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 الفصل الثاني

 النظريات

 الطريقة االستخدام المباحث .أ 

الطريقة  تعٍت حرفيا الطريقة. تأيت الطريقة أو الطريقة من اليونانية ، وادليثا )من  

الطريقة مسارًا أو  خالل أو من خالل( ، و )طريقة أو طريق( ، لذلك ؽلكن أن تعٍت

طريقة غلب اجتيازىا لتحقيق ىدف معُت. الطريقة ىي طريقة أو إجراء يتم اختاذه 

لتحقيق أىداف معينة. مث ىناك مصطلح آخر مرتبط هبذين ادلصطلحُت ، وىو أن 

التقنية ىي طريقة زلددة حلل بعض ادلشكالت ادلوجودة يف تنفيذ اإلجراءات ، وحتدد 

بَت صلاح الطالب يف الدراسة. طريقة كطريقة أو مسار غلب طريقة التعلم بشكل ك

 اجتيازه لتحقيق ىدف معُت.

ال يكفي التمكن من ادلادة ، إذا كانت الطريقة ادلستخدمة غَت مناسبة. من  

اجلهود اليت غلب أال يتخلى عنها اختصاصيو التوعية ىي كيفية فهم موقف الطريقة  

نشطة التعلم. من ادلتوقع أن يكون ادلدرسون  كأحد ادلكونات اليت تساىم يف صلاح أ

كمعلمُت قادرين على إدارة العملية الكاملة ألنشطة التدريس والتعلم بشكل فعال. 

ذلذا السبب ، غلب أن يكون لدى ادلعلمُت معرفة كافية مببادئ التعلم كأساس يف 

عملية  ، أحدىا يتعلق باختيار الطريقة الصحيحة يفدريس والتعلمتصميم أنشطة الت
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، حىت يتمكن ب أن يكون لدى ادلعلم اسًتاتيجية، غلالتعلم. يف عملية التعلم

، وحتقيق األىداف ادلتوقعة. تتمثل إحدى خطوات الطالب من التعلم بفعالية وكفاءة

احلصول على ىذه اإلسًتاتيجية يف إتقان تقنيات العرض التقدؽلي، أو تسمى عادًة 

 طرق التدريس.

ادلعلمُت غَت اجليدة على اىتمام الطالب بالتعلم وىو أمر ستؤثر طرق تدريس  

، ألن ادلعلم ثال، على سبيل ادلؽلكن أن حتدث طرق التدريس السيئةغَت جيد أيًضا. 

يفتقر إىل اإلعداد ويفتقر إىل التمكن من ادلواد التعليمية حبيث يعرضها ادلعلم بشكل 

، وضوع نفسو ليس جيًداب وأو ادلغَت واضح أو أن موقف ادلعلم جتاه الطال

بادلوضوع أو  واستخدام األساليب األقل جذابة حبيث ال يكون الطالب سعداء

، الطالب كساىل عن الدراسة. ذلذا السبب ، يعد استخدام ادلعلم. نتيجة لذلك

األساليب يف التعلم أمرًا مهًما للغاية حىت ال يشعر الطالب بادللل أثناء حضور 

 ية التدريس والتعلم.الدروس أو عند حدوث عمل

 عملية التعلم (1

التعلم حبد ذاتو مفيد كجهد لتعليم شخص أو رلموعة من الناس  

من خالل جهود سلتلفة واسًتاتيجيات وطرق وأساليب سلتلفة لتحقيق 

األىداف ادلخطط ذلا. يف األساس ، يعد التعلم نشاطًا سلططًا يهيئ / ػلفز 
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مبا يتناسب مع أىداف التعلم. لذا الشخص ليكون قادرًا على التعلم جيًدا 

فإن عملية التعلم نفسها ىي عملية توجد فيها طرق واسًتاتيجيات 

 وتفاعالت بُت ادلعلمُت والطالب يف درس لتحقيق أىداف التعلم.

عملية التعلم ىي جوىر عملية التعليم النظامي يف ادلدارس اليت  (أ 

يوجد فيها تفاعل بُت مكونات التعلم ادلختلفة. ؽلكن أن يكون دور 

ادلعلم أكثر نشاطًا يف بداية عملية التعلم. يوفر ادلعلم ادلعرفة اليت 

ػلتاجها الطالب من خالل التعبَت عن اآلراء وطرح األسئلة والشرح 

ألمثلة اليت سيتعلمها الطالب. عالوة على ذلك ، يعطي وإعطاء ا

ادلعلم الفرصة للطالب ليكونوا نشيطُت ويشاركون يف التطبيق الفعلي 

دلا تعلموه من ادلعلم عن طريق طرح األسئلة أو إبداء اآلراء أو القيام 

بالواجبات أو التدريب أو احملاولة. عندما ينشط الطالب ، يتغَت 

أكثر سلبية وؽليل إىل اإلشراف على ىؤالء  دور ادلعلم ليصبح

الطالب وتوجيههم. دور ادلعلم يف عملية التعلم اليت ؽلكن أن تولد 

نشاطًا الطالب ىو على األقل تنفيذ ادلهام الرئيسية التالية: ختطيط 

التعلم التخطيط الذي مت إجراؤه ىو توقع وتقدير دلا سيتم القيام بو 
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يسمح عملية التعلم اليت ؽلكن أن ، وذلك خللق موقف يف التعلم

 تؤدي إىل حتقيق الطالب لألىداف ادلتوقعة.

تنفيذ التعلم غلب أن يلتزم تنفيذ التعلم مبا ىو مذكور يف اخلطة.   (ب 

وأيًضا غلب أن يكون ادلعلم قادرًا على التكيف يف ادلواقف ادلختلفة 

اليت يواجهها ، وذلك لضبط ظلط السلوك يف التدريس. يتأثر وضع 

 التعلم بعدة عوامل:

 عامل ادلعلم. 6

 عامل الطالب. 2

 عامل ادلنهج. 3

 العامل البيئي .4

تقييم التعلم تقييم التعلم ىو أحد مكونات قياس درجة النجاح يف   (ج 

 حتقيق األىداف ، وفعالية عملية التعلم اليت يتم تنفيذىا.

