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لباب األولا  

 ادلقدمة

 خلفية البحث . أ
معٌت كاسع أنو حباجة ال ؽلكن للبشر ككائنات اجتماعية أف تعيش دبفردىا 

إىل مساعدة اآلخرين. ذلذا السبب البشر دائمنا يف رلموعات كتتفاعل مع بعضها 
البعض. التفاعل ىو ذبسيد لغريزة كل شخص لتلبية احتياجاهتم. طريقة كاحدة لتلبية 
تلك االحتياجات ىي التعاكف كتبادؿ ادلعلومات كاخلِبة. للتعبَت عن زلتوايت فكرة 

 ج البشر إىل أداة كاشف اللغة ادلثايل.أك عقل، ػلتا 
 ىي فنواة ،یتتناى ال اليت كتعاىل سبحانو هللا قدرة عن مدىش تعبَت ىي اللغة

 أعضاء كإمكاانت زلدكدة، مساحتو كالصوت النطقية، كأعضاؤه اإلنساف صوت
 ابحلركؼ عنو نعِب األصوات، من معينا عددا تنتج فهي أيضا، زلدكدة النطق

 احلياة بُت تتأرجح كىي .األخرل احلية الكائنات مثل حي، كائن اللغة ٔ.اذلجائية
 كالفاعلية كالنماء البقاء أجل من تصارع مهددة، أك ضعيفة أك قوية كتعيش كادلوت،

 ٕ.كاالنقراض كاالنكماش التقهقر عن كاالبتعاد الوظيفية،

 االصطالح يف أما ك. لغوا – يلغو – لغا من مشتقة اللغة :اللغة كلمة تعريف
 اللغة" :الدركس جامع كتاب يف الغاليُت مصطفى فقاؿ .عديدة بتعريفات فعرفت

 كل ىي اللغة: عمر سلًت أمحد قاؿ كٖ مقاصدىم، عن قـو كل هبا يعِب ألفاظ ىي
ىي اللغة: أريسطو قاؿ ك مقاصدىم، عن قـو كل هبا يعِب إشارة أك كتابة أك نطق
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 هبا يعِب أصوات اللغة أف جٍت ابن ذكره ما التعريفات أشهر لكن ك .الرمز 
 ٗ.أغراضهم عن قـو كل

 كمجاعي فردم بشكل اإلنساف حياة يف للتواصل الرئيسية األداة ىي اللغة
 أف القوؿ ؽلكن لذلك اإلنساف، حياة عن فصلو ؽلكن ال شكل ىي اللغة. اجتماعي

 ادلمتلكات من كاحدة ابعتبارىا. أصحاهبا مع اربدكا الذين للبشر ملك ىي اللغة
 نشاط يوجد ال. البشرية كاألنشطة اجلوانب مجيع يف دائمنا اللغة تظهر البشرية،

 .لغة كجود يصاحبو ال كاحد بشرم

 األفكار، ربمل اليت األداة فإهنا أمة كل حياة يف كِبل جوىرية قيمة للغة إف
 التقارب يتم كهبا الواحدة، األمة أبناء بُت االتصاؿ كرابط بذلك فتقيم ادلفاىيم كتنقل

 كالصور األفكار، فيها توضع اليت اللغوية القوالب إف. بينهم كاالنسجاـ كالتشابو
 الفكرم مضموهنا عن مطلقا تنفصل ال كالعواطف ادلشاعر فيها تصاغ اليت الكالمية
 ٘.كالعاطفي

 مهارة اللغة" The Language Instinct كتابو يف بياانن  يعطي( Pinker) بينكر
 تعليمات أك كاعي جهد دكف عفوم، بشكل األطفاؿ لدل تتطور معقدة، خاصة
 كزبتلف اجلميع يف نوعينا ىو كما األساسي، ادلنطق فهم دكف استخدامها يتم رمسية،

 السلوؾ أك ادلعلومات معاجلة حيث من عمومية أكثر أخرل مهارات ادلهارة عن
 األكىل اللغة عن ىو االقتباس من ادلقصود أف أعاله بينكر بياف من يتضح ٙ".بذكاء
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 أف فيمكن اللغة، عن الناس سأؿ إذا لذلك،. األـ ابللغة غالبنا إليو يشار ما أك
 ٚ.اللغة فيو تستخدـ الذم النشاط جملاؿ كفقنا اإلجاابت زبتلف

 لػ كفقنا قبل، من نسمعهم مل أانس يستخدمها لغات ىي األجنبية اللغات
 األشخاص يستخدمها لغة ىي األجنبية اللغة ،(Acep Hermawan) أچيف ىَتماكاف

