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 الباب االول

  مقدمة 

 البحثخلفية  . أ
كما عرفنا أّن اللغة ىي أمر ضرورى لالنسان لتعبير ما يدور بينهم  
كقول دكتور كريم حسام الّدين " إّن اللغة ىي الجانب الجوىر األصيل فى 
اإلنسان بل اإلنسان بها نشأت وعليها درج فى حضورىا و على لسانها 

على ة أعظم إنجاز بشرى حياة وحركة و فى غيابها موت وسكون ". واللغ
 1.ولوال اللغة ما قامت لإلنسان حضارة وال نشأت مدنّية ,ظهر األرض

أو ىي وسيلة التعبير عما  2.واللغة ىي نظام إعطباتى للرموز صوتية
فى والتفاىم بين الناس  إلنسان من أفكاره ووسيلة اإلتصالفى خاطر ا يدور

آلة لإلتصال بين المرء فى واللغة ىي . نطق األفراد والجماعة والشعوب
 .لمعرفة كل ما يحتاج إليو فى ذىنو, فينطق بلسانو وبفهم غرضوىذا العالم 
هارت األربع الالتي نجدىا في اللغة العربية ىي : مهارة والم

االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة وفي الحقيقة كل 
دوافع. ىذا , ولوكان ىناك إختالف في مقدار و إنسان لو قدرة في اللغة

اإلختالف يتعلق بأىداف التعليم, والقدرة األساسية عليو, والتشجيع 
 والرغبة والنشاط في نفسو. والتشويق

ويرى اللغويون أن المبدأ األول في تصيل مادة اللغة العربية ىو : 
. 3. تعليم الكلمة قبل الجملة, 2. تعليم االستماع والكالم قبل الكتابة, 1

استخدام الكلمة السهلة والمألوفة بالحياة اليومية. ونجد االستماع والكالم 

                                                 
 1( ص :  1987, ) القاىرة ,  المدخل إلى علم  اللغة ومناىج البحث اللغوىالدكتور رمضان عبد الثواب ,  1
  12( ص :   1993ر الفالح ) األردان : دا مدخل إلى علم اللغةمحمد علي الخولي ,   2
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كتابة. وىذا المبدأ ينطلق من اإلفتراض أن ىما في الترتيب األول قبل ال
تعليم اللغة الجيدة يعني يناسب بنمو اللغة الطبيعية لدى اإلنسان. والطفل 

ىذه الحالة تدل على  أو المحاكاة.و التقليد يبدأ من االستماع والمالحظة 
اكاة النطق, و القراءة, و ستماع في الترتيب األول وبعدىا محأن مهارة اال

 الكتابة.
اللغوية, على ت اأما الكالم في تعليم اللغة العربية فو واحد المهار 

بطريقة الكالم يمها ىي قدرة الطلبة على اإلتصال تعلالوجو العام وأىداف 
لناس. أن باللغة العربية. وال شك أن التكلم من أىم ألوان النشاط اللغوي ل

علق بالنفسية عملية سهلة ألن مهارة الكالم يت تعليم مهارة الكالم ليس
ليتكلم باللغة األجنبية ويتكالم في األماكن  النفس للشخص كشجاعة

في  لتحقيق النجاح مهم جدا المدرس ىو دور اإلتصال وبالتالي فإن .العامة
 المحادثة.  أو الكالم مجال التدريس

 المدرسجب أن تكون مملوكة ت المهارات التي، من ناحية أخرى
عملية التعلم، في ىذه الحالة مرة واحدة  الفي االتصتحدد نجاح أو فشل 
درسين على نجاح دورا ىاما لتحسين قدرة الم لعصبيةعن البرمجة اللغوية ا

في مساعدة المدرسين على صياغة األىداف  مثال، المحادثةالتدريس 
بناء ل المدرسينوكيفية تحقيق ذلك، مما يساعد التعليمية المناسبة وجذابة 

النفس تساعد على تعزيز الثقة ب، تالميذ قريبا ومألوفةالوتعزيز العالقات مع 
اللغة ألجنبية وبالخصوص للتحدث اللغات ا واحترام الذات من التالميذ

اإلتصال ومقنعة، تساعد في تغيير  وضوح علىالمدرسين  العربية وليساعد
في مهارة  لذلك إتقان المدرسين .معتقدات السيئة عن نفسو وتالميذهال

وىي من العامل  ،ىذا مهم جدا وح يتحدث التالميذناء ر اإلتصال لب
 .في تدريس المحادثة ينتحقيق النجاح المدرس علىالرئيسي 
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تصال المدرسين لتحصيل النجاح في  اإلأىمية دور بالنظر الى 
 الموضوع : فأثار الباحث  ,تدريس المحادثة

المدرسة  المدرس والتالميذ في تدريس المحادثة في بيناإلتصال  تحليل" 
جوا )دراسة الحالة من نظرة البرمجة ار و الثانوية اإلسالمية الحكومية سيد

