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 الباب الخامس

 تحليل الحقائق

وبعد أن يجمع الباحث الحقائق الموجودة من نتائج البحث المحصولة من 

تحليل الحقائق لشرح مزيد  ثالمقابالت والمالحظة والمشاهدة والتوثيق ثم يقوم الباح

عن نتائج البحث. وفقا كما تقدم الباحث في الباب الثالث أن طريقة تحليل الحقائق 

لتحليل الحقائق الموجوة التي تم جمعها خالل البحوث  الكفي الوصفيهي التحليل 

 في المعهد الكمال العصري اإلسالمي.

ويصف الباحث الحقائق المحصولة ويقوم بتحليلها وفقا لنتائج البحث التي 

وكما عرفنا أن الموضوع في هذا البحث العلمي هو تطبيق  ترجع إلى مسائل البحث

سالمي العام الدراسي رة الكالم بالمعهد الكمال العصري اإلمحرك اللغة لترقية مها
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التي  ي اإلسالمي هي إحدى المعاهدما اليخفى أن المعهد الكمال العصر ك 

اللغة منذ السنة الماضية الن البرنامج الرئد في هذا المعهد  يمحرك وظيفة قامت بإجراء

الكمال العصري اإلسالمي هو محادثة باللغة الرسمية أي اللغة العربية واإلنجليزية ال لغة 

 واوكان  ليساعد الطالب في ترقية مهارة الكالم. اللغة يمحرك وظيفة وتطبيق الدائراة.

اللغة أسوة  يمحرك ونأي يعطيئة اللغوية ببناء ال في اللغة أسوة حسنة السيما يمحرك

حسنة لتكلم اللغة الرسمية كي يتبعه الطالب األخر. وإلجراء اللغة الرسمية في المعهد 

الكمال العصري اإلسالمي يمتلك محرك اللغة الوظائف الكثيرة إلرسال الطالب في 

 احث في الباب الرابع.كر البمحرك اللغة قد ذ  ومن وظائف 0لترقية مهارة الكالم.

البيئة اللغوية الجيدة داللة .و اللغة أصال لبناء البيئة اللغوية يمحرك وظيفة تطبيق 

على حسن محرك اللغة. واللغة تمتلك الخصوصية بنفسها منها رمز الصوت والصوت 

وتعبير على أفكر وغير ذلك ، وكما عرفنا اللغة هى جميع األلفاط يستعمله القوم لتعبير 

افهم )الفكر وشعورهم( إذن اللغة هى الكالم. وتطبيق محرك اللغة هو ليجبر أهد

وبهذا تطبيق  .الطالب للمحادثة اليومية كي يستطيع الطالب المحادثة باللغة العربية

 يتراجع بأن اللغة ليس القواعد بل اللغة كالم.محرك اللغة يريد أن 

                                                             

 ة فطنى فوزينالمالحظة باألستاذا 00 
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 اللغة لترقية مهارة الكالم يركمح وظيفة تطبيق .6

الشخصى, أينما كل الشحص يقلد  لغة هي إنتاج اإلجتماعى و ليست إنتاجال

اللغة  يمماثلة إلى األخرين. لذلك محرككيفية التعليم و ينشأ ويقبض نظام الغوية و و 

الطالب في ستخدام  ونالمحادثة الطالب باللغة العربية يستطيع أن ينصر  ونليمارس

 اللغةتطبيق محرك مقاصد و  اللغة العربية الصحيحة.

 ليمارس الطالب على التكلم اللغة العربية الصحيحة .0

 لبناء بيئة اللغوية الجيدة .6

 لتأكيد ما قد ناله فى الفصل .3

 ليخالط بين النظرية و الممارسة .4

 وظيفة عنصر مهم في التعليم اللغة العربية, هو اللغة يمحرك وظيفة عند كاتبو 

, سينال خاصة لمهارة الكالم ةالطالب فى التعلم اللغة العربي ونسهلي اللغة يمحرك

 .اللغة يبمراقبة وتقوية من محرك تعليم مهارة الكالم في الجيدةالطالب النتائج 

  اللغة والفرقة السلوكية يمحرك وظيفة تطبيق .3

األحوال لتأثير  , التعلم هو تغييرBehaviorisme) ) أما ننظر الى الفريق السلوكية

سلكه الطالب في القدرة  التعلم شكل التغيير الذي اإلستجابة إذنو  من الدافع او المثير
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يرى أصحاب هذه النظرية أن السلوك اللغوية هى ارتباط بين مثير واستجابة، و األحوال, و 

