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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 البحث حلم عامة عن صورة . أ

 بالنكارايا  احلكومّية مّلف اجلامعة اإلسالمية (١

 اجلامعة اإلسالمية احلكومّية بالنكارايا:    اجلامعة  اسم ( أ)

 ،مينتينج قرية، ادلركز اإلسالمي رلمع،  G. Obos : شارع  العنواف  ( ب)

 الوسطى. كاليمانتافزلافظة  ،  بالنكارايا مدينة ، Jekan Rayaمنطقة

 اجلامعة اإلسالمية احلكومّية بالنكاراياإقامة  حملة تارخيية عن (٢

ىذه  كمسيت  .١٩٩٧ عاـ أسستكانت اجلامعة اإلسالمية احلكومّية 

 رئيس افتتحها ك أكؿ تأسيسها ىف بالنكارايا اجلامعة بيةالًت  كلية ادلؤسسة

عاـ  ىف مستور جاىرم ادلاجستَت احلاج باصلارماسُتاجلامعة اإلسالمية احلكومّية 

 الدينية احتياجات ادلعلمُت لتلبية زلاكلة ادلعهد ليكوف كيهدؼ  .١٩٧٢

سل  ادل وضعالعلى حصلت ىذه الكلية  .كاليمانتاف الوسطى ىف اإلسالمية

  بتاريخ Kep/D.V218/1975    رقم اإلسالمية العاـ ادلدير من رسـوادل مبوجب

 .١٩٧٥نوفمرب  ١٣
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مل  باالصلكارايا اجلامعة بيةالًت  كلية،    ١٩٧٥ - ١٩٨١ الفًتة ىف ك

ستة أشخاص  الدراسة إكماؿ على ينقادر  بالالطعندما كنوا  ك .تتقدـ جيدا

 اجلامعة بيةالًت  كليةكانت    ١٩٨٥سنة  ىف ك البكالوريوس درجة على فقط

-BKS) اإلسالمية العايل التعليم خاصة التعاكف ككالة انضماـ باالصلكارايا

PTAIS)  ةرسال استنادا إىل .اندكنيسياBKS-PTAIS  000/101:  رقم/ BKS-

PTAIS /1801 قبلت  بالنكارايا الًتبية اجلميعة كلية ١٩٨٥يناير  ١٩ بتاريخ

 .سورابايا الرابع  Kopertisكعضو رمسيا

كقرار كزير  ١٩٨٨لسنة  ٩ذلك، مبوجب ادلرسـو الرئاسي رقم  بعد ك

 ةبيالًت  كلية ١٩٨٨ سنة يوليو التاسع من، منذ ١٩٨٨عاـ  ىفالشؤكف الدينية 

أعضاء ىيئة التدريس  ة احلكومية اليت كانتبيالًت  كليةتكوف   بالنكارايا امعةجلا

 .1باصلارماسُت  IAIN Antasari معهد الدكلة اإلسالمية منكاليت ىي جزء 

مث دلواصلة تطوير ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية، بناء على ادلرسـو 

 من كزير الشؤكف الدينية ىف ٣١١كادلرسـو رقم  ١٩٩٧لعاـ  ١١الرئاسي رقم 

اجلامعة اإلسالمية احلكومّية  تغَتت حالتو إىل امعةجلا ةربيالت ليةو ك، ١٩٩٧عاـ 

ها ػلتنفيذ إدارت بالنكاراياكضع من فرصة لصبغ  مع تغيَت ىفكىذا  .بالنكارايا

                                                           
  .بالنكارايااجلامعة اإلسالمية احلكومّية  مصادر البيانات : كثيقة  1
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اخلاصة، كادلؤسسات النامية، كاإلدارات، كالدكرات كفقا لالحتياجات 

 .كاألكقات

 ملف برنامج تربية اللغة العربية( ٣

 اللغة العربية ربية: ت اسم الربنامج

 ،مينتينج قرية، ادلركز اإلسالمي رلمع،  G. Obos شارع:  العنواف

 كاليمانتاف زلافظة ، بالنكارايا مدينة ، Jekan Rayaمنطقة

 الوسطى.

العاملة ادلهنية ادلختصة ، شعبة تعليم اللغة العربية الرباعة تنتج :  الرؤية

 .رلاؿ اللغة العربية بوية كاألخالقية ك االجتماعية ىفالًت 

 :  ادلهمة

 رلاؿ اللغة العربية اء األكادديية ادلهنية التعليم ىفإجر  ( أ

 تطوير اللغة العربيةإجراء البحوث ذات الصلة  ( ب

 رلاؿ العربية ج(    أداء اخلدمة اجملتمعية ىف

 رلاؿ العربية  أداء اخلدمة اجملتمعية ىف ( د

 تقدًن القيم اإلسالمية ادلثالية. ( ق

 : األىداؼ
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 رلاؿ التعليم العريب ادلؤىلة ىف ُتسلمادل توليد العلماء ( أ

على إنتاج قوة العلماء مسلم التعليم ادلهٍت  رةقادالكانوا  ( ب

 العربية على مستول التعليم االبتدائي كالثانوم

قادرة على انتاج العلماء مسلم مدير / مدير ال واكان ( ج

 للتعليم االبتدائي. 