   .اللغوية العصبية ("
 قضايا البحث  . ب

اإلشارة إلى أن مشكلة ىذا ا على خلفية البحث السابقة فتجدر بناء
 البحث ىي :

ة اإلسالمية الحكومية كيف عملية تدريس المحادثة في المدرسة الثانوي .1
 ؟ يدوارجو س

بين المدرس والتالميذ في تدريس المحادثة في المدرسة كيف اإلتصال  .2
 ؟وية اإلسالمية الحكومية سيدوارجو الثان

بين المدرس والتالميذ اإلتصال  كيف نظرة البرمجة اللغوية العصبية على .3
في تدريس المحادثة في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 سيدوارجو ؟
 ىداف البحثأ .ج

 مناسبة على قضايا البحث السابقة, أن أىداف ىذا البحث ىي : 
عملية تدريس المحادثة في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . لمعرفة 1

 سيدوارجو.  
بين المدرس والتالميذ في تدريس المحادثة في اإلتصال  . لمعرفة2

 .وية اإلسالمية الحكومية سيدوارجوالمدرسة الثان
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بين المدرس اإلتصال  عرفة نظرة البرمجة اللغوية العصبية علىلم. 3
والتالميذ في تدريس المحادثة في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 سيدوارجو.
  أىمية البحثد. 

 أىمية البحث العلمي للباحث, منها :
زيادة العلوم للباحث والستفاء الشروط كبحث جامعي للحصول على  .1

كلية التربية ة الجامعية األولى, في قسم تعليم اللغة العربية  الشهاد
 بجامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية.

 في خاصة والمعارف العلوم خزانة زيادةأىمية البحث العلمي للعامة : . 2
 العربية خصوصا في اإلتصال  اللغوية.  اللغة مجال

 ه. حدود البحث 
, يمكن أن يضع حدود البحث وبعد أن قدم الباحث قضايا البحث

 التالية :
 الحدود الموضوعية .1

بين المدرس اإلتصال  حدد الباحث موضوع البحث " تحليل
والتالميذ في تدريس المحادثة في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 سيدوارجو " 
 الحدود المكانية .2

مية ينفذ الباحث البحث في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكو 
 . جو في الفصل العاشر و الحادي عشرسيدوار 

 الحدود الزمانية .3
-2112يعقد الباحث في ىذه المدرسة في السنة الدراسية 

 م. 2113
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 و. توضيح بعض المصطلحات 
ولزيادة الفهم على ىذا البحث فيفّصل الباحث بعض المصطلحات  

الفهم فى موضوع ىذا البحث إبتعادا عن وقوع الخطإ وحريا عن سوء 
   :ورد فى ىذا البحث العلمى وتحديدا لما

    على لحصول الفعلي الوضع لمعرفة الحدث في تحقيق :  تحليل
  لعملية النظر إعادة خالل من العام والمعنى الصحيح فهم         
 3.المشاكل حل         

أو أراء, أو اتجاىات, أو قيم, عملية نقل, أو تبادل فكار,  : اإلتصال
 من شخص إلى آخر ينتج عنها تفاىم, وتفاعل مهارات  أو         
 4بين المرسل, والمستقبل.         

 وجهة  ,وجهة النظر التي اتخذتها المراقبين في وقت معين :  نظرة
 5.نظر, استعراض         

      حيث إنو من  ,إلى أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتناتشير  :  البرمجة
 6.ة بأخرى جديدة وإيجابيةالممكن استبدال البرامج المألوف        

    المقدرة الطبيعية على استخدام اللغة الملفوظة أو غير  :  غوّيةل 
 والملفوظة تشير إلى كيفية عكس كلمات معينة  .الملفوظة          
 لكلماتنا الذىنية..وغير الملفوظةالكلمات  وعات منومجم          
       يات والحركات لها صلة )بلغة الصمت(, لغة الوضع          

                                                 
 يترجم من 3

Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 8002) 
 يترجم من 4

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu  Pengantar ,( Bandung: Rosda,8000) hlm 64 
5

  يترجم من 

Harimurti kridalaksana,  kamus linguistik ,  Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama : 0991,Hal 070  
  14القاىرة:  الصف  –الدكتور إبراىيم الفقي , البرمجة اللغوية العصبية  ومن األتصال المحمود جمهورية مصر العربية  6
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                عن أساليبنا الفكرية  والعادات التي تكشف          
 7ومعتقداتنا.          