وبالتالي يكون المعنى هو االرتباط القائم بين المثير القادم من العالم الخارجي 

النظريات البيئية التي تهتم واالستجابة اللفظية للفرد، وهذه النظرية تتفق مع أصحاب 

اللغة هو إحد الطريقة  يومحركوظيفة . بالجوانب البيئية في تفسير السلوك اإلنساني

ليعطى إلى الطالب الدوافع اللغوية كي يستجيب الطالب الدوافع الموجودة من محرم 

 اللغة إن كانت الدوافع قوية فإلستجابة من الطالب قوية وعكسه

 اللغة لترقية مهارة الكالم يمحرك ظيفةو  المشكالت في تطبيق .ب

في اإلندونيسية تعليم اللغة العربية تبداء من المدرسة اإلبتدائية حتى في 

الجامعة، وهذا يدل على وزيرة التربية في اإلندونيسية يهتم به إهتماما كبيرا. كان تعليم 

لعربية غير الرسمية يقع في طبقة التربية الرسمية وغيرالرسمية. وتعليم اللغة االلغة العربية 

صرية يهتم اللغة العربية باللغة اإلتصالي أي وهي عفي المعاهد اإلسالمية. والمعاهد ال

تري أن اللغة كالم أي شيئ لتعبير أفكار في الدماغ إلى هؤالء الجمهور. إذن يلزم 

طالب يسكن بالمعاهد العصرية المحادثة باللغة العربية كل يوم وإن لم يتحدث بها 

 قعاب له.ف

وإلجراء المحادثة باللغة العربية تطبق المعاهد العصرية محرك اللغة. لكن في 

 هذا التطبيق يتواجه محرك اللغة المشكالت الكثيرة كما يلي:



011 

 

 أحوال صفة الطالب عند تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم .0

ية. أوال يسمى الطالب عند تعليم اللغة العرب ينقسم عالم اللغة العربية صفة 

. صفة الدفاعى تري أن تعليم اللغة العربية (reseptive) ثانيا المتقبلو  (defensive)الدفاعى 

هو تسلسل األصوات والكلمات والنظام والنموذجات التي يجب الطالب أن يتقل من 

. والنتائج منه، يخف الطالب األخطاء في تعليم اللغة األساتيذ أو الكتب إلى دماغهم

 ية. وصفة المتقبل هو تعليم اللغة العربية بطريقة مسرورة.العرب

 الدوافع الطالب في المحادثة العربية اليومية .6

يسمى دفاع  تنقسم الكاتب الوافع في المحادثة العربية اليومية إلى قسمين، أوال  

وثانيا دفاع التكاملية. دفاع المعزوفات هو إرادة الطالب في   (instrumental)المعزوفات 

كفاءة اللغة لنيل المنافع المعينة مثل لنيل الشهادة والعمل وإحترام اإلجتماعى. ودفاع 

المعزوفات دائما تتعلق بصفة الدفاعى. ودفاع التكاملية هو إرادة الطالب لنيل كفاءة 

غة. ودفاع التكاملية تتعلق كثيرا بصفة المتقبل. ية بالمجتمع مستخدم اللتكامللاللغوية ل

لكن أما ننظر في المعهد الكمال العصري اإلسالمي بعض الطالب ليس لهم الدوافع 

في المحادثة العربية اليومية. وهذا يظهر أنهم يجبرون بالنظام الموجودة واللغة التي 

 يستطيعها الطالب فقط اللغة اليومية.

 اللغة يركناقص العهد في أعضاء مح .3
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اللغة العهد  يمحرك وناللغة لترقية مهارة الكالم يحتاج يمحرك وظيفة في تطبيق 

اللغة في  يلمراقبة وتقوية الطالب في إستمعال اللغة الصحيحة لمحادثة اليومية. محرك

)عدم الشجاعة  المعهد الكمال العصري اإلسالمي هو ناقص في مراقبة وتقوية الطالب

الموجودة، وهذا يظهر  ظائفو في إستخدام اللغة وإجراء الوغير ذلك(  إلقامة تعزير اللغة

اللغة غير مفعولة وكفاءة الطالب لمهارة الكالم فقط  يالن بعض وظائف محرك

المحادثة اليومية ولم يزال الطالب يجد الصعوبات عند المحادثة في المجادلة اللغوية. 

وفي تنظيم وصناعة المعجم وية ومن وظائف غير مفعولة مثل صناعة الشعارات اللغ

 يالصغير لمعجم الطالب لمساعدة الطالب في مهارة الكالم هو فشل الن بعض محرك

اللغة يتكسلون في إجماع المفردات.  وأنشطة المظاهرة اللغوية لم تجر ترتيبا. اليكتب 

محرك اللغة المخلف في بطاقة الرجوع إذن اليعرف الوالد عن تطور اللغة ولده. 