 تقدمي التغذية الراجعة ىذه التغذية الراجعة ذلا وظيفة دلساعدة (د 

الطالب على احلفاظ على اىتمام الطالب ومحاسهم يف تنفيذ مهام 

 التعلم.
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 مشائل التعلم (2

 لئفهم المشا (أ 

، أي "مشكلة" واليت يأيت من اللغة اإلصلليزيةالتعلم مصطلح ادلشكلة  

تعٍت  ،ونيسي، يف القاموس اإلندمشكلة أو مشكلة. ويف الوقت نفسو تعٍت

 6.لئيسبب ادلشا؛ شلا ادلشكلة شيًئا ال ؽلكن حلو

ادلشكلة نفسها عقبة أو مشكلة غلب حلها مبعٌت آخر ادلشكلة ىي  

فجوة بُت الواقع والشيء ادلتوقع بشكل جيد ، من أجل حتقيق أقصى قدر 

  .7من النتائج

غلادل سيوكَت بأن ادلشكلة ىي وجود فجوة بُت التوقعات والواقع ادلتوقع 

 8.اكتماذلا أو قد تكون ىناك حاجة إليها

صعبة سلتلفة تواجو ، فإن اإلشكاليات ىي مشاكل وفًقا للمؤلف 

 .، سواء كانت ناجتة عن عوامل داخلية أو خارجيةعملية التمكُت

                                                           
6
 Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), hlm 276 

7
 Muh Rosihuddin, “Pengertian Problematika Pembelajaran”, dalam http://banjirembun. 

blogspot.com /2012/11/pengertian-problematika- pembelajaran. html (28 April 2015) 

8
 Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), hlm 65 
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، مصطلح التعلم ىو زلاولة لتعليم شخص أو رلموعة من بعبارات بسيطة

الناس من خالل جهود سلتلفة واسًتاتيجيات وطرق وأساليب سلتلفة لتحقيق 

ادلخطط ذلا. ؽلكن أيًضا أن يُقال التعلم على أنو أنشطة للمعلمُت األىداف 

ى بررلًيا يف التصميم التعليمي جلعل الطالب يتعلمون بنشاط شلا يؤكد عل

، التعلم ىو زلاولة لتعليم الطالب التعلم. غلعل توفَت موارد التعلم. مبعٌت آخر

 9كفاءة.ىذا النشاط الطالب يتعلمون شيًئا بطريقة أكثر فعالية و 

 ل التعلمئعوامل حدوث مشا  (ب 

أن مشاكل التعلم تأيت من عاملُت ، وعلا  Sudjionoاقًتح دؽليايت و 

 العوامل الداخلية واخلارجية.

 أ. العوامل الداخلية

يواجو الطالب أثناء التعلم مشاكل سلتلفة ، إذا دتكنوا من حلها فلن يواجهوا 

داخلية سلتلفة لدى الطالب مشاكل أو صعوبات يف التعلم. ىناك عوامل 

 وىي:

                                                           
9
 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya:Citra Media. 1996), 19 
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أ( ادلوقف من سلوك التعلم ىو القدرة على إعطاء تقييم لشيء ما ، والذي 

غلعل ادلرء يتماشى مع التقييم. ىناك تقييم لشيء ما ، ينتج عنو موقف من 

 القبول أو الرفض أو التجاىل.

 التعلم. ب( الدافع لتعلم الدافع التعلم ىو القوة العقلية اليت تدفع عملية 

 ج( تركيز التعلم تركيز التعلم ىو القدرة على الًتكيز على الدرس.

، واليت لم مع اكتساب سلرجات تعلم منخفضةد( الذكاء والنجاح يف التع

تنتج عن اطلفاض الذكاء أو عدم الرغبة يف التعلم ، يعٍت تكوين قوة عاملة 

 منخفضة اجلودة.

مت العثور على العادات السيئة. ، ادات الدراسة يف األنشطة اليوميةه( ع

دراسي، والدراسة تشمل عادات الدراسة ىذه: الدراسة يف هناية الفصل ال

ىل ادلدرسة فقط من ، والذىاب إبشكل غَت منتظم، وإضاعة فرص التعلم

 ، والقدوم لًتمز إىل أسلوب القائد وما إىل ذلك.أجل ادلرموقُت

 ب. عوامل خارجية

وافع الذاتية للطالب. إىل جانب ذلك ، ؽلكن أن عملية التعلم مدفوعة بالد

حتدث عملية التعلم أيًضا ، أو تصبح أقوى ، إذا مت تشجيعها من قبل بيئة 

الطالب. مبعٌت آخر ، ؽلكن أن تزيد أنشطة التعلم إذا كان برنامج التعلم 
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منظًما جيًدا. يعد برنامج التعلم باعتباره تعليًما دلعلمي اذلندسة يف ادلدارس 

امالً خارجًيا للتعلم. من حيث الطالب ، مت العثور على العديد من العوامل ع

 اخلارجية اليت تؤثر على أنشطة التعلم. ىذه العوامل اخلارجية ىي كما يلي:

يركز ادلعلمون على  أ( ادلعلمون كمدربُت للطالب يف التعلم كمعلمُت ،

التعلم ىو شكل ، خاصة فيما يتعلق بإيقاظ التعلم. إيقاظ شخصية الطالب

من أشكال التحرر الذايت للطالب. كمدرس ، فهو مسؤول عن إدارة أنشطة 

تعلم الطالب يف ادلدرسة. ينمي ادلعلمون أنفسهم مهنًيا من خالل تعلم مهنة 

 التدريس مدى احلياة.

ب( مرافق التعلم والبنية التحتية مرافق التعلم الكاملة والبنية التحتية ىي حالة 

ة. مرافق التعلم الكاملة والبنية التحتية ىي حالة تعليمية جيدة. تعليمية جيد

ىذا ال يعٍت أن ادلرافق والبنية التحتية الكاملة حتدد ضمان عملية التعلم 

 اجليدة.

قعات الطالب. من الناحية ج( سياسة التقييم: نتائج التعلم ىي قمة تو 

، اخلاصة هبم. لذلكن نتائج التعلم ، يتأثر الطالب أو يتوترون بشأالنفسية

يُطلب من ادلدارس وادلعلمُت التصرف حبكمة وحكمة يف نقل القرارات 

 ادلتعلقة بنتائج تعلم الطالب.
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 حل في مشائل التعلم (3

ػلتاج الطالب الذين يعانون من مشاكل يف التعلم إىل احلصول على 

ادلساعدة حىت ال تستمر ادلشكلة يف وقت الحق وؽلكن للطالب الذين 

من مشاكل التعلم التطور على النحو األمثل. غلب حل مشاكل يعانون 

التعلم على الفور ألنو ؽلكن أن يكون نقطة ضعف للمؤسسات التعليمية 

لتحسُت نوعية وكمية التعليم يف إندونيسيا. ؽلكن رؤية حل ىذه ادلشكلة من 

 خالل العوامل اليت تؤثر على وجود ىذه ادلشاكل.

