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شعرون ين بعض الطلبة في قسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية ظلوا كا الملخص:

بالصعوبة في تعلم اللغة العربية. وهم الطلبة المبتدؤون فيها الذين لم يسبق لهم تعلمها إال قليال 

أو لم يسبق أصال. ال بد منهم أن يفهموا قواعدها ويكثر التدريبات والتطبيقات عليها. ولكن 

الحصة الدراسية لتعلم مواد القواعد في القسم ضيقة نحو ساعتين في األسبوع وهم يحتاجون 

م، قامت هيئة 2017ف في دروس اللغة العربية خصوصا القواعد. ومنذ عام كثإلى التعليم الم

الحصة  الطلبة فيه ببرنامج "نجوة". وهو برنامج خاص لزيادة تعليم مواد القواعد خارج

طريقة تدريس األقران لدى الطلبة المبتدئين فيها. اجتذب الباحث أن يبحث الدراسية على 

فعالية برنامج "نجوة" بقسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية عند المرحلة الشفعية للعام 

( فعالية استخدام برنامج 1إلى وصف ) م. لذلك، يهدف هذا البحث2018/2019الدراسي 

( فاعلية استخدام برنامج "نجوة" 2بجامعة ماالنج الحكومية، و)"نجوة" بقسم األدب العربي 

بقسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية. والطريقة المستخدمة في هذا البحث طريقة 

نوعية بتحليل البيانات من توزيع االستبانات والمالحظة والمقابلة والتوثيق. والنتيجة من هذا 

( فاعلية استخدام 2هي فعالة، و) %74,7لبرنامج بالنسبة إلى ( فعالية استخدام ا1البحث هي: )

هي فاعلة ومن ناحية الحول  بالنسبة إلى  %71,9البرنامج من ناحية الوقت بالنسبة إلى 

 هي فاعلة جدا. %78,4هي فاعلة ومن ناحية الكلفة  بالنسبة إلى  73,9%

 األقران، مواد القواعد.الكلمات المفتاحية: فعالية، فاعلية، نجوة ، تدريس 

 

 المقدمة

قسم األدب العربي قسم من األقسام اللغوية بجامعة ماالنج الحكومية. في كل بداية العام 

الدراسي، عقد القسم االختبار التصنيفي لتصنيف الطلبة الجدد حسب كفائتهم في اللغة العربية. 

ن معظم الطلبة كاومن االختبار التصنيفي، انقسموا إلى فصل أ وفصل ب وفصل ج وفصل د. 
شعرون بالصعوبة في تعلم اللغة العربية. وهم الطلبة المبتدؤون يوفصل د ظلوا  في فصل ج

في اللغة العربية الذين لم يسبق لهم تعلمها إال قليال أو لم يسبق أصال. ومن أسباب الصعوبة 

التي تشددهم في تعلمها عدم الكفاءة الجيدة لديهم في مواد القواعد. قد شكى بعض المدرسين 
العربي بجامعة ماالنج الحكومية خصوصا مدرسوا مواد القواعد عن صعوبة  في قسم األدب

تعليم الطلبة في فصل ج وفصل د. ال بد منهم أن يعلموا هؤالء الطلبة من أسفل دروس اللغة 

العربية بتفصيل ألن معظمهم لم يسبق لهم تعلمها إال قليال أو لم يسبق أصال. كان معظمهم لم 
كيب في الجمل العربية. بل بعضهم ال يزالون مصعبين عند كتابة الكلمات يفهموا المعاني والترا

mailto:abdulwahhab.allasimi@gmail.com


 
  September 14 – 15, 2019 

Organized by Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM) 
 

  

ISoLEC Proceedings 2019 247 

 

العربية وقرائتها صحيحة. ثم يصعبون أن يتبعوا مواد اللغة العربية في القسم السيما مواد 
 القواعد.

