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 ملخص البحث                                           

يناقش هذا البحث صعوابت فهم اجملالت العربية لدى طلبة اللغة العربّية لالتصاالت العاملية     
(ARCOM)    واهلدف الرئيس من هذا البحث العلمي؛ هو معرفة مدى قدرة الطالب على قراءة اجملالت

. وتظهر مشكلة هذا البحث يف وجود بعض الطالب املتخصصني يف ة  صحيح  العربية، وفهمها بطريقة  
العربية يف كلية اللغات واإلدارة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزي. وعلى الرغم من ختصصهم يف 
العربية جندهم عاجزين عن قراءة اجملالت وفهمها؛ لضعفهم لغويً. سيعتمد الباحث على املنهج الوصفي 

امليداين مستخدماً استبياانً من تصميم الباحث؛ للوقوف على مواطن الضعف لدى أفراد العينة   التحليلي
طالباً وطالبًة. وسؤال البحث الرئيس: ما الصعوابت والتحديت اليت تواجه طالب اللغة    50املكونة من  

قراءة اجملالت العربية؟ وقد  العربية يف كلية اللغات واإلدارة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزي عند
توصل البحث إىل نتائج من أمهها؛ وعي أفراد العّينة بدور اجملاّلت العربية يف رفع مستوى الطالب لغويً،  

 ومن الصعوابت ندرة اجملاّلت العربّية، وضعف الطالب لُغويً حيول دون االستفادة منها. 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to study The Difficulties and Challenges of Understanding Arabic Magazines 
among Students Majoring in Arabic for International Communication (ARCOM), Kuliyyah of 
Languages and Management, International Islamic University Malaysia. The main objective of 
this study is to find out how well students can read and understand Arabic magazines 
correctly. This research has been made due to the weakness of some students majoring in 
Arabic at Kuliyyah of Languages and Management, Islamic International University in 
Malaysia. Despite their specialization in Arabic, they are lacking in reading and understanding 
magazines; due to their weakness in Arabic language. Descriptive analysis method was used 
for the research purpose by using questionnaires designed by the researcher to identify the 
weaknesses of the sample of 50 students. The main question of this study is: What are the 
difficulties and challenges faced by students majoring in Arabic language, Kuliyyah of 
Languages and Management, International Islamic University Malaysia in reading Arabic 
magazines? Among the most important results gained from this research are: The students’ 
awareness on the role of Arabic magazines in order to raise their level in Arabic language, and 
the difficulties in accessing Arabic magazines, and the negative attitudes of the students of 
Arabic language towards reading Arabic magazines leads to weakness in Arabic language 

acquisition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشكلة البحث

النحو ال بدَّ ملتعلم اللغة العربية من معرفة قواعد 
  والصرف؛ لكي يستطيع أن يتكلم ويكتب بصورة  

. والنحو فيه قواعد كثرية ومتعددة يف أبواب  جيدة  
خمتلفة، وتنعكس هذه الصعوابت على مجيع 

سيما مهارة القراءة. وقد الحظ    املهارات اللغوية، ال
اللغة العربية  -الباحث أّن طالب كلية اللغات 

سالمية العاملية  يف اجلامعة اإل لالتصاالت العاملية
ماليزي، جيدون مشّقة يف قراءة اجملالت العربية؛ ألهنا  
غري مضبوطة ابلشكل، كما أنَّ هناك عدم أُلفة بني  
الطالب واجملالت العربية لندرهتا، وهذا ما دفع 
الباحث إىل ضرورة الوقوف على هذه املشكلة أي 
صعوبة قراءة اجملالت العربية، ما األسباب اليت تقف  

ءها؟ وال شّك أنَّ عدم املقدرة على قراءة اجملالت ورا
له أثره السيء على مهاريت احملادثة، والكتابة، ومها  
مهاراتن إنتاجيتان يف ضوء سيطرة الطالب عليهما  
ميكن احلكم عليه أبنه جييد اللغة العربية أم ال  
جييدها. وسيحاول الباحث تقصي هذه املشكلة 

يكون من خالل  من أجل وضع حلول هلا، وذلك س
 األسئلة أدانه. 

 أسئلة البحث 
وعلى ضوء مشكلة البحث سيحاول الباحث 

 اإلجابة عن أسئلة البحث اآلتية: 
هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند   -1

يف اجتاهات الطلبة حنو  (α = 0.05)مستوى داللة  

ت العربية يف استيعاب اللُّغة العربية   دور اجملالَّ
اللغات واإلدارة قسم اللُّغة لدى طلبة كليات 

العربية لالتِّصاالت العامليَّة يعزى إىل اجلنس 
 )ذكر أو أنثى(؟ 

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند   -2
يف اجتاهات الطلبة حنو   (α=0.05)مستوى الداللة  

املشكلة اليت يواجهها متعلمو اللغة العربية يف  
ت ا لعربية،  كلية اللغات واإلدارة يف قراءة اجملالَّ

 وفهمها، يعزى إىل اجلنس )ذكر أو أنثى(؟ 
ما الصعوابت والتحديت اليت تواجه   -3

قسم اللغة   –طالب كليات اللغات واإلدارة 
العربية لالتِّصاالت العامليَّة يف قراءة اجملالت 

 العربية،وفهمها؟ 
 أهداف البحث 

 يهدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 
ت العربيِّّة لدى  التعرف على دور اجمل -1 الَّ

قسم اللُّغة العربّية   –طلبة كليات اللُّغات واإلدارة  
 لالتِّصاالت العامليَّة. 