 .بالنكارايا  اجلامعة اإلسالمية احلكومّية القيادة ىف فًتة .1
 

 1الجدول 
 بالنكارايا اإلسالمية الحكومّيةالجامعة  القيادة فى فترة

 قسم اسم عاـ رقم 
1 2 3 4 
 Pjs.  عميد  احلاج زلمد عمراف يوسف 1972-1977 1

 عميد .Pjs الدكتوراندكس سوفارماف 1977-1984 2
 عميد الدكتوراندكس زلمد حسُت 1984-1988 3
 عميد احلاج مشسَت  الدكتوراندكس 1988-1997 4
5 

1997-2000 
بكالويس ىف  الدكتوراندكس مارجودم

 احلقوؽ
 رئيس

6 
2000-2004 

ماجستَت  احلاج أزتد شرعي الدكتوراندكس
 ىف الًتبية 

 رئيس
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7 
2000-2004 

ماجستَت  احلاج أزتد شرعي الدكتوراندكس
 ىف الًتبية

 رئيس

8 
2008-2012 

ماجستَت ىف  الدكتور احلاج خَت األنوار
 الدراسة اإلسالمية

 رئيس

9 
 حاال-2012

 أزتد سالمت فالو ابن علمي الدكتور
 بكالويس ىف احلقوؽ، ماجستَت ىف احلقوؽ

 رئيس

 

 اللغة العربية ربيةتاحملاضرين كالطالب من شعبة الًتبية برنامج  حالة .2
 اللغة العربية ربيةتاحملاضرين برنامج  حالة ( أ

لديو  بالنكارايا اجلامعة اإلسالمية احلكومّية تنفيذ عملية التعلم ، كىف
 .شعبة تعليم اللغة العربيةبالطبع التخصصات  تربيةزلاضرين دائمُت  17
 

 2 لجدولا
 اللغة العربية فى شعبة التربية قسم تعليم لكلية التربية ثابتتن قائمة محاضرين

 بالنكارايا الجامعة اإلسالمية الحكومّية
 أسماء المحاضرين رقم
  داب، ماجستَت ىف اآلة زتيدةاحلاج 1
 ، بكالوريس ىف الدراسة اإلسالمية، ماجستَت ىف العلـو أزتدم 2
 ، ماجستَت ىف  الًتبية نور الوحدة 3
  داب، ماجستَت ىف اآلرسيةم 4
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  ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية الدكتور رفعى، 5
 ماجستَت ىف الفلسفة اإلسالمية  أمساعي  عزمى، 6

 

 

 3 الجدول
الجامعة  فى  اللغة العربية ثابتين الذين مناسبين  فى مجال المادةمحاضرين قائمة 

 بالنكارايا اإلسالمية الحكومّية
 أسماء المحاضرين رقم
 دابماجستَت ىف اآل ة زتيدةاحلاج 1
 ، بكالوريس ىف الدراسة اإلسالمية، ماجستَت ىف العلـو أزتدم 2
 ، ماجستَت ىف  الًتبيةنور الوحدة 3
 دابماجستَت ىف اآل، رسيةم 4

 

  4 الجدول
 فى  اللغة العربية محاضرين ثابتين الذين  غير مناسبين  فى مجال المادةقائمة 

 بالنكارايا الجامعة اإلسالمية الحكومّية
 أمساء احملاضرين رقم
 العلم التفسَتىف  ، ماجستَتاف زلفوظرمتوفيق ك  1
 اإلسالميةىف الدراسة  ، ماجستَتجسمن الدكتوراندكس 2
 ماجستَت ىف الفلسفة اإلسالمية أمساعي  عزمى، 3
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 ىف الدراسة اإلسالمية  ، ماجستَتزين العلمى احلاج 4
 ىف الدراسة اإلسالمية  ، ماجستَتنينةة حاحلاج 5
  ىف الدراسة اإلسالمية ماجستَت ،أرىنزلمد  6
 ىف الًتبية ، ماجستَتأمسوايت 7
  ىف الًتبية ، ماجستَتشرعي الدكتوراندكس. احلاج أزتد 8
  ىف الًتبية ، ماجستَتيفهم الدكتوراندكس. 9
  ىف الدراسة اإلسالمية ، ماجستَتفض  رزتن 10
 اإلسالمية ىف الًتبية ، ماجستَتيولياف خلفية 11
  ىف الًتبية ، ماجستَتعبد العزيز 12
 ىف العلـو اإلنساتية  ، ماجستَتأفٌت رينت 13
  ىف الًتبية ماجستَت ،سفرة النلاح كيدتَت  14
  ىف الًتبية ، ماجستَتسيت معاكنةكس الدكتوراند 15
  ىف الدراسة اإلسالمية ، ماجستَتالثورل احلاج سفياف الدكتوراندكس 16
  ىف الدراسة اإلسالمية ، ماجستَتاحلاج جرىاف الدين الدكتوراندكس 17
  ىف الًتبية اإلسالمية، ماجستَت، بكالوريس ىف الدراسة غيتو سوفريادل 18

 

 ٢١١٢بادلرحلة اللغة العربية   شعبة طالب حالة ( ب
الذين متخرجُت من ادلدرسة  ٢١١٢بادلرحلة اللغة العربية   شعبة طالب

 2اجلدكؿ التايل: كما ىف  ىم ثانية الطالب. الثناكية
                                                           

 اجلامعة اإلسالمية احلكومّية بالنكارايا. مصادر البيانات : كثيقة 2
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  ٥ الجدول
 ٢١٠٢بالمرحلة اللغة العربية   شعبة طالبقائمة 

 متخرجين من المدرسة الثناوية الذين بالنكارايا اإلسالمية الحكومّيةلجامعة ا
 متخرج طالبل أمساء ا رقم الطالب رقم
احلرفة الزراعة الفلر  ادلدرسة الثناكية رةامشاي 1201150053 1

