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 البحث ملخص 
 هناك نوع من العالقة بني احملاضرين والطلبة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي؛ حيث إن بعض الطلبة يرون أنه ليس لديهم دافعية 

كذلك فإن احملاضرين عندهم وجهات نظر خمتلفة يف    يف التواصل مع احملاضرين ألسباب شخصية وعلمية، وبعضهم يرى غري ذلك،
التواصل مع الطلبة ألسباب اجتماعية أو شخصية أو طبيعة بشرية. هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على تصورات منط التواصل بني 

جهة نظر الطلبة من قسم  احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة من وجهة نظر حماضري اللغة العربية وحماضراهتا، ومن و 
اللغة العربية وحماضراهتا    حماضريبيان وجهة نظر  اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، وكذلك هتدف الدراسة إىل  

العاملية مباليزاي حول عالقة   العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية  اللغة  التواصل بووجهة نظر طلبة قسم  ني احملاضرين والدافع منط 
من قسم اللغة العربية وآداهبا  طالبا وطالبة    30و  حماضرين  5على   ابقتصارها الدراسة نتائج  تتحدد  .الداخلي واخلارجي عند الطلبة

األول  م. سوف جتيب الدراسة عن األسئلة اآلتية: السؤال  2017/2018يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي من العام الدراسي  
وهو هل توجد فروق بني وجهة نظر حماضري اللغة العربية وحماضراهتا ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية  
العاملية مباليزاي حول منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة؟ كذلك عن السؤال الثاين هل توجد فروق 

هة نظر حماضري اللغة العربية ووجهة نظر حماضرات اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية بني وج
مباليزاي حول منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة، والسؤال الثالث وهو: هل توجد فروق بني وجهة  

ر الطالبات يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول منط التواصل بني احملاضرين نظر الطلبة ووجهة نظ
 والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة. 

 
 . حماضرات اللغة العربية   ،طلبة اجلامعات ،الدافع الداخلي واخلارجي ،منط التواصل :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة 
أن الناس يتواصلون فيما بينهم  ( الذي رأى  Leary,1957)  للعامل لياريمثة منوذج مستخدم يف وصف منط التواصل بني احملاضرين  

األول لبعدين؛  والتقدمي  وفقا  اهليمنة  هناكDominance-Submission)  بعد  إن  حيث  ما،شخص  (؛  على    اً  عملية يسيطر 
املتوافر بني   ومثال ذلك التعاون  (Cooperation-Oppositionبعد التعاون واملعارضة )  واملتلقي، والثاينبني املتكلم    االتصال

منوذج يقسم  قام ببناء    الناس الذين يتواصلون فيما بينهم. ومثة عامل آخر وامسه  وبلز  الذي طبق منوذج لياري حول سلوك املعلم، وقد  
وعدم التيقن واإلفادة والود   واالستياء، والتفاهم  والتحذير،  البعدين األصليني إىل مثانية أنواع خمتلفة من السلوكيات  اآلتية: القيادة  

املختلفة  ، مثة متييز بني األنواع  (Self-Determination Theoryفي نظرية تقرير الذات )ومسؤولية الطالب وحريته  والصرامة، ف
من الدوافع على أساس األسباب املختلفة أو األهداف اليت تؤدي إىل العمل، ويتمثل التمييز األساسي بني الدافع الداخلي الذي 
 يشري إىل القيام بشيء؛ ألنه مثري لالهتمام أو ممتع بطبيعته والدافع اخلارجي الذي يشري إىل القيام بشيء؛ ألنه يؤدي إىل نتيجة قابلة

من العالقة بني احملاضرين والطلبة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي؛ حيث إن بعض   هناك نوعاويف دراستنا وجدان ان     .للفصل
الطلبة يرون أنه ليس لديهم دافعية يف التواصل مع احملاضرين ألسباب شخصية وعلمية، وبعضهم يرى غري ذلك، كذلك فإن إن 

تلفة يف التواصل مع الطلبة ألسباب اجتماعية أو شخصية أو طبيعة بشرية. هتدف هذه الدراسة احملاضرين عندهم وجهات نظر خم
إىل التعرف على تصورات منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة من وجهة نظر حماضري اللغة العربية  

بيان وجهة داهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، وكذلك هتدف إىل وحماضراهتا، ومن وجهة نظر الطلبة من قسم اللغة العربية وآ 
منط  اللغة العربية وحماضراهتا ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول عالقة    حماضري نظر  

طالباً  (  30)و  حماضرين   (5)على   ابقتصارها الدراسة  نتائج تتحدد  .بة التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطل
أجرى الباحثون كمربيل  .  م2017/2018  من قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي من العام الدراسيوطالبة  

أمناط التواصل ين احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند  تصورات  بعنوان    دراسة   1نويلس، وريتشارد كليمنت، ولوك بيليتري
مدى تصورات الطلبة عن منط التواصل بني معلميهم، وال سيما املدى الذي ينظر  ، وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة يف كندا الطلبة

للطل التعلم  الفعل املفيدة حول تفدم  الطلبة، وتوفري ردود  بة، وعالقتها ابلدافع الداخلي والدافع إىل احملاضرين يف دعم استقاللية 
 . 2وتناقش اآلاثر املرتبة على تصورات منط التواصل بني احملاضرين للدوافع ونتائج تعلم اللغة يف هذه الدراسة اخلارجي عند الطلبة، 

 Jack)  3جلاك ليفي وثيو وبلز  سلوكيات الطلبة واملعلم ومنطلقات أسلوب تواصل املعلمومثة دراسة أخرى بعنوان:  

Levy, Theo Wubbels, 1992).   تناولت هذه الدراسة العالقة بني اخلصائص املختارة للطلبة واحملاضرين وتصوراهتم عن أمناط
التواصل بني احملاضرين، كما حبثت الدراسة العالقة بني تصورات الطلبة ملعلميهم ومنطلقات الطلبة على أمناط التواصل بني احملاضرين 

اسعا بني تصورات الطلبة واحملاضرين عن منط التواصل بني احملاضرين، وأن هناك املتعاونني. وتوصلت الدراسة إىل أن هناك تناقضا و 
لديهم   احملاضرين الذينأن    واحملاضرين يرونتباينا واسعا بني وجهات نظر الطلبة واحملاضرين حول واقع املعلم واملعلم املثايل، وأن الطلبة  

