
الرابع الباب  

البحث ونتائج البياانت عرض  

 

 صورة العامة ملوضع البحث .أ 

من وحدة معمل التكامل يف اجلامعة اإلسبلمية  التدريسالذايت ىو مركز  التدريسمركز 

 احلكومية بكديري ومن أحد وحدة الدعم لتحصيل أىداف اجلامعة. وحملتو كما يلي :

 املركز التدريس الذايت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري. حملة .1

اجلامعة اإلسبلمية  (Self Access Center)الذايت  التدريسإسم ادلبٌت : مركز  .( أ

 احلكومية بكديري

 عنوان ادلركز :  .( ب

 جامعة اإلسبلمية احلكومية كديري 7شارع سوانن أمبيل رقم  (1

 ادلركز : عروعكو (2

 الناحية : كديري (3

 641الرمز الربيد –الوالية : جاوى الشرقية  (4

 sacstainkediri@yahoo.co.id:  رسالة الكًتونية (5

 2018-2014تركيب دلدة  .( ت

 ادلاجستَت النداء خَتالرئيس  :  (1
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 الكاتب : الدكتور مجال (2

 ادلساعد : 

 ادلاجستَت اديَتطو رمضان ب -

 ادلاجستَت مسسول معارف -

 اتريخ إقامة مركز التدريس الذايت .2

الذايت يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بكديري يف السنة  التدريسكان أقيم مركز 

عقد بو أستاذ واحد األانم ادلاجستَت ويساعده من وظائف اجلامعة يعٍت دمحم عبدهللا  2008

رئيس يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ودمحم رئيس ادلاجستَت  وكل األول مساعدة ادلاجستَت ك

 Self) الذايت التدريسستَت أول الغرض يف إقامة مركز كاتبها. ذكر أستاذ واحد األانم ادلاج

Access Center) .البيئة العربية ىي حالة البيئة العربية بعمليات  108ىو تصنيع البيئة العربية

ادلتنوعة العربية. ويرى مرزوقي كما اقتبسو حليمي زىدي أن البيئة ىي مجيع األشياء والعوامل 

وترغب الطبلب يف ترقية اللغة العربية  التدريستؤثر يف عملية ادلادية وادلعنوية اليت من شأهنا 

الذايت  التدريسقبل أقيم مركز  109وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.

يف اجلامعة عقد طبلب قسم تدريس اللغة العربية أسبوع العريب )وجوب تكلم اللغة العربية 

 التدريسأسبوعا يف كل سنة خيص بو طبلب جديدة وترّحل أمكنتو(. وبعد أن يقوم مركز 

يستخدمو الطبلب موضعا لتطوير مهارات اللغة العربية. يف  (Self Access Center)الذايت 

                                                           
   2015-2014يف إدارة كلية الًتبية. ويرأس واحد األانم كلية الًتبية طادلا  2015 مايو 4 اإلثنُتادلقابلة يف يوم  108

 6ص. (، 2009)ماالنق : مطبعة اجلامعة،  البيئة اللغوية تكوينها ودورىا يف اكتساب العربية.حليمي زىدي،  109
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ة تعلم الطبلب، حاول أستاذ واحد األانم ليتّم كتب ادلراجع العربية من اجلامعات يف دعم عملي

اللغة العربية ليكمل  معلمجوكجاكرات وماالنج وسيدووارجو مبساعدة أخيو. واشًتك بعض 

الواثئق والوسائل لتعلم العربية، مثل كتب ادلراجع، ووسائل السمعية والبصرية، وغَتىا من 

 لغة العربية.وسائل تعليم ال

110رؤية مركز التدريس الذايت ورسالته وأهدافه .3
 

 (Visi)الرؤية  (أ 

 التدريس"فائقة يف تدبَت ادلراجع والوسائل للتعلم اللغة العربية كادلصدر أو ادلركز 

 الذايت."

 (Misi)الرسالة  (ب 

 عن اإلعبلمات و تدبَتىا وانتفاعها. تطوير قدرة البحث (1

 الذايت. دريسأقام األصول للت (2

 .التدريساستفادة تشكيلة ادلراجع والوسائل لدعم عملية  (3

 انتشار بيئة العربية للجامعيُت. (4

 أىداف (ج 

ينالوا ادلعارف والعلوم  الطبلب أن يتعلموا مستقل أبنفسهم وأن يستطيع

، ويكون ادلركز بيئة اللغوية التدريسجبهاز الوسائل تدافع عملية  وادلهارات الشاملة

 لطبلب.
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111اإلدارية .4
 

الذايت يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية كديري متفارق  التدريسمركز تصميم ادلوقع 

الذايت يف اجلامعات األخرى، من انحية تصميم الغرفة أو ادلوقع. إذا كان مركز  التدريسمبركز 

الذايت عموما لو كثَت احلجرات تستفاد دلوضع القراءة وادلكتبة غرفة اإلستماع دلكان  التدريس

 التدريسسمعية والبصرية، غرفة ادلناقشة حتادث الطبلب العربية مع اآلخر، ولكن يف مركز آلة ال

الذايت يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية كديري لو غرفتُت فحسب ؛ غرفة اخلدمة و ادلركز 

 وىي: الرئيسي أي اإلدارة.

ىي ادلوقع للطبلب دخلوا وخرجوا حرية  الباحثموقع اخلدمة يقصد هبا  (أ 

الذايت وأخذوا البياانت أو ادلعلومات. ويف  التدريسادة الواثئق يف مركز الستف

ىذا ادلوقع جيهز الواثئق للطبلب منها ادلكان للقراءة، وادلناقشة، واالستماع، 

 وشهادة التلفاز العربية، وكوسائط تعامل الطبلب واستشارىم مع وادلعلمُت.

اإلدارة أو ادلركز الرئيسي، ىذا ادلكان يستفاد دلوقع اإلداري. يف ىذا ادلكان   (ب 

 يوجد مكتبُت، مكتب رئيس مركز التدريس الذايت و مكتب الكاتب.

إذا ننظر، الغرف يف مركز التدريس الذايت يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية  (ج 

األخرى فيو. يف  بكديري مل يتم دتاما. ألن ليس حجاب بُت الوسيلة والوسائل

الواقع، إذا كان كثَت الطبلب يف ادلركز فينقل كراسيهم ليوسع ادلكان للمرور. 

 وذلك سيزعج تركيز الطبلب األخرى.
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الذايت  التدريسذكر أحسن الدين يف يويون زنَتة ىناك أقل أربعة غرف يف مركز 

موقع إللقاء  (3) ادلعاون،غرفة أستديو و  (2)غرفة الرئيس ومدير العملية،  (1)تصوراي، يعٍت ؛ 

112وىي: ٬ادلوقع الرئيسي (4)اجللسة، 
 

 غرفة الرئيس ومدير العملية   (أ 

الرئيس ومدير العملية يف يف مكان خاص ليخابر بينهما تكثيفيا وحتليل 

ادلشكبلت مشاورة. إذا كان الرئيس كمدير العملية أيضا، فيكفي مكتب بواثئقو مثل 

 يف الغرفة. احلاسوب ورف الكتب وملف وغَتىا

 غرفة استوديو (ب 

الذايت. مثل  التدريسفيو آلة اإلنتاج وتكاثر ادلواد وبررليات الستفادة مركز 

الناس، ىذه الغرفة كالقلب. فيو تتكون احلاسوب، آلة التصوير، القطع ادلكافئ، 

 اخلزانة ورف الكتب، مكتب وواثئقو. 

 غرفة اجللسة (ج 

 إللقاء الضيوف من خارج اجلامعة وتوثيق الرئيس مع أعضاء ادلعاون دوراي. 

 الغرفة الرئيسية (د 

الذايت، و يقسم ىذه الغرفة إىل  التدريسىذه الغرفة مركز ألنشطة مستخدم مركز 

 األجزاء مناسب دلهمتها، منها :

 (Computer Corner)زاوية احلاسوب  (أ 
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الرأس. احلاسوب ديلئ ابلربامج تتعلق يتم ىذه الغرفة ابحلاسوب ومساعة 

بتعليم اللغة. ومهمة مساعة الرأس لسماع الربامج السمعية والبصرية لئبل يزعج الطبلب 

 اآلخر.

(Audio-Visual Corner)زاوية السمعية البصرية  (ب 
113

 

ويزيد ابلقطع ادلكافئ، وقرص مدمج وبررليات. " 99وتتم ىذه الغرفة ابلتلفاز 

 لئبل تتقرب بغرفة القراءة وغرفة احملادثة.ويسعى ذلذه الغرفة 

 (Listening Corner)غرفة اإلستماع  (ج 

ىذه الغرفة لتدريب اإلستماع. التجهيزات تتكون من وحدات ادلسجلة 

الشريطية بسماعة الرأس مثل يف معمل اللغة. والشريط ادلستخدم يتعلق مبهارة 

 اإلستماع. 

 غرفة القراءة  (د 

والكراسي، ورف الكتب تتفرق تصميمها ابدلكتبة جيهز ىذه الغرفة ابدلكاتب 

ادلتعارفة لتنمية أتثَت ادلرحية وفنية. الكتب اجملهزة من اجملبلت واجلرائد واألخبار ادلأخوذة 

 من إنًتنيت وغَتىا.

 احملادثة الزاوية (ه 

 خصصت ىذه الغرفة حملادثة الطبلب ابلعربية.
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 غرفة اإلنًتنيت (و 

اإللكًتوين أو إنًتنيت. دتدد استخدام  خصصت ىذه الغرفة دلستخدم الربيد

إنًتنيت حلوائج تعليمية كما يف ببلد معًتفة. وىذا يدل أبن استخدام انًتنيت لدعم 

فعالية. ومن إنًتنيت يستطيع الطبلب أن يقيم اإلتصال  التدريسو  التدريسعملية 

تعامل بُت  ية. ومنالتدريسابدلتكلم األصلي، وأن يشًتك يف ادلناقشة وغَتىا من أنواع 

 ادلعلمُت والطبلب مثل إعطاء الواجبات للطبلب إبنًتنيت. 

 غرفة اإلدارية (ز 

الذايت لو واثئق اإلدارة منها : دفًت الضيوف، ودفًت الزائرين،  التدريسمركز 

دخلت  2012ودفًت استعارة الكتب، ودفًت نفسية الكتب وغَتىا. من أول سنة 

لك يف عملية استعارة الكتب. ويف رلموع الكتب و قامت مبنهج احلاسوب وكذ

الذايت يف اجلامعة  التدريسعمليتو، ىناك نظاميات للزائرين ومستخدمُت مركز 

114اإلسبلمية احلكومية بكديري، منها :
 

 نظام الزائرين (1

الذايت أن يكتب ذاتيتهم  التدريسجيب على كل الزائرين يف مركز 

يف دفًت الزائرين. أما طبلب قسم تدريس اللغة العربية تكتفي بكتابة ذاتيتهم 

و الزائر من خارج اجلامعة جيب أن يدل بطاقة الطبلب أو بطاقة شخصية 
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ورسالة استئذان. وجيب على كل الزائرين أن يتكلموا ابللغة العربية، وأن 

 أن يدخلوا ادلركز. يضعوا احلقائب أو األشياء قبل

 استعار الكتب (2

 Standard Operating)مناسب بضابط تدوير اإلجرائي 

Procedure ) مية الذايت يف اجلامعة اإلسبل التدريساستعار الكتب يف مركز

 :احلكومية بكديري ىي

 يطلب ادلدبر بطاقة الطبلب والكتب ادلستعار. .أ 

 يكتب ادلدبر بطاقة األعضاء. .ب 

 ينظر ادلدبر حقبة البطاقات.  .ج 

 يعطي ادلدبر الكتب والبطاقة للمستعار. .د 

 عود الكتب (3

إجراء عود الكتب متساوي إبجراء استعارىا. ولكن يف عود 

الكتب يلزم للمدبر ألن يهتم ضابط عود اكتب بنظر يومو واترخيو حيث 

 استعرت. إذا أتخرت، فعلى ادلستعار الدية مناسب مبجموع أتخره.

 وسائل السمعية والبصرية استخدام (4

استخدام وسائل السمعية والبصرية واستعارىا مثل مكرب الصوت، 

ية مناسب إبجراء كما التدريسوآلة عرض، وقرص مدمج وغَتىا من وسائل 

 يلي :
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 يطلب ادلدبر بطاقة الطبلب. .أ 

 يشرح ادلدبر كيفية استخدام. .ب 

 يستعد ادلدبر وسائل السمعية والبصرية ادلستعار.  .ج 

 .دلدبر الكتب والبطاقة للمستعاريعطي ا .د 

115الذايت التدريسيف ادلركز  التدريسادلستلزمات أو مصادر  (5
 

 1جدول 

 املستلزمات أو مصادر التدريس

 الشرح اجملموع مستلزمات رقم

 كتب 1
 جيد 2224 ادلراجع

 جيد 656 الدراسي

9 
قرص مدمج 

(CD) 

 جيد 45 القواعد

 جيد 37 الرسوم ادلتحركة

 يف اإلصبلح 1 التلفاز 3

4 
 ادلسّجلة الشريطية

(Tape Recorder) 
 جيد 1

 يف اإلصبلح 7 16 احلاسوب 5

 جيد 2 مكتب 6

                                                           

 2015مايو  8، يوم اجلمعة مركز التدريس الذايت جبامعة اإلسبلمية احلكومية كديري الواثئق وادلبلحظة يف115 



88 
 

 جيد 5 مكتب للقراءة 7

 جيد 1 الشاشة 8

 جيد 3 مكرب الصوت 9

 

 عرض البياانت .ب 

يف جزء عرض البياانت، سيقدم الباحث البياانت تكتسبها يف موضع البحث يعٍت يف مركز 

، ومناسب أيضا بركائز البحث تالتدريس الذايت مناسب ابدلنهج وطريقة مجع البياانت كما شرح

وما مشكبلتو  إستخدام مركز التدريس الذايت  وما ىي دوره فعالية ثبت يف الباب األول، يعٍت كيف

إلسبلمية لطبلب شعبة الًتبية للغة العربية يف اجلامعة ا مشكبلتو يف ترقية مهارة الكبلم وما حّل 

احلكومية بكديري. والتعليل فضلت الباحث ىذا البحث ىو رلرد البياانت، وىي مناسب مبا 

 اكتسبت من موضع البحث )مركز التدريس الذايت(. 

 Self-Access)إستخدام مركز التدريس الذايت فعالية أما عملية من البحث حتت ادلوضوع "

Center) لطبلب شعبة الًتبية للغة العربية يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية  ودوره لًتقية مهارة الكبلم

بكديري " بدأ الباحث بو بعد خلصت مرحلة مبدئي البحث، مث بلغت رسالة استئذان البحث إىل 

. 2615 مايو 4رئيس مركز التدريس الذايت يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بكديري يف يوم اإلثنُت، 

الباحث استجابة من الرسالة وجو اىل أستاذ خَت النداء  أعطي 2615 مايو 6 ،رابعمث يف يوم ال

ادلاجستَت كالرئيس  يف مركز التدريس الذايت. شرح الباحث ووصف عن البحث ابعطاء مقًتح 

البحث اىل أستاذ خَت النداء ادلاجستَت، وىي مقبولة وأعطيت شرحا وتوجيها عن البحث. يف يوم 
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د الباحث لقاء مع أستاذ خَت النداء لتأكيد ادلبلحظة عمل الباحث عن ، عق2615 مايو 6، رابعال

لطبلب شعبة الًتبية للغة العربية يف اجلامعة  فعالية مركز التدريس الذايت  ودوره لًتقية مهارة الكبلم

اإلسبلمية احلكومية بكديري. وطلب الباحث توجيها عن دفًت أمساء ادلخربين أو ادلعلمُت لدعم 

تعلق ابلبياانت يالبياانت مبنهج ادلقابلة. ويف ذلك الوقت عمل الباحث أسلوب الواثئق  عملية مجع

األولية عن اتريخ مركز التدريس الذايت وحملتو، أحوال األركان وتركيبها، أحوال طبلب شعبة الًتبية 

 للغة العربية وغَتىا من البياانت األولية. 

