حول  وهذا يبني ان. مهارة اإلستماع
اإلسرتاتيجية األخرى من اإلسرتاتيجية املستخدمة باحملاضر االن لتعليم 
مهارة اإلستماع، ويسمى ان اإلسرتاتيجية املستخدمة لتعليم مهارة 

م يف اللغة العربية اإلستماع مل يكن فعالية عند الطلبة يف  ترقية كفاء
م مل حيتاجوا اىل اإلسرتاتيجية اجلديدة يف تعليم % ٢٥و يقولون ا

 .االستماع
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 اسرتاتيجية تعليم الكالم )٢

  الفئات
(Kategori) 

 ترداد
(Frekuensi)  

 يف املئة
(Persen)  

صحيح يف 
 املئة

(Valid Persen)  

 مرتاكم يف املئة
(Kumulatif 

Persen)  

  ٣٧.٥  %٣٧.٥  ٣  ناقص
  ٦٢.٥  %٦٢.٥  ٥  جيد  ١٠٠

  ١٠٠  %١٠٠  ٨  كامال
طلبة يوافقون ان اسرتاتيجية % ٦٢.٥او حول  ٨من  ٥واما  

تعليم الكالم جيدة الن بعض احملاضر يف تعليم اللغة العربية قد استخدم 
اللغة العربية للغة اإلتصالية يف الفصل ويؤثر على دافعية الطلبة يف 

من الطلبة % ٣٧.٥او حول  ٣استعمال اللغة العربية يف الفصل واما 
يقولون ان اسرتاتيجية تعليم الكالم مل يكن جيدة الن مل يستخدم 

وهذا . فيكون تعليم الكالم مملة LCDاحملاضر بوسيلة التعليمية كصوار او 
يدّل على اسرتاتيجية تعليم الكالم جنحت لكثري من الطلبة فصارت 

  .جيدة يف ترقية كفاءة الطلبة يف الكالم
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 يم القراءة اسرتاتيجية تعل )٣

  الفئات
(Kategori) 

 ترداد
(Frekuensi)  

 يف املئة
(Persen)  

صحيح يف 
 املئة

(Valid Persen)  

 مرتاكم يف املئة
(Kumulatif 

Persen)  

  ١٢.٥  %١٢.٥  ١  ناقص
  ٨٧.٥  %٨٧.٥  ٧  جيد  ١٠٠

  ١٠٠  %١٠٠  ٨  كامال
طلبة يقولون ان اسرتاتيجية تعليم  %٨٧.٥او حول  ٨من  ٧و 
فيسبب دة الن وجد اإلصالح لكل األخطأ يف قراءة الطلبة القراءة جي

على ترقية   وها ويؤثرما أخطأهم يف القراءة ويصلح ان يعرف الطلبة
يقول ان % ١٢.٥ة الطلبة يف قراءة اللغة العربية واما باقيهم حول كفاء

اسرتاتيجية تعليم القراءة مملة الن استخدام مبتساوية اإلسرتاتيجية يف كلّ 
ا . مهارة القراءةتعليم  وهذا يصف ان اسرتاتيجية تعليم القراءة جيدة ال

م يف القراءة   .جنحت لكثري من الطلبة يف ترقية كفاء
ا جيدة  واما يف اسرتاتيجية تعليم الكتابة يوافق مجيع الطلبة ا
الن اكثر وظيفة اللغة العربية حيتاج على الكتابة وكذلك وظيفة دروس 

لفصل البّد لكتابة اللغة العربية ويصلح األخطأ مجاعة اللغة العربية يف ا
وهذا . باحملاضر يف الفصل فيكون الطلبة يعرفوا ماأخطأهم يف الكتابة

ا كافية يف ترقية كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة   . يصف ا
طلبة يقولون ان االسرتاتيجية  ٨من  ٦ومن بيانات اإلستبانة ان 

يت استخدمتها احملاضر يف تعليم اللغة العربية العامة من مجيع املهارات ال
م يف اللغة العربية،  دة، وتساعدهم يف فهم اللغة العربية وترقية كفاء ّ جي
واما بقيهم يقولون ان االسرتاتيجية املستخدمة باحملاضر يف تعليم اللغة 
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العربية مملة ويؤثر على ان ينقص دافعية التعلم يف الفصل وكذلك ينقص 
  .اد التعلميف فهم مو 
  

 بيانات نتائج اإلختبارات النصفية  )د 
ومن بيانات قبله قد ظهر ان اداء عمل احملاضر كاستخدام 

ظرها من ويستطيع ان ين اسرتاتيجية التعلم املستخدمة باحملاضر جيدة
يف دروس اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية طلبةمعدل الفصل ل نتائج

:  
  

  

  
  معدل نتائج االختبارات النصفية لدروس اللغة العربية  :  ٤.١الرسوم البيانية   

  :واما معياره 
  غري جيد/ناقص=   ١.٩- ١
  جيد=   ٢.٩- ٢
  جيد جدا=   ٣.٩- ٣
  
  

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

النحو الصرف المحادثة المطالعة

معدل نتائج االختبارات النصفية لدروس اللغة العربية

معدل نتائج االختبارات 
النصفي لدروس اللغة العربیة
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  ممتاز=     ٤
ا جيد  ومن معياره يصف على معدل نتائج الطلبة لدروس اللغة العربية ا

ودرس الصرف  ٣.٣وهي درس النحو  ٣جدا الن تصل النتائج فوق 
ا تصف عن  ٣.٥ودرس املطالعة  ٣.٦احملادثة ودرس  ٣.٣ وكذلك ا

جيدة إسرتاتيجية التعلم املستخدمة باحملاضر يف الفصل قد رقّى على  
  .كفاءة الطلبة يف اللغة العربية

  
 المرافق المساعدة في تعلم اللغة العربية -٢

 بيانات المقابلة  )أ 
ئة املرافق املساعدة كمعمل اللغة واملكتبة ومؤّسسة اللغة والبي

ا تساعد  ّ اللغوية هلا دور مهم يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية، ا
الطلبة يف التعلم ذاتيا وتكمل فهمهم يف اللغة العربية من الكتب يف 
ّ معرفة اليت وجدوها عن اللغة  املكتبة والتعلم يف معمل اللغة و تطبيق كل

. يف البيئة اللغوية العربية يف األنشطة املستخدمة مبؤّسسة اللغة وكذلك
  : ١٠٣وقالت الدكتور فاطرة

العوامل املساعدة يف ترقية كفاءة الطلبة هي تصبح املدخالت احسنا "
متخرجني من املعهد، وعدد ) الطلبة(عام بعد عام يعىن معظم املدخالت 

. الطلبة الصغرية يف الفصل تسهيل إلرشادهم يف التعلم واحدا فواحدا
ل اللغة مل يكن استخدامه ومؤّسسة اللغة مل والعوامل السلبية هي معم

تكن حتقيقها وليس فيه حلّ املشكالت لقسم تعليم اللغة العربية يف ترقية 
كفاءة الطلبة يف اللغة العربية وليس فيه اتساق يف نظام برنامج العلوم 

  ،املتكافية لتعليم اللغة

                                                        
  ١١.٠٠ساعة ) ٢٠١٦يناير  ٦كندارى، ( املقابلة، فاطرة واحدة ١٠٣
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اال يف ترق ّ ية كفاءة الطلبة ملّدة فرتتني الذى قد حما النّه يعترب مل يكن فع
  ".يف اللغة العربية فيسبب على دعم واحد من ميدان اللغة

  :حماضر قسم تعليم اللغة العربية يف درس احملادثة ١٠٤وبّني حسدن
ة التعلم " ّ العوامل املساعدة لرتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية هي دافعي

