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 الباب الرابع

 تقدمي البياانت وحتليلها

 

 حملة موجزة عن ميدان البحث . أ
 اإلسالمي للبنات اذلجرة دار معهد يف ادلتوسطة ادلدرسة نشأة اتريخ .٠

 ادلعهد من كاحدة ىي مربابوراا للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد
 ٜٜ٘ٔ عاـ منذ إندكنيسيا تعليم يف ساعلت كاليت اجلنوبية كاليمنتاف اإلسالمي

 الداخلية ادلدرسة ىذه تضم التعليمية، للبنات اذلجرة دار مؤسسة رعاية ربت
 اإلعدادية، ادلدرسة للبنات اذلجرة دار كعلا  تعليميتُت مؤسستُت اإلسالمية

 .للباانت الثانوية مدرسة ك ادلتوسطة مدرسة

 لدعم ادلعهد. كمواد العامة ادلواد تشمل ادلقدمة ادلواد فإف حديثة، كمعهد
 العديد أيضنا للبنات ياإلسالم اذلجرة دار معهد قدمت كالتعلم، التدريس عملية

 .مثبتة إنًتنت بشبكة مزكد ادلتعددة للوسائط سلتِب عن عبارة أحدىا ادلرافق، من

 لتكوين تعليمية مؤسسة ىي للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد
 دار معهد .كالدين العلم كتطوير الكاملة، البشرية كالقدرات كتنميتها، الشخصية

 تتألف كانت ،ٜٜ٘ٔ عاـ يف افتتحت عندما كاليت للبنات اإلسالمي اذلجرة
 أتسست .الثانوية مدرسة طالب من ٖٗ ك ادلتوسطة مدرسة ٕٓ من فقط

 صك على بناءن  ،ٜٜ٘ٔ أبريل ٕ٘ يف رمسينا التعليمية بوترم اذلجرة دار مؤسسة
 .ٜٜ٘ٔ أبريل ٕ٘ بتاريخ ٚ رقم خبتيار العدؿ كاتب
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 ىناؾ عاـ بشكل للبنات، اإلسالمي اذلجرة دار معهد يف احلاؿ ىو كما
 :كعلا للبنات، اإلسالمي اذلجرة دار معهد إنشاء كراء شيئاف

 غونتور  السالـ دار معهد من كخريج مؤسس رغبة ىناؾ أكالن، 
 من دعم على ىذا حصل كقد جلامعتو، شلاثلة داخلية معهد إلنشاء فونوركغو

 .كاليمنتاف يف كوخ غونتور أسلوب يعتِب كحىت غونتور

 دار معهد لدخوؿ احملتملُت الطالب من الكبَت العدد يتناسب ال اثنينا، 
 يكوف أف الضركرم من لذلك غونتور، السالـ دار معهد سعة مع غونتور السالـ
 كال احملتملُت، الطالب ىؤالء استيعاب كؽلكنو النظاـ نفس بو داخلي منزؿ لديك
 .كاليمنتاف من سيما

 لالرذباؿ للخرغلُت كوخ لبناء احلديث غونتور كوخ مهمة تُركت
 كليس اخلرغلُت، كوخ يسمى يقف الذم الكوخ  .احمللية للظركؼ كفقنا كاالبتكار

 كلكنهما كاحد، الواقع يف علا النزالف فإف التارؼلية، الناحية من غونتور فرع
 اإلسالمي اذلجرة دار معهد. بو خاص دستورم أساس كذلما تنظيميان، مستقالف

 ،)متأخر( سلتار غزايل أمحد احلاج كياىي بُت مشًتكة خطوة نتيجة ىي للبنات
 األسرية كالعالقات رملي شهركدم احلاج كياىي ك حسيب زركاشي احلاج كياىي
 .اجلنوبية كاليمنتاف من احلديثة ادلنزلية

 دار دلعهد استمرار ىو للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد كجود إف 
 دمإ احلاج من الوقف نقل من ذلك مالحظة ؽلكن .للبنات اإلسالمي اذلجرة

 مث( ألوس شيندام(للباف يف األصل يف كانوا الذين الزًن بكراف احلاج ك شهراين
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 اإلسالمي اذلجرة دار عهدم أتسست حيث ابتونج، إىل جزئينا انتقلوا
 مت الواقع يف كلكن ىكتارات، ٚ األصل يف ذلا ادلخطط األرض كانت.للبنات
 .فقط ىكتارات ٗ تنفيذ

 كال الطبيعية، كياىي دبعهد للبنات اإلسالمي اذلجرة دار عهدم تلتـز ال
 لكليهما اإلغلابية اجلوانب تلخيص رباكؿ كلكنها التأسيسية، ادلعهد ربتضن

 الذم ادلؤسسة إدارة رللس رئيس ككذلك ادلعهد رئيس ىو كياىي .كازباذىا
 برانمج لديو يكوف أف غلب كلكن الكوخ، إىل للخركج ادلطلقة ابلسلطة يتمتع
 يف التأسيسية اذليئة ك األطراؼ جلميع السنة يف كاحدة مرة قيادتو كحساب عمل

 سنوات، ثالث دلدة التأسيسية اذليئة قبل من انتخابو يتم .مفتوحة عامة جلسة
 .سنوات مخس دلدة الوقف ىيئة قبل من غونتور رئيس انتخاب يتم حيث

 كرللس مؤسسية كىيئة ىيئتُت، من التعليمية اذلجرة دار مؤسسة تتكوف 
 كفاهتم بعد إال أعضائها عزؿ غلوز ال تشريعية ىيئة ىي الدائمة التأسيسية اذليئة

 كيام يقودىا اليت احلاكمة اذليئة .سنوات ٘ ابلسجن عليهم كاحلكم كاستقالتهم
 أم يف أعضائها عزؿ كؽلكن سنوات، ثالث دلدة تنفيذية ىيئة ىي دائمة غَت

 إنشاء يتم كاحد، كاألساس النزؿ فإف لذلك .التأسيسية اذليئة قبل من كقت
 .الدكلة قبل من الكوخ على التعرؼ يتم حبيث مؤسسة

 األراضي من ىكتارات ٗ على ادلتوسطة مدرسة يقف نفسو، الوقت كيف
 ادلعهد من األرض ىذه أخذ مت. ىكتارات ٚ على األصل يف سلططة كانت اليت
 إىل انتقلت مث للباف ادلعهد مسجد خلف تقع اليت للبنات اإلسالمي اذلجرة دار
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 الـز بكراف كاحلاج شهراين إيدم احلاج كعلا كقفها، دبوافقة ألوس شيندام ابتونج
 دار ادلتوسطة مدرسة أك للبنات اإلسالمي اذلجرة دار ادلعهد كجود فصل ؽلكن ال

 .للبنات اذلجرة

 ألوس شندام ابتوج القرية يف للبنات اإلسالمي اذلجرة دار ادلعهد تقع 
 ك ماربابورا مدينة من ابلضبط كيلومًت ٓٔ بعد على اجلنوبية دبربابورا بكاليمنتاف

 ٖ٘ ك ابصلارابرك مدينة من كيلومًت ٙ ك ايين أمحد الشارع من كيلومًت ٕ
 بُت احلدكد على ابلضبط يقع  اجلنوبية، كاليمنتاف مقاطعة عاصمة من كيلومًت

 ال حىت بسرعة اخلارج من الوصوؿ إمكانية موقعها ذلا يتيح .بنجارابرك مدينة
 الطالب، من ربد اليت اللوائح فإف ذلك، كمع .ادلعلومات حيث من كراءىا تًتؾ
 أك قليلة خارجية معلومات ؽللكوف ال ذبعلهم الصارمة، الًتخيص طرؽ كىي

 .معدكمة

 للبنات اذلجرة دار ادلتوسطة ومدرسو ادلعهد .٠

 للبنات اذلجرة دار ادلتوسطة ومدرسو ادلعهد ٢.٠اجلدول 

 للبنات جرة اإلسالمياذل دار معهد  مؤسسة : ادلؤسسة اسم
 ابتونج شندام ألوس دبربابورا بكاليمنتاف اجلنوبية : العنواف

 ٕٔٙٓٚ : الرمز الِبيد
، ٖٕٜٕٙٙٗٓ٘٘ٛٓ، ٜٜٖٓٓٗٔٛٗٔٛٓ : اذلاتف

ٕٜٕٓٛٔٛٔٔٓٔٓ 
رسائل الِبيد 

 اإللكًتكف
: 

Ponpes_DHPuteri@yahoo.com 

mailto:Ponpes_DHPuteri@yahoo.com
mailto:Ponpes_DHPuteri@yahoo.com
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 www.darulhijrahputeri.ac.id : موقع الويب
 ٜٜ٘ٔ : أتسست

 ٜٜ٘ٔإبريل  ٕ٘ : سنة التشغيل
 الوقف : مليكة أرض البناء

 مًت مربع ٜٓٓٓٓ : مساحة األرض
 مًت مربع ٓٓٓٓٙ : مساحة البناء
 الوطنية الًتبية كزارة : منهج الدكلة
 رمعهد دار السالـ غونتو  : منهج ادلعهد

 

 جرة للبناتمدرسة ادلتوسطة دار اذل : اإلسم
 أ : اإلعتماد

 ابتونج شندام ألوس دبربابورا بكاليمنتاف اجلنوبية : العنواف
 ٕٔٙٓٚ : الرمز الِبيد

 ٖٗٔٔٔٛٚٔ٘٘ٛٓ : اذلاتف
رسائل الِبيد 

 اإللكًتكف
: 

smp@darulhijrahputeri.ac.id 

 www.darulhijrahputeri.ac.id : موقع الويب

 مدرسة أىلية : ادلنزلة
 

 

 

http://www.darulhijrahputeri.ac.id/
http://www.darulhijrahputeri.ac.id/
mailto:smp@darulhijrahputeri.ac.id
mailto:smp@darulhijrahputeri.ac.id
http://www.darulhijrahputeri.ac.id/
http://www.darulhijrahputeri.ac.id/
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 اإلسالمي اذلجرة دار معهد وأىداف النف  ومخسة والشعار والبعثة الرؤية. ١
 للبنات اذلجرة دار ادلتوسطة ومدرسة للبنات

      للبنات اذلجرة دار معهد كأىداؼ النفس كمخسة كالشعار كالبعثة الرؤية (أ

 الرؤية( ٔ

 األشخاص إدراؾ يف للبنات اإلسالمي اذلجرة دار عهدم رؤية تتمثل 
 كمتفوقوف كمتفوقوف كيستقيموف، الصاحلة، األعماؿ كيعملوف يؤمنوف، الذين

 إصلازات كلديهم.