 ارينككيافب
احلكومية الواحدة  ادلدرسة الثناكية رل رزقى فطرةفوت 1201150051 2

 بنكالن بوف
 

 مشايارة) ٠

ونونج غ ملت كال الوالدين كمزارع كيعيش ىف. عأشقاءمن ذتانية  ةاخلامس يى

ىي تعم    ارينككياف.احلرفة الزراعة الفلر ب ادلدرسة الثناكيةة من خرجيمت يماس. كى

 القراف لألطفاؿ. درسةكاألستاذة ىف م

 :كعندما سئلت عن نوع التعلم، قالت

مرسية،  بداية الفص  الدراسي، كحصلت على دركس خصوصية من السيدة ىف"
األكادديية . لذلك، كأنا كابنة غالبا ما تتم دراسة معا  ة ادلشرفةزلاضر  يمن ى ـ. أ.، 

من حيث التعلم، كأنا مل يكن لديك اسًتاتيلية أك خاصة التقنية.   ةحتت إشراؼ السيد
أك صديق عن ادلواد اليت أنا مل أر، ككذلك كنت أذىب إىل ادلكتبة، يطلب من أستاذ 

التشبث  على الرغم من أنٍت حصلت يف كرطة، أنا تتخلى ابدا اخلالصة غالبا ما جتع 



69 
 

. على الرغم من أف ىناؾ أصدقاء الذين انتقلوا التخصصات ىذه الشعبةبلدم اختيار 
مدرسة  ية، أكد ىفأنا مل تتأثر. من البداكاألساتذة الذين قاؿ يل يف االجتاه اخلاطئ، ك 

داخلية. كلكن ىذه الرغبة ال ديكن الوفاء هبا. بدال من ذلك، اخًتت أف أذىب إىل 
 نامج دراسة يساكم ما يتم تعلمو ىفىذا الرب  ، ألنٍت أعتقد أف ما تعلمتو ىفالكلية 
 3."ادلدارس

حصلت دركس من السيدة مث  مشايارة  مؤسسا على تلك ادلقابلة، يُعرؼ أف

اعتاد أف يذىب إىل ادلكتبة، يطلب من  .كسيلة للتعلم اليت ىي بسيطة جداابنة لديو 

 خالصة. أستاذ أك صديق إذا كاف ىناؾ ادلواد اليت مل تكن مفهومة، كأيضا كثَتا ما جيع 

فهم ادلواد الدراسية  من كاف لديو الكثَت من الصعوبة ىفالزراعة، للتأكد  لديهم خلفية ىف

و ىو نية طواؿ ، ألنالشعبة سك مببدأ أف أذىب إىل الكلية ىفتم. لكنو الىذه الشعبة ىف

 .لإلسالـ التعليم الدين رس الداخلية أك ىفادلدا الوقت. رغبتو ىي ىف

كثَت   الذين خترجوا من مدرسة داخلية. ىفحص  على دعم كبَت من الدافع زمالء 

فهم ادلادة. ككفقا لشهادتو، كاف  يو صعوبة ىفمن األحياف تقدًن ادلساعدة اذا كاف لد

كقت ادلدرسة ادلهٍت التخرج، كنصح  فز من اآلباء كاألمهات كاألسر. ىفعدـ كجود احلا

كالديو لو للعم  على الفور. كلكن كاف لديو رغبة قوية للذىاب إىل الكلية. الظركؼ 

االلتفات  أشخاص جتع  ال ديكن آبائهم ثالثةاالقتصادية األسرة كشقيقتو الذين كانوا 

                                                           

 2015نوفمرب  14:  ادلقابلة 
3
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إىل أقصى احملاضرة اليت كاف يعم . معظم الرسـو الدراسية حص  عليو من العم ، قب  

 4ك األستاذة ىف مدرسة القراف لألطفاؿ.أف تصبح مساعد ادلنزلية 

من الوصف أعاله، فمن ادلعركؼ أف لديو الدافع القوم جدا من بتسايسام 

الكايف من األسرة، لكنو حص  على  داخ  أنفسنا. على الرغم من انو مل حيص  الدافع

 .دعم من احملاضرين السلطة الفلسطينية كزمالء الدراسة

 فقالت: طريقة تعلم فوترل، كعندما سئلت عن

على حد علمي، فإف األمَتة حفظ بينما يف الصف مع األصدقاء. كىذا يدؿ "
ذلك. كثَتا ما على أف لديو تركيز عاؿ مبا فيو الكفاية. يف حُت ال أستطيع أف أفع  

نتحدث عن مدل صعوبة يقـو ادلواد الدراسية نفهم. كباإلضافة إىل ذلك، كضلن أيضا 
 5."نشلع بعضنا البعض لبعضها البعض إذا ما أعطيت كظيفة زلاضر

 
 فوترى رزقى فطرة) ٠

ك أختها اثنُت من األشقاء األكرب سنا متزكجات. من ذتانية أشقاء.  ةالثالث يى

بنكالن  5ة األكلية احلكومي مدرسة من ةخرجيمت يكىىي الطالبة ىف مدرسة ادلتواسطة. 