 كالفرنسية كادلاندرين كاإلصلليزية العربية مثل ٛ.األمة أك اجملتمع خارج أم ،"األجانب"
 .األخرل اللغات من كالعديد كاألدلانية

 أك اكتساب ىو التعلم ( أف(Douglas Brown براكف دكجالس يوضح
. التعليمات أك اخلِبة أك التعلم خالؿ من مهارة أك موضوع حوؿ ادلعرفة اكتساب
 اللغة تعلم إف. التعود إىل ػلتاج أك التكرار إىل كؽليل طويالن  كقتنا اللغة تعلم يستغرؽ

 لشخص" اللغة" يف تغيَت عملية ىو ((Acep Hermawan أچيف ىَتماكاف لػ كفقنا
 ٜ.لغوم تفاعل أك لغوم تدريب شكل يف اخلِبة عن انتج نسبينا مستقر

 (Acep Hermawan) أچيف ىَتماكاف لػ كفقنا األجنبية اللغات تعلم أف حُت يف
 الذين الطالب يتمكن حىت األمثل النحو على ادلعلم بو يقـو تعليمي نشاط ىو

 حبيث جيد، بشكل تعليمية أبنشطة القياـ من معينة أجنبية لغة بتدريس يقوموف
  ٓٔ.أجنبية لغة تعلم يف ادلتمثل اذلدؼ ربقيق إىل يؤدم

 انعكاس ىو( األجنبية) اللغة اكتساب عملية يف ػلدث ما أف كأضاؼ
 ىذا يف ربدث اليت األنشطة من الكاملة اجملموعة. للتعلم التنفس دبثابة دلنهجية

 ٔٔ.مستخدمة دبنهجية مدفوعة التعلم
 يعد مل اإلندكنيسي اجملتمع يف كجودىا لكن أجنبية، لغة ىي العربية اللغة

 Ahmad) عزاف أمحد كتاب يف موضح ىو كما. للمسلمُت ابلنسبة كخاصة أجنبيا،
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Izzan) "ليست العربية اللغة فإف ادلسلمُت، كخاصة اإلندكنيسي، للشعب ابلنسبة 
 غالبية أف من الرغم على ٕٔ".الناس احتياجات مع يتكامل زلتواىا ألف أجنبية لغة

 اللغة غلعل ىذا أف إال الدين، لغة ىي العربية اللغة أف يعتقدكف زالوا ما اإلندكنيسيُت
 سورة يف كتعاىل سبحانو هللا قاؿ اكم  .األخرل ابللغات مقارنة تطوران  أقل العربية

 :ٖ آية الزخرؼ
 

  تَػْعِقُلْوفَ  لََّعلَُّكمْ  َعَربِيًّا قُػْرٰءانن  َجَعْلٰنوُ  ِاانَّ 
 

 اللغة تعلم أف يبدك كلكن طويلة، فًتة منذ إندكنيسيا يف العربية اللغة تطورت
 اجملتمع يف تتطور اليت الظاىرة تظهر. ادلشكالت من خالينا يكن مل اآلف حىت العربية

ا، صعبنا يعتِب يزاؿ ال العربية اللغة تعلم أف  أقل الناس من الكثَت فإف كابلتايل كمعقدن
 الصعوبة من سلتلفة مستوايت لديها لغة كل أف من الرغم على بتعلمو، اىتمامنا

 .نفسها اللغة خصائص على اعتمادنا كالسهولة
 على ىو نفسها إندكنيسيا يف العربية اللغة تطوير فإف ذلك، على عالكة

 كادلدارس التقليدية الداخلية ادلدارس سواء حد على الداخلية ادلدارس بُت األرجح
 كلغة العربية اللغة عادة اإلسالمية الداخلية ادلدارس تستخدـ. احلديثة الداخلية
 .اليومية احلياة يف الطالب بُت للتواصل مطلوبة

 يف اإللزامية اللغات من كاحدة ابعتبارىا العربية اللغة متطلبات من اخلركج إف
 أنواع إىل ابإلضافة للتعلم طرؽ أك اسًتاتيجية ابلتأكيد لديو الطالب، بُت التواصل

 بيئة إنشاء مثل ادلوجود العربية اللغة تعلم لدعم ادلستخدمة الوسائط من سلتلفة
 .لغوية
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 Learning بعنواف كتابو يف( (Dale H. Schunk  شونك. ح ديل كتب

Theories على الضوء تسلط اليت النظرايت أم االجتماعية، ادلعرفية النظرية حوؿ 
 مالحظة خالؿ من. اجتماعية بيئة يف ػلدث البشرم التعلم معظم أف فكرة

 كادلعتقدات كاالسًتاتيجيات كادلهارات كالقواعد ادلعرفة الناس يكتسب اآلخرين،
 ٖٔ.كادلواقف

