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Abstract

The aims of the article to develop Arabic language teaching materials based on
the complementarity between science and relevation for students of the
Department of Mathematics and Science. This research used the research and
development approach using Dick and Carey's development model that was
modified by Lawrence Cunning Ham. The method to obtain the data used in
this research is observation, questionnaire, interview, and test. The educational
material development model has been modeled in light of the complementarity
between science and revelation, evident in two places: Firstly, in defining the
educational objectives and educational outcomes that include attitudes,
knowledge and skills, and secondly in defining the teaching materials related to
mathematics and the natural sciences, and for those subjects and Hay Dal
(Qur‟anic verses) in them. The development model in this research is called
Teaching Arabic for Special Purposes. The results of the research are evident
from all the results of students in the four academic divisions in education,
which indicate a high rate of over 0.70 (70%).
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املقدمة

ّ ٌػشف الػلماء اإلاىاد الخػلُمُت بإنها اإلاىاد التي
جم بغذادها بؼشٍلت مىخظمت وَعخػملها
 كاٌ دمحم مدمىد الخىالذة بن اإلاىاد الخػلُمُت هي1 .اإلاذسط والؼالب في الػملُت الخػلُمُت
1 Yayat Hidayat, “Teori Perolehan dan Perkembangan Bahasa untuk Jurusan Pendidikan Bahasa
Arab”, Maharat, Vol. 1, No.1. 2018, 28.
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الىغاء الزي ًدمل ؤو ًخضن فُه املحخىي الػلمي بإشياٌ مخخلفت مشثُت ؤو معمىغت ؤو
ملشوءة ؤو مدعىظت ؤو مخدشهت ؤو زابخت ؤو الجمؼ بين ؤهثر مً شيل وغيرها التي حػشض
بؼشٍلت مباششة ؤو باظخخذام ؤحهضة حػلُمُت مىاظبت لخدلُم ألاهذاف الخػلُمُت 2 .اإلاىاد
الخػلُمُت مصؼلح شاملٌ ،ػني اإلاىاد اللغىٍت التي جلذم إلاخػلمي اللغت ،ظىاء ؤواهذ ملشوءة ؤم
معمىغت ،والىخب بإهىاغها والصحف واملجالث وألاششػت وألافالم ،وٍذخل في رلً الخؼؽ
واإلاىاهج 3 .جلً اإلاىاد الخػلُمُت مفُذة لجمُؼ الؼالب في حػلُميهم غبر الىظاثل الخػلُمُت 4 .مً
الخػشٍفاث العابلت ،وػلم ؤ ن اإلاىاد الخػلُمُت ؤهم ش يء في الخػلُم ؤي ؤهم مصذس حػلُمي
ًلخلي غىذه اإلاػلم واإلاخػلم .وهي جشحمت خُت إلاا ٌعمى باملحخىي ألاوادًمي للمىهج وهزلً لذيها
مياهت هامت للغاًت في الخػلُم لخدلُم ألاهذاف اإلاشحىة ألنها جخػلم باإلاىهج واإلالشس الذساس ي
5
وهما ؤظاط جؼىٍش اإلاىاد الخػلُمُت.
مً غىاصش اإلاىاد الخػلُمُت ظماث غامت وظماث خاصت ،وؤهذاف حػلُمُت خاصت
ومدخىي 6 .ومً مىاصفاث اخخُاس املحخىي ما ًلي :الصذق ،وألاهمُت ،واإلاُىٌ ،والاججاهاث،
7
واللابلُت للخػلم ،وج خدلم اللابلُت للخػلم غىذما جشاعي كذساث اإلاخػلمين والػاإلاُت.
بن اإلاىاد الخػلُمُت جىلعم بلى اإلاىاد اإلاؼبىغت واإلاىاد غير اإلاؼبىغت 8 .واإلاىاد اإلاؼبىغت
جخيىن مً الىخذاث الذساظُت واملحخىٍاث واإلالذمت والخمهُذ وألاهذاف وؤكعام الىخذة
وكشاءاث معاهذة وما جدخاج بلُه الىخذة والىص الشثِس ي وألاحضاء الخخامُت والخالصت وملحت
معبلت غً الىخذة الذساظُت الخالُت وبحاباث الخذسٍباث وظشد اإلاصؼلحاث واإلاالخم

2 Muhammad Mahmud Al-Khalwadah, Usus Binâ Al-Manâjih Al-Tarbawiyyah Wa Tasmîmî AlTa’lîmî, (Oman: Dâr al-Muyassarah wa al-Tauzî‟ wa al-Thibâ‟ah, 2011), 31.
3 Khoirul Anwar and Yudhi Arifani, “Task Based Language Teaching: Development of CALL”,
International Education Studies, Vol. 9, No. 6, 2016,168.
4 Rahmat Iswanto, “Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pemanfaatan Teknologi”, Arabiyatuna :
Jurnal Bahasa Arab, Vol. 1, No. 2, 2017, 97.
5 Abdul Razak Zainur Rijal et al., “Kebolehan Menguasai Kosakata Bahasa Arab dalam Buku
Teks di Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)”, International Journal of Language Education
and Applied Linguistics (IJLEAL), Vol. 5, 2016, 37.
6 Muhbib Abdul Wahab, “Standarisasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi
Islam Negeri”, Arabiyât: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 3, No. 1, 2016, 42.
7 I. Sari, S. Ülgü, and S. Ünal, “Materials Evaluation and Development: Syllabus, Setting and
Learner Needs”, International Journal of Teaching and Education, Vol. 2, No. 2, 2014.
8 Muhammad Syaifullah and Nailul Izzah, “Kajian Teoritis Pengembangan Bahan Ajar Bahasa
Arab”, Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 3, No. 1, 2019, 84.
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واإلاشاحؼ ،وبغذاد اإلالشس الذساس ي .وؤما اإلاىاد غير اإلاؼبىغت فهي الخلفاص وؤششػت الفُذًى
9
وألاششػت العمػُت وؤلاراغت والهاجف التربىي والحاظىب (الىمبُىجش).
بن مػاًير جلُُم اإلاىاد الخػلُمُت زالزت حىاهب )1 10 :حىاهب غشض اإلاىاد ،هي اليلماث
اإلاعاغذة ،واإلالذمت والفهشط واإلاشاحؼ واحعاق الخؼت في جلذًم اإلاىاد وجذسج اإلاىاد والخىاصن
بين ألابىاب وجشجِب ألابىاب وجىىع الخذسٍباث واإلااشاسهت والخفاغلُت وحشجُؼ غلى الخفىير
الىلذي وؤلابذاعي والابخياسي والخيامل بين ألابىاب )2 .حىاهب املحخىي هي ظهىلت الفهم
وصحت اإلاىاد ووطىح اإلاىاد إلاعخىي الؼلبت الػلمي وجىاظب ألامثلت باإلاىاد وجىاظب الخذسٍباث
باإلاىاد وزباث اإلاىاد واظخخذام اللغت العلُمت في غشض اإلاىاد وجىىع ألاظئلت ومعخىي صػىبت
ألاظئلت )3 .حىاهب الخػلُم وٍشاد بها جىاظب اإلاىاد بمخشحاث الخػلُم وجىاظب اإلااششاث
بمخشحاث الخػلُم وجىاظب اإلاىاد باإلااششاث وجشجِب غشض اإلاىاد ودكت اإلاػلىماث وصحت ششح
اإلاىاد ووطىح ؤهذاف البرهامج واخخُاس اظتراجُجُاث الخػلم (الخػلم اإلاعخلل) وجلذًم ألامثلت
ؤزىاء غشض اإلاىاد وجلذًم الخذسٍباث لفهم اإلاىاد.
بن ؤظغ بغذاد اإلاىاد الخػلُمُت جىلعم بلى ألاظغ الثلافُت والاحخماغُت
والعُيىلىحُت واللغىٍت والتربىٍت 11 .وؤما خؼىاث جؼىٍش اإلاىاد الخػلُمُت فخىلعم بلى خمعت
12
وهي الخدلُل والخصمُم والخؼىٍش والخلُُم واإلاشاحػت ؤو الخػذًل.
جم الػثىس غلى مػنى الخيامل في اإلاعجم ؤلاهذوهِس ي الىبير ( )KBBIبإهه "الاخخالغ
لخدلُم وخذة مىخذة ؤو مذوسة" 13 .وهمىرج الخيامل له مػىُان ،ؤولهما ؤن الخيامل ٌػني
ً
طمىُا بغادة الذمج بين ا لػلم والذًً بػذ فصل ازىين؛ زاهيهما الخيامل ٌػني الىخذة ،ؤي ؤن
الػلم والذًً هُاهان ؤولُانً .خؼىس اإلاػنى ألاوٌ في الغشب ألن الىاكؼ الخاسٍخي ًذٌ غلى ؤهه في
ً
خين ؤن اإلاػنى الثاوي هى ؤهثر جؼىسا في الػالم ؤلاظالمي ألهه مً الىاخُت الىظشٍت ٌػخلذ ؤن