، غلب ع ، إدارة جيدة أيًضا، ولتحقيق ذلكيتطلب التعلم اجليد، بالطب

على ادلرء دائًما التفكَت يف األشياء اليت تسبب ادلشكلة. من وصف العوامل 

 أعاله ، اخلطوات اليت غلب اختاذىا ىي كما يلي:

( ؽلكن التخفيف من 662-659: 2226وفًقا لربايتنو )ىَتمان وآخرون ، 

 مشاكل تعلم الطالب من خالل:

 لعالجي( التدريس ا6

التدريس التعويضي ىو شكل من أشكال اخلدمة ادلقدمة إىل شخص أو 

رلموعة من الطالب الذين لديهم مشاكل يف التعلم هبدف تصحيح األخطاء 

يف العملية ونتائج تعلم الطالب. مع ىذا التحسُت يف التدريس ، من ادلأمول 
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أن يتمكن من حل ادلشكالت ادلوجودة يف تعلم الطالب لتحسُت حتصيل 

الطالب وإصلازىم ادلدرسي. حالًيا ، تُعرف طريقة التعلم الشائعة يف إندونيسيا 

)التعلم النشط وادلبتكر واإلبداعي والفعال وادلمتع(. النشط  PAIKEMباسم 

قة جتعل الطالب يعٍت أنو عند عملية التعلم غلب على ادلعلم خلق جو بطري

نشيطُت لطرح األفكار وطرح األسئلة والتعبَت عنها. االبتكار يعٍت كيف 

، التعلم شلتع ينشئ ادلعلمون التعلم الذي ؽلكن أن غلعل الطالب يعتقدون أن

حبيث يكون جزًءا ال يتجزأ من أذىان الطالب لن يكون ىناك ادلزيد من 

دلهام وادللل بالطبع. يعٍت اإلبداع الشعور بالضغط مع ادلواعيد النهائية جلمع ا

أن يقوم ادلعلمون بإنشاء أنشطة تعليمية متنوعة حبيث تليب مستويات سلتلفة 

من قدرات الطالب. تعٍت الفعالية كيف يتمكن ادلعلمون من إنشاء ما غلب 

على الطالب إتقانو أثناء أنشطة التعلم دون إضاعة الوقت. وادلرح يعٍت وجود 

يمي شلتع حبيث يركز الطالب اىتمامهم بشكل كامل على تعل -جو تعليمي 

 التعلم حبيث تكون فًتة انتباىهم )"الوقت يف ادلهمة"( عالية.

 ( برنامج اإلثراء2

أنشطة اإلثراء ىي شكل من أشكال اخلدمة ادلقدمة إىل شخص أو عدة 

طالب يتسمون بالسرعة الشديدة يف التعلم. بصفتنا معلمُت ، ال يتعُت علينا 
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النتباه إىل الطالب احملرومُت فقط ، ولكن الطالب الذين يتسمون بالسرعة ا

يف التعلم مهم جًدا أيًضا بالنسبة لنا لالىتمام بو ، وىذا الحًقا لن يكون 

ىناك فجوات مع بعضهم البعض ، ونأمل أن يكون الطالب سريعون ؽلكن 

قل سرعة أن يعوض تلقي الدروس وقد يكون قادرًا على مساعدة الطالب األ

 يف تلقي الدروس.

  ( زيادة الدافع التعلم3

يلتزم مدرسو الدراسة وادلشرفون وموظفو ادلدرسة اآلخرون مبساعدة الطالب 

على زيادة احلافز يف التعلم. يتمثل أحدىا يف تكييف التدريس مع ادلواىب 

واالىتمامات والقدرات. تعد زيادة الدافع التعليمي أمرًا مهًما جًدا جلميع 

الطالب ، وؽلكن أن يوفر ذلك محاًسا كبَتًا للتعلم جلميع الطالب من حيث 

إبراز مجيع مواىب واىتمامات الطالب لتطوير قدراهتم بشكل فردي ويف 

، ىناك ثالث شرط أساسي للتعلم. يف ىذا الصدد رلموعات. الدافع ىو

 وظائف للتحفيز:

اقة. الدافع يف ىذه أ( تشجيع اإلنسان على العمل كسائق أو زلرك يطلق الط

 احلالة ىو القوة الدافعة لكل نشاط سيتم تنفيذه.
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، ؽلكن أن و اذلدف ادلراد حتقيقو. وبالتايلب( حتديد اجتاه العمل ، أي ضل

 يوفر الدافع التوجيو واألنشطة اليت غلب تنفيذىا وفًقا لصياغة أىدافها.

م هبا واليت تكون ، أي حتديد اإلجراءات اليت غلب القياج( اختيار اإلجراءات

، من خالل تنحية اإلجراءات غَت ادلفيدة ق اذلدفمنسجمة من أجل حتقي

، سيقوم سيخوض امتحانًا على أمل اجتيازه ذلذا الغرض. الطالب الذي

ب الورق أو قراءة الرسوم بالتأكيد بأنشطة تعليمية ولن يقضي وقتو يف لع

 ، ألنو ال يتناسب مع الغرض.اذلزلية

 اىات والعادات الدراسية اجليدة( تنمية االجت4

من ادلتوقع أن يطبق كل طالب مواقف وعادات تعليمية فعالة ألن إصلازات 

التعلم اجليدة يتم احلصول عليها من خالل اجلهد أو العمل اجلاد. تعد 

عادات الدراسة اجليدة داعمة للغاية يف مجيع جوانب تعلم الطالب ، عندما 

بدًءا من تطوير ادلواقف واالنضباط واالجتهاد يقوم الطالب بأشياء جيدة ، 

، وؽلكن التعلم وفًقا للتوقعات ادلشًتكة ، ستعمل عمليةيةوادلشاركة يف ادلسؤول

 أن يكون ذلا تأثَت عظيم يف زيادة حتصيل الطالب.

إن التدريس كعملية إلعطاء ادلعرفة أو إيصاذلا ال يكفي ، ولكن غلب أن 

يكون مصحوبًا بالتعليم. وىذا يعٍت أن ادلعلم غلب أن يكون قادرًا بشكل 
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غَت مباشر على توجيو الطالب إىل القيام بذلك وأن يكون على دراية 

ب. ادلعلم باألخالقيات والثقافة واألخالق اليت تنطبق على مكان إقامة الطال

ىو ليس معطًيا ألكرب قدر شلكن من ادلعلومات للطالب ، ولكن ادلعلم 

، غلب أن يُنظر إىل التدريس على األقل على ادليسر والصديق واحملفز. لذلك

أنو عملية منهجية يف ختطيط وتصميم وإعداد وتنفيذ وتقييم أنشطة التعلم 

 بشكل فعال خالل فًتة زمنية معقولة.

 شارة الفردية( خدمة االست5

يف عالقة وجهًا لوجو بُت ادلستشار والعميل )الطالب( يف نشاط 

ها االستشارة ، يتم بذل اجلهود للتخفيف من مشاكل العميل اليت مت نقل

، غلب أن تكون قادرًا على التغلب على إىل ادلستشار. بصفتك مستشارًا

اليت ؽلكن ادلشكلة من العملية / األسباب اليت تؤثر على وجود األشياء 

أن تسبب مشاكل يف التعلم. غلب أن يكون لوجود ادلشكلة أيًضا سبب 

، لذلك يتم تقدمي خدمات اإلرشاد لكل طالب يشعر بأنو يؤثر عليها

 يفتقر إىل جوانب عملية التعلم يف ادلدرسة أو نفسو.
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، حيث ًضا دورًا مهًما يف حتفيز الطالبيلعب مدرسو التوجيو اإلرشادي أي

لمون باستمرار بتقدمي ادلشورة والتحفيز للطالب بشكل فردي يقوم ادلع

 62)فردي( ويف رلموعات.