قليل امليدان يف الفصل ودعم من رئيسة الكلية، واما العوامل السلبية هي 
لرتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية كمعمل اللغة الذى مل نستطع ان 
نستعمله وكذلك قليل الدعم يف جوّ التعلم كسخيف يف إستعمال اللغة 
العربية يف الفصل بني الطلبة إالّ يؤمر باحملاضر ىف إستعماهلا، الّن بعض 

ة العربية للغة اإلتصالية يف احملاضر يستعمل اللغة اإلندونيسيا اكثر من اللغ
  ". الفصل وكذلك ليس فيه البيئة اللغوية لتعويد على اللغة وتطبيقها

طالبة قسم تعليم اللغة العربية يف الفرتة الثالثة عن  ١٠٥وقالت رزقيانا
  :معمل اللغة 

اّن معمل اللغة مل يكن نستعمله، ميكن إالّ نستعمله ملكان التعلم لكن "
يف معمل اللغة، ونتعّلم فيه كي نتعّلم يف الفصل  ليس إلستعمال ادوات

ا كما عرفت من ماض   ".  وليس استعماله كإستعمال معمل اللغة عامّ
  : ١٠٦وكذلك قال هدايات

العوامل املساعدة والسلبية يف ترقية كفاءيت يف اللغة العربية هي بقراءة  "
قدميا  كتب عن اللغة العربية او مجيع الكتب باللغة العربية، جدبدا ام

  لكن يف
  

                                                        
   ١١.٠٠ساعة ) ٢٠١٦يناير  ٥كندارى، ( املقابلةحسدن حس، ١٠٤

   ١٠.١٥ساعة ) ٢٠١٦يناىي  ١٥كندارى، ( املقابلةرزقيانا،  ١٠٥
    ١١.٠٠ساعة ) ٢٠١٦يناىي  ٢١كندارى، ( املقابلةهدايات،  ١٠٦
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املكتب وجدت هذه الكتب االّ قليال منهم وهذا كان من العسري ان 
  ". يعمل الوظبفة يف اللغة العربية من احملاضر

  
  بيانات المالحظة  )ب 

ومن املالحظة عن املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية الىت 
ت تتكون من معمل اللغة واملكتبة ومؤسسة اللغة والبيئة اللغوية وجد

الباحثة ان املرافق املساعدة يف ترقية كفاءة الطلبة بقسم تعليم اللغة 
العربية مل تكن فعالية وكاملة، وان املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية 

  : وكذلك يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية هي 
 معمل اللغة  )١(

اءة معمل اللغة انه واحد من العوامل املساعدة يف ترقية كف
الطلبة يف اللغة العربية وهو بتعلم فيه يساعد احملاضر والطلبة من 
ل احملاضر يف القاء مواد التعليم عن اربع  ملول يف التعلم ويسهّ

 األذن تدريبوكذلك يساعد الطلبة يف . مهارات اللغة العربية
ويساعد  الكالم يسهلمن الناطق األصلي و  اللغة مساع على

 يسهلتعلم اللغة العربية و  يف ة الطلبةعلى زيادة رغب احملاضر
ويف استخدام معمل اللغة وجب على احملاضر ان . التعلم عملية

والتعلم يف معمل  .يقدم طريقة التعلم املناسبة لتعليم اللغة العربية
اللغة هو مواصلة وتطبيق من نظارية اليت وجدت الطلبة يف 

ذا معمل اللغة سلبية اذا كان مل يسد هوتكون العوامل ال. الفصل
لكن معمل . كاملرافق املساعدة يف تعلم الطلبة عن اللغة العربية

  اللغة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى مل
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وان ادوات معمل اللغة . يستخدمه لعملية تعلم اللغة عند الطلبة
   ١٠٧.هي جيدة ومل حيّققه للتعلم خاصا يف تعليم اللغة العربية

 املكتبة  )٢(
 بأنفسهم املعلومات الستخراج طلبةلا أمام الفرصة تبةاملك نتاجوت

واسهام يف ترقية  . الذايت مالتعل مبدأ إثراء على يساعدهم ما وهذا
م يف اللغة العربية ذاتيا بقراءة الكتب املتنوعة عن اللغة  كفاء
العربية وتكون املكتبة مصادر العلوم عند الطلبة سوى التعلم يف 

لذلك ان املكتبة هلا . تعويد القراءة الفصل وكذلك تساعدهم يف
لكن . دور مهم يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية بتعلم ذاتيا

ا واحدا واكثرهم من ان كتب اللغة العربية يف املكتبة  االّ رّف
اكمال وحفظ الكتب وادوات املكتبة  .  الكتب القدمية

  .  ١٠٨كاملكاتب و الكراسي والرفور هي واجبة
 لغةمؤّسسة ال )٣(

ا تساعد  والبّد لتحقيق مؤّسسة اللغة الن من األنشطة تقدم 
تعاون بني قسم تعليم اللغة . الطلبة يف ترقية كفاءة اللغة العربية

رات  العربية ومؤّسسة اللغة وجب على تنفيذه لكي يكون فيه مقرّ
إضافية اليت تدعم على ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية الن 

ر  ات اإلضافية اليت جذب قلوب الطلبة يساعدهم على بأداء املقرّ
عدم ملول يف تطبيق العلوم ما وجدوها حني تعلموها من بعد 

م يف اللغة العربية لكن ان . وهذا يسبب على ترقية كفاء
  مؤّسسة اللغة مل

                                                        
  ٢٠١٦ينايري  ١٤املالحظة،  ١٠٧
  ٢٠١٦ينايري  ٦املالحظة،  ١٠٨
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تكن حتقيقها متواصال وهذا يصف من عدم األنشطة املتواصلة 
مع قسم تعليم اللغة الىت تؤدى مبؤّسسة اللغة او بتعاون 

  .١٠٩العربية
 البيئة اللغوية )٤(

وان البيئة اللغوية تساعد الطلبة على تعويد استعمال اللغة 
لوسيلة إتصالية بني الطلبة واحملاضر وهذا يساعد على ترقية  
كفاءة الطلبة يف اللغة العربية الن اللغة هي عادة يف اإلستخدام 

ة اإلسالمية لكن يف اجلامع .وهذا يبعد على ضياع اللغة
احلكومية كندارى مل توجد فيها بيئة اللغوية خاصا لطلبة قسم 
تعليم اللغة العربية او عاما جلميع الطلبة من الذى سيتعلم اللغة 

 اللغة تعليم بيئة "كقول علمان فاريس يف حبثه عن . العربية
 تنجارا نوسا الغربية ملبوك نرمادا احلرمني نور معهد يف العربية
 اللغة التعليم يف للنجاح وحتقق تؤثر اليت العوامل ان "الغربية
ا جاءت. اللغوية بيئة السيما البيئة هي العربية  وأحاطت ال
 العربية اللغة بيئة وجود تصبح تعليم يف والسياق اجلو وآتت
   .١١٠مهمة

الن املرافق املساعدة يف التعلم هلا سهم واشرتاك يف ترقية كفاءة 
ية فوجب على اصالحها لكي يستطيع ان يستعملها الطلبة يف اللغة العرب

الطلبة يف تعلمه وجيعل هذه املرافق تساعد على ترقية كفاءة الطلبة يف 
 .اللغة العربية
  
 

                                                        
  ٢٠١٦ينايري  ١٨املالحظة،  ١٠٩
  ٢٠١٦ينايري  ٦املالحظة،  ١١٠
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  بيانات اإلستبانة  )ج 
وان مجيع الطلبة يوافقون ان اكمال الكتب عن تعليم اللغة 