الكشف عن املشكالت اليت تواجه   -2
طالب اللُّغة العربّية يف كلية اللُّغات واإلدارة يف  

ت وفهمها.   قراءة اجملالَّ
الوقوف على الصعوابت اليت تواجه   -3

العربيَّة يف كلية اللغات واإلدارة يف  طالب اللغة 
 قراءة اجملالت العربية، وفهمها. 

 



 أمهية البحث 
لكلِّّ لغة فنوهنا ومهارهتا، وال يتمُّ اكتساب     

اللغة إال ابمتالك الطلبة املهارات اليت تنحصر 
يف االستماع،  والكالم، والقراءة، والكتابة.  

ا  وحني تطلق القراءة يف اجملال اللغوي يقصد هب
 .صحيح   فهم املواد القرائيَّة بشكل  

وتظهر أمهية هذا البحث يف حماولته الوقوف على 
األسباب اليت تعوق أفراد العيِّّنة عن قراءة  
ت العربيَّة وفهمها. ويتوقع أن تساهم نتائج   اجملالَّ
هذا البحث يف معاجلة املشكالت اليت تقف يف 

 طريق أفراد العيِّّنة.  
 حدود البحث 

البحث املتواضع على صعوابت يقتصر هذا 
قراءة اجملالت العربية وفهمها. كما سيقتصر  
البحث على طلبة السنة األوىل حىت السنة الرابعة  
يف قسم اللُّغة العربيَّة لالتِّصاالت العامليَّة يف كلية 
اللغات واإلدارة التابعة للجامعة اإلسالمية 
العاملية يف ماليزي، أما احلدود الزمانية فهي  

 م.2017-2016الفصل الثاين من العام اجلامعي 
 الدراسات السابقة 

تعليم مهارة القراءة للطالب املاليزيني يف   -1
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي. 

وهو حبث تكميلي قّدمه مهدي مسعود؛ 
للحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة 

اخلرطوم العربية لغري الناطقني هبا يف معهد 
 م(. 1991السودان. )مارس،  -الدويل

هدف هذا البحث الختيار الطريقة املناسبة     
لتعليم هؤالء الطالب يف اجلامعة تلك الطريقة 
اليت تراعي ظرفهم نفسيًا وزمنياً، كما تراعي  
الطريقة إمكانية اجلامعة. أما منهج هذا البحث 

 فهو املنهج الوصفى.
حماولة؛ لتطبيق هذه  فالبحث عبارة عن    

النتائج على متعلمي اللغة العربية يف اجلامعة 
اإلسالمية العاملية مباليزي، حيث تدرس اللغة 

ختتلف عن البيئة العربية، وظروف    العربية يف بيئة  
الطلبة املتباينة من حيث املستوى، واالجتاهات، 
وامليول، وابلتحديد فإّن اهلدف الرئيس للبحث 

يقة املناسبة هلؤالء الطالب يف  هو اختيار الطر 
 اجلامعة.

ونتيجة البحث أّن الصوت اللُّغوي ظاهرة    
مكونة من عناصر عديدة ال بدَّ لدارس مهارة  
القراءة من الوقوف عليها. كما أنَّ للصوت 
جوانب كثرية منها مصدر الصوت، والذبذبة، 
والنربة والنغمة، ونوع الصوت وما شابه ذلك،  

ّلها مهمة لفهم عملية انتقال  وهذه اجلوانب ك
الصوت لتعلم القراءة. إنَّ مهارة القراءة مهّمة  
ومعقدة، وتعليمها حيتاج إىل أن يعرف املعّلم، 
ويدرس طرائق متعددة، ويتعرف عليها، وهو  
حيتاج إىل أن يدرس ظروف املتعلمني؛ ليختار  
الطريقة املناسبة من الطرق املدروسة حبسب ما 



تعليمي، وإنه ال توجد طريقة  يقتضيه املوقف ال
 تدريس بعينها يقال إهنا الطريقة املثلى للتدريس.

"طرق تعليم اللغة العربية بوصفها لغة   -2
اثنية بكلية سالجنور داراإلحسان اإلسالمية  

 دراسة وصفية حتليلية." 
حبث قدمه حممد روفيان إمساعيل لنيل درجة 

العربية  ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا، )اللغة 
اجلامعة اإلسالمية العاملية   -بوصفها لغة اثنية(
م(. انقش هذا البحث  2005مباليزي. )أغسطس 

مدى فعالية تعليم العربية وتعلمها بني طلبة  
الكلية من خالل تطبيق الطرق التعليمية، ومدى  
الصعوابت اليت تواجه احملاضرين، والطلبة يف  

 ممارسة اللغة العربية. 
الدراسة اعتمادًا على منهجني مها   متَّ إجناز   

الوصفي، والتحليلي. وجرى تطبيقه على 
مرحلتني. تتمثل املرحلة األوىل يف اإلطار النظري 
الذي يتعلق جبمع معلومات الدراسة، وبياانهتا  
من املصادر، واملراجع األساسية، والبحوث 
العلمية املتوفرة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة.  