خصائص الطلبة وتصوراهتم حول  ليست هناك عالقة قوية بني  ة، وأنه  سنوات قليلة من اخلربة أقل هيمنة من زمالئهم األکثر خرب 
 . 4أمناط التواصل بني احملاضرين

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

 . 5سيطرة نقص الدافع الداخلي عند الطلبة يف تعلم اللغة 
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توجيه  من هذا املنظور كان  و   ،6ضمن دراسة تعلم اللغة الثانية، يشري الدافع إىل )اجلمع بني اجلهد والرغبة يف حتقيق هدف تعلم اللغة(
 integrativeالتكاملي )  أوال التوجه  :يف البداية، مت اقرتاح فئتني من األهداف  اللغة الثانية، الدافع من قبل بعض األهداف حنو تعلم

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

  التوجه التكاملي واملواقف اإلجيابية جتاه جمتمع اللغة الثانية، رأى كاردنر والمربت أن األفراد مع هذا التوجه سوف يظهرون املزيد من 
 .8اجلهد يف التعلم، ومن مثّ حتقيق أكرب لكفاءة اللغة الثانية من األفراد مع التوجه الفعال

إىل مناذج حتفيزية   (integrative motiveاك بعض التحول يف االهتمام ابلدافع التكاملية )يف السنوات األخرية، كان هن
(motivational paradigms)   النتائج بعض  اللغة، وقد نشأ البحث عن منوذج جديد، بسبب  تعلم  الدافع يف  لفهم  أخرى 

وفضال عن ذلك، يرى العديد من   ،9اإلجناز يف اللغة الثانية امللتبسة فيما يتعلق أبمهية التوجه التكاملي والتوجه الفعال إىل الدافع و 
العلماء أن أسباب أخرى لتعلم اللغة الثانية، تتعلق بسياق الفصول الدراسية، وقد ال تقل أمهيته عن التوجه التكاملي ومن مث تستدعي  

على سبيل املثال، سرد أكسفورد وشريين عددا من األسباب لتعلم اللغة الثانية، مبا يف ذلك التحفيز  .10مزيدا من االهتمام التجريب 
 showing؛ والتباهي إىل األصدقاء )(personal challenge)؛ والتحدي الشخصي  (intellectual stimulation)   الفكري

off to friends)( ؛ واجلاذبية مع جوانب اللغةlanguage fascination with aspects of the)11،   وقد أشار دورنيي إىل
 .12أن احلاجة إىل اإلجناز والرغبة يف التحفيز هي حمفزات قوية 

بقائمة احملفزات، على الرغم من أن هذه اآلراء قد دفعت كثريا من النقاش واملناظرات   (1991)يهتم كروكس وسشميدت  
وكان من أحد أهداف هذه    .14وكان هناك جهد قليل نسبيا لفحص مناذج جتريبية   ، 13غ النظرية حول ضرورة وفائدة خمتلف الصي

من ديسي وراين لدراسة الدافع يف تعلم   (Self-Determination Theoryالدراسة هو النظر إىل تطبيق نظرية تقرير املصري ) 
 .15اللغة الثانية، والتمييز بني الدوافع الداخلية واخلارجية اليت أدىل هبا ديسي وراين مفيد جدا لفهم دافع التعلم للغة الثانية

 
 (Self-Determination Theory. نظرية تقرير املصري )1

يشري إىل أداء    (intrinsic motivation)  الدافع الذايت أو الداخليفإن    ،16الدافعوفقا لنهج تقرير املصري من ديسي وراين عن  
النشاط ببساطة للمتعة واالرتياح الذي يصاحب العمل، وتستمد مشاعر املتعة هذه من تلبية االحتياجات الفطرية للكفاءة وتقرير  

شاط؛ ألهنم اختاروا ذلك طوعا، وألن النشاط ميثل حتداي  فاألشخاص الذين لديهم دافع داخلي يشعرون أبهنم يقومون بن ؛17املصري
ويعترب هذا النوع من الدافع على درجة عالية من التحديد الذايت؛ مبعىن    .لكفاءاهتم احلالية، ويتطلب منهم استخدام قدراهتم اإلبداعية 

ي أن السبب يف القيام هبذا النشاط يرتبط فقط ابملشاعر اإلجيابية الفرد أثناء أداء املهمة، ومثال هلذا النوع من الدافع هو الطالب الذ
 .ية جيد فرحة يف تعلم طريقة جديدة للتعبري عن الفكرة يف اللغة الثان

أما السلوكيات اليت حتركها دوافع خارجية فهي تلك السلوكيات اليت يتم تنفيذها ليس بسبب املصلحة املتأصلة يف النشاط؛ 
ولكن من أجل التوصل إىل هناية فعالة، حبيث يكون مصدر التنظيم خارجا عن النشاط يف حد ذاته، ويعتقد الباحثون يف األصل 

هناك أنواع خمتلفة من الدوافع اخلارجية،    ،18دم تقرير املصري يف السلوكيات املنجزة، يف اآلونة األخريةأن الدافع اخلارجي يعين ضمنا ع
 بعضها استيعااب داخليا يف مفهوم الذات أكثر من غريها؛ أي بعضها أكثر حتديدا للذات من غريها. 

حيث إن درجة تقرير املصري تصنف على   ؛19ريبيانيف جمال التعليم، مت متييز ثالثة مستوايت من الدوافع اخلارجية، اثنان جت
، واثلثا التنظيم (Introjected Regulation)، واثنيا التنظيم غري الواعي  (External Regulationأهنا أوال تنظيم خارجي )

. يف املرحلة األوىل، يشري التنظيم اخلارجي إىل السلوك الذي يتم حتديده من خالل وسائل  (Identified Regulationاملعّرف )
خارجية للفرد، مثل املكافأة أو العقوبة امللموسة، ويتضمن القيام ابلسلوك من أجل احلصول على الصحة وجتنب العقاب، على 

احلصول على االئتمان ابلطبع أو كسب ثناء املعلم سيتم وصفها    سبيل املثال، فإن الطالب الذي جيتهد يف تعلم اللغة الثانية بغرض 
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اللغة الثانية ينظم متاما من قبل حاالت الطوارئ خارج الفرد، ومن املتوقع أن ينخفض  أبهنا منظمة خارجيا؛ ألن السبب يف تعلم
إن التنظيم غري الواعي ميثل أسبااب ألداء نشاط  جهد الطالب واملشاركة يف تعلم اللغة عند إزالة هذا السبب؛ أما يف املرحلة الثانية، ف