احلكومية  ادلدرسة الثناكية بنكالن بوف، كمدرسة ادلتواسطة اإلسالمية الفلر بوف، 

                                                           

 2015نوفمرب  14 ادلالحظة 
4
  

 2015نوفمرب  14 ةقابلادلل   
5
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ىو الباحث الزراعي الذم يدير اآلف مدرسة لكرة القدـ.  أبوىا. الواحدة بنكالن بوف

 .مدينتهم العشبية التقليدية معركفة جدا ىف دتارس اعماال أمهاك 

ية مدرسة دينية إسالمية. كلكن كالده ىو مشلعة للغا كالده مل لديهم خلفية ىف

االنضباط أف  دين. من الطفولة، كتلقى تعليمو ىفال ابنة كجيربه على ختصص مدرسة ىف

تكوف طفال ذكيا كاإلصلاز. انو كثَتا ما حصلت على ادلرتبة األكىل من ادلرحلة االبتدائية 

 6.سلتلف ادلسابقات كثَت من األحياف ادلشاركة ىف  و ىفحىت ادلرحلة الثانوية. كما أن

ألنو منذ الطفولة كجهت كتدرس لديهم عادات دراسية جيدة، شلا جيع  من 

علم عندما دخلت الكلية. على الرغم من أف يف البداية انو كثَتا ما قاؿ السه  نسبيا للت

كالديو بأنو يريد االنتقاؿ قسم، كلكن ذلك مل حيدث حىت اآلف. نصحو ك  يـو مع 

الصرب كالديو. كالده ك  يـو تقريبا صالة التهلد كصالة إىل اهلل جلعلو أسه  ابنتو يف 

 .الكلية

مَتة مع االنضباط من حيث التعلم. كحىت مع منذ الطفولة، كنا تثقيف األ"
ذلك، كضلن مل أجربه. ىو نفسو أيضا لديو الوعي كالرغبة يف التعلم. ضلن علمتو أف 
األىداؼ اليت يتعُت حتقيقها كدائما يصلي. حىت انو سوؼ نستمر يف السعي لتحقيق 

رة، قاؿ كثَت من ىذه األىداؼ من خالؿ استمرار كحتتج دائما بعوف اهلل. يف بداية احملاض
األحياف انو يريد نق  القسم. حاف الوقت ليلعلنا تقلق. ضلن كآباء لتقدًن ادلشورة كاختاذ  
                                                           

2015نوفمرب  15 ةقابلادلل   6
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، حيث كاص  لنصلي اىل اهلل. نتواص  دائما ك  يـو عرب الرسائ  القصَتة أك  ك  يـو
 7."اذلاتف. كاحلمد هلل حىت اآلف، األمَتة دائما جيعلنا شلتنُت كالفخر

  
البحثنتائج ب.     

 ستراتيجية التعلمإ) ٠

مؤسسا على ادلالحظة قامت هبا الباحثة كجدت أف فوترم تعلمت على 

كىي: اذلدؼ كاالستعداد، كاحلاؿ،  Cronbach  بعض عناصر التعلم كما عربىا

ىي الدرجة  التعلم ىدؼ 8 كالتفسَت، كاإلجاية، كمًتابط مث التلاكب على الرسوب.

لو ىدؼ كاضح  أحدا ذا كاففإ 9 ادلمتازة. كذلك يؤديها إىل التعلم باجلد كالفعاؿ.

 باجلد كاالجتهاد.  لتحقيق الػهدؼحاكؿ يف

ذلك، كمثاؿ ذلك عند القراءة، فأعدت باالستعداد، فإهنا هتتم جيدا  كىف

لك ليال قب  كذ 10 القلم كادلقلمة كاستخدمتها لتعيُت احلدكد ضلو الكلمات ادلهمة.

                                                           

 2015نوفمرب  15 ةقابلادلل 
7
  

8
Prof. Dr. Suyono, M.Pd. dan Drs. Hariyanto, M.S., Belajar dan Pembelajaran (Teori dan Konsep 

Dasar), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 126. 
 2015يوليو  7ادلقابلة:  9

 2015يونيو  19ادلالحظة:  10
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كإذا اختلت بأحواؿ حوذلا فوقفت من التعلم  11 النوف أك صباحا بعد صالة الصبح.

 كاستمرت بعد أف تكوف األحواؿ ساكنة. 

الرسوب فواجهتها مبوجب. كبالرغم  ذا كجدت نتيلة مقبولة، أك كقعت ىفكإ

أهنا تندـ، لكنها تأخذ من ذلك الرسوب كدافع ألف جتتهد بأحسن ما ديكن. 

ذلك كحتل  األسباب اليت تؤديها إىل الرسوب. كأحيانا تطلب اإلرشاد  تفكر ىفكت

   12 ذلك مرة ثانية. سباب رسوهبا شلهم حدا لئال تقع ىفإىل احملاضر. كعند أف حتلي  أ

كقت كمكاف ما. كقالت إذا فرغت  أف التعلم ديكن أداؤه ىف كذلا مبدأ ىف

كعلى األق  قراءة الكتاب. كغالبا ىي تقرأ  ىي تعلمساكنة فمن ادلعتاد  كاألحواؿ

اجلامعة.  الفص  كعند الراحة ىف لفراغة مث  عند انتظار احملاضر ىفمن إنتَتنيت. إف ا

    13 كأحيانا إذا كجدت الواجبة اجلماعية فتعلمت يف بيت زميلها.

 التعلم. كتلك الدكافع منها النتيحة، كالوالداف، كاحملاضر ىفكذلا دكافع كبَتة 

كذلك  14 كاألصحاب، كاذلمة. كمسعد جدا اهنا ُأشرفت مبحاضر يرشدىا كيدبرىا.

 جيعلها تقدر على فهم ادلواد الدراسية بسهولة. 