 طريقة المناقشة الجماعية مراجعة عن  .ب 

 طريقة المناقشة الجماعية تعريف .1

ؽلكن ببساطة تعريف ادلناقشة اجلماعية ادلركزة على أهنا مناقشة تتم 

إيروانتو يعّرف . بشكل منهجي وتوجيهها حول قضية أو مشكلة معينة

ادلناقشة اجلماعية ادلركزة على أهنا عملية منهجية جلمع البيانات وادلعلومات 

وفًقا لألصل، طريقة  66.حول مشكلة معينة من خالل ادلناقشات اجلماعية

ادلناقشة اجلماعية ىو اختصار يف اللغة اإلصلليزية والذي يرمز إىل ادلناقشة 

مناقشة : إىل اإلندونيسية فهذا يعٍت إذا دتت ترمجتو حبرية. اجلماعية ادلركزة

 .رلموعة الًتكيز

التعريف األويل لطريقة ادلناقشة اجلماعية وفًقا لكيتزصلر وباربور ىو 

استكشاف ظاىرة معينة من مناقشة رلموعة فردية تركز على األنشطة 
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 Herman, Nirwana dkk. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Padang : FIP UNP 
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أنشطة . ادلشًتكة بُت األفراد ادلشاركُت فيها للتوصل إىل اتفاق مجاعي

ادلشاركُت ادلشاركُت يف رلموعة ادلناقشة، من بُت آخرين، األفراد أو 

تتحدث وتتفاعل يف طرح األسئلة، وتقدم التعليقات لبعضها البعض حول 

جتارهبم أو آرائهم حول مشكلة اجتماعية يتم حتديدىا أو حلها يف 

  62.ادلناقشة اجلماعية

الث  كما يوحي االسم، ػلتوي معٌت ادلناقشة اجلماعية ادلركزة على ث

 :كلمات رئيسية

 (ليست مقابلة أو دردشة)مناقشة  (أ 

 (غَت فردية)رلموعة  (ب 

 (.ليس رلانًيا)موّجو / مرّكز  (ج 

غلادل العديد من األشخاص بأن مناقشات رلموعات الًتكيز يتم 

و  Sedyaningsihغلادل  .إجراؤىا إلغلاد حلول أو حل ادلشكالت

Mamahit  بأن ادلناقشة اجلماعية ادلركزة ىي نشاط مناقشة مجاعي يتم

 :الشًتاك مع عدد من الطالب الذينتنفيذه با

 .لديو نفس ادلشكلة (أ 
                                                           

12
 Kitzinger, J. Metodologi focus wawancara kelompok : pentingnya interaksi antar 

partisipan penelitian. Sosiologi Kesehatan ( :1994), hlm 103 
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 .بناء على نفس اخللفية (ب 

 .امتالك معرفة وخربة زلددة بادلشكلة القائمة (ج 

لذا من الشرح أعاله، ؽلكن أن نستنتج أن مناقشة رلموعة الًتكيز 

ىذه . اللغة اإلندونيسية، أي مناقشات رلموعة الًتكيزدتت ترمجتها إىل 

ادلناقشة اجلماعية ادلركزة ىي طريقة أو تقنية جلمع البيانات النوعية من 

تُعرَّف ادلناقشة اجلماعية ادلركزة أيًضا على أهنا . خالل ادلقابالت اجلماعية

طريقة أو تقنية للحصول على مجع البيانات النوعية حيث جتري رلموعة 

من األشخاص أنشطة مناقشة حول تركيز معُت لقضية أو مشكلة أو 

 .موضوع بتوجيو من وسيط أو ميسر

يُعرف طريقة ادلناقشة اجلماعية أيًضا بأنو طريقة وتقنية جلمع البيانات 

أجل احلصول على فهم  من. النوعية من خالل إجراء مقابالت مجاعية

ادلركزة على أهنا طريقة وأسلوب ، ؽلكن تعريف رلموعات النقاش أكثر مشوالً 

جلمع البيانات النوعية حيث يتم توجيو رلموعة من األشخاص الذين 

 .يناقشون مشكلة أو موضوًعا معيًنا بواسطة وسيط

يتألف ادلشاركون يف رلموعة النقاش ادلركزة من أشخاص ذلم نفس 

اخلصائص أو متجانسة نسبًيا والذين مت حتديدىم بناًء على األىداف 
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ادلساواة بُت اجلنسُت، : تشابو ىذه اخلصائص مثل. احتياجات الدراسةو 

والتفسَت ىذه  63.ومستوى التعليم، والتوظيف أو أي وضع آخر متساو  

ادلرة لو نفس ادلستوى التعليمي، وحتديدًا يف نطاق ادلعهد اإلسالمي 

 .السلفي

 طريقة المناقشة الجماعية خصائص .2

شخًصا. غلب أن تكون  66-7اجلماعية يتبع ادلشاركون يف ادلناقشة  (أ 

اجملموعة صغَتة نسبًيا حبيث تتاح لكل مشارك الفرصة دلشاركة رأيو 

واحلصول أيًضا على آراء أعضاء اجملموعة ادلختلفُت. إن مسألة 

 الكمية ليست ملزمة طادلا أن النتيجة ادلرجوة ؽلكن حتقيقها.

ص لديهم نفس ادلشاركون يف ادلناقشة اجلماعية ادلركزة ىم أشخا (ب 

اخلصائص اليت يتم حتديدىا على أساس األىداف اليت يريد الباحث 

حتقيقها، واحتياجات ادلشروع أو الدراسة. والغرض من ىذا التشابو 

يف اخلصائص ىو ادلساواة بُت اجلنسُت، ومستوى التعليم، والوظيفة 

 إىل مكانة أخرى متساوية.
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البيانات اليت تعطي األولوية ىي عملية مجع  ةكيز ر ة ادليمعاجلناقشة ادل (ج 

للعملية. يف مناقشات رلموعة الًتكيز، ال يتم احلصول على حل 

ادلشكالت بشكل مباشر أو من خالل التوصل إىل توافق يف اآلراء 

هتدف مناقشات رلموعة الًتكيز إىل استكشاف أنواع سلتلفة من 

يها، ادلعلومات ادلتعلقة مبشكلة أو موضوع زلدد مسبًقا واحلصول عل

ولكل منها وجهات نظر سلتلفة مع تفسَتات سلتلفة. ما مل يكن 

 ادلوضوع أو ادلعلومات اليت دتت مناقشتها موضوًعا حلل ادلشكلة.