أكثر استيعااب داخليا من التنظيم اخلارجي، وتتعلق هذه األسباب أبداء نشاط استجابة لنوع من الضغط الذي استوعبه الفرد، وعلى 
و أن الطالب الذي يبذل جهدا يف سبيل املثال، فإن الطالب الذي يقوم بواجبه املنزيل يف اللغة الثانية سيشعر ابلذنب إذا مل ينجزه أ

التعلم إلقناع اآلخرين بكفاءته؛ فالتعلم حيدث طاملا أن الطالب يشعر ابحلاجة إىل احلد من الشعور ابلذنب أو إىل حتقيق الذات؛   
وأن الطالب   ،20االفرد يف أداء السلوك؛ ألنه يرى أن النشاط يستحق اهتماما شخصي وأما التنظيم املعرف يف املرحلة الثالثة، فيقرره

ويف هذه احلالة، يتوقع من    الذي يشعر حباسة ثقافية قد يعرض لغة التعلم بشكل إجيايب؛ ألنه يساعد على دعم هذا اهلدف القيم،
 .الطالب أن يستمر يف عملية التعلم طاملا أنه يعتربها  ذات قيمة 

 
 الثانية. أمهية الدوافع الداخلية واخلارجية يف تعلم اللغة 2

وقد تبني أن األنواع الفرعية للدافع   ،22واألداء األكادميي العايل  ،21لقد ارتبطت الزايدة يف الدوافع الذاتية اهتماما كبريا ابملواد الدراسية 
األدلة التجريبية   يف الواقع فإن بعض  .24واملثابرة  ،23اخلارجي ترتبط ارتباطا تفاضليا ابملتغريات التعليمية مثل اجلهد واملشاعر اإلجيابية

للغة الثانية؛ على سبيل املثال، تشري   تشري إىل أن التمييز بني األهداف اجلوهرية واخلارجية ميكن استخدامها يف التنبؤ بنتائج التعلم
؛ أي أن يكونوا  إىل أن الطلبة املستمرين ابلدراسة مييلون إىل أن يكونوا أكثر دافعية يف تعلم اللغة من أجل اللغة  25نتائج دراسة راماج

متحمسني أكثر من الطلبة الذين يقررون التوقف عن دراسة اللغة، وميكن أن يتسم الطلبة الذين يقررون التوقف عن دراسات اللغة 
ابهتمامهم األقوى يف تعلم اللغة ألهداف أخرى، على سبيل املثال لالئتمان األكادميي؛ أي أن يكون لديهم دوافع خارجية أكثر  

 .الذين يواصلون دراسة اللغةمن الطلبة 
 الثانية   اللغة  مهاراتيقول كامدا أبن االهتمام األساسي الذي يعرف مبدى حب الشخص اللغة الثانية، يرتبط ابكتساب  

مهاريت االستماع والكالم، وهو خارج عن املتطلبات اخلارجية مثل القراءة والكتابة ملتطلبات االمتحان. وأثبتت الدراسة يف مناذج   مثل
لكاردنر عن الدافع لتعلم اللغة، مرارا وتكرارا وتوافر صلة بني املواقف اإلجيابية    (socioeducational modelتعليمية )-اجتماعية 

 واإلجناز يف اللغة الثانية وما يتصل هبا.  حنو حالة التعلم
 

 أمناط السلوك الشخصي ومنط االتصال . 3
وهي كثريا ما يقاس   ؛26مت التفكري يف أمناط السلوك الشخصي منذ زمن طويل، ومنط االتصال بوصفها مكوانت هامة لفعالية املعلم

ومن اجلوانب اهلامة يف بيئة التعلم طبيعة التواصل بني احملاضرين   ،27هبا يف إجناز الطلبة، وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا جبودة البيئة الصفية 
دين؛ األول قدم منوذج لريي ألمناط السلوك الشخصي إطار القياس للدراسة، وهو ينص يف األساس أن الناس يتواصلون وفقا لبعوالطل

( والتقدمي  اهليمنة  واملعارضة  Dominance-Submissionبعد  التعاون  بعد  والثاين  التواصل،  على  يسيطر  الذي   )
(Cooperation-Opposition  الذي يقدم كم التعاون هناك بني الناس الذين يتواصلون، وأن )  مجيع االتصاالت البشرية ميكن

 . ورينأن تكون بيانية ابستخدام هذين البعدين حم
أن تصورات الطلبة عن أمناط السلوك الشخصي  ( يف هولندا  Levy( وليفي )Wubbelsالبحث السابق لوبلز )  أثبت

أن تصورات الطلبة ترتبط أبدائهم   28ووبلز، وبريكلمانز، وهريمانز  .للمعلمني هي جانب مهم من جوانب البيئة التعليمي، وأثبت
من قبل املعلم   ( understandingوالتفاهم )(  friendlyوالسلوك الودي )  (leadershipالتعليمي املعريف والعاطفي، وأن القيادة )

( املؤكد  غري  السلوك  أن  حني  يف  الطلبة،  أبداء  إجيابيا  ارتباطا  )(uncertainترتبط  مستاء   ،dissatisfied)  وحتذير  ،
(admonishing.ترتبط سلبا ) 
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 . منط التواصل بني احملاضرين وتقرير املصري4
 .ة وفقا لنظرية تقرير املصري، يتأثر النمط التحفيزي أو التوجه ابلبيئة االجتماعية اليت تؤثر يف التصورات الذاتية للكفاءة واالستقاللي

يف حالة تعلم اللغة يكون املعلم الشخص الرئيس الذي يؤثر يف هذه التصورات؛ ولذلك فإن الطريقة اليت يتفاعل هبا املعلمون مع 
وتظل التصورات الذاتية الستقاللية والكفاءة عالية إىل  ،  الطلبة، أي أسلوهبم التواصلي، قد تكون مرتبطة ابلتوجه التحفيزي للطلبة 

احملاضرين الذين يتواصلون مع   .قراراهتم اخلاصة بشأن تعلمهم، ويتم تزويدهم بتعليقات واضحة حول تقدمهم  حد أن يتخذ الطلبة 
الطلبة بطريقة تدعم هذه التصورات الذاتية، ومن املرجح يف ضوء ذلك أن يكون الطلبة يف دوافع داخلية؛ وعلى العكس من ذلك، 

تبداديني يعتقدون أبمنهم مل حيصلوا على تغذية راجعة مفيدة يف تقدم إحساسهم،  فإن الطلبة الذين جيدون معلميهم مسيطرين أو اس
وسيفقدون تقرير املصري والكفاءة يف عملية التعلم؛ وهلذا فإهنم يبذلون اجلهد يف تعلم املادة فقط للسماح هلم يف اجتياز االختبارات  

 والواجبات املطلوبة منهم، ومن مث يتخرجون يف اجلامعة.
 