 العثة( ٕ

 .األمة خَتة تكوين ضلو متفوؽ جيل تكوين . أ
 كيتمتعوف الرفيعة، األخالؽ ذكم من كتنميتو ادلؤمنُت من جيل تربية  . ب

 .للمجتمع كسللصُت الفكر، كحرية دراية، كعلى جيدة، بصحة
 تكوين أجل من متوازف بشكل العامة كالعلـو الدينية العلـو تدريس . ج

 .الفكر علماء
 كتعاىل سبحانو ابهلل يؤمنوف إندكنيسية بشخصيات مواطنُت ربقيق . د

 ( شعار ادلعهدٖ

 األخالؽ الكرؽلة، اجلسم السليم، الثقافة الواسعة كاألفكار ادلنفتحة.

 ( مخسة النفسٗ

 اإلخالص، البساطة، االعتماد على الذات، األخوة اإلسالمية كاحلرية.

 



٘ٚ 
 

 

      للبنات اذلجرة دار ادلتوسطة مدرسة كأىداؼ كالبعثة الرؤية ب(

 الرؤية( ٔ

 مع ابلطبع للبنات اذلجرة دار ادلتوسطة دلدرسة التعليمية الرؤية 
 مؤمن، شخص ربقيق كىي ،معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات رؤية

 .كادلتفوؽ ادلتفوؽ األفق، كاسع إؽلاف، لديو.  تقول أعماؿ تقي،

 العثة (ٕ

 كمتوازنة كمهنية اجلودة عالية إسالمية تعليمية مؤسسات تنظيم
 ماىر مستقل تعليمي ظلط تطوير .األماـ إىل كمتجهة كمزدىرة كمجيلة

 إعداد .اليومية احلياة يف اإلسالمية التعاليم كشلارسة األسرة ككادر كعلمي
 مستول إىل دراستهم متابعة ؽلكنهم الذين األشخاص من كوادر

 .كمهنهم مواىبهم حسب أعلى تعليمي

 أىداؼ (ٖ 

 اجملتمع؛ يف اليومية احلياة يف اإلسالمية الشريعة شلارسة تعزيز 
 بصحة كتتمتع ابلفضيلة، تتمتع مسلمة شخصيات كتنشئة تكوين
 كمكرسة كمستقلة، كماىرة، معرفة، كذات كعقليان، بدنيان  جيدة

 بركح إندكنيسيُت مواطنُت ليصبحوا الطالب كرعاية تنشئة للمجتمع؛
 .ابنكاسيال
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  ادلؤسسات رلل . ٢

 رلل  ادلؤسسات ٢.٠اجلدول 

 مستشارك
 ادلؤسسة

األستاذ الدكتور احلاج أمحد أطاء  : الرئيس :
 هللا ادلاجستَت

الدكتورندكس كياىي احلاج دمحم  : السكرتَت  
 نصر احملمود

 احلاج أاننج شكرم : الغضو  
 احلاج سليماف : الغضو  
 بكراف الـزاحلاج  : الغضو  
 احلاجة ميمناة غزايل ادلاجستَت : الغضو  

 الدكتور ذكرم نركان ادلاجستَت : الرئيس : ادلؤسسة مديرك
 الدكتور رشدم ادلاجستَت : السكرتَت  
 دمحم أنصارم ادلاجستَت : الغضو  
 خَتنساء ادلاجستَت : الغضو  

 الدكتورندكس نصرهللا غزايل  : الرئيس : ادلؤسسة مشرفو
 حلاج مبارؾ ازمي ادلاجستَت : السكرتَت  
 نور حكمة السرجاان : أمُت الصندؽ  
 سللص أنصارم ادلاجستَت : الغضو  
 الدكتورندكس آغوس شهرينتو : ادلوظفُت رئيس  
 كحدة رئيس  

 األعماؿ
 نور عيٍت السرجاان :
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 للبنات اإلسالمي دار اذلجرة. أحوال ادلدرسني وادلوظفني مبعهد ٣
 للبنات اإلسالمي أحوال ادلدرسني وادلوظفني مبعهد دار اذلجرة ٢.١اجلدول 

حالة 
 ادلوظف

 اخللفية التعليمية اجلن 
 اجلملة

مدرسة  أنثى ذكر
 إبتدائية

مدرسة 
 متوسطة

مدرسة 
 الثانوية

دبلـو 
ٖ 

 ادلاجستَت السرجاان

 ٖٚ ادلعلم/ة
ٔٓ
ٛ 

- - ٕٛ - ٔٓٛ ٜ ٔٗ٘ 

 ٕٙ ادلوظفوف
ٕٔ
ٛ 

ٕ٘ ٕٔ ٕٔٓ ٛ ٖٜ - ٔٛٙ 

 ٛٔ - - - ٛٔ - - ٛٔ - ٕالثفاين 

 ٕٓ - - - ٕٓ - - ٕٓ - ٔالثفاين 

 ٜٜ اجلملة
ٕٚ
ٗ 

ٕ٘ ٕٔ ٖٔٓ ٛ ٔٗٚ ٜ ٖٜٙ 

 

 للبنات اإلسالمي. أحوال الطالبات مبعهد دار اذلجرة ٤

 الصف :من للبنات اإلسالمي اذلجرة دار دبعهد طالبات يتكوف
 من دراسية رلموعات ٜ مع السابع كالفصل دراسية، رلموعة ٕٔ مع السابع
 حالة كانت كبذلك  .دراسية رلموعات ٜ من يتكوف التاسع كالفصل الفصل

 رلموعة ٖٓ من طالبنا ٜٔٙ ىي ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ الدراسي العاـ يف الطالب
 .دراسية
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 اإلسالمي للبنات اذلجرة دار مبعهد ادلباين أحوال. ٥

 ذلك يف دبا اقًتاحات، عدة للبنات اإلسالمي اذلجرة دار دبعهد لدل
 معمل اللغة، معمل الكمبسوتر، معمل للطالبات، كسكن فصوؿ، ٖٓ

 كادلوظفوف، ادلدرسة للرئيس غرفتُت من تتكوف اإلدارة ادلكتبة، الطببيعية،
 .ادلهارة كغرفة الغسيل ادلقصف، التعاكنية، النقابة ادلسجد،

 البياانت تقدمي . ب

 مت اليت ادليداين البحث نتائج ىي القسم ىذا يف تقدؽلها سيتم اليت البياانت
 كادلقابالت ادلالحظة كىي البياانت، مجع تقنيات من العديد ابستخداـ مجعها

 .كالتوثيق

 ٓٚ مع استبياف شكل يف مكتوبة مقابلة شكل يف ادلقابلة أسلوب تنفيذ مت 
 الدراسة، ىذه لنتائج كاستكماال كمستجيبتُت ب-ٚ ك أ-ٚ الصفُت من مستجيبة

 للبنات اإلسالمي اذلجرة دار عهدم يف اللغة قسم أستاذة مع مقابلة أجريت كما
 .الباحثة سيقدمها اليت الواثئق كنتائج

على البيئة اللغوية يف معهد دار  التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية .٠
 اذلجرة اإلسالمي للبنات

 اذلجرة دار عهديف م اللغوية البيئة بتطبيق اجلديدات اتبالطال تكيف (أ
 للبنات اإلسالمي

 ادلكتوبة، ادلقابالت طريق عن الباحثة أجراه الذم البحث نتائج على بناء
 بناءن  يكونوا مل للبنات اإلسالمي اذلجرة دار ادلعهد دخلوا مستجيبة  ٓٔ أف كجد
 ادلستجيبوف ىؤالء ؽلتلك .كالديهم رغبات على بناءن  كلكن اخلاصة رغباهتم على
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 منZRA كPEA كNZA ك  NSPك KA مثل سلتلفة، مدرسية خلفيات أيضنا
 .البيولوجية اللغة تعديل حوؿ آرائهم زبتلف كما العامة، االبتدائية ادلدارس

 تعديل كأثناء الشيء بعض صعبة اللغوية البيعة فإف هللا، خاطف كحبسب
 الشجاعة امتالؾ كعدـ كالعار اخلوؼ مثل صعوابت كاجو تفعيلها، أك اللغة

 أف كيعتقد .ابلتشاـؤ يشعر حىت خطأ يقاؿ ما يكوف أف ؼلشى ألنو للتحدث
 كانت إذا أيضنا ثقة لديو KA فإف ذلك، كمع .اإلصلليزية من أصعب العربية اللغة
 بكلمة التحدث عند مقيد أنو من الرغم على صحيحة، هبا تتحدث اليت اللغة
ا ػلاكؿ يزاؿ ال KA كلكن ضمَت أك فعل  مفردات طلب خالؿ من كتتعلم دائمن