 اليت اللغة بيئة مثل اللغة، بيئة أسلوب نفس االجتماعية ادلعرفية النظرية سبتلك
 اللغوية ادلهارات لدعم اللغة بيئة إنشاء مت. اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف إنشاؤىا مت

 تتم ال. العربية ابللغة التواصل على التعود على الطالب ربفيز ىو اجلو ىذا. لطالهبم
 شلا اللغة، تعلم بنموذج كثيقنا ارتباطنا كجودىا يرتبط حيث غرض، بدكف اللغة بيئة

 .بسهولة العربية اللغة بتعلم الطالب يشعر حىت جونا ؼللق
 أنشطة يف ادلشاكل من العديد نواجو العملية ادلمارسة يف فإننا ذلك، كمع

 من خوفنا جَتكجي سانيت يتحدث( ٔ: أخرل أمور بُت من التحدث، مهارات
 من كقليل الوجو فقداف من كاخلوؼ االنتقاد، من كاخلوؼ ، األخطاء ارتكاب

 يوجد كال قولو تريد فيما التفكَت ؽلكن ال عنها، للحديث مادة يوجد ال( ٕ. احلرج
 كىذا اآلخرين، الطالب من معدكمة أك أقل مشاركة( ٖ. بو يشعر عما للتعبَت دافع
( ٗ. أقل يتحدثوف اآلخر كالبعض اذليمنة، إىل ؽليلوف الذين الطالب ببعض يتأثر

 ٗٔ.أجنبية بلغة التحدث على القدرة كعدـ األـ، اللغة استخداـ
 التحدث عند العربية اجلملة بنية يعرفوف كال اخلطأ من ؼلافوف الذينة طلبال

 ادلعلم فيو يعمل الذم ادلكاف ىو ىذا. اللغة بيئة تكوين يف عقبة أيضنا سيشكلوف
 الطالب ؼلشى ال حبيث اللغوية، البيئة تطوير يف كاحلماس كالدعم الدافع توفَت كيفية
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 ابللغة التحدث يف طرحها سيتم اليت اجلمل يف أخطاء ارتكاب من الطالب أك
 .العربية

 اللغوية، األسس :منها هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة لتعليم األسس كىناؾ
 ٘ٔ.الثقافية كاألسس النفسية، األسس الًتبوية، األسس

 ابإلضافة معقدة، بشرية أنشطة ىي اليت اللغوية األنشطة مع احلاؿ ىو كما
. اللغة استخداـ عملية دبشكلة يتعلق فيما ككذلك اللغة، مشاكل مع التعامل إىل

 األنشطة أف أم. عقلينا أيضنا تتم بل فحسب، ميكانيكينا تتم ال اللغوية األنشطة
 اللغة دراسة فإف لذلك،(. الدماغ) العقلية األنشطة أك ابلعمليات أيضنا ترتبط اللغوية

 بدراسة استكماذلا إىل ربتاج كلكنها كحدىا، اللغوايت لرؤية كافية ليست ىذه
 كىكذا. العقلية العمليات يدرس الذم النفس علم أم العقل، أك العقلية العمليات

 كصف إىل يهدؼ كالذم العلمُت، ىذين من مزيج كىو النفسي اللغة علم كلدت
 ٙٔ.ككضوحنا دقة أكثر بشكل البشرية اللغة أنشطة

ادلتعلم لديو طرؽ سلتلفة لتكوف قادرة على تكييف كفهم التعليمات خاصة يف 
على أنو ؽلكن تصنيف كل فرد إىل  ٕٕٓٓ( Robinsonلم اللغة. ينص ركبنسوف )تع

رلالُت، كعلا اجملاؿ ادلعريف كاجملاؿ العاطفي/السلوكي، حيث زبتلف القدرات ادلعرفية 
مثل الذكاء، موىبة تعلم اللغة أك سرعة التذكر عن القدرات العاطفية/ادلخيلية مثل 

 ٚٔكاحد.اخلوؼ، الدافع، كالعاطفة من فرد 
 يف للطالب الفردية الشخصية أك العامل لاللتكيف ادلختلفة ابلطرؽيرتبط 

 أيضنا الشخصية يف االختالفات ىذه ربدث. اثنية لغة اكتساب حىت أك اللغة تعلم
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 على أيضنا ادلختلفة الشخصيات تؤثر. اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف ادلتعلمُت لدل
 يف الثانية اللغة اكتساب يف االختالفات أحد يظهر. الثانية اللغة اكتساب ظلوذج