ريقة ادلبلحظة والواثئق وادلقابلة ادلباشرة برئيس وىذه تصوير بياانت البحث يناذلا الباحث بط

مركز التدريس الذايت يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بكديري ومسؤولو وبعض طبلب شعبة الًتبية 

عشر سلربا،  تسعةإىل  9115 مايو 7يف اتريخ  للغة العربية. وعملية ادلقابلة بدأىا الباحث

116يعٍت:
 

 2جدول 

 عشر خمربا تسعة مع عملية املقابلة

 رقم أمساء مهنة اشراح

 1 واحد األانم ادلاجستَت مدرس إشراف قراءة الكتب رئيس مركز التدريس الذايت

مدرس درس النحو ومناىج  رئيس مركز التدريس الذايت
 البحث

 2 صاحل الدين ادلاجستَت
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 2015مايو  8، يوم اجلمعة الواثئق وادلبلحظة يف مركز التدريس الذايت جبامعة اإلسبلمية احلكومية كديري 
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 3 خَت النداء ادلاجستَت مدرس مهارة الكبلم رئيس مركز التدريس الذايت

يادلعهد العصر من   4 امحد فطاين طالب من اخلرجيُت 

يمن ادلعهد العصر   5 إبراىيم يوواان طالب من اخلرجيُت 

رئيس مجعية اللغة العربية 

2010-2011  
 6 دمحم عدانن فحري طالب من اخلرجيُت

رئيس ديوان طبلب قسم تدريس 
 اللغة العربية

 7 منور فضل طالب من اخلرجيُت

وكتابتو مشرفة قراءة القرآن  8 سييت رفاء احملمودة طالب مرحلة الثامنة 

 9 منَتة احلبائية طالبة مرحلة السادسة أعضاء أنشطة "قمر"

 10 دمحم عارف الدين طالب مرحلة السادسة أعضاء أنشطة "قمر"

 11 رمضان بوديَتطا طالب مرحلة السادسة مدبر مركز التدريس الذايت 

 12 عائشة السادسة طالبة مرحلة طالبة معهد األمُت

 13 امحد فوز نيوتيون طالب مرحلة الرابعة أعضاء أنشطة "قمر"

 14 النساء بًتي رزقي طالبة مرحلة الرابعة أعضاء أنشطة "قمر"

 15 عارف األانم طالب مرحلة الرابعة أعضاء "قمر"

 16 نصر العلوم الدين طالب مرحلة الرابعة طالب معهد لَتبويو

"قمر"أعضاء أنشطة   17 إديا وحيوين طالب مرحلة الثانية 

 18 ويداي ديفي رمحاوايت طالب مرحلة الثانية أعضاء أنشطة "قمر"
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 19 رابح وىايب طالب مرحلة الثانية أعضاء أنشطة "قمر"

 

يف وصف نتيجة ادلقابلة إىل ادلخربين ونتيجة ادلبلحظة والواثئق يف ادليدان، شرح الباحث 

 :التدريس الذايت وعرض البياانت مناسب بسائل البحث تسهيبل يف ادلباحث التايلشرحا عن مركز 

 شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقية فعالية استخدام مركز التدريس الذايت .1

 جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري العربية للغة الرتبية

 لطالب الكالم مهارة لرتقية يف مركز التدريس الذايت كتبفعالية   (أ 

يف  2615منذ إقامتو حىت سنة دور الذايت أو  التدريسة مركز ييتعلق بفعالأما 

 الذايت : دريسوىو رئيس مركز الت خَت النداء، ذكر الكبلم مهارة ترقية

حاسوب فيها ِملّف أو منشورات مرتبة  16 الذايت عندان التدريسيف مركز 

ينتفع  2662تعليم اللغة العربية دلهارة اإلستماع والكبلم والقراءة والكتابة. يف سنة 

احلاسوب الطبلب انتفاعا لكل مهارات يستطيع أن يواصل انًتنيت. ىذا يسهل 

الذايت . ولكن زاد اليوم يستفيد احلاسوب دلساعدة إدارة اجلامعة  دريسالطبلب يف ت

أيضا، وىذا يسبب بعض احلاسوب وانًتنيت خيطأ ويفسد. كثَت من العلل يفسد 

احلاسوب اليستفيد كالعادة، مثل برمج مكتبة الشاملة وكتب التسعة وغَتىا من برامج 

 التعليمية. واآلن يف حالة اإلصبلح.
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ى التلفاز لشهادة نشرة األخبار خارج الببلد خصوصا قناة ومستلزمات األخر 

العربية وببلد شرق األوسط. واآلن يف حالة اإلصبلح أيضا ألنو قد فسد. وىناك 

الشريط الصوتية وأقراص احلاسوب كامل مبكرب الصوت كثَتا ولكن مازال قليل يف 

ع الشريط يف استفادتو. يفضل األستاذ ليدعو الطبلب إىل معمل اللغة من استما 

 مهارة اإلستماع.

تقول  ٬غة العربيةقد احتاج الطبلب شعبة الًتبية لليف فعاليتو كثَت من الكتب 
رابعة على أن يف مركز التدريس الذايت رلموعة المن أحد طالبة النساء بوتري مرحلة 

من الكتب دلساعدة الطبلب  والطالبات يف إنتتهاء الدروس يف الفصل أو يف مكان 
117مهارة الكتب حيت على مهارة الكبلم.ًتقية أخر ل

 

 لقدعلي أن  مركز التدريس الذاتى الفعل دعم يف" انسوتيون فوزي  قد شرح

.."كثَتا الكتاب مجع مع جدا كانت داعمة
118

 

ادلستلزمات ابلتمام وىو صور ادلتحركة وكتب ادلراجع. كما  فعاليةويعرب 

 يف قولو : خَت النداءاستمر 

ادلراجع يف أول نشأهتا، مل تظهر تطويرىا وتنميتها يف دعم تعلم "أما كتب 
الطبلب، ألن اليزال قليل من جنسها ونوعها. منذ ثبلث سنوات، كتب ادلراجع تزيد 
وتزيد إما من ادلراجع أو من كتب الدراسي. واآلن يتم ادلراجع كما ترى... ويف كل 

ن تعليم ادلهارات أو دروس عملية التعليم يستخدم الصور ادلتحركة عدة مرات م
 األخرى. ويعرب فعالية يف استفادتو."

                                                           
117
 الذايت التدريسيف مركز  2015مايو  11ادلقابلة يف يوم اإلثنُت  

 الذايت التدريسيف مركز  2015مايو  11ادلقابلة يف يوم اإلثنُت  118
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 أىم من الكتب يف التدريس اللغة العربية معلقة للستمرار ديكن االستنتاج

 شعبة الرربية للغة الربية. الطبلب والطالبات التدريس

  مركز التدريس الذاتىقد قالت منَتة احلبائية طالبة مرحلة الثامنة على أن 

دراسة اللغة  وسيلة الذي حيتوي على رلموعة كبَتة من الكتب ادلتعلقة بربانمجىو "
".العربية العربية، طالب آخر كان ديكن أن تسمى مكتبة لتعليم اللغة

119
 

إنو مكان التمثيلي لتعزيز  ؤخذ ابدلعٌتيأن  ديكن االستنتاج جواب ىاؤالمن 
كتب العربية وكتب  رلموعة من كديرياجلامعة اإلسبلمية  احلكومية   اللغة العربية يف

 120.الكبلم، اإلستماع، القراءة والكتابة الذي يعلق مهاراالندونيسية 

العربية يف إندونيسيا، سواء يف  دريسخلق البيئة العربية اللغة األبرز يف ت

حُت بيئة غَت  .ىي بيئة رمسية امعة، وادلدارس الداخلية، واجلالدين ادلدارس، وادلدارس

 .زلدودةرمسية 

وفعالية مركز التدريس الذايت كالبيئة اللغوية تظهر واضح عند الطبلب. ىم 

والطبلب وكثَت منهم ديارسون الكبلم العربية كل  علميتكلمون العربية حينما يلتقي ادل

 : خَت النداءعرب  ٬يوم. ونظرا على ىذه الكينونة

دة الثابتة "قد عندان اخلطة لنصف سنة السابق لبحث عن الوظائف اجلدي
 الدريس لذايتو الطبلب. ومن زلاولة مركز  علمليهتم عن شلارسة الكبلم بُت ادل

 تتعلق أبمهية شلارسة الكبلم."اليت الطبلب سنشّوقهم بتعليق التنبيهات العربية 

                                                           
119
 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 

120
 2015 مايو 30-1يف مركز التدريس الذايت  فوزي انسوتيون ادلقابلة مع 
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مثل النحو و "كرئيس ادلركز يف بعض دروس العربية  خَت النداءعلم أستاذ 
عملية تعليمو أيمر الطبلب أن يصنع مقاالت أو ختطيط التدريس العربية، ويف 

"الذايت. التدريس اختصارا ببحث عن ادلراجع يف مركز
121

 

 التدريسذكر أستاذ خَت النداء أبنو يعلم الدروس ابستفادة الوسائل يف مركز 
الذايت لبعض الدروس مثل  التدريس :"طبعا.. استفدت الوسائل يف مركز 122الذايت

... يف نصف سنة ادلاضية يستخدم ادلركز ابلتعليم أيضا ولكن  مهارة الكبلم واخلطابة
 وحبث عن ادلراجع..  " دريساآلن يركز ادلركز للبيئة للت

مركز  فعاليةعرض عن ي وذلك مناسب بنتيجة مبلحظة الباحث

 سجيل الباحثي لطبلب. وىذا من لًتقية مهارة الكبلمالذايت  التدريس

 يف درس الًتمجة ومهارة الكبلم يف مرحلة الثانية. التدريسعرض عملية ي

الذايت  التدريسالطبلب من مرحلة الثانية يف مركز  موجود يكاد يف كل يوم

يفتحون ادلعاجم لبحث عن ادلفردات الصعبة وبعضهم يكتبون القراءة يف  

طبلب يسألون إىل طبلب مرحلة الكتبهم. ىم يناقشون ابآلخر ويرى بعض 

 123.فردات ووظيفتهمالسادسة عن ادل

                                                           
121
 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 

122
 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 12الثلثاء ادلقابلة يف يوم  

  2015 مايو 30-1 الذايت التدريسمبلحظة الباحث يف مركز  123
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مركز التدريس أمهية وسائل اإلعبلم اليت قدمت من قبل ادلؤسسة اليت ىي 

ال تريد أن تقع وراء الفرصة اليت مت بتسهيل من احلرم اجلامعي، حىت  لطبلب، الذايت

 .عندما كانت لديهم الفرصة، فإهنا توافدوا إلصلاز ادلهام من الطبلب يف احلرم اجلامعي

 مركز التدريس الذايتعن رئيس  دورحول   مع البيان الصادروىذا يتماشى 

 وىو كما التايل: 124كديري، أستاذ خَت النذاء،

 استخدام الكتب لؤلوراق األجل طالب رجل الدين .أ 

 استخدام النهائي كتاب االحالة الطبلب .ب 

، إذا كان ىناك مشكلة، ومركز لطبلبالذايت  التدريسكما مرافق  .ج 
 .الطبلب ومع رجل الدين مناقشة مع التدريس الذات

ه من كتب ادلراجع دور الذايت عند الطبلب و  دريسمركز الت ةيفعالأما عن رأي 

 وىو : من  الرجيُتعرب بو عدانن فحري من أحد طبلب 

الذايت يوايف أن خيلص حبث علمي اللغة  التدريس"كتب ادلراجع يف مركز  
خاصة  دلقًتح وحبث العلميالعربية. وكثَت من ادلعاجم يساعدين وزمبلئي ليخلص ا

".لًتقية الكبلم
125

 

 :ذكرت إديا واىيوين من مرحلة الثانية أبهنا

عدة  علمالذايت ألهنا بعض ادل التدريستزور كل يوم مع زمبلئها إىل مركز "
الذايت لبحث عن ادلراجع  التدريسمرات يعطون الوظائف تلزم هبا الطبلب إىل مركز 

                                                           
 9115 مايو، 7 مع أستاذ خَت النذاء، اليوم / التاريخ: اخلميس ادلقابلة 124

125
الذايت. عدانن فحري رئيس مجعية اللغة العربية  التدريسيف غرفة القراءة مركز  9115 مايو 1ادلقابلة يف يوم اإلثنُت  

 وىو من أحد زلارك اللغة للمستوى الثامنة. 2014-2010سنة 
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ادلقاالت. وعندما يكون طبلب من مرحلة العالية نسأل مثل ترمجة الكتب وتصنيع 
 إليهم لئلقتسام".

الذايت ليملئ  التدريسذكر دمحم عارف األانم أبنو يزور إىل مركز شلاثلة من 
أوقات الفراغ لقراءة ادلوسوعة ورلبلت وادلراجع اجلديدة. ألهنا متنوعة، ويزيد ادلعارف 

.علمالكثَتة ويسهلو لعمل الوظيفة من ادل
126

 127ورأى رابح وىايب طالب مرحلة الثانية 
الذايت ألن أحب  التدريس:"إن كان ديكن للمركز أن يزيد ادلوسوعة العامة يف مركز 

 العربية .." دريسقراءة كتب العامة ىنا.. فرحُت مبجموع الكتب ادلتنوعة من كتب ت

الذايت الخيول عن  التدريسومناسب مببلحظة الباحث إىل مركز 

طبلب من الطبلب يبحثون عن ادلراجع ويناقشون مع اآلخر. وأكثر الزائرين 

والثامنة. بعضهم يقرؤون الكتب ويبحثون عن حبث  السادسةو  الرابعةمرحلة 

العلمي وادلراجع وبعضهم يًتمجون النصوص العربية مبساعدة ادلعاجم الكاملة 

ل أو ادلفردات الصعبة، يسألون هبا إىل وادلتنوعة، وحينما اليفهمون عن اجلم

أعلى مرحلتهم ومن تلك اإلقتسامة حىت جيعلهم يعارفون بينو وبُت اآلخر 

128للغة العربية. شعبة الًتبيةمن 
 

أبن كثَت من طبلب مرحلة السادسة يزورون  رمضان بوديَتتوقال 

ن الذايت لنظر حبث العلمي وادلقًتحات ألهنم يبدؤون أ التدريسإىل مركز 

                                                           
 الذايت. التدريسيف مركز  9115 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 126

 الذايت. التدريسيف مركز  9115 مايو 11ادلقابلة يف يوم اخلامس127 

 الذايت. التدريسيف مركز  2015 مايو 11 مبلحظة الباحث يف يوم اخلامس 128
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القاموس لتطوير الكبلم مع  يبحثون بعضهم يتعلموا عن حبث العلمي.

. ويزيد دريسوبعضهم يبحثون عن كتب مناىج البحث ومناىج الت زمبلئهم

أبن "يف ادلاضي حُت مل يكثر عدد الكتب، يطلب طبلب  رمضان بوديَتتو

قليل من كتب ادلراجع ليعملوا الوظيفة فقط. واآلن بعد أن يزيد عدد ادلراجع 

 يهتمون بو الطبلب أن يقرؤا و أن يستعَتوا الكتب ألهنا متنوعة ورلذبة."

 2014ويؤكد قول ملحان بواثئق كتب ادلراجع ادلستعار طول سنة 

 2015و
129

: 

 3اجلدول 

 كتب املراجع املستعار

 ادلستعار اجملموع جنس الكتب  رقم

من علم  1

اللغة 

 النظري

 2 78 كتب علم األصوات

 6 50 كتب اللغة التارخيي 2

 29 156 كتب علم الداللة 3

 29 200 كتب علم القواعد 4

 17 200 كتب الدراسي 5

                                                           
  2015-2014الذايت منذ سنة  التدريسمن حاسوب مركز  2015 مايو 11الواثئق يف يوم اخلامس  129
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كتب علم  6

اللغة 

 التطبيقي

 76 500 كتب تعليم اللغة

 9 140 كتب اللغة النفسي 7

 5 78 كتب اللغة اإلجتماعي 8

 10 167 كتب اللغة اآليل 9

 11 38 ادلعاجم 10

كتب التقابل وحتليل  11
 األخطأ

78 9 

 138 489 كتب طرق التدريس 12

 8 65 كتب تصميم اختبارات 13

الكتب  14

 العامة

 7 49 نوفيل

 13 75 ادلوسوعة العامة  15

الجيوز  24 اجملبلت 16

 استعاره

  2387 رلموع الكتب

 

 التدريسيقوم على ىذه الواثئق تسهم كتب ادلراجع وكتب الدراسي يف مركز 

الذايت لدعم عملية تعلم الطبلب دتاما يف أربع مهارات اللغة العربية وخصوصا يف 
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العلمية أنشطة الًتمجة ومراجع البحث. يستطيع الطبلب أن يتمون تقدمي ادلادة 

متعددة متنوعة، وىذا يفيد يف مراعات الفروق الفردية بُت الطبلب، ويسَتىم فيها 

 تدرجييا، من السهل إىل الصعب.

