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Abstract 
One of the most important aspects of learning is the  strategy. Basically every 
educational institution has diverse strategies in delivering learning materials. As a 
typical educational institution, Pesantren has a unique learning strategy. This study 
aims to uncover the learning strategies of speaking skills in the al-Ansar boarding 
school and the learning of speaking skills based on the theory of behaviourism. This 
research used a descriptive qualitative approach with a case study research method. 
Researchers obtained data through observation, interviews and documentation. Data 
analysis was done through classification, data presentation, and drawing conclusions 
based on Milles and Huberman's theories. The results of this study are as follwos. 1) 
Strategies for teaching speaking skills are: Shobah al-lughah, Tabligh, language 
festival competitions and application of substantive conversation, language gam., 2) 
Strategies for teaching speaking skills in behaviourism theory are Shobah al-lughah, 
Tabligh and language festival competitions. The findings generated in this study 
were the learning of speaking skills using behaviourism theory gradually affect the 
students' speaking skills. 
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Abstrak 

Salah satu aspek terpenting dari pembelajaran adalah strategi. Pada dasarnya 
setiap lembaga pendidikan memiliki strategi yang beragam dalam menyampaikan 
materi pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan khas pesantren memiliki strategi 
pembelajaran yang unik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi 
pembelajaran keterampilan berbicara di Pondok Pesantren Al-Anshar dan strategi 
pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan teori Behaviorisme. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi 
kasus. Peneliti mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data melalui klasifikasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
berdasarkan teori Milles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Strategi 
untuk mengajarkan keterampilan berbicara adalah: Shobah al-lughah, Tabligh, 
kompetisi festival bahasa dan penerapan percakapan substantif, permainan bahasa, 
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2) Strategi untuk keterampilan mengajar berbicara dalam teori Behaviorisme 
adalah Shobah al-lughah, Tabligh dan kompetisi festival bahasa. Temuan yang 
dihasilkan dalam penelitian ini adalah pembelajaran keterampilan berbicara 
menggunakan teori beahaviorisme mempengaruh keterampilan berbicara siswa 
secara bertahap. 

Kata Kunci: Behaviorisme; Keterampilan berbicara; Strategi 

 املقدمة

يتفاهم هبا التقدمي. ولغة  يت استخدمها العرب يف التعبري وعروبة فهي لغة الاللغة العربية هي لغة ال
كلمات اليت يعربهبا العرب عن الاللغة العربية هي  .(Alsohaibani, 2016) مجيع قبائل العرب يف احلديث

القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة وما رواه  ن طريق النقل، وحفظهاعإلينا  تأغراضهم. وقد وصل
لذلك اللغة العربية هي إحدى  .(Alfataftah & Jarrar, 2018) الثقات من منثور العرب ومنظومها

تعمق فيها نو  مضامينهفهم هبا نالقرآن العظيم و ا لغة كوهندور مهم ل للغة العربية وال شك أن  .يالعامل لغاتال
 (.2:يوسف) ﴾تعقلون لعلكم عربيا قرآان أنزلنه إان﴿تعاليم دين اإلسالم كقول هللا تعاىل:  درامص أول وهو

ما الفقه والعقيدة والتوحيد والتفسري وغريها. بناء على ك  املستنبطة من القرآن م و لعللغة اللغة العربية هي لو 
 الدين وغريها.  يف فهم علوم الطالبيستعني هبا  العربية مهمة يف التعليم  اللغة    ن  فإ ذكرانه

كل مهارة تعد   القراءة والكتابة. و و  الكالمو  مهارة اإلستماع تتمثل يفغوية لهارات مللغة العربية إن 
( تنمية 1: ما يليأغراض تعليم اللغة العربية ومن  م بني الناس وأداة التعلم والتعليم.تصال والتفاهلال وسيلة  

ألفاظها درة الطالب على النطق ( تنمية ق2قدرات الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعون إليها، 
( تنمية قدرة 3األداء، ، سليما يف و تعبري معانيها هلم ابلطالقةابلعربية  حدث مع الناطقنيتوال اصحيح

( تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة 4العربية بدقة وفهم،  بالكت الطالب على قراءة
وجب على العربية،  ولتسهيل عملية تعليم اللغةغراض السابقة، األبناء على  .(Arifin, 2010) وطالقة

تعليم اللغة العربية عامة وتعليم مهارة الكالم مناسبة ل اتمميز من ا ا هلاملدرس إستخدام النظرية السلوكية مل
 . خاصة

 .(Albino, 2017) الكالم لغة منطوقة للتعبري عن أفكار الذهنية. اللغة يف األساس هي الكالم
املدرسون يف املعاهد واملدارس بتعليم  يهتم. والكالم هو املهارة اإلنتاجية األوىل يف جمال تعليم اللغة العربية

لقراءة والكتابة. ويرون أن مهارة الكالم أهم املهارات األربعة بعد اإلستماع وقبل ا ،تماما اتمااللغة العربية اه
ستخدم املعلم وذالك حني ي ،مشكالت يف تعليم مهارة الكالم خاصة يف اسرتاتيجية التعليموجد الباحثون 