الثانية فتتمثل يف الدراسة امليدانية اليت   أما املرحلة
تتعلق جبمع معلومات الدراسة، وحتليلها عن 
الطريق املالحظة، وتوزيع االستباانت، وإجراء  
املقابلة الشخصية على عينة حمددة يف كلية 

 سالجنور دار اإلحسان اإلسالمية. 
متَّ مجع املعلومات عن طريق الدراسة املكتبية     

دانية. وجاء التحليل والتقومي بناًء  والدراسة املي

 20على ما نتج عن االستباانت املوزعة على 
.  200حماضراً، و   طالب 

ت الدراسة التوصل إىل النتائج  وقد استطاع   
التالية: ال توجد طريقة منوذجية، لتدريس اللغة 
العربية، إذ لكّل طريقة مزايها، وعيوهبا اخلاصة.  

وتعلمها يف كلية   وأن تطبيق تعليم العربية 
سالجنور دار اإلحسان اإلسالمية انجح على 

 الرغم من حاجة بعض اجملاالت للتحسني.
دراسة )األستاذ الدكتور محدان علي  -3

م(  2010نصر، والدكتور يوسف عثمان مناصرة،  
"مدى وعي معلمي اللغة العربية وهي بعنوان: 

يف الصفوف األوىل ملفهوم القراءة ومبادئ  
مها وتعليمها، ومدى ممارستهم هلا يف مواقف  تعلّ 

 التعليم."
يهدف هذا البحث إىل وقوف على مدى     

توفر االجتاهات لدى معلمي اللغة العربية يف  
الصفوف األربعة األوىل من املرحلة األساسية  
حنو طبيعة القراءة، وكيفية امتالك مهاراهتا  
الفرعية، وعالقة القراءة ابملهارات اللغوية 

ى، ووظائف القراءة ودورها يف احلياة  األخر 
املعاصرة من بني العوامل املؤثرة يف اختيار  
اسرتاتيجيات التعليم املالئمة ملهارة القراءة.  
فأصحاب النظرة البنائية يرون أن التعليم الفّعال 
للقراءة الذي يتيح للطلبة فرصة ربط التعلم 
اجلديد مبا لديهم من خربات سابقة، وأن هذه  

ات تؤدي دورًا مهمًا يف تيسري عمليات اخلرب 



الفهم.كما أنَّ أصحاب هذا االجتاه يؤكدون  
دور التفاعالت االجتماعية املصاحبة لعمليات  

  Processالتعلم القرائي، ويولون أمهية للعملية    
، ولذا يفضلون Productعلى حساب الناتج 

استخدام إسرتاتيجيات مثل " التعلم التعاوين، 
هين، واملسرحة، والتعلم التباديل،  والعصف الذ

م،  2009ولعب الدور، وما شابه ذلك" )عبيد، 
 م(.Tobin 1993توبني 

ولعّل القضية الكربى يف ميدان تعليم القراءة     
بنوعيها الصامتة، واجلهرية يف الصفوف األربعة 
األوىل تكمن يف ضعف، وعجز معظم معلمي 

اتيجيات  سرت إاللغة عن األخذ ابجتاه التنويع يف 
تدريس القراءة، وما يصاحب كّل إسرتاتيجية  
من أسئلة وتدريبات أدائية، ومعاجلات حتليلية 
وبنائية متنوعة تتيح للطلبة تعلم املؤشرات 

، وفاعل، حبيث منظم   السلوكية للمهارة بشكل  
تتوفر السياقات االجتماعية، واملواقف احلية  

ال الطبيعية. فضاًل عن أنَّ تعليم القراءة ما ز 
ا أبنَّ  مهمَّة مسندة إىل معلم اللغة فقط، علمً 

إكساب هذه املهارة واستخدامها يف مواقف 
التعليم املختلفة هي مسؤولية مجيع معلمي املواد  

احملتويت التعليمية    الدراسية، ومن خالل تدريس
 م(.Sadler 2003م، سدلر   1997األخرى )الناقة،

ة  "مهارة قراءة اجلرائد لدى طلبة كلي -4
دراسات القرآن والسنة جبامعة العلوم اإلسالمية  

)كتاب اإلعالم يف املؤسسات   املاليزية."
 م(. 2006التعليمية الرتبوية، دكتور حنان يوسف  

تناقش الباحثة حنان ضرورة االهتمام ابللغة     
العربية؛ ألهنا هي لغة الدين اإلسالمي. وترى  

ا اجتهد  الباحثة أن معرفة اللغة العربية ستزداد إذ
الطالب يف قراءة اجلرائد العربية؛ ألهنا سرتفع من  
حصيلتهم اللغوية، مما يقود إىل حتسن مستواهم 

 اللغوي عموماً.
ومما يفرِّق بني البحث احلايل وحبث حنان أنَّ     

البحث احلايل يركز على اجملالت العربية ودورها  
يف النهوض ابللغة العربية، كما أنَّ عينته مأخوذة  

 سالمية العاملية يف ماليزي.  اجلامعة اإل من
"مهارات قراءة النصوص العربية لدى   -5

طلبة السنة الرابعة يف كلية دراسات القرآن  
  املاليزية."  والسنة جبامعة العلوم اإلسالمية

)كتاب االتصال واإلعالم على شبكة  
 م(. 2009ت، حممد عبد احلميد اإلنرتن

ضرورة االهتمام بقراءة  يشري الباحث إىل    
، وذكر أنّه أمٌر صحيحة    النصوص العربية بطريقة  

على الطالب. فخالصة حبث حممد هو  واجبٌ 
االهتمام ابلقراءة العربية، دون حتديد مصدر 
حمدد، أما البحث احلايل فريكز على مهارة القراءة  

 من خالل اجملالت العربية. 
6- “Keupayaan membaca teks Arab 

dikalangan pelajar Fakulti Pengajian 
Islam Jabatan Al-Quran dan Al-Sunnah.” 