 لطالب الكالم مهارة لرتقية فعالية وسائل يف مركز التدريس الذايت (ب 

لية مصطلح واسع عاِ والف إصلاز العمل الصحيح.ىي  فعالية لو نقول

 االنظمة وحتقيق األىداف.االستعمال يف رلال علم اإلدارة ورلال تطبيق 

احتياج  مركز التدريس الذايت إذا كان مت دعمىل إذا كان ىناك سؤال 

نعم، ألن الكثَت من األدوار اليت وسائل  فطبعا ..كبلم ؟ المهرة  ًتقيةالطبلب ل

 مهارة الكبلم ترقيةادلهمة، خصوصا يف  تعلموب على إكمال بلتساعد الط التدريس

 مركز التدريس الذايت بيئتو أو وأو ادلعلم عندما يلتقون بعضهم البعض في زمبلءمع 

 .معينة

 حلتياجات تدعم ،"فطبعا نعمقد قالت منَتة احلبائية طالبة مرحلة الثامنة  

 "العربية شعبة الًتبية للغة لطبلبالتعليمية 

الذايت مثل التلفاز، والشاشة،  دريسيف مركز الت وسائل دوروما يتعلق ب

واحلاسوب، وادلسجلة الشريطية، ومكرب الصوت يف دعم عملية تعلم الطبلب، قال 

130رابح وىايب طالب مرحلة الثانية
: 

                                                           
 الذايت. التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 130
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السمعية والبصرية مثل احلاسوب والتلفاز اي  وسائل عن استخدام ت" فهم
ديدة عما يتعلق برانمج تطبيق العربية عّرف استفادهتا إىل الطبلب اجلت.. ي الكبَتأخ

 يف احلاسوب.. وحينما شعلُت التلفاز ال يشعل ..."

وزاد حي اخلالد من مرحلة الثانية أيضا، أبنو يستخدم احلاسوب لعمل 
الوظيفة مثل صناعة ادلقالة ودترين كتابة أحرف العربية. وىو يريد أن يقوم انًتنيت يف 

ادلسجلة  فعاليةوقالت سييت رفاء عن  131العريب.احلاسوب وزايدة برانمج تطبيق 
الشريطية : "منذ جلسُت يف مرحلة الواحدة، اليستفيد ادلسجلة الشريطية يف 

. البد ىي ُيستعمل دلهارة اإلستماع والكبلم ومل عرفُت ُمهملو .. ديكن دريسالت
 موجود معمل اللغة ادلراتح لئلستماع..."

، الكبلممهارات  شلارسة ادلعرفة لزايدة الذايتمركز التدريس  لزايرة احلاجة

أهنم ال  القليل من حىت ىناك ،مركز التدريس الذايت من ال تستفيد ليست كثَتةولكن 

 الكيس طالب مسح ولكن إذا كنا ،مركز التدريس الذايت االستفادة من كيفية يعرفون

 إلعبلموسائل ا بصرف النظر عن، أشعر ابلسعادة منها لبلستفادة الذي حيب

 ابلًتتيب. رلالس، اذلواء تكييف الذي سهل مع ادلكان تشعر ابلراحة، فإهنا قدمت

منَتة احلبائية طالبة مرحلة  لعربيةشعبة الًتبية للغة ا أحد الطبلب كما قال
 (.9 ادلكيف اذلواء،  مركز التدريس الذايت مكان مريح ادلرتبطة(. 1 ادلزااي"الثامنة  

غالبا ما تكون أيضا مدير العرض / عرض األفبلم  إلسيدي رلهزة أبجهزة عرض
 .كتب األدب كثَتا لدعم احتياجات طبلب اللغة العربية (.3ابستخدام اللغة العربية، 
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 :شرح رمضانوقد 

يف السنة ادلاضية يستفيد احلاسوب استفادة اتمة. فيو برانمج تطبيق العربية "
العربية مأخوذة من انًتنيت... ولكن مبرور األوقات يستخدم الطبلب  دريسوبرانمج ت

 احلاسوب لفيسبوك والشبكة اإلجتماعية األخرى .. مّث يف أول السنة استخدم

الطبلب اجلديدة احلاسوب جلمع بينات ولعمل وظيفة اجلامعة. وىذا يسبب 
ج تطبيق مثل مكتبة الذايت يفسد وكثَت من الفرائس، برانم التدريساحلاسوب يف مركز 

شاملة وكتب التسعة مل تفعل كما العادة..". ومن شرحو عن ادلسجلة الشريطية، ذكر 
 132.يستفيد التلفاز 2أبهنا ال يستعمل، والتلفاز يف اإلصبلح مهارة اإلستماع 

وذكر نصر العلوم الدين طالب مرحلة الثانية : "منوسائل السمعية والبصرية 
ة عرض .. يف أول لقاء درس اخلطابة ادلاضية دعى أستاذ خَت الفعالة يف استفادهتا آل

 التدريسالنداء لشهادة صور متحركة لنموذج اخلطابة اجليدة.. واآلن اندرا إىل مركز 
133الذايت ديكنو مناسب أن ُيستخدم للتعلم الذايت فحسب.."

 

وسائل اإلعبلم ىو أداة واحدة لتطوير العلوم، وخاصة الباحث الدقيق ىو 

الكبلم الطبلب، وىناك حاجة إىل وسائل  ترقيةودورىا يف  الذايت التدريسمركز ية فعال

 .كبلمال ةمهار  ترقيةيف  التدريس

 :طالبة مرحلة الرابعة رزقي أنيسة قد قالت

 .مركز التدريس الذايت" يف ما أحتاج للوفاء أكثر من كافية ىيزركشة "  

                                                           
الذايت. رمضان بوديَتط من أحد موظف الدراسية  التدريسيف مركز  2015 مايو 11 يف يوم اإلثنُتادلقابلة  132

  2015-2014الذايت سنة  التدريسليساعد عملية استفادة ادلراجع يف مركز 

 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 133



102 
 

 م من طبلبكبلمهارة ال ترقيةدورا ىاما يف  تدريسىذا يثبت أن وسائل ال

 .كديري جبامعة اإلسبلمية احلكوميةللغة العربية شعبة الًتبية 

بناء على ادلقابلة السابقة يعرض على استفادة السمعية والبصرية اليت مل 

 تستفيد استفادة دتاما أبسباب معينة :

 احلاسوب  (1

الذايت وأفضل  التدريسيعرف عن استفادة احلاسوب يف مركز  (أ 

لطبلب قسم تدريس اللغة العربية اجلديدة. وىذا جيعلهم يفهمون 

 يف استفادتو.

 3ألهنا يف اإلصبلح، وأما  10حاسواب من  7عدم استخدام  (ب 

حاسوب يستخدم للكتابة فحسب و ليس ىناك الربانمج 

 التطبيقية التعليمية.

ل ىذا الذايت ومن أج التدريسليس الربانمج اإلنًتنيت يف مركز  (ج 

الذايت كادلركز لبحث عن ادلعلومات الفردية  التدريسمسامهة مركز 

 مل حيصل دتاما.

جبامعة للغة العربية شعبة الًتبية  لتطوير ولًتقية مهارة الكبلم طبلب (د 

 كديري اإلسبلمية احلكومية
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 التلفاز (2

 التلفاز غالبا كوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية.  علميستفيد ادل (أ 

 يف حالة اإلصبلح.التلفاز  (ب 

للغة  ترقية مهارة الكبلمآلة عرض : استخدام آلة عرض فعالة يف  (ج 

ومكان بئة اللغة  يستخدم دلناقشة حبث العلمية العربية ولكن اآل

 لطبلب.العربية 

ادلسجلة الشريطية اليستخدم يف تعليم اللغة العربية ألن موجود  (د 

 معمل اللغة أكثر فعاليتها.

لغة مستخدمة أكثر أو سيدايت وملف تعليم ال كان قرص مدمج (ه 

 يف معمل اللغة.

شعبة الًتبية للغة العربية جبامعة  لتطوير ولًتقية مهارة الكبلم طبلب (و 

 كديري اإلسبلمية احلكومية

الذايت فيلزمهم أن ينقلوا   التدريسيف الواقع، إذا كان كثَت الطبلب يف مركز 

ذكر أحسن الدين يف يويون زنَتة ىناك . التدريسكراسيهم، وىذا سيزعج تركزىم يف 

( غرفة الرئيس ومدير 1، ىي )134الذايتالتدريس أربعة غرف يلزم كائنها يف مركز 

                                                           
134

 Mohammad Ahsanuddin dalam belajar bahasa arab di SAC, http://www.m-

ahsanuddin.com/artikel/34-bahasa-arab/54-belajar-bahasa-arab-di-sac, di akses tanggal 25 oktober 

2014 
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( غرفة 4اء اجللسة، و )( غرفة لق3( غرفة أستديو وخدمة ادلعاون، )2العملي، )

 الرئيسية.

 :كما قال فوزي انسوتييون طالب مرحلة الرابعة

دة فيها تدعم أيضا، مثل: التلفزيون، الكاسيت، ادلنشآت ادلوجو  على أن"
 ."وغَت ذالك

 :وكما قال امحد فطاين

البيئة يف اللغة العربية، وخاصة دراسة تعليم اللغة العربية يف  ًتقيةسيلة ل"أن الو  
اليت لديها مرافق مثل: كتب عن تعلم اللغة العربية  كديرياجلامعة اإلسبلمية احلكومية  

نسمع ونرى وقال على الفور  لطبلبيف حُت يناقش أيضا السمعية البصرية اليت ديكن 
."الكبلم الطبلب ترقيةالعرب يف شكل رقائق كاسيت من أجل 

135
 

 ترقيةىذا الدور يف على الواضح انل الباحث من مقابلة ادلاضي على أن 

العربية  اللغةالكتاب، وسائل، وبيئة  :من أللغة العربية، بد شعبة الًتبيةب طبل الكبلم

ستخدامو من إل اإلحتياج والفوائدبطبيعة احلال ىو األمر الذي جيب أن تكون ىناك 

مركز ، وخاصة دور للغة العربية شعبة الًتبيةيف  قد أخذ الطبلب الذين  مجعقبل 

قد للغة  خاصة شعبة الًتبيةىي رؤية ومهمة ما  ،إذا .وسائلوزايدة  التدريس الذايت

 .كديريجبامعة اإلسبلمية احلكومية   الذي حتقق وفقا لتوقعاتإستطاع 

 

                                                           
135
 يف قفطَت جامعة اإلسبلمية احلكومية كاديري 2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 
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 لطالب الكالم مهارة لرتقية كالبيئة العربية  فعالية مركز التدريس الذايت (ج 

شعبة الًتبية للغة  بطبلالكبلم  ًتقيةل اجةفمن احل لغويةإذا نظران إىل بيئة 

وخاصة أولئك  ،ألنو يتطلب بذل جهد كبَت على جزء من احلرم اجلامعي، العربية

مل يعد من ادلمكن شيء  لغويةكيف فعالية ال ،الذين إدارة برانمج الدراسات العربية

يصعب على الطبلب الذين خلفية متجانسة، أي رلموعة متنوعة من القدرات يف 

 .كبلمال ةالعلوم اللغة، وخصوصا مهار  دريستطبيق ت

 :كما قال األستاذ واحد األانم

الذايت كالبيئة اللغوية ىي الغرض األول يف إقامتو. يف  التدريسمركز فعالية "

تعليم اللغة تطبيق التكلم أو الكبلم من أىم مقّوم ألن اللغة تنطق وكائنة ابدلمارسة.  

معة كما ذكر الشيخ خضر إبراىيم أبن ذاتية اجملتمع تعُت بكبلمهم كل يوم، ويف اجلا

ىو قسم التدريس ادلفتخر دييز  شعبة الًتبية للغة العربيةاإلسبلمية احلكومية بكديري 

بقسم التدريس اآلخر ألنو ديلك اللغة العربية. واليظهر شليزه بآلخر إذا كان الطبلب 

  136الينطقون العربية.

الذايت كالوسائل البيئة العربية تسهم الطبلب  التدريسومن أجل ىذا، مركز 

 رسوا التكلم العربية كل يوم، ويتعلق هبذا احلال قالت إديا وحيوين:ليما

                                                           
شعبة الًتبية للغة مع طبلب مرحلة الثامنة ابدلوضوع "تنمية الكبلم العربية   201احملاضرة التعليمية يف فصل  136

 يف اجلامعات األندونيسية". العربية
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 التدريس" أان طالبة جديدة ورغبُت يف تعلم تكلم العربية ىنا )مركز  
الذايت(... أان وزمبلئي النستحيي للتكلم العربية ألن ىنا رلموعة قسم تدريس اللغة 
العربية، كنُت استحييُت التكلم العربية يف اخلارج أحياان ألن كثَت الطبلب من قسم 

137تدريس اآلخر، خفُت سيظنونٍت متفاخر بلغيت.. "
 

 يت كالبيئة اللغوية:الذا التدريسوسواء برأي نوفيا ووالنداري أما يتعلق مركز 

الذايت مكان مناسب بتدريب التكلم العربية ابألصدقاء  التدريس"مركز  
ألن فيو وسائل التعليمية الكاملة دتكن الطبلب يسألون عن ادلفردات أو  علموادل

الصعوابت األخرى من حتليل اخلطأ يف التكلم. ولزم على الطبلب أن يفطنوا أمهية 
138العربية.." الكبلم لًتقية مهارةالذايت  التدريسمركز  فعالية

 

الذايت كالبيئة  التدريسإما أحسنت طالبة مرحلة الثامنة ذكرت أبن مركز 

اللغوية قد واف ليمارس الكبلم العربية، مهما كان الطبلب يتكلمون العربية ختالط 

 ابإلندونيسية أو اجلاوية.

 ودييز برأي منَتة القبائية طالبة مرحلة الرابعة:

الذايت، دير  التدريسنظرُت أبن أصدقاء يتكلمون اللغة العربية اندرا يف مركز "
مهم يف ادلركز طبلب مرحلة الرابعة مهارة كؤل عربية يف ادلركز العربية .. استطاعالتكلم ال

 الذايت.."  التدريسالعربية واندرا يف مركز 

                                                           

 .الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت137 

الذايت. نوفيا ووالنداري من أحد الطلبة انلت ادلنحة  التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت138 
 الذايت. وىي طالبة معهد األمُت، مرحلة السادسة. التدريسالدراسية لتساعد عملية استفادة مركز 
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ليمارس الكبلم،  الذايت كالبيئة اللغوية قد واف التدريسقالت سييت أبن مركز 
.علمولكن مل دير فعالية ألن كثَت من الطبلب يتكلمون العربية عندماسأذلم ادل

139
 

الذايت طادلا  التدريسحُت يزور إىل مركز  الباحثوذلك مناسب مببلحظة 

ينطقون العربية حُت  شعبة الًتبية للغة العربية مراحلأبريل. ىناك الطبلب من  1-30

مثل أستاذة يويون زنَتة وأستاذ صاحلالدين  علمأن يتكلم العربية. ادل علميدعى ادل

ون الكبلم إىل الطبلب ابلعربية مرارا. وجييب ؤ وأستاذ خَت النداء وأستاذ عباس يبد

، تكلم الطبلب بلغة اإلندونيسية ولغة علمالطبلب ابلعربية أيضا. وبعد انصرف ادل

ب مرحلة الثانية أكثر االستخدام يف التكلم اجلاوية. ويف فعالية شلارسة الكبلم، طبل

 العربية ألن مرحلة األوىل والثانية ىي مرحلة لتعميق أربعة مهارات منها الكبلم. 