 ترمجةالقواعد و بيان طريقة  مااستخد  تعليم مهارة الكالم، مثليف الىت مل تناسب  سرتاتيجية أو الطريقةاإل
 .همعند  غري مهمةتعليم اللغة العربية صار  و    الطالب  جند أهنا متل  اىل لغتهم.يف تعليم   املتون 
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كون النظرية قابلة للتطبيق، وأن تصاغ أبسلوب مفهوم وجامع، توالتعليم ينبغي أن يف جمال التعلم 
يدة، وأن تكون أن تفتح النظرية آفاق ا جد  الباحث. كما ينبغيلىت توصل إليها يربط بني احلقائق والقوانني ا

ما يرد من معلومات إضافية تقود إىل مزيد من البحث للتطوير، حسب كنة، مملإلبداعمشجعة على ا
ومن أشهر النظرايت ذات العالقة بتعلم اللغات وتعليمها: النظرية  .(Krebt, 2017) والتطوير والتطبيق

 .، النظرية التحويلية التوليديةوالنظرية الفطرية  فيةوالنظرية املعر   السلوكية
 بعضها ببعض ترتبطنظام الذي يتكون من عناصر التعليم  اليت التعليم اللغة العربية هو 

(Maimunah, 2017).  كما عرفنا أن . ةنتائجه جيدستكون جيدا فعنصر ابآلخر ارتباطا  كلارتباط  إذا 
 عناصر التعليم تتكون من املدرس، الطالب، الطريقة التعليمية، املادة التعليمية، الوسيلة التعليمية، التقومي.

 املعلمني يستعملونب أغل .ب على املعلم تعيني االسرتاتيجية املستعملة يف تعليم مهارة الكالمجي

 تعل م عند  الطالب اخلوف احلشمة لدى تسبب ،هذا العصريف االسرتاتيجية التقليدية اليت ليست املناسبة 
يف  فقدان اإلنفعاالت املشجعةعند الطالب ل أمهية مهارة الكالم خاصة. واملادة التعليمية ليست ذات

 تعليم اللغة العربية.
أو اخلطة واإلجراءات واملناورات والطريقة واألسلوب اليت  املنحىاإلسرتاتيجية عند الضوي هي 

وذهب عبد احلميد حسن عبد  .(Al-Dawi, 2011) تعلماليتبعها املعلم للوصول إىل خمرجات أو نواتج 
، مسبقا لتدريساب تعليم هي عبارة عن إجراءات التدريس اليت خيططها القائمالاحلميد شاهني إن اسرتاتيجية 

اإلمكاانت املتاحة لتحقيق األهداف التدريسية ملنظومة التدريس  ءحبيث تعينه على تنفيذ التدريس على ضو 
 الدراسية،  املواد من جمموعة أهنا على وكاري ديك .(Syahin, 2011) اليت يبنيها، وأبقصى فاعلية ممكنة

 الرائع، الطلبة تدريس نتائج على للحصول الدراسية املواد تقدمي يف املدرس سيستخدمها اليت واإلجراءات

 ومشاركة الدراسية املواد وتقدمي  التمهيدية األنشطة: وهي التدريس اسرتاتيجية يف عناصر مخسة وهناك

 (.Dick & Carey, 1987) املتابعة واألنشطة واالختبار الطلبة
الرغم من على االتصال ابلعربية على الناس  يعجعلى تسهيل وتشالتدريس  تساعد اسرتاتيجيات

 التواصل  وحتقيق حديثهم، يف اسبوهنأو يقتاألقل يستخدمون الكلمات العربية حممودية قدرهتم أو على 

 األنشطة وختطيط تنظيم يف التعليمية املؤسسات من غريها أو املدرسة ومساعدة ابلعربية، املعلومات وتقدمي 

 العربية للغة الدراسية املناهجومساعدة واضعي  العربية، اللغة استخدام تزيدو  خصبة وتكون اللغوية

 اسرتاتيجيات  استخدام إىل فيحتاج العربية ابللغة االتصال  مهارات على الرتكيزيف  االتصالية

 إعداد يف العربية اللغة معلمي ملساعدة أيضا االسرتاتيجيات هذه وُتستعمل. االتصال كاسرتاتيجيات

 .  االتصال يف الطالب قدرة لرتكيز يفا مع جيدا التدريس
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جيات تعلم اللغة يف تنمية مهارة اسرتاتي" عنوان حبث عبد احلميد عبد هللا عبد حتت بناء على 
فاعلية الربانمج القائم  :نتائج أمههابعض حث إلىاالب توصلاإلستماع لدى تالميذ مدارس الرتبية الفكرية" 

 –متثيل املعىن  –التكرار  –التسميع  –النمذجية  -على بعض اسرتاتيجيات تعلم اللغة  )احلواس املتعددة
يعترب عبد الرمحن أن أمهية  .al-ghawi, Abdullah, 1991)) رة اإلستماعاملمارسة الطبيعية( يف تنمية مها