 ئج الدراسة: أ. نتا
اجلامعة  ومعلماهتا يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف العربية  اللغة  معلمي مجيع من الدراسة  جمتمع تكونيجمتمع الدراسة وعيناهتا: -

(  500) ومعلمة، ومجيع الطلبة من نفس القسم واجلامعة والبالغ عددهم  معلماً  (25) اإلسالمية العاملية مباليزاي والبالغ عددهم
 طالب وطالبة. 

طالباً وطالبة اختريوا ابلطريقة العشوائية    (30)من احملاضرين واملعلمات و  (5)فردا وبواقع  (  35الدراسة من )  وتتكون عينات
لفئة الطلبة من جمتمع الدراسة.    %6و  ،%20  يل لفئة احملاضرينالبسيطة من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. وبلغت نسبة التمث

 .الدراسة  عينة  أفراد توزيع يبني 1واجلدول 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة 1جدول 

 النسبة املئوية )%( العدد  اجلنس املستجيب
 طالب

 % من جمتمع الدراسة( 6)
 50 15 ذكر

 50 15 أنثى 

 100 30 اجملموع

 معلم
 جمتمع الدراسة% من 20

 60 3 ذكر

 40 2 أنثى 

 100 5 اجملموع
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 نتائج الدراسة 
بني وجهة نظر حماضري اللغة العربية وحماضراهتا ووجهة نظر طلبة قسم هل توجد فروق  لإلجابة عن السؤال األول للدراسة: "

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

 
 منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة ( وجهات نظر احملاضرين واحملاضرات حول 2جدول )

 بند الرقم 
جمموع  
 املتوسط  األرقام

االحنراف  
 املعياري

1 
املنزلية جيعل   ابلواجبات  القيام  يظهر كيفية  الذي  املعلم 

 0.55 3.60 18 الطلبة يتعلمون اللغة أكثر. 

2 

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

 سيشعر ابإلمث إذا مل يكن جاداً يف تعلم اللغة.
17 3.40 0.55 

3 

أثناء   الطلبة  مع  ميزح  يعرف كيف  الذي  الودود  املعلم 
تعلم   للرضا الذايت التدريس جيعلهم حريصني على  اللغة 

 يف اكتشاف أشياء جديدة.
17 3.40 0.55 

4 

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

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

5 

يكملون   الطلبة  جيعل  الصارم  يف املعلم  املنزلية  واجباهتم 
 الوقت احملدد.

 
15 3.00 0.00 

6 
تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من 

 0.89 1.60 8 املعلم مهم لتطور شخصي 

7 
املعلم سريع الغضب يف الفصل جيعل الطلبة يتعلمون اللغة  

 0.84 1.80 9 جبد ويكتسبوهنا بسرعة. 

8 

ما   غالباً  الذي  أداء  املعلم  عدم  على  الطلبة  يعاقب 
الواجبات املنزلية جيعلهم يتعلمون اللغة جبد؛ ألهنم سوف 

 خيجلون إذا عوقبوا.
12 2.40 0.55 

9 
املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف  

 0.71 3.00 15 الفصل جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة.

10 

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

 واحلصول على وظيفة مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً.
13 2.60 0.55 
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11 
ال يفهمون ويساعدهم   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة 

 0.55 3.60 18 يف التعلم يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم شيء ما.

12 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات  
التعلم،   اهتمامهم يف  إىل زايدة  يؤدي  الطلبة  مع  املنزلية 
ومن مث حتقيق أملهم يف احلصول على وظيفة مع راتب 

 جيد مستقبال.

17 3.40 0.55 

13 
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون  

 0.84 1.80 9 ابلتعلم يف الفصل. 

14 

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

 احلصول على فوائد التعلم.
9 1.80 0.45 

15 
إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى الطلبة  

 0.71 2.00 10 دراستهم يف الفصل. يف التعلم، فإنه جيعل الطلبة حيّسنون  

16 

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

 
11 2.20 1.30 

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

جمموع   بند الرقم 
االحنراف   املتوسط  األرقام

 املعياري

1 
املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة  

 0.63 3.50 105 يتعلمون اللغة أكثر. 

2 

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

 جاداً يف تعلم اللغة. ابإلمث إذا مل يكن 
105 3.50 0.63 

3 

املعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس 
للرضا الذايت يف اكتشاف  اللغة  تعلم  جيعلهم حريصني على 

 أشياء جديدة.
111 3.70 0.60 

4 

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

 أعماهلم حىت ولو خارج الفصل.
113 3.77 0.43 

5 
املعلم الصارم جيعل الطلبة يكملون واجباهتم املنزلية يف الوقت 

 0.81 3.37 101 احملدد.
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6 
تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم 

 1.01 2.23 67 مهم لتطور شخصي 

7 
اللغة   يتعلمون  الطلبة  الفصل جيعل  الغضب يف  املعلم سريع 

 0.87 2.17 65 جبد ويكتسبوهنا بسرعة. 

8 

املعلم الذي غالباً ما يعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات 
املنزلية جيعلهم يتعلمون اللغة جبد؛ ألهنم سوف خيجلون إذا 

 عوقبوا. 
76 2.53 0.94 

9 
الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل املعلم الذي يعطي  

 0.56 3.40 102 جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة.

10 

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

 وظيفة مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً. 
93 3.10 0.76 

11 
ال يفهمون ويساعدهم يف  املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة 

 0.63 3.53 106 التعلم يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم شيء ما.

