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 قدمة م
 

أن   الذي رأى  ( Leary,1957) لياري    للعامل    احملاضرين   بني  منط التواصلوصف  يف    ستخدم ممنوذج    مثة
(؛ حيث Dominance-Submission)  بعد اهليمنة والتقدمي  ؛ األول وفقا لبعدين  ون فيما بينهميتواصلالناس  

هناك ما، شخص   إن  على  اً  واملتلقي،    االتصال  عملية    يسيطر  املتكلم  التع  والثاين   بني  واملعارضة ا بعد   ون 
(Cooperation-Opposition)    فيما بينهم. ومثة   بني الناس الذين يتواصلون املتوافر  التعاون    ومثال  ذلك

قسم البعدين األصليني إىل يببناء منوذج    قام  ، وقد  سلوك املعلمحول  منوذج لياري  الذي طبق    وبلز    عامل آخر وامسه  
التيقن  و قيادة  ال:  اآلتية  مثانية أنواع خمتلفة من السلوكيات   تحذير، والفاهم   واالستياء، والت   واإلفادة والود  عدم 

 مثة،  ( Self-Determination Theoryذات )في نظرية تقرير الرامة، فصال وحريته  و مسؤولية الطالب  و 
ويتمثل   ، ختلفة أو األهداف اليت تؤدي إىل العملاملسباب  األافع على أساس  و ختلفة من الد امل  نواع األز بني  يمتي

القيام بشيء الداخلي الذي يشري إىل  الدافع  ألنه مثري لالهتمام أو ممتع بطبيعته والدافع   ؛التمييز األساسي بني 
ويف دراستنا وجدان ان هناك  نوعا من    .ألنه يؤدي إىل نتيجة قابلة للفصل ؛اخلارجي الذي يشري إىل القيام بشيء

ليس لديهم دافعية   بعض الطلبة يرون أنه   إنحيث  ة اإلسالمية العاملية مباليزي؛  مععالقة بني احملاضرين والطلبة يف اجلا ال
التواصل مع احملاضرين ألسباب شخصية وعلمية ن عندهم ، وبعضهم يرى غري ذلك، كذلك فإن إن احملاضرييف 

هتدف هذه الدراسة إىل   . جتماعية أو شخصية أو طبيعة بشريةا  ألسباب وجهات نظر خمتلفة يف التواصل مع الطلبة  
ي اضر من وجهة نظر حم   طلبةوالدافع الداخلي واخلارجي عند ال  احملاضرينتصورات منط التواصل بني    التعرف على

، عة اإلسالمية العاملية مباليزيالطلبة من قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلام من وجهة نظر  و   ،اهتااضر اللغة العربية وحم 
اهتا ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا يف اضر اللغة العربية وحم   حماضري جهة نظر  و بيان  وكذلك هتدف إىل  

 . الطلبةوالدافع الداخلي واخلارجي عند    احملاضرينمنط التواصل بني  اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي حول عالقة  
من قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة وطالبة  طالباً ( 30)و حماضرين (  5) على ابقتصارها الدراسة نتائج تتحدد

وريتشارد كليمنت، ، كمربيل نويلسالباحثون    ى أجر . م2017/2018اإلسالمية العاملية مباليزي من العام الدراسي 
يف   ي عند الطلبةجوالدافع الداخلي واخلار   احملاضرين ين  تصورات أمناط التواصل  بعنوان    دراسة  1ولوك بيليتري 

دى الذي امل مدى تصورات الطلبة عن منط التواصل بني معلميهم، وال سيما   هذه الدراسة إىل معرفة  هدفت و   ،كندا
وعالقتها ابلدافع  لبة،وتوفري ردود الفعل املفيدة حول تفدم التعلم للط ،الطلبةيف دعم استقاللية  احملاضرينينظر إىل 

للدوافع ونتائج   احملاضرينوتناقش اآلاثر املرتبة على تصورات منط التواصل بني    الطلبة،الداخلي والدافع اخلارجي عند  
 2تعلم اللغة يف هذه الدراسة. 

 
1 

 Kimberly, A. Noels, Richard Clement, Luc G. Pelletier .(1999). Perceptions of Teachers’ Communication Style 
and Students’ Intrinsic and Extrinsic Motivation. The Modern Language Journal, Canada. 

 Perceptions of Teachers’ Kimberly A. Noels, Richard Clement, Luc G. Pelletier (1999)انظر:    1
Communication Style and Students’ Intrinsic and Extrinsic Motivation. The Modern Language 

Journal, Canada. 
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بعنوان:   الطلبة  ومثة دراسة أخرى  املعلم سلوكيات  تواصل  أسلوب  وبلز   واملعلم ومنطلقات  وثيو  ليفي   3جلاك 
(Jack Levy, Theo Wubbels, 1992). لبةتناولت هذه الدراسة العالقة بني اخلصائص املختارة للط 
 همعلميمل   الطلبة العالقة بني تصورات  الدراسة    كما حبثت  ،احملاضرينني  ب  أمناط التواصلوتصوراهتم عن    احملاضرينو 
بني   اواسع  ا هناك تناقض  وتوصلت الدراسة إىل أن .  املتعاونني  احملاضرينأمناط التواصل بني  على    الطلبةمنطلقات  و 

  احملاضرين جهات نظر الطلبة و بني و   اواسع  اهناك تباينوأن    ،احملاضرينبني    منط التواصلعن    احملاضرينتصورات الطلبة و 
 أقل اخلربة  من  قليلة  سنوات  يهمالذين لد     احملاضرينيرون أن      احملاضرينالطلبة و واملعلم املثايل، وأن    حول واقع املعلم

أمناط التواصل   حول   متصوراهتو   الطلبة خصائص  ليست هناك عالقة قوية بني   ، وأنه خربة  کثر األ  زمالئهم  من   هيمنة
 4.احملاضرينبني  

 عن   وتصوراهتم  الطلبة   توجيهات لغة اثنية:  بوصفها  تعلم اللغة اإلسبانية  بعنوان  دراسة    ودراسة أخرى 
أظهرت نتائج حتليل وقد . (Kimberly A. Noels, 2001)  لكمربيل نويلس   املعلمني   بني  التواصل   أمناط

 5. لداخلي عند الطلبة يف تعلم اللغةالدافع ا  نقصأكثر سيطرة    كان املعلوم كلما    هاملسار أن
  

 وتعلم اللغة   يةالدافعأوالً:  
 6(، اجلمع بني اجلهد والرغبة يف حتقيق هدف تعلم اللغة)ضمن دراسة تعلم اللغة الثانية، يشري الدافع إىل             

يف البداية، مت اقرتاح فئتني من   ، الثانية  اللغة تعلم  الدافع من قبل بعض األهداف حنو توجيه    كان  من هذا املنظورو 
التوجه   :األهداف تعلم  (integrative orientation)  التكاملي  أوال  يف  الرغبة  الثانية أو  أجل   اللغة  من 

 ( instrumental orientation)  الفعال  واثنيا التوجه   ،الثانية  ابللغة اجملتمع التفاعل والتعرف مع أعضاء من  
الرغبة يف تعلم  العملي  لتحقيق الثانية اللغة   الذي يشري إىل  التكاملي   7، بعض اهلدف  التوجه  الصلة بني  وبسبب 

 
3s of stics and PerceptionStudent and Teacher CharacteriJack Levy, Theo Wubbels (1992).  

Teacher Communication Style. Journal of Classroom Interaction, Europe. 

 .s of Student and Teacher Characteristics and PerceptionJack Levy, Theo Wubbels (1992)انظر:    2
Teacher Communication Style. Journal of Classroom Interaction, Europe. 