 أيضنا ؽلكنها كلكن أكالن  أحياانن  KA تبدأ اللغوية، األنشطة يف ا.كحفظه جديدة
 أيتوف كالذين هبا كيتعلقوف التعليمية خلفيتهم من يقًتبوف الذين األصدقاء دعم
 أكِب أتثَت لو كالذم اللغة، عامل على حقنا يؤثر ال العامة االبتدائية ادلدارس من

 ٛٛ. KA استخدمها اليت اللغة على

 صعبة اللغوية بيئة أنشطة فإف ، NZIك NSP لػ كفقنا نفسو، الوقت كيف
 اخلطأ. من خوفنا التحدث على غلرؤكف كال صعوابت أيضنا كاجهوا كقد للغاية

 إذا السن كبار من ابخلجل مرة ذات شعرت اللغوية بيئة أنشطة يف ؼ.س.ف
 ابللغة التحدث ؽلكنهم عندما ابلسعادة أيضنا كشعركا خاطئة لغة استخدموا

ا،  سلطئُت يكونوا أف ؼلشوف كانوا ألهنم شكوؾ لديها  NZIكانت  بينما ٜٛجيدن
 أيضنا علا لدل  ٜٓالعربية. اللغة استخداـ ؽلكنهم عندما ثقة أيضنا لديهم كلكن
 يؤثر ال ادلدرسية ابخللفية يتعلق كما اللغة يف اخلطأ من اخلوؼ أم القيود، نفس
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 بينما أكالن، التحدث يبدأ الذم الطفل نوع ىو NSP اللغة. تعديل على
 .ليبدأه صديق انتظار  NZIيفضل

 البوندكؾ أيضنا دخلت اللتاف ZRA ك PEA تكن مل ذلك، على عالكة
 على بناءن  البداية يف يكن مل ذلك أف من الرغم على اخلاصة، رغباهتما على بناءن 

 كمثلما كمثَتة جيدة كانت اللغوية بيئة فإف ذلما، كفقنا كلكن اخلاصة، رغباهتما
ا PEA غلرؤ مل. األخرل البلداف يف احلاؿ ىو  من الرغم على التحدث على أبدن

 كالشك ابخلجل كشعر عنها، التعبَت يف صعوبة كاجو كلكنو للكلمات معرفتو
 بسبب صعوابت مواجهة من الرغم على ، ZRA أف حُت يف ٜٔ،كالتشاـؤ
ا غلرؤ مل اللغة، تنشيط عند الصدمة  ثقة أيضنا لديو ككاف التحدث عدـ على أبدن

 مًتددة مشاكل PEA لدل سلتلفة، االثناف يواجهها اليت العوائق ٕٜ.لغة يف عالية
 ضبطها مت إذا أنو ZRA زبشى بينما سلطئنا، تكوف أف من خوفنا ذلك قوؿ يف

 ينتظر الذم الطفل نوع ىو PEA فإف للعقاب، كتعرض اللغة تستخدـ ال كىي
 تؤثر ال فهي اخللفية أما.  ذلك عكس ىو ZRA بينما فقط احلديث يبدأ صديقنا

 .ذلا كفقان  اللغوية تعديل على فعليان 

 دخلوا ، TSKك NL ك AS ك ASJ ك AARR كىم التاليوف، ادلستجيبة
 من جاءكا كلكنهم أنفسهم تلقاء من ليس اإلسالمية الداخلية ادلدارس أيضنا

 اليت ادلتكاملة اإلسالمية اإلبتدائية مدرسة ك اإلسالمية اإلبتدائية مدرسة مدارس
 .السابقة مدارسها يف عربية مواد لديها كانت

 تتعلم اليت اإلسالمية االبتدائية ادلدارس من كعلا ، AS ك AARR لػ كفقنا 
 اللغوية بيئة أنشطة فإف ادلتكاملة، اإلسالمية اإلبتدائية مدرسة أك العربية اللغة
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ا غلرؤا كمل التعديالت أثناء صعوابت من أيضنا AS ك AARR عاىن .صعبة  أبدن
 شعركا أهنما كما كالعقاب، للخطأ التعرض من خوفنا عالنية التحدث على

 لديو AARR لكن اللغوية، بياعة خالؿ كاالكتئاب كالشك كاخلجل ابخلوؼ
 عن يبحث الذم الطفل نوع كىو زلاكلة يف ذبرأ أنو من الرغم على كبَت تفاؤؿ

 رأيهم، كحبسب ٜٗ. AARRعكس ىو س.أ بينماٖٜ معو، للتحدث ما شخص
 .ابلفعل معركفة مفردات ىناؾ ألف تتأثر األصلية ادلدرسية اخللفية فإف

 إبتدائية مدرسة من TSK ك NL كASJ  جاءت ذلك، على عالكة
 البيعة أنشطة يف رأيهم. سابقة مدارس يف أيضنا العربية اللغة درست اليت إسالمية

 لكن التحدث، يف صعوابت أيضنا كاجهوا لقد ابلطبع .كصاـر صعب لغوية
 . TSKك ASJ ىم لغوية البيعة عملية أثناء التحدث على غلرؤكا مل الذين أكلئك

 النوع من كعلا كاالكتئاب كالتشاـؤ كالشك كاخلجل ابخلوؼ أيضنا علا شعر لقد
 NL يشعر بينما .أكالن  التحدث يف البدء أك لالقًتاب األصدقاء ينتظر الذم
 يشعر فإنو ٜ٘اللغوية، البيئة يف العربية ابللغة التحدث عند كالسعادة ابلثقة

 يشعر األحياف بعض يف كلكن بطالقة التحدث يستطيع كاف إذا ابلتفاؤؿ
 ؽلكنو الذم الطفل نوع أيضنا ىو NL الكلمات، ترتيب سوء من خوفنا ابلتشاـؤ

 ادلدرسية اخللفية فإف رأيهم، كحبسب ٜٙ.فقط األصدقاء انتظار أك أكالن  البدء
 عن سواء الفهم من القليل لديهم ألف للغوية البيعة أنشطة يف قليالن  تساعد

 .لعالف أك ادلفردات
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 التحقوا الذين العشرة ادلشاركُت من عليها احلصوؿ مت اليت النتائج 
 متنوعة ككانت اخلاصة، رغباهتم على بناءن  تكن مل اإلسالمية الداخلية ابدلدرسة
 كانت سواء التقاطها، ؽلكن اليت النقاط من العديد ىناؾ كاف كلكن للغاية،
 معظم من ادلأخوذ التشابو حيث من. كاالختالؼ التشابو أبكجو تتعلق

 على قط غلرؤ كمل العربية، اللغة تعديل أثناء صعوابت كالعلا كاجو اإلجاابت،
 كيف .كاالكتئاب كالشك كاإلحراج ابخلوؼ كشعر اخلطأ، من خوفنا التحدث

 على االبتدائية، ادلدارس خلرغلي كفقنا التعليمية، اخللفية حيث من نفسو، الوقت
ا، مؤثرنا ليس ىذا فإف مطلقنا، العربية اللغة يدرسوا مل أهنم من الرغم  كلكن جدن
 اإلبتدائية مدرسة أك اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة من زبرجوا الذين ألكلئك كفقنا

 ادلفردات بعض ابلفعل يعرفوف ألهنم ضئيل أتثَت لو ىذا فإف ادلتكاملة، اإلسالمية
 ابدلدرسة التحاقهم أف من الرغم على .قليالن  التحدث عليهم يسهل حىت قليالن 

 كانوا أهنم إال شخصية، رغبة على بناءن  يكن مل البداية يف اإلسالمية الداخلية
 كاللوائح األنشطة كاتباع الداخلية ادلدرسة بيئة مع بسرعة التكيف يف قادرين

 .للغوية البيعة أنشطة ذلك على األمثلة كمن منهم، ادلطلوبة

 ابدلعهد التحقوا الذين العشرة ادلستجيبة من عليها احلصوؿ مت اليت النتائج
 كاف كلكن للغاية، متنوعة ككانت اخلاصة، رغباهتم على بناءن  تكن مل اإلسالمي

 التشابو أبكجو تتعلق كانت سواء التقاطها، ؽلكن اليت النقاط من العديد ىناؾ
 كالعلا كاجو اإلجاابت، معظم من ادلأخوذ التشابو حيث من. كاالختالؼ

 اخلطأ، من خوفنا التحدث على قط غلرؤ كمل العربية، اللغة تعديل أثناء صعوابت
 اخللفية حيث من نفسو، الوقت كيف .كاالكتئاب كالشك كاإلحراج ابخلوؼ كشعر

 اللغة يدرسوا مل أهنم من الرغم على االبتدائية، ادلدرسة خلرغلي كفقنا التعليمية،
 من زبرجوا الذين ألكلئك كفقنا كلكن جدا، مؤثرنا ليس ىذا فإف مطلقنا، العربية

 أتثَت لو ىذا فإف متكاملة، إسالمية إبتدائية مدرسة أك إسالمية إبتدائية مدرسة
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 التحدث عليهم يسهل حىت قليالن  ادلفردات بعض ابلفعل يعرفوف ألهنم ضئيل
 على بناءن  يكن مل البداية يف اإلسالمي ابدلعهد التحاقهم أف من الرغم على. قليالن 
 الداخلية ادلدرسة بيئة مع بسرعة التكيف يف قادرين كانوا أهنم إال شخصية، رغبة

 البيعة أنشطة ذلك على األمثلة كمن منهم، ادلطلوبة كاللوائح األنشطة كاتباع
 .للغوية

 األستاذة اللغات قسم يف األستاذة أحد مع مقابلة نتائج على بناءن  
 دخوؿ بداية يف ،البيعة لغوية مع الطالب تكيف حوؿ قولو حبسب حلمي،
 رلِبة األشهر تكن مل .األكىل الستة خالؿ الطالب اإلسالمية، الداخلية ادلدرسة