 ىي اللغوية ادلهارات من اجلوانب ىذه يف االختالفات. اللغوية ادلهارات جوانب
 تكتسب ككيف اثنية لغة اكتساب يف الشخصية عوامل كحبث مراقبة زلور

 ٛٔ.سلتلفة كاسًتاتيجيات ظلاذج مع اثنية لغة ادلختلفة الشخصيات
معهد دار اذلجرة للبنات ىو احد ادلعاىد احلديثة يف كاليمنتاف اجلنوبية. إف 
إحدل السمات اخلاصة دلعهد دار اذلجرة ىي اللغة العربية كاإلصلليزية، كقد ثبت 
ذلك بال شك من خالؿ اإلصلازات العديدة اليت منحها الطالبات يف مسابقات 

ربية. لدل الطالبات يف ادلعهد خلفيات سلتلفة مثل اخلطاابت العربية كادلناظرات الع
سلتلفة، بعضها من خرغلي مدرسة ابتدائية/متوسطة أك مدرسة عامة. من ادلؤكد أف 
ىذا ػلتوم على بعض العوائق عند دخولك ادلعهد ألكؿ مرة، خاصة يف تعلم اللغة 

و ال يتعلموف اللغة العربية على كج ة العامةالذين أيتوف من ادلدارس اتبالألف الط
الذين لديهم خلفية من ادلدرسة العامة عندما  تالتحديد. ىناؾ بعض الطالبا

يدخلوف ادلعهد ألكؿ مرة ال غلرؤكا على التحدث يف أدىن مستول يف الفصل خوفنا 
من أف يكونوا سلطئُت كما إىل ذلك، ابلطبع ىذا ليس ىو احلاؿ سبامنا جلميع 

اليت  طالباتن الظركؼ الشخصية للالذين لديهم نفس اخللفية. انىيك ع اتباالالط
ذلا شخصية مغلقة )منطوية( كمفتوحة )منفتحة( ذلا أيضنا أتثَت على اكتساب اللغة 

 كالتعلم يف بيئة اللغة.
 الداخلية ادلدارس يف العربية اللغة أك اثنية لغة على احلصوؿ ظاىرة إف
 تتم ال غويةالل األنشطة ألف للبحث كموضوع للغاية لالىتماـ مثَتة اإلسالمية
 ظلوذج على أيضنا ادلختلفة الشخصيات تؤثر. عقلينا أيضنا تتم بل فحسب، ميكانيكينا
 ابلبحث الباحثة يهتم أعاله، ادلذكورة الظواىر على بناءن . الثانية اللغة اكتساب
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 اذلجرة دار معهد يف اللغوية يف التكيف على البيئة اجلديدات الطالبات سيكولوجية"
 ".اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبناتاإلسالمي 

 التحديد اإلجرئى . ب
 أف الباحثة فأرادت الشرح، يف اخلطإ عن كالتنجب ادلوضوع على التفهم لتيسر

 :يعٍت البحث، ىذا يف ادلستعملة اإلصطالحات تقدـ

 سيكولوجية )علم النف (.٠

 Psyche اجلذر كلمة من أم القدؽلة، اليواننية اللغة من النفس علم أييت
 علم" حرفيان  يعٍت النفس علم فإف لذا،. العلم تعٍت اليت Logos ك الركح تعٍت اليت

 يفسر الذم النفس علم. الركح ىو دراستو موضوع يكوف الذم العلم أك" النفس
 أك الفلسفة من جزءنا النفس علم يكوف عندما ينطبق النفس علم علم أنو على

 علم يستخدـ اإلندكنيسي، األدب يف اخلمسينيات، يف حىت منها، جزءنا يصبح
 اآلف النفس علم مصطلح يعتِب ذلك، كمع. نفسي كمعادؿ شائع بشكل النفس

 ٜٔ.مباشرة الركح يفحص ال النفس علم ألف مناسب، غَت
. الواسعة أنشطتها مجيع يف البشرية ابحلياة كثيقنا ارتباطنا النفس علم يرتبط

 يدرس الذم العلم ىو النفس علم أف استنتاج ؽلكن أعاله الفهم بعض من
 (.الركحاين) ادلرئي غَت أك( اجلسدم) ادلرئي سواء البشرم السلوؾ

 ادلرئي كغَت ادلرئي السلوؾ اللغوم، السلوؾ دراسة ىو النفسي اللغة علم
 فيو ربدث اليت كالعمليات اللغة كإنتاج اللغة، كاكتساب كاإلدراؾ، االستقباؿ،

 عندما أك كالكتابة التحدث عند البشرم السلوؾ اللغة يف ادلرئي السلوؾ أمثلة من
 يتم ما فهم عند البشرم السلوؾ ىي ادلرئي غَت السلوؾ أمثلة بينما اللغة، ينتج
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ا شيئنا يصبح حبيث قراءتو أك إليو االستماع  أك سيقوؿ ما شيئنا يعاًف أك شللوكن
 ٕٓم.يفه عندما أك يكتب