                                                           
 2015يونيو  20ادلالحظة:  11
 2015يوليو  7ادلقابلة:  12
 2015أغسطس  4ادلقابلة:  13
14
 5102أغسطس  4المقابلة:  
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كما   التعلم ىفمن ىذه ادلالحظات كادلقابالت، صلد بعض العناصر العامة 

 بينها سوكماديناتا، ىي: 

 .التنمية من جزء ىو التعلم (١

 .احلياة ؿاطو  التعلم (٢

 األفراد جهود ككذلك كالنضج، كالبيئة، الوراثة، طريق عن التعلم صلاح كيتأثر (٣

 .بنشاط

 ة،يفادلعر  ادلهارات تطوير التعلم جيب كلذلك، .احلياة جوانب رتيع تعلم يغطي (٤

 .كادلهارات ،كاحلياة ،ةالنفسيك  كالوجدانية،

 مكاف أم ىف جترم التعلم أنشطة (٥

 غَت أك  الرمسية، ادلواقف ىف ادلعلمُت، من معلم بدكف أك مع حيدث التعلم (٦

 .النظامي كغَت الرمسي،

 .كذلك اجليدة كاخلطة االسًتاتيلية إىل حيتاج اجليد التعلم (٧

 أبساطها إىل أصعاهبا. من خيتلف التعلم عماؿأ (٨

 التعلم ىف احلواجز حيدث أف ديكن(٩

 15 .اآلخرين من كالتوجيو ادلساعدة يتطلب التعلم من معينة حالة ىف (١١

                                                           

15  ١٢٨ -١٢٩ ، ص.نفس ادلرجع
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 كعندما سئلت عن نوع التعلم، قالت فوترم: 

"كأنا أحب جدا إذا كانت ادلواد الدراسية تبُت بالصور كالتوضيحات. كذلك 
يؤديٍت إىل أف أتعلم أدؽ من قب . كعند التعلم أنا أىتم بأحواؿ حويل. كأنا أحتاج 

أف أتعلم إف يوجد فيو  الىت إىل حاؿ كمكاف ساكن أثناء التعلم. كال أستطيع
طالبة تسمع ادلوسيقى  من تعلمي. كلستُ  وضاء أك أصوات األشياء توسوسٍت ىفض

عند التعلم. كعندم البد من أف يرتكز أحد عند التعلم. كإف مساع ادلوسيقى عند 
   16التعلم يؤديٌت إىل تركيز ادلوسيقى، ال إىل ادلواد الدراسية اليت تعلمتها حينئذ".

 
(؛ من حيث أهنا visualنفهم أف فوترم من نوع اإلنساف البصرم )من ىذه 

حتب استخداـ الصور كالتوضيحات عند بياف ادلواد الدراسية. كجبانب ذلك أهنا 

(؛ من حيث أهنا حتب استخداـ الكلمات verbal)  نوع اإلنساف الكالميأيضا من 

17. يف الكالـ كالكتابة.
 

حد كغَته؛ منو من حيب مساع ك خيتلف شك  التعلم أك نوعو ينب أ 

كاألىم ىنا ادلوسيقى عند التعلم كغَته الحيبو ب  اليقدر التعلم إذا يسمع ادلوسيقى. 

أف يهتم أحد بأم نوع التعلم ىو. كإذا عرؼ نفسو ككيفية حسن تعلمو، فسه  لو 

 نوع تعلمو حىت تكوف عملية التعلم تسَت باألحسن كاألفض .         تارأف خي

 

                                                           
16
 5102يونوي  52المقابلة:  

17
Prof. Dr. Suyono, M.Pd. dan Drs. Hariyanto, M.S., Op. Cit, h. 160-161. 
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 القراءة طريقة ( أ

  القراءة اليت قامت هبا فوترم، فقالت كالتايل: طريقةكعندما سئلت عن 

 إعطاء العالمة يف اجلم  ادلهمة( ١)

كعندما أقرأ الكتاب فوجدت اجلم  اليت أظنها مهمة، أك ىي من جواب "
تلك اجلم . كأحيانا  ىفاألسئالت اليت أحبثها، فمن ادلعتاد أعطي عالمة 

بإعطاء السطر بالقلم، كأحيانا تشكيلها يالقلم ادللوف. كإذا كانت تلك 
يساعدين اجلم  كجدهتا من ادلقاالت بإنتَتنيت فأديت التحمي . كذلك كلو 

 "التعلم. ىفكىو أسه  الطرؽ كأنسبها  فهم ادلسائ  الدراسية ىف
 
 القراءة بالتأين( ٢)

فهم ما أقرأ. كال  ىفكاىتم يا أخيت، القراءة بالتأين كما فعلت أنا تسهلٍت "
أستطيع أقرأ الكتاب بغَت التأين كاجللوس على الكرسي متوجها أماـ ادلكتب 
كالكتاب عليو. كأقرأ الكتاب دائما باإلعتماد على اجلدارػ، بالتأين على 

ااستطعت أجتنب من الفراش، كأحيانا أعانق الوسادة أك الوعدة. كبقدر م
سأـ أك تعب، فأسًتيح مدة قصَتة، آك  الطعاـ  ىفالرقود. كإف كقعت 

   "كغَته.  Facebookكأفتح الوسائ  االجتماعية كػ
  

 االىتماـ على ادلسافة بُت العُت كالكتاب( ٣)

كعند القراءة، كأىتم على ادلسافة بُت عيٍت كالكتاب. كأف ادلسافة القريبة أك "
القراءة. ككما عرفت أنا، إف  ىفالبعيدة تؤديٍت إىل الشعور غَت مطمئن 
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سينتمًتا كلو مل أقدر على مقياس ذلك  30ادلسافة احلسنة ىي حواىل 
 "دتاما.