ية العربية واللغة العربية واجب الن الكتب الكاملة عن اللغة العرب
وتعليمها يستطيع ان يساعدهم يف عمل الوظيفة املنزيلية وزيادة معرفتهم 

  . عن اللغة العربية، وهذا يصف ان كتب اللغة العربية يف املكتبة ناقصة
وان مجيع الطلبة ايضا يوافقون لواجبة استعمال اللغة العربية يف 

م يوافقون بأداء البيئة اللغوية ال م الفصل وخارجه وهذا يسمى ا
م يف استعمال اللغة  حيتاجون على تطبيق اللغة لكي جيرى على عاد

م واحملاضر   .إلتصال بني اصحا
رات اإلضافية اإلبداعية وعدم  م يوافقون على اداء املقرّ وكذلك ا
م اليت  رات اإلضافية تستطيع ان يقوي كفاء امللول يف اتباعهم الن املقرّ

م يف اللغة  يناهلا يف الفصل بتطبيقها وكذلك يساعدهم يف ترقية كفاء
  . العربية

  
 اللغة العربية تعلمدافعية الطلبة في  -٣

 بيانات المقابلة  )أ 
ان دافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية هنا تتكون حني يف الفصل 
ويف األنشطة األخرى، ألن دافعية يؤثر على إرادة الطلبة يف تعلم اللغة 

  . وم واملعرفات اليت تعلموهاالعربية واتساقهم على حفظ العل
حماضر قسم تعليم اللغة العربية يف درس احملادثة  ١١١وبّني حسدن

:  

                                                        
   ١١.٠٠ساعة  )٢٠١٦يناير  ٥كندارى، ( املقابلة، حسدن حس١١١
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ة التعلم " ّ العوامل املساعدة لرتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية هي دافعي
يف الفصل ودعم من رئيسة الكلية، واما العوامل السلبية هي قليل 

الطلبة يف تعلم اللغة العربية   الضبط عند الطلبة حىت يأثر على اتساق
ا على  كإجراء فرقة التعلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية اليت أنشأ

  ".متهيديهم لكن تبقي على فرتة عديدة
  :مديرة كلية الرتبية وعلم التعليمية ١١٢وقالت ايضا الدكتورة قريدة  

م بعدها وكذ" لك دافعية والكفاءة األول للطلبة تؤثر على ترقية كفاء
قليل الضبط عند الطلبة يف اعادة تعلم اللغة العربية اليت قد تعلموها يف 

  ."الفصل وهذا يؤدى اىل قليل الدافعية عند الطلبة
ل عند الطلبة له دور مهم يف دافعيتهم التباع    ان الكفاءة األوّ

التعلم حني دراستهم يف اجلامعة الن الكفاءة األول يساعد على ترقية  
م بعدها    .وكذلك يؤثر على دافعيتهم يف  التعلم كفاء

  :طالبة قسم تعليم اللغة العربية يف الفرتة الثالثة ١١٣وقالت رزقيانا  
ان التعلم يف الفصل اشعره بامللول احيانا الن استخدام اسرتاتيجية "

التعلم متساوية يف كل اللقاء وعدم استخدام وسائل التعلم اإلليكرتونية 
 التعلم وكذلك مناخ التعلم الذي غري يسبب على نقص دافعييت يف

مساعد وانين اوافق ان اسرتاتيجية التعلم املستخدمة باحملاضر لكن 
استخدام متساوى االسرتاتيجية يف كلّ اللقاء صارت غري فعالية يف 

  ".التعلم
    

                                                        
  ١٢.١٠ساعة  )٢٠١٦يناير  ١١ كندارى،( املقابلة، قريدة ١١٢
  ١٠.١٥ساعة  )٢٠١٦يناىي  ١٥كندارى، ( املقابلة، رزقيانا ١١٣
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وهذا شرح لنا ان العوامل املؤثرة يف زيادة دافعية الطلبة يف التعلم 
التعلم املتعددة باحملاضر الن استخدام هي استخدام اسرتاتيجية 

  . اسرتاتيجية التعلم متساويا يف كلّ اللقاء جيعل ملوال عند الطلبة
قد بّني يف الباب الثاين عن دافعية الطلبة ان األحوال اليت تؤثر   

ا ايضا تساعد  دافعية النفر هي قدرة على اإلجناز وإرادة يف اإلجناز وا
لطلبة يف اللغة العربية الن اذا مل يكن للطلبة على حماولة ترقية كفاءة ا

ومن بيانات البحث ان العوامل . دافعية يف التعلم فسيكون التعليم رمادا
املساعدة والسلبية يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية هي دافعية 

ولرتقية . وضبط الطلبة يف اتباع عملية التعلم يف الفصل وخارج الفصل
لطلبة فيجب على رئيسة قسم تعليم اللغة العربية دافعية وضبط ا

وحماضروه يهتم على احتياج الطلبة يف تعلم اللغة العربية، اما رئيسة قسم 
تعليم اللغة العربية قبل ان يقرر او جيعل األنشطة البد هلا ان يعرف ما 
حيتاج بالطلبة وهي تسأهلم مالذي يستطيع ان يساعدهم يف ترقية  

م يف اللغة العربية، وكذلك احملاضر يف تعليمه البّد ليهتم  كفاء
. ماالسرتاتيجية املناسبة حبال الطلبة يف الفصل وليس مايناسب عنده

لذلك جيب على رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ومجيع احملاضر ان يبنو 
وكذلك مبعرفة حاجات الطلبة يف ترقية كفائتهم . احسن اإلتصال بالطلبة

يستطيع على رئيسة قسم تعليم اللغة العربية لتسّد يف اللغة العربية 
 .األنشطة املناسبة عن اللغة العربية
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 بيانات المالحظة  )ب 
عن دافعية الطلبة يف الفصل  ومن املالحظة اليت اقامتها الباحثة

م طلبة قسم تعلي بعض وجدت ان ١١٤وخارج الفصل حول بيئة اجلامعة
ل يكون محاسيا من بداية الدرس اللغة العربية يف عملية تعلمهم يف الفص

اية الدرس م يشعرون بامللول اىل  وهذا يدّل على . ويف وسط الدرس ا
قليل دافعية التعلم لدى بعض الطلبة الىت تسببها من متساوي عملية 

ولو يكون الطلبة يهتم على شرح احملاضر . التعلم وجيعل ملوال يف التعلم
نهم ينقص يف احلماسة وهذا او اصحابه الذين يقدمون مقالتهم لك

  :يسبب من 
 استخدام اسرتاتيجية التعلم متساويا يف كلّ لقاء الدرس )١(
      مناخ التعلم املخيف )٢(

، ةبر قدر كبري من الدافعية لدى الطلحيتاج تنفيذ الدرس إىل تواف
ومن خالل طرح  ةبارة االنتباه والدافعية لدى الطلإث اضرويستطيع احمل

يف جريدة  اضرأو عرض يقوم به أو ما يقرؤه احمل بعض األسئلة عليهم،
أو صحيفة يومية، وإىل ذلك من وسائل رفع الدافعية على أن تكون 
ذلك يف بداية الدرس خالله، وكل ذلك يؤدي إىل االستعداد والرتكيز 

حينئذ أكثر قابلية  طلبةوضوع جمال الدراسة، ويكون الواالهتمام مب
قد هيًا  اضرة ونشاط ويكون بذلك احملثر حيويللمشاركة يف املوقف وأك

   .للدرس وجعلهم أكثر استعدادًا للتعلم ةبالطل
متابعة  وادوهى حتدد م لدى الطلبةة الدافعي جهد على زيادة