12 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية  
مع الطلبة يؤدي إىل زايدة اهتمامهم يف التعلم، ومن مث حتقيق 

 احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال.أملهم يف 
100 3.33 0.80 

13 
يستمتعون  للطلبة جيعلهم  املهام  يعرف يقرر  الذي ال  املعلم 

 0.92 2.10 63 ابلتعلم يف الفصل. 

14 

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

 على فوائد التعلم.
69 2.30 0.84 

15 
إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى الطلبة يف 

 0.81 2.63 79 التعلم، فإنه جيعل الطلبة حيّسنون دراستهم يف الفصل. 

16 
ينتقدهم  يريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم عندما

 0.73 2.77 83 املعلم. 
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( من احملاضرين واملعلمات اختريوا ابلطريقة العشوائية البسيطة من اجلامعة اإلسالمية العاملية  5الدراسة من )   عينة   تتكون
: "املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون 1يف الفقرة    3.60مباليزاي،  واملتوسط احلسايب األعلى هو  

يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة    يريد الطالب أن يكون قادرا  على أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندما: "4"، والفقرة  اللغة أكثر
ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم  املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة " 11، والفقرة  "ولو خارج الفصل  هلم يف أعماهلم حىت  ومساعدا
تعلم اللغة يف الفصل الصامت : "6  الفقرةيف    1.60. واملتوسط احلسايب األدىن هو  "شيء مااحلصول على املتعة يف فهم    يلهمهم

 ". بسبب أن الطلبة خيافون من املعلم مهم للتطور شخصي
( طالباً وطالبة اختريوا ابلطريقة العشوائية البسيطة من اجلامعة اإلسالمية 30الدراسة من الطلبة فتتكون من )  أما عينة 

: "يريد الطالب أن يكون قادرا على أن يتكلم اللغة العربية خصوصا 4يف الفقرة    3.77ليزاي، واملتوسط احلسايب األعلى هو  العاملية مبا
يف   2.10"، واملتوسط احلسايب األدىن هو  عندما يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا هلم يف أعماهلم حىت ولو خارج الفصل

 ".املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل املعلم الذي يقرر: "13 الفقرة
( يبنّي فرق املتوسط احلسايب األعلى واألدىن بني وجهات نظر حماضرين وحماضرات اللغة العربية والطلبة حول 4اجلدول )

 . منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة 
 

 املتوسط احلسايب األدىن احلسايب األعلىاملتوسط  عينة الدراسة

حماضرين  5
 وحماضرات

(3.60 ) 

القيام 1الفقرة   يظهر كيفية  الذي  "املعلم   :
ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة  

 ". أكثر
يريد الطالب أن يكون الشخص  : "4الفقرة  

الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا 
مع    عندما ابلطلبة يتعلم  حقا  مهتم  معلم 

حىت  ومساعدا أعماهلم  يف  خارج    هلم  ولو 
 ".الفصل

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

 ". ما

(1.60 ) 

تعلم اللغة يف الفصل : "6 الفقرة
الصامت بسبب الطلبة خيافون من 

 ".املعلم مهم للتطور شخصي

 طلبة 30

(3.77 ) 

يريد الطالب أن يكون الشخص  : "4الفقرة 
الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا 

يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة  عندما
ولو خارج   هلم يف أعماهلم حىت ومساعدا

 ".الفصل

(2.10 ) 

املعلم الذي يقرر املهام  : "13 الفقرة
جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف للطلبة 

 "الفصل
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بني وجهة نظر حماضري اللغة العربية ووجهة نظر حماضرات اللغة هل توجد فروق  لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة: "
منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي  العربية يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول  

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

 بند الرقم 
جمموع  
 املتوسط  األرقام

االحنراف  
 املعياري

1 
الطلبة  جيعل  املنزلية  ابلواجبات  القيام  يظهر كيفية  الذي  املعلم 

 0.58 3.67 11 يتعلمون اللغة أكثر. 

2 

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

 جاداً يف تعلم اللغة. 
10 3.33 0.58 

3 
املعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم 
 0.00 3.00 9 حريصني على تعلم اللغة للرضا الذايت يف اكتشاف أشياء جديدة. 

4 

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

 خارج الفصل. 
10 3.33 0.58 

 0.00 3.00 9 املعلم الصارم جيعل الطلبة يكملون واجباهتم املنزلية يف الوقت احملدد.  5

6 
الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم مهم  تعلم اللغة يف 

 1.00 2.00 6 لتطور شخصي 

7 
جبد   اللغة  يتعلمون  الطلبة  جيعل  الفصل  يف  الغضب  سريع  املعلم 

 1.00 2.00 6 ويكتسبوهنا بسرعة.

8 
املعلم الذي غالباً ما يعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية 

 0.58 2.33 7 جبد؛ ألهنم سوف خيجلون إذا عوقبوا.جيعلهم يتعلمون اللغة 

9 
الفصل   يف  أصدقائهم  مع  ملناقشة  وقتا  الطلبة  يعطي  الذي  املعلم 

 0.58 2.67 8 جيعلهم يتمتعون بتعلم اللغة.

10 

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

 مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً.
7 2.33 0.58 

11 
ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم  املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة 

 0.58 3.33 10 يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم شيء ما.

12 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع 
الطلبة يؤدي إىل زايدة اهتمامهم يف التعلم، ومن مث حتقيق أملهم يف 

 احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال.
9 3.00 0.00 
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13 
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم 

 0.58 1.33 4 يف الفصل. 

14 

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

 التعلم.
5 1.67 0.58 

15 
إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى الطلبة يف التعلم،  

 0.58 2.33 7 فإنه جيعل الطلبة حيّسنون دراستهم يف الفصل.

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

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

 األرقام
االحنراف   املتوسط 

 املعياري
ابلواجبات   1 القيام  يظهر كيفية  الذي  الطلبة املعلم  جيعل  املنزلية 

 يتعلمون اللغة أكثر. 
7 3.50 0.71 

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

 جاداً يف تعلم اللغة. 

7 3.50 0.71 

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

8 4.00 0.00 

يريد الطالب أن يكون قادراً أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندما  4
يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة 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
تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم مهم   6

 لتطور شخصي 
2 1.00 0.00 

جبد   7 اللغة  يتعلمون  الطلبة  جيعل  الفصل  يف  الغضب  سريع  املعلم 
 ويكتسبوهنا بسرعة.