 اعتادكا لكنهم (كاإلصلليزية العربية) للبوندكؾ الرمسية اللغة استخداـ على
 .اإلقليمية كذلجتو يستخدمها اليت اللغة لتحييد اإلندكنيسية اللغة استخدامها،

 يتم يزاؿ ال أنو إال إلزامي، غَت العربية ابللغة التحدث يزاؿ ال أنو من الرغم على
 دبجرد اليومية احملاضرات أنشطة يف استخدامها سيتم اليت ادلفردات تقدًن

 ابستخدامها يفاجأكا لن ،(كاإلصلليزية العربية) رمسينا البوندكؾ للغة استخدامهم
 كإعطاء عليو التعود يف بدأ ألنو فقط يتدفق تطبيقو فإف لذلك، .اآلف بعد

 األربعاء يومي صباح كل احملاضرة يف ابستخدامو كيوصى يـو كل مفردات
 :كىي ادلقابلة من مقتطفات يلي كفيما .كاألحد

 ستة دلدة الرمسية اللغة استخداـ السابع الصف الطالبات من يُطلب ال"
 للتحييد اإلندكنيسية استخداـ منهم يُطلب .مرة ألكؿ النزؿ دخوذلم عند أشهر

 اللهجات على القضاء هبدؼ ادلدرسة أك ادلنزؿ من سابقنا ادلستخدمة اللغة من
 مفردات يتلقوف زالوا ما إدخاذلم، بداية منذ ذلك، كمع. ذلك إىل كما كالرتوش
 اليومية، احملادثة يف استخدامها على تشجيعهم كيتم كاإلصلليزية العربية ابللغتُت

 كل الفصل يف سواء ادلفردات، إعطاء يتم أشهر، ستة دلدة  .إلزامية ليست لكنها
 اليومية احملادثة أنشطة يف ابستخدامها كيوصى صباح، كل السكن يف أك يـو
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 الرمسية العربية اللغة تطبيق عند يفاجأكا ال حىت كاألحد األربعاء يومي صباح كل
 أمر إنو .كالشك كالعار اخلطأ من ابخلوؼ شعور ىو .كجودىم من الرغم على

 ٜٚ."اجلدد للطالب ابلنسبة طبيعي

 إسالمية/إبتدائية مدرسة خلفيات من التاليُت ادلستجيبُت أخذ مت 
 بناءن  اإلسالمي ادلعهد دخوؿ اختاركا الذين إسالمية إبتدائية مدرسة ك ادلتكاملة

ا ٖٛ ىناؾ كاف. إرادهتم على  مدرسة ٙٔ ك االبتدائية ادلدرسة من مشاركن
 ما مع اإلسالمية االبتداية مدرسة من أشخاص ٙ ك متكاملة إسالمية ابتدائية
 اذلجرة دار دبعهد التحقوا الذين ب ٚ ك أ ٚ الصفُت من طالبات ٓٙ رلموعو

 .أنفسهم تلقاء من للبنات اإلسالمي

 خرغلي من NFA ك NAF ك NAR ك NAA ك AF ك AKA من اآلراء 
 ىناؾ .للغاية متنوعة اللغة بيولوجيا بتعديل يتعلق فيما اإلسالمية االبتداية ادلدرسة

 لعدة مقيدكف زالوا ما ألهنم صعبنا البعض كغلده حقنا اللغوية األنشطة ػلب من
 صعوبة مثل، العربية اللغوية تقليد تعديل أثناء صعوابت كاجهوا كلهم .أسباب

 ذلك، كمع ٜٜ.العربية اللغة ماىية معرفة كعدـ عليو التعود كعدـ رٜٛضميال تغيَت
ا ؼلتِبكا مل NFA ك AKA فإف  على العربية ابللغة التحدث على غلرؤكف ال أهنم أبدن

ا الباقوف غلرؤ ال بينما سلتلفة، بطرؽ مشاكل يواجهوف أهنم من الرغم  على أبدن
 كاخلوؼ الشك مشاعر إليهم أتيت ما غالبنا .كاإلحراج اخلطأ من خوفنا التحدث

 ذلك، يستطيعوف ال ألهنم برس األسوشييتد ككالة لرأم كفقنا كاالكتئاب، كالعار
 برس أسوشيتد تشعر لذلك عنها، التعبَت الصعب فمن التحدث، أرادكا كإذا
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 متشائمُت سيكونوف متوازنة كالتفاؤؿ التشاـؤ مشاعر بينما ٓٓٔكالشك، ابخلوؼ
 عنها كالتعبَت التحدث تستطيع كنت إذا كلكن العربية يعرفوف ال كانوا إذا

 ادلدرسة من مدرستهم أصل عوامل فإف أقل، حد إىل  .صحيح فالعكس
 ابلفعل ىناؾ ألف للغوية البيعة أنشطة على ضئيل أتثَت ذلا اإلسالمية االبتداية

 اليت مدرستو يف الوطنية العمل خلطة كفقنا مسبقنا، ادلوجودة ادلفردات أحكاـ بعض
 ٔٓٔ.الكوخ يف الوقت بعض لو ذلك ساعد حبيث كشرؼ الضمَت عن تعليمها مت

 بدال أكال التحدث يف البدء يستطيعوف ألهنم منفتحة شخصية نوع أيضنا لديهم
 .للبدء األصدقاء انتظار من

 اإلبتدائية ادلدرسة من مستجيبة ٙٔ ىناؾ كاف ذلك، على عالكة
 آراءىم أيضنا كتباينت قبل، من العربية اللغة درسوا الذين ادلتكاملة اإلسالمية

 جيدة، اللغوية األنشطة أف مستجيبة ٓٔ كاعتِب اللغوية، بيئة مع التكيف حوؿ
 AAR رأم يف كما اللغة، استخداـ يف كاالنضباط جديدة، كخِبات كمثَتة،
 كفهمتها، عليها معتادة تكن مل البداية، يف تعرفها تكن مل اليت اللغواي ببيعة ادلتعلقة
 العشرة ادلستجيبُت بُت من ٕٓٔ.شلتعنا شيئنا أصبحت استخدامها مت عندما كلكن
 على غلرؤكا مل أشخاص ٛ ىناؾ كاف شلتعة، لغوية بياعة أنشطة أف اعتقدكا الذين

 اخلطأ من اخلوؼ مثل ابلطبع، تقريبنا، نفسها لألسباب العربية ابللغة التحدث
ا HF غلرؤ مل أحدىا كاإلحراج،  مفردات استخداـ من خوفنا التحدث على أبدن

 ادلفردات تعرؼ تكن مل كلكن التحدث كأردت العامل يف خاصةن  خاطئة،
 األشياء ىي ىذه كاالكتئاب، كالشك كالعار ابخلوؼ الشعور أجل من ٖٓٔ.أيضنا
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 ابللغة، التحدث على قادرين يكونوا أف بعد كلكن غالبنا، هبا يشعركف اليت
 يكوف .العربية ابللغة التحدث يستطيعوف أبهنم كالتفاؤؿ كالثقة ابلسعادة يشعركف

 الكوخ يف يكونوف عندما طفيفنا أتثَتنا عربية، موادنا تتضمن اليت مدرستهم، ألصل
 عندما إهنا NCM قاؿ ادلثاؿ سبيل على ادلفردات، بعض ابلفعل يعرفوف حيث
 من القليل كعرفت منهجية غَت لغات تعلمت قد ادلدرسة يف كانت

 أيضنا عليو السابقة ادلدرسية خلفيتو أثرت AFH لعوامل كفقنا بينما ٗٓٔالكلمات،
 مل الكوخ يف كاف عندما لذلك عربية، مواد ىناؾ كانت السابقة ادلدرسة يف ألنو
 يف بدأكا مستجيبة ٛ ىناؾ ٘ٓٔ.العربية اللغة مع ادلشاكل من الكثَت لديو يكن

 أكلئك مع متوازف كىذا العربية، يتحدثوف أصدقاء عن ابلبحث اللغوية أنشطتهم
 .األصدقاء قدـك انتظار يفضلوف الذين

 اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة من قدموا الذين الستة ادلشاركُت ابقي أما 
 مل أهنم كما للغاية كصارمة صعبة للغوية البيعة أنشطة أف اعتِبكا لكنهم ادلتكاملة

ا غلرؤكا  عملية يف صعوابت كاجهوا فقد نفسو، للسبب ابلطبع التحدث، على أبدن
 فقد ، ACA ؿ كفقنا .الشك كابلطبع كاخلجل ابخلوؼ كشعركا للغوية، البيعة
 من الكثَت إىل ابإلضافة اللغة، استخداـ على معتاد غَت ألنو صعوابت كاجو

 عامل أثر كما ٙٓٔ.الرتوش من التخلص أيضنا الصعب كمن اجملهولة ادلفردات
 RS كلمة لكن ادلفردات، حيث من خاصة ما، حد إىل عليهم ادلدرسية اخللفية

ا، جادة تكن مل ألهنا كلكن العربية اللغة درست قد كانت السابقة ادلدرسة يف  أبدن
 أهنم رغم حىت ٚٓٔيفهموا، مل كأحياانن  ابالرتباؾ شعركا الكوخ دخوؿ عند لذلك
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 سؤاؿ يف صعوبة غلد كاف كإذا العربية ابللغة التحدث كحاكلوا التعلم حاكلوا
 .أفضل بشكل يفهم أك يعرؼ شخص