9 Erlina, “Pengembangan Bahan Ajar Qira‟ah Terpadu bagi Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab”, Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 9, No. 2, 2018,
272.
10 BSNP, “Penilaian Buku Teks Pelajaran”, Journal of Chemical Information and Modeling, 2019.
11 El-Sadig Ezza and Khaled al-Mudibry, “A Critical Review of EFL Writing Syllabus at Tertiary
Level in the Arab Universities”, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 3, No.
6, 2014, 81.
12 Muhammad Syaifullah dan Nailul Izzah, “Kajian Teoritis Pengembangan Bahan Ajar Bahasa
Arab,” Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 3, No. 1, 2019, 135.
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi offline. 1. 1. tahun 2010.
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 الزي ًبذؤ مً آًاث14 ، فةن الاخخالف ًلؼ في مىطؼ الذساظت،خلُلت الػلم والذًً واخذة
 ؤو بػباسة، ب هه ال ًىحذ في الىاكؼ الخىاكع، في الحلُلت. وآلاخش ًبذؤ مً آلاًاث اليىهُت.اللشآن
 ختى في خالت.ؤخشي ٌاشاس بليها باظم "وخذة الحلُلت" و"وخذة اإلاػشفت" ؤو الحلُلت الىاخذة
 ًخم فهمها غلى ؤنها اخخالفاث في الخف عيراث الباششٍت في فهم اللشآن وآلاًاث،خذور اخخالفاث
15
.اليىهُت
ً
 برا. بدُث ًصبذ الػلم،شاجػا مؼ مصؼلح اإلاػشفت
ؤصبذ مصؼلح الػلم في بهذوهِعُا
، جصبذ اإلاػشفت بػذ جياملها مؼ الػلم غلم اإلاػشفت."جم حػشٍف اإلاػشفت بإنها "ول ما هى مػشوف
ً
"مضٍجا مً اإلاػشفت املخخلفت التي ً خم جشجُبها باشيل مىؼلي ومنهجي غً ػشٍم
وٍصبذ فهمها
16
ٌ والتي ًمىً اظخخذامها لاششح بػع ألاغشاض في هزا املجا."خعاب العبب والىدُجت
، ًُلصذ بخفعير الػلم دون ولمت مػشفت ؤن جيىن مػشفت غلمُت، في هزا اإلاػنى ألاخير.)(اإلاػشفت
 في خين ؤن الذًً في هزه.ؤو مػشفت ًخم ججمُػها بمبادت غلمُت وجيىن راث ػبُػت مىؼلُت
 في شيل ألاوامش، ؤي ما ؤهضله هللا في اللشآن والعىت الىبىٍت،الذساظت ًشاد به ؤلاظالم
17
.واملحظىساث وال خػلُماث لصالح الػباد في الذهُا وآلاخشة
 وهى همىرج،) ؤخذها ؤظلمت اإلاػشفت (لىبِغ،همىرج الخيامل هفعه له غذة همارج
 فةن الػذًذ مً وحهاث، باإلطافت بلى الىمىرج.الذساظت الىظشٍت والخجشٍبُت في هزه الذساظت
 هزا.) هي همىرج الخيامل الالهىحي (بًان بشبىس18 ًًالىظش خىٌ همىرج الخيامل بين الػلم والذ
 ًمىً بغادة فهم الالهىث هػلم19 .الىمىرج ًجػل جؼىس الالهىث ًخماش ى مؼ جؼىس الػلم
14 M. Abdul Hamid and Siti Fatimah, “Development of Arabic Conversation Material Based on
Communicative-Interactive Approach/ Pengembangan Materi Percakapan Bahasa Arab Berbasis
Pendekatan Komunikatif-Interaktif bagi Mahasiswa”, Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning, Vol. 3, No. 1,
2020, 37.
15 Asep Maulana, Izzuddin Musthafa, and Titin Nur Hayati, “The Efficiency of Teaching
Listening and Speaking Skills to Develop Students‟ Communicative Competences”, Universal Journal of
Educational Research, Vol. 8, No. 3, 2020, 802.
16 Mohamad Sarip, Zainal Rafli, and Aceng Rahmat, “Arabic Speaking Material Design Using
Content and Language Integrated Learning ( CLIL )”, International Journal of Humanities and Cultural
Studies, Vol. 5, No. 1, 2018, 78 .
17 Muhammad Yusuf and Ismail Suardi Wekke, “Teaching and Learning Arabic and Quran
Through Ecletic Method in Islamic School”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 119,
No. 18, 2018, 918.
18 Maimun Aqsha Lubis, “Teaching and Learning Arabic Language through Multicultural
Approach and Applying ICT in Pesantren Institution”, International Journal of Education and Information
Technologies, Vol. 3, No. 3 2009, 43.
19 Nafaa Haffar et al., “Pedagogical Indexed Arabic Text in Cloud E-Learning System”,
International Journal of Cloud Applications and Computing , Vol. 7, No. 1, 2017, 52.
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باشيل معخمش ،ختى باظم الخ ػلم مً الػلم ،مؼ الاظخمشاس في الاهخمام بالخػلُماث ألاظاظُت،
في هزا العُاق ًمىً ؤن ًخغير فهم الالهىث .همىرج الخيامل آلاخش هى الذًً هخإهُذ
للمػشفتً 20 .ظؼ هزا الىمىرج الذًً هخإهُذ للمػشفتً 21 .خمثل شيل الخيامل اإلالصىد في
ججزًش اإلاػشفت وافتراطاتها اإلاُخافيزًلُت غلى الىظشة ألاظاظُت للذًً خىٌ الىاكؼ .همىرج
22
الخيامل آلاخش هى اإلاىدت ؤلاظالمُت.
في ظُاق مفهىم "الخيامل بين الػلم والىحي"ً ،شمض مدىس العجلت ؤو املحىس بلى مشهض
الػلُذة والاششَػت وألاخالق ؤو ألاخالق اإلاىحضة في آلاًاث اللشآهُت واليىهُت وولها مصذسها هللا
ظبداهه وحػالى .جشجبؽ عجلت الػشبت باملحاوس باششاثؽ ،جشمض بلى الىخل ؤو الحلىٌ ؤو
الخخصصاث التي اظخمشث في الخؼىس ختى آلان .الحظش الخاسجي الزي ًىحذ فُه "ؤلاًمان"
ًشمض بلى "العُؼشة" ،في خين ؤن "الػلم" باغخبا ه "مىص ًغا" للؼاكت مفُذ ً
حذا لبىاء خُاة ؤفظل
س
23
وجيىن وظُؼت بين ؤلاًمان و "ألاغماٌ الصالحت".