 ,Abdurrahman) علمم مستوى الدارس يف التييتقلاستخدام اسرتاتيجية يف تعلم اللغة الثانية مهما 

تعترب هداي أديل أن االسرتاتيجيات اليت يستخدمها الطلبة األجانب الدارسون للغة العربية كلغة . (1814
يف اجلامعة األردنية طلبة املستوى السادس أمنوذجيا ودل على االسرتاتيجيات  اثنية يف مركز اللغات

املستخدمة املختلفة، يعىن التكرار، كثرة االستماع، ااحلفظ، الرتمجة والنقل، التحضري املسبق يف البيت، 
 .(Adel, 2014) تصحيح األخطا من قبل املدرس

تعليم عبارة عن الترى أن عملية اليت و  النظرية السلوكية،د النظرية ومن الدراسات السابقة، توج
وجود ا إجيابي ا بني تصميم تعلم السلوكية ونتائج  دجكما أن تو  .(Song, 2017) جابةاستقبال وإصدار است

 بني التكامل إىل العصر هذا يف العربية اللغة تعلم حيتاج .(Achzab et al., 2018) تعلم الطالب
 اليت املؤشرات أقصى لتحقيق العربية اللغة تعلم لعملية وفق ا والتقييم واألساليب اإلعالم ووسائل يةجياإلسرتات
 اللغة تعلم أن هالفرسون  أظهركما أن   .(Suzuki et al., 2019) اللغوية وغري اللغوية اجملاالت يف تتعاون

 يف اللغة ومهارات( واإلبداع النقدي والتفكري والتعاون االتصال)  مكوانت يدمج أن جيب العصر هذا يف
 التعليم  ألهداف وفق ا العربية اللغة تعلم تصميم إىل املعلم حيتاج .(Halverson, 2018) الدراسي الفصل
 حيتاج. ابلتفصيل التعليمية لألهداف املؤسسية التعليمية واألهداف الوطنية، التعليم وأهداف العاملية،
 إلنتاج متنوعة متكاملة مكوانت إىل وحيتاج أيضا .النامية االسرتاتيجيات متطلبات مع التعاون  إىل التصميم
 بوان.سيدم  جابدن  عهد األنصارم  بذلته  الذي  اجلهد   هو  كما.  للطالب  جيدة  أجنبية  لغة  مهارات

جة التعليم لتنمية مهارة الكالم. وحصل املعهد استخدم معهد األنصار النظرية السلوكية يف اسرتاتي
 ممارسة على الطالب يشجع  املدرس و .واملدرس الطالب عند  يف تعليم مهارة الكالم ةائج جيد على نت

 تعليم يف اإلسرتاتبجية استخدام أمهية إىل ضافأهنا ت مث ومن. السلوكية ابلنظرية تناسب اليت الكالم ابلعربية

 تطبيق  يةيف كيف يف البحث الباحثون يركز األنصار، عهد م يف الكالم مهارة تعليم وظواهر الكالم مهارة

 الكالم مهارة تعليم ليكون األنصار املعهد يف السلوكية النظرية ضوء على الكالم مهارة تعليم اسرتاتيجية

 .  وسريعة وسهلة جذابة

نظرية التعلم هي جمموعة متنوعة من الدراسات واألحباث السيكولوجية، على اخلصوص واليت 
استطاعت أن تفهم وتفسر العديد من اآلليات املختلفة اليت تتدخل، هبذا القدر أو ذاك يف حدوث التعلم. 
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ظرية اإلنسانية والنظرية  أما نظرية التعلم يف تدريس اللغة تتكون من النظرية السلوكية والنظرية املعرفية والن
ن النظرية السلوكية يف يف هذا البحث ع هذا األسلوب الباحث ستعملفي .(Pranowo, 2014) البنائية

 تعليم مهارة الكالم. 

يف عملية  املتغري ؤثرات البيئة اخلارجية والسيطرة عليها بوصفها األساسيأن االجتاه السلوكي يهتم مب
 وإصدار ،استقبال مثري عن عبارة اللغة تعلم عملية أن  السلوكية النظرية وترى. (Budiman, 2017)التعلم

 نطق مث  إليها ابالستماع بدأ اللغة تعلميف  واإلنسان . كتابيا وليس كالمي صويت نظام واللغة استجابة،

. والكتابة القراءة مث فالكالم ابالستماع بدءا اللغة يتعلم فالفرد. املكتوب شكلهاعلى  إلطالعا قبل أصواهتا

 .العادات واكتساب واحلفظ والتذكر ابحملاكاة فيبدأ  اللغة يتعلم

 التحكم يسهل عادة أهنا على اللغة إىل ينظرون  السلوكيني أن  إىل هللا عبد  الصديق عمر وذهب

 االختالفات  وإن  به، احمليطة البيئة تشكله الذي اإلنساين السلوك من جزء  وأهنا عليها، والسيطرة فيها،

 تعلمها وإىل اللغة إىل السلوكيون  ينظر. اللغوية البيئات الختالف نتيجة بل وراثية ليست الناس بني اللغوية