الذايت   التدريسوعرب األستاذ أمحد صاحل الدين عن أمهية استخدام مركز 

للغة تكلم ا ًتقيةالذايت ينتفع ل التدريسأبن مركز  ،كالبيئة اللغوية : "نعم صحيح

( ندعو الطبلب مرارا دلمارسة الكبلم كل يوم يف مركز علم، ضلن )من ادللطبلب

الذايت. سيستحيي الطبلب إذا مل جيب ابلعربية أيضا، السيما اآلن موجود  التدريس

شيخ خضر إبراىيم من مصر يعلم الطبلب التفسَت ولغة العربية، كالناطق األصلي 

(Native Speakerالبد على الطبل ،)أن ينتفع علومو لتدريب الكبلم. ب 

                                                           
الذايت. وىي طالبة معهد منبع احلسان صلاديلويو ومرشدة  التدريسيف مركز  2015 مايو12ادلقابلة يف يوم الثلثاء  139

 قراءة القرآن وكتابتو.
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، واخلطة التالية سنعطي األلواح اجملذبة والدعوة حلث علموىذا من زلولة ادل

الطبلب عن مهمة تكلم العربية. وليس من السهولة شلارسة الكبلم يف بيئتنا ادلتنوعة 

مثل يف جامعتنا، ضلن كادلدبرين ال نستطيع أن نذكر الطبلب ليمارس الكبلم على 

 التدريسوالطبلب. إذا كان ادلدبر خيص عملو يف مركز  علموام ألن بعضنا من ادلالد

الذايت كمحرك اللغة سيدعم عملية التكلم، وضلاول عن ذلك )حبث عن زلرك اللغة( 

140وىذا من عملية.."
 

 من اخلرجيُت:أما فائز حسن اخلتام قال ينبغي لطبلب 

ئلستقبال، يعٍت كادلعلم اللغة أن ديلك شعور فرداي لتنمية مهارهتم ينتفعهم ل
141العربية ولذلك يلزم عليهم إستطاعة أن يتكلم العربية.

 

مركز العلم  فعاليةعن  الباحثومن ادلبلحظة وادلقابلة والواثئق جتمع هبا 

 الذايت عموما ىي :

التعاوين. بُت الطبلب يناقشون مع اآلخر إما من سواء ادلستوى أم  التدريس (1

يناقشون عن صناعة ادلقالة وتبادل عن ادلراجع وعمليات أعلى منهم. ىم 

 الطبلب اخلارجية تدعم مهارة اللغة العربية.

استشارة مع ادلعلمُت. الطبلب من مستوى اآلخر يستشرون مع ادلعلمُت يف مركز  (2

 الذايت عن صناعة ادلقًتح والبحوث العلمي. التدريس

                                                           
 الذايت تكلم عن البيئة اللغوية. التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 140

 الذايت. التدريسيف مركز  2015 مايو 12الثلثاء ادلقابلة يف يوم  141
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الذايت لقراءة الكتب وشهادة التلفاز  التدريسلئلسًتاحة. ىم يسًتحيون يف مركز  (3

أحياان، ألن بيوت بعض الطبلب بعيدة عن اجلامعة. واآلن التلفاز يف حالة 

 الفساد وادلهمل. 

الذايت  التدريسيف مركز  الباحثعمل الواجبات أو الوظيفة. من مبلحظة 

ابة  نظرت أبن كثَت من الطبلب عملوا الواجبات يف درس ترمجة الكتب واخلطابة وكت

 ادلقالة والبحث العلمي.

شعبة الرتبية  لطالبلرتقية مهارة الكالم  دور استخدام مركز التدريس الذايت .2

 للغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري.

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دور كتب يف مركز التدريس الذايت (أ 

 2015الذايت أو مساعدتو منذ إقامتو حىت سنة  التدريسمركز  دور أما يتعلق

 الذايت : التدريسوىو رئيس مركز  خَت النداء، ذكر لطبلب الكبلم مهارة لًتقية

حاسوب فيها ِملّف أو منشورات مرتبة  10الذايت عندان  التدريس"يف مركز 
ينتفع  2009تعليم اللغة العربية دلهارة اإلستماع والكبلم والقراءة والكتابة. يف سنة 

احلاسوب الطبلب انتفاعا لكل مهارات يستطيع أن يواصل انًتنيت. ىذا يسهل 
الذايت . ولكن زاد اليوم يستفيد احلاسوب دلساعدة إدارة اجلامعة  تدريس الطبلب يف

أيضا، وىذا يسبب بعض احلاسوب وانًتنيت خيطأ ويفسد. كثَت من العلل يفسد 
مج مكتبة الشاملة وكتب التسعة وغَتىا من برامج احلاسوب اليستفيد كالعادة، مثل بر 
 التعليمية. واآلن يف حالة اإلصبلح.
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 طالبة مرحلة الرابعة: أنيسة بوتري رزقي قلت اخيت 

ب الذي يتضمن توفَت الكتب ادلتعلقة ارتفاع العربية اللغة العربية مكتبة لطبل"
"واسًتاتيجياتادلرتبطة مع ىذه األداة،  اللغوي، والتدريس، وأساليب 

142
 

ومستلزمات األخرى التلفاز لشهادة نشرة األخبار خارج الببلد خصوصا قناة 

العربية وببلد شرق األوسط. واآلن يف حالة اإلصبلح أيضا ألنو قد فسد. وىناك 

الشريط الصوتية وأقراص احلاسوب كامل مبكرب الصوت كثَتا ولكن مازال قليل يف 

الطبلب إىل معمل اللغة من استماع الشريط يف  ااستفادتو. يفضل األستاذ ليدعو 

143مهارة اإلستماع."
 

ادلستلزمات ابلتمام وىو صور ادلتحركة وكتب ادلراجع. كما استمر  فعالةويعرب 

 يف قولو : خَت النداء

"أما كتب ادلراجع يف أول نشأهتا، مل تظهر تطويرىا وتنميتها يف دعم تعلم 
ونوعها. منذ ثبلث سنوات، كتب ادلراجع تزيد الطبلب، ألن اليزال قليل من جنسها 

وتزيد إما من ادلراجع أو من كتب الدراسي. واآلن يتم ادلراجع كما ترى... ويف كل 
عملية التعليم يستخدم الصور ادلتحركة عدة مرات من تعليم ادلهارات أو دروس 

 األخرى. ويعرب فعالية يف استفادتو."

يئة اللغوية تظهر مل دتر جيدا عند الطبلب. الذايت كالب التدريسمركز  فعالية و

وقليل منهم ديارسون الكبلم العربية كل يوم.  علمىم يتكلمون العربية حينما يلتقي ادل

 ونظرا على ىذه الكينونة, عرب أمحد صاحل الدين : 

                                                           
142
 الذايت. التدريسيف مركز  2015 مايو 12الثلثاء ادلقابلة يف يوم  

 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 143
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"قد عندان اخلطة لنصف سنة السابق لبحث عن الوظائف اجلديدة الثابتة 
و الطبلب. ومن زلاولة مركز لنشأة وعي الطبلب  علمُت ادلليهتم عن شلارسة الكبلم ب

 سنشّوقهم بتعليق التنبيهات العربية تتعلق أبمهية شلارسة الكبلم." 

 ابحلقيقةمهارات اللغة العربية،  ترقيةال شك فيو أن الكتاب دورا ىاما يف 

 حرفقراءة األكثر ألعندما كنا نطق األصوات العربية يف كثَت من األحيان جيب 

 .قصَتةطولة و سلارج احلروف  العربية

يف بعض دروس العربية مثل النحو و ختطيط  خَت النداءوكرئيس مركز يعلم 

التدريس العربية، ويف عملية تعليمو أيمر الطبلب أن يصنع مقاالت أو اختصارا 

.الذايت التدريسببحث عن ادلراجع يف مركز 
144

 

 التدريسابستفادة الوسائل يف مركز ذكر أستاذ خَت النداء أبنو يعلم الدروس 

 :145الذايت

الذايت لبعض الدروس مثل  التدريس"طبعا.. استفدت الوسائل يف مركز 
أيضا  دريسمهارة الكبلم واخلطابة ... يف نصف سنة ادلاضية يستخدم ادلركز ابلت

 للتعلم وحبث عن ادلراجع..  "العربية و ولكن اآلن يركز ادلركز للبيئة 

 التدريسمركز  فعاليةتعرض عن  الباحثتيجة مبلحظة وذلك مناسب بن

 دريسعرض عملية التي الباحثسجيل يلطبلب. وىذا من  لًتقية مهارة الكبلمالذايت 

الطبلب من  موجود يف درس الًتمجة ومهارة الكبلم يف مرحلة الثانية. يكاد يف كل يوم

                                                           

 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت144 
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الذايت يفتحون ادلعاجم لبحث عن ادلفردات الصعبة  التدريسمرحلة الثانية يف مركز 

وبعضهم يكتبون القراءة يف كتبهم. ىم يناقشون ابآلخر و يرى بعض طبلب يسألون 

146إىل طبلب مرحلة السادسة عن ادلفردات ووظيفتهم.
 

الذايت عند الطبلب وأفضلو من كتب  التدريسمركز  فعاليةأما عن رأي 

رئيس مجعية اللغة ك قدديا اخلرجيُتأحد طبلب  ادلراجع عرب بو عدانن فحري من

 العربية:

الذايت يوايف أن خيلص حبث علمي اللغة  التدريس"كتب ادلراجع يف مركز  
147العربية. وكثَت من ادلعاجم يساعدين وزمبلئي ليخلص ادلقًتح وحبث العلمي".

 

 من طالب انسوتيون فوزيوكذا  

. "كفاءة يف تعلم اللغة العربية فعالة ابللغة ادلتعلقة الكتب البحث عن"

 مادة التدريسية  مهمة إكمال كتاب من أجلأحبث عن  " رزقي بوتري أنيسة وقالت

 دراسةب فيما يتعلق كتاب مرجعي أحبث عنحبائية . ومن أختُت منَتة "العربية برودي

 ."إشارة اإلنًتنت حبث عنأ كما ادلهمة،

على أن دور الوسائل مركز أيخذ الباحث البحث من ثبل ثة أنفار من ىنا 

 التدريس الذايت أىم من التعلم يف البيت ألداء ترقية مهارة كبلم.

 

                                                           
  2015 مايو 30-1الذايت  التدريسمبلحظة الباحث يف مركز  146

الذايت. عدانن فحري رئيس مجعية اللغة العربية  التدريسيف غرفة القراءة مركز  2015 مايو 1ادلقابلة يف يوم اإلثنُت  147
 وىو من أحد زلارك اللغة للمستوى الثامنة. 2014-2010سنة 
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 :ذكرت إديا واىيوين من مرحلة الثانية

 علمالذايت ألهنا بعض ادل التدريسأبهنا تزور كل يوم مع زمبلئها إىل مركز "
الذايت لبحث عن  التدريسعدة مرات يعطون الوظائف تلزم هبا الطبلب إىل مركز 

ادلراجع مثل ترمجة الكتب وتصنيع ادلقاالت. وعندما يكون طبلب من مرحلة العالية 
 نسأل إليهم لئلقتسام".

 :وذكر دمحم عارف األانم

الذايت ليملئ أوقات الفراغ لقراءة ادلوسوعة  التدريسأبنو يزور إىل مركز "
ورلبلت وادلراجع اجلديدة. ألهنا متنوعة، ويزيد ادلعارف الكثَتة ويسهلو لعمل الوظيفة 

.علممن ادل
:"إن كان ديكن للمركز أن  149ورأى رابح وىايب طالب مرحلة الثانية 148

ب العامة ىنا.. الذايت ألن أحب قراءة كت التدريسيزيد ادلوسوعة العامة يف مركز 
 فرحُت مبجموع الكتب ادلتنوعة من كتب تعليم العربية .."

الذايت الخيول عن الطبلب  دريسإىل مركز الت الباحثومناسب مببلحظة 

يبحثون عن ادلراجع ويناقشون مع اآلخر. وأكثر الزائرين طبلب مرحلة الثامنة و 

وادلراجع وبعضهم  بعضهم يقرؤون الكتب ويبحثون عن حبث العلميمن الثانية. 

لتعلم  بعضهممن  واألخر يًتمجون النصوص العربية مبساعدة ادلعاجم الكاملة وادلتنوعة

، وحينما اليفهمون عن اجلمل أو ادلفردات الصعبة، يسألون هبا إىل مهارة الكبلم

                                                           
 الذايت. التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 148

 الذايت. التدريسيف مركز  2015 مايو11ادلقابلة يف يوم اخلامس 149
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شعبة أعلى مرحلتهم ومن تلك اإلقتسامة حىت جيعلهم يعارفون بينو وبُت اآلخر من 

150العربية. للغة الًتبية
 

 :رمضان بوديَتطاقال 

الذايت لنظر  التدريسأبن كثَت من طبلب مرحلة السادسة يزورون إىل مركز "
حبث العلمي وادلقًتحات ألهنم يبدؤون أن يتعلموا عن حبث العلمي. وبعضهم يبحثون 
عن كتب مناىج البحث ومناىج التعليم. ويزيد ملحان أبن "يف ادلاضي حُت مل يكثر 

ب، يطلب طبلب قليل من كتب ادلراجع ليعملوا الوظيفة فقط. واآلن بعد عدد الكت
أن يزيد عدد ادلراجع يهتمون بو الطبلب أن يقرؤا و أن يستعَتوا الكتب ألهنا متنوعة 

 ورلذبة."

و  2014بواثئق كتب ادلراجع ادلستعار طول سنة  رمضانويؤكد قول 

2015 151: 

 4جدول 

 كتب املراجع املستعار

 ادلستعار اجملموع الكتبجنس   رقم

من علم  1

اللغة 

 2 78 كتب علم األصوات

 6 50 كتب اللغة التارخيي 2

                                                           
 الذايت. التدريسيف مركز  2015 مايو 11مبلحظة الباحث يف يوم اخلامس  150

  2015-2014الذايت منذ سنة  التدريسمن حاسوب مركز  2015 مايو 11الواثئق يف يوم اخلامس  151
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 29 156 كتب علم الداللة النظري 3

 29 200 كتب علم القواعد 4

 17 200 كتب الدراسي 5

كتب علم  6

اللغة 

 التطبيقي

 76 500 كتب تعليم اللغة

 9 140 كتب اللغة النفسي 7

 5 78 اللغة اإلجتماعيكتب  8

 10 167 كتب اللغة اآليل 9

 11 38 ادلعاجم 10

كتب التقابل وحتليل  11

 األخطأ

78 9 

 138 489 كتب طرق التدريس 12

 8 65 كتب تصميم اختبارات 13

الكتب  14

 العامة

 7 49 نوفيل

 13 75 ادلوسوعة العامة  15

 الجيوز استعاره 24 اجملبلت 16

  2387 الكتبرلموع 

 



116 
 

 التدريسيقوم على ىذه الواثئق تسهم كتب ادلراجع وكتب الدراسي يف مركز 

الذايت لدعم عملية تعلم الطبلب دتاما يف أربع مهارات اللغة العربية وخصوصا يف 

. يستطيع الطبلب أن يتمون تقدمي ادلادة لتعلم زلارة الكبلم الًتمجة ومراجع البحث

متنوعة، وىذا يفيد يف مراعات الفروق الفردية بُت الطبلب، العلمية أنشطة متعددة 

على أن  خَت النداءذكر من أستاذ  ويسَتىم فيها تدرجييا، من السهل إىل الصعب.