 النفسي اجملاؿ يف ادلوجود ادلادم اإلنساف بسلوؾ سيكولوجية يرتبط
 احلركي النفسي السلوؾ .كالوجدانية ادلعرفية اجملاالت ىو الذم كالركحي احلركي
 ادلعريف السلوؾ أف حُت يف .كالقراءة كادلشي كاجللوس التحدث مثل  مفتوح

 .كالشعور كاإلؽلاف التفكَت مثل مغلق كالعاطفي
 للطالبات مفتوح النفسي احلركي ابجملاؿ متعلق سيكولوجية البحث ىذا

 الدراسة ىذه أف يعٍت كىذا معهد يف اللغوية التكيف على البيئة  يف اجلديدات
 كلكن اللغة تعلم يف ادلستخدمة كالوسائط كاألساليب االسًتاتيجيات التدرس

 اجلديدات الطالبات كاف سواء النفس، علم( سيكولوجية)عل تركز الدراسة ىذه
 م.العاد رلرد أك كاخلوؼ كالتوتر ابالكتئاب الشعور ةوياللغ بيئةال على التكيف يف

 الطلبة.٠ 

 لدراسة ادلعهد تقليد كتابو يف( Zamakhsyari) رمشللزسل كفقنا الطلبة
 األحياء، الطالب أكؿ نوعُت، إىل الطلبة ينقسم عهدم يف الكيائي حياة طريقة

 تقدمها اليت مهجع يف كيستقركف ادلنطقة من أك ادلنطقة خارج من الطالب
 اليت األسباب من عدد ىناؾ. الداخلية ادلدرسة يف للدراسة الداخلية ادلدرسة

 بتوجيو أخرل كتب مناقشة يريدكف أكالن  ،معهد يف االستقرار ؼلتار سنتَتم ذبعل
 سواء ،معهد احلياة خِبة يكتسب أف يريد كالثاين ؛معهد يقود الذم الكاايم من

 ىو كالثالث ؛معهد اآلخرين مع للعالقات ،منظمنا نظامنا أك تعليمينا نظامنا كاف
 منزؿ يف اليومية ابألنشطة مشغولة تكوف أف دكف معهد يف دراستو على الًتكيز
 أك الداخلية ادلدارس يف يستقركف كال كإايابن  ذىاابن  يتنقلوف الذين كالطالب. عائلتو
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 يف يقيموف ال الذين الطالب كىم ،(Kalong) كالونج طلبة عادةن  عليهم يُطلق
 منازذلم من ينتقلوف ذلك من بدالن  كلكن معهد يف دركس ألخذ يومينا معهد

 ٕٔ.معهد موقع من قريب منزؿ الطالب ىؤالء لدل يكوف ما عادةن  اخلاصة،
. عهدم يف جزء أىم ىم الطالب ككاف كاسعنا الطالب فهم كاف لذلك،

 ىناؾ الواقع يف بينما معهد، يف يعيشوف متطابقوف الطالب الوقت ىذا كل ردبا
 .كضحاىا عشية بُت البقاء إىل احلاجة دكف يتنقلوف طالب أيضنا

 التكيف.١ 

 كتابو يف (Musthafa Fahmi) فهمي مصطفى حسب التعديل
 السلوؾ تغيَت إىل هتدؼ دينامية ىي التعديل عملية أف أم" النفسي االلتكيف"

 ٕٕ.بيئتو كبُت بينو مالءمة أكثر عالقة ربدث حبيث
 كعلا التعديل، يتطلباف مطلباف ىناؾ ،(Lazarus) زاركسال حبسب

 ادلادية ادلطالب تشمل اخلارجية ادلطالب. الداخلية كالطلبات اخلارجية ادلطالب
 مطالب مثل اجتماعية مطالب. كغَتىا كاخلطر ادلرض مثل البيئة من القادمة

 ىو الثاين كادلطلب. شيئنا يفعل ال أك حقيقينا الشخص يكوف حبيث اآلخرين
 كالشرب األكل مثل اجلسم أنسجة احتياجات كمتطلبات الداخلية، ادلطالب
 كعندما. كغَتىا كاالحًتاـ كاحملبة احملبة مثل االجتماعية الدكافع ككذلك كغَتىا،
 يسمى ما مع ستظهر قدرهتا حدكد كالداخلية اخلارجية ادلطالب تتجاكز