   يفة الدافعي وزيادة.ملهمة أو عمل حبماس وبشغف أو برتاخ وتكاسل ةلبالط

                                                        
    ٢٠١٦ينايري  ٢٦ينايري حىت  ٤املالحظة،  ١١٤
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 ةبفالطل ،أدائهامعينة واملثابرة يف للقيام بأنشطة  ا هيومبادر  ئهابادم
ا ويزداد احتمال و يزداد احتمال بدأهم يف مهمة يريدون بالفعل  القيام 

 .ولو واجهوا عوائق املهمة حىت إمتامها وإجنازها االستمرار يف أداء هذه
حتسن الدافعية جتهيز املعلومات واملعارف فهى تؤثر يف نوع املعلومات 

يغلب أن  ةبمن الطل فعية العاليةالىت تتناول ويف طريقة تناوهلا و ذوو الدا
ينتبهوا إيل املوضوع الذي يهمهم واالنتباه أساسي يف حتصيل املعلومات 
يف الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة األمد وهم حياولون أن يفهموا املادة 

 ةبوالطل.  من املعرفة السطحية هلاوأن يتعلمون علي حنو له معىن بدال
يف السعى للحصول علي مساعدة إلجناز  ذوو الدافعية أكثر أحتماال

ا وقد يطلبون توضيحا واستيضاحا أو مزيداً من  مهمة حني حيتاجو
 ةبالنتائج والعواقب الىت تعزز الطلحتدد الدافعية  .الفرص للممارسة

لتحقيق النجاح األكادميي أزداد  ةبتدعمهم وكلما ازدادت دافعية الطلو 
زداد قلقهم خشية اممتاز و  م سوف حيصلون علي تقديرفخرهم بأ

يف أن حيرتموا  ةبة منخفضة وكلما أزدادت رغبة الطلاحلصول علي درج
داد معىن العضوية يف اجلماعة ز ام وأن يلقوا قبوال لديهم، اصحامن قبل 

  .صحابزداد أمل السخرية من قبل االا، و 
ودافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية البّد لنا ان ننظره يف خارج 
م يف اللغة العربية  الفصل، ولو مل يكن كلّ الطلبة جيتهد يف ترقية كفاء
لكن اكثر منهم من جيتهدون حيتاجوا اىل االنشطة اليت تستطيع ان 

وان . تساعدهم يف تعلم اللغة العربية خارج خصة التعلم يف الفصل
دافعية الطلبة خارج الفصل او خارج خصة التعلم يف الفصل عالية وهذا 

ى اىل اجعال فرقة تعلم اللغة العربية بينهم وقراءة كتب اللغة العربية يؤد
  .يف املكتبة وتعلم اللغة العربية مع الطلبة املاهرة عندهم
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بسبب التأثريات األخرى : تؤدى الدافعية إيل أداء حمسن
والسلوك املوجه لتحقيق هدف ، والطاقة واجلهد املبذول ، واملبادرة 

. ما تؤدى الدافعية إيل أداء حمسن كثرياً   ،املعرىف والتعزيزيز واملثابرة والتجه
  : فوائدها 

 يقبلون على التعلم  ةبجتعل الطل )١(
 تقلل من مشاعر مللهم وإحباطهم  )٢(
 تزيد من مشاعر محاسهم واندماجهم يف مواقف التعلم  )٣(

أن تعلم طالبا ليس  ،إن مل يكن مستحيال ،من الصعب جدا
ا للتعلم واملشاركة  ةبنمية دافعية الطلبدأ بتيف. لتعلملديه دافعية ل واستثار

إلثارة  ةاسرتاتيجي يف أنشطة الفصل، مستخدما كافة ما تراه مناسبا من
  : للتعلم  ةبدافعية الطل

 التنويع يف اسرتاتيجية التدريس  )١(
  طلبةبط املوضوعات بواقع حياة الر  )٢(
  ةبلب التفكري مع تعزيز إجابات الطلإثارة األسئلة اليت تتط )٣(
ربط أهداف الدرس باحلاجات الذهنية والنفيسة واالجتماعية  )٤(

 للمتعلم 
 التنويع باملثريات  )٥(
 يف التخطيط لعملهم التعليمي  ةبمشاركة الطل )٦(
 استغالل احلاجات األساسية عند املتعلم ومساعدته على حتقيق ذاته  )٧(
 بنتائج أعماهلم فور االنتهاء منها  ةبتزويد الطل )٨(
 وختطيطها بشكل مناسبإعداد الدروس وحتضريها  )٩(
م ومشاركتهم بانفعاهل ةبالشعور مبشاعر الطل )١٠( م ومساعد م ومشكال

ا    .معاجلتها وتدريبهم على استيعا
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 بيانات اإلستبانة  )ج 
رات  وكلّ طلبة قسم تعليم اللغة العربية يوافقون على اداء املقرّ

رات اإلضافي ق باللغى العربية الن وجود املقرّ ة تساعد اإلضافية اليت تتعّل
م يف اللغة العربية، لكن البّد  الطلبة على زيادة دافعيتهم يف ترقية كفاء

رات اإلضافية اليت جيذب قلوب الطلبة وإبداعية   .ليهتم على املقرّ
ومجيع الطلبة يوافقون ان استعمال اللغة العربية يف الفصل 
 وخارجه مع اصاحبهم وحماضرى قسم تعليم اللغة العربية يساعدهم على
م يف اللغة العربية خاصا يف الكالم، الن  زيادة دافعيتهم لرتقية كفاء

   . استعمال اللغة مجاعة يؤثر على إرادة يف اجناز النتائج اجليدة يف الكالم
  

ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية في في  وحلولها مشكالتال:المبحث الثالث 
 ة الحكومية كندارىقسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمي

وقد اتى بيان قبله اّن الباحثة وجدت املشكالت يف ترقية كفاءة الطلبة يف 
اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية، كإصالح اإلسرتاتيجية ومرافق التعلم  
كتحقيق مؤّسسة اللغة ومعمل اللغة واكمال املكتبة وعدم البيئة اللغوية، لذلك 

قية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم تعليم تر جيب على حلول مشكالت 
  .اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

رات اإلضافية املناسبة بالطلبة والتعليم يف الفصل هو واحد من  اختيار املقرّ
رات إضافية يستطيع .كفاءة الطلبة يف اللغة العربية  حلول مشكالت ترقية من مقرّ

م كاملةالطلبة ان يست لكي حتقق املؤّسسة اللغوية فالبّد .مّدو ويعّربو عن كفاء
رات اإلضافية وكذلك جيب على    لقسم تعليم اللغة العربية يتعاون يف إختيار املقرّ
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م يف  رات اإلضافية مساعدة لرتقية كفاء اهتمام احتياج الطلبة لكي تكون املقرّ
ليم وتعلم اللغة العربية يف وكذلك اصالح نظام القسم عن تع. اللغة العربية

الفصل ام خارجه كأساس يف ختطيط اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة 
كصناعة النظام  لكي تكون اسرتاتيجيته تساعد الطلبة ظهرية، العربية هو مهم

كقول . عن واجبة استعمال اللغة العربية على الطلبة واحملاضر يف الفصل وخارجه
       :   عليم اللغة العربية يف درس احملادثة حماضر قسم ت ١١٥حسدن

واجب على احملاضر يف استعمال اللغة العربية بدوم كامل لكي يكون الطلبة "
مدفوعا يف استعمال اللغة العربية واملرافق اليت البّد إلصالحها كمعمل اللغة لكي 

طلبة يف يستطيع استخدامه وكذلك حتقيق مؤّسسة اللغة كميدان يف ترقية كفاءة ال
  ".اللغة العربية