وذلك يخالف الطلبة في فصل أ أو فصل ب في القسم. كان الطلبة في فصل ج وفصل د 

لغة العربية. معظم الطلبة في فصل أ وفصل ب قد تعلموها كثيرا خرون عنهم في كفاءة التأي
أو قليال في المدارس اإلسالمية أو المعاهد اإلسالمية حيث استطاعوا أن يفهموا كثيرا من 

المعاني والتراكيب في الجمل العربية. لذلك، يمكنهم أن يتبعوا جيدا مواد اللغة العربية في 

وهم سهال ويطوروا كفاءتهم في اللغة العربية. لقد احتاج هؤالء القسم. فيمكن للمدرسين أن يعلم
ف في دروس اللغة العربية خصوصا القواعد كثالطلبة في فصل ج وفصل د إلى التعليم الم

الحصة الدراسية. وذلك البد من القسم  بشكل برنامج خاص لزيادة تعليم مواد القواعد خارج

في المستوى األول كي يستطيعوا أن يلحقوا زمالئهم أن يوفر ذلك لديهم منذ بداية الدراسة 
عاجال في فصل أ وفصل ب في تعلم مواد اللغة العربية. لذلك، يستطيعون أن يتبعوا مواد اللغة 

العربية في المستويات التالية. وفي الزمان المستقبل، يمكنهم أن يفهموا اللغة العربية ويطبقوها 

 في القسم. بعدما يتخرجون جيدا شفهيا وكتابيا
م، قامت هيئة الطلبة في القسم ببرنامج "نجوة" في الجامعة. كلمة ٢٠ ١٧منذ عام 

. لدعم المهارات األربع أي مهارة االستماع "Nahwu Sejawat"قصر من ( Najwa)"نجوة" 

والكالم والقراءة والكتابة، يحتاج الطلبة الجدد في قسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية 
 Nahwu"قصر من  (Najwa)برنامج جديد لتطوير علومهم في اللغة العربية. كلمة "نجوة" إلى 

Sejawat" معناها النحو النظيري أو القريني. أما برنامج "نجوة" فهو برنامج خاص في القسم ،

لتعليم مواد القواعد أي قواعد النحو والصرف لدى الطلبة في القسم خصوصا الطلبة الجدد في 
ل د. والذي يكون معلما في البرنامج الطالب المتفوق في اللغة العربية. وبالرغم فصل ج وفص

أن اسم البرنامج النحو، ولكنه يقصد على القواعد أي يشمل على النحو والصرف. عقد البرنامج 

 بالجامعة. 8ومبنى د 7يوم األربعاء في فصول مبنى د كلمرة في األسبوع يعني 
، أن الطالب يسهل عليه Arikunto (2002)استخدم البرنامج طريقة تدربس األقران. قالت 

أن يستمع كالم صديقه ويفهم كالمه بسبب عدم الحياء حيث أن المدرس يرشد الطلبة الذين 

يشرحون المواد الدراسية إلى أصدقائهم. طريقة تدريس األقران هي طريقة التدريس التي 
فسميت الطريقة  .مة "القرين"كلمة "األقران" جمع من كلفي التعلم. تجعل القرين معلما 

بتدريس األقران ألن التعليم عليها مع المعلم من القرين في نفس العمر. وكان القرين إما في 

، أن تدريس األقران مركز Suherman dkk (2003)نفس المستوى وإما في المستوى األعلى. قال 
 Aria dkkب الذي يرشد صديقه في التعليم هو في نفس العمر. قال على الطالب أي بمعنى الطال

، أن من يكون مرشدا في تدريس األقران هو طالب ماهر ليعلم صديقه الذي لم يفهم (2010)

 الدرس.
بالنظر إلى الخلفية السابقة، اجتذب الباحث أن يقوم بالبحث عن فعالية برنامج "نجوة" 

نج الحكومية عند المرحلة الشفعية للعام الدراسي في قسم األدب العربي بجامعة ماال

، ينتفع Slavin (1994: 310)قال  م.٢٠١٩إبريل  ٢٤مارس حتى  ٦م الذي عقد من 2018/2019
بحث الباحب  لمعرفة  قدرة عملية التعليم في تحصيل األهداف. لذلك، قياس فعالية البرنامج 

عن فعالية استخدام البرنامج وفاعلية استخدامه. فأما الفعالية فهي قياس النجاح من ناحية اآلثار 
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في تحصيل األهداف المرجوة. وأما الفاعلية فهي قياس استخدام المصادر من ناحية الوقت 
 والحول والكلفة في تحصيل األهداف المرجوة.