 اللغة درسوا الذين الطالب من عليها احلصوؿ مت اليت البحث نتائج 
 ضئيل أثر ذلا كاف السابقة التعليمية خلفيتهم أف معظمهم أفاد قبل، من العربية

 اللغة قسم يف األستاذة أحد حبسب لكن اللغوية، البيعة أنشطة يف مساعدهتم يف
ا، مؤثرنا اخللفية عامل يكن مل السابقة التعليمية اخللفية إف قاؿ  فقط كاف بل جدن
 ادلقابلة من مقتطفات يلي كفيما .اللغوية احلياة أنشطة يف الداعمة العوامل أحد
 :كىي

 استخداـ يف كعاداهتم كاللهجة للغة السابق االستخداـ ىو ادلانع العامل"
 من كانوا إذا .احلياة لغوية يف اخللق صعوبة يف الرئيسي العامل ىو الذم ادللحق
 الذين أكلئك من ادلفردات من ادلزيد يعرفوف فردبا اإلسالمية، اإلبتدائية ادلدرسة
 على يؤثر الذم الرئيسي العامل ىو ليس فهذا اإلبتدائية، ادلدرسة من زبرجوا
 يتحدث كاف اليت اللغة ىو التكيف يف ادلثبط العامل فإف لذا، .الطالب تعديل

 ٛٓٔة."ادلدرس كبيئة األسرة من كل يف هبا

 معهد يف كادلدارس االبتدائية ادلدارس من طالبات كىم ادلستجيبُت، آخر 
 أف يعتقدكف مستجيبة ٕٛ ىناؾ مستجيبة، ٖٛ إبمجايل إرادهتم، على بناء

 ادلهارات كربسن كمذىلة للمستقبل كتوفر كشلتعة جيدة اللغوية بيئة أنشطة
 جيدة اإلسالمي ادلعهد يف اللغة فإف اللغوية، بيئة خبصوص RAR لػ كفقنا .اللغوية
ا،  اإللزامية اإلسالمي ادلعهد بلغة التحدث الطالب مجيع من يُطلب حيث جدن

 لقد  ٓٔٔ.كسهلة شلتعة العربية HA لػ كفقنا بينما ٜٓٔالكوخ، باج ىي اللغة ألف
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 بينما إنو ANJ قاؿ ادلثاؿ، سبيل على التعديل، أثناء صعوابت أيضنا كاجهوا
 من كاف نفسو، يعرؼ يكن مل بينما ادلفردات، عن ادلزيد آخركف أصدقاء يعرؼ

ا التحدث على غلرؤكا مل الذين أكلئك أف حُت يفٔٔٔ مجلة، تكوين الصعب  أبدن
 أك اللغة يعرفوف ال ألهنم متشاهبة .تقريبنا أسباب لديهم شخصنا ٚٔ كانوا

 أيضنا شعركا كقد السخرية، من كؼلافوف سلطئُت يكونوا أف من كؼلافوف معناىا،
 الوقت، مركر مع كلكن البداية يف أيضنا كاالكتئاب كالشك كاخلجل ابخلوؼ

 يتعلق فيما .ذلك إبمكانية كالتفاؤؿ الثقة يف كبدأكا التحدث، على اعتادكا ألهنم
ا ٗٔ قاؿ اخللفية، بعوامل  البيعة أنشطة يف عليهم أثرت اليت العوامل أف مشاركن
 كما كاجلاكية البنجر ادلثاؿ، سبيل على سابقنا، استخدموىا اليت اللغة ىي للغوية

 على اللغة، عملية أثناء اخلطأ طريق عن انزالقها يتم ما غالبنا حبيث ،ذلك إىل
 اللذين كادلنزؿ ادلدرسة يف التأثَت بسبب بنجر يتحدث ما غالبنا ، HAادلثاؿ سبيل
 اللغة يتعلموا مل إهنم مستجيبة ٓٔ قاؿ بينما ٕٔٔاحمللية، اللغة يستخدماف ما غالبنا

ا العربية  فقد ، SRLقاؿ كما ذلم، ادلثبطة العوامل أحد كاف فقد ادلدرسة، يف أبدن
 البوندكؾ دخل عندما لذلك عربية، مواد ىناؾ تكن مل عامة، مدرسة من جاء
 العربية، اللغة استخداـ يف الصعوبة من القليل بسبب صعوابت كاجو مرة ألكؿ

 بيعة عملية على أتثَت أم لو يكن مل السابق التعليم عامل إف الباقوف قاؿٖٔٔ
 كاف شلتعنا، كاف للغوية البيعة نشاط أف اعتقدكا مستجيبة ٜٕ بُت من .لغوية
 بدالن  أكالن  أصدقائهم إىل التحدث يف البدء على عادةن  ذبرأكا مستجيبة ٕٓ ىناؾ

 .منهم أصدقائهم اقًتاب انتظار من
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 ٜ من عليها احلصوؿ مت اليت البياانت نتائج فإف ذلك، على عالكة 
 اللغة كانت ، ADFلػ كفقنا كصعبة، صعبة اللغوية األنشطة اعتِبكا مستجيبة

 يتعلق فيما .عقوبة على فستحصل اللغة، تستخدـ مل كإذا للغاية صارمة
 كلكن هبا، مجيعنا مركا فقد للغوية، البيعة عملية أثناء حدثت اليت ابلصعوابت

 فقط أشخاص ٙ ىناؾ كاف التحدث، على غلرؤكا مل الذين ألكلئك ابلنسبة
 السن كبار من كيسخركف كؼلجلوف سلطئُت، يكونوا أف من خائفُت كانوا ألهنم

 ادلدرسية اخللفية تكن مل ابألصل كمرتبطُت قدرة أكثر كانوا الذين األصدقاء أك
ا، مؤثرة ذلم كفقنا  اللغات استخداـ عادة ىي العقبة أصبحت ذلك من كبدالن  جدن

 كل ادلفردات إعطاؤىم مت فقد العربية، ابللغة يتعلق فيما هبم، اخلاصة اإلقليمية
 ٗ ىناؾ اللغوية األنشطة أثناء اليومية احملادثة يف ابستخدامها كيوصى يـو

 البدء ؽلكنهم ادلستجيبة من ٕ أصدقاء، عن البحث أك التحدث بدأكا مستجيبة
 االنتظار اآلخراف ادلستجيباف كاختار ادلوقف على األمر يعتمد أكالن، االنتظار أك

 لن زلرجُت فسيكونوف سلطئُت كانوا إذا ألهنم أكالن  البدء ؼلشوف كانوا ألهنم
 ٗٔٔؼ.د. نقلتو عنو، يتحدث موضوع لديك يكوف

على البيئة اللغوية يف معهد دار  يف التكيف اجلديدات الطالباتسيكولوجية  ب(
 اذلجرة اإلسالمي للبنات

 الناحية من إليها نظران إذا إجراؤه، مت الذم البحث نتائج على بناءن 
 كالقلق كاخلوؼ التوتر مشاعر أم القلق، تسبب اللغوية األنشطة فإف النفسية،

 عند خاصة النفسية األعراض ىذه تظهر .أجنبية لغة تعلم عملية مواجهة عند
 ككجدت .العربية اللغة إتقاف إعاقة يف يتسبب كىذا  .زلادثة يف أجنبية لغة تطبيق
 على غلرؤكا كمل لغوية، صعوابت من عانوا تقريبنا ادلستجيبُت مجيع أف النتائج
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 عدة بسبب كاالكتئاب كالشك كالعار اخلوؼ مشاعر لديهم ككاف الكالـ،
 القلق أف يبدك الدراسة، ىذه نتائج من. ادلشاعر هبذه شعورىم يف تسببت عوامل

 قدراهتم جودة ذباه السلبية كادلواقف اآلراء كىي داخلية، عوامل بسبب ينشأ
 .بو القياـ يصعب أمر للغوية البيعة ألنشطة األفراد رؤية إىل يؤدم شلا .الذاتية

 يواجهوف أهنم من الرغم على الذين، الطالب مع ؼلتلف األمر لكن 
ا غلرؤكف ال لغوية، صعوابت  محاسنا لديهم كلكن ذلك إىل كما الكالـ على أبدن

 من كبدالن  شلتع أمر اللغوية احلياة أنشطة نظر كجهة مفهـو فإف متفائلُت، أك ذاتينا
 كالعقبات الصعوابت أف من الرغم على عبئنا أطوؿ لفًتة ال شيئنا يصبح ذلك

 الذات، عن إغلايب مفهـو الفرد لدل يكوف عندما ألنو ىي البداية يف األخرل
 الوقت كيف .قلقو يف التحكم على قادرنا كيكوف جيدة ثقة الفرد لدل فسيكوف

 على االنغالؽ يف الرغبة إىل الفرد ؽليل سلبينا، الذات مفهـو يكوف عندما نفسو،
 .التواصل إىل احلاجة عند القلق من يعاين ما كغالبنا نفسو

ا ٓٚ من عليها احلصوؿ مت اليت النتائج أشارت   ٕٙ أف إىل مشاركن
 شخصنا ٕٔ ك ابلتشاـؤ شعركا شخصنا ٕٖ ك ابلتفاؤؿ، شعور لديهم شخصنا
 شعرت االبتدائية، ادلدرسة من جاءت اليت ، MAHمتفائل – متشائم) زلايدكف
 ابللغة التحدث ؽلكنها ال الفصل، يف زمالئها بُت من أنو شعرت ألهنا ابلتشاـؤ
 ادلدرسة من أيضنا جاءت اليت ، PKLSلػ كفقنا بينما ٘ٔٔغَتىا، من أكثر العربية