Rohana binti Ibrahim 2004.” 



أشارت الباحثة إىل املشكالت اليت تواجه     
الطالب عند قراءة النصوص وفهمها. وأشارت 

الطالب لفهم أيضًا إىل الطريقة املتبعة من قبل 
النصوص. فبحثها يلتقي مع البحث احلايل يف  
مهارة القراءة، والبحث احلايل خيتلف عنه، يف 

 تركيزه على قراءة اجملالت العربية. 
البحوث السابقة ال شك أهنا مفيدة للبحث    

احلايل ال سيما عند تناوله ملهارة القراءة، ويظّل 
ارة من  البحث احلايل متميزًا عنها بعينته املخت

كلية اللغات واإلدارة، مع تركيزه على دور قراءة  
اجملالت العربية يف تطوير اللغة العربية لدى أفراد 

 العينة. 
 منهجية البحث

يوضح هذا الفصل اإلجراءات اليت قام هبا    
الباحث أثناء هذه الدراسة، وذلك لإلجابة عن 
التساؤالت اليت متت صياغتها يف بداية هذا 

أجل الوصول إىل األهداف اليت  البحث، من 
سعت هذه الدراسة لتحقيقها، حيث يشتمل  
هذا الفصل على جمموعة من القضاي العلمية  
البحثية، بداية من الطرق اإلحصائية اليت  
سيستخدمها الباحث يف هذه الدراسة، وأسباب  
اختياره من بني جمموعة من الطرق اإلحصائية 

دراسة، وأفراد  املتوفرة، مث التطرق إىل جمتمع ال
العينة من حيث حجمها وطريقة اختيارها، كما  
يتناول الباحث يف هذا الفصل احلديث عن 
االستبيان املستخدم وصدقه، وثباته، والدراسة  

االستطالعية اليت أجراها، وأهّم ما توصلت إليه 
من نتائج؛ للتأكد من صالحية االستبيان  

علومات،  املستخدم، والكيفية اليت مّت هبا مجع امل
 وحتليلها.

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج  
الوصفي التحليلي مستخدمًا استبيااًن من  
تصميمه؛ للوقوف على مواطن الضعف لدى 

طالًبا وطالبة. وسؤال   50أفراد العينة املكونة من  
البحث الرئيس: ما الصعوابت والتحديت اليت 
تواجه طالب اللغة العربية يف كلية اللغات 
واإلدارة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزي  
ت العربية؟ واملنهج الوصفي   عند قراءة اجملالَّ
اإلحصائي الذي يتكون من التكرارات، والنسبة 

 املئوية، واملتوسط احلسايب.
 جمتمع البحث

طالًبا   143يتكون جمتمع هذه الدراسة من    
العربّية لالتِّصاالت وطالبًة من طالب كلية اللُّغة  

العاملّية يف كلية الّلغات واإلدارة يف اجلامعة 
 اإلسالمية العاملّية يف ماليزي.

 أفراد العينة 
طالًبا وطالبًة   50اختار الباحث عينة قوامها    

من طلبة السنة األوىل حىت السنة الرابعة من 
برانمج اللغة العربّية لالّتصاالت العاملية يف كلية  

واإلدارة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف   اللغات 
ماليزي، وأفراد العينة ميثلون الطالب من السنة 



األوىل حىت السنة الرابعة، وقد متَّ استخدام طريقة  
العينة العشوائية الطبقية، وهي طريقة تتماشى مع  
جمريت الدراسة احلالية، فكانت عشوائية؛ لكي  

مع يف فرصة  تفسح اجملال جلميع أفراد اجملت
االشرتاك يف العينة، وهو أسلوب يتمتع بدرجة  

 عالية من املوضوعية، وعدم االحنياز. 
 أداة البحث

 االستبيان  -أ
فقرًة. وقد قسم  28حيتوي االستبيان على    

الباحث هذا االستبيان إىل ثالثة أقسام : القسم 
األول عبارة عن البياانت الشخصية مثل اجلنس، 

الدراسية، ومدة تعّلم اللغة  والعمر، والسنة
العربية، والتقدير احلايل. أما القسم الثاين فيتكون 

فقرات اإلجابة عنها بـــــــــــ )نعم/ ال(. وأما   8من 
فقرًة تتمُّ اإلجابة عنها بــــــــــ   20القسم الثالث ففيه  

)أوافق بشدة، أوافق، حمايد، ال أوافق، ال أوافق  
احث هذا األدة خبطاب بشدة(. وقد استهّل الب

قصري للعينة؛ ليطمئنهم على أّن هذا االستبيان  
 سيستخدم ألغراض حبثية فقط.  

 وقد متَّ تقسيم االستبيان إىل جمالني كاآليت:   
 الصعوابت والتحديت. -1
فهم اجملالت العربية لدى طلبة اللغة   -2

 العربية لالتصاالت العاملية.  
االستبياانت سيقوم الباحث بعد مجع    

إبدخال ما فيها من معلومات على برانمج  
SPSS  .؛ لتحليلها 

. معيار متوسطات احلسابية ودرجة  (1)اجلدول 
 املوافقة للسلم اخلماسي ليكرت

 م(. 2016)أزرول أزلني،  
 درجة املوافقة املتوسط احلسايب

 ا قوية جدً  5.0 – 4.2من 

 قوية 4.2أقّل من  – 3.4من 

 متوسطة 3.4أقّل من  – 2.6من 

 ضعيفة 2.6أقّل من  – 1.8من 

 ا ضعيفة جدً  1.8أقّل من 

 
 صدق استبيان قياس اجتاهات الطلبة 

للتحقق من صدق االستبيان، عرضه الباحث     
على جلنة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس  
املتخصصني يف تعليم اللغة العربية، وطلب  

إبداء آرائهم حول فقرات الباحث منهم 
االستبيان، ويف ضوء مالحظات جلنة احملكمني  
واقرتاحاهتم، مت تعديل الصياغة اللغوية لبعض 

فقرة، وهذا  (28)الفقرات، وحذف فقرتني من 
ما يسمَّى ابلصدق الظاهري لالستبيان، مث  
أخرج االستبيان يف صورته النهائية، وأصبح  

 صاحلاً ألغراض الدراسة. 
 