ادلناقشة اجلماعية ادلركزة ىي تقنية نوعية جلمع البيانات تستخدم  (د 

ادة يف األسئلة ادلفتوحة اليت تسمح للمشاركُت يف اجملموعة بتقدمي ظع

تفسَتات. ويف الوقت نفسو، فإن مهمة ادليسر ىي التوجيو، إجابات و 

 واالستماع، وإبداء ادلالحظات، وحتليل البيانات بشكل استقرائي.

ىي مناقشة مجاعية مركزة حيث توجد مشكلة  ادلناقشة اجلماعية ادلركزة (ه 

 تركيز أو موضوع واضح غلب مناقشتو مًعا.

 92دقيقة أو  62تستغرق مدة نشاط ادلناقشة اجلماعية ادلركزة حوايل  (و 

دقيقة. إذا كانت ادلدة قصَتة نسبًيا، فهناك قلق من أن ادلناقشة 

وادلناقشة ال تزال غَت عميقة أو سطحية، سيؤدي ذلك إىل مجع 
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بيانات زلدود. من ناحية أخرى، إذا مت تنفيذ ىذا النشاط لفًتة 

ادلشاركون من التعب وستضعف شدة النشاط  طويلة، فسوف يعاين

 حبيث تؤثر على انتباه وتركيز ادلشاركُت يف اجملموعة.

بشكل عام، يتم استخدام مناقشات رلموعات الًتكيز عدة مرات.  (ز 

 64يعتمد ادلبلغ أيًضا على احتياجات وأىداف الربنامج.

 طريقة المناقشة الجماعية مرحلة تنفيذ .3

 التركيز التحضير قبل مناقشة مجموعة (أ 

غلب أن يصل ادلستشار يف الوقت احملدد قبل وصول ادلشاركُت  (6

فتح التواصل بطريقة غَت رمسية أو غَت رمسية . يف اجملموعة

 .جملموعة ادلشاركُت لبناء عالقات من الثقة والنهج

غلب على ادلستشار أواًل إعداد غرفة مرػلة لتنفيذ أنشطة  (2

ادلشاركون من ادلشاركة  ادلناقشة اجلماعية ادلركزة حبيث يتمكن

مث غلب أن يتم تعميم الكراسي ليسهل . على النحو األمثل

على كل عضو رؤية بعضهم البعض ويطلب من ادلستشار 

 .التأكد من عدم وجود تدخل خارجي
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 تشكيل الفريق (ب 

يف عملية مناقشة اجملموعة ادلركزة، ىناك حاجة إىل الفرق التالية 

 :الفريق، وىي باإلضافة إىل وظائف كل عضو يف

 مشرف (6

وفًقا إليروانتو، عند إجراء مناقشة رلموعة الًتكيز، ػلتاج 

تدريب الوسطاء على إتقان . الوسطاء إىل مهارات سلتلفة

ادلهارات حبيث ؽلكن حتقيق جودة مناقشة رلموعة الًتكيز 

 :ىناك فئتان غلب دراستها وعلا. وأىداف البحث

اليت ػلتاجها الوسيط ادلهارات اجلوىرية، وىي ادلهارات  (أ 

غلب أن . يف فهم جوىر ادلشاكل اليت تتم مناقشتها

دتكن ىذه ادلهارات الوسيط من فهم زلتوى ادلناقشة 

 .أو معٌت كلمات كل مشارك

مهارات العملية، وىي ادلهارات اليت غلب إتقاهنا من  (ب 

قبل رائس ادلناقشة لتنظيم عملية ادلناقشة، حبيث ؽلكن 

ادلراد حتقيقها من خالل تركيز ادلناقشة حتقيق األىداف 

 .على ادلشكلة ادلراد دراستها
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ىو الشخص الذي يقود ادلناقشة  رائس ادلناقشة

غلب أن يكون ادلشرف قادرًا على فهم . أو يسهلها

أىداف البحث وأسئلتو، وأن يكون ماىرًا يف إدارة 

 .ادلناقشات

 مسجل العملية (2

القضايا األساسية يعمل مسجل العملية على تسجيل 

مهمة . اليت دتت مناقشتها باإلضافة إىل ديناميكيات اجملموعة

أخرى دلدون مالحظات العملية ىي مساعدة الوسيط يف 

حتديد التوقيت وتركيز ادلناقشة وسؤال ادلنسق إذا كانت ال 

تزال ىناك أسئلة حبثية مل تتم اإلجابة عليها وما إذا كان أي 

 65.ا حبيث ال تتاح لو فرصة التحدثمن ادلشاركُت سلبًيا جدً 

 االتصال بادلشاركُت (3

مسؤول االتصال بادلشاركُت ىو الشخص الذي مت 

تكليفو مبهمة العثور على مشاركُت يف مناقشة رلموعة الًتكيز 

لتجنب التحيز يف جتنيد ادلشاركُت ، . وفًقا دلعايَت زلددة مسبًقا
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لذي سيتم ػلتاج الباحثون إىل حتديد ادلكان أو ادلوقع ا

استخدامو دلناقشة رلموعة الًتكيز، باإلضافة إىل ذلك، غلب 

على الباحثُت أيًضا تقدمي تعليمات واضحة فيما يتعلق 

 .باخلصائص ادلرغوبة للمشاركُت

بناًء على تشكيل أعضاء الفريق أعاله فإن االستعدادات 

تعيُت وإعداد أكثر من وسيط وتدوين : لتشكيل الفريق ىي

لعملية و التعاون مع الشركاء احملليُت للحصول ادلالحظات ا

 .على أعضاء الفريق اآلخرين

 افتتاح مناقشة الجماعية التركيز  (ج 

غلب على ادلستشار أو قائد ادلناقشة أن يقوم باإلمحاء ويقدم  (6

شرًحا للغرض من ىذا االجتماع، وبعض ادلالحظات، وينقل 

االجتماع القواعد اليت تنطبق يف ادلناقشة، وإجراءات 

 .وادلقدمات

عند تقدمي ادلالحظات االفتتاحية، ال ينبغي أن ينسى ادلستشار  (2

أن يشكر ادلشاركُت يف اجملموعة على استعدادىم للمشاركة يف 

أكِّد على أعلية حضورىم يف ىذا . األنشطة اليت سيتم تنفيذىا
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مث اشرح . االجتماع وضمِّن شرًحا بشأن مناقشة رلموعة الًتكيز