مركز التدريس  عندما تكون يف الكبلم مهرة ًتقيةل الطالب ببا اليت تدعم األنشطة

 كما ىي التايل:  ٬الذايت

 .و أشبو ذلك ، وقراءة الكتب،الدراما مثل أنشطة الكبلم، دريست (1

 ادلستقلُت لطبلب احلاجةادلهمة و  ألغراض مراجع أحبث عن (2

 امراجع ليبحث العربية للغة شعبة الًتبية طبلبال تيسَتل منَتة احلبائيةوقالت 

يف دور الكتب من الواثئق وادلبلحظة  الباحث ادلقابلة ووجدمن مجيع  شرح". ابلسهل

 لًتقية مهارة الكبلم طبلب شعبة الًتبية للغة العربية 

 لطالب الكالم مهارة لرتقية وسائل يف مركز التدريس الذايت دور (ب 

شعبة الًتبية للغة الطبلب لتطوير الكبلم مهارات  ترقيةدور وسائل يف  أمهية

وأشبو  احلوارليس مستقبل وسائل السمعية والبصرية، مثل التلفزيون واألقراص  العربية

 .ذلك
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 :  انسوتيون فوزيقال قد  الذيىذا  

 .اليادتثيبل وفع تدريس مكان  .1

قناة لو  تلفاز يعٍت  والبصريةالسمعية  لو وسائل مركز التدريس الذايت  .2
 النطق األصوات العربية حبيث ادلقارنة بُت إذا، العربية جزيرة اليت لديها

 .النطق األصوات العربية لغَت الناطقُت هبا من

الذايت مثل التلفاز،  التدريسالسمعية والبصرية يف مركز  فعالةوما يتعلق ب

والشاشة، واحلاسوب، وادلسجلة الشريطية، ومكرب الصوت يف دعم عملية تعلم 

152الطبلب، قال رابح وىايب طالب مرحلة الثانية
: 

السمعية والبصرية مثل احلاسوب والتلفاز اي  وسائل أفهم عن استخدام"أان مل 
أخيت.. مل يعّرف استفادهتا إىل الطبلب اجلديدة عما يتعلق برانمج تطبيق العربية يف 

يعٍت  خَت النداءمن األستاذ  ذكر ..."احلاسوب.. وحينما شعلُت التلفاز ال يشعل 
، الكتب :مثل لتقدمي الدعم، ائلسيزيد الوسمكان التدريس الذايت ألن ىذا "

 ".منطقة الشرق األوسط من البث التلفزيون، كاسيتوالتدريس  

وزاد حي اخلالد من مرحلة الثانية أيضا، أبنو يستخدم احلاسوب لعمل 
الوظيفة مثل صناعة ادلقالة ودترين كتابة أحرف العربية. وىو يريد أن يقوم انًتنيت يف 

وقالت سييت رفاء عن مسامهة ادلسجلة  153العريب. احلاسوب وزايدة برانمج تطبيق
الشريطية : "منذ جلسُت يف مرحلة الواحدة، اليستفيد ادلسجلة الشريطية يف 

. البد ىي ُيستعمل دلهارة اإلستماع والكبلم ومل عرفُت ُمهملو .. ديكن التدريس
 موجود معمل اللغة ادلراتح لئلستماع..."

                                                           
 الذايت. التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت152
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عندما تكون  ابلراحة انشعر ي ارزقي مه بوتري النساءو  انسوتيون. فوزي وزاد
 رلموعة من، ابإلضافة إىل اذلواء مكييف تشعر ابلراحة مع مركز التدريس الذايت ىناك

ىي " . وكذالك منَتة احلبائيةمركز التدريس الذات يف الكتب من كثَت الكتب اليت
 ." والتوسوس ال صاخبة ادلكان، مقددية ألن ،مرحيةتشعر 

 : رمضانشرح 

يف السنة ادلاضية يستفيد احلاسوب استفادة اتمة.. فيو برانمج تطبيق العربية 

وبرانمج تعليم العربية مأخوذة من انًتنيت... ولكن مبرور األوقات يستخدم الطبلب 

احلاسوب لفيسبوك والشبكة اإلجتماعية األخرى .. مّث يف أول السنة استخدمالطبلب 

وظيفة اجلامعة. وىذا يسبب احلاسوب يف مركز  اجلديدة احلاسوب جلمع بينات ولعمل

الذايت يفسد وكثَت من الفرائس، برانمج تطبيق مثل مكتبة شاملة وكتب  التدريس

التسعة مل تفعل كما العادة..". ومن شرحو عن ادلسجلة الشريطية، ذكر أبهنا ال 

154يستفيد التلفاز. 2يستعمل، والتلفاز يف اإلصبلح مهارة اإلستماع 
 

وسائل السمعية والبصرية  نصر العلوم الدين طالب مرحلة الثانية : "منوذكر 
الفعالة يف استفادهتا آلة عرض .. يف أول لقاء درس اخلطابة ادلاضية دعى أستاذ خَت 

 التدريسالنداء لشهادة صور متحركة لنموذج اخلطابة اجليدة.. واآلن اندرا إىل مركز 
155م الذايت فحسب.."الذايت ديكنو مناسب أن ُيستخدم للتعل

 

                                                           

 
الذايت. ملحان من أحد طبلب مرحلة السادسة انل  التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت154
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بناء على ادلقابلة السابقة يعرض على استفادة السمعية والبصرية اليت تستفيد 

 استفادة دتاما أبسباب معينة :

 احلاسوب / احلاسب اآليل .1

الذايت وأفضل لطبلب قسم  التدريسيعرف عن استفادة احلاسوب يف مركز  .( أ

 استفادتو.تدريس اللغة العربية اجلديدة. وىذا جيعلهم يفهمون يف 

حاسوب  3ألهنا يف اإلصبلح، وأما  10حاسواب من  7عدم استخدام  .( ب

 يستخدم للكتابة فحسب و ليس ىناك الربانمج التطبيقية التعليمية.

 الذايت ومن أجل ىذا مسامهة مركز التدريسليس الربانمج اإلنًتنيت يف مركز  .( ت

 دتاما.لبحث عن ادلعلومات الفردية حيصل االذايت كادلركز  التدريس

 التلفاز .2

 التلفاز غالبا كوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية.  علميستفيد ادل (أ 

 التلفاز يف حالة اإلصبلح. (ب 

آلة عرض : استخدام آلة عرض فعالة يف دعم عملية تعليم اللغة العربية  (ج 

ولكن اآلنيستخدم دلناقشة حبث العلميلطبلب مستوى اآلخر يف أوقات 

 .علممشاورة ادل

ادلسجلة الشريطية يستخدم يف تعليم اللغة العربية ألن موجود معمل اللغة  (د 

 أكثر فعاليتها.
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كان قرص مدمج أو سيدايت وملف تعليم اللغة مستخدمة أكثر يف معمل  (ه 

 اللغة. 

الذايت فيلزمهم أن ينقلوا   التدريسيف الواقع، إذا كان كثَت الطبلب يف مركز 

. ذكر أحسن الدين يف يويون زنَتة ىناك تدريسالكراسيهم، وىذا سيزعج تركزىم يف 

( غرفة الرئيس ومدير 1، ىي )156الذايتالتدريسأربعة غرف يلزم كائنها يف مركز 

( غرفة 4( غرفة لقاء اجللسة، و )3( غرفة أستديو وخدمة ادلعاون، )2العملي، )

 ذكر أستاذ خَت النداء على أن لًتقية الكبلم يعٍت:الرئيسية. 

 / مقدمي الرعاية من قبل الذي يدار اللغة العربية لطبلب سكن إنشاء"

 حسن االستماع اتادلهر  ةعلومها اربع للسيد نفسها يف النوم الذي يعيش مشرف

".مركز التدريس الذايت يف كبلم بيئة خللق كهدف والكتابة والقراءة كبلموال
157

 

 لطالب الكالم مهارة لرتقية كالبيئة العربية  مركز التدريس الذايت دور (ج 

الذايت كالبيئة اللغوية ىي  التدريسمركز  فعاليةاألانم  واحدكما قال األستاذ 

الغرض األول يف إقامتو. يف تعليم اللغة تطبيق التكلم أو الكبلم من أىم مقّوم ألن 

اللغة تنطق وكائنة ابدلمارسة. كما ذكر الشيخ خضر إبراىيم أبن ذاتية اجملتمع تعُت 

لعربية للغة ا شعبة الًتبيةبكبلمهم كل يوم، ويف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بكديري 
                                                           

156
 Mohammad Ahsanuddin dalam belajar bahasa arab di SAC, di akses dari 

http://www.m-ahsanuddin.com/artikel/34-bahasa-arab/54-belajar-bahasa-arab-di-sac tanggal 25 

oktober 2014 
157
 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 7يوم اخلامس ادلقابلة يف 
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ىو قسم التدريس ادلفتخر دييز بقسم التدريس اآلخر ألنو ديلك اللغة العربية. واليظهر 

158شليزه بآلخر إذا كان الطبلب الينطقون العربية.
 

الذايت كالوسائل البيئة العربية تسهم الطبلب  التدريسومن أجل ىذا، مركز 

 .ليمارسوا التكلم العربية كل يوم، ويتعلق هبذا احلال

ت إديا وحيوين : " أان طالبة جديدة ورغبُت يف تعلم تكلم العربية ىنا قال
الذايت(... أان وزمبلئي النستحيي للتكلم العربية ألن ىنا رلموعة قسم  التدريس)مركز 

تدريس اللغة العربية، كنُت استحييُت التكلم العربية يف اخلارج أحياان ألن كثَت 
159ظنونٍت متفاخر بلغيت.. "الطبلب من قسم تدريس اآلخر، خفُت سي

 . 

 لذلك ذكر أستاذ خَت النداء تصميم بيئة اللغة العربية يعٍت:

أعضاء ىيئة  ينبغي جلميع : جلميع الزوار، ضعت ابلفعل ادلوارد ديكن"
أن  مركز التدريس الذايت  رمز ثقايف ألنو، العربية يتكلم عمالوالطبلب و  التدريس

."ىناك الناطقة ابللغة العربية البيئة
160

 

الذايت كالبيئة اللغوية :  التدريسوسواء برأي نوفيا ووالنداري أما يتعلق مركز 

ألن فيو  علمالذايت مكان مناسب بتدريب التكلم العربية ابألصدقاء وادل التدريس"مركز 

وسائل التعليمية الكاملة دتكن الطبلب يسألون عن ادلفردات أو الصعوابت األخرى 

                                                           
مع طبلب مرحلة الثامنة ابدلوضوع "تنمية الكبلم العربية  لقسم تدريس اللغة  201 احملاضرة التعليمية يف فصل 158

 العربية يف اجلامعات األندونيسية".

159
 .الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 

160
 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 7 يف يوم اخلامس ادلقابلة 
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 التدريسمن حتليل اخلطأ يف التكلم. ولزم على الطبلب أن يفطنوا أمهية مسامهة مركز 

161الذايت يف دعم عملية التكلم العربية.."
 

 يف كثَت من األحيان كان أيضا من احملاضرينقالت منَتة احلبائية على أن "

 "مع الطبلب عند التحدث اللغة العربية استخدام

الذايت كالبيئة  التدريسإما أحسنت طالبة مرحلة الثامنة ذكرت أبن مركز 

اللغوية قد واف ليمارس الكبلم العربية، مهما كان الطبلب يتكلمون العربية ختالط 

 ابإلندونيسية أو اجلاوية.

ودييز برأي منَتة القبائية طالبة مرحلة الرابعة :"نظرُت أبن أصدقاء يتكلمون 

الذايت، دير التكلم العربية يف ادلركز العربية ..  التدريسدرا يف مركز اللغة العربية ان

 التدريساستطلع طبلب مرحلة الرابعة مهارة كبلمهم يف ادلركز العربية واندرا يف مركز 

 الذايت.." 

 :قالت سييت

الذايت كالبيئة اللغوية قد واف ليمارس الكبلم، ولكن مل  التدريسأبن مركز 
.علمكثَت من الطبلب يتكلمون العربية عندماسأذلم ادلدير فعالية ألن  

162
 

                                                           
161

الذايت. نوفيا ووالنداري من أحد الطلبة انلت ادلنحة  التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت 
 الذايت. وىي طالبة معهد األمُت، مرحلة السادسة. التدريسالدراسية لتساعد عملية استفادة مركز 

 
الذايت. وىي طالبة معهد منبع احلسان صلاديلويو ومرشدة  التدريسيف مركز  2015 مايو12ادلقابلة يف يوم الثلثاء 162

 قراءة القرآن وكتابتو.
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الذايت طادلا  التدريسحُت يزور إىل مركز  الباحثوذلك مناسب مببلحظة 

أبريل. ىناك الطبلب من مراحل قسم تدريس اللغة العربية ينطقون العربية  1-30

مثل أستاذة يويون زنَتة وأستاذ صاحلالدين  علمأن يتكلم العربية. ادل علمحُت يدعى ادل

وأستاذ خَت النداء وأستاذ عباس يبدأون الكبلم إىل الطبلب ابلعربية مرارا. وجييب 

، تكلم الطبلب بلغة اإلندونيسية ولغة علمالطبلب ابلعربية أيضا. وبعد انصرف ادل

تخدام يف التكلم اجلاوية. ويف فعالية شلارسة الكبلم، طبلب مرحلة الثانية أكثر االس

 العربية ألن مرحلة األوىل والثانية ىي مرحلة لتعميق أربعة مهارات منها الكبلم.

الذايت   التدريسوعرب األستاذ أمحد صاحل الدين عن أمهية استخدام مركز 

الذايت ينتفع لدعم تكلم اللغة  التدريسكالبيئة اللغوية : "نعم صحيح أبن مركز 

( ندعو الطبلب مرارا دلمارسة الكبلم كل يوم يف مركز علم، ضلن )من ادللطبلب

الذايت. سيستحيي الطبلب إذا مل جيب ابلعربية أيضا، السيما اآلن موجود  التدريس

شيخ خضر إبراىيم من مصر يعلم الطبلب التفسَت ولغة العربية، كالناطق األصلي 

(Native Speaker)بلم. وىذا من ، البد على الطبلب أن ينتفع علومو لتدريب الك

، واخلطة التالية سنعطي األلواح اجملذبة والدعوة حلث الطبلب عن مهمة علمزلولة ادل

تكلم العربية. وليس من السهولة شلارسة الكبلم يف بيئتنا ادلتنوعة مثل يف جامعتنا، ضلن  

كادلدبرين ال نستطيع أن نذكر الطبلب ليمارس الكبلم على الدوام ألن بعضنا من 

الذايت كمحرك اللغة  التدريسلطبلب. إذا كان ادلدبر خيص عملو يف مركز وا علمادل
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سيدعم عملية التكلم، وضلاول عن ذلك )حبث عن زلرك اللغة( وىذا من 

163عملية.."
 

 ذكر أستاذ خَت النداء تصميم بيئة اللغة العربية يعٍت:

 "الذايتمركز التدريس  داخل لق بيئةاللغة العربية خل الطبلب أتديب "البدء

 :أما فائز حسن اخلتام قال

أن ديلك شعور فرداي لتنمية مهارهتم ينتفعهم  من اخلرجيُتينبغي لطبلب "
لئلستقبال، يعٍت كادلعلم اللغة العربية ولذلك يلزم عليهم إستطاعة أن يتكلم 

164العربية.
 

مسامهة مركز دور و عن  الباحثومن ادلبلحظة وادلقابلة والواثئق جتمع هبا 

 الذايت عموما ىي : تدريسال

التعاوين. بُت الطبلب يناقشون مع اآلخر إما من سواء  التدريس (1

ادلستوى أم أعلى منهم. ىم يناقشون عن صناعة ادلقالة وتبادل عن 

 ادلراجع وعمليات الطبلب اخلارجية تدعم مهارة اللغة العربية.

استشارة مع ادلعلمُت. الطبلب من مستوى اآلخر يستشرون مع  (2

 الذايت عن صناعة ادلقًتح والبحوث العلمي. التدريسعلمُت يف مركز ادل

                                                           

 
 الذايت تكلم عن البيئة اللغوية. التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت163

164
 الذايت. التدريسكز يف مر  2015 مايو 12ادلقابلة يف يوم الثلثاء  
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الذايت لقراءة الكتب  التدريسلئلسًتاحة. ىم يسًتحيون يف مركز  (3

وشهادة التلفاز أحياان، ألن بيوت بعض الطبلب بعيدة عن اجلامعة. 

 ز يف حالة الفساد وادلهمل.واآلن التلفا

 التدريسيف مركز  الباحثعمل الواجبات أو الوظيفة. من مبلحظة  (4

الذايت نظرت أبن كثَت من الطبلب عملوا الواجبات يف درس ترمجة 

 الكتب واخلطابة وكتابة  ادلقالة والبحث العلمي.