إعطاء حلول املشكالت و اإلهتمام اخلاصة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
لرتقية كفائتهم يف اللغة العربية البّد لتحقيقه الّن اكثر من طلبة قسم تعليم اللغة 
العربية يشعر بانه يقصى جانبا بطلبة القسم األخر، وكذلك سّد املرافق الكاملة 

لغة العربية كزيادة كتب اللغة العربية يف املكتبة واستخدام معمل اللغة يف تعلم ال
حماضرة يف  ١١٦كدرس واجب يف تعلم اللغة العربية،  كقول الدكتورة فاطرة واحدة

    :    درس الرتمجة
وجود حلّ املشكالت اخلاصة لقسم تعليم اللغة العربية، وكذلك حتقيق مؤّسسة "

  ".قيق معمل اللغةاللغة واصالح مرافق اللغة كتح
ملّدة فرتتني عند الطلبة ) العربية واإلجنليزية(حيمى النظام اجليد كتعلم اللغة   

  اجلديدة هي واحد من حلول املشكالت من نقص امليدان لتعلم اللغة العربية او 

                                                        
  ١١.٠٠ساعة  )٢٠١٦يناير  ٥كندارى، ( املقابلة، حسدن حس ١١٥
    ١١.٠ساعة  )٢٠١٦يناير  ٦ كندارى،( املقابلة، فاطرة واحدة ١١٦
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محاية فرقة تعلم الطلبة ويدعمه لكي يكون فرقة تعلم الطلبة ان تبقى دائما الن 
صار على زيادة شجاعة ان يسأل شيء الذي اليفهم وكذلك تعلم بني الطلبة ف

  . جيعل حاال مرحيا للتعلم
      

  مناقشة نتائج البحث:  الرابعالمبحث 
ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية في  العوامل الداعمة والعائقة في  .أ 

 قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى
ة اجليدة هي اإلسرتاتيحية اليت تستطيع ان يصل اىل ان اإلسرتاتيجي

األهداف وكذلك ان اإلسرتاتيجية هي مجع احملاولة املستخدمة لتصل اىل 
إلنتاج الطلبة هلم الكفاءة األكادمية واملهنية يف قسمه البّد على  . األهداف

كلّ القسم ان يستخدم اإلسرتاتيجية حلصول على األهداف اليت تقدم 
ك قسم تعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية بقسم، وكذل

حيتاج اىل إسرتاتيجية اليت تساعد يف حتديد احملاوالت املناسبة بإحتياج الطلبة 
  .يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية

ومن بيانات البحث وجدت ان قسم تعليم اللغة العربية يف 
لطلبة يف اللغة العربية قد جعل زيادة اخلصة او اسرتاتيجية ترقية كفاءة ا

األنشطة يف خارج اخلصة النظمية وهي برنامج مقابلة اللغة العربية ومل تكن 
فيه األنشطة املساعدة غريهم سوى هذه برنامج مقابلة اللغة العربية، والبّد 
رات اإلضافية عن  لقسم تعليم اللغة العربية ان يسّد األنشطة االخرى كاملقرّ
اللغة العربية باشرتاك مع مؤّسسة اللغة او تدعم على األنشطة اليت اقام 
بالطلبة كفرقة تعلم اللغة العربية كي يستطيع الطلبة يف ترقية وتطوير كفائتهم 

عن تعليم  ٢٠١٢سنة  ١٢أساسي رقم  وجاء من نطام. عن اللغة العربية
ر الطلبة رغبة وموهبة وكفاء" ١فقرة  ١٣عايل فصل  م باألنشطة طوّ
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رات اإلضافية كجزء من العملية الرتبوية  ٤١وكذلك فصل ". النظامية واملقرّ
مصادر التعلم يف بيئة التعليم العايل وجب على سّدها وتسهيلها " ١فقرة 

رها واصالح اسرتاتيجية ترقية  ". وملكها باجلامعة مناسبة بقسم الذي طوّ
قسم تعليم اللغة العربية هو واجب، كفاءة الطلبة يف اللغة العربية اليت اقامها ب

والبّد لينظر اىل حاجة تعلم الطلبة يف إصالحها الن من بيانات اإلستبانة قد 
شرحت ان كثري من طلبة قسم تعليم اللغة العربية حيتاج اىل األنشطة األخرى 

  .واجلذب سوى التعلم يف الفصل ومقابلة اللغة العربية
ة يف اسرتاتيجيته لرتقية كفاءة الطلبة وكذلك ان قسم تعليم اللغة العربي

يف اللغة العربية الىت يؤثر مباشرا على الطلبة مل يقم باحملاولة اخلاصة سوى من 
ة يف كل اسبوع واداء ندوة الرتبوية عن تعليم اللغة  اداء مقابلة اللغة العربية مرّ

ية  العربية للمحاضر االّ من متهيدى ذاتيا مبحاضر قسم تعليم اللغة العرب
كإعطاء الفرصة على الطلبة ملن يريد ان يسأل عن اللغة العربية خارج خصة 

  .التعلم واستخدام اللغة العربية التصال بني احملاضر والطلبة
إسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية 

) ١(دّل على باجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري مل تكن فعالية وهذه ت
عدم اإلتساق يف حتقيق برنامج مقابلة اللغة العربية الىت اداته قسم تعليم اللغة 

ة يف كلّ اسبوع  ومل حتقق املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية  ) ٢(العربية مرّ
كمعمل اللغة ومؤسسة اللغة وهذا يسبب على صعوبة الطلبة يف زيادة 

ا تؤثر على ترقية كفاءة الطلبة يف معرفتهم عن اللغة العربية ذاتي ا وتطبيقا فأ
وكذلك مل تكن فيه حل املشكالت اخلاصة تسبب على ) ٣(الغة العربية 

تعليم يف الفصل وبرنامج مقابلة اللغة العربية هو حلّ الذي يساعد الطلبة يف 
م يف اللغة العربية ثابتا   .ترقية كفاء
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تم على ختطيط ووجبت على رئيسة قسم تعليم اللغة العرب ية ان 
اسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية الن يؤثر على ترقية جودة 

واما يف تطبيق اسرتاتيجيته البد . متخرجى قسم تعليم اللغة العربية مقبال
ليكون مستمرا ومتواصال لكي يصل على نتائج حسنة وتطبيقها من مسؤولية 

للغة العربية وخاصة على رئيسة قسم تعليم مجيع احملاضر وطلبة قسم تعليم ا
 .   اللغة العربية

 اداء عمل المحاضر في الفصل )١
ان اداء عمل احملاضر يف الفصل له دور مهم يف ترقية كفاءة 
الطلبة يف اللغة العربية، وليس االّ يف اتصال التعلم ولكن البّد لتوريط 

اضر اعّد لذلك وجب على احمل. من مجيع احوال عملية تعلم الطلبة
اعدادا كامال من اختيار املدخل والطريقة ووسائل التعلم واملواد 
املناسبة بالطلبة وزيادة على ذالك وجب على انتهاز خصة الدروس 

يقوم بعملية والوظيفة املنزيلية ودعامة التعلم لكي يستطيع الطلبة ان 
  . التعلم على حنو افضل

الرئيسية لتحويل وتطوير والعلماء مع املهمة  رّيب امل وه احملاضر
ونشر العلوم والتكنولوجيا، والفنون من خالل التعليم والبحوث وخدمة 

تمع   هلدي ان احملاضر، وكما األكادمييني )١٤/٢٠٠٥لقانون رقم ا(ا
ق فيه التكنولوجياو  العلوم تحويلل الوظيقة يف التعلم  ةبللطل مايتعمّ