  
 الصفحات ادلهمة ىفالقراءة من غَت تكرار كالقراءة فقط ( ٤)

أظن قادر على  كمن ادلعتاد أنا أقرأ الصفحات ادلهمة كاحملتاجة فقط. كىذا"
بقراءة شيء مرة ففهمتها بالفور، كال أحب القراءة  تقصَت الوقت. كأنا

كقت آخر، إذا أحتاج إىل الكلمات  ىفبالتكرار ألف ذلك يسئمٍت. كلكن، 
 "اليت أقرأىا من قب ، فسه  أف أجد تلك الكلمات ألين قد أعطيتها سطرا.

 
مؤسسا على تلك ادلقابلة، يُعرؼ أف فوترم الدتلك اجلدكؿ ادلعُت 

للقراءة؛ من حيث أهنا تقرأ الكتاب عند فراغها كإذا احتاجت ىي إىل حبث 

 ها. ػتكوف مراجعا لادلعلومات ادلتعلقة بدراستها ل

إذا كجدت أثناء القراءة بعض  كضعت العالمة اخلاصة هاػكالتايل، أن

القراءة كما عربه أبو أزتد  من إحدل العادات اجليدة ىف الكلمات ادلهمة. كذلك

  يُت احلدكد ضلو الكلمات ادلهمة ىفىي أف تعد أدكات الكتابة عند القراءة لتع

  18 كتاب قرأتو.

                                                           
18

 Abu Ahmadi, h. 61 
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كاستفدت كثَتا جدا من تلك العادة اجليدة. كذلك عندما كلفها ادلدرس 

الواجبات الدراسية تقدر على حبث إجابتها من كتب تتعلق هبا بنظر إىل احلدكد 

 عينتها من قب . كذلك أيضا يسهلها كيقصر كقتها عند إدتاـ الواجبات. 

من  دا كىوبعض الكلمات ادلهمة ىو مفيد ج فإف تعيُت احلدكد ىف 

معرفة ادلباحث  ىفقراءة الكتب. كذلك يسه  القارئ  إحدل العادات اجليدة ىف

الكتاب. كذلك أيضا يؤدم القارئ إىل أسه   ىفأك األحواؿ ادلهمة ادلكتوبة 

 االىتماـ كأحسنو. 

مكاف  ىفها تضع جسمها ػكعند القراءة، جتع  نفسها متأنيا من حيث أن

كذلك يؤدم إىل   19 القراءة على الفراش. مرتاح مث  االعتماد على احلائط أك

 فهم ما يف الكتاب. ىفإطمئناف القارئ كيسه  

كمن إحدل كيفيات القراءة اجليدة ىي االىتماـ مبسافة بُت العُت 

كبالرغم أف   20 سنتيمًتا. 30إىل  25كالكتاب. ككانت ادلسافة طبيعيا حوىل 

 30ككتاهبا عند القراءة حواىل فوترم التعرؼ ذلك، إهنا جتع  ادلسافة بُت عينها 

 كىذه العادة تدؿ على أهنا تقرأ على طريقة جيدة.     .  21سنتيمًتا

                                                           
19
 5102يونيو  01المالحظة:  

20
Abu Ahmadi, , h.61 

21
 502يونيو  01المالحظة: 



79 
 

كإف شعرت أهنا تفهم مبحثا عند قراءة مبحث من مباحث الكتاب 

التكررىا كتقرأء مبحثا بعده. كعندىا أف ذلك يقصر الوقت كيبعدىا عن ادلل . 

ف يكرر القارئ قراءتو حىت يفهم جيدا "كيفية القراءة" أ ىفكلكن من ادلستحسن 

 ما قرأه. 

اخلطوط ادلهمة ىي طريقة قامت هبا فوترم. كذلك  ىفكإف قراءة الكتاب 

ألننا ال ضلتاج إىل زلتويات الكتاب. كأف ىذه الطريقة عندىا مفيد جدا كيبعدىا 

 عن عند قراءة الكتب بصفحات كثَتة.  

 بعادات القراءة اجليدة كفق لقوؿ كالطرؽ اليت قامت هبا فوترم كلها توافق

the Liang Ghie  صحة القراءة، كتعيُت جدكؿ القراءة كتعيُت يكىي االىتماـ

احلدكد كاالستفادة من ادلكتبة كقراءة الكتاب إىل أف فهم مضمونو، مث القياـ 

بأحسن االىتماـ. كمن تلك العادات صلد أف العادتُت التعم  هبما فوترم مها 

كذلك ألهنا التعُت جدكاؿ القراءة  22 كالقراءة بأحسن االىتماـ.تعيُت اجلدكؿ 

 كتقف من القراءة إف ظنت أهنا تفهم.

 

                                                           
22

Drs. Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003, Hal 84 
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 الحفظ طريقة ب(

 احلفط، فقالت فوترم كالتايل:  طريقةكعندما سئلت عن 

 احلفظ باجلهر( ١)

كعند احلفظ، فمن ادلعتاد أنا أحفظ الكلمات باجلهر ككضوح. كاجلهر ليس "
معناه ضلة، كلكنو بصوت عالية أستطيع أمسعها بوضوح، من أج  أف ذلك 

  "ذكر الكلمات كحفظها. ىفيسهلٍت 
   

 تلفيظها بالتكرار( ٢)

كأف الكلمات اليت أحفطها جهرا، ألفظها أيضا بالتكرار. ألين عرفت إذا "
بتلفيظ الكلمات تكراريا،ػ كذلك يسهلنا على ذكرىا، كعندم أف  قمنا

   "التكرار ىو التأكيد.
  

