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 األول بابال

 بحثمدخل ال

 

 خلفية البحث -أ

ويتمثل  ،ثيقة الصلة بكل أشكال السلوك اجلماعىاللغة ىف اجملتمعات احلديثة و 
هذا على السواء عند استحضار اتريخ هذا اجملتمع أو جتاربه املاضية أو عند على 

توجيه القائمني شر ابألحداث أو ابلتجارب اليومية أو عند مباشرة العمل و االتصال املبا
 به.

الكبري الذى تقوم به اللغة ىف اجملتمع يلقى عبئا ثقيال على علماء  و هذا الدور
و ابتكار وسائل لتحديد وجوه التأثري املتادل بني  ،اللغة و االجتماع للكشف عن أبعاده

 1اللغة و اجملتمع.

ىف حياة الفرد و اللغة ىف احلياة البشرية, فإن هلا وظيفة كربي  إذا أتملنا إىل دور
 عما ينطق ىف نفسه من مرتادفات و كلمات و  للمحادثة اجملتمع, فهى الىت يتخذها املرء
حيقق ما يصبو إليه من مآرب و ما يريده و هبذا االتصال  ،مناطق و هى وسيلة املرء بغريه

فإذا تكّلمت فال تستعمل من الكلمات إاّل ما يصّح أن تكتبه و لذلك فمن حاجات. 
إذا كتبت فال تكتب إاّل الكلمات اّلىت تراها ىف الكتب وحينئذ جيب عليك إذا قرأت أن 
تضبط الكلمات ألهنا ستأتى ىف حديثك مع الناس و أن تتأّمل إىل رمسها ألّنك ستكتبها 

                                                        
1
جامعة اإلسالمية الحكومية , كتاب محاضر فى علم اللغة االجتماعى للدراسات العليا فى ال2008محمد عفيف الدين دمياطى,  

 9ماالنج, ص: 
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و تعرف مواضع استعماهلا حىت تكون ىف دروسك أو ىف رسائلك و أن تعلق معناها 
مدّققا فالناس ال يعرفون أنك تعلمت إاّل إذا كنت مدققا ىف قولك و كتابتك و لغتنا ال 
حتيا و ال تزهو إاّل إذا هنضنا هبا على هذا النحو فتجنب لغة العامة و التزم ابللغة 

 1الصحيحة ما قدرَت.

ية, و معىن النمو ىف اللغة ليست و من خصائص اللغة املعروفة عندان أن اللغة انم
جامدا و إمنا هي نظام متحرك متطور. فعلى مستوى الفرد جند أن لغة الفرد تتطور و 

جتماعى, جند أن األمة و على املستوى اال تتحسن مع تقدم العمر و ازدايد اخلربات.
يتناولون احلية املتطورة تعكس تطورها على لغتها, فنجد الباحثني و الدارسني الذين 

و خري ما حيقق هذا هو كثرة االستخدام  ابلدراسة و العالج و اإلضافة و غري ذلك.
مما حييل أمر الضبط اللغوى الصحيح ملفردات اللغة و أساايبها و دوام جراين اللسان هبا 

 2من حيث البنية و اإلعراب إىل عادة و سليقة ىف هناية األمر

بل و قد تقصده  ،ردات و تراكيبفاللغات عرضة للدخيل من أصوات و مف
و  ،كما تعترب البعض  ىف لغة األم تدخلو  شكالاأل االختالط و و لحناللقصدا, ابال

قد يرتكب أخطاء ال يرتكبها املتكلم  ،ثاىنلاالتدخل اللغوي هو عند ما يتكلم الفرد 
هلذه اللغة. ويرى البعض أن سبب بعض هذه األخطاء يعود إىل  native speakerاألصلى 

تدخلت ىف  األوىل: أي أن  interference. مثل هذه الظاهرة تدعى تدخال  ولألاأتثري 
و لقد قيل " إن اللغة حتيا و متوت حبياة املتحدثني هبا و  .3بةكالما أو كتا  ثانيةلاأداء 