 لن البداية، يف من متشائم مفهـو لديها كاف إذا ألهنا بتفاؤؿ أجابت االبتدائية،
 RAR مثل زلايدكف ىم دلن ابلنسبة أماٙٔٔ .ابللغة التحدث على قادرة تكوف
 يكن مل إذا قولو حسب ابلتشاـؤ فسيشعر االبتدائية، ادلدرسة من أيضنا أييت الذم
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 يعرؼ كاف إذا ذلك من العكس على كلكن سيقولو، شلا العربية ىي ما يعرؼ
 ٚٔٔ.هبا التحدث على قادر بشأف ابلتفاؤؿ فسيشعر العربية، اللغة

يف التكيف على البيئة  اجلديدات الطالبات سيكولوجية ادلؤثرة العوامل .٠
 اللغوية يف معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات

 ةالبيئي العوامل ( أ

 ىو البيئي العامل أف ىو الطالبة سيكولوجية على تؤثر اليت العوامل أحد 
 يف. اإلسالمي ادلعهد يف أنفسهم لضبط للطالبات الدافع أك العوائق أحد

 ربدد اليت الوحيدة العوامل ىي كالتقنيات األساليب تعتِب ال اللغة، تعلم عملية
 البيئة  .شلتعة بيئة توافر ىو العوامل ىذه أحد اللغة، تعلم عملية كفشل صلاح

 .كأفكاره الشخص مشاعر على كبَت أتثَت ذلا ادلرػلة

 ال ادلعهد، إىل الطالبات فيها يدخل اليت األكىل ادلرة بداية يف لذلك، 
 يُطلب كلكن (اإلصلليزية أك العربية) الرمسية اللغة استخداـ الفور على منهم يُطلب
 كل جديدة دبفردات تزكيدىم يتم يزاؿ كال أكالن  اإلندكنيسية اللغة استخداـ منهم

 لقد ىناؾ، من اليومية احملادثة أنشطة يف استخدامها على تشجيعهم كيتم يـو
 اللغة ستكوف إلزامية، تصبح عندما لذلك العربية، ابللغة التحدث على اعتدت
ا لست أان لذلك الحق كقت يف الرمسية  بيئة مع التكيف يف قادر ألنٍت مندىشن
 .الكوخ

 اللغة التزاـ إف قاؿ حلمي، األستاذة مع ادلقابلة نتائج إىل كاستنادنا 
 اللغة عامل ألف قبل من الطالب استخدمها اليت اللغة ربييد ىو أكالن  اإلندكنيسية

 يـو كل جديدة مفردات على ػلصلوف الطالب يزاؿ كال أتثَتنا األكثر كاف األكؿ
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 تنشيط كقت يف لذلك احملادثة، أنشطة يف ابستخدامو يوصى .كذلك ككانت
 :كىي ادلقابلة من مقتطفات يلي كفيما .للغاية كصعبة مفاجأة تعد مل اللغة

 يف أك يـو كل الفصل يف سواء ادلفردات، إعطاء يتم أشهر، ستة دلدة"
 صباح كل اليومية احملادثة أنشطة يف ابستخدامها كيوصى صباح، كل السكن

 .الرمسية العربية اللغة تطبيق عند كثَتنا يفاجأكا ال حىت كاألحد األربعاء يومي
 للطالب طبيعي أمر أنو يف كالشك كاإلحراج اخلطأ من ابخلوؼ شعور ىناؾ
 ٛٔٔ."اجلدد

 سيكونوف الطالب أف تعٍت اللغوية البيعة تكوين عملية تدعم اليت البيئة 
 النزؿ يف البيئية العوامل بسبب اللغة يف أنفسهم على كالتعود التكيف يف قادرين

 فإف ذلك، على الطالب اعتاد إذا .الرمسية اللغة ابستخداـ أنفسهم تلـز اليت
 أيضنا يؤثر فهذا اآلف، بعد سليفنا أك عبئنا للغوية البيعة أنشطة يعتِبكف ال الطالب

 .نفسيتهم على

 األخرل طالبات عوامل ( ب

 نفسية على أيضنا أتثَت ذلا الصداقة نطاؽ من عوامل أف إنكار ؽلكن ال 
 عند كاخلوؼ ابلتشاـؤ شعر إنو ANJ قاؿ للغوية، البيعة تعديل يف الطالبات
 الذين األصدقاء من بعض فهناؾ خطأ، ذلك قاؿ أك قاؿ إذا ألنو التحدث
 أيضنا كىذا ٜٔٔزلرج، ألنو العربية كيتحدث غلرؤ، ال جعلو ما على ضحكوا
 منو يسخر فسوؼ سلطئنا كاف إذا أنو األفغانية، األنباء ككالة قالتو ما مع يتماشى
 ٕٓٔ.ابالكتئاب كيشعر
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 ػلدث فلن األصدقاء، من داعمة دائرة لديهم كاف إذا سلتلف األمر 
 كانوا إذا ألهنم العربية ابللغة التحدث ػلاكلوف سيجعلهم ذلك من كبدالن  ىذا

 يتم كلكن منهم السخرية أك منهم السخرية يتم فلن سلطئُت أك سلطئُت
 حيث من أفضل صديقنا يسأؿ سوؼ ، AARادلثاؿ سبيل على .مساعدهتم

 أك شأف من يقلل ال كصديقو يعرفها ال عندما الضامر أك الشرير أك ادلفردات
 ٕٔٔ. AARبسبب يضحك

 السابقة التعليمية اخللفية عواملج(  

 من ألكلئك كفقنا أنو االستنتاج ؽلكن أعاله، البياانت يف عرضو مت كما 
 ذلذا يكوف لذلك العربية، اللغة درسوا أف ذلم سبق ألهنم  أك اإلبتدائية ادلدرسة

 من ألكلئك ابلنسبة بينما العربية، ابللغة خاصة النزؿ، إىل الدخوؿ عند أتثَت
 قد كاف إذا ما على بناءن  اللغة غَت أتثَت أصبح الذين االبتدائية ادلدرسة خرغلي

 حبيث ادلنزؿ، يف أك ادلدرسة يف استخدمها اليت اللغة بل ال، أـ العربية اللغة درس
 بعض يف ألهنم اللغوية احلياة أنشطة على كبَت بشكل السابق اللغة عامل أثر

 كىذا. الرتوش أك اللغات اإلقليمي النطق يف كعي دكف ينغمسوف قد األحياف
 ادلقابلة من مقتطفات يلي كفيما حلمي، األستاذة عنو عِبت ما مع انسجامان 

 :كىي

 استخداـ يف كعاداهتم كاللهجة للغة السابق االستخداـ ىو ادلانع العامل"
 من كانوا إذا .احلياة لغوية يف اخللق صعوبة يف الرئيسي العامل ىو الذم ادللحق
 الذين أكلئك من ادلفردات من ادلزيد يعرفوف فردبا اإلسالمية، اإلبتدائية ادلدرسة
 على يؤثر الذم الرئيسي العامل ىو ليس فهذا اإلبتدائية، ادلدرسة من زبرجوا
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 يتحدث كاف اليت اللغة ىو التكيف يف ادلثبط العامل فإف لذا، .الطالب تعديل
 ٕٕٔ."ادلدرسة كبيئة األسرة من كل يف هبا

 االستاذة ك ذاالستا عواملد( 

 لذلك معلمو، يفعلو ما بتكرار السانًتم أك الطالب سيقـو األساس، يف 
 األستاذ على فيجب العربية، ابللغة التحدث الطالب أك الطالب أراد إذا

 من ذلك مالحظة ؽلكن .كأمثلة قدكة ألهنم العربية ابللغة التحدث أيضنا كاألستاذ
 السن كبار ػلبوف ال إهنم قالوا الذين الطالب من اإلجاابت من العديد خالؿ
 شخصية يكوف أف غلب ادلتقدـ الشخص أف من الرغم على يتحدثوف ال الذين
 .أستاذة أك أستاذ خاصةن  أيضنا، تقليدىا غلب

 كاف اإلسالمي، ادلعهد يف إدارية أبمور تقـو الباحثة كانت عندما 
 التحدث، على التعود إىل الطالبات دفع شلا العربية ابللغة الدردشة يسمع األستاذ
 األستاذة لعبت كما للغوية، البيعة عملية يف داعمة كانت البيئة أف خاصة

 تعد مل البداية يف خائفة كانت اليت السانًتم نفسية فإف لذا مهم، دكر كاألستاذة
 .شلتعنا شيئنا كأصبحت بل عليها اعتادت ألهنا أخرل مرة

 البياانتج. حتليل 

 خالؿ من إما أخَتنا البياانت مجيع على احلصوؿ مت البحث، إجراء بعد
 على اجلديدات الطالبات سيكولوجية بعلم ادلتعلقة كالتوثيق كادلقابالت ادلالحظة
 بعد .اجلنوبية دبربابورا بكاليمنتاف للبنات اإلسالمي اذلجرة دار  معهد يف التكيف
 تقدًن من يتمكن حىت بسيط ربليل إبجراء الباحث يقـو البياانت، على احلصوؿ

 .تركيزنا أكثر التحليل يكوف حبيث الدراسة، ىذه يف مطلوب ىو عما فكرة
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على البيئة اللغوية يف معهد دار  التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية. ٠
 اذلجرة اإلسالمي للبنات

 اذلجرة دار عهديف م اللغوية البيئة بتطبيق اجلديدات الطالبات تكيف (أ
 للبنات اإلسالمي

 ادلقابالت طريق عن الباحثة أجراه الذم البحث نتائج على بناءن 
 على بناءن  يكونوا مل اإلسالمي ادلعهد دخلوا مستجيبة ٓٔ أف كجد ادلكتوبة،
 أيضنا لديهم ادلستجيبُت ىؤالء. كالديهم رغبات على بناءن  كلكن اخلاصة رغباهتم