 ركاز التدريس الذيت.ميف  لًتقية مهارة الكبلم كالبيئة (5

 

 شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقية مشكالت يف دور مركز التدريس الذايت .3

 جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري العربية للغة الرتبية

 للطالب الكالم مهارة لرتقية دور كتب يف مركز التدريس الذايت (أ 

للطلبة لدعم التعلم لتطوير العلوم، ولكن دور  وسائل لذلك العديد من

مركز التدريس وسائل لديو ابلتأكيد عيوبو ومزااي، وادلشاكل اليت يواجهها كل من مدير 

 .اليت قدمها بعض العينات تادلشكبل ىذهوالطبلب، واستخدام احملاضرين، الذايت 

 رزقي: بوتري قالت أنيسة

نظرا  (.9 العربية، ابللغة تكلمعلى ال معتادا مل يكن أوال بسبب خجولة (.1"
 "..زلدودة مرجعفردات دل

 قال عارف األانم طالب مرحلة الرابعة، مشكبلهتا ىي :
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، والثاين الذايت الدريسحريس ادلركز  الكتب واليوجد"أوال، حينما نتعّود 
165ي.."يومُت فقط، ينبغي أن يزيد اي أخ .أوقات اإلستعارة قليل

 

 ويؤكده منور فضل :

ب مصنف حبث العلمي وضلتم كثَت ادلراجع قد عجبُت أبن وقت "كالطبل
الدين اإلستعار يومُت فحسب، مث من الزمبلء حياولون أن يطلبوا إىل األستاذ صاحل 

إىل أن يعطينا أربعة أايم خيص للطبلب مرحلة الثامنة. وينبغي أن يزيد ادلدبرين أو 
الذايت، حينما رجعُت كتب ادلراجع وليس ىناك ادلدبر،  التدريسادلتخصصُت يف مركز 

."إذن محلُت مرة اثنية حىت دفعُت دية
 .منَتة احلبائةقالت   166

للطبلب، حتتاج إىل  الذايتمركز التدريس  العيوب: عدم وجود بطاقات"
 .".مركز التدريس الذايت استعارة الكتاب الذي ىو يف

منور فضل أبن نقص الباحث يؤكد رأي أانم و ويقوم على نتيجة مبلحظة 

لبحث عن أحد   الباحثادلتخصص يعرقل عملية إسهام كتب ادلراجع، حينما أردت 

كثَت من رلموع الكتب   كتب ادلراجع لبحث العلمي، وجدت الصعبة يف استعاره ألن

 ادلتنوعة ومن كل مجلتها متحددة. 

 للطالب الكالم مهارة لرتقية وسائل يف مركز التدريس الذايتدور  (ب 

مركز اليت توجد يف وسائل  تبعد التعرض ألخذ عينات من ادلشاكبل

 انسوتيون: فوزيقال  ٬كديري  جبامعة اإلسبلمية احلكومية التدريس الذايت

                                                           

 الذايت التدريسيف مركز  2015 مايو 11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت165 

الذايت. وىو رئيس الديوان لقسم تدريس اللغة العربية  التدريسيف مركز  2015مايو  11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت166 
 يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بكديري. 2015 -2014سنة 
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 ال ديكن االتصال مل ينكسر إذا ،اسوباحل وفسد، األقصىمن احلد "أقل 
."أقل من ادلفيد ىو لحاسوب، وفقا لتيإلنًتناب

167
  

 وسائل السمعية والبصرية ىي : فعاليةقال رابح وىايب، مشكبلت يف 

"للحاسوب، ليس التعّرف من ادلعلم حىت ما استطيع أن أستخدمها، وينبغي 
لتعلم اإلستماع من قناة ببلد سعودي وشرق للتلفاز أن يصلح ألن مهم جدا 

168األوسط.."
 

ذكر دمحم عارف الدين أبن احلاسب اآليل مهم جدا يف تعليم مهارة و 

اإلستماع والقراءة وعمل الوظيفة من ادلعلمُت، وسيعطي ادلنافع الكثَتة إذا كان 

 إنًتنيت أو دولة شبكية فيو تسهيبل ألن أيخذ أنواع ملف تعليم العربية." 

 يزيد حي اخلالد :و 

ىي التطبيق اي أخيت... ليس إال علم النظري فحسب،  التدريس"أظن أمهية 
الذايت يسهم وسائل تعليمها يف دعم عملية  الدريسولقسم تدريس اللغة العربية مركز 

اتم  التدريستعلم الطبلب، ولذلك، استفادة الوسائل التامة ستحصل إىل ىدف 
 وزادت منَتة احلبائية: 169أيضا. وزاد اليوم، البد على الوسائل أن ينمي تنمية اتمة."

مركز التدريس  عدم وجود بطاقة يف أن عيب، ولكن ىناك أمر جيدزركشة "
مركز التدريس  رئيسوذكر  ".خيشى ال أحد استعارة كتاب أننا عندما حىت الذايت
 .كديري الذايت

 

                                                           
167
 الذايت. التدريسيف مركز  2015مايو  11 اإلثنُت ادلقابلة يف يوم 

 الذايت. التدريسيف مركز  2015مايو  11 ادلقابلة يف يوم اإلثنُت168 

 الذايت. التدريسيف مركز  2015مايو  11 يف يوم اإلثنُت ادلقابلة169 
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 :مركز التدريس الذايت يف بيئة اللغوية تنفيذحول  اءخَت الند أستاذ

الطبلب اإلدخال ال كل لديهم القدرة على التحدث ابللغة العربية، إذا  (.1

القيود نصف الطلبة الذين مل اخلزانة كافية ال تزال  (.9 ،50:50 ما مت احتساب

 القيود ادلفروضة على انضباط (.3 ،تواجو صعوبة يف الكبلم أو خلق بيئة اللغة

.الطبلب يف خلق بيئة انطقة
170

 

 للطالب الكالم مهارة لرتقية دور مركز التدريس الذايت كالبيئة العربية (ج 

 لطبلب الكبلم مهارة لًتقية الذايت كالبيئة العربية التدريسدور مركز رأينا أن "

 :منَتة احلبائية قالت ،ادلشكبلت ىناك

مركز  رئيس " ذكر.ابلعربية كبلمةال بيئة للطبلب لتطوير الوعي قصن .."
 :مركز التدريس الذايت حول دور خَت النذاء كديري، أستاذ التدريس الذايت

 مطابقة لبيئة اللغوية اليت حتتاج إىل استخدام شعبة الربية للغة العربيةالطبلب 

مدراء الدعوة للضيوف والطبلب  " !بيئة اللغوية كما كز التدريس الذايتر م

وليس ما إذا كان تشكيل بيئة اجلنُت نعم، ولكن ليس احلد ىناك  واألساتذة،  تطبيقها

، اللغة العربيةطويلة بدأ العديد منهم إىل تكوين بيئة  األقصى، واهنا كانت فًتة

 عندما دخلنا يف كثَت من األحيان ببا الطبلبية اليت يتماشى مع ما شهدانه خبلل

171.دائما استخدام اللغة العربيةادلدراء واحملاضرين عند احلديث  كز التدريس الذايتر م
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 :طالبة مرحلة الرابعة رزقي بوتري أنيسةقالت 

".شلارسةحرجا يف و  جدا أقل فرداتادل نقصا ألنهد، اجل "بدون
172

 

مركز التدريس  مدير ىل لديك" انسوتيون الباحث اىل فوزيحينما يسأل 

  ؟..اللغة العربية عدم استخدام بيئة اللغوية ترقيةمن أجل  الذايت

مهارات اللغة  غَت متجانسة من ليس ىناك نظرية ولكن فعلية، موافق"
"الذين يتحدثون للطبلب أيضا اللغة العربية مصممة حبيث مت ،متنوعة ىي العربية

173
 

اللغة  يف موثق توثيقا جيدا لطبلب الذينا سهل، ل"نعم منَتة احلبائية زادت
 ."اللغة العربية ستخدميجيب أن  أنفسهم وضباط دلديري ، ولكنالعربية

الباحث عن  أما مشكبلت يف إسهام مركز الدريس الذايت كالبيئة اللغوية مجع

 أراء الطبلب يؤكد أحد مع اآلخر. وىي : 

ابإلندونيسية كلما يكلم مع الطبلب يف مركز  علمعدة مرات تكلم ادل (أ 

 الدريس الذايت، وىذا يؤثر اآلخر لئبلينطقون العربية.

مهمة استفادة مركز الدريس الذايت كالبيئة نقص توعية الطبلب عن  (ب 

 اللغوية وىذا جيعلهم ال ديارسون الكبلم كل يوم.

 174.نقص احلاث وادلثَت حلث الطبلب يف شلارسة الكبلم (ج 
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 اليت ديكن أن النوم لديها حىت اآلن أنانسوتيون على  فوزيُمقو عن البيان 

 .بيئة اللغة حقا جلعل تدار

 لطالب الكالم مهارة لرتقيةمركز التدريس الذايت  دور يف حّل املشكالت .4

 جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري العربية للغة الرتبية شعبة

 للطالب الكالم مهارة لرتقية دور كتب يف مركز التدريس الذايت (أ 

 مركز التدريس الذايتاليت تواجو  تادلشكبلمتعلق حل  الباحثالتعرض بعد 

 :انسوتيون فوزيقال  ،مزاايمن نقص أو 

 العربية شلارسة التحدث أيضا وإمنا رلردولكن  فقطنظرية ألنو ليس  افق،"مو 

على وجو  اخلاص مهارات التحدث يساعد على زايدة مع اآلخرين ةثدازل عندما كنا
ديكن أن  ادلفردات عندما ننسى حبيث متعددة األوجو قواميس واليت تشمل اخلصوص،

اليت  اللغة العربية يف غَتىا من أشكال الدعمو الكتب او القاموس مباشرة إىل نذىب
 وىي: رزقي بوتري أنيسةوزادت  ".ابلفعل يتم توفَتىا

كما  والكبلم، قراءةال ةمهار  اللغة العربية يف توسيع الكتب اليت موجد"
يف  تساعد ال تزال معقدة ، على الرغم منمركز التدريس الذايت إىل القادمة توصي

 "يف مكان أخر. أي فصلال

 الربط مشكلةحل لل ىو أيضا مركز التدريس الذايت" انسوتيون فوزي يزيدو 

 "الفصول الدراسية مناقشة مهام مع
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ال البيئة، كىي   دريسعملية التمن  صلاح اليت تؤثر وحتدد العوامل واحد من

يغطي،  ،احلاضر ىو ألنو جدا أىم ابلعربية اللغوية بيئة وجود. اللغويةبيئة  عنأحد 

 .اللغة العربية التدريس وسياق الوضوح وإعطاء

 للطالب الكالم مهارة لرتقية وسائل يف مركز التدريس الذايت دور (ب 

مت  اليت كلوسائل .للتعلم موردا البيئة اليت من ادلعرفة اكتسااب لطبلبا استطاع

، البصريةسمعية ، والوادلكتبة ،مكاتب مثل: ،مركز التدريس الذايت يف حولحتضَتىا 

نظرية  ىذه واشبو ذلك. ،والرمز مثل كلمة ال تقتل لغتك ،واحلاسوب ،والتلفزيون

 .ادلتمحور حول الطالب التعلم من مباشرة شكالاألعن  دريسالت

 ىنا مناسب ادلقابلة قد فعل الباحث يعٍت قال فوز انسوتييون:

فسد  قد وجيب ان احلاسوب (.9 زايدة نقص من مركز التدريس الذايت، (.1
175اسوب.االستفادة من اإلنًتنت يف احل (.3 ،ان تصلح

 فوز انسوتييون: ويزيد 

مركز التدريس  واالستفادة من قادرة على تطوير أن يكون الطبلب وجيب"
 مثل مركز التدريس الذايتيف وسائل  كل واضحا قدو ..""فيو ادلوجودة ادلرافق من الذايت

أن  تشجيع لنا أنو يظهر "..التقتل لغتكو  اخلوف" تكلم بدونكال" الرمز الكلمات
 ا.بتنفيذى إذا كنا ال ستحيناوا ابللغة العربية كلمعلى الت ختافوا ال
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 للطالب الكالم مهارة لرتقية دور مركز التدريس الذايت كالبيئة العربية (ج 

ولكن  ،ىاتنفيذل اصعب أحيان همبعض من اللغة العربية بيئة يف تشكيل أمهية

 .تنظيموفقا لل عملية التخطيط والتقييم حيث حلها إذا

 ذكر استاذ خَت النداء: 

 اللغة العربية مجعية من همكل ٪95من  للغة العربية طبلباليسكن  (.1

 ابلفعل وضعت الطبلب الذين من ٪50 (.9 ،اللغة العربيةبيئة اىل  األويل والعاصمة

إىل جيرب  الذين لبعض الطبلب اإلدخال إعطاء ان قَبل البدو  ابللغة العربية الكبلم يف

.مادة الدراسية متعلق وخاصةالذي  كبلمال جانب
176

وزاد ابراىيم يوواان طالب من  

 :اخلرجيُت

مركز  منواالستفادة  تطويرالقادرة على  اآلن أن يكون الطبلب جيب (.1

كون ي أيضا أن األساتذ على جيبو  (.9 ،فيو ادلوجودة ادلرافق من التدريس الذايت

، العربية لتعليم اللغة لطبلبا والقدوة توفَت احلافز لتكون قادرة على جديد من أعطي

 ستخداماب الطبلب شلا اضطر علمدل وخاصة ، الوقت التدريس كل على سبيل ادلثال،

 اللغويةبيئة  قيةلًت  ادلفتاح مى علمادل ألن، مركز التدريس الذايت يف اللغة العربية النطق

 نفسها مركز التدريس الذايت على ديكن تنفيذىا بدال من اذلدف أصبح ، فمابطبلل

 ابللغة العربية النطق الكبلم العربية اى دفع اىل األساتذ أخذ(. 3 ،كما ىو متوقع
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ال  للطبلب الذين ابلفعل عقوابت أن تطبق احلديثة النزل نظران ألنو إذا للطبلب

.العربية يتكلمون
177

 :ويزيد اخيت منَتة احلبائية 

تدريب لل اللغة العربية مركز ألنو ىنا ،دلكان البيئة اللغة العربية ،أوافق"

 " .للغاية كان لطيفا الكبلم وتعريف

دريب للت يف كثَت دعوة األصدقاء أحيان وأان ،"ىناك انسوتيون وقال فوزي

 ."يعٍت الكبلم اللغة العربية بنطق

الذايت يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بكديري دورا  دريسويكون مركز الت

للغة العربية. ولكن تدبَت وسائلو أو الواثئق  شعبة الًتبيةمهما يف عملية تعلم طبلب 

 فيو يقارن بتصميم ادلواد اجليدة كما سبق.