 منظورهم يف فاللغة. التعلم نظرية إطار ضمن تندرج اللغة اكتساب عملية أبن  بلومفيد لينادر رأسهم وعلى

 أي وتعلم تعلمها مسار بني تباين أي بوجود يقرون  ال فإهنم لذلك اإلنساين، السلوك أشكال من شكل

 .(Isani, 2012) آخر سلوك أو خربة أو مهارة

 جية التعليماسرتاتي

جية التعليم وفق هذه املفاهيم  تعين جمموعة األمور اإلرشادية اليت حتدد وتوجيه مسار عمل اسرتاتي
املعلم وخط سريه الدرس، ألن التعليم بطبيعته عملية معقدة تتداخل وترتابط عناصرها يف خطوات متتابعة، 

خطوة تتأثر ابألهداف التعليمية والتحركات اليت يؤديها املعلم وينظمها ليسري على وفقها يف عملية إذ كل 
التعليم. فهي إذن تتضمن األسئلة واملواقف اليت يثريها املعلم، وتتضمن أيضا األمثلة والتمرينات واملسائل 

 الطلبة والتخطيط، وما إىل ذلك. والوسائل املؤدية إىل أهداف، وتتضمن أيضا التنظيم الصفي واستجاابت 

ن اسرتاتيجيات التعليم متثل جمموعة اإلجراءات التدريسية املتعلقة بتحقيق خمرجات تعليمية مرغوب فيها. إ
وهكذا فإن املهتمني ابسرتاتيجيات التعليم وضعوا مخسة أمناط هلذه االسرتاتيجيات، وهي: أهداف 

-al) العامة اتصلقبلية، وامللخالقبلية، وأسئلة التحضري االسلوكية، املنظمات املتقدمة، االختبارات 

Dailami wa alwaely, 2005). 
 للموقف  واملناسبة والعامة، اخلاصة التدريس طرق من جمموعة هي قميزي عند  جيةيسرتاتالا

 اجلودة من عايل مبستوى التدريسي املوقف أن يكون خالهلا من ميكن واليت ،تدريسه املراد التدريسي

 :هي التعليم يف واألسلوب والطريقة االسرتاتيجية بني األساسي الفرق. والكفاءة
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 .1اجلدول  
 الفرق األساسي بني اإلسرتاتيجية والطريقة واألسلوب

 األسلوب الطريقة االسرتاتيجية املستوى

خطة منظمة ومتكاملة من  املفهوم
اإلجراءات، وتضمن حتقيق 
األهداف املوضوعة لفرتة 

 زمنية حمددة

اآللية اليت خيتارها املعلم 
لتوصل احملتوى وحتقيق 

 األهداف

النمط الذي يتبناه املعلم لتنفيذ 
فلسفته التدريسية حني التوصل 

 املباشر مع الطالب

رسم خطة متكاملة وشاملة  اهلدف
 لعملية التدريس

تنفيذ التدريس جبميع 
 عناصره داخل غرفة الصف

 تنفيذ طريقة التدريس

طرق، أساليب، أهداف،  احملتوى 
نشاطات، مهارات، تقومي، 

 ائل، مؤثراتسو 

أساليب، ر،  أهداف، حماور 
 نشاطات، تقومي

اتصال لفظي، اتصال جسدي 
 حركي

 –شهرية    –ة  يفصل املدى
 أسبوعية

موضوع جمزأ على عدة 
حصة واحدة   –حصص  

 جزء من حصة  –

 جزء من حصة دراسية

 
 عناصر النظرية السلوكية.

 :يلي كما(Ismail,2015يذكرها حممد امساعيل )فهناك عناصر النظرية السلوكية يف تعليم اللغة   

د احلقيقي والركن األساسي، لذلك هو حيتل املكانة املرموقة يف العملية التعليمية، نإن املعلم هو الس -1
املرغوب، ويعمل على هو حمورها. يتمثل دوره يف هتيئة بيئة التعلم لتشجيع الطالب لتعلم السلوك 

 تعزيزه.

ليس هناك فرق عند السلوكيني بني تعلم اللغة وتعلم شيئ آخر ألهنم ال يتصورون أي موهبة  -2
داخلية عند اإلنسان سوى أن اإلنسان ميتلك القدرة على تعلم اللغة، لذلك ما يسمعه هو ما 

 يتعلمه.
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 فالتكرار  للغة، الفعلية واملمارسة رارالتك من له بد ال إذ لوحده، كاف غريالتعزيز عند السلوكيني  -3

 أن  يرون  لذلك. اللغة بنفسه ميارس أن  املتعلم على ينبغي بل للتعلم كاف غري املتعلم أمام وحده

 إتقان لتحقيق نفسه اآلن  يف أساسية وكوسيلة كهدف الدوام على يكون  أن  ينبغي التدريب

 بدأ الطفل ألن  اإلجيايب، التعلم ركيزة هو واملشافهة الكالم أن  ويرون . تعلمه املطلوب املوضوع

 الكتابة  مث األول املقام يف أوال فالكالم لذلك الكتاب، لغة تعلم يبدأ أن قبل األم لغته يف الكالم