 

 الطريقة

 

لنوعي في هذا البحث. ونوع خطة هذا البحث بحث وصفي في استخدم الباحث المدخل ا

قاس الباحث الفعالية والفاعلية عن طريق توزيع االستبانة معتمدا على  شكل دراسة الحالة.
 .Taylor & Maor (2000)عند  Contructivist On-Line Learning Environment  (COLLES)طريقة 

طالب يسمح أن يجيب االستبانة في شكل استمارة  استخدم الباحث عينات الصدفة ألن ليس كل

. بناء على ذلك، المجتمع في هذا البحث جميع المشتركين في البرنامج (Google Form)غوغل 
طالبا. والعينات بعض  111م يعني 2018/2019عند المرحلة الشفعية للعام الدراسي 

طالبا. بجانب ذلك، جمع الباحث  60المشتركين الذين يسمحون أن يجيبوا االستبانة يعني 

 البيانات بالمالحظة والمقابلة والتوثيق.
، يعني أن العملية Miles & Huberman (1984)استخدم الباحث طريقة تحليل البيانات عند 

كانت طريقة تحليل  .تحليلفي تحليل البيانات النوعية تجري تعاملية ومتوالية حتى انتهاء ال

يكون مركز البحث  شيءكل تحليلية. وهي توصف وتحلل  -صفيةالبيانات في هذا البحث و
(2010: 24 Sukmadinata,.)  بمقياس ليكرت يحلل الباحث البيانات الرقمية من االستبانة(Likert) .

حدد الباحث . (Sugiyono, 2011: 135)اإلجابة من كل سؤال متدرجة من األعلى إلى السفلى 

 بالمعايير الكمية كما يلي.معيار الفعالية والفاعلية 

  ∑مجموع القيمة الموجودة 

  x  = P100% 

 ∑مجموع القيمة الكاملة 

= P نسبة مائوية 

 النتائج والمناقشة

 

 فعالية استخدام برنامج "نجوة" في قسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية

 .(Sudjana, 1990: 50)ية التعليم معرض لتحصيل األهداف المناسبة بالكيفية المناسبة فعال
طالبا. ومن  60قاس الباحث فعالية استخدام البرنامج بتوزيغ االستبانة لدى عينات البحث يعني 

محتويات االستبانة قضايا لقياس النجاح من ناحية اآلثار في تحصيل أهداف البرنامج المرجوة. 

بعض القضايا لقياس نجاح البرنامج من ناحية اآلثار. وذلك مناسب بخصائص التعليم  منها

، أنه يحصل على زيادة العلوم الجديدة. ومنها بعض Muqoyyanah (2009:8)الفعالي كما ذكرته 

القضايا لقياس نجاح البرنامج من ناحية المعلم والطريقة. وذلك يناسب بخصائص التعليم 
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، أنه إذا كان استخدام الطريقة أشد مناسبا فيكون Surakhmad  (1980: 80)الفعالي كما ذكره

 تحصيل األهداف أشد فعالة.

. لذلك، 2400مجيبا. ومجموع القيمة الكاملة منها  60من  1793كان مجموع القيمة منها 

هي فعالة. يدل ذلك على أن المشتركين يوافقون  %74,7فعالية استخدام البرنامج بالنسبة إلى 

 بأثر البرنامج لترقية كفائتهم في مواد القواعد. 

 فاعلية استخدام برنامج "نجوة" في قسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية

 60قاس الباحث فاعلية استخدام البرنامج بتوزيغ االستبانة لدى عينات البحث يعني 

ت االستبانة قضايا لقياس استخدام المصادر في تحصيل أهداف البرنامج طالبا. ومن محتويا

المرجوة. منها القضايا لقياس استخدام المصادر من ناحية الوقت. ومنها القضايا لقياس استخدام 

المصادر من ناحية الحول. ومنها القضايا لقياس استخدام المصادر من ناحية الكلفة. وكل ذلك 

، أنه بمورد دون كثير لكنه Muqoyyanah (2009: 8)م الفعالي كما ذكرته يناسب بخصائص التعلي

 :Fattah (2009يحصل على النتائج الكثيرة. وكذلك يناسب بخصائص التعليم الفاعلي كما ذكره 