الغرض من عقد أنشطة ادلناقشة اجلماعية ادلركزة اليت الغرض و 

 .سيتم تنفيذىا

تقدمي أنفسهم، كل من ادلستشار وادلشاركُت يقدمون أنفسهم  (3

وسيكون من اجليد أن يتذكر ادلستشار أو قائد اجملموعة أمساء 

 .ادلشاركُت يف اجملموعة واحدة تلو األخرى

تم احلفاظ أي أنو سي. شرح إجراءات االجتماع ذات الصلة (4

على السرية يف األنشطة وألغراض الدراسة فقط، ال ػلتاج 

ادلشاركون إىل االنتظار حىت يُطلب منهم رأيهم، فهذا مرتبط 

 .بتطوع كل عضو يف اجملموعة

اشرح أن ىذا النشاط ليس لالستماع إىل احملاضرات، وشدد  (5

على أن ادلستشار يتعلم أيًضا أو يريد التعلم من كل عضو يف 

اشرح أن رأي كل عضو يف اجملموعة مهم جًدا حبيث . موعةاجمل

من ادلتوقع ىنا أن يقوم مجيع ادلشاركُت يف اجملموعة بأشياء من 

 .وجهة نظرىم

 .بدء االجتماع بطرح أسئلة ال تتعلق بادلوضوع قيد ادلناقشة (6
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 المناقشة الجماعية المركزةاختتام  (د 

لمشاركُت أن قبل اختتام االجتماع، يف هناية النشاط، اشرح ل (6

أنشطة ادلناقشة مع ادلوضوعات اليت دتت مناقشتها ستنتهي 

إذا كان األمر كذلك، إذا كان لدى ادلستشار عدة نقاط . قريًبا

وال تقم بإهنائو هبذه الطريقة . مهمة يف ادلناقشة، فقلها بإغلاز

فقط، اسأل مجيع ادلشاركُت يف اجملموعة عما إذا كان ال يزال 

األسئلة أو اآلراء أو حىت التعليقات اليت يريدون ىناك ادلزيد من 

 .إضافتها

عندما يريد النشاط أن يُغلق، ال تنس أن تشكر مجيع ادلشاركُت  (2

يف اجملموعة على مشاركتهم وتقول إن آراء مجيع ادلشاركُت يف 

 .رلموعة ادلناقشة مفيدة جًدا جًدا للمستشار

 المناقشة الجماعية المركزة  طريقةاستخدام  نقاط القوة والضعف .4

 ادلناقشة اجلماعية ادلركزةمزايا 

 :ىناك العديد من ادلزايا Krueger ،66وفًقا ىل 
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 .ؽلكن إجراء البحث يف وقت سريع نسبًيا (أ 

 .عدم وجود إكراه على ادلبحوثُت وجعلهم يعربون عن آرائهم طواعية (ب 

 .ال فرق فال رغبة يف إبداء الرأي (ج 

حافزًا للمستجيبُت للتقدم أو التحدث يف ؼللق جو اجملموعة  (د 

 .ادلستقبل

التأثَت ادلنشط، عندما يعرب أحد ادلشاركُت عن رأيو، سيتبعو  (ه 

 .ادلشاركون اآلخرون

 .خلق تآزر مجاعي (و 

 :أيًضا يف أن رلموعات النقاش ادلركزة ذلا عيوب Kruegerغلادل 

 .ال ؽلكن جتنب اذليمنة على أنشطة ادلناقشة (أ 

ادلعلومات فقط من عدد قليل من ادلشاركُت يف ؽلكن احلصول على  (ب 

 ادلناقشة ، ألن بعض ادلشاركُت سلبيون

 .عدم ادلساواة يف كل موضوع نقاش (ج 

 .ال تأثَت وال حىت إعلال لرأيو (د 
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 القراءةمراجعة عن مهارة  .ج 

ال ؽلكن فصل تعلم اللغة العربية عن ادلهارات اللغوية األربع، وىي 

تتضمن إتقان . القراءة، ومهارة االستماع، ومهارة الكالممهارة الكتابة، ومهارة 

بالنسبة . القراءة شيئُت، وعلا التعرف على الرموز ادلكتوبة وفهم زلتوياهتا

للطالب اإلندونيسيُت الذين لديهم خلفية من الكفاءة يف قراءة النص الالتيٍت، 

وف العربية ختتلف ىذا ألن احلر . فإن الكفاءة يف قراءة اللغة العربية دتثل مشكلة

 67.احلروف العربية ذلا نظامها وخصائصها. عن احلروف الالتينية

ال ؽلكن فصل تعلم اللغة عن ما يسمى مبهارة القراءة، حيث تعترب 

إال أن  68.مهارات القراءة من العناصر ادلهمة يف تعلم اللغة العربية نفسها

 .الباحث يف ىذه احلالة ركز أكثر على جانب القراءة

 القراءةتعريف مهارة  (1

يتعرف على الرموز ادلكتوبة و 69:القراءة مهارة تشمل شيئُت، وعلا

 .افهم احملتويات

                                                           
17

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2012), hlm. 109 

18
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN-Maliki 

Press, 2011), hlm. 162 
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وفًقا لعزان وصيفول، فإن مهارات القراءة، أي عرض ادلادة بطريقة 

تعطي األولوية للقراءة، أي أن ادلعلم يقرأ أواًل موضوعات القراءة، يليو 

التمارين الشفوية أو التحدث بالفم، تركز ىذه ادلهارة على . الطالب

 22.وتدريب الفم ليكون قادرًا على التحدث بطالقة، واالنسجام والعفوية

( مهرة القرعة)وفًقا لعزان، يف الشرح التايل، فإن مهارات القراءة 

ىي قراءة الدروس اليت هتدف إىل دتكُت الطالب من القراءة بشكل 

 26.صحيح وفهم ما يقرأ

من الشرح أعاله ؽلكن أن نستنتج أن مهارات القراءة ىي مهارة 

لغوية ليست سهلة وبسيطة، ليس فقط نطق احلروف أو الكلمات ولكن 

مهارة يطلب من الطالب ليس فقط أن يكونوا قادرين على قراءة 

القراءات العربية ولكن أيًضا لفهمها. زلتويات القراءة. يعترب الطالب 

ت القراءة أهنم قد استوفوا ادلعايَت إذا وصلوا إىل الذين يتقنون مهارا

 ادلؤشرات احلالية. ىذه ادلؤشرات ىي:
                                                                                                                                                               

19
 Mulyanto Sumardi, Pedoman Pengajaran BAHASA ARAB pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam,(Jakarta: PROYEK PENGEMBANGAN SISTIM PENDIDIKAN AGAMA 

DEPARTEMEN AGAMA R.I, 1976), hlm. 168 

20
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, , (Malang : UIN-Maliki Press, 

2011), hlm. 163 

21
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 أن يكون الطالب قادرين على قراءة نص عريب بقراءة صحيحة (أ 