Learning Spanish as Second Language: Learners’ Orientations (2001).  Kimberly A. Noelsانظر:  5
and Perceptions of their Teachers’ Communication Style. University of Alberta, Canada. 

.Social Psychology and Second Language Learning: The Role of (1985).  Gardner, R. C  انظر:  6
Attitude and Motivation. Language Learning Research Club, University of Michigan. 

Motivational variables in second language . (1959). Gardner, R. C. & Lambert, W. Eانظر:    7
acquisition. Canadian Journal of Psychology. 
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املزيد من  ون ظهر يأن األفراد مع هذا التوجه سوف  اردنر والمربتكرأى   ،اللغة الثانية واملواقف اإلجيابية جتاه جمتمع
 8الفعال. من األفراد مع التوجه    كفاءة اللغة الثانيةلقيق أكرب  ومن مّث حت  ،اجلهد يف التعلم

 
( التكاملية  ابلدافع  االهتمام  يف  التحول  بعض  هناك  األخرية، كان  السنوات   integrativeيف 

motive ( إىل مناذج حتفيزية )motivational paradigmsوقد نشأ   ، ( أخرى لفهم الدافع يف تعلم اللغة
لدافع إىل االبحث عن منوذج جديد، بسبب بعض النتائج امللتبسة فيما يتعلق أبمهية التوجه التكاملي والتوجه الفعال  

ذلك، يرى العديد من العلماء أن أسباب أخرى لتعلم اللغة الثانية، تتعلق   وفضال عن   9،اللغة الثانيةاإلجناز يف  و 
  10قد ال تقل أمهيته عن التوجه التكاملي ومن مث تستدعي مزيدا من االهتمام التجرييب.و  ،بسياق الفصول الدراسية

وشريين أكسفورد  سرد  املثال،  سبيل  لتعلم  على  األسباب  من  الثانية  عددا  الفكري   ذلك  مبا يف ،  اللغة   التحفيز 
(intellectual stimulation) و الشخصي؛  إىل (personal challenge)  التحدي  والتباهي  ؛ 
 fascination with aspects)  مع جوانب اللغة واجلاذبية  ؛  (showing off to friends)  ألصدقاءا

of the language) ،11    12ة. أن احلاجة إىل اإلجناز والرغبة يف التحفيز هي حمفزات قوي  ىل إ  دورنيي  أشار وقد 
قد دفعت كثريا من   اآلراءعلى الرغم من أن هذه    ،قائمة احملفزاتب(  1991كروكس وسشميدت )   يهتم

 14. ةمناذج جتريبي  لفحص  جهد قليل نسبيا  كان هناك و   13النقاش واملناظرات حول ضرورة وفائدة خمتلف الصيغ النظرية،
من  و  أهداف هذ كان  الدراسة أحد  النظر    ه  املصري   إىل هو  تقرير  نظرية   Self-Determination)   تطبيق 

 
Motivational variables in second language . (1972). Gardner, R. C. & Lambert, W. Eانظر:    8

acquisition. In R. C. Gardner & W. Lambert (eds.) Language and social psychology. Rowley, 
MA: Newbury House. 

Orientations in second language acquisition: I. G. (1983)uidenier, B.Clement, R., & Kr .انظر:  9
The effects of ethnicity, milieu and target language on their emergence. Language Learning. 

 
and group  confidence-selfNoels, K.A. (1994). Motivation,  & yei, Z.,Clement, R., Dornانظر:    10

cohesion in the foreign language classroom. Language Learning. 
 Oxford, R., & Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding theانظر:    11

theoretical framework. Modern Language Journal. 
 Languagelanguage learning. -on in foreignptualizing motivatiDornyei, Z. (1990). Conceانظر:  12

Learning. 
 .Dornyei, Z. (1994a). Motivation and motivating in the foreign language classroomانظر:    13

Modern Language Journal. 
 Motivation, Research Agendas, and Gardner, R. C. and Tremblay, P. F. (1994), Onانظر:    14

Theoretical Frameworks. The Modern Language Journal, 78: 359–368. doi:10.1111/j.1540-
781.1994.tb02050.x4 
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Theory)    واخلارجية اليت أدىل   داخليةالتمييز بني الدوافع ال و   ،تعلم اللغة الثانيةة الدافع يف  لدراس  ديسي ورينمن
 15للغة الثانية.  لفهم دافع التعلم  مفيد جداهبا ديسي ورين  

 
 ( Self-Determination Theory)  نظرية تقرير املصري .  1

تقري لنهج  الدافع، وفقا  الذايتفإن    16ر املصري من ديسي ورين عن  الداخلي  الدافع   intrinsic)  أو 
motivation)    وتستمد مشاعر املتعة  ،نشاط ببساطة للمتعة واالرتياح الذي يصاحب العمل اليشري إىل أداء 

يشعرون أبهنم  دافع داخليفاألشخاص الذين لديهم  17؛ االحتياجات الفطرية للكفاءة وتقرير املصري من تلبية  هذه 
بنشاط اختاروا ذلك طوعا  ؛يقومون  احلاليةألهنم  النشاط ميثل حتدي لكفاءاهتم  استخدام   ،، وألن  ويتطلب منهم 

مبعىن أن السبب يف القيام هبذا   ؛على درجة عالية من التحديد الذايت   دافعويعترب هذا النوع من ال   .قدراهتم اإلبداعية
لدافع هو الطالب الذي جيد ذا النوع من اهل مثال  ، و ملشاعر اإلجيابية الفرد أثناء أداء املهمة ابالنشاط يرتبط فقط  

 .فكرة يف اللغة الثانيةالفرحة يف تعلم طريقة جديدة للتعبري عن  
 هي تلك السلوكيات اليت يتم تنفيذها ليس بسبب املصلحة فالسلوكيات اليت حتركها دوافع خارجية  أما  

ولكن من أجل التوصل إىل هناية فعالة، حبيث يكون مصدر التنظيم خارجا عن النشاط يف حد   ؛املتأصلة يف النشاط
يف اآلونة   ، ويعتقد الباحثون يف األصل أن الدافع اخلارجي يعين ضمنا عدم تقرير املصري يف السلوكيات املنجزة  ،ذاته

أي   ؛من غريهاأكثر  اخليا يف مفهوم الذات  خمتلفة من الدوافع اخلارجية، بعضها استيعااب د  هناك أنواع  18األخرية، 
 . ذات من غريهالل   ابعضها أكثر حتديد 

درجة تقرير إن  حيث    19؛ ن جتريبيا  ، اثنان يف جمال التعليم، مت متييز ثالثة مستويت من الدوافع اخلارجية
أهنا على  تصنف  الواعي   التنظيمواثنيا  ،  (External Regulation)   ارجيختنظيم  أوال    املصري  غري 

(Introjected Regulation) و )   التنظيماثلثا  ،  املرحلة (Identified Regulationاملعّرف  يف   .
عقوبة الكافأة أو  امليشري التنظيم اخلارجي إىل السلوك الذي يتم حتديده من خالل وسائل خارجية للفرد، مثل  األوىل،  

على سبيل املثال، فإن الطالب  ، وجتنب العقاب صحة يتضمن القيام ابلسلوك من أجل احلصول على ال و   ،لموسةامل
ابلطبع أو كسب ثناء املعلم سيتم وصفها أبهنا منظمة غرض احلصول على االئتمان  باللغة الثانية    تعلميف    جيتهدالذي  

 
determination in human -Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and selfانظر:    15

behavior. New York: Plenum. 
 املرجع السابق انظر:  16
Deci, E.L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., & Ryan, R.M. (1991). Motivation in انظر:    17

education; The self-determination perspective. The Educational Psychologist. 
 املرجع السابق انظر:  18
 .Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Blais, M.R., Briere, N.M., Senecal, C., & Vallieres, E.Fانظر:    19