3 1.50 0.71 

املعلم الذي غالباً ما يعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية  8
 جيعلهم يتعلمون اللغة جبد؛ ألهنم سوف خيجلون إذا عوقبوا.

5 2.50 0.71 

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

7 3.50 0.71 

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

 مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً.

6 3.00 0.00 
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ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم  املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة  11
 املتعة يف فهم شيء ما.يلهمهم احلصول على 

8 4.00 0.00 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع  12
الطلبة يؤدي إىل زايدة اهتمامهم يف التعلم، ومن مث حتقيق أملهم يف 

 احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال.

8 4.00 0.00 

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

5 2.50 0.71 

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

 التعلم.

4 2.00 0.00 

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

3 1.50 0.71 

 2.12 2.50 5 ينتقدهم املعلم.  يريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم عندما 16
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املتوسط و حماضرين اختريوا ابلطريقة العشوائية البسيطة من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ( 3) الدراسة من  تتكون عينة 
هو األعلى  الفقرة   3.67  احلسايب  أكثر 1  يف  اللغة  يتعلمون  الطلبة  املنزلية جيعل  القيام ابلواجبات  يظهر كيفية  الذي  "املعلم   :  ،"

  عينة"؛ أما املعلم الذي يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل: "13 يف الفقرة 1.33واملتوسط احلسايب األدىن هو 
( اختريات ابلطريقة العشوائية البسيطة من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، وكان 2) الدراسة من احملاضرات فكانت حماضرتني اثنتني  

الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريصني    علم الودود"امل  :3  الفقرةيف    4.00  املتوسط احلسايب األعلى هو
يريد الطالب أن يكون قادراً أن يتكلم اللغة العربية خصوصا "  :4  "، ويف الفقرةعلى تعلم اللغة للرضا الذايت يف اكتشاف أشياء جديدة

املعلم الذي يدرك بسرعة "  :11  "، ويف الفقرةلو خارج الفصلو   هلم يف أعماهلم حىت  يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا  عندما
الطلبة  التعلم يلهمهم أن  الفقرة"احلصول على املتعة يف فهم شيء ما  ال يفهمون ويساعدهم يف  املعلم املنفتح : "12  ، وأيضا يف 

التعلم ومن مث حتقيق أملهم يف احلصول على للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زايدة اهتمامهم يف  
الطلبة    تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب أن":  6  يف الفقرة  1.00  . واملتوسط احلسايب األدىن هو"وظيفة مع راتب جيد مستقبال

 ". خيافون من املعلم مهم للتطور الشخصي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 حماضرين 3
(3.67 ) 

الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية : "املعلم 1الفقرة 
 " جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر 

(1.33 ) 
املعلم الذي  ال  : "13الفقرة 

يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم 
 " يستمتعون ابلتعلم يف الفصل

 حماضراتن  2

(4.00 ) 
الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء  : "املعلم الودود3 الفقرة

علهم حريصون على تعلم اللغة للرضا الذايت يف التدريس جي
 "اكتشاف أشياء جديدة

يريد الطالب أن يكون قادراً أن يتكلم اللغة العربية : "4الفقرة 
هلم  يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا خصوصا عندما

 " ولو خارج الفصل يف أعماهلم حىت
ال يفهمون  الطلبة املعلم الذي يدرك بسرعة أن : "11الفقرة 

احلصول على املتعة يف فهم شيء  ويساعدهم يف التعلم يلهمهم
 " ما

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري  : "12الفقرة 
الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زايدة اهتمامهم يف التعلم، 

ومن مث حتقيق أملهم يف احلصول على وظيفة مع راتب جيد 
 "مستقبال

(1.00 ) 
تعلم اللغة يف  : "6الفقرة 

الفصل الصامت بسبب الطلبة  
خيافون من املعلم مهم للتطور 

 " الشخصي

 
بني وجهة نظر الطلبة ووجهة نظر الطالبًات يف قسم اللغة   هل توجد فروقلإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة: "

؟".  منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبةالعربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول  
ت نظر طالبات اللغة العربية حول هذه نتيجة وجها ( يبني9نتيجة وجهات نظر طالب اللغة العربية واجلدول ) ( يبني8اجلدول )
 القضية.

 
 
 
 
 
 

 منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبة( وجهات نظر طالب اللغة العربية حول 8جدول )
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جمموع   بند الرقم 
االحنراف   املتوسط  األرقام

 املعياري

1 
املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون  املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات  

 0.51 3.40 51 اللغة أكثر. 

2 

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

 جاداً يف تعلم اللغة. 
54 3.60 0.51 

3 
الطلبة أثناء التدريس جيعلهم املعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع 

 0.63 3.60 54 حريصني على تعلم اللغة للرضا الذايت يف اكتشاف أشياء جديدة. 

4 

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

6 
تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم مهم 

 1.11 2.33 35 لتطور شخصي 

7 
جبد   اللغة  يتعلمون  الطلبة  جيعل  الفصل  يف  الغضب  سريع  املعلم 

 0.91 2.40 36 ويكتسبوهنا بسرعة.

8 
ما يعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات املنزلية  املعلم الذي غالباً 

 0.82 2.67 40 جيعلهم يتعلمون اللغة جبد؛ ألهنم سوف خيجلون إذا عوقبوا.

9 
املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل جيعلهم 

 0.62 3.33 50 يتمتعون بتعلم اللغة.

10 

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

 مرموقة يف نفس اجملال مستقبالً.
47 3.13 0.64 

11 
ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم  املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة 

 0.72 3.33 50 املتعة يف فهم شيء ما.يلهمهم احلصول على 

12 

مع  املنزلية  الواجبات  غري  أخرى  أشياء  عن  للحديث  املنفتح  املعلم 
الطلبة يؤدي إىل زايدة اهتمامهم يف التعلم، ومن مث حتقيق أملهم يف  

 احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال.
50 3.33 0.72 

13 
للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف  املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام  

 1.11 2.33 35 الفصل.

14 

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

 التعلم.
39 2.60 0.91 
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15 
الطلبة يف التعلم، إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم احملرز لدى  

 0.90 2.67 40 فإنه جيعل الطلبة حيّسنون دراستهم يف الفصل.