الصىسة  :اظخػاسة عجالث ”الخيامل بين الػلم والىحي

سوح "الخيامل بين الػلم والىحي" هى الىحي هفعه الزي حاء مً هللا حػالى ،وهى هلؼت
الاهؼالق التي "ًخيامل" به الػلم .وهى بمثابت هلؼت نهاًت للػلم "اإلا خيامل" بالىحي .اإلاىؼم
"جيامل" باغخباسها العجلت "وىخذة ل لخدىم" للعاثم (الػالم) ،و"اإلاىصع" للعلؼت (الػلم)،
و"غياص" اإلاشهباث (الػلل ،والحىاط ،والحذط) و"ماصت" للظغؽ ؤو الصذمت مً ظؼذ
20 Shafruddin Tajuddin, Muhammad Kamal, and Zuryati Zuryati, “Arabic material developmen t
design for senior high school”, Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 6, No. 1,
2019, 100.
21 Mai Zaki, “Corpus-Based Teaching in the Arabic Classroom: Theoretical and Practical
Perspectives,” International Journal of Applied Linguistics, Vol. 27, No. 2, 2017, 514.
22 Putu Sukerni, “Pengembangan Buku Ajar Pendidikan IPA Kelas IV Semester I SD No. 4
Kaliuntu Dengan Model Dick and Carey”, JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia), Vol. 3, No. 1, 2014, 66.
23 N. F Natsir and A. Attan, Strategi Pendidikan: Upaya Memahami Wahyu dan Ilmu, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 43.
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الؼشٍم (الػالم الخجشٍبي/اليىن الزي جم الخلاػه بىاظؼت الػلل والحىاط والحذط).
ً
م ُياهُىُا ،جياشإ هزه "اللىة" مً اللىة اإلاشهضٍت ،والتي هي جإزير الحشهت الذاثشٍت التي جزهب بلى
مشهض الذوسان وكىة الؼشد اإلاشهضي ،وهى الخإزير الظاهش الزي حعببه والزي ًزهب بػُذا غً
مشهض الذوسان 24 .هىان غذد هبير مً الذساظاث والبدىر العابلت اإلاشجبؼت بخؼىٍش اإلاىاد
ا لخػلُمُت ،وهي مفُذة لخدذًذ مشهضٍت هزه الذساظت ،ومً جلً الذساظاث ما ًلي:
فؼىٍت هىس  2017م جدذ غىىان "جصمُم مىهج وهخاب حػلُم اللغت الػشبُت للمشخلت
الجامػُت في طىء مػاًير ؤلاػاس الىػني ؤلاهذوهِس ي للماهالث ( )KKNIبالخؼبُم غلى ػلبت
حامػت داس الػلىم هىذهجان بيلمىخان الجىىبُت بةهذوهِعُا 25 .اظتهذف هزا البدث بهخاج
مىهج حػلُم اللغت الػشبُت غلى طىء  KKNIللمشخلت الجامػُت ،وبهخاج الىخاب الخػلُمي غلى
طىء اإلاىهج اإلاصمم ،وكُاط فػالُت اظخخذام الىخاب اإلاىخج في حػلُم اللغت الػشبُت.
دمحم شمغ الػلىم غام  2014م جدذ غىىان "جؼىٍش الىخاب الخػلُمي إلاادة كشاءة
الىخب غلى طىء مذخل الخػلم والخػلُم العُاقي" (بالخؼبُم غلى ولُت الػلىم التربىٍت
والخػلُم ب جامػت مىالها مالً ببشاهُم الاظالمُت الحيىمُت بماالهج بهذوهِعُا)" .وهزه هي
26
سظالت الذهخىساه كعم حػلُم اللغت الػشبُت حامػت مىالها مالً ببشاهُم ماالهج.
مفخاح الهذي2012 ،مPengembangan Kurikulum Program Khusus .
Pengembangan Bahasa Arab Berparadigma Fakultatif.هدُجت البدث ؤن جؼىٍش اإلاىهج
بإظاط الفىش اإلاخيامل مؼ الاهخمام بإظغ بىاء اإلاىهج الفلعفي بخيامل املحخىي اللغىي
والثلافي والػلىم اإلاذسوظت في ول اليلُاث .ختى ٌعخفُذ الؼلبت مً حػلُم اللغت الػشبُت لخػلم
27
مخخلف الػلىم في ول جخصصاتهم ولِغ خالُا مً اإلاػنى.