 الطالب قادرون على فهم القراءة بشكل صحيح (ب 

 الطالب قادرين على ترمجة القراءة بشكل صحيح (ج 

وؽلكنهم إعادة كتابتها يعرف الطالب موضع القراءة لكل كلمة  (د 

 بلغتهم اخلاصة

الشيء ادلهم الذي غلب أن يأخذه مدرس اللغة العربية يف 

، ىو أنو غلب عليو إعداد نص تبار، خاصة يف تعلم مهارة القرعةاالع

 22.مناسب ومناسب لطالبو

 القراءةمهارة  أهداف التعلم (2

العامة ، ىناك ىدفان تعليميان، وعلا األىداف القراةيف تعلم مهارة 

 23:ما يلي القراةتشمل األىداف العامة لتعلم مهارة . واألىداف احملددة

 التعرف على النص ادلكتوب للغة (أ 

 تفسَت واستخدام ادلفردات األجنبية (ب 

 فهم ادلعلومات الواردة صراحة وضمنا (ج 
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 Ibid, hlm. 164 

23
 Ibid, hlm. 165 
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 فهم ادلعٌت ادلفاىيمي (د 

 فهم القيمة االتصالية للجمل(ه 

مراحل يف اللغة، وىي تنقسم األىداف احملددة للتعلم إىل ثالث 

 .مرحلة ادلبتدئُت وادلرحلة ادلتوسطة وادلرحلة ادلتقدمة

 24:يف مرحلة ادلبتدئُت أىداف التعلم دلهرة القرعة ىي

 التعرف على رموز اللغة (أ 

 التعرف على الكلمات واجلمل (ب 

 احبث عن الفكرة الرئيسية والكلمات الرئيسية (ج 

 رواية القراءة القصَتة (د 

ادلتوسطة، يكون لتعلم مهارة القراءة أىدافًا زلددة مث يف ادلرحلة  

 :منها

 إغلاد األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة (أ 

 إعادة سرد أنواع سلتلفة من زلتويات القراءة (ب 

فيما تشمل األىداف احملددة لتعلم مهارة القراءة يف ادلرحلة ادلتقدمة  

 :ما يلي
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 Ibid, hlm. 166 
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 إغلاد األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة (أ 

 زلتوى القراءةفسر  (ب 

 .جعل جوىر القراءة (ج 

 إعادة سرد أنواع احملتوى ادلختلفة (د 

 القراءة تعلم مهارةالطريقة  (3

يف الدرس، بالطبع، ىناك حاجة إىل طريقة حبيث ؽلكن نقل 

ادلعلومات أو ادلواد التعليمية واستالمها بشكل جيد من قبل الطالب، 

العديد من طرق التعلم اليت فيما يتعلق هبذا، يف تعلم مهارة القرعة، ىناك 

 25:ؽلكن استخدامها يف توصيل ادلواد للطالب وىي

يقرأ ادلعلم ادلادة التعليمية على الفور، وينتبو الطالب إىل  (أ 

 .القراءات

 .يكرر ادلعلم القراءة مرة أخرى يتبعها الطالب مًعا (ب 

 .يعُت ادلعلم طالًبا واحًدا للقراءة بالتناوب (ج 
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الصعبة على السبورة مث يبحث ادلعلم عن يسجل ادلعلم الكلمات 

الكلمات ادلكافئة أو األضداد حىت يتمكن الطالب من ختمُت ادلعٌت قبل 

 .أن يشرح ادلعلم ادلعٌت احلقيقي إذا لزم األمر

يف تعلم مهارة القرعة بصرف النظر عن طرق التعلم ادلذكورة أعاله، 

األساليب قادرة على ؽلكنك أيًضا استخدام طرق أخرى طادلا أن ىذه 

زيادة حتفيز الطالب يف التعلم وقادرة على التقاط ادلعلومات من ادلواد 

 .التعليمية حبيث ؽلكن حتقيق األىداف

 الكتاب التراث مراجعة عن .د 

، أصل اإلشارة غَت مؤكد، حىت يف كتاب من معهد االسالميةيف عامل 

ومع . سبب تسميتومجيع الكتب ادلوجودة، ال يوجد كتاب واحد يناقش أصل 

ذلك، عندما يبدأون يف دراسة كتاب ما، عادة ما ؼلربنا كيايس سَتة مؤلف 

ىو  معهد االسالميالكتاب ودلاذا يطلق عليو الكتاب األصفر الفهم العام بُت 

أنو كتبو العلماء القدماء باستخدام اللغة العربية وناقش بعض ادلعارف العلمية ، 

ناقش الفقو، ويناقش كتاب فتح اإلزار نطاق مثل كتاب فتح القريب الذي ي

 .الزواج وما إىل ذلك
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الكتاب "أنفسهم، إىل جانب مصطلح  معهد االسالميمن بُت 

، ألن الكتب (ب القدميكتال" )ًتاثالكتاب ال"، ىناك أيًضا مصطلح "األصلع

ادلكتوبة تشَت إىل األعمال التقليدية للعلماء الناطقُت باللغة العربية الذين 

وألن مدى الظهور طويل  26.من الكتب احلديثة. ختتلف أظلاطهم وأشكاذلم

يف الواقع، غالًبا ما . جًدا، يُطلق على ىذا الكتاب أيًضا اسم الكتاب القدمي

وبناًء . يُطلق على ىذا الكتاب يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية كتاب األصلع

ىو كتاب كتبو شلف على الشرح أعاله ؽلكن االستنتاج أن الكتاب األصفر 

العلماء باللغة العربية وػلتوي على علم كتطوير أو شرح لكتاب القرآن الكرمي 

. وتفهمو األجيال بعد ذلك. واحلديث النبوي الشريف حبيث يسهل تعلمو

الفهم العام بُت ادلتابعُت دلشكالت بيسانًتين ىو أن الكتب دائًما ما يُنظر 

باحلروف العربية أو العربية، كنتاج ألفكار إليها على أهنا كتب دينية مكتوبة 

العلماء السابقُت ادلكتوبة بصيغة ما قبل احلداثة، قبل القرن السابع عشر 

ادليالدي بصيغة أكثر تفصياًل، التعريف الكتاب األصفر عبارة عن كتب كتبها 
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 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta:LKiS, 2004), hlm 
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علماء أجانب، ويوجهها علماء إندونيسيون باعتبارىا كتابات مستقلة، وكتبها 

 27.إندونيسيون كتعليقات أو ترمجات لكتب لعلماء أجانبعلماء 

دراسة الكتاب الًتاث أو الكتاب األصفر عبارة عن سلسلة من 

األنشطة يف التعليم الديٍت اإلسالمي، يف إشارة إىل الكتب التقليدية اليت حتتوي 

على دروس دينية إسالمية تدرس يف ادلدارس ادلعهد اإلسالمية، بدءا من الفقو، 

قيدة، أخالق، قواعد اللغة العربية )معرفة النحو وعلم الشارع(، احلديث، الع

التفسَت، القرآن الكرمي، العلوم االجتماعية واالجتماعية )اجلامعة(. يُعرف أيًضا 

باسم الكتاب العاري ألنو ال ػلتوي على حراقة )فتحو، قصره، دعلو، خبز 

درًا على قراءة فروت(، على عكس كتاب القرآن. لذلك، لكي تكون قا

الكتاب األصفر إىل جانب ادلعٌت احلريف للجملة لكل مجلة من أجل فهمها  

اخلصائص ادلتأصلة يف ادلعهد  ككل، فإهنا تتطلب وقًتا طوياًل للتعلم.