 ثبات استبيان قياس اجتاهات الطلبة
بعد تطوير فقرات االستبيان النهائية، طبقها     

الباحث على عينة استطالعية من جمتمع  
  (20)الدراسة، ومن خارج أفراد الدراسة، من 

طالبًا وطالبة من طلبة اللغة العربية لالتصاالت 
العاملية، وذلك للتحقق من وضوح فقرات 

الباحث معامل ثبات   االستبيان، مث استخدم
االستبيان ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا، إذ بلغ 

، وهي معامالت  (0.90)معامل الثبات لالستبيان  
 تؤّكد ثبات املقياس. 

 إجراءت البحث 
لتحقيق األهداف املرجوة من البحث، مّت    

 القيام مبا أييت: 
احلصول على املوافقة الالزمة إلجراء  -1

قسم اللغة  –ات واإلدارة البحث من كلية اللغ
سالمية إلاجلامعة ا –العربّية لالتِّصاالت العاملّية 

 العاملية مباليزي. 
حتليل مشكالت الطلبة واحتياجاهتم يف   -2

 مهارة القراءة وفهمها. 
مراجعة األدب النظري أي الدراسات   -3

 السابقة عن كيفية تعّلم مهارة القراءة. 
 دة. إعداد أدوات البحث بصورة جي -4
عرض أدوات البحث على املشرف؛   -5

 للتحقق من صدق احملتوى. 

حصر جمتمع البحث وحتديد أفراد  -6
قسم  –البحث من طلبة كلية اللغات واإلدارة 

اجلامعة   – اللغة العربية لالتِّصاالت العاملّية 
 سالمية العاملية يف مباليزي.اإل
تطبيق أدوات البحث على عينة  -7

 استطالعية؛ الستخراج معامل الثبات لألدوات. 
استخراج النتائج، وعرضها يف الفصل  -8

الرابع، مث القيام بتفسريها ومناقشتها واخلروج 
ابالستنتاجات، والتوصيات، واملقرتحات يف 

 الفصل اخلامس.
 املعاجلات اإلحصائية

لتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث     
ئية للعلوم االجتماعية  رزمة التحليالت اإلحصا

(SPSS)    يف معاجلة البياانت، إذ مّتت استخدام
 التحليالت اإلحصائية اآلتية: 

املتوسطات احلسابية، واالحنرافات  -1
املعيارية؛ ملعرفة أداء أفراد الدراسة الذي يشري إىل 
مدى االتساق الداخلي لألسئلة بعضها ببعض،  

ض لقياس الغر  عامة   ومع كّل األسئلة بصفة  
(SPSS). 

؛  (Mann-Whitney)اختبار مان ويتين  -2
ليشري إىل فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 

 بني متوسطي عينتني مستقلتني.  (α= 0.05)داللة  
 
 
 



 عرض النتائج وحتليلها 
 : النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول:أواًل 

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  
يف اجتاهات الطلبة حنو دور   (α= 0.05)داللة 

ت العربية يف استيعاب اللُّغة العربية لدى  اجملالَّ
طلبة كليات اللغات واإلدارة قسم اللُّغة العربية 
لالتِّصاالت العامليَّة يعزى إىل اجلنس )ذكر أو 

 أنثى(؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال، متَّ حساب    

الستجاابت الطلبة لكّل  املتوسطات املعيارية 
فقرة من فقرات مقياس اجتاهات طلبة اللغة 
ت العربية يف استيعاب اللُّغة  العربية حنو دور اجملالَّ
العربية لدى طلبة كليات اللغات واإلدارة قسم 
اللُّغة العربية لالتِّصاالت العامليَّة، وفيما يلي 

 عرض هلذه النتائج: 
 .(2)اجلدول 

املتوسط   الفقرات اجلنس 
 احلسايب

 26.50 13 ذكر الدرجة 

 25.15 37 أنثى 

الدرجة   
 الكلية

50  

 
على رغم من تقدم  (2)يتضح من اجلدول   

اإلانث على الذكور يف املتوسط احلسايب  

، إال أن Mann-Whitney)الختبار مان ويتين )
تلك الفروق بني الذكور واإلانث يف اجتاهات 

ت العربية يف استيعاب اللُّغة  الطلبة حنو دور اجملالَّ 
العربية لدى طلبة كليات اللغات واإلدارة قسم 
اللُّغة العربية لالتِّصاالت العامليَّة غري دالة  

، إذ كان  (α= 0.05)إحصائياً عند مستوى الداللة  
 .(0.767)مستوى الداللة اإلحصائية  

 
 ا: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين:اثنيً 

جد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  هل يو 
يف اجتاهات الطلبة حنو املشكلة    (α= 0.05)داللة  