24 Mochammad Jiva Agung Wicaksono, “Perilaku Kunci Pembelajaran Efektif dalam
Konsep Wahyu Memandu Ilmu (WMI)”, Jurnal As-Salam, Vol. 3, No. 3, 2019, 73.
 25فؼىٍت هىس " ،جصمُم مىهج وهخاب حػلُم اللغت الػشبُت للمشخلت الجامػُت في طىء مػاًير ؤلاػاس الىػني ؤلاهذوهِس ي للماهالث
(  ) KKNIبالخؼبُم غلى ػلبت حامػت داس الػلىم هىذهجان بيلمىخان الجىىبُت بةهذوهِعُا" ،سظالت الذهخىساه ،ماالهج :كعم حػلُم اللغت الػشبُت ولُت
الذساظاث الػلُا حامػت مىالها مالً ببشاهُم ماالهج 2017 ،م.
 26دمحم شمغ الػلىم" ،ج ؼىٍش الىخاب الخػلُمي إلاادة كشاءة الىخب غلى طىء مذخل الخػلم والخػلُم العُاقي (بالخؼبُم غلى ولُت الػلىم
التربىٍت والخػلُم حامػت مىالها مالً ببشاهُم الاظالمُت الحيىمُت بماالهج بهذوهِعُا)" ،سظالت الذهخىساه ،ماالهج :كعم حػلُم اللغت الػشبُت ولُت
الذساظاث الػلُا حامػت مىالها مالً ببشاهُم ماالهج 2014 ،م.
27 Miftahul Huda, “Pengembangan Kurikulum Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab
Berparadigma Fakultatif”, El-Qudwah, Vol. 8, No. 1, 2011.

291

ARABIYAT, ISSN: 2356-153X, E-ISSN: 2442-9473

Arabiy ât

سطا دسماواحي 2015 ،م بد ثذ الباخثت جدذ مىطىع " جؼىٍش مىاد مهاسة اللشاءة
ألغشاض ؤوادًمُت خاصت للعم التربُت ؤلاظالمُت غبر جؼبُلاث حىحل التربىٍت (Google
) Apps for Educationلتركُت دافػُت الخػلم والخدصُل الذساس ي )بالخؼبُم غلى حامػت
ؤهخاظاسي ؤلاظالمُت الحيىمُت بيالُمىخان الجىىبُت بهذوهِعُا("ً .ىاحه حػلُم اللغت الػشبُت
للعم التربُت ؤلاظالمُت ماشيلت طػف كذسة الؼلبت في كشاءة الىخاب الػشبُت وفهمها بمػذلت
الىدُجت  30،55في دسحت مىخفظت .ومً ؤظبابها ؤن اإلاىاد اإلاذسوظت لم جفشد هدى ؤغشاض
ؤوادًمُت ؤي جخصص الؼلبت وؤغذث بغير مذسوظت خعب الحاحاث ،بةطافت بلى غذم
الاظخفادة بلى الخىىىلىحُا الفػاٌ .فإهذاف هزا البدث جؼىٍش همىرج مىاد اللشاءة ألغشاض
28
ؤوادًمُت خاصت للعم التربُت ؤلاظالمُت باظخفادة جؼبُلاث حىحل التربىٍت.
سخماث بظىاهخى 2019 ،م .جؼىٍش دسوط في هخاب اللغت الػشبُت لؤلغشاض الاكخصادًت
باإلاذخل العُاقي (بالخؼبُم غلى ػلبت كعم الاكخصاد ؤلاظالمي حامػت حاشىسوب ؤلاظالمُت
الحيىمُت بباهيىلى) .وهي ؤػشوخت الذهخىساه في كعم حػلُم اللغت الػشبُت ولُت الذساظاث
الػلُا ،حامػت مىالها مالً ببشاهُم ماالهج .يهذف هزا البدث بلى )1( :جؼىٍش هخاب دسوط
اللغت الػشبُت لؤلغشاض الاكخص ادًت باإلاذخل العُاقي؛ ( )2كُاط جإزيره غلى جشكُت هفاءاث
29
الؼلبت في كعم الاكخصاد ؤلاظالمي بجامػت حاشىسوب ؤلاظالمُت الحيىمُت.
مػصمت 2014 ،م .جؼىٍش مادة ؤلامالء في طىء ألاخؼاء ؤلامالثُت لخىمُت الخػلم الزاحي
(بالخؼبُم غلى الؼلبت في كعمي اللغت الػشبُت وؤدبها وحػلُم اللغت الػشبُت بجامػت مىالها مالً
ببشاهُم ؤلاظالمُت الحيىمُت بماالهج .يهذف هزا البدث بلى )1( :مػشفت ألاخؼاء ؤلامالثُت التي
اسجىبها الؼالب غادة في اللعمين؛ ( ) 2جؼىٍش مادة ؤلامالء في طىء جدلُل ألاخؼاء ؤلامالثُت
لخىمُت الخػلم الزاحي في اللعمين؛ ( )3مذي صالخُت الىخاب الخػلُمي اإلاؼىس وفػالُخه
وحاربِخه إلاادة ؤلامالء في طىء جدلُل ألاخؼاء ؤلامالثُت لخىمُت الخػلم الزاحي.
 28سطا دسماواحي" ،جؼىٍش مىاد مهاسة اللشاءة ألغشاض ؤوادًمُت خاصت للعم التربُت ؤلاظالمُت غبر جؼبُلاث حىحل التربىٍت
)(Google Apps for Educationلتركُت دافػُت الخػلم والخدصُل الذساس ي )بالخؼبُم غلى حامػت ؤهدعاسي ؤلاظالمُت الحيىمُت
بيالُمىخان الجىىبُت بهذوهِعُا(" ،سظالت الذهخىساه ،ماالهج :كعم حػلُم اللغت الػشبُت ولُت الذساظاث الػلُا حامػت مىالها مالً ببشاهُم ماالهج،
 2015م.
 29سخماث بظىاهخى " ،جؼىٍش دسوط هخاب اللغت الػشبُت لؤلغشاض الاكخصادًت باإلاذخل العُاقي (بالخؼبُم غلى ػلبت كعم الاكخصاد
ؤلاظالمي حامػت حىسوب ؤلاظالمُت الحيىمُت بباهيىلى)" ،سظالت الذهخىساه ،ماالهج :كعم حػلُم اللغت الػشبُت ولُت الذساظاث الػلُا حامػت مىالها مالً
ببشاهُم ماالهج 2019 ،م.
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خاصن 2015 ،م ،ؤلاػاس الفلعفي وخؼىاث جؼىٍش الػلىم في الجامػاث ؤلاظالمُت
(دساظت في حامػت مىالها مالً ببشاهُم ماالهج) ،هاشفذ هزه ألاػشوخت غً ؤلاػاس الفلعفي
هاشفا واظػا غلى خعب الخاسٍخ وال خؼبُم بجامػت مىالها مالً ببشاهُم ماالهج ،فإما الباخثت
فخبدث غً جصيُف الخيامل الػلمي ولىً هىان ش يء مً الخخصص في الحذًث غً الخيامل
بين الػلم والىحي .وهزه الشظالت هخبها خاصن في حامػت ظىهان غىهىهج حاحي ؤلاظالمُت
30
الحيىمُت بباهذوهج.
اهؼالكا مما ظبم ،جبين لىا ؤن الذساظاث العابلت جخخلف غً الذساظت الحالُت باشيل
هلي مً خُث الخلفُاث واخخالف الظشوف ومجخمؼ البدث .والجذًذ مً هزه الذساظت ؤهه
ًدىاوٌ جؼىٍش مىاد حػلُم اللغت الػشبُت غلى ؤظاط الخيامل بين الػلم والىحي لؼلبت كعم
الشٍاطُ اث والػلىم الؼبُػُت .وهزا ًخخلف جماما غما ظبم غشطه مً الذساظاث العابلت.
وسغم رلً اظخفادث هزه الذساظت مً الذساظاث العابلت في الجىاهب الىثيرة في بغذاد اإلاىاد
الخػلُمُت.