 0.76 3.00 45 ينتقدهم املعلم.  يريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم عندما 16

 
 واخلارجي عند الطلبةمنط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي : وجهات نظر طالبًات اللغة العربية حول 9جدول 

 بند الرقم 
جمموع  
 املتوسط  األرقام

االحنراف  
 املعياري

1 
املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون  

 0.74 3.60 54 اللغة أكثر. 

2 

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

 يف تعلم اللغة.
51 3.40 0.74 

3 
املعلم الودود الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم 

 0.56 3.80 57 حريصني على تعلم اللغة للرضا الذايت يف اكتشاف أشياء جديدة. 

4 

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

6 
الطلبة   بسبب  الصامت  الفصل  يف  اللغة  مهم  تعلم  املعلم  من  خيافون 

 0.92 2.13 32 لتطور شخصي 

7 
جبد   اللغة  يتعلمون  الطلبة  جيعل  الفصل  يف  الغضب  سريع  املعلم 

 0.80 1.93 29 ويكتسبوهنا بسرعة.

8 
املنزلية  الواجبات  أداء  عدم  على  الطلبة  يعاقب  ما  غالباً  الذي  املعلم 

 1.06 2.40 36 عوقبوا.جيعلهم يتعلمون اللغة جبد؛ ألهنم سوف خيجلون إذا 

9 
املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم يف الفصل جيعلهم  

 0.52 3.47 52 يتمتعون بتعلم اللغة.

10 

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

 يف نفس اجملال مستقبالً.
46 3.07 0.88 

11 
الطلبة  أن  التعلم  املعلم الذي يدرك بسرعة  ال يفهمون ويساعدهم يف 

 0.46 3.73 56 يلهمهم احلصول على املتعة يف فهم شيء ما.

12 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة  
اهتمامهم يف التعلم، ومن مث حتقيق أملهم يف احلصول يؤدي إىل زايدة  

 على وظيفة مع راتب جيد مستقبال.
50 3.33 0.90 
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13 
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف  

 0.64 1.87 28 الفصل.

14 
اإلذن،  املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك يف مجيع أحناء الفصل دون طلب  
 0.65 2.00 30 جيعلهم يشعرون ابحلرية، وسيحاولون احلصول على فوائد التعلم.

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

 0.74 2.60 39 جيعل الطلبة حيّسنون دراستهم يف الفصل.

 0.64 2.53 38 ينتقدهم املعلم.  عندمايريد الطلبة أن يقوموا أبفضل أداء يف التعلم  16
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( طالباً اختريوا ابلطريقة العشوائية البسيطة من اجلامعة اإلسالمية  15( من الطلبة ومنهم )30الدراسة من )  تكونت عينة 
: "يريد الطالب أن يكون قادراً أن يتكلم اللغة العربية خصوصاً  4  الفقرةيف    3.73العاملية مباليزاي، وأن املتوسط احلسايب األعلى هو  

يف   2.33، واملتوسط احلسايب األدىن هو  "ولو خارج الفصل  هلم يف أعماهلم حىت  لطلبة ومساعداً يتعلم مع معلم مهتم حقا اب  عندما
املعلم الذي ال : "13"، ويف الفقرة تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم مهم للتطور الشخصي: "6الفقرة 

 .  "لفصليعرف يقرر املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف ا
( طالبة اخرتن ابلطريقة العشوائية البسيطة من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، وكان 15أما عينات الطالبات فكانت )

الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريصني    : "املعلم الودود3  الفقرةيف    3.80املتوسط احلسايب األعلى هو  
يريد الطالب أن يكون قادراً أن يتكلم اللغة العربية خصوصا  : "4" ويف الفقرة  ضا الذايت يف اكتشاف أشياء جديدةعلى تعلم اللغة للر 

يف   1.87"، واملتوسط احلسايب األدىن هو  ولو خارج الفصل  هلم يف أعماهلم حىت  يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا  عندما
 ."املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل املعلم الذي ال يعرف يقرر: "13الفقرة 

( فرق املتوسط احلسايب األعلى واألدىن بني وجهات نظر طالب وطالبًات اللغة العربية حول خصائص املعلم 10اجلدول )
 الفعال هلذه اللغة 

 املتوسط احلسايب األدىن املتوسط احلسايب األعلى عينة الدراسة

 طالباً  15

(3.73 ) 

: "يريد الطالب أن يكون الشخص الذي 4 الفقرة
يتعلم   ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندما

هلم يف   مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا
 "ولو خارج الفصل أعماهلم حىت

(2.33 ) 

تعلم اللغة يف الفصل الصامت : "6الفقرة 
بسبب الطلبة خيافون من املعلم مهم لتطور  

 "شخصي
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام : "13الفقرة 

 ."للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل

 طالبة 15

(3.80 ) 

الذي يعرف كيف ميزح   : "املعلم الودود3 الفقرة
مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريصون على  

تعلم اللغة للرضا الذايت يف اكتشاف أشياء 
 " جديدة

كون الشخص الذي يريد الطالب أن ي: "4الفقرة 
يتعلم   ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندما

هلم يف   مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا
 ".ولو خارج الفصل أعماهلم حىت

 

(1.87 ) 

املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام : "13الفقرة 
 "للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل

 
 
 
 

 املناقشة 
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: أظهرت نتائج هذا السؤال أن وجود فروق بني وجهة نظر حماضري اللغة العربية وحماضراهتا  نتائج السؤال األولأوال: مناقشة  
منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول  

 . واخلارجي عند الطلبة 
املعلم القادر عن .  احملاضرون أن املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثريتفق  

وهم أيضا يتفقون . صفة القيادة ويشجع الدافع الداخلي عند الطلبة يف تعلم اللغة بشرح كيفية عمل الواجبة املنزيل إىل الطلبة ميتلك 
  يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا  الشخص الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندما  أن الطالب يريد أن يكون

ويوافق احملاضرون   .يشجع الدافع اخلارجي لدى الطلبة يف تعلم اللغة. صفة الودود عند املعلم سولو خارج الفصل  هلم يف أعماهلم حىت
احلصول على املتعة يف فهم شيء  ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم يلهمهم الطلبة  إدراك املعلم بسرعة أن أن منط التواصل من خالل