 ترقيةو على تطوير  بنشاط ةبحىت يتمكن الطلالتعلم  جيعل مناخو 
م   ).١٢/٢٠١٢القانون رقم ( كفاء

وهذا يصف على حسن من هداء عمل احملاضر مايشتمل من 
  اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة وطريقة ووسائل التعلم، لكن ولو يكون
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نتائج الطلبة يف تعلم اللغة العربية جيدا لكن يف احلقيقة هناك 
تمه كاستعمال وسائل التعلم املشكالت اليت وجب على احملاضر ان يه

التكنولوجيا اليت مل يتم استخدامها يف تعلم اللغة العربية بقسم تعليم 
اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى تستطيع ان تساعد 
احملاضر يف زيادة رغبة الطلبة الهتمام شرح مواد التعلم وكذلك 

قة لكل لقاء الدرس وليس استخدام اإلسرتاتيجية املتعددة واملتفر 
استخدام متساوية اإلسرتاتيجية يف كلّ لقاء الدرس وهذا يسبب على 

  .  غري مساعد يف مناخ التعلم الذي يؤثر على دافعية الطلبة يف التعلم
احملاضر  ان اداء عمل الفصليف  التطبيقيف مستوى و 

وة التعلم، وقسيكون عامال رئيسيا يف فعالية عملية  ةلبوخصائص الط
ستخدم كأساس إلمالء كيفية عملية يأن ال ميكن فيه  اضراحملسلطة و 

تاج إىل أن حي احملاضر ه انالتعلم مما ينبغي القيام به، ولكن بدال من
يف  التعلمنظام ومستندة  ةبالطليكون حريصا على فهم خصائص 

 من الذي هو ان الطلبة، ألنه يف سياق النظام، حنو الطلبة الفصل
 املخرجات والنتائج ان الطلبة هو ، وكذلكهتعليمويتم علم يتينبغي أن 

   .ةاجلامعا  تماليت تمن التعليم العايل  الرئيسية
هم، وليس فقط يف جمال ميف الفصل هو  عمل احملاضرأداء 
مجيع جوانب أنشطة  من ملتشيولكن ينبغي أن  يف التعلم االتصاالت
ق  دا جيدايعّد احملاضر اعداللذلك البد  .ةتعلم الطلب على وهو تعمّ

وحتديد  التعلم ، فهم أهدافةالطلبخصائص ، وفهم التعلم وادم
 مناخظروف و  منمل تيشفصل ما التعلم املناسبة وإدارة ال ةاسرتاتيجي

  .التعلم
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ا جيد جدا الن  وان معدل نتائج الطلبة لدروس اللغة العربية ا
 ٣.٣ودرس الصرف  ٣.٣وهي درس النحو  ٣تصل النتائج فوق 

ا تصف عن جيدة  ٣.٥ودرس املطالعة  ٣.٦ودرس احملادثة  وكذلك ا
ى على كفاءة  إسرتاتيجية التعلم املستخدمة باحملاضر يف الفصل قد رّق

  .الطلبة يف اللغة العربية
ثها عن  اثار اداء عمل احملاضر "كقول ديتا ايو وينرسيه يف 

اسبة يف درس ومهارة التعليم على نشاط التعلم طلبة تعليم علم احمل
ان اداء عمل احملاضر ومهارة التعليم يف الفصل " القنون اخلاص والتجارة

واما % ١٨,٦له اثار إجيايب على نشاط تعلم الطلبة ويبني انه يعطى 
  .بقيه يؤثر من االحوال األخرى

  
 المرافق المساعدة في تعلم اللغة العربية )٢

اعد الطلبة يف ترقية  ان املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية تس
م يف اللغة العربية حني خصة التعلم وكذلك خارج خصة التعلم   كفاء
كاستخدام معمل اللغة لتعلم درس احملادثة او لتدريب استماع الطلبة 

لكن معمل اللغة يف تعلم اللغة العربية مل يكن . من ناطق العريب
تعليم اللغة العربية مساعدا يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية بقسم 

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى الن مل حيقق استخدامه كاحد 
. من وسائل التعليمية املساعدة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية

وان تعلم اللغة باستخدام معمل اللغة له تفريق بشكل بارز مع تعلم 
فا مولن يف رسالتها اللغة بدون استخدام معمل اللغة كقول يويون اي

اثار يف استخدام معمل اللغة على مهارة اإلستماع طلبة الفصل "عن 
ان يف الفرقة التجريبية " السابع يف املدرسة املتوسطة احلكومية ونوكرومو
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والفرقة  ٢١.١٣باستخدام معمل اللغة حيصل على ترقية نتيجة حول 
، وهذا ١٠.٧٨املراقبة عدم استخدام معمل اللغة حيصل على نتيجة 

يسمى ان تعلم باستخدام معمل اللغة يساعد على ترقية كفاءة الطلبة 
  .  يف اللغة العربية

جمموعٌة منظمٌة من مصادر املعرفة تكون متاحةً واملكتبة هي 
 نتاجوت ١١٧.تمع معرّف من أجل البحث واالطالع واالستعارة

 بأنفسهم اتاملعلوم الستخراج طلبةلا أمام الفرصة املدرسية املكتبة
 تنشئة على وتساعد. الذايت التعليم مبدأ إثراء على يساعدهم ما وهذا
 أهدافها خالل وتوجيهها املهاراتة تنمي على تعمل من لبةالط

ال ففي التعليمية  ميول لتنمية واالطالع بالقراءة واالستعانة الرتبوي ا
ا عن اللغة واملكتبة تساعد على الطلبة يف تعلم ذاتي. القرائية الطلبة

العربية، لكن ان العناصر املهمة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية  
كندارى هي كتب اللغة العربية مل يكن كامال وهذا يؤثر على ترقية  

  .كفاءة الطلبة يف اللغة العربية الن يؤدى اىل قليل مصادر التعلم
ربية وان مؤسسة اللغة تكون املرافق املساعدة يف تعلم اللغة الع

الن هلا دور يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية خارج الفصل وهي 
رات اإلضافية اليت تستطيع ان يستمر ما نالوهم يف  باداءها جتعل املقرّ
ما مل  رات اإلضافية وكذلك يف بيئة اللغة وا الفصل وتطبيقها يف املقرّ

اللغة إلجراء حيققها بقسم تعليم اللغة العربية او بتعاون مع مؤّسسة 
رات اإلضافية والبيئة اللغوية   .هذه املقرّ

  
  

                                                        
117 https://ar.wikipedia.org/wiki/مكتبة diakses pada tanggal 2 November 2015 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 دافعية الطلبة في تعلم اللغة العربية  )٣
 يف املستخدمة الدافعية زيادة أساليب يفعلى تفكري  كنمي

 ،اخلارجو  من الداخل على متصل كانت لو كما الدراسة حجرة
ا م،طبيعيا بالتعل ترتبط اليت هي الداخلية الدافعية زيادة فأساليب  إ
ا التعلم عملية يف فطرية سواء أساليب السلوك  أو املعرفة يف أو ذا

من األنشطة تتعلق  فهي اخلارجية الدافعية زيادة أساليب أما املكتسب
رات اإلضافية   .باللغة العربية او املقرّ

ان دافعية طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف تعلم اللغة العربية و 
مولو ملجيد اىل حّد ما   اهون على كلّ األنشطة ادايتبع  يكن جيدا ا

ا دور مهم يف مساعدة ترقية   بقسم تعليم اللغة العربية وكذلك ا
م يف اللغة العربية ويف زيادة دافعية الطلبة البّد ليهتم على . كفاء

كداخل   .حاجة الطلبة حني التعلم يف الفصل وماحيتاجه خارج الفصل
سرتاتيجية املتعددة اليت ستستخدم الفصل حيتاج الطلبة على اإل