 ةكادلوحش ةاحلاؿ السكين( ٣)

كأف األحواؿ ىي العام  ادلؤثر على كيفية حفظي. كعند احلفظ أف فالبد "
من أف تكوف أحوايل ساكنة كموحشة، ألف ذلك يؤديٍت إىل أحسن االىتماـ 
باحلفظ. كأحفظ ليال قب  النـو كقب  صالة الصبح أك بعدىا. كأظن ذلك 

 "احلفظ. ىفمن األكقات ادلناسبة 
 

عرؼ أهنا إذا حتفظ ترفع صوهتا بعالية مؤسسا على ادلقابلة مع فوترم، ي

ككاضحة حىت تستطيع ىي تسمع بوضوح أقواذلا كيسه  ذلا الذكر على ما 
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 قالت. كعندىا، إف تلفيظ الكلمات بالتكرار يساعد العق  لذكرىا كإدخاذلا ىف

 ذاكرة.   

كإف كيفية احلفظ قامت هبا فوترم توافق بأحد ادلناىج عربىا أبو أزتدم، 

كرار ت(. كالغرص من الreview( كادلراجعة )active recallار الفعايل )كىو التكر 

من دكف نظر إىل كتاب.  ةالفعايل ىو أف يكرر تلفيظ ادلواد الدراسية اجلديد

كينبغي أف يكوف فيو االجبار على العق  للحفظ. كأما ادلراجعة ىي إعادة النظر 

 ىفكيقدر القياـ على ذلك  إىل ادلواد الدراسية القددية خوفا من آفة النسياف.

     23 كقت ما. فأىم شيء يف ىذا ادلنهج ىو ادلباحث األساسية فحسب.

كجبانب ذلك، البد من االىتماـ بأحواؿ كأكقات معينة للحفظ. كإف 

حتفظ الدرس، حاكلت أف تكوف بيئتها مرتاحة كمؤد إىل احلفظ. كإف مل تستطيع 

الشوراع أك صوت ادلوسيقى من جارىا، فستقف  ازدحاـأف تدبر أحواال بسبب 

اللي  قب  النـو أك عند  كوقتمن احلفظ كتبدأ بعد أف تنتهي تلك األحواؿ كلها  

 الصباح قب  طلوع الشمس. كذلك ألهنا ترل عبثا إذا ضلفظ يف كقت غَت مرتاح.   

  

 
                                                           

23
Abu Ahmadi, h. 71. 
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 كتابة المقالة العلمية طريقةج( 

 مواجهة االمتحاف، فقالت فوترم كالتايل: طريقةكعندما سئلت عن 

 كتاب أك استعارة، كاإلنًتنت، مكتبة مرجعية سأحبث عن،  كتابة ادلقالة العلميةعند  "

أيضا  أنا كباإلضافة إىل ذلك .كتبت الورؽ الذم نظافة لقد الحظت .أحد األصدقاء

 ".من قب  احملاضر على النحو ادلطلوب كتبت الورقة اليت ختصيص

 

 مواجهة االمتحان طريقةد( 

 مواجهة االمتحاف، فقالت فوترم كالتايل:  طريقةكعندما سئلت عن 

 ع ادلقالة( رت١)

كحواىل أسبوع أك أسبوعُت قب  االمتحاف، فأرتع ادلقالة أك األمور ادلتعلقة "
بادلواد الدراسية اليت أخذهتا. كإذا مل تكم  مقاليت فأستعَت مقالة صاحبيت مث 

كذلك جيعلٍت   كأحيانا، أذىب إىل ادلكتبة إلدتاـ ادلواد الناقصة.أصورىا. 
 "مستعدة دلواجهة االمتحاف.

 
 تلخيص ادلواد الدراسية   (٢)

كأخلص ادلقاالت أك ادلواد اليت أرتعها. كاألمور اليت أظنها مهم كستسأؿ "
عند االمتحاف أخلصها بكلمات سهلة. كعند التلخيص كأين أدخ  ادلواد 
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 ىفالتعلم؛ من حيث أين أجد شيئُت  ىفإىل العق . كىذا السبي  فعاؿ جدا 
 "كقت كاحدة مها أكال، اخلالصة كالثاين التعلم أيضا.

     
 التعلم عند الفراغة( ٣)

فأزت  بعض اخلالصة اليت أكتبها، كعند الفراغة أنا أتعلم. مث  عند انتظار "
خركجي من البيت كليس عندم احملاضر، كالراحة، كننظار أصحايب، كعند 

 الواجبات. كبالرغم أين ال أستطيع االىتماـ دتاما ضلو ادلواد الدراسية، كذلك
 ".مواجهة االمتحاف ىفأجدر ألستعد 

 
قب   مؤسسا على نتيلة ادلقابلة مع فوترم، نعرؼ أهنا أسبوعا أك أسبوعُت

االمتحاف جتمع رتيع مقاالت ادلواد الدراسية اليت مت حبثها. كإف مل دتلك كلها، 

فأدت التصوير لزميلها. فإف رتع ادلقاالت كالكتب ادلتعلقة بادلواد الدراسية ىو من 

 أحدل الطرؽ الناجحة  دلواجهة االمتحاف كمفيد جدا إلعداد النفس لذلك.   