 .تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم مهم لتطور شخصيوال يوافق احملاضرون عن فكرة  .ما
يتعلم مع معلم   العربية خصوصا عندماوأما يوافق الطلبة أن الطالب يريد أن يكون الشخص الذي ميكن أن يتكلم اللغة  

هذا يساوي بوجهة النظر عند احملاضرين ألن ال شك املعلم  .  ولو خارج الفصل  هلم يف أعماهلم حىت  مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا
ب عند الطلبة وسيشجع الدافع عندهم يف تعلم اللغة  م، ال جيعلهم املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام هل أن  ويعتقد الطلبة  .  الودود حيح

 .يستمتعون ابلتعلم يف الفصل، ألن الطلبة سيحرتمون املعلم الذي يتصف بصفة القيادة أكثر
: أظهرت نتائج هذا السؤال أن وجود فروق بني وجهة نظر حماضري اللغة العربية ووجهة اثنيا: مناقشة نتائج السؤال الثاين

منط التواصل بني احملاضرين والدافع نظر حماضرات اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول  
 . الداخلي واخلارجي عند الطلبة 
صفة القيادة عند .  املعلم الذي يظهر كيفية القيام ابلواجبات املنزلية جيعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر   يتفق احملاضرون أن

وهذا يعاكس بشيء .  املعلم الذي قادرا على شرح كيفية عمل الواجبات املنزيل سيشجع الدافع الداخلي لدى الطلبة يف تعلم اللغة
املهام للطلبة جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل، ألن الطلبة سوف يعطي اهتمامهم   مل يتفقوا فيه وهو املعلم الذي ال يعرف يقرر

 .ويعتقد معلميهم أكثر لو احملاضرين يتصفون بصفة القيادة
الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريصون على تعلم اللغة   املعلم الودودوأما تتفق احملاضرات أن  

. املعلم الودود سيكون حمبواب لدى الطلبة ألهنم ال يشعرون ابخلوف للتكلم أو للتبادل األفكار اكتشاف أشياء جديدة  للرضا الذايت يف
الطالب يريد أن مع هذا املعلم، حىت يشجع الدافع الداخلي لدى الطلبة يف اكتشاف أشياء جديدة عن اللغة. وتوافق احملاضرات أن  

  هلم يف أعماهلم حىت   يتعلم مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا  يتكلم اللغة العربية خصوصا عندمايكون الشخص الذي ميكن أن  
احلصول على املتعة   ال يفهمون ويساعدهم يف التعلم يلهمهم املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبةوتعتقد أيضا أن  .  ولو خارج الفصل
ما فهم شيء  ع.  يف  الطلبة  لدى  الداخلي  الدافع  التعلمسيزيد  عند  املتفاهم وسيشعرون ابلفرح  املعلم  مع  يتعلمون  وتوافق   .ندما 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إىل زايدة اهتمامهم يف التعلم ومن مث احملاضرات أن  
ة تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون احلصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال، ومل توافق بفكر   أملهم يفحتقيق  

 . من املعلم مهم لتطور شخصي
الثالث السؤال  نتائج  مناقشة  نظر اثلثا:  الطلبة ووجهة  نظر  بني وجهة  فروق  أن وجود  السؤال  هذا  نتائج  أظهرت   :

منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي  الطالبًات يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول  
 عند الطلبة. 

يتعلم مع   ن الشخص الذي ميكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندمايرى الطلبة والطالبًات أن الطالب يريد أن يكو 
يقرتبون من  عند املعلم مهمة ألن جتعل الطلبة  دودصفة ال. ولو خارج الفصل هلم يف أعماهلم حىت معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا
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أل شيئا إىل املعلم. وال حيب الطلبة والطالبًات  معلميهم، وال يشعرون ابخلوف عندما يريد التوضيح عن التعليم أو عندما يريد أن يس
 .املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة وال جيعلهم يستمتعون ابلتعلم يف الفصل

الذي يعرف كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريصون على تعلم اللغة للرضا  وتتفق الطالبًات أن املعلم الودود
لني واالتصاف بصفة الودود. وأما من أمناط التواصل املهم هو منط التكلم مع الطلبة أبسلوب  .  جديدة  الذايت يف اكتشاف أشياء

هذا ألن الطلبة ال حيبون  .  تعلم اللغة يف الفصل الصامت بسبب الطلبة خيافون من املعلم ليس مهم لتطور شخصيالطلبة يرون أن  
منط التواصل  .  لوا أشياء وخيافون أن يتبادوا األفكار مع املعلم وأصدقائهمالتعلم ويشعرون ابخلوف يف الفصل حىت خيافون أن يسأ

يتبادلوا آرائهم عن شيء يف الفصل دون اخلوف، ولكن  اجليد لدى املعلم هو الذي قادرا على جيعل الطلبة أن يتكلموا يف الفصل و 
 ما زالوا حيرتمون معلمهم يف الفصل. 

 
 اخلامتة 

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

. ومن أمناط التواصل كيف ميزح مع الطلبة أثناء التدريس جيعلهم حريصون على تعلم اللغة للرضا الذايت يف اكتشاف أشياء جديدة
ولو خارج الفصل، واملعلم املنفتح   هلم يف أعماهلم حىت  الطلبة مع معلم مهتم حقا ابلطلبة ومساعدا  يتعلم األخرى اجليدة هي عندما  

للحديث عن أشياء أخرى غري الواجبات املنزلية مع الطلبة سيؤدي إىل زايدة اهتمامهم يف التعلم ومن مث حتقيق أملهم  يف احلصول 
 . على وظيفة مع راتب جيد مستقبال

  منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي عند الطلبةوهذه العملية فيها استفادة كبرية يل وتساعدين يف معرفة  
 يعدون اللغة  معلمي إن حيث التعلمية، الطلبة  احتياجات  ملواجهة  منهم حماولة  يف تعليمهم نوعية  حتسني على احملاضرين يساعد ألنه

 صعوابهتم جتاوز على الطلبة هؤالء  تساعد أن ميكن هبا  وكفاءهتم  ابللغة الغنية  معرفتهم وابلتايل فإن اللغة؛  تعلم يف للطلبة مهما  مصدرا
 وعناية يف املستقبل.  بدقة  التعليمية  للمهام اإلعداد يتعهدوا أن احملاضرين من يتطلب ذلك كل مهارات االتصال، يف
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