منهج البحث
اظخخذم الباخثان ؤظلىب البدث والخؼىٍش ( )R&Dوهي ػشٍلت البدث ًمىً
اظخخذامها للحصىٌ غلى هخاثج مػُىت وججشبت فػالت 31 .اظخخذم الباخثان همىرج ؤظلىب
البدث والخؼىٍش ( )R&Dلذًً وهيرٌغ ) (Dick and Carey’sوهى ًخيىن مً غاشش خؼىاث،
اخخاس الباخثان ظذ خؼىاث ػىستها لىسًٍ ظاهُج خام ( )Lawrence Cunning Humفي بدث
الخؼبُم التربىي ،وهي )1:جدلُل الاخخُاحاث )2 ،جصمُم اإلاىخج )3 ،حمؼ البُاهاث )4 ،جصذًم
اإلاىخج وججشبت صالخُت اإلاىخج )5 ،جصحُذ اإلاىخج )6 ،ججشبت فػالُت اإلاىخج .و لىً ػبم الباخثان
ؤسبػت منها وهي جدلُل الاخخُاحاث وجصمُم اإلاىخج وحمؼ بُاهاجه وجصذًم اإلاىخج وججشبت
صالخُت اإلاىخج.

Khozin, “Kerangka Filosofis dan Langkah-langkah Pengembangan Ilmu di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam”, Penelitian tidak diterbitkan, Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung Jurusan Pendidikan Islam, 2015.
31 Izzuddin Musthafa dan Acep Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Konsep Dasar,
Strategi, Metode, Teknik), (Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2018).
30
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في جدلُل الاخخُاحاث ،خلل الباخثان شِئا مً اخخُاحاث وهُل مذًش الجامػت ألاوٌ
وهي جيامل الػلم والىحي في مادة اللغت الػشبُت مً خُث ؤهذاف ومخشحاث حػلُمها وهزلً
جىاوٌ الباخثان اخخُاحاث سثِغ كعم الشٍاطُاث والػلىم الؼبُػُت في جدذًذ مىاد حػلُم
اللغت الػشبُت في هزا اللعم .و في جصمُم اإلا ىخج وحمؼ ال بُاهاث ّ
ؤغذ الباخثان اإلاىاد الخػلُمُت
مً جدذًذ صُاغت ألاهذاف وجدذًذ مخشحاث وب حشاءاث حػلُمها زم جدذًذ مىطىغاتها
اإلاخػذدة خىٌ حػلُم الشٍاطُاث والػل ىم الؼبُػُت ألاظاظُت ومىاظبتها لآلًاث اللشآهُت.
وحمػا البُاهاث بصُاغت ألاهذاف ،وجدذًذ مخشحاث الخػلُم اإلاخياملت بين الػلم والىحي
وجدذًذ معخىي الؼلبت ومىاده زم ًخصصان مىاد الخػلُم مً ؤسبػت حىاهب ،وهي اإلافشداث
واللشاءة والتراهُب والىخابت .وألاخير هى جصذًم اإلاىخج وججشبت صالخُت اإلاىخج بخلذًم
الخؼىغ الػشٍظت غً ميىهاث اإلاىاد الخػلُمُت بلى الخبراء وٍخم جلُُم الخدصُل الخػلُمي مً
الخجشٍبت.
بن مصادس البُاهاث لهزا البدث هىغان )1 :مصادس البُاهاث الشثِعُت )2 ،مصادس
البُاهاث الثاهىٍت .البُاهاث الشثِعُت هي اإلاػلىماث مً اإلاصذس ألاوٌ مً الشخص مثل
مػلىماث مخدصلت مً اإلاالخظت ؤو اإلالابلت التي كام بها الباخثان .ومصادس البُاهاث الثاهىٍت
هي ما لِعذ هدُجت غمل الباخثين وال ًذخل في مىطىع البدث باشيل مباشش ،مثل ما خصل
غلُه الباخثان مً شاون ؤلاخصاء ،والبُاهاث واإلاصادس ألاخشي.
اظخخذم الباخثان البُاهاث الىُفُت والبُاهاث الىمُت ،وػشٍلت حمػها باإلاالخظت
واإلالابلت والاخخباس وبالؼشٍلت الىزاثلُت .وغىذ الخدلُل كذم الباخثان الخدلُل الزي جدذر
غىه غبذ الشخمً ؤخمذ غثمان  32وهى جدلُل الىصف الىُفي وجدلُل الىصفي ؤلاخصاجي.