مع  من حيث املفردات موهتم ". و هذه النظرة هي الىت أكدها الباحث ىف حبثه العلمى

                                                        
1
 7نهضة اللغة, دار السالم, ص.  ,1995عبد التاح صبرى و على عمر,  

2
 290تعليم اللغة العربية, دار المعارف بمصر, ص م,1929قورة حسين سليمان,  

3
 91الحياة مع لغتين, جامعة الملكك سعود الرياض, ص ,1988محمد علي الخولي,  
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عند احملادثة اليومية  ىف لغة األم دخلااللحنالل و االختالط و األشكال و تارتكاز 
 .البالط حادثةمب

ون بغريها, و ال تدرس هبا الناطق اثنية ا لغةابلنسبة إىل اللغة العربية فإهن نظرت   و
ت تغري و املعوقات, منها صادفتهم املشكالت  مهايو تعل تعلمها شّك أن من خالل

يقصد بلغة األّم أول اللغة تلقاها الطفل ىف  األم لغة اللغوية و من الناس من ينطقها
و هكذا كما ال  ،ىف نطقهم اخلطيئات تدخل قوعو   إىلو يعدى  طبيعة اللغة ألن بيئته,

ينبغى لدارسي اللغة العربية, ألّن اهلدف الرئسي من تعلمها متكينهم القدرة على 
و قراءة و استماعا أو بعبارة أخرى أن  يهدف تعلم االستعمال اللغة العربية نطقا و كتابة 

 قراءة –كالم  –استماع اللغة و تعليمها إىل تنمية املهارات اللغوية األربع على سواء : 
 .كتابة –

بتزويد و  "لوسآندى شالنجاح " ىاملعهد العصر  الباحث أخذ و من أجل هذا
صحيحا يرمي ا على اكتساب املهارات اللغوية هادفا أن يقوموا بتعليمها طالباهتإعداد 

إىل اإلفادة ىف حياة الفرد و اجملتمع. و مع ذلك أهنا من املعاهد الىت يهتم اهتماما شديدا 
 بة.االقدرة على استعمال اللغة العربية نطقا و كت طالباتين الو على تك

نطقت يف  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى املرأيت  الطالبات  ،حممد خمتار
" بعض الطالبات "موجود أم ال كتابته , و مسعت  القول مناحملادثة اليومية ابللغة العربية

التعبري الذي يريده  و هذا Ada atau Tidak Tulisannya من تلك الكلمة عرفت  املعىن
 .املتكلم االندونيسي
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قد كّون بيئة  "لوسآندى شالنجاح " ىأن املعهد العصر  ،حظيال و من املالحظ
هذه البيئة تشجع على  ،مهارة الكالم اتبالالط مساعدةلغوية حيث هلا شأن خطري ىف 

ال, و سع ىف بيان دور البيئة ىف هذا احلو من الطبع كنا ىف حاجة إىل التو  نطق اللسان.
و ميكننا الرجوع إليها  ،مناقشتها و استفسارها حيتاج إىل وقت طويل و صفحات كثرية

ىف فصل خاص عن احملاوالت الىت قام هبا املعهد ىف معاجلة أاثر اخلطيئات و هى 
 تتحدث كثريا عن البيئة اللغوية.

و  ،ابلبحث العلمىو من القضية يهتم الباحث إىل أاثر هذه االلحنرافات اللغوية 
 ولعل هذه ،مث تقوميها يقدر الباحث على حتسني هذه أاثر االلحنرافات اللغوية املوجودة 

 هذا املعهد. طالباتاخلطيئات ال تدوم بني  تدخل

احملادثة اليومية ":  موضوع البحث ابلعنوان الباحث ، أخذمن تلك املشكلة
 "لوسآند  شالنجاح "عهد العرى  امل)دراسة ىف " ىف املعهد و تدخل لغة األم فيها

 مىاتبورا منطقة بنجى كاليمنتان اجلنوبية(

 