(1992). The academic motivation scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in 
education. Education and Psychological Measurement, 52, 1003-1017. 
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ينظم متاما من قبل حاالت الطوارئ خارج الفرد، ومن املتوقع أن ينخفض الثانية    اللغة تعلمألن السبب يف    ؛خارجيا
ثل مي  غري الواعي  التنظيم  فإن  أما يف املرحلة الثانية،؛  جهد الطالب واملشاركة يف تعلم اللغة عند إزالة هذا السبب 
وتتعلق هذه األسباب أبداء نشاط استجابة لنوع من   ،أسبااب ألداء نشاط أكثر استيعااب داخليا من التنظيم اخلارجي

الفرد املثال،   ، الضغط الذي استوعبه  املنزيلفإن    وعلى سبيل  الثانية  الطالب الذي يقوم بواجبه  اللغة  سيشعر   يف 
التعلم حيدث طاملا أن ف  ؛إلقناع اآلخرين بكفاءته  تعلمالالطالب الذي يبذل جهدا يف  أن  أو    نجزه ابلذنب إذا مل ي

وأما التنظيم املعرف يف املرحلة الثالثة،    ؛الطالب يشعر ابحلاجة إىل احلد من الشعور ابلذنب أو إىل حتقيق الذات
اسة حبالطالب الذي يشعر  وأن      20، ألنه يرى أن النشاط يستحق اهتماما شخصيا   ؛أداء السلوكيف  الفرد    هيقرر ف

يف هذه احلالة، يتوقع من و   ،ألنه يساعد على دعم هذا اهلدف القيم  ؛ تعلم بشكل إجيايبالقد يعرض لغة    ةثقافي
 .قيمةذات    التعلم طاملا أنه يعتربها    عملية الطالب أن يستمر يف

 يف تعلم اللغة الثانية  أمهية الدوافع الداخلية واخلارجية.  2
وقد تبني أن   22، واألداء األكادميي العايل  21،ملواد الدراسيةاب  اري اهتماما كب  الدوافع الذاتيةيف  زيدة  القد ارتبطت  ل

  24. واملثابرة  23األنواع الفرعية للدافع اخلارجي ترتبط ارتباطا تفاضليا ابملتغريات التعليمية مثل اجلهد واملشاعر اإلجيابية 
لتنبؤ  يف ابعض األدلة التجريبية تشري إىل أن التمييز بني األهداف اجلوهرية واخلارجية ميكن استخدامها    فإن  يف الواقع 

املستمرين ابلدراسة مييلون إىل   الطلبةإىل أن    25على سبيل املثال، تشري نتائج دراسة راماج ؛  للغة الثانية نتائج التعلمب
 وقف التالذين يقررون    الطلبة من    أكثرأي أن يكونوا متحمسني  ؛  تعلم اللغة من أجل اللغةدافعية يف  أن يكونوا أكثر  

قوى يف تعلم اللغة األ  همابهتمام   دراسات اللغةعن  وقف  التالذين يقررون    الطلبةتسم  يميكن أن  و   ،اللغة  ةدراس  عن
 الذين  الطلبة من  أكثر  دوافع خارجية    ديهميكون ل أي أن    ؛الئتمان األكادمييل  على سبيل املثال،  ألهداف أخرى

 .يواصلون دراسة اللغة
 

esteem. -self Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1995). Human autonomy: The basis for trueانظر:  20
In M.H. Kemis (Ed.),Efficacy, agency and self-esteem (pp. 31-48). New York: Plenum. 

 Ryan, R. M., Mims, V., & Koestner, R. (1983). Relation of reward contingency andانظر:    21
interpersonal context to intrinsic motivation: A review and test using cognitive evaluation theory. 

Journal of Personality and Social Psychology. 
Harter, S., & Connell, J.P. (1984). A model of children's achievement and related self-انظر:    22

perceptions of competence, control, and motivational orientation. In J. Nicholls (Ed.), Advances 
in motivation and achievement (pp. 219-250). Greenwich, CT: JAI Press. 

 :Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalizationانظر:    23
Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57(5), 

749-761. 
 Vallerand, R. J., & Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, extrinsic, and amotivational stylesانظر:    24

as predictors of behavior: A prospective study. Journal of Personality, 60, 599-620. 
age Study. Ramage, K. (1990), Motivational Factors and Persistence in Foreign Languانظر:    25

Language Learning, 40: 189–219. doi:10.1111/j.1467-1770.1990.tb01333.x 
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االهتمام  أب   يقول كامدا  يعرف    األساسين  اللغة حب    دى مب الذي  يرتبط    الشخص  كتساب اب الثانية، 
الثانيةا   مهارات القراءة والكتابة   وهو   ، االستماع والكالم  مهاريت   مثل    للغة  اخلارجية مثل  املتطلبات  خارج عن 

اردنر لك  (socioeducational modelتعليمية )-اجتماعية  اذجمن يف    الدراسةأثبتت  . و حان االمتملتطلبات  
وما يف اللغة الثانية    التعلم واإلجناز  حالةصلة بني املواقف اإلجيابية حنو    وتوافرمرارا وتكرارا    ،الدافع لتعلم اللغةعن  

 . يتصل هبا
 أمناط السلوك الشخصي ومنط االتصال .  3

السلوك الشخصي   أمناط  التفكري يف  مكوانت هامة لفعالية بوصفها  ومنط االتصال  منذ زمن طويل،  مت 
ومن اجلوانب   27،ةوقد ارتبطت ارتباطا وثيقا جبودة البيئة الصفي  ، لبةيف إجناز الط  هبا   ا يقاس مكثريا    وهي  26؛املعلم

التواصل بني    اهلامة يف  التعلم طبيعة  القياس الطلو   احملاضرينبيئة  قدم منوذج لريي ألمناط السلوك الشخصي إطار 
-Dominance)بعد اهليمنة والتقدمي   ؛ األولبعدينلاألساس أن الناس يتواصلون وفقا    يفوهو ينص   ،للدراسة

Submission)    ،التواصل على  يسيطر  )الذي  واملعارضة  التعاون  بعد  -Cooperationوالثاين 
Opposition  مجيع االتصاالت البشرية ميكن ( الذي يقدم كم التعاون هناك بني الناس الذين يتواصلون، وأن

 . ورينأن تكون بيانية ابستخدام هذين البعدين حم 
أمناط عن    لبةتصورات الطأن  ( يف هولندا  Levy( وليفي )Wubbelsالبحث السابق لوبلز )   أثبت

  28ووبلز، وبريكلمانز، وهريمانز  .، وأثبتمن جوانب البيئة التعليمي  مهملمعلمني هي جانب  الشخصي ل  سلوكال
والعاطفي املعريف  التعليمي  أبدائهم  ترتبط  الطلبة  تصورات  وأن أن  الودي   (leadership)  القيادة  ،  والسلوك 

(friendly  )والتفاهم  (understanding)  املعلم قبل  الط  من  أبداء  إجيابيا  ارتباطا  أن لبةترتبط  ، يف حني 
 .ترتبط سلبا  ( admonishingوحتذير )،  (dissatisfiedمستاء )،  (uncertain)  السلوك غري املؤكد

 وتقرير املصري   احملاضرين منط التواصل بني  .  4

التصورات الذاتية   يف لبيئة االجتماعية اليت تؤثر  اب وفقا لنظرية تقرير املصري، يتأثر النمط التحفيزي أو التوجه  
فإن   ؛ ولذلكهذه التصورات  يف املعلم الشخص الرئيس الذي يؤثر    يكونيف حالة تعلم اللغة    .للكفاءة واالستقاللية