 البحث نتائج .ج 

وما  إستخدام مركز التدريس الذايت  وما ىي دوره فعالية عن البحث الباحث أجرى بعد

لطبلب شعبة الًتبية للغة العربية يف اجلامعة  مشكبلتو يف ترقية مهارة الكبلم مشكبلتو وما حّل 

 سلربين أو مصادر والواثئق عميقا على وادلقابلة ابستخدام ادلبلحظة اإلسبلمية احلكومية بكديري

 :يلي ما البحث نتائج مباشرة، فيحصل وادلشاركة ادلعنية
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 شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقيةفعالية استخدام مركز التدريس الذايت  .1

 جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري العربية للغة الرتبية

 لطالب الكالم مهارة لرتقية فعالية كتب يف مركز التدريس الذايت (أ 

 2015ة مركز التدريس الذايت أو دور منذ إقامتو حىت سنة يأما يتعلق بفعال

 ، ذكر خَت النداء وىو رئيس مركز التدريس الذايت :الكبلم مهارة ترقيةيف 

حاسوب فيها ِملّف أو منشورات مرتبة  10يف مركز التدريس الذايت عندان 

ينتفع  2009تعليم اللغة العربية دلهارة اإلستماع والكبلم والقراءة والكتابة. يف سنة 

ل انًتنيت. ىذا يسهل احلاسوب الطبلب انتفاعا لكل مهارات يستطيع أن يواص

الطبلب يف تدريس الذايت . ولكن زاد اليوم يستفيد احلاسوب دلساعدة إدارة اجلامعة 

أيضا، وىذا يسبب بعض احلاسوب وانًتنيت خيطأ ويفسد. كثَت من العلل يفسد 

احلاسوب اليستفيد كالعادة، مثل برمج مكتبة الشاملة وكتب التسعة وغَتىا من برامج 

 ن يف حالة اإلصبلح.التعليمية. واآل

ومستلزمات األخرى التلفاز لشهادة نشرة األخبار خارج الببلد خصوصا قناة 

العربية وببلد شرق األوسط. واآلن يف حالة اإلصبلح أيضا ألنو قد فسد. وىناك 

الشريط الصوتية وأقراص احلاسوب كامل مبكرب الصوت كثَتا ولكن مازال قليل يف 

يدعو الطبلب إىل معمل اللغة من استماع الشريط يف استفادتو. يفضل األستاذ ل

 مهارة اإلستماع.
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تقول  ٬يف فعاليتو كثَت من الكتب قد احتاج الطبلب شعبة الًتبية للغة العربية

من أحد طالبة النساء بوتري مرحلة الرابعة على أن يف مركز التدريس الذايت رلموعة 

اء الدروس يف الفصل أو يف مكان من الكتب دلساعدة الطبلب  والطالبات يف إنتته

 .أخر لًتقية مهارة الكتب حيت على مهارة الكبلم

 أىم من الكتب يف التدريس اللغة العربية معلقة للستمرار ديكن االستنتاج

ىو وسيلة الذي حيتوي على  شعبة الرربية للغة الربية. التدريس الطبلب والطالبات

دراسة اللغة العربية، طالب آخر كان ديكن  رلموعة كبَتة من الكتب ادلتعلقة بربانمج

إنو مكان التمثيلي لتعزيز اللغة  ؤخذ ابدلعٌتيأن . العربية أن تسمى مكتبة لتعليم اللغة

كتب العربية وكتب  اجلامعة اإلسبلمية  احلكومية كيديري رلموعة من العربية يف

 .ةالكبلم، اإلستماع، القراءة والكتاب الذي يعلق مهاراالندونيسية 

العربية يف إندونيسيا، سواء يف  دريسخلق البيئة العربية اللغة األبرز يف ت

حُت بيئة غَت  .ىي بيئة رمسية امعة، وادلدارس الداخلية، واجلالدين ادلدارس، وادلدارس

 .رمسية زلدودة

وفعالية مركز التدريس الذايت كالبيئة اللغوية تظهر واضح عند الطبلب. ىم 

حينما يلتقي ادلعلم والطبلب وكثَت منهم ديارسون الكبلم العربية كل يتكلمون العربية 

 يوم.
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يعرض عن فعالية مركز التدريس  وذلك مناسب بنتيجة مبلحظة الباحث

يعرض عملية التدريس  يسجيل الباحث لطبلب. وىذا من الذايت لًتقية مهارة الكبلم

الطبلب من  موجود  كل يوميكاد يف يف درس الًتمجة ومهارة الكبلم يف مرحلة الثانية.

مرحلة الثانية يف مركز التدريس الذايت يفتحون ادلعاجم لبحث عن ادلفردات الصعبة 

 وبعضهم يكتبون القراءة يف كتبهم.

أمهية وسائل اإلعبلم اليت قدمت من قبل ادلؤسسة اليت ىي مركز التدريس 

ال تريد أن تقع وراء الفرصة اليت مت بتسهيل من احلرم اجلامعي، حىت  لطبلبالذايت، 

 .عندما كانت لديهم الفرصة، فإهنا توافدوا إلصلاز ادلهام من الطبلب يف احلرم اجلامعي

 وىو كما التايل: ،دور وىذا يتماشى مع البيان الصادر  حول

 استخدام الكتب لؤلوراق األجل طالب رجل الدين (1

 النهائي كتاب االحالة الطبلباستخدام  (2

كما مرافق التدريس الذايت لطبلب، إذا كان ىناك مشكلة، ومركز التدريس  (3

 مرحلة النهائية.ادلناقشة الطبلب  دلكان الذات

ومناسب مببلحظة الباحث إىل مركز التدريس الذايت الخيول عن الطبلب 

 طبلب مرحلة الرابعةيبحثون عن ادلراجع ويناقشون مع اآلخر. وأكثر الزائرين من 

والثامنة. بعضهم يقرؤون الكتب ويبحثون عن حبث العلمي وادلراجع  والسادسة

وبعضهم يًتمجون النصوص العربية مبساعدة ادلعاجم الكاملة وادلتنوعة، وحينما 
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اليفهمون عن اجلمل أو ادلفردات الصعبة، يسألون هبا إىل أعلى مرحلتهم ومن تلك 

 .عارفون بينو وبُت اآلخر من شعبة الًتبية للغة العربيةاإلقتسامة حىت جيعلهم ي

كثَت من طبلب مرحلة السادسة يزورون إىل مركز التدريس الذايت لنظر حبث 

يبحثون  بعضهم العلمي وادلقًتحات ألهنم يبدؤون أن يتعلموا عن حبث العلمي.

القاموس لتطوير الكبلم مع زمبلئهم وبعضهم يبحثون عن كتب مناىج البحث 

 .ومناىج التدريس

 التدريسيقوم على ىذه الواثئق تسهم كتب ادلراجع وكتب الدراسي يف مركز 

الذايت لدعم عملية تعلم الطبلب دتاما يف أربع مهارات اللغة العربية وخصوصا يف 

الًتمجة ومراجع البحث. يستطيع الطبلب أن يتمون تقدمي ادلادة العلمية أنشطة 

متعددة متنوعة، وىذا يفيد يف مراعات الفروق الفردية بُت الطبلب، ويسَتىم فيها 

 تدرجييا، من السهل إىل الصعب.

 لطالب الكالم مهارة لرتقية ية وسائل يف مركز التدريس الذايتفعال (ب 

لية مصطلح واسع عاِ والف العمل الصحيح. إصلازىي  فعالية لو نقول

وما يتعلق  . االنظمة وحتقيق األىداف.االستعمال يف رلال علم اإلدارة ورلال تطبيق 

يف مركز التدريس الذايت مثل التلفاز، والشاشة، واحلاسوب، وادلسجلة  وسائل بدور

 .الشريطية، ومكرب الصوت يف دعم عملية تعلم الطبلب
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مهارات  دلمارسة ادلعرفة زايدة ابإلضافة إىل مركز التدريس الذايت لزايرة احلاجة

يكون حىت ال  ،مركز التدريس الذايت من ال تستفيد ليست كثَتة، ولكن التحدث

ولكن إذا   ،مركز التدريس الذايت االستفادة من كيفية أهنم ال يعرفون القليل من ىناك

بصرف النظر ، أشعر ابلسعادة منها لبلستفادة الذي حيب الكيس طالب مسح كنا

، اذلواء تكييف الذي سهل مع ادلكان تشعر ابلراحة، فإهنا قدمت وسائل اإلعبلم عن

 ابلًتتيب. رلالس

وسائل اإلعبلم ىو أداة واحدة لتطوير العلوم، وخاصة الباحث الدقيق ىو 

الكبلم الطبلب، وىناك حاجة إىل وسائل  ترقيةودورىا يف  الذايت التدريسمركز فعالية 

 ترقيةدورا ىاما يف  تدريسىذا يثبت أن وسائل ال .كبلمال ةمهار  ترقيةيف  التدريس

 .كيديري جبامعة اإلسبلمية احلكوميةلغة العربية لشعبة الًتبية م من طبلب كبلمهارة ال

بناء على ادلقابلة السابقة يعرض على استفادة السمعية والبصرية اليت مل 

 تستفيد استفادة دتاما أبسباب معينة :

 احلاسوب / احلاسب اآليل (1

الذايت وأفضل لطبلب قسم  التدريسيعرف عن استفادة احلاسوب يف مركز  (أ 

 تدريس اللغة العربية اجلديدة. وىذا جيعلهم يفهمون يف استفادتو.

حاسوب  3ألهنا يف اإلصبلح، وأما  10حاسواب من  7عدم استخدام  (ب 

 يستخدم للكتابة فحسب و ليس ىناك الربانمج التطبيقية التعليمية.
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ل ىذا مسامهة مركز ليس الربانمج اإلنًتنيت يف مركز التدريس الذايت ومن أج (ج 

 التدريس الذايت كادلركز لبحث عن ادلعلومات الفردية مل حيصل دتاما.

شعبة الًتبية للغة العربية جبامعة اإلسبلمية  لتطوير ولًتقية مهارة الكبلم طبلب (د 

 كيديري احلكومية

 التلفاز (2

 التلفاز غالبا كوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية.  ادلعلميستفيد  (أ 

 فاز يف حالة اإلصبلح.التل (ب 

آلة عرض : استخدام آلة عرض فعالة يف ترقية مهارة الكبلم للغة العربية  (ج 

 ولكن اآلة يستخدم دلناقشة حبث العلمي ومكان بئة اللغة العربية لطبلب.

ادلسجلة الشريطية اليستخدم يف تعليم اللغة العربية ألن موجود معمل اللغة  (د 

 أكثر فعاليتها.

سيدايت وملف تعليم اللغة مستخدمة أكثر يف معمل كان قرص مدمج أو  (ه 

 اللغة.

شعبة الًتبية للغة العربية جبامعة اإلسبلمية  لتطوير ولًتقية مهارة الكبلم طبلب (و 

 كيديري احلكومية

الذايت فيلزمهم أن ينقلوا   التدريسيف الواقع، إذا كان كثَت الطبلب يف مركز 

أربعة غرف يلزم كائنها يف مركز  كانت.التدريسكراسيهم، وىذا سيزعج تركزىم يف 
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( غرفة أستديو وخدمة 2( غرفة الرئيس ومدير العملي، )1الذايت، ىي )التدريس 

 ( غرفة الرئيسية.4( غرفة لقاء اجللسة، و )3ادلعاون، )

ترقية على الواضح انل الباحث من مقابلة ادلاضي على أن ىذا الدور يف 

العربية  اللغةالكتاب، وسائل، وبيئة  :من أربية، بدللغة الع شعبة الًتبيةب طبل الكبلم

ستخدامو من إل اإلحتياج والفوائدبطبيعة احلال ىو األمر الذي جيب أن تكون ىناك 

مركز للغة العربية، وخاصة دور  شعبة الًتبيةيف  قد أخذ الطبلب الذين  مجعقبل 

قد للغة  شعبة الًتبيةخاصة ما ىي رؤية ومهمة  ،إذا .وسائلوزايدة  التدريس الذايت

 .كيديريجبامعة اإلسبلمية احلكومية  الذي حتقق وفقا لتوقعات إستطاع 

 لطالب لكالما مهارة لرتقية فعالية مركز التدريس الذايت كالبيئة العربية (ج 

شعبة الًتبية للغة  الكبلم طبلب ًتقيةل اجةفمن احل لغويةإذا نظران إىل بيئة 

وخاصة أولئك  كبَت على جزء من احلرم اجلامعي،، ألنو يتطلب بذل جهد  العربية

مل يعد من ادلمكن شيء  لغويةكيف فعالية ال ،الذين إدارة برانمج الدراسات العربية

يصعب على الطبلب الذين خلفية متجانسة، أي رلموعة متنوعة من القدرات يف 

 .كبلمال ةالعلوم اللغة، وخصوصا مهار  دريستطبيق ت

الذايت كالوسائل البيئة العربية تسهم الطبلب  دريسالتومن أجل ىذا، مركز 

 .ليمارسوا التكلم العربية كل يوم
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الذايت كالبيئة  التدريسإما أحسنت طالبة مرحلة الثامنة ذكرت أبن مركز 

اللغوية قد واف ليمارس الكبلم العربية، مهما كان الطبلب يتكلمون العربية ختالط 

 ابإلندونيسية أو اجلاوية.

الذايت طادلا  التدريسحُت يزور إىل مركز  الباحثوذلك مناسب مببلحظة 

ينطقون العربية حُت  شعبة الًتبية للغة العربية مراحل. ىناك الطبلب من مايو 1-30

مثل أستاذة يويون زنَتة وأستاذ صاحلالدين  علمأن يتكلم العربية. ادل علميدعى ادل

الكبلم إىل الطبلب ابلعربية مرارا. وجييب ون ؤ وأستاذ خَت النداء وأستاذ عباس يبد

، تكلم الطبلب بلغة اإلندونيسية ولغة علمالطبلب ابلعربية أيضا. وبعد انصرف ادل

اجلاوية. ويف فعالية شلارسة الكبلم، طبلب مرحلة الثانية أكثر االستخدام يف التكلم 

 منها الكبلم. العربية ألن مرحلة األوىل والثانية ىي مرحلة لتعميق أربعة مهارات

الذايت   التدريسوعرب األستاذ أمحد صاحل الدين عن أمهية استخدام مركز 

تكلم اللغة  ًتقيةالذايت ينتفع ل التدريسكالبيئة اللغوية : "نعم صحيح، أبن مركز 

( ندعو الطبلب مرارا دلمارسة الكبلم كل يوم يف مركز علم، ضلن )من ادللطبلب

ب إذا مل جيب ابلعربية أيضا، السيما اآلن موجود الذايت. سيستحيي الطبل التدريس

شيخ خضر إبراىيم من مصر يعلم الطبلب التفسَت ولغة العربية، كالناطق األصلي 

(Native Speakerالبد على الطبل ،).ب أن ينتفع علومو لتدريب الكبلم 
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مركز العلم  فعاليةعن  الباحثومن ادلبلحظة وادلقابلة والواثئق جتمع هبا 

 الذايت عموما ىي :

التعاوين. بُت الطبلب يناقشون مع اآلخر إما من سواء ادلستوى أم  التدريس (1

أعلى منهم. ىم يناقشون عن صناعة ادلقالة وتبادل عن ادلراجع وعمليات 

 الطبلب اخلارجية تدعم مهارة اللغة العربية.

مع ادلعلمُت يف  استشارة مع ادلعلمُت. الطبلب من مستوى اآلخر يستشرون (2

 مركز التدريس الذايت عن صناعة ادلقًتح والبحوث العلمي.

لئلسًتاحة. ىم يسًتحيون يف مركز التدريس الذايت لقراءة الكتب وشهادة التلفاز  (3

أحياان، ألن بيوت بعض الطبلب بعيدة عن اجلامعة. واآلن التلفاز يف حالة 

 الفساد وادلهمل. 

الذايت  التدريسيف مركز  الباحثعمل الواجبات أو الوظيفة. من مبلحظة 

نظرت أبن كثَت من الطبلب عملوا الواجبات يف درس ترمجة الكتب واخلطابة وكتابة  

 ادلقالة والبحث العلمي.
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 الرتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقية التدريس الذايت مركز دور استخدام .2

 اإلسالمية احلكومية كديريجبامعة  العربية للغة

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دور كتب يف مركز التدريس الذايت (أ 

شرح من مجيع ادلقابلة ووجد الباحث من الواثئق وادلبلحظة يف دور  وقد

 .العربية للغةالكتب لًتقية مهارة الكبلم طبلب شعبة الًتبية 

 2015الذايت أو مساعدتو منذ إقامتو حىت سنة  التدريسأما يتعلق دور مركز 

ومستلزمات األخرى التلفاز لشهادة نشرة األخبار خارج  لطبلب الكبلم مهارة لًتقية

الببلد خصوصا قناة العربية وببلد شرق األوسط. واآلن يف حالة اإلصبلح أيضا ألنو 

كثَتا ولكن قد فسد. وىناك الشريط الصوتية وأقراص احلاسوب كامل مبكرب الصوت  

 .مازال قليل يف استفادتو

الذايت كالبيئة اللغوية تظهر مل دتر جيدا عند الطبلب.  التدريس فعالية مركز و

 وقليل منهم ديارسون الكبلم العربية كل يوم. علمىم يتكلمون العربية حينما يلتقي ادل

 قةابحلقيمهارات اللغة العربية،  ترقيةال شك فيو أن الكتاب دورا ىاما يف 

 حرفكثر قراءة األألعندما كنا نطق األصوات العربية يف كثَت من األحيان جيب 

 .قصَتةطولة و سلارج احلروف  العربية
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 التدريسمركز  فعاليةتعرض عن  الباحثوذلك مناسب بنتيجة مبلحظة 

 دريسعرض عملية التي الباحثسجيل يلطبلب. وىذا من  لًتقية مهارة الكبلمالذايت 

الطبلب من  موجود يف درس الًتمجة ومهارة الكبلم يف مرحلة الثانية. يكاد يف كل يوم

الذايت يفتحون ادلعاجم لبحث عن ادلفردات الصعبة  التدريسمرحلة الثانية يف مركز 

وبعضهم يكتبون القراءة يف كتبهم. ىم يناقشون ابآلخر و يرى بعض طبلب يسألون 

 .فردات ووظيفتهمإىل طبلب مرحلة السادسة عن ادل

الذايت الخيول عن الطبلب  دريسإىل مركز الت الباحثومناسب مببلحظة 

يبحثون عن ادلراجع ويناقشون مع اآلخر. وأكثر الزائرين طبلب مرحلة الثامنة و 

بعضهم يقرؤون الكتب ويبحثون عن حبث العلمي وادلراجع وبعضهم من الثانية. 