 البحث مشكلة -ب

 : أيتىبناء على خلفية البحث الىت شرحها الباحث فيما سبق, تتحد أسئلة البحث كما 

 ىاملعهد العصر  اتبعند طال فيهالغة األم  تدخلو  رى احملادثة اليوميةجت كيف .1
 ."لوسآندى شالنجاح "
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 ىاملعهد العصر  طالباتعند  تدخل لغة األم فيهاو  حملادثة اليوميةا هو ذوق ما .2
 ."لوسآندى شالنجاح "

تدخل لغة األم فيها عند و  حملادثة اليوميةا األخطاء الىت تقع ىف أشكالما  .3
 ."لوسآندى شالنجاح "طالبات املعهد العصرى 

احملادثة اليومية تلك لتحسني  "لوسآندى شالنجاح " ىاملعهد العصر  ما هو دور .4
 .طالباتالعند  فيهالغة األم  تدخلو 

 ف البحثاهدأ -ج

 األمور اآلتية : معرفة يهدف هذا البحث إىلوقفا ألسئلة البحث 

تدخل لغة األم فيها عند طالبات املعهد العصرى و  جراين احملادثة اليومية .1
 ."لوسآندى شالنجاح "

النجاح "تدخل لغة األم فيها عند طالبات املعهد العصرى و  ذوق احملادثة اليومية .2
 ."لوسآندى ش

تدخل لغة األم فيها عند طالبات و  حملادثة اليوميةا أشكال األخطاء الىت تقع ىف .3
 ".لوسآندى شالنجاح "املعهد العصرى 

و لتحسني تلك احملادثة اليومية  "لوسآندى شالنجاح "املعهد العصرى دور  .4
 .طالباتالتدخل لغة األم فيها عند 
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 أمهية البحث -د

النظرية يرجى من هذا البحث إعطاء املسامهة للمعاهد و الباحثني الذين من  .1
ىف  أنواع األاثر و التغيور أشكال و يشتغلون ىف اللغة العربية, يعىن املعلومات عن

 ىاملعهد العصر ىف  طالباتو معرفة تنمية لغة الاملفردات  حيث عربيةاللغة ال
 ."لوسآندى شالنجاح "

 يرجى من هذا البحث أن أيتى لطلبة املعاهد اإلسالمية ىف : الدراسة احلالةمن  .2

 .النطق عند عربيةىف اللغة ال و تغيور أنواع أشكال و أن يعلموا على (1

أن يكّونوا بيئة ظيبة إىل مهة النطق ابأللفاظ الصحيحة و الرتكيب املناسبة و  (2
 . عربيةتدخل ىف نفوسهم املودة إىل تنمية ابللغة الالسليمة حىت 

 حدود البحث -ه

 احلدود املوضوعية

و ال ميكن له أن يعاجل و  ،و حمدودية فرصته و ماله ،هتيدرك الباحث بضعف كفائ
ا حدد الباحث اللغة العربية و إمن اجلملةاللغوية من مجيع أجزاء  تدخلاليبحث عن 

 األمور اآلتية منها : موضوع حبثه ىف

 .احملادثة اليومية جراين .1

 .ذوق احملادثةو  .2
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مها عنصر من  نحوية و الصرفية ومن ال ة العربيةاللغ ىف خطاءاألأشكال  .3
 .لغويالتصنيف ال

من  امبا فيه عربيةالىف اكتساب اللغة  طالباتو على حسب اسرتاتيجية و ميول ال .4
 و حتريف الوضع (addition) و الزايدة (omission) األاثر و هي احلذف 

(misformation)  و التقدمي و التأخري (misorder) و مجيعها عنصر من التصنيف
 السطحى.