وتظل   ، بةأسلوهبم التواصلي، قد تكون مرتبطة ابلتوجه التحفيزي للطل، أي  الطلبةالطريقة اليت يتفاعل هبا املعلمون مع  
ويتم تزويدهم   ،قراراهتم اخلاصة بشأن تعلمهم  لبةالتصورات الذاتية الستقاللية والكفاءة عالية إىل حد أن يتخذ الط

 
 ,Brophy, Jere. (1986). On Motivating Students. Occasional Paper No. 101. East Lansingانظر:    26

Michigan: Institute for Research on Teaching, Michigan State University. 
) .Syntheses of educational ). 1987Fraser, B. J., Walberg, H. J., Welch, W. W., Hattie, J. A  انظر:   27

productivity research. International Journal of Educational Research, 11, 145-252. 
 .Behaviour: An Teacher Wubbels, T., Brekelmans, M., and Hermans, J. (1987)انظر:    28

Important Aspect of the Learning Environment, in The Study of Learning Environments, 
Volume 3, Fraser, B. J. (ed.), Science and Mathematics Education Centre, Curtin University of 

Technology, Perth, pp. 10–25. 
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من و بطريقة تدعم هذه التصورات الذاتية،    الطلبة الذين يتواصلون مع    احملاضرين  .بتعليقات واضحة حول تقدمهم
هم يالذين جيدون معلم  الطلبةفإن  وعلى العكس من ذلك،  داخلية؛  يف دوافع    الطلبةأن يكون    يف ضوء ذلك  املرجح

 تقرير  ونيفقد سو   ،تقدم إحساسهميف  مفيدة   راجعة مل حيصلوا على تغذية    ممنهأب   يعتقدون  استبدادينيسيطرين أو  م
اجتياز االختبارات يف  فقط للسماح هلم    املادة  اجلهد يف تعلم  يبذلون   مفإهن؛ وهلذا  ماملصري والكفاءة يف عملية التعل 

 يف اجلامعة.   يتخرجونومن مث   ،منهم  املطلوبةوالواجبات  
 : نتائج الدراسةأ.  
يف قسم اللغة العربية  ومعلماهتا العربية اللغة معلمي مجيع  من الدراسة جمتمع  ن تكو ي:  هتااجمتمع الدراسة وعين-

من نفس القسم   طلبةال   ومجيع  ، ومعلمة اً معلم (25)   عددهم اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي والبالغ  يفوآداهبا  
 . وطالبة طالب (500)  عددهم واجلامعة والبالغ  

 ابلطريقة  اختريوا وطالبة طالباً   (30)و واملعلمات احملاضرينمن  (5)ع وبواق فردا (35)   من الدراسة عينات تكون تو 
% لفئة 6%، و20  احملاضريناجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي. وبلغت نسبة التمثيل لفئة    منبسيطة  ال  العشوائية

 .الدراسة عينة أفراد توزيع  يبني  1  واجلدول من جمتمع الدراسة.    الطلبة
 الدراسة: توزيع أفراد عينة  1جدول  

 النسبة املئوية )%(  العدد اجلنس املستجيب 
 طالب 

 % من جمتمع الدراسة(6)
 50 15 ذكر
 50 15 أنثى

 100 30 اجملموع
 معلم 

 % من جمتمع الدراسة20
 60 3 ذكر
 40 2 أنثى

 100 5 اجملموع
 

 نتائج الدراسة
بني وجهة نظر حماضري اللغة العربية وحماضراهتا ووجهة   فروق   توجد   هل لإلجابة عن السؤال األول للدراسة: "

العاملية مباليزاي حول   العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية  اللغة  التواصل بني احملاضرين نظر طلبة قسم  منط 
  . العربيةنتيجة وجهات نظر حماضري وحماضرات اللغة   يبنّي   (2)  اجلدول؟".  والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة

منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند   اضرات حولاحملو   نيحملاضر اوجهات نظر    (2)جدول  
 الطلبة

 بند  الرقم
جمموع 
 األرقام 

 املتوسط 
االحنراف 
 املعياري 

 0.55 3.60 18 . املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر 1
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ألنه    ؛املعلم الذي مييل إىل شرح شيء ما، وحياول جذب انتباه الطلبة يف الفصل جيعل الطالب يكون جمتهداً  2
 .سيشعر ابإلمث إذا مل يكن جاداً يف تعلم اللغة

17 3.40 0.55 

3 
اللغة للرضا الذايت  على تعلم نياملعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريص

 0.55 3.40 17 . يف اكتشاف أشياء جديدة 

4 
يكون   أن  الطالب  أن يريد  ابلطلبة    قادراً  حقا  مهتم  معلم  مع  يتعلم  عندما  العربية خصوصا  اللغة  يتكلم 

 0.55 3.60 18 . ومساعدا هلم يف أعماهلم حىت ولو خارج الفصل

5 
 .املعلم الصارم جيعل الطلبة يكملون واجباهتم املنزلية يف الوقت احملدد

 15 3.00 0.00 

 0.89 1.60 8 خيافون من املعلم مهم لتطور شخصي الطلبةتعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب  6
 0.84 1.80 9 . املعلم سريع الغضب يف الفصل جيعل الطلبة يتعلمون اللغة جبد ويكتسبوهنا بسرعة 7

8 
ألهنم سوف    ؛يتعلمون اللغة جبد  هميعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية جيعل   مااملعلم الذي غالباً 

 عوقبوا.خيجلون إذا 
12 2.40 0.55 

 0.71 3.00 15 . املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة 9

10 
القرتاح نوع الواجبات املنزلية اليت سيقومون هبا، سيشجع الطلبة على التعلم املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة  

 . واحلصول على وظيفة مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً 
13 2.60 0.55 

11 
ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة

 . شيء ما
18 3.60 0.55 

12 
  ، املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زيدة اهتمامهم يف التعلم 

 . احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال أملهم يفومن مث حتقيق 
17 3.40 0.55 

 0.84 1.80 9 . يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل ال يعرف املعلم الذي 13

14 
وسيحاولون   ،جيعلهم يشعرون ابحلرية  ، املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك يف مجيع أحناء الفصل دون طلب اإلذن 

 0.45 1.80 9 . احلصول على فوائد التعلم

15 
احملرز لدى الطلبة يف التعلم، فإنه جيعل الطلبة حيّسنون دراستهم يف إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم  

 . الفصل
10 2.00 0.71 

16 
 . ينتقدهم املعلم يريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم عندما

 
11 2.20 1.30 

 
 الداخلي واخلارجي عند الطلبة منط التواصل بني احملاضرين والدافع    وجهات نظر طلبة اللغة العربية حول  ( 3)جدول  

 بند  الرقم
جمموع 
 املتوسط  األرقام 

االحنراف 
 املعياري 

 0.63 3.50 105 . املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر 1

ألنه    ؛الطالب يكون جمتهداً املعلم الذي مييل إىل شرح شيء ما، وحياول جذب انتباه الطلبة يف الفصل جيعل   2
 .سيشعر ابإلمث إذا مل يكن جاداً يف تعلم اللغة

105 3.50 0.63 

3 
 على تعلم اللغة للرضا الذايت نياملعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريص

 0.60 3.70 111 . يف اكتشاف أشياء جديدة 

4 
يكون   أن  الطالب  أن يريد  ابلطلبة    قادراً  حقا  مهتم  معلم  مع  يتعلم  عندما  العربية خصوصا  اللغة  يتكلم 