 ٖٕ.اإلجهاد
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 نفسية، عملية التعديل أف االستنتاج ؽلكن أعاله التعاريف بعض من
 تلبية ىي البيئة، من أتيت اليت كالضغوط ادلشاكل على التغلب على كقدرتنا

 .كبيئتو نفسو احتياجات

 ويةاللغ البيئة.٢ 

-Luwis Ma’luf al) الياسوعي معلوؼ لويس حسب اللغوية البيئة

Yasu’i) رمسية كلمات أك بيئية كلمات كلمتُت، من تتكوف اللغة حيث من 
 ابللغة يتعلق فيما ادلتعلم كيراه يسمعو ما كل ىي اللغوية البيئة ٕٗ.لغوية ككلمات

 ٕ٘.تعلمها ادلراد الثانية
 أجل كمن التواصل يف الطالقة تطوير يف للغاية مفيدة اللغوية البيئة تعد

 العربية، اللغة لتطوير منتدل كوهنا عن النظر بصرؼ. ادلستهدفة األىداؼ ربقيق
 بيئة مع. اللغوم للنشاط حافزنا يوفر شلا كمحفز، اللغة بيئة استخداـ أيضنا ؽلكن
. اللغة جودة من ربسن أف كؽلكن ادلوجودة اإلمكاانت تطور أف ادلتوقع من اللغة،
 ىذه. اللغوية الكفاءة يف اللغوم التفكَت عملية تظهر. كالتمثيل التفكَت ىي اللغة

 أك اللغة أعراض من فقط ذلك رؤية ؽلكن. رؤيتها ؽلكن ال أك رلردة الكفاءة
 .الكالـ أفعاؿ تسمى اليت اللغة مظهر

 معهد.٣

 الديٍت التعليم رلاؿ يف يةالدينالشؤكف  لوزارة العامة للمديرية كفقنا عهدادل
 ادلعهد تعريف ينعكس إندكنيسيا، مجهورية يف يةالدينالشؤكف  كزارة ،عهدكادل

 مقدمي كجود أم ،ادلعهد يف عادة توجد اليت اخلصائص بعض يف عاـ بشكل
 كأماكن العبادة لألنشطة كمركز ادلسجد ،(أستاذ أك كيائي) ادلعهد  رعاية

. الطالب لعيش كمكاف مهجع ككجود يدرسوف، الذين الطالب ككجود التعلم،
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 أصفر كتاابن  تقريبنا معهد كل يستخدـ األربعة، ادلكوانت ىذه جانب إىل
 العصور يف ادلًتمجة العربية اللغة يستخدـ اإلسالمية العلـو يف (كالسيكي كتاب)

 .للدراسة كمصدر الوسطى
 األكؿ نوعُت، إىل ادلعهدة الدينالشؤكف  قسم يقسم ذلك، إىل ابإلضافة

 ادلناىج تعديل يتم ادلدرسة، نظاـ تعتمد اليت ادلعهد أم اخلالفية، ادلعهد ىو
 من الديٍت كالقسم الوطنية الًتبية قسم احلالة ىذه يف احلكومية للمناىج الدراسية

 إىل يصلكمدرسة امتوسطة كمدرسة الثانوية ك   ، مدرسة اإلبتدائيةتنفيذ خالؿ
 التعليمي النظاـ على ربافظ تزاؿ ال معهد ىي السلفية كمعهد. اجلامعة

 الدراسية ادلادة تغطي كما التعليمية، كاألساليب ادلناىج سواء ،معهد النموذجي
 دلستول كفقنا الكالسيكية، العربية الكتب ابستخداـ اإلسالمية، الدينية العلـو
 كلكن قائمة sorogan ك  badongan التعلم أنظمة تزاؿ ال .طالب كل قدرة

 ٕٙ.الكالسيكي النظاـ ابلفعل يستخدـ منها العديد
 

 أسئلة البحث . ج
للبحث، كما من خالؿ مشكالت البحث كجدت الباحثة عدة مشكالت 

 يلي:

 معهد يف اللغوية البيئةعلى  التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية .كيفٔ
 ؟اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبنات اإلسالمي اذلجرة دار

 البيئةعلى  التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية. ما العوامل ادلؤثرة يف ٕ
 ؟اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبناتاإلسالمي  اذلجرة دار معهد يف اللغوية
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 أىداف البحث . د

 األىداؼ يف ىذا البحثكجدت الباحثة  ،من خالؿ مشكالت البحث
 كما يلي:كىي  

 معهد يف اللغوية يف التكيف على البيئة اجلديدات الطالبات سيكولوجية دلعرفة. ٔ
 .اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبناتاإلسالمي  اذلجرة دار

 البيئةعلى  التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية. دلعرفة العوامل ادلؤثرة يف ٕ
 .اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد يف اللغوية