نتائج البحث ومناقشتها
همىذج جطىير مىاد حعليم اللغت العربيت على أساس الخكامل بين العلم والىحي لطلبت قسم
الرياضياث والعلىم الطبيعيت :جحليل لاحخياجاث
جدلُل الاخخُاحاث التي حمػه الباخثان مً مصادس البُاهاث في حامػت ظىهان غىهىهج
حاحي ؤلاظالمُت الحيىمُت باهذوهج ،وهزه اإلاصادس جخمثل في بػع سحاٌ الجامػت ،ؤولئً هم:
 32غبذ الشخمً ؤخمذ غثمان ،مىاهج البدث الػلمي( ،د.م :د.م.87 ،)2012 ،
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 )1وهُل مذًش الجامػت ألاوٌ وغمُذة ولُت التربُت والخػلُم وسثِغ كعم الشٍاطُاث والػلىم
الؼبُػُت؛  )2واملحاطشون للغت الػشبُت؛  )3املحاطش للػلىم؛  )4وهزلً الؼلبت.
ؤوال ،مً بىىد ألاظئلت اإلالذمت للمعاولين اإلاػخمذًً في الجامػت ،هي ؤن ؤهذاف حػلُم
اللغت الػشبُت في الجامػت ؤهه البذ ؤن جخماش ى مؼ ألامشًٍ؛  )1ؤهذاف جؼىٍش مىهج الجامػت مؼ
ؤلاشاسة بلى بػاس الخإهُل الىػني ؤلاهذوهِس ي  KKNIومػاًير الىػىُت للخػلُم الػالي
SNPTمخماشُا مؼ اإلاػشفت الىمىرحُت غلى ؤظاط الخيامل بين الػلم والىحي .و جخيىن ألاهذاف
مً ظخت غاشش هىغا )2 33 .املخشحاث الخػلُمُت التي ح اشير بلى بػاس الخإهُل الىػني ؤلاهذوهِس ي
( 34 ،)KKNIواإلاػُاس الىػني للخػلُم الػالي ( 35 .)SNPTوجخيىن مخشحاث الخػلُم مً ؤسبػت
ً
وفلا إلػاس الخإهُل الىػني ؤلاهذوهِس ي  ،KKNIفةهه ٌاشخمل غلى:
غىاصش،
اإلاىاكف/العلىهُاث ،واإلاها اث ،واإلاػشفت ،واإلاعاولُاث/الحلىق/العلؼتً .
وفلا للمػُاس
س
الىػني للخػلُم الػالي  ،SNPTوهى ٌاشمل :اإلاىاكف واإلاهاساث الػامت واإلاهاساث الخاصت
36
واإلاػشفت .وٍشد وصف مخشحاث الخػلُم في  KKNIو .SNPT
زاهُا ،مداطشو اللغت الػشبُت ،بنهم ًشون ؤن مىاد حػلُم اللغت الػشبُت مً حاهب
التراهُب جخيىن مً الجملت الاظمُت والجملت الفػلُت ،وؤما الىخابت فهي ؤلامالء ألنها للمبخذثين.
زالثاً ،شي مداطش الػلىم ؤن مىاد كشاءة الىصىص الػشبُت مخػللت بدلُلت الػلىم،
ومخػللت باإلافهىم ألاظاس ي للشٍاطُاث ،ومخػللت بالبُىلىحُا والياثىاث الحُت ،ومخػللت باإلاىاد
الىُمُاثُت همادة ( )Zatوحغُيره ا ،مخػللت باإلاىاد الفيزًاثُت وإحعام ( )Bendaوخصاثصها.
سابػا ،مً البىىد اإلالذمت التي جخػلم بالبُاهاث الىفعُت لؼلبت كعم الشٍاطُاث
والػلىم الؼبُػُت سغبتهم في اإلاىاد الخػلُمُت هلشاءة الىصىص الػشبُت ومهاسة الىخابت
ً
جلشٍبا ًشٍذون ؤن ًيىن لذيهم اللذسة غلى
واإلافشداث والتراهُب ،جخضح فيها ؤن حمُؼ الؼلبت
Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), 1-5.
34 Nurhadi and Agung Setiyawan, “Model Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) Sebagai Penguatan Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab”, Al Mahāra: Jurnal Pendidikan
Bahasa Arab, Vol. 3, No. 2, 2017, 34.
35 Lailial Muhtifah and Ricka Tesi Muskania, “The Design on Quality System Model of FTIK
IAIN Pontianak in SNPT 2015 and QMS ISO 9001:2015”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, 2019,
41.
36 Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 9-14
33
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كشاءة الىصىص الػشبُت ،جدصل الىدُجت لهزا ألامش بلُمت مئىٍت  %98,31مً 174
معخجُبا ،وبمػنى آخش ٌػخبرون ؤن اإلاىاد الػشبُت مخػللت بمهاسة اللشاءة ،وهي مهاسة مهمت
للغاًت .وبالخالي هىان خاحت بلى هخاب مذسس ي ًذغم اخخُاحاتهم لهزه اإلاهاسة .غالوة غلى رلً،
ًشغب الؼلبت ً
ؤًظا في امخالن اإلاهاساث الالصمت لىخابت الحشوف واليلماث والجمل باللغت
الػشبُت التي حعاغذهم غلى حػلم اللشآن والاظخفادة مىه بػذ الخخشج مً حامػت ظىهان
غىهىهج حاحي ؤلاظالمُت الحيىمُت بباهذوهج .بلغذ الىدُجت لهزا ألامش  %97,74مً 173
معخجُباٌ ،اشير هزا بلى ؤنهم ًدخاحىن بلى مادة حػلُمُت جماسط هخابت الحشوف واليلماث
والجمل الػشبُت ،و باليعبت ل لمفشداث الخصىٍشٍت في الىخاب اإلاذسس ي ،فةنها ظدعاغذهم غلى
فهم اليلماث .وبلغذ الىدُجت لهزا ألامش  %93,79مً  166معخجُبا ،بمػنى ؤن اإلافشداث
اإلاصىسة مهمت .الظُما برا سؤًىا ؤن مػظم خلفُاث الؼلبت دساظُت مً اإلاذاسط الثاهىٍت الػامت،
فهم ًدخاحىن بلى كىاغذ لغىٍت بعُؼت حعمى بتراهُب الجمل ،ألنهم ٌػخبرون مً اإلا بخذثين في
حػلُم اللغت الػشبُت .وػلم رلً مً خالٌ سدهم غلى البُاهاث اإلاخػللت باللىاغذ ،بلغذ الىدُجت
لهزا ألامش  %92,66مً  164معخجُبا .وفي النهاًت ،هلىٌ ،بن الاخخُاحاث ألاظاظُت لؼلبت
كعم الشٍاطُاث والػلىم الؼبُػُت جشجبؽ باإلاىاد اإلاػشوطت في الىخاب اإلاذسس ي .بن اإلاىاد التي
ًدخاحىن بليها هي مىاد حػلُمُت بظالمُت وجخماش ى مؼ اإلاػشفت والػلم الزي ًذسظىهه ،وهي مىاد
الػلىم اإلاشجبؼت بأًاث اللشآن لجػلهم معلمين غاإلاين ولذيهم ألاخالق الىشٍمت .بلغذ الىدُجت
لهزا ألامش  %99,44مً  176معخجُبا.
جصميم املنخج وجمع البياهاث
بن مً ؤهم هخاثج البدث في مداولت جصمُم اإلاىخج وحمؼ بُاهاتها جدذًذ ؤهذاف حػلُم
اللغت الػشبُت باالغخماد غلى اإلاىهج الىػني واإلاىهج املحلي الجامعي ،وجدذًذ مخشحاث الخػلُم
اإلاخياملت بين الػلم والىحي وجخصُ ص اإلاىاد الخػلُمُت لؼلبت كعم الشٍاطُاث والػلىم
الؼبُػُت اإلاىخىبت مً ؤسبػت حىاهب ،وهي آلاًاث اللشآهُت واإلافشداث والتراهُب والىخابت.
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جصديق املنخج وججربت صالحيخه
كام الباخثان بخصذًم اإلاىخج بؼشٍلخين؛ ) 1ورلً غً ػشٍم جدىُم الخبراء مؼابلا
ملجاالتهم الخػلُمُت وخبراتهم ألاوادًمُت واظخخذم الباخثان ػشٍلت الاظخبُاهت  )2وغً ػشٍم
جصذًم صالخُت اإلاىخج.
جحكيم املنخج من الخبراء مطابقا ملجاالتهم الخعليميت وخبراتهم ألاكاديميت
هخائج جحكيم املنخج من الخبيرين املخخصصين في اللغت العربيت للمىاد الخعليميت
 )1هخاثج جدىُم اإلاىخج مً الخبيرًً اإلاخخصصين في اللغت الػشبُت لػشض اإلاىاد.
هخاب اللغت الػشبُت اإلاؼىس كذ جم الخصذًم غلُه مً كبل الخبير ألاوٌ ( )1في حاهب
غشض اإلاىاد خصلذ الىدُجت  54هلؼت مً الحذ ألاكص ى لللُمت ،كذسها  60هلؼت وبلُمت
مئىٍت مثالُت جبلغ  % 90وٍمىً جلذًشه بإهه جيد جدا .زم مً الخبير الثاوي ( )2وخصلذ غلى
 60هلؼت مً الحذ ألاكص ى كذسه  60هلؼت وبلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  % 100بدُث ًمىً
جلذًشه بإهه جيد جدا.
 )2هخاثج جدىُم اإلاىخج مً الخبيرًً اإلاخخصصين في اللغت الػشبُت ملحخىي اإلاىاد.
لجاهب املحخىي كذ جم الخصذًم مً صحت اإلاىاد الخػلُمُت التي وطػه الخبير ألاوٌ
خصلذ غلى الىدُجت  46هلؼت مً الحذ ألاكص ى كذسها  50هلؼت وبلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ
 % 92وٍمىً جلذًشه بإهه جيد جدا .زم مً الخبير الثاوي ( )2خصلذ غلى الىدُجت  40هلؼت
مً الحذ ألاكص ى كذسه  50هلؼت وبلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %80ختى ًمىً جلذًشه بإهه جيد.