 0.43 3.77 113 . ومساعدا هلم يف أعماهلم حىت ولو خارج الفصل

 0.81 3.37 101 .املعلم الصارم جيعل الطلبة يكملون واجباهتم املنزلية يف الوقت احملدد 5
 1.01 2.23 67 الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم مهم لتطور شخصيتعلم اللغة يف  6
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 0.87 2.17 65 . املعلم سريع الغضب يف الفصل جيعل الطلبة يتعلمون اللغة جبد ويكتسبوهنا بسرعة 7

8 
ألهنم سوف    ؛يتعلمون اللغة جبد  هميعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية جيعل   مااملعلم الذي غالباً 

 عوقبوا.خيجلون إذا 
76 2.53 0.94 

 0.56 3.40 102 . املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة 9

10 
القرتاح نوع الواجبات املنزلية اليت سيقومون هبا، سيشجع الطلبة على التعلم املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة  

 . واحلصول على وظيفة مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً 
93 3.10 0.76 

11 
ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة

 . شيء ما
106 3.53 0.63 

12 
  ، املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زيدة اهتمامهم يف التعلم 

 . احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال أملهم يفومن مث حتقيق 
100 3.33 0.80 

 0.92 2.10 63 . الفصليقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف ال يعرف املعلم الذي  13

14 
وسيحاولون   ،جيعلهم يشعرون ابحلرية  ، املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك يف مجيع أحناء الفصل دون طلب اإلذن 

 0.84 2.30 69 . احلصول على فوائد التعلم

15 
حيّسنون دراستهم يف إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى الطلبة يف التعلم، فإنه جيعل الطلبة  

 . الفصل
79 2.63 0.81 

 0.73 2.77 83 . ينتقدهم املعلم يريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم عندما 16
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اجلامعة اإلسالمية   منبسيطة  ال  العشوائية  ابلطريقة  اختريوا  واملعلمات  احملاضرينمن    ( 5)  من   الدراسة  عينة  تتكون 
املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية : "1يف الفقرة    3.60املتوسط احلسايب األعلى هو  و   ،  العاملية مباليزي

أن يتكلم اللغة العربية خصوصا   قادرا  على كون  يأن  الطالب    ريدي: "4"، والفقرة  جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر
املعلم الذي "  11فصل"، والفقرة  خارج الولو    حىت أعماهلم    هلم يف   ا ساعد مو   بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي  ما عند 

. واملتوسط "تعة يف فهم شيء مااملحلصول على  ا  همساعدهم يف التعلم يلهميال يفهمون و  أن الطلبةيدرك بسرعة  
مهم   خيافون من املعلم   الطلبةأن    بسبب الصامت    فصلاللغة يف ال   تعلم: "6  الفقرة يف    1.60احلسايب األدىن هو  

 ". تطور شخصيلل
اجلامعة   منبسيطة  ال  العشوائية  ابلطريقة  اختريواوطالبة    طالباً (  30الطلبة فتتكون من )   من   الدراسة  عينة  أما          

على أن يريد الطالب أن يكون قادرا  : "4يف الفقرة    3.77املتوسط احلسايب األعلى هو  و   ،اإلسالمية العاملية مباليزي
ولو خارج  يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا هلم يف أعماهلم حىت  عندما  العربية خصوصا  اللغة  يتكلم 

املعلم الذي يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون : "13  الفقرةيف    2.10واملتوسط احلسايب األدىن هو    ،"الفصل
 ". ابلتعلم يف الفصل
فرق املتوسط احلسايب األعلى واألدىن بني وجهات نظر حماضرين وحماضرات اللغة العربية   يبنّي   ( 4)  اجلدول

 . منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبةوالطلبة حول  
 املتوسط احلسايب األدىن  املتوسط احلسايب األعلى  عينة الدراسة 

ين  حماضر  5
 راتوحماض

(3.60 ) 
 . "املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر: "1الفقرة 
 ما كون الشخص الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عنديأن الطالب  ريدي: "4الفقرة 

 .فصل"خارج ال ولو  حىتأعماهلم  هلم يف اساعدمو  بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي
 همساعدهم يف التعلم يلهميال يفهمون و  أن الطلبةاملعلم الذي يدرك بسرعة : "11الفقرة 

 . "تعة يف فهم شيء مااملحلصول على ا

(1.60 ) 
بسبب الصامت  فصلاللغة يف ال  تعلم: "6 الفقرة

 . "تطور شخصيلمهم ل الطلبة خيافون من املعلم

 طلبة  30
(3.77 ) 

ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا  كون الشخص الذي يأن الطالب  ريدي: "4الفقرة 
 . فصل" خارج الولو  حىتأعماهلم  هلم يف اساعدمو   بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي ماعند

(2.10 ) 
املعلم الذي يقرر املهام للطلبة جيعلهم : "13 الفقرة

 " يستمتعون ابلتعلم يف الفصل
 

بني وجهة نظر حماضري اللغة العربية ووجهة نظر   فروق   توجد  هللإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة: "
منط التواصل حماضرات اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول  

 ؟". بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة
منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند   وجهات نظر حماضري اللغة العربية حول  (5)  جدول 
 الطلبة

 بند  الرقم
جمموع 
 األرقام 

 املتوسط 
االحنراف 
 املعياري 

 0.58 3.67 11 . املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر 1
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ألنه    ؛املعلم الذي مييل إىل شرح شيء ما، وحياول جذب انتباه الطلبة يف الفصل جيعل الطالب يكون جمتهداً  2
 .سيشعر ابإلمث إذا مل يكن جاداً يف تعلم اللغة

10 3.33 0.58 

3 
الذايت  على تعلم اللغة للرضا نياملعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريص

 0.00 3.00 9 . يف اكتشاف أشياء جديدة 

4 
يكون   أن  الطالب  أن يريد  ابلطلبة    قادراً  حقا  مهتم  معلم  مع  يتعلم  عندما  العربية خصوصا  اللغة  يتكلم 

 0.58 3.33 10 . ومساعدا هلم يف أعماهلم حىت ولو خارج الفصل

 0.00 3.00 9 .الوقت احملدداملعلم الصارم جيعل الطلبة يكملون واجباهتم املنزلية يف  5
 1.00 2.00 6 تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم مهم لتطور شخصي 6
 1.00 2.00 6 . املعلم سريع الغضب يف الفصل جيعل الطلبة يتعلمون اللغة جبد ويكتسبوهنا بسرعة 7

8 
ألهنم سوف    ؛يتعلمون اللغة جبد  هميعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية جيعل   مااملعلم الذي غالباً 

 0.58 2.33 7 عوقبوا.خيجلون إذا 

 0.58 2.67 8 . املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة 9

القرتاح نوع الواجبات املنزلية اليت سيقومون هبا، سيشجع الطلبة على التعلم املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة   10
 . واحلصول على وظيفة مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً 

7 2.33 0.58 

ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة 11
 . شيء ما

10 3.33 0.58 

12 
  ، املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زيدة اهتمامهم يف التعلم 

 0.00 3.00 9 . احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال أملهم يفومن مث حتقيق 

 0.58 1.33 4 . الفصليقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف ال يعرف املعلم الذي  13

وسيحاولون   ،جيعلهم يشعرون ابحلرية  ، املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك يف مجيع أحناء الفصل دون طلب اإلذن  14
 . احلصول على فوائد التعلم

5 1.67 0.58 

حيّسنون دراستهم يف إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى الطلبة يف التعلم، فإنه جيعل الطلبة   15
 . الفصل