 .اثنيا

 غري ألنه اإلنسان  عند التعليمية العملية يف العقل وجود بعدم يقولوا أن السلوكيني عند حرج ال -4

 لغوية عادات بتكوين ختصص آلية عملية فالتعلم لذلك إليه اإلشارة أو حتديده ميكن وال ملموس،

 مثري،: املعروف املبدأ يف السلوك ويتلخص. فقط حركي نشاط والكالم. املتعلم يكتسبها يكتيبها

 .تعزيز استجابة،

 ضحا متمثال يف وثيقة رمسية كالكتاب املدرسي مثال.ااملنهج ينبغي أن يكون و  -5

يؤكد هؤالء السلوكيون األمهية القصوى للتدريب واملران يف تعليم اللغات، حفظ بعض العبارات  -6
واملفردات عن ظهر قلب، بل حفظ قطع كبرية أبكملها حماداثت من سؤال وجواب، كما أهنم 
يظهرون اهتماما واضحا ابلنواحي الشكلية يف اللغة من نطق سليم، وهجاء مضبوط، وإتباع 

رف، ويقل اهتمامهم بشكل واضح مبضمون الكالم ومعناه وقدرة املتحدثني صو واللقواعد النح
  على تبادل اإلفكار عن طريقة.

 املعلم دور املدخل هذا يف ألن  الشفهية، السمعية املدخل فيها تولد  السلوكية النظريةوأما يف    -7

 وهو  واملواد واملقرر الكتب خيتار أيضا واملدرس والتعزيز، واالستجاابت املثري يصنع فاملدرس كبري،

 والتدريبات املمارسات املذهب هذا يف تكثر و. التدريس عملية يف األسئلة يضع جيعل أيضا

 .اللغوي واالتصال التكلم يف اللغة على تصحيح والرتكيز والقواعد  والنص املفردات وحفظ

 تعزيز وأن . استجابة واصدار مثري، استقبال عن عبارة اللغة تعلم عملية أن ترى السلوكية فالنظرية -8

 وأنصاره، سكنر تعبري حد على اللغوية العادات تتكون حىت تكرارها إىل يؤدي معينة استجاابت

 .خلدون  ابن تعبري حد  على اللسانية امللكة تتكون  حىت أو

 .الشفهية السمعية والطريقة  املباشرة الطريقة هي السلوكية النظرية ضوء يف التدريس طرائق بعض -9

 

 املنهجية

 متر  اليت  الظواهر  فهم  إىل  النوعي  البحث  يهدفاستخدم هذا البحث طرق البحث النوعي الوصفي.  
 طبيعية سياقات يف ولغات كلمات  شكل يف األوصاف خالل ومن كلي  بشكل البحث موضوعات هبا
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 الباحثون وصف ة،الدراس هذه يف .(Lexy J Moleong, 2007) متنوعة علمية أساليب واستخدام معينة

 وقسم املعهد  مدير من البياانت هذه ومصادر. الكالم مهارة تعليم اسرتاتيجية حيث من األنصار معهد 

 .واملعلم التعليم وقسم اإلدارة
 والسؤال  التواصل  وهي األنصار، معهد يف املقابالت إجراء طريق عن البياانت مجع  تقنية تنفيذ  يتم

 قام ذلك، إىل ابإلضافة. الكالم مهارة تعليم يف االسرتاتيجية هذه أنشطة ومراجعة املدربني مع واإلجابة

 . األنصار معهد  يف الكالم مهارة تعليم اسرتاتيجية حول واثئق بتوثيق أيض ا الباحث

، يتم إجراء حتليل البياانت ابستخدام تقنيات حتليل البياانت الوصفية. وفق ا ملايلز بعد مجع البياانت
تقليل البياانت )تقليل ( 1، هي:  وهوبرمان، ميكن إجراء تقنيات حتليل البياانت يف ثالث خطوات

( عرض البياانت )عرض 2، وهو تصنيف وتوجيه وإزالة البياانت غري الضرورية وتنظيمها ؛ البياانت(
تاجات ؛ و البياانت( ، وهو البحث عن أمناط من العالقات ذات مغزى وتوفري إمكانية استخالص استن 

 (.( االستنتاج/التحقق )استخالص الرسم / التحقق3

 
 البحث نتائج

 اسرتاتيجيات تعليم مهارة الكالم

 عبارة  والعربية اإلجنليزية الربانمج ولكن .احلديثة للمعهد  مشرتكان  برانجمان  مها والعربية اإلجنليزية اللغة

أو  الوطنية اللغات عادة السلفي املعهد  تستخدم . اإلسالمية ةسلفيال املدارس يف جديد برانمج عن
 اللغات تستخدم اخلالصة السلف معهد تزال ال ، املختلفة األماكن يف حىت اليومية، اللغة يف اإلقليمية

 .التعليمية لغاهتا يف الوطنية

 ، الكوخ هذا يف اإلندونيسية اللغة استخدام ت  البداية، يف .ببطء اللغة برانمج األنصار معهد  يبدأ
 بعدد املعهد  هذا يف الرمسية كلغة اإلندونيسية استخدام يبدأ. اللغة تعلم يف أو اليومية اللغة يف سواء

