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Abstrak
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti realiti mengajar bahasa Arab kepada
penutur bukan asli di Kesultanan Oman. Berdasarkan objektif umum ini, sub-objektif
berikut timbul: Untuk menunjukkan tahap penghayatan sampel kajian mengenai aspek
pentadbiran dan teknikal institusi mengajar bahasa Arab kepada penutur bukan asli di
Kesultanan Oman; untuk menyiasat ciri-ciri yang paling menonjol dari kaedah
tersendiri dan kaedah pengajaran yang digunakan; untuk menunjukkan sejauh mana
penggunaan alat bantu mengajar dan teknologi moden, dan menganalisis sebab-sebab
perbezaan dalam anggaran sampel kajian disebabkan oleh pembolehubah: jantina,
institusi pendidikan, tahap pembelajaran dalam bahasa Arab, tempoh pengalaman
guru. Ia juga bertujuan untuk meneroka cabaran yang dihadapi oleh pelbagai elemen
yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di institusi pengajaran
bahasa Arab kepada penutur bukan bahasa Arab di Kesultanan Oman. Seterusnya,
kajian ini mencari penyelesaian untuk mengatasi kesukaran, dan untuk mengetahui
sejauh mana institusi ini sepadan dengan kualiti perkhidmatan pendidikan dan aspek
pulangan pelaburan dari sudut pandang pentadbir dalam perkhidmatan. Untuk
mencapai matlamat kajian, penyelidik mengikuti kaedah analisis deskriptif, dan
merekacipta soal- selidik untuk mengukur indeks kepuasan umum untuk pentadbir,
guru dan pelajar mengenai eksperimen. Soal-selidik ini terdiri daripada tiga paksi:
paksi pentadbiran dan teknikal, paksi kaedah pengajaran dan paksi alat bantu
mengajar. Di samping itu, temuduga peribadi juga dilakukan pada sampel rawak
ketiga kategori ini. Kesahihan kajian telah disahkan menggunakan pekali koefisien
korelasi Cronbach Alpha, pekali korelasi Pearson dan fragmentasi pertengahan tahun.
Sampel kajian terdiri daripada 98 pengetua, guru dan pelajar dari lima institusi. Untuk
menangani data secara statistik, Program Pakej Statistik (SPSS) telah digunakan.
Kajian itu mendapati bahawa bidang mengajar bahasa Arab penutur bukan asli di
Kesultanan Oman menjadi relatif baru-baru ini. Oleh itu, terdapat cabaran seperti:
kurangnya penyeliaan teknikal institusi-institusi ini, kurikulum sedia ada yang lemah
dan tidak menepati keperluan pelajar. Selain itu, guru-guru dari institusi-institusi ini
tiada pengkhususan dalam bidang pengajaran bahasa Arab kepada penutur bukan
bahasa Arab. Kebanyakan mereka mungkin pakar dalam bidang pengajaran
pertuturan. Kebanyakan institusi ini mengalami cabaran kewangan dan oleh itu
menawarkan program lain selain program bahasa Arab untuk penutur bukan bahasa
Arab.