7 2.33 0.58 

 1.00 2.00 6 . ينتقدهم املعلم يريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم عندما 16
 

منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند   وجهات نظر حماضرات اللغة العربية حول : 6  جدول 
 الطلبة
جمموع  بند  الرقم

 األرقام 
االحنراف  املتوسط 

 املعياري 
 0.71 3.50 7 . املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر 1
ألنه    ؛املعلم الذي مييل إىل شرح شيء ما، وحياول جذب انتباه الطلبة يف الفصل جيعل الطالب يكون جمتهداً  2

 .سيشعر ابإلمث إذا مل يكن جاداً يف تعلم اللغة
7 3.50 0.71 

 على تعلم اللغة للرضا الذايت نياملعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريص 3
 . يف اكتشاف أشياء جديدة 

8 4.00 0.00 

يكون   4 أن  الطالب  أن يريد  ابلطلبة    قادراً  حقا  مهتم  معلم  مع  يتعلم  عندما  العربية خصوصا  اللغة  يتكلم 
 . ومساعدا هلم يف أعماهلم حىت ولو خارج الفصل

8 4.00 0.00 

 0.00 3.00 6 .املعلم الصارم جيعل الطلبة يكملون واجباهتم املنزلية يف الوقت احملدد 5
 0.00 1.00 2 املعلم مهم لتطور شخصيتعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من  6
 0.71 1.50 3 . املعلم سريع الغضب يف الفصل جيعل الطلبة يتعلمون اللغة جبد ويكتسبوهنا بسرعة 7
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ألهنم سوف    ؛يتعلمون اللغة جبد  هميعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية جيعل   مااملعلم الذي غالباً  8
 عوقبوا.خيجلون إذا 

5 2.50 0.71 

 0.71 3.50 7 . املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة 9
املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة القرتاح نوع الواجبات املنزلية اليت سيقومون هبا، سيشجع الطلبة على التعلم  10

 . واحلصول على وظيفة مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً 
6 3.00 0.00 

ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة 11
 . شيء ما

8 4.00 0.00 

  ، يؤدي إىل زيدة اهتمامهم يف التعلم املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة   12
 . احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال أملهم يفومن مث حتقيق 

8 4.00 0.00 

 0.71 2.50 5 . يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصلال يعرف املعلم الذي  13
وسيحاولون   ،جيعلهم يشعرون ابحلرية  ، دون طلب اإلذن املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك يف مجيع أحناء الفصل   14

 . احلصول على فوائد التعلم
4 2.00 0.00 

إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى الطلبة يف التعلم، فإنه جيعل الطلبة حيّسنون دراستهم يف  15
 . الفصل

3 1.50 0.71 

 2.12 2.50 5 . ينتقدهم املعلم التعلم عندمايريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف  16
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 ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي  منبسيطة  ال  العشوائية  ابلطريقة  اختريوا  ( حماضرين3)  من   الدراسة   عينة  تتكون 
الطلبة املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل  : "1يف الفقرة    3.67املتوسط احلسايب األعلى هو  و 

املعلم الذي يقرر املهام للطلبة جيعلهم : "13يف الفقرة    1.33واملتوسط احلسايب األدىن هو    ،"يتعلمون اللغة أكثر
الفصل يف  ابلتعلم  أما  يستمتعون  )  من  الدراسة  عينة"؛  اثنتني  حماضرتني  فكانت   ابلطريقة   اتاختري   ( 2احملاضرات 

: 3  الفقرة يف    4.00املتوسط احلسايب األعلى هو    ، وكان اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي  منبسيطة  ال  العشوائية
يف على تعلم اللغة للرضا الذايت    نيحريص  همأثناء التدريس جيعلالذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة    الودوداملعلم  "
تعلم ي  ماأن يتكلم اللغة العربية خصوصا عند   قادراً كون  يأن  الطالب    ريد ي: "4"، ويف الفقرة  كتشاف أشياء جديدةا 

املعلم الذي يدرك : "11"، ويف الفقرة  فصلخارج الولو   حىت أعماهلم   هلم يف  ا ساعد م و  بة مع معلم مهتم حقا ابلطل
"، وأيضا يف الفقرة تعة يف فهم شيء ما املحلصول على  ا  هم ساعدهم يف التعلم يلهميال يفهمون و  أن الطلبةبسرعة  

م يف التعلم املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زيدة اهتمامه":  12
يف   1.00. واملتوسط احلسايب األدىن هو  "يف احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبالومن مث حتقيق أملهم  

 ". شخصيال تطور  لمهم ل خيافون من املعلم الطلبة  أن بسببالصامت    فصلاللغة يف ال  تعلم : "6الفقرة  
 

فرق املتوسط احلسايب األعلى واألدىن بني وجهات نظر حماضرين وحماضرات اللغة العربية    ( 7)  جدول 
 منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة حول  

 احلسايب األدىن املتوسط  املتوسط احلسايب األعلى  عينة الدراسة 

 ( 3.67) رينضحما 3
 "املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر: "1الفقرة 

(1.33 ) 
ال يعرف  املعلم الذي : "13الفقرة 

يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون 
 " ابلتعلم يف الفصل

 حماضراتن   2

(4.00 ) 
على تعلم اللغة للرضا  ون حريص همأثناء التدريس جيعلالذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة  الودوداملعلم : "3 الفقرة

 " كتشاف أشياء جديدةيف ا الذايت 
  بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي ماأن يتكلم اللغة العربية خصوصا عند قادراً كون يأن الطالب  ريدي: "4الفقرة 

 " فصلخارج الولو  حىتأعماهلم  هلم يف اساعدمو 
تعة يف املحلصول على ا همساعدهم يف التعلم يلهميال يفهمون و  أن الطلبةاملعلم الذي يدرك بسرعة : "11الفقرة 

 "فهم شيء ما
املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زيدة اهتمامهم يف : "12الفقرة 

 " احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال أملهم يفومن مث حتقيق  ،التعلم

(1.00 ) 
 فصلاللغة يف ال  تعلم: "6الفقرة 

خيافون من   الطلبةبسبب الصامت 
 " شخصيالتطور لمهم ل املعلم
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ت يف قسم اللغة طالباً ووجهة نظر ال  الطلبةبني وجهة نظر    فروق  توجد   هل لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة: "
منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي  العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول  

نتيجة وجهات نظر  يبني  ( 9)  واجلدول اللغة العربية    ب النتيجة وجهات نظر ط يبني  ( 8)   اجلدول ؟".  عند الطلبة
 القضية. ت اللغة العربية حول هذه  لباطا

منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند   وجهات نظر طالب اللغة العربية حول  ( 8)  جدول 
 الطلبة

جمموع  بند  الرقم
 األرقام 

االحنراف  املتوسط 
 املعياري 

 0.51 3.40 51 . املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر 1

2 
ألنه    ؛املعلم الذي مييل إىل شرح شيء ما، وحياول جذب انتباه الطلبة يف الفصل جيعل الطالب يكون جمتهداً 

 .سيشعر ابإلمث إذا مل يكن جاداً يف تعلم اللغة
54 3.60 0.51 

اللغة للرضا الذايت  على تعلم نياملعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريص 3
 . يف اكتشاف أشياء جديدة 

54 3.60 0.63 

يكون   4 أن  الطالب  أن يريد  ابلطلبة    قادراً  حقا  مهتم  معلم  مع  يتعلم  عندما  العربية خصوصا  اللغة  يتكلم 
 . ومساعدا هلم يف أعماهلم حىت ولو خارج الفصل