 من شخصاف االبتدائية، ادلدرسة من أشخاص ٘ سلتلفة، مدرسية خلفيات
 االبتدائية ادلدرسة من أشخاص ٖ ك ادلتكاملة اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة

 التحقوا الذين العشرة ادلشاركُت من عليها احلصوؿ مت اليت النتائج. اإلسالمية
 للغاية، متنوعة ككانت اخلاصة، رغباهتم على بناءن  تكن مل اإلسالمي ابدلعهد
 تتعلق كانت سواء التقاطها، ؽلكن اليت النقاط من العديد ىناؾ كاف كلكن
 أم اإلجاابت، أكثر من ادلأخوذة ادلعادلة حيث من. كاالختالؼ التشابو أبكجو

ا ذبرؤ مل لغوية، العربية اللغة تعديل أثناء كاجهتها اليت الصعوابت  على أبدن
 كيف .كاالكتئاب كالشك كاإلحراج ابخلوؼ كشعرت اخلطأ، من خوفنا الكالـ
 على االبتدائية، ادلدارس خلرغلي كفقنا التعليمية، اخللفية حيث من نفسو، الوقت
ا، مؤثرنا ليس ىذا فإف مطلقنا، العربية اللغة يدرسوا مل أهنم من الرغم  كلكن جدن
 االبتدائية ادلدرسة أك اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة من زبرجوا الذين ألكلئك كفقنا

 بعض ابلفعل يعرفوف ألهنم ضئيل أتثَت لو ىذا فإف ادلتكاملة، اإلسالمية
 .قليالن  التحدث عليهم يسهل حىت قليالن  ادلفردات

 على بناءن  معهد دخلوا مستجيبة ٓٙ ىناؾ كاف ذلك، على عالكة 
 شخصنا ٙٔ ك اإلسالمية، االبتدائية ادلدرسة خرغلي من منهم ٙ اخلاصة، رغباهتم
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 .االبتدائية ادلدارس من شخصنا ٖٛ ك ادلتكاملة اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة من
 األنشطة ػلبوف شلن اإلسالمية، االبتدائية ادلدرسة من أيتوف طالب ٙ ىناؾ

 كما .أسباب لعدة مقيدكف زالوا ما ألهنم صعبنا ذلك البعض كغلد حقنا، اللغوية
 رٖٕٔضميال تغيَت صعوبة مثل العربية، اللغة تعديل أثناء صعوابت مجيعنا كاجهوا
 ٕٗٔ.العربية اللغة ماىية معرفة كعدـ عليو التعود كعدـ

ا ٙٔ ىناؾ كاف   الذين ادلتكاملة اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة من مشاركن
 احلياة مع التكيف حوؿ أيضنا آرائهم كتباينت قبل، من العربية اللغة درسوا

 جديدة كخِبات كشلتعة جيدة اللغوية األنشطة مستجيبة ٓٔ كاعتِب اللغوية،
 من قدموا الذين الستة ادلشاركُت ابقي أما .اللغة استخداـ يف منضبطنا كالتعامل
 صعبة للغوية البيعة أنشطة أف اعتِبكا لكنهم ادلتكاملة اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة
 درسوا الذين الطالب من عليها احلصوؿ مت اليت البحث نتائج  للغاية كصارمة

 مؤثرة كانت السابقة التعليمية خلفيتهم أف معظمهم أفاد قبل، من العربية اللغة
 اخللفية عامل أف اللغة قسم قاؿ األستاذة، أحد حبسب كلكن ما، حد إىل

ا، مؤثرنا يكن مل السابق التعليمية  البيعة أنشطة يف مساعد عامل مثل فقط بل جدن
 .سيطرة أكثر السابق اللغة عامل كاف اللغوية،

 معهد يف كادلدارس االبتدائية ادلدرسة من طالبات كىم ادلستجيبُت، آخر 
 بيعة أنشطة أف يعتقدكف ٜٕ ىناؾ مستجيبة، ٖٛ إبمجايل إرادهتم، على بناءن 

 ىؤالء بينما اللغوية، ادلهارات كربسن كمذىلة للمستقبل كتوفر كشلتعة جيدة لغوية
ا، غلرؤكا مل الذين  مل ألهنم شلاثلة أبسباب يتحدثوف شخصنا ٚٔ ىناؾ كاف أبدن
 من كخائفُت سلطئُت يكونوا أف من خائفُت ككانوا معناىا، أك اللغة يعرفوا

 أيضنا البداية يف كاالكتئاب كالشك، كاخلجل، ابخلوؼ، أيضنا كشعركا السخرية،
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 أف يعتقدكف بدأكا اليت اللغة على اعتادكا ألهنم ذىبوا الوقت مركر مع كلكن
 أف مستجيبة ٗٔ قاؿ اخللفية، بعوامل يتعلق فيما  .ذلك يستطيعوف ادلتفائلُت
 استخدموىا اليت اللغة ىي للغوية البيعة أنشطة يف عليهم أثرت اليت العوامل
 .ذلك إىل كما كاجلاكية البنجر ادلثاؿ سبيل على سابقنا،

ا التكيف يف القادرين األفراد فإف ،(ٕٚٓٓ)سيسوانتو كفقناؿ   لديهم جيدن
 اليت احلقائق أف من الرغم على سلتلف الواقع فهم أف يعٍت شلا للواقع، دقيق تصور

 ألف كالقلق كالتوتر الضغط مع التكيف يف قادركف نفسها، ىي نواجهها
 التوتر ظهور دائما يتجنبوف ال أنفسهم ضبط على قادركف الذين األشخاص

 كجدت اليت البياانت نتائج مع يتوافق ىذا ٕ٘ٔ.إغلابية ذاتية صورة كلديهم كالقلق
 .جيد بشكل التكيف يف قادرين كانوا الطالب أف

 غلد للغاية، متنوع للغواايب البيعة أنشطة يف الطالب تعديل فإف لذا 
 االستنتاج كؽلكن ، شلتع شيء أنو يعتقد من أيضنا ىناؾ كلكن صعب أنو البعض

 ىذه أف يعتقدكف شخصنا ٖٔ على الباحثوف حصل مشاركنا، ٓٚ إمجايل من أنو
 يعتقد بينما .معها التكيف يصعب حبيث كصعبة صعبة البيئية األنشطة اللغة

ا كاف النشاط ىذا أف اعتقدكا الذين أكلئك  كاف شخصنا، ٜٖ لػ كشلتعنا جيدن
ا غلرؤكا مل الذين الطالبات بعض ىناؾ  مثل أسباب لعدة التحدث على أبدن

 شخصنا ٖٕ ك شخصنا ٚٗ أم ابالكتئاب، الشعور ك كالشك كاإلحراج اخلوؼ
 على عالكة .الحقنا خاطئنا كاف أنو رغم الكالـ يف االستمرار اختاركا الباقوف
 االبتدائية ادلدرسة خرغلي من ٕٚ قاؿ التعليمية، ابخللفية يتعلق فيما ذلك،

 مؤثرة كانت أهنا ادلتوسط يف اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة/ادلتكاملة اإلسالمية
 ادلدارس من زبرجوا الذين ألكلئك ابلنسبة بينما قبل، من لغة درسوا ألهنم

 اللغة .السابقة كانت فقد أتثَت، أم ادلدرسية للخلفية يكن مل االبتدائية
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 األستاذ قالو ما مع يتماشى كىذا ادلنزلية، البيئة أك ادلدرسة يف سواء ادلستخدمة
 .للغوية البيعة لعملية ادلثبط ابلعامل يتعلق فيما حلمي

 دار معهد يف اللغوية اليئة على  يف التكيف اجلديدات الطالباتسيكولوجية  ب(
 للبنات اإلسالمي اذلجرة

 الناحية من إليها نظران إذا إجراؤه، مت الذم البحث نتائج على بناءن 
 كالقلق كاخلوؼ التوتر مشاعر أم القلق، تسبب اللغوية األنشطة فإف النفسية،

 .العربية اللغة إتقاف إعاقة إىل يؤدم شلا أجنبية، لغة تعلم عملية مواجهة عند
 غلرؤكا كمل لغوية، صعوابت من عانوا تقريبنا ادلستجيبُت مجيع أف النتائج ككجدت

 عدة بسبب كاالكتئاب كالشك كالعار اخلوؼ مشاعر لديهم ككاف الكالـ، على
 أف يبدك الدراسة، ىذه نتائج من  .ادلشاعر هبذه شعورىم يف تسببت عوامل
 جودة ذباه السلبية كادلواقف اآلراء كىي داخلي، عوامل بسبب ينشأ القلق

 القياـ يصعب أمر للغوية البيعة ألنشطة األفراد رؤية إىل يؤدم شلا .الذاتية قدراهتم
 .بو

 ثقة لديو فسيكوف الذات، عن إغلايب مفهـو الفرد لدل يكوف عندما
 يكوف عندما نفسو، الوقت كيف  .قلقو يف التحكم على قادرنا كيكوف جيدة
 يعاين ما كغالبنا نفسو على االنغالؽ يف الرغبة إىل الفرد ؽليل سلبينا، الذات مفهـو

 .التواصل إىل احلاجة عند القلق من

 شعور ىو القلق أبف لسبيلبَتجر كفقنا  الرأم مع ادلقابلة نتائج تتماشى 
 العصيب اجلهاز من ابالستيقاظ ادلتعلق كالقلق كالقلق كاخلوؼ ابلتوتر شخصي
 شعور أبنو (األجنبية اللغة قلق) غرداانر يعرؼ نفسو، الوقت كيف  .التلقائي
 ذلك يف دبا األجنبية، اللغة بصعوابت خاص بشكل يرتبط كالقلق ابلتوتر
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 إتقاف إعاقة إىل ىذا يؤدم  .األجنبية اللغات كتعلم كاالستماع التحدث
 ٕٙٔغة.الل