 اسوسة اللغوية مختلسة.والج

نستطيع أن ننظر بأن بعض الطالب في المعهد الكمال  ومن البيانات الموجودة

. وهذ المشكالت جة الجويةهاللهجة الدئراة مثال الل كثيرا  العصري اإلسالمي لم يتركوا

 وبينما هي المشكالت من ناحية اللغوي فإنما هذا، يهدى أن الممارسة فيه غير جيد

للغة هناك يحتاج إلى الممارسة والبيئة الجيدة. والنه المفردات واألصوات في تعليم ا

مع المفردات واألصوات والثقافة واإلجتماعية في  متسويا واوالثقافة واإلجتماعية لم تكن
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. وكل من هذا هو يحتاج إلى الممارسة كما بعض الشعارت في تعليم اللغة اإلندونيسية

 يالبيئة الممارسة. ومحرك الىالذكاء لكن اللغة تحتاج  إلىالعربية هو اللغة التحتاج 

لكن كما شاهدنا ليس لبعض  الممارسة اللغة الجيدة.و اللغة هو وسيلة لوجود البيئة 

وهذا من المشكالت الكبيرة إن لم  اللغة الشجاعة في إقامة التعزير المباشر. يمحرك

 يإذن الدوافع التي يعطيها محركاللغة الشجاعة في إقامة التعزير المباشر  يمحرك وايكن

اللغة الى الطالب ضعيف، وأما الدوافع ضعيف فإستجابة الطالب بستخدام اللغة 

اللغة لصناعة الشعارت اللغوية النها  يمحرك ونويصعب العربية هناك ضعيف أيضا.

وأما المشكالت من الطالب الجدود يمتلك صفة  .المراجع تتعلق عن اللغة قليل.

في  والحماسة وافعوكل من ذلك اليتهرب من الد وف لمواصلة باللغة العربيةالحياء والخ

افع في تعليم اللغة العربية هي مثل دفع اإلحتياجات وإرادة تعليم اللغة العربية. الد

 .الطالب لمعرفة الشيئ

كثيرا من المشكالت.   وناللغة يتواجه يمن هذا يالخص الكاتب أن محرك 

غة لترقية مهارة الكالم إلى المشكالت اللغوية وغير الل يوتنقسم مشكالت محرك

اللغوية. فاللغوية تظهر في األصوات والمفردات والقواعد النحوية أو الصرفية والتراكيب، 

 وأما غير اللغوية فترتبط بدوافع الطالب في إستخدام اللغة العربية للمحادثة العربية

رق التدريس وفرصة الدراسة والبيئة اللغوية وتعليمها والوسائل التعليمية وكفاءة المدرس وط
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اللغة لترقية مهارة الكالم تبعا لسن الدراس والبيئة  يوغيرها. وتختلف صعوبات محرك

 التي يعيش فيها أثناء تعلمه اللغة.

 

 اللغة يمحرك وظيفة الحالت في المشكالت في تطبيق .ج

ويم السنوي ويقوم يقوم المدبر المركزي برنامج التقريرية لتقويم للتقولعاجها 

لتنسيق  MUSYKERيتبعها جميع المدبر المركزي و   MUSYMAالمدبر المركزي 

يتبعها جميع مدبر الفرقة و  RAKER المدبر المركز و مدبر الفرقة اليومية و 

RAKORD  يتبعها جميع اليومية ومناسقة لكل األقسام من الفرقة و RADIK  لمرة

د وكل من ذلك أداء التقويم لعالج المشكالت واحدة لجميع مدبر الفرقة الموجو 

 الموجودة.

اللغة برنامج  يويقوم محرك ويقوم المدبر المركزي برنامج لتدريب مدبر الفرقة

وفي حل المشكالت يحتاج على اإلستعداد والنظريات  .6اللغوية لترقية مهارة الطالب.

لحالت من المشكالت وصناعة البيئة الممارسة اللغوية الجيدة هى إحدى ا و العمل.

يدة سوف تعطى المداخلة اللغوية بالطبيعي جالموجودة الن البيئة والممارسة اللغوية ال

، ولذلك، تمتلك  من خالل السماعة والبصرية ثم يعتبر الطالب الكلمات لمرة كثيرة
                                                             

 سيف الدينلمالحظة باإلستاذ ا
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يمنى و  كفاءة األستاذ ومحرك اللغة دورا مهما لحالت المشكالت اللغوية الموجودة.

 الطالب بستخدام اللغة العربية لمواصلة اليومية.لدوافع الى جميع المدبر و األستاذ ا

 