باحملاصر لكي يبعد من ملول يف التعلم وخارج الفصل جيتاج الطلبة 
على ميدان يف تطبيق العلوم اليت تعّلمواها دخل الفصل، الن وجود 
متالحق ومتواصل التعلم جيعل على عادة التعلم ذاتيا الن التعلم الذايت 

وهذا يؤثر دافعية الطلبة يف جيعل على حفظ العلوم طويال يف ذهنه 
م يف اللغة العربية الن تعلم اللغة يعود على العادة   .ترقية كفاء

ا مناقشتها ان العوامل املساعدة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة  وامّ
  : العربية هي 

اداء عمل احملاضر يف الفصل انه العوامل املساعدة مباشرة عند الطلبة يف  )١
م يف ا  للغة العربية الن احملاضر هو الذي يطى ويعّلم عن ترقية كفاء
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ا جناح احملاضر يف تعليم اللغة العربية  املعرفة والعلوم عن اللغة العربية وامّ
 وكانت. يدّل على جناح إسرتاتيجية التعلم املستخدمة يف الفصل

إسرتاتيجية التعلم املستخدمة مبحاضر قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة 
ة احلكومية كندارى مساعدة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة اإلسالمي

العربية يف الفصل وهذا يدّل على نتيجة الطلبة يف درس اللغة العربية اّن 
  ٣.٠٠معّدهلا جيدا وهو فوق 

املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية كمعمل اللغة واملكتبة ومؤّسسة  )٢
ها تستطيع ا ن تساعد يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة والبيئة اللغوية وكّل

م ذاتيا وتطبيق اللغة  ا جرت على عادة الطلبة يف تعّل اللغة العربية ال
العربية خارج الفصل، ومعاودة على تعّلم ذاتيا وتطبيق اللغة العربية 

 .جتعل على ثابت العلوم وكذلك ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية
  :كفاءة الطلبة يف اللغة العربية هي والعوامل السلبية يف ترقية  

اذا مل يكن حتقيق املرافق يف تعلم اللغة العربية فيصري على سلبية يف  )١
ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية الّن تسبب على ناقص امليدان 
لتطبيق و التعلم الذايت عن اللغة العربية عند الطلبة فتؤثر على 

م  يف اللغة العربية كما شعر بطلبة قسم دافعية الطلبة يف ترقية كفاء
 تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

ق اللغة  )٢ ناقص دافعية الطلبة تسبب على ناقص ارادة الطلبة يف تعمّ
العربية وكذلك تؤثر على اتساقهم يف مرابطة حماولتهم يف ترقية  

  . ق اللغة العربيةكفاءة الطلبة وهذا يسبب من قليل ميدان يف تطبي
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ترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية في قسم وحلولها في المشكالت   .ب 
 تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى
ترقية كفاءة الطلبة ومن بيانات البحث وجدت الباحثة مشكالت 
إلسالمية احلكومية  يف اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة ا

من قليل األنشطة املتعلقة باللغة العربية لطلبة قسم تعليم : وهي  كندارى
اللغة العربية اليت تسبب على قليل ميدان لتطبيق اللغة العربية ومل تكن املرافق 
املساعدة يف تعلم اللغة العربية حتقيقا و مستخدما لتساعد على ترقية كفاءة 

ة كعدم البيئة اللغوية الّن اكث الطلبة يشعر بسخيف الطلبة يف اللغة العربي
الستعمال اللغة العربية كوسيلة اإلتصال بينهم واحملاضر وكذلك ان دافعية 
الطلبة مل يكن جيدا فتؤثر على عدم اإلتساق يف تعلم اللغة العربية وتعمقها 

ا تسبب من قليل األنشطة املتعلقة باللغة العربية وان قسم تعليم ال لغة وا
العربية مل يكن اتساقا يف اجراء األنشطة او الربنامج املتعلقة باللغة العربية  
كربنامج مقابلة اللغة العربية ووجب على حلول املشكالت وهي كحماية 

ملّدة فرتتني عند الطلبة اجلديدة ) العربية واإلجنليزية(النظام اجليد لتعلم اللغة 
يدان لتعلم اللغة العربية او هي واحد من حلول املشكالت من نقص امل

محاية فرقة تعلم الطلبة ويدعمه لكي يكون فرقة تعلم الطلبة ان تبقى دائما 
الن تعلم بني الطلبة فصار على زيادة شجاعة ان يسأل شيء الذي اليفهم 

  . وكذلك جيعل حاال مرحيا للتعلم
ا يف حلول  بيات سابق من ذكر مما نطالقااو  فتستخلص الباحثة ا

شكالت ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية امل
باجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري البّد لينظرها من جهة حاجات الطلبة، 

) ١: (لكي حيقق أهداف قسم تعليم اللغة العربية فعالية، فتقدم االسرتاتيجية 
بة يف الفصل وخارج الفصل واجبة استعمال اللغة العربية على احملاضر والطل
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ة يف كل شهر ) ٢( اجرت الندوة عن تعليم اللغة العربية للمحاضر خمطوطا مرّ
رات ) ٤(اجرت البيئة اللغوية ) ٣( تعاون مبؤّسسة اللغة يف سّد األنشطة واملقرّ

اإلضافية يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يوميا كصناعة جملة احلائط، 
ادلة بني الفرتة واسبوعيا كمقابل اكمال ) ٥(ة اللغة العربية، وشهريا كسباق ا

 .مرافق تعلم اللغة كمعمل اللغة وكتب اللغة العربية
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  الفصل الخامس
  الخاتمة
  

 :نتائج البحث  ملخص  . أ
حتليلها ومناقشتها فتصل على بعد ان قامت الباحثة بعرض البيانات و 

 : خص االتية املل
يف إسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العوامل املساعدة والسلبية  - ١

 العربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري
ا مناقشتها ان العوامل املساعدة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية  وامّ

  : هي 
اداء عمل احملاضر يف الفصل انه العوامل املساعدة مباشرة عند  )١

م يف اللغة العربية الن احملاضر هو الذي يطى  الطلبة يف ترقية كفاء
ا جناح احملاضر يف تعليم  م عن املعرفة والعلوم عن اللغة العربية وامّ ويعّل

. اللغة العربية يدّل على جناح إسرتاتيجية التعلم املستخدمة يف الفصل
ربية وكانت إسرتاتيجية التعلم املستخدمة مبحاضر قسم تعليم اللغة الع

باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى مساعدة يف ترقية كفاءة الطلبة 
يف اللغة العربية يف الفصل وهذا يدّل على نتيجة الطلبة يف درس 

 ٣.٠٠اللغة العربية اّن معّدهلا جيدا وهو فوق 
املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية كمعمل اللغة واملكتبة ومؤّسسة  )٢

ها تستطيع ان تساعد يف ترقية كفاءة الطلبة اللغة والبيئة ا للغوية وكّل
م ذاتيا وتطبيق  ا جرت على عادة الطلبة يف تعّل يف اللغة العربية ال
م ذاتيا وتطبيق اللغة  اللغة العربية خارج الفصل، ومعاودة على تعّل
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العربية جتعل على ثابت العلوم وكذلك ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة 
 .العربية

  :وامل السلبية يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية هي والع
اذا مل يكن حتقيق املرافق يف تعلم اللغة العربية فيصري على سلبية يف  )١

ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية الّن تسبب على ناقص امليدان 
لتطبيق و التعلم الذايت عن اللغة العربية عند الطلبة فتؤثر على دافعية 