 و مها عنصر من التصنيف االتصاىل.(local) و اجلزئية (global) الكلية  .5

ىف الصف الثاىن إىل  ,و إمنا الطالباتحبثهىف  جلميع السنوات وال أيخذ الباحث
 أكثر من الطالباتالسنة األوىل مل يكن لديهم خربة لغوية  طالباتالسادس, سببا أن 

 .من السنة الثانية إىل السادسة

 1احلدود املكانبة

 "لوسآندى شالنجاح " ىعمدا أن الباحث حدد حبثه العلمى يف املعهد العصر 
األشكال  يف هذا املعهد أكرب أتثريا للحدوث إىل تلك طالباتألن التطور اللغوي لدى ال

 خربات لغوية عديدة خمتلفة. لطالباتاللغوية سببا أن ل و أنواع التغيور

 احلدود الزمانية

                                                        
1
 Abdul Chaer, Kajian Bahasa, Rineka Cipta 2007, hal 138 
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تدخل لغة األم فيها و  احملادثة اليوميةبدأ الباحث القيام ابلبحث العلمى عن 
 2016-2017مبرحلة الدراسة  "لوسآندى شالنجاح "عند طالبات املعهد العصرى 

 ميالدية.

 تعىيف املرطلحات -و

و ابلنظر إىل املوضوع و شرحه فيما ذكر أعاله, و للحصول على االستيعاب و 
 :فنقدم تعاريف االصطالحات اآلتيةالفهم ىف املصطلحات الىت تستعمل ىف هذا البحث 

: أي أن  interferenceالتدخل هى أتثري االول . مثل هذه الظاهرة تدعى تدخال  .1
 االول تدخلت ىف أداء الثاىن كالما أو كتابة.

ت أو احلقائق تبعا انلغة األم هى صناعة أو تقنية لتعريف و وصف و تفسري البيا .2
تغيورات يرتكبها الدارسون ابستعمال اإلجراءات لنظام خاص ىف أشكال و 

النجاح "اللغة األوىل لدى طالبات املعهد العصر املوجودة و هى الىت حدثت ىف 
 ميالدية. 2017-2016للعام اجلامعى  "لوسآندى ش

األشكال اللغة لتنظيم الكالم عند  تغيوراتعلى اللغة العربية عبارة عن تغري من  .3
 احملادثة اليومية, فهذا ما يسمى أيضا اللغة الثانية.

اللسانيات حيث املفردات ىف  ىف احملادثة اليومية هى التدخل اللغوية حسب .4
 األلفاظ و الرتاكيب عند النطق.

املعهد ىف هذا البحث هو املؤسسة الرتبوية اجملددة نظام تربيتها األساسية و ال  .5
 خيتلف ىف معظم نواحيها عن املؤسسات الرتبوية العصرية كاملدرسة احلكومية.
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 الدراسات السابقة -ز

البحوث عن لغة األم ىف التأثري و البحوث ىف هذا و من املعروف ىف دراسة املكتبة أن 
 امليدان سبق أن كتب فيها الباحثون عدة مرات منهم :

, حتت العنوان التداخل (م2015)البحث الذى قام به حممد صاحل بن مية  .1
اللغوي بني الفصحى و العامية ىف التعبري الكتايب لدى متعلمى السنة الثانية من 

ىف هذا البحث املدخل الكيفي جة السوفية أمنوذجا "التعليم املتوسط " الله
الوصفي و متكن به الباحث على وصف عن الظاهرات الطبيعية و وقائع السلوك 

أبرز أسباب التداخل, و  .1, هذا البحث دالة على األمور التالية : ابلبيئة العربية
عندها دث أهم النقاط الىت افرتضت أن حي .3مواطن التداخل بني اللغتني  .2
 خل.تد

م(, حتت العنوان اللغة العربية يف الطالب 2005البحث الذي قام به مسلمني ) .2
اجلامع لقسم تعليم اللغة العربية و تدخل لغة األم فيها, و كانت نتائج هذه 
الدراسة تكشف العديد من التدخل يف وضع الكلمات و اجلمل, و أساليب 

الوصفي الكيفي تشتعمل على : التحليل للبياانت, أستخدم الباحث التصميم 
جد و . تصنيف تدخل, بعد أن مت التحليل 3. أنوع تدخل, 2. تعرف تدخل,1

 الباحث أنوع تدخل ىف اللغة. أما من األخطاء األخرى ىف تبديل الكلمات.