 أمهية البحث . ه
 العلمية الكنوز إىل البحث ىذا يضيف أف الباحثة أيمل النظرية، الناحية من

 الداخلية ادلدارس يف اللغوية البيئة تطبيق يف كخاصة الًتبوم، النفس علم رلاؿ يف
 .البحث من دلزيد كمفيد اإلسالمية،
 ادلوجهُت أك ادلعلمُت البحث ىذا يساعد أف الباحثة أيمل العملية الناحية من

 ربدث اليت ادلشاكل كمعرفة األطفاؿ على التعرؼ يف اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف
 الطفل تعديل حيث من اآلابء مساعدة أيضا،. االلتكيف كخاصة األطفاؿ، لدل

 .الداخلية ادلدارس يف
 

 السابقة اتالدراس . و
 الًتبويُت، الباحثُت بُت خاصة النفس، بعلم ادلتعلقة األحباث بعض إجراء مت
 مل ذلك، كمع. اآلخرين من كالعديد ادلاجستَت بكالوريوس أك من للتخرج كشرط

 يف التكيف على البيئة اجلديدات الطالبات سيكولوجية متعلق حبث أم الباحثة غلد
 .اجلنوبية دبربابورا بكاليمنتاف للبنات اذلجرة دار معهد يف اللغوية
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 ادلدارس يف اللغة بيئة تطبيق يف اجلديدات الطالب نفس بعلم ادلتعلق البحث
 :يلي كما ىو احلديثة الداخلية

(، طالب يف كلية علم النفس يف Rahmat Irfaniحبث أجراه رمحت عرفاين) .ٔ
ربت عنواف  ٕٗٓٓجامعة  شريف ىداية هللا اإلسالمية جاكربا يف عاـ  

"تكييف الطالب يف معهد مع أنشطة معهد: دراسة حالة يف معاىد دارالنجاح 
هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة كيف أف الطالب اجلديدات يف  اإلسالمية".

يت غلب أف يعيشوا فيها أثناء العيش يف معهد. االلتكيف مع أنشطة البيزانًتين ال
أما ابلنسبة خللفية ىذا البحث، فإهنا تبدأ بعدد الطالب اجلديدات األقل قدرة 
على االلتكيف مع بيئة البيزانًتين، كىذا التعديل مرتبط ابألنشطة، القواعد 
كالركتُت كالتواصل مع األصدقاء. ىذا البحث ىو دراسة كصفية نوعية 

ـ دراسات احلالة. ادلقابلة ىي األداة الرئيسية يف مجع البياانت بينما ابستخدا
(. (Check Listالطريقة الداعمة ىي مقياس ادلالحظة كالتقييم يف قائمة مراجعة 

نتائج ىذه الدراسة ىي أنو يف عملية التعديل ػلتاج الطالب إىل كقت طويل 
يد من الطالب الذين لاللتكيف مع األنشطة، كما يتضح يف بداية دخوؿ العد

من تلقاء نفسو دبا يتماشى مع ؼلالفوف القواعد، كلكن يف النهاية ينخفض 
 ٕٚ.عملية التعلم اليت يفعلوهنا

تطبيق بيئة للغة العربية يف معهد ـ. ٕ٘ٔٓ(، sradria  utadraW) كردة الفردكس .ٕ
قسم تعليم  اجلامعة للبنات جبامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.

اللغة العربية. كمنهج ىذا البحث العلمى ىو البحث الوصفي الكيفي أبسلوب 
مجع البياانت ببحث الواثئق كحبث ادلقابلة. نتائج ىذا البحث يوجد تطبيق بيئة 
اللغة العربية يف معهد اجلامعة األكؿ كالثاين كالرابع، كتطبيق بيئة اللغة العربية يف 

ر من ادلبنيُت. كتعليم اللغة لدافع تطبيقها يوجد يف معهد اجلامعة األكؿ أكث
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ادلعهد األكؿ كل يـو يف األسبوع اال يـو السبت كيف ادلعهد الثاين يوما يف 
األسبوع يعٍت يـو كيف ادلعهد الرابع يومُت يف األسبوع يعٍت يـو الثالاثء 

 ٕٛكاجلمعة.
 دراسات طالب كىو ،(Windi Chaldunكيندم خلدكف ) أجراه الذم البحث .ٖ

 احلصوؿ" بعنواف أطركحتو يف الشمالية سومطرة فاميد يف عامة جامعة يف عليا
 يف اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة من األكؿ الصف يف اثنية كلغة العربية اللغة على