 .ابستخدامه املعهد  بلغة الوطنية اللغات استخدام يسمح ال حبيث املنطقة، خارج من أيتون  الذين التالميذ 

 يعودوا مل أخري ا النزل، عناصر مجيع  ومناقشة التداول منتدايت يف اإلندونيسية على التأكيد  خالل من

 .املعهد  يف يومي اتصال كلغات احمللية احمللية اللغات يستخدمون 

 أن  وقال .ذلك من أبعد  للقفز سهدي لكياهي حافز ا. يومي ا املعهد  يف لإلندونيسية الناجح التطبيق

 يريد  واإلجنليزية العربية ابللغة التحدث على القدرة لديه الذي نفسه هو .لعادةا دجمر  كان  اللغة استخدام

 .واإلجنليزية ابلعربية للتحدث لطالبه مكثفة حبمالت قام كما .هبيير  الذي السلف معهد  يف اللغتني تطبيق

 اثنني قدم كما .حديثة داخلية مدرسة يف اللغة ممارسة طرق يف أوال ينظر اللغتني، هاتني زامال يثبت أن  قبل
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 املواد وتوفري التحكم خالل من للطالب اللغوية املهارات لتطوير استعداد على كانوا الذين املعلمني من

 .ابللغتني املتعلقة

 يستخدم حبيث ابملعهد العربية اللغة تعريف يف سهدي كياهي جنح اآلن، حىت رحلته خضم يف

 ألن  أبطأ تكون  أن  إىل متيل اإلجنليزية اللغة أن حني يف .اليومي لغتهمك العربية اللغة من الكثري الطالب

 والنقاش اخلطاب مسابقة يف .واألحد  السبت ومها فقط، يومني هو اإلجنليزية للغة خيصصه الذي الوقت

 املدرسة هي الداخلية اإلسالمية مدرسة كانت الشؤون الدينية، وزارة نظمتها واليت بلغتني أجريت اليت

 غالبا البطل فاز  .املسابقة يف مشاركة هذه السلف انبت عن معاهد اليت  الوحيد اإلسالمية الداخلية
 السانرتي كفاءات لدعم اللغة تدريس إىل أيض ا سهدي هياكي وسعى واإلجنليزية، العربية اللغة لتزاماب

 نوع ا اللغة منتهكي على بسيطة عقوابت وجود يصبح .اجلديد  سانرتيل اللغوية املهارات لتسريع  وكجهد

اسرتاتيجية تعليم مهارة  تشمل. اللغوية املهاراتى عل ابحلفاظ ملتزما ليبقى للسانتريي ابلنسبة التحذير من
 معهد األنصار: يف الكالم

 االثنني  من .احلفظ طلب قبل الفجر، صالة بعد  صباح كل الربانمج هذا تنفيذ يتم  :اللغة صباح (1

 أسبوعي لنتائج  تقييم  إجراء  يتم السبت، أايم يف املشرفون. ألقاها اليت املفردات دمي بتق اجلمعة، إىل
مصطلحات  تسليم  الربانمج هذا يوفر ،األحد  أايم ويف .واجلمعة االثنني يومي خالل الربانمج
 .للطالب اليومية األنشطة يف تستخدم ما غالبا  اليت اجلملة

األحد  وليلة اجلمعة. يوم الطالب يصلي عندما مجعة، يوم كل الربانمج هذاالطالبات  تقيم   :تبليغ  (2
 املعهد  مؤسس ألن  وذلك األصلية. ملنطقتهم وفق ا الطالب جتميع  يتم الربانمج، هذا يف للطالب.

 .أصدقائه أقرب من بدءا  نفسه  عن التعبري يف شجاعة أكثر سيكون  الطالب كلمع   أن  يرون
والنشيد،   ،وجدل والشعر،  اخلطابة،  ك: ذل يف مبا األنشطة، من العديد  من الربانمج يتكون 

 .العربية ابللغة  مجيعها تتم اليت والدراما
تنفيذ   يتم .العربية اللغة تعلم يف الطالب حتفيز لزايدة الربانمج هذا ينفذ  :اللغة مهرجان  مسابقة (3

 هذا يف .النهائي الفصل امتحاانت الطالب ينهي أن  بعد  السنة، يف واحدة مرة الربانمج هذا
 الدراما شكل يف العمل .احلدث هذا يف عرضها ليتم املختارة أعماهلم الطالب سيقدم الربانمج،

 ا.وغريه واملناقشات والنشيد  والشعر واخلطابة
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 .2جلدول  ا
 يف معهد األنصار ببادنج سيدمبوان سومطرا الشمالية  األنشطة اليومية

 الوقت األنشطة

 04.30 مع كل الطالب ىف املسجد إليقام صالة اجلماعة تجي
 06.00-05.00 صباح اللغة

 06.30-06.00 مراجعة سورة الواقعة والرمحن مجاعة
 تعليم املعهد

فقه، أصول تعلم كتب الرتاث كما ىف منهج املنهج كتفسري، حديث،  
 الفقه، بالغة، منطق، حنو، والصرف