56 3.73 0.46 

 0.49 3.67 55 .املعلم الصارم جيعل الطلبة يكملون واجباهتم املنزلية يف الوقت احملدد 5
 1.11 2.33 35 خيافون من املعلم مهم لتطور شخصيتعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة  6
 0.91 2.40 36 . املعلم سريع الغضب يف الفصل جيعل الطلبة يتعلمون اللغة جبد ويكتسبوهنا بسرعة 7

ألهنم سوف    ؛يتعلمون اللغة جبد  هميعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية جيعل   مااملعلم الذي غالباً  8
 عوقبوا.خيجلون إذا 

40 2.67 0.82 

 0.62 3.33 50 . املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة 9

10 
القرتاح نوع الواجبات املنزلية اليت سيقومون هبا، سيشجع الطلبة على التعلم املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة  

 . واحلصول على وظيفة مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً 
47 3.13 0.64 

11 
ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة

 . شيء ما
50 3.33 0.72 

12 
  ، املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زيدة اهتمامهم يف التعلم 

 . احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال أملهم يفومن مث حتقيق 
50 3.33 0.72 

 1.11 2.33 35 . الفصلاملعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف  13

14 
وسيحاولون   ،جيعلهم يشعرون ابحلرية  ، املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك يف مجيع أحناء الفصل دون طلب اإلذن 

 . احلصول على فوائد التعلم
39 2.60 0.91 

15 
حيّسنون دراستهم يف إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى الطلبة يف التعلم، فإنه جيعل الطلبة  

 . الفصل
40 2.67 0.90 

 0.76 3.00 45 . ينتقدهم املعلم يريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم عندما 16
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منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند   ت اللغة العربية حول طالباً : وجهات نظر  9  جدول 
 الطلبة

 بند  الرقم
جمموع 
 املتوسط  األرقام 

االحنراف 
 املعياري 

 0.74 3.60 54 . املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر 1

ألنه    ؛املعلم الذي مييل إىل شرح شيء ما، وحياول جذب انتباه الطلبة يف الفصل جيعل الطالب يكون جمتهداً  2
 .سيشعر ابإلمث إذا مل يكن جاداً يف تعلم اللغة

51 3.40 0.74 

 على تعلم اللغة للرضا الذايت نياملعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريص 3
 . يف اكتشاف أشياء جديدة 

57 3.80 0.56 

يكون   4 أن  الطالب  أن يريد  ابلطلبة    قادراً  حقا  مهتم  معلم  مع  يتعلم  عندما  العربية خصوصا  اللغة  يتكلم 
 . ومساعدا هلم يف أعماهلم حىت ولو خارج الفصل

57 3.80 0.41 

 0.96 3.07 46 .املعلم الصارم جيعل الطلبة يكملون واجباهتم املنزلية يف الوقت احملدد 5
 0.92 2.13 32 خيافون من املعلم مهم لتطور شخصيتعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة  6
 0.80 1.93 29 . املعلم سريع الغضب يف الفصل جيعل الطلبة يتعلمون اللغة جبد ويكتسبوهنا بسرعة 7

ألهنم سوف    ؛يتعلمون اللغة جبد  هميعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية جيعل   مااملعلم الذي غالباً  8
 عوقبوا.خيجلون إذا 

36 2.40 1.06 

 0.52 3.47 52 . املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة 9

10 
القرتاح نوع الواجبات املنزلية اليت سيقومون هبا، سيشجع الطلبة على التعلم املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة  

 . واحلصول على وظيفة مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً 
46 3.07 0.88 

11 
ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة

 . شيء ما
56 3.73 0.46 

  ، املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زيدة اهتمامهم يف التعلم  12
 . احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال أملهم يفومن مث حتقيق 

50 3.33 0.90 

 0.64 1.87 28 . الفصلاملعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف  13

14 
وسيحاولون   ،جيعلهم يشعرون ابحلرية  ، املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك يف مجيع أحناء الفصل دون طلب اإلذن 

 . احلصول على فوائد التعلم
30 2.00 0.65 

15 
حيّسنون دراستهم يف إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى الطلبة يف التعلم، فإنه جيعل الطلبة  

 . الفصل
39 2.60 0.74 

 0.64 2.53 38 . ينتقدهم املعلم يريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم عندما 16
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 من بسيطة  ال  العشوائية  ابلطريقة  اختريوا  طالباً   (15)طلبة ومنهم  ( من ال30)   من  الدراسة  عينة  تكونت
كون يأن  الطالب    ريد ي: " 4  الفقرةيف    3.73أن املتوسط احلسايب األعلى هو  و   ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي

ولو   حىت أعماهلم    هلم يف  اً ساعد مو   بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي  ماعند  أن يتكلم اللغة العربية خصوصاً   قادراً 
 الطلبة بسبب  الصامت    فصلاللغة يف ال   تعلم: "6يف الفقرة    2.33واملتوسط احلسايب األدىن هو  ،  فصل"خارج ال

املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون : "13"، ويف الفقرة  شخصيال تطور  لمهم ل  خيافون من املعلم
 . "ابلتعلم يف الفصل

اجلامعة اإلسالمية العاملية   منبسيطة  ال  العشوائية  ابلطريقة   ن اخرت طالبة    (15)   أما عينات الطالبات فكانت 
الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة   الودود املعلم  : "3  الفقرة يف    3.80املتوسط احلسايب األعلى هو    ، وكانمباليزي

الطالب   ريد ي: "4" ويف الفقرة  كتشاف أشياء جديدةيف ا على تعلم اللغة للرضا الذايت    نيحريص  همأثناء التدريس جيعل
أعماهلم   هلم يف  اساعد م و   بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي  ماأن يتكلم اللغة العربية خصوصا عند   قادراً كون  يأن  
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام : "13يف الفقرة    1.87واملتوسط احلسايب األدىن هو    ،"فصلخارج الولو    حىت

 . "للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل
ت اللغة العربية حول طالباً فرق املتوسط احلسايب األعلى واألدىن بني وجهات نظر طالب و   (10)  دولاجل

 خصائص املعلم الفعال هلذه اللغة 
 املتوسط احلسايب األدىن  املتوسط احلسايب األعلى  عينة الدراسة 

 طالباً  15

(3.73 ) 
اللغة العربية  كون الشخص الذي ميكن أن يتكلم يأن الطالب  ريدي: "4 الفقرة

ولو   حىتأعماهلم  هلم يف اساعدمو  بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي ماخصوصا عند
 فصل" خارج ال

(2.33 ) 
خيافون   الطلبةبسبب الصامت  فصلاللغة يف ال  تعلم: "6الفقرة 

 " مهم لتطور شخصي من املعلم
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم : "13الفقرة 

 . " ابلتعلم يف الفصل يستمتعون 

 طالبة 15

(3.80 ) 
 همأثناء التدريس جيعلالذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة  الودوداملعلم : "3 الفقرة

 " كتشاف أشياء جديدةيف ا على تعلم اللغة للرضا الذايت  ون حريص
كون الشخص الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية  يأن الطالب  ريدي: "4الفقرة 

ولو   حىتأعماهلم  هلم يف اساعدمو  بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي ماخصوصا عند
 ". فصلخارج ال

 

(1.87 ) 
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم : "13الفقرة 

 " يستمتعون ابلتعلم يف الفصل

 
 املناقشة 
 

: أظهرت نتائج هذا السؤال أن وجود فروق بني وجهة نظر حماضري أوال: مناقشة نتائج السؤال األول
منط اللغة العربية وحماضراهتا ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي حول  

 . التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة
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. املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثراملعلم  يتفق احملاضرون أن  

يف   الطلبةصفة القيادة ويشجع الدافع الداخلي عند  بالقادر عن شرح كيفية عمل الواجبة املنزيل إىل الطلبة ميتلك  
 ما أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عند كون الشخص الذي ميكن  يأن  أن الطالب يريد  وهم أيضا يتفقون  تعلم اللغة.  