اليت يواجهها متعلمو اللغة العربية يف كلية 
ت العربية،   اللغات واإلدارة يف قراءة اجملالَّ

 وفهمها، يعزى إىل اجلنس )ذكر أو أنثى(؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال، متَّ حساب    

املتوسطات املعيارية الستجاابت الطلبة لكّل  
فقرة من فقرات مقياس املشكلة اليت يواجهها  
متعلمو اللغة العربية يف كلية اللغات واإلدارة يف  
ت العربية، وفهمها، يعزى إىل اجلنس  قراءة اجملالَّ
 )ذكر أو أنثى(، وفيما يلي عرض هلذه النتائج: 

 .(3)اجلدول 
 
 

 



املتوسط   الفقرات اجلنس 
 احلسايب

 29.62 13 ذكر الدرجة 

 24.05 37 أنثى 

الدرجة   
 الكلية

50  

أنه رغم تقدم اإلانث  (3)يتضح من اجلدول    
على الذكور يف املتوسط احلسايب الختبار مان  
ويتين، إال أن تلك الفروق بني الذكور واإلانث  
يف املشكلة اليت يواجهها متعلمو اللغة العربية يف  
ت العربية،   كلية اللغات واإلدارة يف قراءة اجملالَّ
وفهمها غري دالَّة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

(α= 0.05)إذ كان مستوى الداللة اإلحصائية ، 
(0.235). 

 

ا : النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال  اثلثً 
 الثالث:

ما الصعوابت والتحديت اليت يواجهها متعلمو  
كلية اللغات واإلدارة يف قراءة   اللغة العربية يف

ت العربية، وفهمها؟   اجملالَّ
لإلجابة عن هذا السؤال متَّ حساب    

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  
للدرجة الكلية، ولكّل جمال من جماالت القياس،  

حساب ذلك لكّل فقرة من فقرات  كما متّ 
يواجهها  مقياس الصعوابت والتحديت اليت 

متعلمو اللغة العربية يف كلية اللغات واإلدارة يف  
ت العربية، وفهمها، وفيما يلي عرض   قراءة اجملالَّ

 هلذه النتائج: 
جدول للمتوسطات احلسابية واالحنرافات 
املعيارية للصعوابت والتحديت اليت تواجه أفراد 

 العيِّّنة يف فهم اجملالت العربية. 
 حتليل بني حمورين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



املتوسط   اجملال الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 درجة املوافقة 

 قوية 0.847 3.89 فهم اجملالت العربية   1

الصعوابت والتحديت يف فهم اجملالت   2
 العربية

 متوسطة 1.058 3.00

 قوية 1.905 3.445 الدرجة الكلية  

  .(4)اجلدول 

أنَّ املتوسط احلسايب  (4)يتضح من اجلدول    
الستجاابت الطلبة على استبيان اجتاهاهتم حنو  
الصعوابت والتحديت اليت يواجهها متعلمو  
اللغة العربية يف كلية اللغات واإلدارة يف قراءة 

ت العربية، وفهمها، بشكل   بلغ  عام   اجملالَّ
، وهذا  (1.905)بلغ  وابحنراف معياري  (3.445)

يعين أنَّ درجة اجتاهاهتم حنو الصعوابت  
.  والتحديت يف فهم اجملالت العربية كانت قويةً 

كما يشري اجلدول إىل أنه من بني اجملاالت 
الفرعية ملقياس اجتاهات الطلبة حنو قوية  
ومتوسطة، إذ يرتاوح متوسطها احلسايب ما بني 

اجملالت قوية  ، وأقوامها جمال فهم  (3.89)و  (3.00)
ومتوسطة، إذ يرتاوح متوسطها احلسايب ما 
الصعوابت وفهمهم، ُحظي جماالن على درجة 

، وأقوامها جمال فهم اجملالت (3.89)و (3.00)بني 
ابحنراف     (3.89)العربية، إذ بلغ املتوسط احلسايب  

   .(0.847)املعياري  
 

جمال الصعوابت والتحديت يف فهم اجملالت 
 العربية.

للمتوسطات احلسابية واالحنرافات جدول 
جمال ت املعيارية الستجابة الطلبة حنو فقرا

الصعوابت والتحديت يف فهم اجملالت العربية  
 مرتبة تنازلياً 

 
 
 
 



رقم 
 الفقرة

املتوسط   الرتبة الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

درجة  
 املواقفة

 قوية 1.319 3.66 1 أجد صعوبة يف احلصول على اجملالت العربية.  11
 قوية 1.014 3.46 2 ال أفهم اجملالت العربية بسبب قّلة مفردايت اللغوية. 3
 متوسطة 1.036 3.22 3 أشعر ابمللل عند قراءة اجملالت العربية. 7
 متوسطة 0.982 3.12 4 أقرأ اجملالت العربية. ال أفهم جيد عندما  1
ال أفهم اجملالت العربية بسبب ضعف قدريت   2

 اللغوية.

 متوسطة 0.932 3.08 5

مشكليت يف اجملالت العربية هو عدم استيعاب   5
 القواعد اللغوية.

 متوسطة 0.998 3.06 6

ال أفهم قراءة اجملالَّت العربية؛ ألهنا تستخدم لغًة   4
 صعبًة. 

 متوسطة 1.044 2.82 7

 متوسطة 1.213 2.72 8 ليس لديَّ رغبة يف قراءة اجملالت العربية.  6
ال أعرف أمهية قراءة اجملالت العربية يف اكتساب  8

 املهارات اللغوية. 