07.00-12.00 

 13.00-12.00 اسرتاحة
 تبليغ 

 ()خطبة اللغة العربية، الشعر، قصيدة، اجملادلة العربية، ومسرحية

12.0013.00 
 يوم اجلمعة

، التاريخ، اللغة اتدخول الفصل لتعليم املادة العامة كالرايضي
 علم االجتماع واجلغرافيااإلندونيسية،  

13.00-16.00 

 17.00-16.30 تنظيف 
 17.30-17.00 األكل

مع كل الطالب ىف املسجد لتعليم كتب الرتاث وانتظار صالة تجي
 املغرب 

17.30-19.30 

 20.00-19.30 صالة العشاء مجاعة
 20.30-20.00 مشاورة/حبث املسائل

 03.00 جدهالتصالة  
 

 اسرتاتيجيات تعليم مهارة الكالم على ضوء النظرية السلوكية

رأى الباحثون بعدما قدم الباحثون اسرتاتيجية الىت استخدمها معهد األنصار ىف تعليم مهارة الكالم، 
والتبليغ ومسابقة  السلوكية ثالثة يعىن صباح اللغة تعليم على ضوء النظريةال على أن اسرتاتيجيتهم يف

 ة الكالمنتائج تعليم مهار  على صل املعهد حت ومن هذه االسرتاتيجيةتم البحث ىف املناقشة. يساملهرجان. 
اليت تناسب ابلربامج  ة املمارسعلى  يف الكالم  املتميزالطالب  املدرس يشجع. عند الطالب اجليد و املثري
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موا هذه االسترياتيجية تكلم الطالب ابللغة اإلندونيسية وال يريدون أن يتكل ة. قبل إعماللنظرية السلوكيب
 كل يوم وىف كل وقت ابللغة العربية.  أن يتكلموا الطالب  ابللغة العربية. وبعد إعماهلا يستطيع 

 

 املناقشة

  نسبة بسبب نبيةاألج اللغة طالب يتقنها أن جيب اليت األساسية اللغوية املهارات أحد هو الكالم
 النظرية  أن  نالحظ السابقة البحث نتائج على بناء .(Dewi et al., 2016)كبرية   لتواصليف ا  استخدامها

 عليها تدريب ميكن أنه نظرية على مبنية والتعزيز، واالستجابة التحفيز من مراحل ثالث هلا اليت السلوكية

 التقدير  نوع من هناك  أبن  (ŞANAL, 2017)فحريت بيان مع هذا ناسبيتو . يف شىت جمالت احلياة

 املهارات تدريب يتم حبيث متكرر ا، سلوك ا هذا سيشكل. التعلم يف على استجابتهم لطالبل املعلم أعطاه

 الطالب لدى الكالم ملهارة التعلم اسرتاتيجيات استخدام أن النتائج أوضح. جيد  بشكل للطالب اللغوية

 من موضوعان يظهر النهائي، االنتقائي الرتميز مرحلة يف. املختلفة السياقية للمواقف ستجابةباإل تفاو تت

( استخدام االسرتاتيجيات يف تلبية 2( استخدام االسرتاتيجيات يف بيئة متغرية و )1): البياانت جمموعة
 .معينة جوانب يف رتابطة، على الرغم من أهنا ماحتياجات التعلم. سيتم تقدمي النتائج وفق ا ملوضوعني

 ,Huang) على عدة مشاكل بتغري البيئات التعلم مبثل هذه اإلسرتاتيجية سيحمل املشاركني فيه

( ، 9-7الصفوف ) توسطةامل املدرسة االبتدائية، املدرسة: أجنبية كلغة العربية اللغة تعلم من (2018
حيتاج املشاركني إىل اسخدام ( واجلامعات. مع البيئة املتغرية يف كل مرحلة، 12-10 املدرسة الثانوية )الصف

ال يقتصر وظيفتهم أبن املعلم يف القرن احلادي والعشرين  ما علينا اليوم  وهذا يتوافق مع   اسرتاتيجيات خمتلفة.
 ترمجة املادة إىل مهارات لغوية موجودة يف الفصل الدراسي يه أن يتقن، ولكن علفحسب على إتقان املادة

تم تقدميها يف سياق تفاعل بني ت ي أن اللغةجكما ذكر زو لغة .(Kramsch, 2014) ية املناسبةجإبسرتاتي
 السلوكيات اللفظية يتميز ابالستجابة واالعتبار اإلجيايب لسقالة تعلم الطفل ويشجع  البالغني واألطفال

(Zauche et al., 2016). 
ومسابقة املهرجان من استرياتيجيات تعليم مهارة الكالم ىف معهد األنصار، هذه  صباح اللغة والتبليغ 

إن املعلم  (Ismail, 2015حممد امساعيل )قال  اكية يعىن كماسرتاتيجيات قامت على ضوء النظرية السلو 
هو حمورها. بل مرموقة يف العملية التعليمية، كانة م مك ن املعل ميقي والركن األساسي، لذلك د احلقنهو الس