لتعلم  بعضهممن  واألخر اجم الكاملة وادلتنوعةيًتمجون النصوص العربية مبساعدة ادلع

، وحينما اليفهمون عن اجلمل أو ادلفردات الصعبة، يسألون هبا إىل مهارة الكبلم

شعبة أعلى مرحلتهم ومن تلك اإلقتسامة حىت جيعلهم يعارفون بينو وبُت اآلخر من 

 .للغة العربية الًتبية

 التدريس الدراسي يف مركز يقوم على ىذه الواثئق تسهم كتب ادلراجع وكتب

الذايت لدعم عملية تعلم الطبلب دتاما يف أربع مهارات اللغة العربية وخصوصا يف 

. يستطيع الطبلب أن يتمون تقدمي ادلادة لتعلم زلارة الكبلم الًتمجة ومراجع البحث

العلمية أنشطة متعددة متنوعة، وىذا يفيد يف مراعات الفروق الفردية بُت الطبلب، 
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على أن  خَت النداءذكر من أستاذ  َتىم فيها تدرجييا، من السهل إىل الصعب.ويس

مركز التدريس  عندما تكون يف الكبلم مهرة لًتقية الطالب ببا اليت تدعم األنشطة

 كما ىي التايل:  ٬الذايت

 .و أشبو ذلك ، وقراءة الكتب،الدراما مثل أنشطة الكبلم، دريست (1

 .ادلستقلُت لطبلب احلاجةادلهمة و  ألغراض مراجع أحبث عن (2

 

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دور وسائل يف مركز التدريس الذايت (ب 

شعبة الًتبية للغة الطبلب لتطوير الكبلم مهارات  ترقيةدور وسائل يف  أمهية

وأشبو  احلوارليس مستقبل وسائل السمعية والبصرية، مثل التلفزيون واألقراص  العربية

 ذلك.

الذايت مثل التلفاز،  التدريسالسمعية والبصرية يف مركز  فعالةوما يتعلق ب

والشاشة، واحلاسوب، وادلسجلة الشريطية، ومكرب الصوت يف دعم عملية تعلم 

 أىم لًتقية ادلهارات. الطبلب

يعرض على استفادة السمعية والبصرية اليت تستفيد استفادة دتاما أبسباب 

 معينة :

 احلاسوب / احلاسب اآليل (1
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الذايت وأفضل لطبلب قسم  التدريسيعرف عن استفادة احلاسوب يف مركز  (أ 

 تدريس اللغة العربية اجلديدة. وىذا جيعلهم يفهمون يف استفادتو.

حاسوب  3ألهنا يف اإلصبلح، وأما  10حاسواب من  7عدم استخدام  (ب 

 يستخدم للكتابة فحسب و ليس ىناك الربانمج التطبيقية التعليمية.

اإلنًتنيت يف مركز التدريس الذايت ومن أجل ىذا مسامهة ليس الربانمج  (ج 

 مركز التدريس الذايت كادلركز البحث عن ادلعلومات الفردية حيصل دتاما.

 التلفاز (2

 تعليمية يف تعليم اللغة العربية.التلفاز غالبا كوسائل ال ادلعلميستفيد  (أ 

 التلفاز يف حالة اإلصبلح. (ب 

دعم عملية تعليم اللغة العربية آلة عرض : استخدام آلة عرض فعالة يف  (ج 

ولكن اآلنيستخدم دلناقشة حبث العلميلطبلب مستوى اآلخر يف أوقات 

 .ادلعلممشاورة 

ادلسجلة الشريطية يستخدم يف تعليم اللغة العربية ألن موجود معمل اللغة  (د 

 أكثر فعاليتها.

كان قرص مدمج أو سيدايت وملف تعليم اللغة مستخدمة أكثر يف معمل  (ه 

 اللغة.

الذايت فيلزمهم أن ينقلوا   التدريسيف الواقع، إذا كان كثَت الطبلب يف مركز 

أربعة غرف يلزم كائنها يف مركز  كانت. التدريسكراسيهم، وىذا سيزعج تركزىم يف 
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( غرفة أستديو وخدمة 2( غرفة الرئيس ومدير العملي، )1الذايت، ىي ) التدريس

 رفة الرئيسية.( غ4( غرفة لقاء اجللسة، و )3ادلعاون، )

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دور مركز التدريس الذايت كالبيئة العربية (ج 

يف تعليم اللغة تطبيق التكلم أو الكبلم من أىم مقّوم ألن اللغة تنطق وكائنة 

الذايت كالوسائل البيئة العربية تسهم الطبلب  التدريسومن أجل ىذا، مركز ، ابدلمارسة

 .ليمارسوا التكلم العربية كل يوم

البيئة اللغوية قد واف ليمارس الكبلم العربية، مهما كان الطبلب يتكلمون 

 العربية ختالط ابإلندونيسية أو اجلاوية.

للغة العربية ينطقون العربية حُت يدعى  شعبة الًتبية ىناك الطبلب من مراحل

مثل أستاذة يويون زنَتة وأستاذ صاحلالدين وأستاذ خَت  ادلعلمأن يتكلم العربية.  ادلعلم

النداء وأستاذ عباس يبدأون الكبلم إىل الطبلب ابلعربية مرارا. وجييب الطبلب ابلعربية 

، تكلم الطبلب بلغة اإلندونيسية ولغة اجلاوية. ويف فعالية ادلعلمأيضا. وبعد انصرف 

م، طبلب مرحلة الثانية أكثر االستخدام يف التكلم العربية ألن مرحلة شلارسة الكبل

 األوىل والثانية ىي مرحلة لتعميق أربعة مهارات منها الكبلم.

مسامهة مركز دور و عن  الباحثومن ادلبلحظة وادلقابلة والواثئق جتمع هبا 

 الذايت عموما ىي : تدريسال
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التعاوين. بُت الطبلب يناقشون مع اآلخر إما من سواء ادلستوى أم  التدريس (1

أعلى منهم. ىم يناقشون عن صناعة ادلقالة وتبادل عن ادلراجع وعمليات 

 الطبلب اخلارجية تدعم مهارة اللغة العربية.

استشارة مع ادلعلمُت. الطبلب من مستوى اآلخر يستشرون مع ادلعلمُت يف  (2

 ن صناعة ادلقًتح والبحوث العلمي.مركز التدريس الذايت ع

لئلسًتاحة. ىم يسًتحيون يف مركز التدريس الذايت لقراءة الكتب وشهادة التلفاز  (3

أحياان، ألن بيوت بعض الطبلب بعيدة عن اجلامعة. واآلن التلفاز يف حالة 

 الفساد وادلهمل. 

نظرت عمل الواجبات أو الوظيفة. من مبلحظة الباحث يف مركز التدريس الذايت  (4

أبن كثَت من الطبلب عملوا الواجبات يف درس ترمجة الكتب واخلطابة وكتابة  

 ادلقالة والبحث العلمي.

 لًتقية مهارة الكبلم كالبيئة يف مركاز التدريس الذيت. (5
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 شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقية مشكالت يف دور مركز التدريس الذايت .3

 اإلسالمية احلكومية كديريجبامعة  العربية للغة الرتبية

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دور كتب يف مركز التدريس الذايت (أ 

للطلبة لدعم التعلم لتطوير العلوم، ولكن دور  وسائللذلك العديد من 

مركز التدريس وسائل لديو ابلتأكيد عيوبو ومزااي، وادلشاكل اليت يواجهها كل من مدير 

 .اليت قدمها بعض العينات تادلشكبل ىذهوالطبلب، واستخدام احملاضرين، الذايت 

أبن نقص ادلتخصص يعرقل عملية إسهام كتب ادلراجع، حينما أردت 

الباحث لبحث عن أحد كتب ادلراجع لبحث العلمي، وجدت الصعبة يف استعاره 

 ألن كثَت من رلموع الكتب ادلتنوعة ومن كل مجلتها متحددة.

 لطالب الكالم مهارة لرتقية يف مركز التدريس الذايتدور وسائل  (ب 

مركز اليت توجد يف وسائل  تبعد التعرض ألخذ عينات من ادلشاكبل

 .كديري  جبامعة اإلسبلمية احلكومية التدريس الذايت

 : مركز التدريس الذايت يف بيئة اللغوية حول تنفيذ

ابللغة العربية، إذا القدرة على التحدث  لديهمالطبلب اإلدخال ال كل  (.1

القيود نصف الطلبة الذين مل اخلزانة كافية ال تزال  (.2 ،51:51 ما مت احتساب
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القيود ادلفروضة على انضباط  (.3 تواجو صعوبة يف الكبلم أو خلق بيئة اللغة،

 .الطبلب يف خلق بيئة انطقة

 بلطال الكالم مهارة لرتقية دور مركز التدريس الذايت كالبيئة العربية (ج 

 مطابقة لبيئة اللغوية اليت حتتاج إىل استخدام شعبة الربية للغة العربيةالطبلب 

مدراء الدعوة للضيوف والطبلب واألساتذة،  . بيئة اللغوية كما كز التدريس الذايتر م

ىناك وليس ما إذا كان تشكيل بيئة اجلنُت نعم، ولكن ليس احلد األقصى،  تطبيقها

العديد منهم إىل تكوين بيئة اللغة العربية، يتماشى مع ما طويلة بدأ  واهنا كانت فًتة

مركز التدريس  عندما دخلنا يف كثَت من األحيان ببا الطبلبية اليت شهدانه خبلل

 بوتري أنيسةقالت  .ادلدراء واحملاضرين عند احلديث دائما استخدام اللغة العربية الذايت

 .طالبة مرحلة الرابعة رزقي

الباحث عن  م مركز الدريس الذايت كالبيئة اللغوية مجعأما مشكبلت يف إسها

 أراء الطبلب يؤكد أحد مع اآلخر. وىي : 

ابإلندونيسية كلما يكلم مع الطبلب يف مركز  ادلعلمعدة مرات تكلم  (1

 الدريس الذايت، وىذا يؤثر اآلخر لئبلينطقون العربية.

كالبيئة نقص توعية الطبلب عن مهمة استفادة مركز الدريس الذايت   (2

 اللغوية وىذا جيعلهم ال ديارسون الكبلم كل يوم.

 نقص احلاث وادلثَت حلث الطبلب يف شلارسة الكبلم. (3
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 اليت ديكن أن النوم لديها حىت اآلن أنانسوتيون على  فوزيُمقو عن البيان 

 .بيئة اللغة حقا جلعل تدار

 لطالب الكالم مهارة مركز التدريس الذايت لرتقية دور يف حّل املشكالت .4

 جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري العربية للغة الرتبية شعبة

مركز  دور يفكما شرحنا يف ابب عرض البياانت أنو رغم وجود ادلشكبلت 

 اإلسبلمية جبامعة العربية للغة الًتبية شعبة لطبلب الكبلم مهارة لًتقية التدريس الذايت

 حاولت ادلدرسة حلّلها كما يلي:أما ادلشكبلت السابقة قد  .كديري احلكومية

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دور كتب يف مركز التدريس الذايت (أ 

للطلبة لدعم التعلم لتطوير العلوم، ولكن دور  وسائل لذلك العديد من

مركز التدريس وسائل لديو ابلتأكيد عيوبو ومزااي، وادلشاكل اليت يواجهها كل من مدير 

 .اليت قدمها بعض العينات تادلشكبل ىذهوالطبلب، واستخدام احملاضرين، الذايت 

 كما توصي والكبلم، قراءةال مهارة اللغة العربية يف توسيع الكتب اليت موجد

أي  يف الفصل تساعد ال تزال معقدة ، على الرغم منمركز التدريس الذايت إىل القادمة

 يف مكان أخر.
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ىي كالبيئة، ال  من عملية التدريس صلاح وحتدداليت تؤثر  العوامل واحد من

يغطي،  احلاضر، ىو ألنو جدا أىم اللغوية ابلعربية بيئة وجود. بيئة اللغوية أحد عن

 .التدريس اللغة العربية وسياق الوضوح وإعطاء

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دور وسائل يف مركز التدريس الذايت (ب 

مت  اليت كلوسائل .للتعلم موردا البيئة اليت من اكتسااب ادلعرفة الطبلب استطاع

وادلكتبة، والسمعية البصرية،  مكاتب، مركز التدريس الذايت، مثل: حتضَتىا يف حول

نظرية  ىذه والتلفزيون، واحلاسوب، والرمز مثل كلمة ال تقتل لغتك، واشبو ذلك.

ادلتمحور حول الطالب. ىنا مناسب ادلقابلة  التعلم من مباشرة عن األشكال التدريس

 : قد فعل الباحث يعٍت 

  زايدة نقص من مركز التدريس الذايت، (1

  قد فسد ان تصلح، وجيب ان احلاسوب (2

 االستفادة من اإلنًتنت يف احلاسوب. (3

مركز التدريس  واالستفادة من قادرة على تطوير أن يكون الطبلب وجيب

مثل  وسائل يف مركز التدريس الذايت كل قد واضحاو ..""فيو ادلوجودة ادلرافق من الذايت

أن  تشجيع لنا أنو يظهر "..والتقتل لغتك كالتكلم بدون اخلوف"" الرمز الكلمات

 .بتنفيذىا إذا كنا ال واستحينا على التكلم ابللغة العربية ختافوا ال
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 بلطال الكالم مهارة لرتقية دور مركز التدريس الذايت كالبيئة العربية (ج 

ولكن  لتنفيذىا، صعبا أحيان من بعضهم العربيةاللغة  بيئة يف تشكيل أمهية

 وىي كما تلي: وفقا للتنظيم، عملية التخطيط والتقييم حيث حلها إذا

 والعاصمة اللغة العربية مجعية من كلهم ٪95من  للغة العربية يسكن الطبلب (1

 ،اىل بيئة اللغة العربية األويل

 ان قَبل والبد الكبلم ابللغة العربية يف ابلفعل وضعت الذينالطبلب  من 50٪ (2

 وخاصةالذي  الكبلم جيرب إىل جانب الذين لبعض الطبلب اإلدخال إعطاء

 ،مادة الدراسية متعلق

مركز التدريس  واالستفادة من قادرة على التطوير اآلن أن يكون الطبلب جيب (3

  ،فيو ادلوجودة ادلرافق من الذايت

توفَت  لتكون قادرة على من جديد يكون أعطي أيضا أن األساتذ على وجيب (4

 التدريس كل ، على سبيل ادلثال،العربية لتعليم اللغة الطبلب والقدوة احلافز

 يف ابستخدام النطق اللغة العربية الطبلب شلا اضطر ساتيذأل وخاصة ، الوقت

 ، فماطبلبل اللغويةبيئة  لًتقية ادلفتاح ىم ادلعلم مركز التدريس الذايت، ألن

كما ىو  نفسها مركز التدريس الذايت على ديكن تنفيذىا بدال من اذلدف أصبح

 ،متوقع
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 ألنو إذا للطبلب النطق الكبلم العربية اى ابللغة العربية دفع اىل األساتذ أخذ (5

 .العربية ال يتكلمون للطبلب الذين ابلفعل عقوابت أن تطبق احلديثة النزل نظران