               تشير إلى جهازنا العصبي وىو سبيل حواسنا  : العصبية
            خاللها نرى, ونسمع, ونشعر,  الخمس التي من         
 8نتذوق, ونشم.و          

 ز.  الدراسات السابقة
, كلية قد بحث الباحثة باسم نور إيال إيفا واتي رسالة الماجستير

الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية, جامعة موالنا مالك إبراىيم 
جة اللغوية إستخدام البرمتحت موضوع "  . اإلسالمية الحكومية بماالنج

العصبية في تنمة مهارة الكالم ) دراسة التجريبية في مدرسة التنوير 
 (.  وجونغاراب اإلسالمية تالون سمبرجا, المتوسطة

وبعد أن يالحظ الباحث الموضوع القديم فيجد الموضوع كهذا 
المدرس والتالميذ في تدريس  تحليل اإلتصال بين الموضوع فهو "

ثانوية اإلسالمية الحكومية سيدووجوا )دراسة الحالة المحادثة في المدرسة ال
 من نظرة البرمجة اللغوية العصبية (".

 (1اللوحة )
 

 الفرقان نتائج البحث السنة الموضوع اسم الباحث رقم
نور إيال إيفا  1

 واتي
إستخدام 

البرمجة اللغوية 
العصبية في تنمة 

2111    عن تطبيق إستخدام
البرمجة اللغوية 

العصبية في تدريس 

   البحث
التجربي 

بالتحليل الكمي 
                                                 

7
 14الصف مرجع السابق إبراىيم الفقي  

 15-14الصف مرجع السابق إبراىيم الفقي  8
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مهارة الكالم 
)دراسة التجريبية 

في مدرسة 
لمتوسطة التنوير ا

اإلسالمية تالون 
سمبرجا, 
 بوجونغار(

 المهارة الكالم
   وكيف مدى فعالية

إستخدام البرمجة 
اللغوية العصبية في 
 تنمية مهارة الكالم

 والكيفي
   مدرسة التنوير

المتوسطة 
سالمية تالون اإل

سمبرجا, 
بوجونغار العام 

الدراسي 
2119-
2111 

تحليل اإلتصال  محمد محمود 2
المدرس  بين

والتالميذ في 
تدريس 

المحادثة في 
المدرسة الثانوية 

اإلسالمية 
الحكومية 
سيدووجوا 

)دراسة الحالة 
من نظرة البرمجة 
 اللغوية العصبية (

2113    عن عملية التدريس
 المحادثة 

   وكيف اإلتصال بين
المدرس والتالميذ 

في تدريس 
 المحادثة 

   وكيف نظرة البرمجة
اللغوية العصبية على 

اإلتصال بين 
المدرس والتالميذ 

في تدريس 
 المحادثة 

   دراسة الحالة
بالتحليل 

 الكيفي
   المدرسة

الثانوية 
اإلسالمية 
الحكومية 

سيدووجوا  
العام الدراسي 

2112 - 
2113   
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 ح. ىيكل البحث    
قسم الباحث ىذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب وسيأتى   

 البيانات فيها كما يلي:
  أىميتو : مقدمة تتكون من خلفية البحث وقضاياه وأىدافو و  الباب األول

 وتوضيح بعض المصطلحات والدراسات السابقة  حدودهو           
 ىذا الباب بهيكل البحث. ونختتم          

 : دراسة نظرية تشتمل على ثالثة فصول : الباب الثاني
  مفهوم اإلتصال  , تعريف اإلتصال  : الفصل األول  

 التعليمي,  التعليمي, عناصر عملية اإلتصال    
  أنواع اإلتصال .   

    عن , تدريس مهارة الكالم أو المحادثة : الفصل الثانى  

 ,أىداف تدريس مهارة الكالمم, الكال مهارة                         
 تدريس مهارة الكالم, أقسام مهارة  أساليب                         
 الكالم.                          

     , تاريخ : تعريف البرمجة اللغوية العصبية الفصل الثالث  
    مبادئ البرمجة اللغوية العصبية,  البرمجة                         
األنظمة التمثيلية,  اإلرساء,  اللغوية العصبية,                         
 االستعارة.                          

  نوع البحث, مصادريتضمن ىذا الباب على منهج و  : الباب الثالث
 البيانات.  تحليل البيانات, طريقة البيانات, طريقة جميع 

 ية التى تشتمل على فصلين ::  الدرسة الميدان الباب الرابع
  عن المدرسة وتشتمل على اللمحة : لمحة  الفصل األول   

   تاريخها وأىداف تأسيس مدرسة  الثانوية  عن        
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   . وأحوال  اإلسالمية الحكومية سيدوارجو 
  و المتعلمين الهيكل التنظيمي وأحوال و  المعلمين 
 .الوسائل التعليمية 

 بين اإلتصال  عنالبيانات وتحليلها غرض :  الفصل الثانى  
 يذ في تدريس المحادثة في المدرس والتالم     

        الثانوية اإلسالمية الحكومية  المدرسة                         
 سيدوارجو.                         

    سة النظرية و الميدانية أن : حاول فيو الباحث بعد الدرا الباب الخامس
 و اإلقتراحات. نتائج البحثلالبحث با يختتم         

 