ففى هذه  ه.حتسين، و فيه يتمثل دوره يف هتيئة بيئة التعلم لتشجيع الطالب لتعلم السلوك املرغوب
حىت حيتاج املعلم إىل املزيد من اجلهد مع إعمال بعض العوامل اخلارجية يعىن صباح اللغة االسترياتيجية
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د كبري من خالل عملية حبيتم حتديد نتائج التعلم . املناسبة أبهداف هذه اإلسرتاجتية يتحصل النتيجة
 ز(.)التعزي  حسنيقليد والتكرار والتالت

كما هو الالزم يف التعلم اخلطابة. و جب أن يبدأ تعلم مراحل معينة، شيئ ا فشيئ ا،  في أما التبليغ و 
. جيادل سكينر، وهو شخصية من عوامل خارجية  المن إعمد كبري حبتعلم الشخص يتم حتديده  نعلم أن

أي من خالل آلية استجابة التحفيز  السلوكيات، أبن عملية تعلم اللغة هي مبثابة تعلم شيء غري لغوي،
 ,.Chuang et al)  جوانج  كما قال  وهذا أيضا من أساس النظرية السلوكية حملمد إمساعيل.  .ومقرونة ابلتعزيز

 . التعلم  وعملية  املتعلمني  سلوك  دراسة  على كبري  بشكل  اللغة  تعلم  كزر   (2018
ألنشطة  الطالب استجابة تطوير ملعرفة أما مسابقة املهرجان الىت أقيمت ىف آخر  الفصل الدراسي

وفقا لقانون االستعداد، سيتم تشكيل العالقة بني التحفيز واالستجابة أو تشكيلها  تعليم مهارة الكالم.
إىل املمارسة مهارة الكالم حتتاج ، فإن و من مث  بسهولة إذا كان هناك استعداد يف اجلهاز العصيب الفردي. 

يعتمد تطور  حيث .إذا ت ممارستها أو تكرارها بني التحفيز واالستجابة ستكتشفو التكرار، والعالقة 
هو التقنية الرئيسية للنهج السلوكي.  نضج اللغة على تكرار أو مدة املمارسة. تعلم اللغات عن طريق التقليد 

نهج. يتم استخدام السمة املميزة لتعلم اللغة دليال  على جناح هذا املهلا اليت كانت دائم ا  التقليد تعترب تقنية
 اكتساب عملية تتطلب ال .بشكل أساسي يف االجتماعات املبكرة لتعلم اللغات األجنبية التقليد  تقنية
ا اللغة  فإن بندورا  لـ وفق ا. االجتماعي التعلم نظرية على تعتمد  وحماكاة تقليد ولكنها ، منظم ا أو واعي ا جهد 
وما  املختلفة احلياة مواقف يف فرص على حيصل الذي الفرد هو االجتماعي التعلم لنظرية األساسي الدور

 .(Ismail et al., 2017)االجتماعي  التواصل  يف  مطلوب هو  كما  فيها من التساحمات,
 

 اخلامتة

فإن التسلط على هذه النقاط هلا عالقة قوية بنجاح تطبيق هذه اإلسرتاتيجية اليت تقاس 
 ضوء على الكالم مهارة تعليم يف اسرتاتيجيات للربامج القائمة فيها.تتمثل هذهمبداىستجاابت الطالب 

 الفجر صالة بعد صباح كل يف اللغة صباح لربانمجاب سيدمبوآن  ابدنج األنصار معهد  يف السلوكية النظرية

 األحد  ليلة كل ويف للطالبات اجلمعة يوم كل يف التبليغ  برانمج وتطبيق. اجلمعة يوم اىل اإلثنني يوم من

 والدراما والنشيد، واجلدل، والشعر، اخلطابة، : منها األنشطة من كثري من الربانمج هذا يتكون للطالب،

ومن هذه االسترياتيجيات قد ة. السن آخر كل يف اللغة مهرجان  ومسابقة .العربية ابللغة مجيعها تتم اليت
حتسنت مهارة كالم الطالب، تكلم الطالب كل يوم ابللغة العربية. إما ىف املسكن كانوا أو ىف املقصف أو 
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وأما قبل استخدام هذه االسترياتيجيات تكلم الوطين واحلي. و جنحوا ىف املسابقة اللغة العربية الفصل. 
 للغة اإلندونيسية واحمللية.الطالب اب

للمعهد تطبيق هذه  رجال شؤون الطالبجيب على  هأنإىل بناء على ما سبق يوصى الباحثون 
إمنا  مثىف تعليم اللغة العربية. ، الطالب لال مياإلسترياتيحية مستمرا، وميكن زايدة استرياتيجية األخرى حىت 

، ورأى وصف حالة تعليم مهارة الكالم ىف معهد األنصار على ضوء النظرية السلوكية عبارة عن  هذا البحث
الباحثون على أن استرياتيجية تعليم مهارة الكالم ىف هذا املعهد جيد، وميكن للباحثني اآلخر أن يطبق هذه 

 اإلسترياتيجية ىف معاهد أو املدارس آخر.
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