 ، أنه يتعلق باستخدام مصادر التعليم المحددة الذي يحصل على األمثل العالي.(35

ومن  887ومن ناحية الحول  863البرنامج من ناحية الوقت كان مجموع القيمة لفاعلية 

. لذلك، فاعلية 1200مجيبا ومجموع القيمة الكاملة منها  30. وذلك من 887ناحية الكلفة 

هي فاعلة. يدل ذلك على أن المشتركين  %71,9استخدام البرنامج من ناحية الوقت بالنسبة إلى 

وفاعلية استخدام البرنامج من ناحية في البرنامج.  يوافقون بعدم إيضاع الوقت عندما يشتركون

يدل ذلك على أن المشتركين يوافقون بعدم إيضاع  هي فاعلة. %73,9الحول  بالنسبة إلى 

فاعلية استخدام البرنامج من ناحية الكلفة  بالنسبة إلى الحول عندما يشتركون في البرنامج. و

ين يوافقون جدا بعدم إيضاع الكلفة عندما هي فاعلة جدا. يدل ذلك على أن المشترك 78,4%

 يشتركون في البرنامج.

 الخالصة والتوصيات
 

 الخالصة
على وصف  المشتركين فيه الذين يجيبون االستبانة عند آراء فعالية استخدام البرنامج

. عرف الباحث ذلك من قياس مجموع قيمة جميع اإلجابة عند االستبانة حول قياس نجاح فعال
من ناحية اآلثار في تحصيل األهداف المرجوة. وذلك يدل على أن للبرنامج أثرا البرنامج 

 لكفاءة المشتركين في مواد القواعد.

المشتركين فيه الذين يجيبون االستبانة من ناحية  عند آراءفاعلية استخدام البرنامج 
ف على وصومن ناحية الكلفة  على وصف فعالمن ناحية الحول على وصف فعال والوقت 

. عرف الباحث ذلك من قياس مجموع قيمة جميع اإلجابة عند االستبانة حول قياس فعال جدا

استخدام مصادر البرنامج من ناحية الوقت والحول والكلفة في تحصيل األهداف المرجوة. 
 وذلك يدل على عدم الخسر لتنفيذ البرنامج من النواحي الثالث.

 التوصيات
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 ماالنج الحكوميةلدى قسم األدب العربي بجامعة  -1
ينبغي لقسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية أن يدفع البرنامج كامال بأن 

يجهز كل ما يحتاج إليه البرنامج من الوسائل والمكان والكلفة وغير ذلك. ويحسن به أن 

يوجبه لدى الطلبة المبتدئين في اللغة العربية وإقامة المتعاقد معهم عن األشياء التي 
 م في اشتراك البرنامج جيدا.تشجعه

 لدى مدرسي مواد القواعد بقسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية -2

ينبغي لمدرسي مواد القواعد في ذلك القسم أن يتصلوا بالمديرين والمعلمين في 
 البرنامج للمناقشة عن عملية التعليم فيه.

 نج الحكوميةلدى مديري برنامج "نجوة" بقسم األدب العربي بجامعة ماال -3

ينبغي لمديري البرنامج أن يقوموا باالستشارة مع القسم عن األشياء التي يحتاج 

إليها البرنامج والمتعاقد الذي يشجع اشتراك الطلبة المبتدئين في اللغة العربية. وكذلك مع 

المدرسين في القسم عن عملية التعليم فيه. بجانب ذلك، يحسن بهم أن يتصلوا بالمعلمين 

 شتركين فيه للمناقشة عن عملية التعليم.والم

 لدى معلمي برنامج "نجوة" في قسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية -4

ينبغي لمعلمي البرنامج أن يقوموا باالستشارة مع المدرسين في القسم عن عملية 

 التعليم فيه ويعلموا في البرنامج حسب ما يحث عليه المدرسون.

 في اللغة العربية بقسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية لدى الطلبة المبتدئين -5

ينبغي للطلبة المبتدئين في اللغة العربية بذلك القسم أن يعترفوا أن كفائتهم فيها ناقصة 

 فهم يحتاجون إلى زيادة تعليم مواد القواعد في البرنامج.
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