 )3هخاثج جدىُم الخبيرًً اإلاخخصصين في اللغت الػشبُت لجىاهب الخػلُم.
لجىاهب الخػلُم كذ جم الخصذًم مً صحت هخاب اللغت الػشبُت التي وطػه الخبير
ألاوٌ ( )1خصلذ غلى الىدُجت  45هلؼت مً الحذ ألاكص ى كذسه  50هلؼت وبلُمت مئىٍت
مثالُت جبلغ  % 90ختى ًمىً جلذًشها بإنها جيد جدا .زم مً الخبير الثاوي ( )2خصلذ غلى
الىدُجت  42هلؼت مً الحذ ألاكص ى كذسه  50هلؼت وبلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  % 84ختى
ًمىً جلذًشها بإنها جيدة.
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هخائج جقييم وسائل إلاعالم من الخبير ،حىل الخصميم الجرافيكي للكخاب املطىر وعرضه
ؤوال ،غلى حاهب غشض الىخاب ،خصل غلى الىدُجت  36هلؼت مً الحذ ألاكص ى كذسه
 50هلؼت وبلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %90ختى ًمىً جلذًشه غلى ؤهه جيد جدا .الخػلُلاث
والاكتراخاث مً الخبير هي؛ ال ًجب ؤن ًيىن الغالف الذاخلي ملىها بل مجشد الىص ،ؤن
جالخظ الباخثت حذوٌ املحخىٍاث وبػظها ال ًىاظب سكم الصفدت ،وؤن يهخم الباخثان باغخباس
الصىسة اإلاشحػُت.
زاهُا ،باليعبت لػشض اإلاىاد ،خصل غلى الىدُجت  36هلؼت مً الحذ ألاكص ى كذسه 50
هلؼت وبلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %83ختى ًمىً جصيُفها غلى ؤنها جيد.
هخائج جقييم الكخاب املطىر من املحاضرين
ؤ ) هخاثج جلُُم املحاطشًٍ للمىاد الخػلُمُت في الىخاب اإلاؼىس في غشض اإلاىاد
جم جلُُم الىخاب الزي جم اظخخذامه في حػلُم اللغت الػشبُت مً كبل املحاطشًٍ في
غشض اإلاىاد مً (املحاطش ً )1دصل الىخاب غلى الىدُجت  57هلؼت مً الحذ ألاكص ى ،كذسه
 60هلؼت بلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %95بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد جدا .زم خصل الىخاب
غلى الىدُجت مً (املحاطش  )2ومً (املحاطش  60 )3مً الحذ ألاهبر ،كذسه  60وبلُمت مئىٍت
مثالُت جبلغ  %100بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد جدا ،ومً (املحاطش ً )4دصل الىخاب غلى
الىدُجت  57هلؼت مً الحذ ألاغلى ،كذسه  60وبلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %95بدُث ًمىً
جلذًشه بإهه جيد جدا.
ب) هخاثج جلُُم املحاطشًٍ للمىاد الخػلُمُت ل لىخاب اإلاؼىس مً حاهب املحخىي
باليعبت للجىاهب اإلاخػللت باملحخىي ،جم الخلُُم مً صحت الىخاب اإلاؼىس إلاادة اللغت
الػشبُت مً كبل املحاطشًٍ ،ومً (املحاطش )1خصل غلى الىدُجت  48هلؼت مً الحذ ألاغلى،
كذسه  50هلؼت بلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %96بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد جدا .زم خصلذ
غلى الىدُجت مً (املحاطش  36 )2هلؼت مً الحذ ألاغلى ،كذسه  50هلؼت بلُمت مئىٍت مثالُت
جبلغ  %80بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد ،ومً (املحاطش  )3خصل غلى الىدُجت  46هلؼت مً
الحذ ألاغلى كذسه  50بلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %92بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد جدا .ومً
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(املحاطش  ،)4خصل غلى الىدُجت  48هلؼت مً الحذ ألاغلى كذسه  50مؼ كُمت مئىٍت مثالُت
جبلغ  %96بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد جدا.
ج) هخاثج جلُُم املحاطشًٍ للمىاد الخػلُمُت في الىخاب اإلاؼىس مً حىاهب الخػلُم.
هخاثج الخلُُم في صحت حىاهب الخػلُم مً كبل املحاطشًٍ للىخاب اإلاؼىس إلاادة اللغت
الػشبُت مً كبل املحاطشًٍ ،ومً (املحاطش )1خصل غلى الىدُجت  49هلؼت مً الحذ ألاغلى،
كذسه  50هلؼت بلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %98بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد جدا .زم خصل
غلى الىدُجت مً (املحاطش  42 )2هلؼت مً الحذ ألاغلى ،كذسه  50هلؼت بلُمت مئىٍت مثالُت
جبلغ  %84بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد ،ومً (املحاطش  )3خصل غلى الىدُجت  49هلؼت مً
الحذ ألاغلى كذسه  50هلؼت بلُمت مئىٍت مثالُت جبلغ  %98بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد جدا.
ومً (املحاطش  ،)4خصل غلى الىدُجت  42هلؼت مً الحذ ألاغلى كذسه  50هلؼت مؼ كُمت
مئىٍت مثالُت جبلغ  %84بدُث ًمىً جلذًشه بإهه جيد.
هخائج جقييم املىاد الخعليميت من مؤهل الخفسيرفي الكخاب املطىر
مً جدلُم اإلاىاد الخػلُمُت ،الزي كام به الباخثان الخثبذ في اإلاىاظبت بين اإلاىاد
الخػلُمُت وآلاًاث اللشآهُت اإلاخػللت بيل اإلاىطىغاث .لخ ثبُذ هزا ألامش كذم الباخثان بىىد
الخلىٍم بلى الخبير الزي حػمم في مجاٌ جفعير اللشآن .وخصل الىخاب غلى الىدُجت ،بإن ول
آلاًاث مخػللت باإلاىاد الخػلُمُت الىاسدة في اللشاءة.
جصديق صالحيت املنخج املحدد
جم بحشاء ججشبت مدذدة في كعم الشٍاطُاث والػلىم الؼبُػُت؛ شػبت حػلُم
الشٍاطُاث وشػبت حػلُم الفيزًاء وشػبت حػلُم الىُمُاء وشػبت حػلُم البُىلىحُا مؼ 20
ً
ػالبا مً ول شػب ،وهم مً معخىي اإلاخىظؽ ألنهم خشٍجىن في اإلاػاهذ واإلاذاسط الثاهىٍت
ؤلاظالمُت .جخم هزه الخجشبت باظخخذام جصمُم دساظت خالت ػللت واخذة ( one shoot case
.)study
ًخم غشض هخاثج الخدلُل ؤلاخصاجي الىصفي لىخاثج حػلُم ا للغت الػشبُت مً ول
الاشػب ألاسبؼ )1 :بن هدُجت اإلاخىظؽ مً حػلُم مىاد اللغت الػشبُت للىخاب اإلاىخج في شػبت
حػلُم الشٍاطُاث للخجشبت املحذدة هي  81,35مؼ اهدشاف مػُاسي كذسه  .5,84بن ؤغلى كُمت جم
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الحصىٌ غليها هي  90وألادوى هي 66؛  )2وهدُجت اإلاخىظؽ مً حػلُم مىاد اللغت الػشبُت
للىخاب اإلاىخج في شػبت حػلُم الفيزًاء للخجشبت املحذودة هي  87,25مؼ اهدشاف مػُاسي كذسه
 .3,82وؤغلى هدُجت خصل غليها الؼالب هي  93وألادوى هي 78؛ )3
بن هدُجت اإلاخىظؽ مً حػلُم مىاد اللغت الػشبُت للىخاب اإلاىخج في شػبت حػلُم
الىُمُاء للخجشبت املحذودة هي  86,75مؼ اهدشاف مػُاسي كذسه  .5,79وؤغلى هدُجت خصل
غليها الؼالب هي  96وألادوى هي 70؛  )4بن هدُجت اإلاخىظؽ مً حػلُم مىاد اللغت الػشبُت
للىخاب اإلاىخج في شػبت حػلُم البُىلىحُا للخجشبت املحذودة هي  84,75مؼ اهدشاف مػُاسي
كذسه  .3,86ؤما ؤغلى هدُجت خصل غليها الؼالب فهي  90وألادوى هي .75
غالوة غلى رلً ،جم اخخباس صالخُت الىخاب اإلاىخج غلى هخاثج حػلُم اللغت الػشبُت ،مً
خالٌ اخخباس مخىظؽ باظخخذام ػشٍلت غُىت واخذة الخخباس  .)one sample t-test( tواللُمت
اإلافترطت هي ً 60
وفلا لحذ الخخشج املحذد.
الفشطُت اإلالترخت هي = 0H :مخىظؽ هخاثج الؼلبت في حػلُم اللغت الػشبُت ≤ 60
 = 1Hمخىظؽ هخاثج الؼلبت في حػلُم اللغت الػشبُت > 60
ًمىً سئٍت هخاثج الاخخباس في الجذوٌ الخالي:
جدول :1هخائج اخخبار الفرق ملخىسط هخائج الطلبت في حعليم اللغت العربيت في ججربت محدودة
الشعب
ألاربع
شػبت حػلُم
الشٍاطُاث
شػبت حػلُم
الفيزًاء
شػبت حػلُم
الىُمُاء
شػبت حػلُم
البُىلىحُا