م يف اللغة العربية كما شعر بطلبة قسم تعليم ال طلبة يف ترقية كفاء
 اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

ق اللغة  )٢ ناقص دافعية الطلبة تسبب على ناقص ارادة الطلبة يف تعمّ
العربية وكذلك تؤثر على اتساقهم يف مرابطة حماولتهم يف ترقية كفاءة 

 . من قليل ميدان يف تطبيق اللغة العربية الطلبة وهذا يسبب
ومن العوامل الداعمة والعائقة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية 
وجدت الباحثة اّن إسرتاتيجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم 

  .تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري مل تكن فعالية
ت وحلوهلا يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف قسم تعليم املشكال - ٢

 اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى
ان قسم تعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية وجد 

  :املشكالت اليت وجبت على حلوهلا، وهي 
 ة العربيةقليل األنشطة او الربامج املتعلقة باللغ )١
 اتساق يف اجراء األنشطة او الربامج املتعلقة باللغة العربية  )٢
 ان املرافق املساعدة يف تعلم اللغة العربية مل تكن حتقيقها )٣



١١٢ 
 

 

 

ان دافعية الطلبة مل تكن جيدة فتؤثر على اتساقهم يف تعلم اللغة  )٤
العربية وهذا تسبب من قليل امليدان لتطبيق اللغة العربية وتعلمها 

   .ذاتيا
وان حلول املشكالت املوجودة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف 
قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري البّد 
لينظرها من جهة حاجات الطلبة، لكي حيقق أهداف قسم تعليم اللغة 

) ١: (العربية فعالية، فتقدم االسرتاتيجية حللول هذه املشكالت، وهي 
زيادة النظام عن واجبة استعمال اللغة العربية على احملاضر والطلبة يف 

اجرت الندوة عن تعليم اللغة العربية ) ٢(الفصل وخارج الفصل 
ة يف كل شهر  تعاون ) ٤(اجرت البيئة اللغوية ) ٣(للمحاضر خمطوطا مرّ

رات اإلضافية يف ترقية كفاء ة الطلبة مبؤّسسة اللغة يف سّد األنشطة واملقرّ
يف اللغة العربية يوميا كصناعة جملة احلائط، واسبوعيا كمقابلة اللغة 

ادلة بني الفرتة  اكمال مرافق تعلم اللغة  ) ٥(العربية، وشهريا كسباق ا
  .كمعمل اللغة وكتب اللغة العربية

  
 التوصيات   . ب

يرجى على رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ان يهتم اهتماما جيدا يف  - ١
يجية ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية والبّد إلصالج اسرتات

اإلسرتاتيجية املستخدمة االن باإلسرتاتيجية املناسبة حباجة الطلبة 
م وخاصة حاجات الطلبة يف التعلم  .واحملاضر يف ترقية كفا

إصالح نظام قسم تعليم اللغة العربية ويبنو احسن اإلتصال بني رئيسة  - ٢
عربية والطلبة وكذلك احسن اإلتصال بني الطلبة قسم تعليم اللغة ال

واحملاضر، لكي يعرف ويعلم ماحيتاج الطلبة يف تعلمهم ويساعد 



١١٣ 
 

 

 

رئيسة قسم تعليم اللغة العربية يف إختيار اخلطوات اجليدة يف  احملاضر و
 .ترقية كفاءة الطلبة

 إصالح مرافق تعلم اللغة  - ٣
ربية للغة اإلتصالية بينهم ويرجى على الطلبة واحملاضر استخدام اللغة الع - ٤

  .     بإعتبار احملاولة على اتساق يف ترقية كفائتهم يف اللغة العربية
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الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية  المقابلة مع 
   .كندارى

 كيف حال التعليمية للغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية ؟ - ١
 اللغة العربية ؟كيف رأيك عن عملية التعلم يف برنامج مقابلة  - ٢
 كيف رأيك عن اسرتاتيجية التعلم املستخدمة باحملاضر يف الفصل ؟ - ٣
 ماهي االسرتاتيجية املستخدمة يف ترقية كفائتك يف اللغة العربية ؟ - ٤
 ماهي العوامل املساعدة يف ترقية كفائتك يف اللغة العربية ؟ - ٥
 ماهي العوامل السلبية يف ترقية كفائتك يف اللغة العربية ؟ - ٦
 احوال املرافق التعليمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى ؟كيف  - ٧
هل املرافق املوجودة لتعلم اللغة العربية قد ساعدت يف ترقية كفائتك يف اللغة  - ٨

  العربية؟   

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

 

  دليل اإلستبانة

  

بتعلم اللغة العربية يف اجلامعة سلطان قائم الدين اإلسالمية احلكومية   ما شعرت - ١
 كندارى ؟

 الدروس املوجودة تساعدك يف ترقية كفاءتك يف اللغة العربية ؟ هل - ٢
 ؟ كيف رأيك عن مهارة املدرس يف تعليم اللغة العربية داخل الفصل - ٣
 كيف رأيك عن االسرتاتيجية املستخدمة باملدرس يف تعليم مهارة االستماع ؟  - ٤
  كيف رأيك عن االسرتاتيجية املستخدمة باملدرس يف تعليم مهارة الكالم ؟ - ٥
 كيف رأيك عن االسرتاتيجية املستخدمة باملدرس يف تعليم مهارة القراءة ؟  - ٦
   كيف رأيك عن االسرتاتيجية املستخدمة باملدرس يف تعليم مهارة الكتابة ؟ - ٧
كيف رأيك عن واجبة استخدام اللغة العربية داخل وخارج الفصل عند الطلبة  - ٨

 ؟
 اللغة العربية ؟عند رأيك، مالعوامل املساعدة لرتقية كفاءتك يف  - ٩

 عند رأيك، مالعوامل السلبية لرتقية كفاءتك يف اللغة العربية ؟ -١٠
  

  

  

  

  



 
 

 

 

  .محاضرة قسم تعليم اللغة العربيةصور المقابلة مع 

  
  

  حال عملية التعلم في الفصل 

  
  

  



 
 

 

 

  صور المرافق التعليمية

  

  المكتبة

  
  

  كتب اللغة العربية

  
  



 
 

 

 

 مؤسسة اللغة التي لم تمت تحقيقها

  
  

  ى التعليمية مبن

  
   



 
 

 

 

 
  

  
 

  



 
 

 

 

  
  
  

  
  
  
  
  



 
 

 

 

  معهد الجامعة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

  سيرة ذاتية

 البيانية الشخصية  - أ 
  فضيلة مسحبيب:     اإلسم
  ١٩٩١ سبتمرب ١، كندارى:     املولد

  مرأة :    اجلنسية
  سوالويسي اجلنويب الشرقي –كندارى  :    العنوان

   elfha_zha@yahoo.com :    الربيد اإللكرتونية

  
 التعليمية البيانات  - ب 

  التعليمية الرسمية
 سورابايا YPPMروضة األطفال :    ١٩٩٥-  ١٩٩٤ -
 كيمارايا الشرقية احلكومية كندارى  اإلبتدائية املدرسة:    ٢٠٠٣- ١٩٩٧ -
   الرسالة فونوروكو  مبعهد املدرسة املتوسطة:   ٢٠٠٦- ٢٠٠٣ -
 مبعهد الرسالة فونوروكو املدرسة الثانوية :   ٢٠٠٨- ٢٠٠٥ -
ستوى البكالريوس ىف قسم تعليم اللغة العربية م:   ٢٠١٣- ٢٠٠٩ -

 باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى
مستوى املاجستري قسم تعليم اللغة العربية جامعة :   ٢٠١٦- ٢٠١٤ -

  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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