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ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على واقع تعليم اللغة العربية للناطقني بغرها يف سلطنة عمان،
ومن هذا اهلدف العام انبثقت األهداف الفرعية اآلتية :تبيان درجة تقدير عينة الدراسة حول
اجلانب اإلداري والفين ملؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقني بغرها يف سلطنة عمان ،وتقصي
أبرز السمات املميزة لطرق وأساليب التدريس املستخدمة ،وتبيان مدى االستفادة من الوسائل
التعليمية والتكنولوجيا احلديثة ،وحتليل أسبا الفروق يف تقديرات عينة الدراسة تعزى إىل
متغرات :النوع االجتماعي ،املؤسسة التعليمية ،مستوى الدارس يف اللغة العربية ،سنوات اخلربة
للمعلم ،كما هتدف إىل تقصي التحدايت اليت تواجه خمتلف العناصر املشرتكة يف تعليم وتعلم
اللغة العربية يف مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقني بغرها يف سلطنة عمان ،واستشراف حلول
لتجاوز الصعوابت ،والوقوف على مدى توفيق هذه املؤسسات بني جودة اخلدمة التعليمية
واجلانب االستثماري الرحبي من وجهة نظر اإلداريني العاملني فيها ،ولتحقيق أهداف الدراسة
اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقام بتصميم استبانة لقياس مؤشر الرضا العام لإلداريني
واملعلمني والطلبة على التجربة مكونة من ثالثة حماور هي :احملور اإلداري والفين ،وحمور طرق
التدريس ،وحمور الوسائل التعليمية والتكنولوجيا احلديثة ،فضال عن مقابلة شخصية لعينة عشوائية
من هذه الفئات الثالث ،ومت التأكد من صدق أدايت الدراسة ابستخدام معامل االرتبا كرونبا
ألفا ( ،)Cronbach Alphaومعامالت ارتبا برسون( ،)Pearsonوالتجزئة النصفية ،وبلغت
عينة الدراسة ( ) 98فردا من اإلداريني واملعلمني والطلبة من مخس مؤسسات ،وملعاجلة البياانت
إحصائيا مت استخدام برانمج الرزم اإلحصائية ( ،)SPSSوقد توصلت الدراسة إىل أن جمال تعليم
اللغة العربية للناطفني بغرها يف سلطنة عمان حديث نسبيا ،لذا فهو يواجه هناك حتدايت منها:
غيا اإلشراف الفين على هذه املؤسسات ،كما أن املناهج املتوفرة ضعيفة ال تستجيب
الحتياجات الطلبة ،وأ ن معلمي هذه املؤسسات ليسوا متخصصني يف جمال تعليم اللغة العربية
للناطقني بغرها ،وقد يكون أفضلهم -وهم الغالبية -متخصصني يف جمال تعليمها للناطقني هبا،
فضال على أن معظم هذه املؤسسات تعاين من حتدايت مالية لذا فهي تقدم برامج أخرى جبانب
برانمج تعليم اللغة العربية للناطقني بغرها.
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Abstract

The aim of this study is to identify the reality of teaching Arabic to non-native
speakers in the Sultanate of Oman. From this general objective, the following subobjectives emerged: To demonstrate the degree of appreciation of the study sample on
the administrative and technical aspects of the institutions of teaching Arabic to nonnative speakers in the Sultanate of Oman; to investigate the most prominent features
of the distinctive methods and methods of teaching used; to demonstrate the extent of
the use of teaching aids and modern technology, and analyzing the causes of
differences in the sample estimates of the study due to variables: gender, educational
institution, level of study in Arabic language, years of experience of the teacher. It
also aims to explore the challenges faced by the various elements involved in the
teaching and learning of Arabic in the institutions of teaching Arabic to non-Arabic
speakers in the Sultanate of Oman. Moreover, it aims to explore the challenges faced
by the various elements involved in the teaching and learning of Arabic in the
institutions of teaching Arabic to non-Arabic speakers in the Sultanate of Oman, and
looking for solutions to overcome the difficulties. Next, it aims to find out the extent
to which these institutions match the quality of educational service and the investment
return aspect from the point of view of the administrators in service. To achieve the
objectives of the study, the researcher followed the descriptive analytical method, and
designed a questionnaire to measure the general satisfaction index for administrators,
teachers and students on the experiment. The questionnaire consists of three axes: the
administrative and technical axis, the axis of teaching methods and the axis of
teaching aids. In addition, a personal interview of a random sample of these three
categories. The validity of the study was confirmed using the Cronbach Alpha
correlation coefficient, Pearson correlation coefficients and midterm fragmentation.
The study sample consisted of 98 principals, teachers and students from five
institutions. To address the data statistically, the Statistical Packages Program (SPSS)
was applied. The study found that the field of teaching the Arabic language of the
non-native speakers in Oman is relatively recent. Therefore, there are challenges such
as: lack of technical supervision of these institutions, the available curricula are weak
and do not respond to the needs of the students. Furthermore, the teachers of these
institutions are not specialized in the field of teaching Arabic to non-Arabic speakers.
The majority of them may be specialists in the field of educating speakers. Most of
these institutions suffer from financial challenges and therefore offer other programs
besides the Arabic language program for non-Arabic speakers.
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