 (".لغوم نفسي هنج) ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ الدراسي العاـ سببونج احلكيم نور معهد
 لدل اثنية كلغة العربية اللغة اكتساب كيفية معرفة إىل الدراسة ىذه هتدؼ
 احلكيم نور معهد يف اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة من األكؿ الصف طالب
 ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة الطريقة. ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ الدراسي العاـ سببونج
 ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة البياانت مجع األدكات كانت. كصفية طريقة

 مت اليت النتائج(. الواثئق) كادللفات كاالستبياانت كادلقابالت ادلباشرة ادلالحظة
 الصف طالب لدل اثنية كلغة العربية اللغة اكتساب عملية من عليها احلصوؿ

 رمسية بطريقتُت، احلكيم نور معهد يف اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة من األكؿ
 اكتساب يف الطالب توجيو يتم. ادلوجهة الطريقة ابستخداـ رمسيان . رمسية كغَت
 للطرؽ الرمسي غَت االستخداـ أما. الفصل يف ادلعلمُت قبل من العربية اللغة

 ٜٕ.كادلستقلة ادلوجهة
تكوين البيئة اللغوية ـ. ٕٙٔٓ(، ijaRn Adajh AbijaRرجب امحد انصر ) .ٗ

قسم  على إتقاف مهارة الكالـ لطالب ادلعهد الشفاء العصرل ابلك ابابف.
تعليم اللغة العربية. شكل ىذا البحث ىو البحث ادليداين، موصوؼ الوصفي 
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ٔٙ 
 

 

الكيفي. مجع البياانت بصناعة ادلقابلة، ادلرقبة كالواثئقي. ربليل البياانت 
إستماؿ بوصفي. يف ربليل البياانت إببتداء يطالع البياانت، بعد مجع البياانت 

اصل البحث يدؿ فعل فتوضيح كربليل شحنتها مث يفسر كيستخصل. ح
األنشطة اللغوية يف التكوين بيئة اللغوية تعٍت، كجب على طالب يتكلموف 
ابللغة الرمسية، عطاء ادلفردات، احملدثة، احملضرة، عطاء ادلفردات ىف كل مكاف، 
موجود تنفيذ جاسوس كإقاب دلخالف، سهر اللغة، عملية التدريس، اإلمتحاف 

بيئة اللغوية مشكل السكن، الذم كجب  الشفوم. كعوامل ادلساعد ىو صنع
على الطالب يطبعوف كل األنشطة ادلوجودة، كجب على الطالب يكلموف 
ابلغة الرمسية، حسن من اللغة العربية أك اللغة اإلصللزية. موجود الرقابة اللغة 
بصفة اإلقابة دلخالف اللغة. موجود األساتظ الذم عوامل العائق يعٍت العوامل 

اىتماـ، موىبة كمن العوامل اخلارجي يعٍت طالب، معلم،  الداخلى يعٍت
 ٖٓمنطمة/قسم اللغة، ادلنهج، الوسائل كاللواـز التمهيدية.

 يتال البحث بُت اختالفات ىناؾ السابقة، كالبحوث الدراسات إىل استنادنا
 ىناؾ كانت ذلك، كمع. البحث كمواد الكائن حوؿ رئيسي بشكل الباحثةا هب يقـو

 البحث ىذا دراسة يتم مل كلكن الباحثة، حبث تقريبنا تشبو اليت الدراسات من العديد
 أجريت لذلك،. التعلم ككسائل كاألساليب البحث اسًتاتيجيات كمعظم كثَتنا،
 الداخلية ادلدارس يف اللغوية البيئة تعديل يف اجلديدات الطالب على نفسية أحباث

 .احلديثة اإلسالمية
 

 ىيكل البحث . ز
 :يلي كما البحث ىيكل الباحثة ستصنع البحث، ىذا من فكرية صورة مثل
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 كأسئلة اإلجرائي كربديد البحث خلفية من تتكوف ادلقدمة ىي األكؿ الباب
 .البحث كىيكل السابقة كالدراسة البحث كأعلية البحث كأىداؼ البحث

طلبة،  ،اللغوايت النفسية على ربتوم اليت النظرم اإلطار ىي الثاين الباب
 .التكيف، بيئة اللغة كمعهد

 ،كمدخلو البحث نوع على ربتوم اليت البحث منهج ىي الثالث الباب
 مجع كأساليب كمصادرىا، البياانت ،ووضوعذايت البحث كم البحث، تصميم

 .البياانت ربليل كأسلوب البياانت،
 مكاف عن عاـ تصوير من تتكوف .كربليليها البياانت تقدًن ىي الرابع الباب

 .البياانت كربليل البياانت تقدًن البحث،
 كتوصيات البحث نتائج اخلالصة من تتكوف ،اخلاسبة ىي اخلامس الباب

  .البحث