Test Value = 60
T

Df

Sig. (2)tailed

Mean
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower

16،342

19

000،

21،350

18،62

24،08

31،874

19

000،

27،250

25،46

29،04

20،649

19

000،

26،750

24،04

29،46

28،642

19

000،

24،750

22،94

26،56
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باظخخذام معخىي داللت  :5ودسحت الحشٍت  ،19جم الحصىٌ غلى كُمت = .2,093ttabel
مً الجذوٌ العابمً ،خضح ؤن  thitungالزي جم الحصىٌ غلُه مً حمُؼ الاشػب ألاسبؼ ؤهبر مً
 ،ttabelوبالخالي جم سفع  .0Hبدُث ًمىً الاظخيخاج بإن مخىظؽ كُمت هخاثج الؼلبت في حػلُم
اللغت الػشبُت لجمُؼ الاشػب ألاسبؼ ؤهبر مً  .60وهزا ٌاشير بلى ؤن الىخاب اإلاىخج الزي جم
ججمُػه له جإزير بًجابي في هخاثج الؼلبت في غملُت حػلُم اللغت الػشبُت.

اخلالصة
للذ كام الباخثان بخىطُذ ول مخشحاث حػلُمُت وجؼىٍش مىاد حػلُم اللغت الػشبُت
غلى ؤظاط الخيامل بين الػلم والىحي التي حاشمل غلى زالزت ؤمىس )1 :اإلاىاكف؛ )2واإلاػشفُت؛)3
واإلاهاساث .زم ؤخظشا مىاد الشٍاطُاث والػلىم الؼبُػُت همدخىي دساس ي ،وغشطا آًاث مً
اللشآن جىاظب مىطىغاث الىخاب ،هخػضٍض غلمي للؼلبت وصٍادة جلىاهم لخالم حمُؼ
املخلىكاث الحُت واليىن ؤو الػالم مً العمىاث وألاسض ،وهي جىاظب اإلاىاكف اإلاؼلىبت في
املخشحاث الخػلُمُت ل جػل الؼلبت مامىين باهلل الػلي الػظُم ومخميزًً بالػلم وألاخالق
الىشٍمت .وجخيىن اإلاىاد الخػلُمُت في الىخاب اإلاؼىس غلى خمغ غاششة وخذة ،وليل وخذة آًاث
كشآهُت مخػللت بىصىص اللشاءة وفيها ؤًظا ؤسبػت دسوط؛ الذسط ألاوٌ هى اإلافشداث والذسط
الثاوي هى اللشاءة والذسط الثالث هى التراهُب البعُؼت والذسط الشابؼ هى الىخابت ؤلامالثُت.
وبحشاءاث حػلُم اإلاىاد مصممت للمبخذثين ل خيىن مىاظبت لخلفُاث الؼلبت ال خػلُمُت[].
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