 ضعيفة 0.995 1.90 9

 .(5)اجلدول 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نتائج استجاابت الطلبة على    (5)بني اجلدول     
فقرات جمال الصعوابت والتحديت يف فهم 

العربية، إذ يتضح أّن معظم فقرات هذا اجملالت 
اجملال قد حصلت على درجة قوية يرتاوح 

، وأضعفها  (3.46)و  (2.72)متوسطها ما بني 
السالبة اليت تنّص على )ال أعرف أمهية   (8)الفقرة  

قراءة اجملالت العربية يف اكتساب املهارات  
اللغوية(، أما أقوى فقرات هذا اجملال فهي الفقرة 

 تنّص على )أجد صعوبة يف احلصول اليت (11)
على اجملالت العربية(، إذ حتظى مبتوسط حسايب 

. ويتضح لنا  (1.319)، وابحنراف معياري (3.66)
من النتائج أنَّ أفراد العينة يف حاجة ماّسة؛ إلثراء  
مفرداهتم اللغوية، وهو أمر ال ميكن حدوثه إال 

ت طالع. أما عدم توفر اجملالإلابلقراءة وكثرة ا
العربّية فيقع حّل هذه املشكلة على عاتق 

 اإلدارة.

 جمال فهم اجملالت العربية  
جدول املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

املعيارية الستجابة الطلبة حنو فقرات جمال فهم 
 اجملالت العربية مرتبة تنازلياً 

نتائج استجاابت الطلبة على  (6)بني اجلدول 
بية، إذ يتضح أنَّ  فقرات جمال فهم اجملالت العر 

  معظم فقرات هذا اجملال قد حصلت على درجة  
،  (4.16)و  (3.68)يرتاوح متوسطها ما بني  قوية  

السالبة اليت تنّص على )ال   (19)وأضعفها الفقرة  

اجملالت العربية لضيق الوقت(، أما أقوى  أقرأ
اليت تنّص   (12)فقرات هذا اجملال فهي الفقرة 

ية يساعدين يف ممارسة على )فهم اجملالت العرب
اللغة العربية مع أصدقائي( إذ حتظى مبتوسط  

 .(0.681)، وابحنراف معياري (4.16)حسايب 

يالحظ أنَّ أفراد العّينة يدركون الدور الفعَّال 
لقراءة اجملاّلت يف حتسني مستواهم اللغوّي كما 

 .(6)هو مالحظ من اجلدول رقم 

  مناقشة النتائج 
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن  : مناقشة أواًل 

 السؤال األول:
هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  

يف اجتاهات الطلبة حنو دور   (α=0.05)الداللة 
ت العربية يف استيعاب اللُّغة العربية لدى  اجملالَّ
طلبة كليات اللغات واإلدارة قسم اللُّغة العربية 

نس )ذكر أو لالتِّصاالت العامليَّة يعزى إىل اجل
 أنثى(؟ 

أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ متوسط درجة  
ت العربية يف   اجتاهات الطلبة حنو دور اجملالَّ
استيعاب اللُّغة العربية اليت حصل عليها الطالب 

أما اليت حصلت عليها الطالبات   (26.50)كانت  
. ويالحظ من النتائج  (25.15)فقد كانت التوايل  

درجات اجتاهات الطلبة أنَّ الفروق يف متوسط 



الذكور واإلانث غري دالة إحصائياً عند مستوى  
 تعزى ملتغري اجلنس.   (α=0.05)الداللة 

وميكن تفسري عدم وجود فرق بني الطلبة الذكور  
التعليمية  واإلانث؛ ألهنم يعيشون يف البيئة 

مما  نفسها ومل يتعرضوا لبيئة عربية حقيقية. 
جعلهم شبه سواسية يف فهم اللغة العربية عموماً،  
ودور اجملاّلت العربية على وجه اخلصوص يف رفع  

 نسبة فهم العربية واستيعاهبا.
 

ا: مناقشة النتائج املتعلقة ابإلجابة عن اثنيً 
 السؤال الثاين:

  داللة إحصائية عند مستوى هل يوجد فرق ذو 
يف اجتاهات الطلبة حنو املشكلة    (α=0.05)الداللة

اليت يواجهها متعلمو اللغة العربية يف كلية 
ت العربية،   اللغات واإلدارة يف قراءة اجملالَّ

 وفهمها، يعزى إىل اجلنس )ذكر أو أنثى(؟ 

أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ متوسط درجة     
و مشكلة اليت يواجهها  اجتاهات الطلبة حن

متعلمو اللغة العربية يف كلية اللغات واإلدارة يف  
ت العربية، وفهمها، اليت حصل عليها   قراءة اجملالَّ

أما اليت حصلت عليها   (29.62)الطالب كانت 
. ويالحظ من (24.05)الطالبات كان فقد كانت  

النتائج أن الفروق يف متوسط درجات اجتاهات 
انث غري دالة إحصائيًا عند  الطلبة الذكور واإل

 تعزى ملتغري اجلنس.  (α= 0.05)مستوى الداللة

ا: مناقشة النتائج املتعلقة ابإلجابة عن  اثلثً 
 السؤال الثالث:

ما الصعوابت والتحديت اليت يواجهها متعلمو  
اللغة العربية يف كلية اللغات واإلدارة يف قراءة 

ت العربية، وفهمها؟   اجملالَّ

صعوابت لدى أفراد العينة يف ندرة  تتمثل ال   
اجملاّلت العربية، وقلة املفردات اللُّغوية، وعدم 
األلفة مع املفردات املستخدمة يف اجملاّلت  