يشجع . صفة الودود عند املعلم سفصلخارج ال ولو    حىتأعماهلم    هلم يف   اساعد مو   بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطل ي
أن بسرعة    إدراك املعلم   ويوافق احملاضرون أن منط التواصل من خالل   يف تعلم اللغة.  الطلبةالدافع اخلارجي لدى  

وال يوافق احملاضرون عن فكرة   . تعة يف فهم شيء مااملحلصول على  ا  همساعدهم يف التعلم يلهميو   ال يفهمون الطلبة
 مهم لتطور شخصي.   خيافون من املعلم   الطلبةبسبب  الصامت   فصلاللغة يف ال  تعلم

 
 ما كون الشخص الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عنديأن  وأما يوافق الطلبة أن الطالب يريد  

فصل. هذا يساوي بوجهة النظر عند خارج الولو    حىتأعماهلم    هلم يف  اساعد مو   بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي
ب عند الطلبة وسيشجع الدافع عندهم يف تعلم اللغة.    احملاضرين املعلم أن  ويعتقد الطلبة  ألن ال شك املعلم الودود حيح

، ألن الطلبة سيحرتمون املعلم الذي يتصف جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل م، الالذي ال يعرف يقرر املهام هل
 بصفة القيادة أكثر. 
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: أظهرت نتائج هذا السؤال أن وجود فروق بني وجهة نظر حماضري اثنيا: مناقشة نتائج السؤال الثاين
يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي حول   اللغة العربية ووجهة نظر حماضرات اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وآداهبا

 .منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة
 

. صفة املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثريتفق احملاضرون أن  
مل الواجبات املنزيل سيشجع الدافع الداخلي لدى الطلبة يف تعلم القيادة عند املعلم الذي قادرا على شرح كيفية ع

املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف اللغة. وهذا يعاكس بشيء مل يتفقوا فيه وهو  
 يتصفون بصفة القيادة.   احملاضرين، ألن الطلبة سوف يعطي اهتمامهم ويعتقد معلميهم أكثر لو  الفصل

 
 ونحريص  همأثناء التدريس جيعلالذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة    الودوداملعلم  وأما تتفق احملاضرات أن  

. املعلم الودود سيكون حمبواب لدى الطلبة ألهنم ال يشعرون كتشاف أشياء جديدةيف ا على تعلم اللغة للرضا الذايت  
ع هذا املعلم، حىت يشجع الدافع الداخلي لدى الطلبة يف اكتشاف أشياء ابخلوف للتكلم أو للتبادل األفكار م 

كون الشخص الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا يأن  الطالب يريد  جديدة عن اللغة. وتوافق احملاضرات أن  
املعلم . وتعتقد أيضا أن  فصلخارج الولو    حىتأعماهلم    هلم يف   اساعد مو   بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي  ما عند 

. سيزيد تعة يف فهم شيء مااملحلصول على  ا  همساعدهم يف التعلم يلهميال يفهمون و  أن الطلبةالذي يدرك بسرعة  
وتوافق احملاضرات أن   الدافع الداخلي لدى الطلبة عندما يتعلمون مع املعلم املتفاهم وسيشعرون ابلفرح عند التعلم.

أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زيدة اهتمامهم يف التعلم ومن مث   املعلم املنفتح للحديث عن 
بسبب الصامت    فصلاللغة يف ال   ، ومل توافق بفكرة تعلمحتقيق أملهم  يف احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال

 مهم لتطور شخصي.  خيافون من املعلم  الطلبة
 

  الطلبة: أظهرت نتائج هذا السؤال أن وجود فروق بني وجهة نظر  لثالثاثلثا: مناقشة نتائج السؤال ا
ال نظر  مباليزي حول  طالباً ووجهة  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  وآداهبا يف  العربية  اللغة  قسم  التواصل بني ت يف  منط 

 احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة. 
 

كون الشخص الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا يأن  الطالب يريد  ت أن  طالباً وال  الطلبة يرى  
عند املعلم   دودفصل. صفة ال خارج الولو    حىتأعماهلم    هلم يف   اساعد مو   بةتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلي  ما عند 

و عندما يريد يقرتبون من معلميهم، وال يشعرون ابخلوف عندما يريد التوضيح عن التعليم أمهمة ألن جتعل الطلبة  
جيعلهم يستمتعون وال املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة  ت  طالباً وال  الطلبةأن يسأل شيئا إىل املعلم. وال حيب  

 . ابلتعلم يف الفصل
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على   ون حريص  همأثناء التدريس جيعلالذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة    الودوداملعلم  ت أن  طالباً وتتفق ال
لني . من أمناط التواصل املهم هو منط التكلم مع الطلبة أبسلوب  كتشاف أشياء جديدةيف ا تعلم اللغة للرضا الذايت 

ليس   خيافون من املعلم   الطلبة بسبب  الصامت    فصل اللغة يف ال  تعلميرون أن    الطلبةواالتصاف بصفة الودود. وأما  
ال حيبون التعلم ويشعرون ابخلوف يف الفصل حىت خيافون أن يسألوا أشياء   الطلبةمهم لتطور شخصي. هذا ألن  

وخيافون أن يتبادوا األفكار مع املعلم وأصدقائهم. منط التواصل اجليد لدى املعلم هو الذي قادرا على جيعل الطلبة 
 مون معلمهم يف الفصل. يتبادلوا آرائهم عن شيء يف الفصل دون اخلوف، ولكن ما زالوا حيرت أن يتكلموا يف الفصل و 

 
 اخلامتة

 توصلت الدراسة إىل ما أييت: 
أن منط التواصل اجليد لدى بني احملاضرين أن املعلم الذي يتصف بصفة الودود   ووجدت نتيجة أخرية تعترب

كتشاف أشياء يف ا على تعلم اللغة للرضا الذايت  ون حريص همأثناء التدريس جيعليعرف كيف ميزح مع الطلبة والذي 
 هلم يف   اساعد مو   بةمع معلم مهتم حقا ابلطل  الطلبة  تعلمي. ومن أمناط التواصل األخرى اجليدة هي عندما  جديدة

يؤدي ساملعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة فصل، و خارج الولو   حىت أعماهلم 
 . دة اهتمامهم يف التعلم ومن مث حتقيق أملهم  يف احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبالإىل زي

 
منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند وهذه العملية فيها استفادة كبرية يل وتساعدين يف معرفة  

 حيث التعلمية، الطلبة احتياجات   ملواجهة منهم حماولة يف تعليمهم نوعية حتسني على احملاضرين  يساعد  ألنه  الطلبة
 أن  ميكن هبا وكفاءهتم  ابللغة الغنية  معرفتهم فإن   وابلتايل اللغة؛ تعلم  يف للطلبة مهما  مصدرا  يعدون  اللغة معلمي إن 

 اإلعداد  يتعهدوا أن  احملاضرين من يتطلب ذلك كل االتصال،  مهارات يف  صعوابهتم جتاوز  على الطلبة هؤالء تساعد 
 يف املستقبل.  وعناية بدقة التعليمية للمهام
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