 ٕٙ أف مستجيبة ٓٚ من عليها احلصوؿ مت اليت النتائج سجلت لذلك، 
 شخصنا ٕٔ ك ابلتشاـؤ شعركا شخصنا ٕٖ ك ابلتفاؤؿ، شعور لديهم شخصنا
 إذا كمتفائل صعب مكاف يف كنت إذا متشائم (متفائل – متشائم) زلايدكف

 .صحيح بشكل بذلك القياـ إبمكانك كاف

على البيئة  التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية ادلؤثرة العوامل .ٕ
 اللغوية يف معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات

 ةالبيئي العوامل ( أ

 الزخم أك العقبات إحدل البيئية العوامل أصبحت عزاف، ألمحد كفقنا
 عملية يف .اإلسالمي معهد يف التكيف يف اجلديدات الطالبات يدفع الذم
 صلاح ربدد اليت الوحيدة العوامل ىي كالتقنيات األساليب تعد ال اللغة، تعلم

 اللغوية، العملية صلاح أيضنا ربدد أخرل عوامل فهناؾ اللغة، تعلم عملية كفشل
 على كبَت أتثَت ذلا ادلرػلة البيئة بيئة ٕٚٔ.شلتع عنصر توافر العوامل ىذه كمن

 .كأفكاره الشخص مشاعر

 ال ادلعهد، يف الطالبات فيها يدخل اليت األكىل ادلرة بداية يف لذلك، 
 كلكن (اإلصلليزية أك العربية) الرمسية اللغة استخداـ الفور على منهم يُطلب
 دبفردات تزكيدىم يتم يزاؿ كال أكالن  اإلندكنيسية اللغة استخداـ منهم يُطلب
 من اليومية احملادثة أنشطة يف استخدامها على تشجيعهم كيتم يـو كل جديدة
 إلزامية، تصبح عندما لذلك العربية، ابللغة التحدث على اعتدت لقد ىناؾ،

ا لست أان لذلك الحق كقت يف الرمسية اللغة ستكوف  يف قادر ألنٍت مندىشن
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 قاؿ حلمي، األستاذة مع ادلقابلة نتائج إىل كاستنادنا .الكوخ بيئة مع التكيف
 من الطالب استخدمها اليت اللغة ربييد ىو أكالن  اإلندكنيسية اللغة التزاـ إف

 على ػلصلوف الطالب يزاؿ كال أتثَتنا األكثر كاف األكؿ اللغة عامل ألف قبل
 أنشطة يف ابستخدامو يوصى .كذلك ككانت يـو كل جديدة مفردات
 ٕٛٔ.للغاية كصعبة مفاجأة تعد مل اللغة تنشيط كقت يف لذلك احملادثة،

 سيكونوف الطالبات أف تعٍت اللغوية البيعة تكوين عملية تدعم اليت البيئة 
 النزؿ يف البيئية العوامل بسبب اللغة يف أنفسهم على كالتعود التكيف يف قادرين

 فإف ذلك، على الطالب اعتاد إذا .الرمسية اللغة ابستخداـ أنفسهم تلـز اليت
 أيضنا يؤثر فهذا اآلف، بعد سليفنا أك عبئنا للغوية البيعة أنشطة يعتِبكف ال الطالب

 .نفسيتهم على

 األخرل الطالبات العوامل ( ب

 نفسية على أتثَت أيضنا ذلا الصداقة نطاؽ من عوامل أف إنكار ؽلكن ال 
 عند كاخلوؼ ابلتشاـؤ يشعر فبعضهم اللغوية، احلياة تعديل يف الطالبات
 األمر .مكتئبُت كغلعلهم منهم السخرية يتم سلطئُت كانوا إذا ألهنم التحدث

 من كبدالن  ىذا ػلدث فلن األصدقاء، من داعمة دائرة لديهم كاف إذا سلتلف
 سلطئُت أك سلطئُت كانوا إذا ألهنم العربية ابللغة التحدث ػلاكلوف سيجعلهم ذلك
 .مساعدهتم يتم كلكن منهم السخرية أك منهم السخرية يتم فلن

 البيئة ىي ادلتعلمُت أقراف بيئة أبف القائلة النظرية مع ادلقابلة نتائج تتوافق 
 حبثو يف ميلوف كجد .الثانية اللغات اكتساب يف األكِب الدكر ذلا اليت الرمسية غَت
 كاف ىاكام إىل ىاجر ايابين أصل من سنوات سبع العمر من يبلغ طفالن  أف
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 مقارنةن  أقرانو، من عليها حصل اليت اإلصلليزية الكريولية ىاكام لغة فهم يف أسرع
 ٜٕٔ.ادلدرسة معلمي من تعلمها اليت القياسية اإلصلليزية ابللغة

 علم حيث من أتثَت أيضنا ذلا األخرل الطالبات العوامل فإف لذلك، 
 ابلطالب االرتباط أك الصداقة ألف الطفل لغة اكتساب يف كالتعديالت النفس

 .ذبنبو ؽلكن ال أمر اآلخرين

 السابقة التعليمية اخللفية العواملج(  

 من ألكلئك كفقنا أنو االستنتاج ؽلكن ،أعاله البياانت يف عرضو مت كما 
 سبق ألهنم ادلتكاملة اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة أك اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة

 خاصة النزؿ، إىل الدخوؿ عند أتثَت ذلذا يكوف لذلك العربية، اللغة درسوا أف ذلم
 أصبح الذين االبتدائية ادلدرسة خرغلي من ألكلئك ابلنسبة بينما العربية، ابللغة
 األمر كلكن ال، أـ العربية اللغة درس قد كاف إذا ما على بناءن  لغة الال أتثَت

 عامل يكوف حبيث ادلنزؿ يف أك ادلدرسة يف استخدمها اليت ابللغة أكثر يتعلق
 .قبل من اللغة

 يف دكرىا يف األـ البيئة أبف القائل الرأم مع ادلقابلة نتائج تتماشى 
 جليسة لغة تلعب .الرعاية مقدـ لغة دكر على فقط تقتصر اثنية لغة اكتساب
  .األكىل لغتهم ادلتعلموف يكتسب عندما أكِب دكرنا ابلتأكيد ىذه األطفاؿ
 القوة أف حُت يف األطفاؿ، عند الغالب يف دكرنا التأثَت ىذا يلعب  كابلتايل
 لغة اكتساب عملية يف خاصة اطلفضت، قد البالغُت عند الرعاية دلقدمي اللغوية

 ٖٓٔ.اثنية
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ا، مؤثرنا ليس التعليمية اخللفية عامل   يف الداعمة العوامل أحد ىو بل جدن
 أف من الرغم على استخدمها، اليت السابقة اللغة ىو ادلثبط العامل بينما اللغة،

 فإف لذا، .اليومية احملاداثت يف يستخدمها مل لكنو العربية اللغة درس قد السانًتم
 .ادللحقات ككجود السابقة اللغة ىي اللغوية البيعة لعملية ادلثبطة العوامل أىم

 االستاذة ك اذاالست العوامل د(

 لذلك معلمو، يفعلو ما بتكرار السانًتم أك الطالب سيقـو األساس، يف 
 األستاذ على فيجب العربية، ابللغة التحدث الطالب أك الطالب أراد إذا

 من ذلك مالحظة ؽلكن .كأمثلة قدكة ألهنم العربية ابللغة التحدث أيضنا كاألستاذ
 السن كبار ػلبوف ال إهنم قالوا الذين الطالب من اإلجاابت من العديد خالؿ
 شخصية يكوف أف غلب ادلتقدـ الشخص أف من الرغم على يتحدثوف ال الذين
 .األستاذة أك األستاذ خاصةن  أيضنا، تقليدىا غلب

 كاف اإلسالمي ادلعهد يف إدارية أبمور تقـو الباحثة كانت عندما 
 التحدث، على التعود إىل الطالب دفع شلا العربية ابللغة الدردشة يسمع األستاذ
 األستاذة لعبت كما للغوية، البيعة عملية يف داعمة كانت البيئة أف خاصة

 تعد مل البداية يف خائفة كانت اليت السانًتم نفسية فإف لذا مهم، دكر كاألستاذة
 .شلتعنا شيئنا كأصبحت بل عليها اعتادت ألهنا أخرل مرة

 بشكل فعلينا ستصبح ادلعلم لغة بيئة أبف القائل الرأم مع ىذا يتماشى 
ا مباشر غَت  التأثَت فإف ذلك، كمع .التعلم خالؿ من تعلمو يتم اثنية للغة ظلوذجن

 تقوؿ هبذا، يتعلق فيما .للمتعلمُت األقراف بيئة يف احلاؿ ىو كما نفسو ىو ليس
 ؽليل .الرعاية مقدـ لغة تشبو األجنبية اللغات تعليم يف ادلعلم لغة أف ىدل
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 مع التواصل عند البسيطة أك القصَتة اجلمل تراكيب استخداـ إىل ادلعلموف
 ٖٔٔ.ادلتعلمُت

 اللغوية البيئة أنشطة إنشاء يكوف حبيث أستاذة أك أستاذ دكر فإف لذا 
 الصلة ذات األطراؼ مجيع أيضنا كلكن أستاذة أك أستاذ فقط ليس أيضنا مهمنا
 .صحيح بشكل ربقيقها غلب اليت األىداؼ تنفيذ ؽلكن حىت
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