َظ من اجلدول رقم   أنَّ    (6)العربية، ومع ذلك ُلوحِّ
أفراد العينة هلم اجّتاهات إجيابّية، ورغبة قويّة حنو  

ارة إىل إمياهنم قراءة اجملاّلت العربّية، ويف ذلك إش
أبمهيتها يف رفع املستوى اللغوي لطالب اللغة 

الناطق بغري العربّية. وممَّا يلفت النظر  –العربّية 
ت   (19)أنَّ الفقرة السالبة رقم  ))ال أقرأ اجملالَّ

من العدد الكلي   11لضيق الوقت(( كان ترتيبها  
، ويف ذلك إشارة إىل وجود نسبة غري قليلة 19

ت، فهي يف حاجة إىل لفت  تستهني بدور   اجملالَّ
ت العربّية يف رفع مستوى  نظرها إىل أمهية اجملالَّ

 الطالب لغويً.

 اخلامتة

 خَّلصة النتائج

حبمد هللا وبعونه استطعنا إكمال هذا البحث    
 الذي نتجت عنه عّدة نتائج من أمهها: 



ت  -1 أفراد العّينة على وعي اتم أبمهية اجملالَّ
الذي تؤدية يف النهوض مبستوى   العربية، والدور
 الطالب لغويً.

ضعف نسبة كبرية من الطالب لغويً،   -2
طالع؛ ألنَّ اللغة  وميكن ردُّه إىل عدم القراءة واإل

عبارة عن مفردات خيّزهنا الطالب، ويلجأ إىل 
 استخدامها، أو ممارستها عند احلاجة. 

من الصعوابت اليت يواجهها أفراد العينة   -3
ت العربية، وعدم األلفة مع  قّلة،  أو ندرة اجملالَّ

املفردات املستعملة من قَِّبل الكتَّاب على  
ت العربية، والضعف اللغوي  صفحات اجملالَّ
ت  العام يقف حائاًل دون االستفادة من اجملالَّ
العربية، فضاًل عن الشعور ابمللل، وقد يكون  
سبب ذلك أنَّ املوضوعات املطروحة ليست من 

 لطالب.اهتمام ا

 التوصيات

وبناًء على النتائج السابقة يوصى الباحث     
 ابلتَّايل: 

ت العربّية عن طريق  -1 ربط الطالب ابجملالَّ
 التدريبات داخل الفصل وخارجه. 

ت العربية هدفه توفري  -2 تكوين اند  للمجالَّ
ت العربية أبنواعها املختلفة.  اجملالَّ

ت مناقشة موضوعات مأخوذة من جمالَّ  -3
عربية مشهورة داخل الفصل؛ لفهم حمتواها، 
والوقوف على املفردات املستخدمة بتوضيح  

 معناها املعجمّي والسياقّي.

 املقرتحات

 ويقرتح الباحث أيضاً ما يلي:   

ت العربية يف   -1 إجراء حبث عن دور اجملالَّ
 رفع مستوى طالب العربية الناطق بغريها لغويً. 

مفرداهتا وتراكيبها  بناء وحدة دراسية  -2
ت العربية.  مأخوذة من اجملالَّ

 

 

 

 

 

 



 املصادر واملراجع 

 أواًل: املراجع العربية

 .املعجم الوسيطم(، 1972أنيس، إبراهيم، وغريه، )

 .األدب العريب احلديثم(، 1993سامل، املعوش، )

االتصال واالعالم على شكبة اإلنرتنيت( مهارات قراءة النصوص  )كتاب  م(،  2009عبد احلميد، حممد، )
 العربية لدى طلبة السنة الرابعة يف كلية دراسات القرآن والسنة جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. 

 (Studies on Language and Literature) م(،2009غاات، عبد هللا مسعود، )

 ة واألعالم.املنجد يف اللغم(، 1997معلوف، لويس، )

)كتاب اإلعالم يف املؤسسات التعليمية الرتبوية(، مهارة قراءة اجلرائد لدى م(، 2006يوسف، حنان، )
 .طلبة كلية دراسات القرآن والسنة جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية

 اثنياً: حبوث جامعية غري منشورة

قائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك تصميم برانمج تعليمي م(، 2016عبد احلميد، أزرول أزلني، )
وقياس اثره يف حتسني مهارة الكتابة ابللغة العربية لدى الطلبة املاليزيني يف اجلامعة االسالمية العاملية  

 مباليزي يف اجتاهاهتم حنو الربانمج. 

 لعاملية مباليزي. تعليم مهارة القراءة للطالب املاليزين يف اجلامعة اإلسالمية ام(، 1991مسعود، مهدي، )

مدى وعي معلمي اللغة العربية  يف الصفوف م(، 2000نصر، محدان علي، مناصرة، يوسف عثمان ، )
 األوىل ملفهوم القراءة ومبادئ تعّلمها وتعليمها، ومدى ممارستهم هلا يف مواقف التعليم.

 ة بكلية سالجنور طرق تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنيم(، 2005إمساعيل، حممد روفيان، )

 اإلحسان اإلسالمية دراسة وصفية حتليلية. دار

 



 اثلثاً: حبوث ابللغة املَّليوياة

Ibrahim, Rohana, (2004), Keupayaan membaca teks Arab di kalangan pelajar Fakulti 

Pengajian Islam Jabatan al-Quran dan al-Sunnah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