إحدل الكيفيات دلواجهة االمتحاف. كقامت بتلحيص ادلواد أيضا كىو ك

ص موضوعات ادلواد الدرسية ادلهمة. كإف التعلم مبث  خكبعد إدتاـ ذلك كلو، تل

 فهم الدركس كإدخاذلا يف ذاكرة.  ىفذلك يسهلنا 
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مدرسة  ىفكقت فارغها. ألهنا "مدّرسة"  ىفكبعد ذلك تقرأ خالصتها 

ناء شغلها كادلدرس، فإهنا تستفيد أث ىف ك 24 التحفيظ جبانب كوهنا طالبة اجلامعة.

كقت  ىفكقت فارغ. كلذلك التتعلم جبدكؿ معُت؛ من حيث أهنا تتعلم  ىفكقتها 

أين ما ديكنها التعلم. كاخلالصة اليت كتبتها مهم جدا كذلا دكر ىاـ عن   ىف ما ك

 التعلم.     ىفكيفيتها 

جهة كإذا تأملنا ذلك، فإف كيفية تعلمها موافق بإحدل كيفيات موا

االمتحاف كما عربىا أبو أزتدم، كىي االستعداد. كاذا استعد أحد بأحسن 

ث عن حال تيأس إذا كقعت يف الرسوب. كتباالستعداد فواجو االمتحاف بثقة، ك 

. فإف الوقوع أحيانا األخطاء تسببها إىل الرسوب، ب  تطلب االرشاد إىل احملاضر

 يـو الغد. ىفجيع  أحدا متحفظا  اءخط ىف

 

   تعلمال دافع) ٢

 : فقالت فوترم كالتايل، دافع التعلم كعندما سئلت عن

بداية احملاضرات فص  دراسي، كأجد أنو من الصعب جدا. أنا خريج ادلدرسة  ىف "

الثانوية الذم ىو غَت مألوؼ مع اللغة العربية. باإلضافة إىل ذلك، العديد من الزمالء 
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أك الصعود إىل الطائرة. ىذا جيعلٍت مكتئبا، ألنٍت  ادلدرسة الثناكية إلسالميةالذين خترجوا 

بعض األحياف، يقوؿ أصدقاء أنٍت يف االجتاه  ىفأشعر غريب، نشعر بأننا كحدنا. حىت 

اخلاطئ. أشعر بعدـ االرتياح ألهنا تعترب ذلك. لكنو قدـ يل سوط التشليع الدافع يل 

زلظوظ لدم أعضاء ىيئة  إلثبات أنٍت ديكن أف أكوف مثلهم، دكف تأثَت من خلفييت.

اليت توجو دائما كتثقيف مرسية، الػماجستَت األكادديية، كىي السيدة  فةشر مالتدريس لال

يل مع االنضباط. كقاؿ انو تقدـ طوعا التدريس يل خارج ساعات الدرس. عندما كاف ال 

صخب، كقاؿ انو اتص  يب مث علمٍت سرا. أنا ىداه دلدة فص  دراسي كاحد. اعتدت أف 

، احملاضرة، اليت ال أستطيع أف أفهم دتاما. تدرجييا ىفأطلب منو ادلواد اليت مت تعلمها 

كأخَتا فهم ادلادة أنو مبلرد أف يشعر من الصعب جدا أف نفهم. صرت متفائ  جدا 

ككاثق. تدرب يل أيضا أف يكوف ذلا قيمة اذلدؼ. لذلك حاكلت جبدية لتحقيق ىذه 

 .25."ليت أعتقد أهنا مرضية للغايةاألىداؼ. كاحلمد هلل، كأخَتا أحص  على القيمة ا

 

فمن ادلعركؼ أف األمَتة احلصوؿ على دكافع  كبناء على نتائج ىذه ادلقابالت، 

كبَتة جدا كقوية من ادلشرؼ األكادديي بالكلية. احملاضر توجيو األمَتة مع االنضباط، 

كىذا بدكره جيع  األمَتة جتاكز الصعوبات اليت كاجهها. زلاضرة ال يكوف ذلا تأثَت 
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لدافع خارجي أك ملموس على الطريقة اليت يتعلم الطالب. ىذا الدافع ىو الدافع ل

 خارجي.

 

دافع". كيسمى الدافع نظرية ال كتابو "  ىف زلمد سردديافىذا ىو كفقا لذلك كتبو 

للتعلم خارجي عندما كضع الطالب التعلم أىداؼ عوام  خارجية التعلم الوضع. يتعلم 

الطالب ألنو كاف على كشك الوصوؿ إىل اذلدؼ تقع خارج ادلستفادة. على سبي  

كلكن الدافع اخلارجي ليس  لتحقيق ارتفاع عدد، كالعنواف، كالشرؼ، كىلم جرا.ادلثاؿ، 

لديها تأثَت كبَت إذا مل يكن لديك الدافع الذايت ىو قوم مبا فيو الكفاية. ابنة على حد 

التعلم لتحقيق  ىفسواء، كالدافع من الداخ  كمن اخلارج. لذلك كاف لديو ركح قوية جدا 

 درجات جيدة.

 

ادلدرسة الثانوية جيعلو يشعر دراية العربية. كلكن ىذا ال ينبغي  متخرجة من تهاخلفي

أف يكوف عائقا لو. كىذا جيع  كذلك نريد أف نثبت أف اخللفية ليست إشارة إىل صلاح 

الكلية. كالدافع القوم كاحلماس كاجلهد اجلاد ستكوف حامسة لنلاح  ىفالشخص 

 الشخص.
 