حتت العنوان حتليل  م(,2014البحث الذي قام به نديغ شريف اهلداية ) .3
األخطاء و التدخل اللغوية يف تعليم اللغة العربية. استخدم الباحث يف هذا 
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البحث الدخل الوصفي الكيفي, ألن الباحث يصف األخطاء بصورة وصفية من 
 حيث التعليم يف اللغة العربية.

هذه هي التدخل اللغوية على وجه عام حيث يستطيع الباحث عرضها, و كيف 
لتدخل اللغوية على وجه خاص من حيث ارتكازها يف احملادثة اليومية لدى أبحوال ا
, عند رأي الباحث أن البحث عن "لوسآندى شالنجاح "معهد العصرى طالبات 

هو حبث  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى ملو تدخل لغة األم فيها اب احملادثة اليومية
و احلال أن البحث عن التدخل مل يكتبه أي ابحث من اجلانب املضوعي و امليدان 

 اللغوية يف احملادثة اليومية حيمل كثريا إىل اإلفادة بعملية و التعليم.

أهداف  عنوان إسم رقم
 البحث

منهج 
 البحث

 النتائج

حممد صاحل بن مية  1
 (م2015)

التداخل 
اللغوي بني 
الفصحى و 
العامية ىف 

التعبري الكتايب 
لدى متعلمى 

سنة الثانية ال
التعليم من 

 املتوسط

متكن به 
الباحث على 
وصف عن 
الظاهرات 
الطبيعية و 

وقائع السلوك 
 ابلبيئة العربية

البحث 
املدخل 
الكيفي 
 الوصفي

أبرز أسباب 
التداخل, و 

واطن التداخل 
بني اللغتني، و 

أهم النقاط 
الىت افرتضت 

دث أن حي
 خلعندها تد
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اللهجة 
 السوفية أمنوذج

مسلمني  2
 م(2005)

العربية اللغة 
يف الطالب 
اجلامع لقسم 
تعليم اللغة 
العربية و 

تدخل لغة األم 
فيها جبامعة 

ماالنج 
 احلكومية

أنوع تدخل 
ىف اللغة. أما 
من األخطاء 
األخرى ىف 

تبديل 
 الكلمات

أستخدم 
الباحث 
التصميم 
الوصفي 
 الكيفي

تكشف 
العديد من 
التدخل يف 

وضع 
الكلمات و 
اجلمل, و 
أساليب 
التحليل 

 اانتللبي

نديغ شريف  3
اهلداية 

 م(2014)

حتليل األخطاء 
خل او التد

اللغوية يف 
تعليم اللغة 

معة العربية جبا
احلكومية 

سلطان شريف 
 قاشم

يصف 
األخطاء 
بصورة 

وصفية من 
حيث التعليم 

يف اللغة 
 العربية

البحث 
الدخل 
الوصفي 
 الكيفي

األخظاء يف 
اجلملة الفعلية 
أكثر وقوعا 
 من غريها 
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املالحظ أيضا أن البحوث الىت سبق لنا ذكرها هلا عالقة مشاهبة ابلبحث و من 
الذى يكتبه الباحث, بل و جدان وجه االختالف بينها و بني البحث الذى يريد 

فقد حددوا حبوثهم ىف  وناملتقدم ونالباحث دراسته. و أما الدراسات الىت قام هبا الباحث
اللغة و دراسة تطبيقية ىف اللغة. و أما البحث ة اللغوية و أداة االتصال و ضرورة مكتسب

الذى يريده الباحث فقد حدد دراسته ىف أتثري لغة األم عند احملادثة اليومية الىت تنحصر 
 األاثر التداخل اللغوي ىف االستعمال سواء أ كان مفردة أم مجلة.