اإلسالمي السلفي ىي زلتوى ادلناىج اليت تركز على العلوم الدينية ، على سبيل 

 .والتوحيد والتصوف وما إىل ذلكف ادلثال التفسَت واحلديث والنحو والشر 

 :ىذا األدب لو اخلصائص التالية -األدب 

 الكتب باللغة العربية .6
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 Abdurrahman Wahid, Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan Dan 

Transformasi Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1999), hlm 222. 
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حىت ( عالمات الًتقيم أو اخلطوط)بشكل عام ال ترتدي األوشحة  .2

 بدون ارتداء الفواصل والفواصل

 ػلتوي على معرفة علمية كافية .3

ادلعاصرة تعترب طريقة كتابتو قدؽلة ويبدو أن عالقتها بالعلوم  .4

 تتضاءل يف كثَت من األحيان

دتت دراستها ودراستها بشكل شائع يف ادلدارس الداخلية  .5

 اإلسالمية

 28.العديد من األوراق صفراء .6

بالنسبة إىل ذكر مصطلح الكتاب األصفر، ألن الكتب صفراء بالفعل، 

فهذا ألن األصفر يعترب أكثر راحة وأسهل يف القراءة يف الظروف ادلعتمة. 

عندما كانت اإلضاءة ال تزال مقصورة على ادلاضي، وخاصة يف القرى، اعتاد 

من أن الطالب على الدراسة يف الليل باستخدام إضاءة سيئة. على الرغم 

اإلضاءة أصبحت اآلن سهلة، إال أن بعض ىذه الكتب ال تزال تُنتج 

باستخدام الورق األصفر وفًقا للتقاليد، على الرغم من أن بعضها قد طُِبع على 

. سبب آخر ىو أن عمر الورق القدمي الذي ساعد يف (HVS)ورق أبيض 
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 Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm 300. 
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تم ذكره جعل الورقة تتحول إىل اللون األصفر وتصبح أغمق بشكل طبيعي ي

أيًضا عندما مل تكن الشمعة / ادلصباح بيضاء بعد وال تزال صفراء مث نفس 

الورقة البيضاء أو الصفراء ستظل صفراء اللون حبيث عندما يكون الورق 

لل من تكلفة \األصفر أكثر اقتصادا، فإن استخدام الورق األصفر ؽلكن أن يق

 اإلنتاج الضخم.

الًتتيب من األكرب إىل األصغر، : أوالً : يإضافة إىل ذلك فإن ذلا خصائص وى 

عدم : ثانًيا. مثل الكتابون، والبابون، والفشلون، والفرعون، وما إىل ذلك

استخدام عالمات الًتقيم الشائعة، وعدم استخدام النقاط والفواصل وعالمات 

تستخدم دائًما مصطلحات : ثالثًا. التعجب وعالمات االستفهام وما إىل ذلك

وصيغ معينة مثل إبداء الرأي القوي باستخدام مصطلحات ( مصطلحات)

ادلذىب، واألشلة، والشاحل، واألرجح، والراجح، وما إىل ذلك، للتعبَت عن اتفاق 

يتم استخدام مصطلح إمجان، بينما للتعبَت عن . علماء من عدة مدارس. بينهم

 29.اتفقا، يتم استخدام مصطلح ُت العلماء يف مدرسة فكرية واحدةاتفاق ب

، ؽلكن استنتاج أن الكتاب مكتوب من وصف اخلصائص ادلذكورة أعاله

على ورق أصفر ومل يُعَط حركات ونقاط وفواصل وعالمات استفهام وما إىل 
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 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta : LKiS, 1994), hlm 264. 
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وؽلكن أيًضا أن نستنتج أن خصائص الكتاب األصفر ستستمر يف . ذلك

يف ومع ذلك، . التمسك، خاصة يف بيئة ادلدرسة اإلسالمية السلفية الداخلية

ادلدارس الداخلية اإلسالمية احلديثة ويف ادلدارس العامة مثل اليوم، كان ىناك 

 العديد من التغيَتات، ليس فقط مكتوبًا على ورق أصفر ولكن بعضها مكتوب

على ورق أبيض، مع األخذ يف االعتبار احلركات والفاصلة والنقطة والًتمجة، 

ىذه التغيَتات ال ختتزل ادلعاين لكن . يفهمها القراء. هبدف شلا غلعلها سهلة

 .الواردة فيها، بل تنموي فقط من تطور ىذه الكتب

اآلن يف العصر احلديث، مت حتويل الكتب إىل ملفات كتب إلكًتونية، 

على سبيل ادلثال آلية تبادل ادلعلومات أو قوات الدفاع الشعيب. ىناك أيًضا 

، اليت تكتسب الشميالة يف استخدام ىذه الكتب، وىي مكتوب احلاسوببرامج ك

شعبية بُت طالب ادلدارس الداخلية اإلسالمية احلديثة. كليفورد جَتتز عامل 

أنثروبولوجيا من الواليات ادلتحدة يف كتابو الشهَت بعنوان "أباصلان، سانًتي، 

 32بريياي يف اجملتمع اجلاوي"
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 مراجعة عن المعهد االسالمي السلفي .ه 

 تعريف المعهد االسالمي  .1

األكرب دلؤسسات التعليم اإلسالمي اإلندونيسي ىو دورىا  التحدي

دتاشيًا مع . يف تشكيل ادلوارد البشرية اليت ذلا تركيبة فكرية وروحية متوازنة

مفهوم التأديب ، فإن مفهوم التعليم ادلستقبلي بالطبع ىو دمج الكنوز 

عهد ادل. العلمية احلديثة والكنوز اإلسالمية مع الفروق الثقافية احمللية

يتم . ىو نظام تعليمي نشأ وولد من الثقافة اإلندونيسية ادلستقلة االسالمية

 النظر إىل ىذه ادلؤسسة مرة أخرى كنموذج أساسي لتطوير مفهوم التعليم

 36.اإلندونيسي ة يفاجلديد

بصرف النظر عن كوهنا معروفة باسم ادلؤسسات التعليمية 

بارزة كمؤسسات اجتماعية  اإلسالمية، فإن ادلعهد االسالمية ىي أيًضا

عند مناقشة التنمية الريفية يف سياق التعليم غَت الرمسي، أي ادلعهد . دينية

االسالمية كمؤسسات تعليمية قروية وادلنظمات غَت احلكومية كمؤسسات 

ختطيط وتنفيذ، غلب أن يكون ىناك وضوح بشأن نوع التنمية الريفية 
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الريفية على أهنا تدخالت موجهة ضلو ال ينبغي النظر إىل التنمية . ادلعنية

ادلنتج أو تدخالت قائمة على ادلشاريع ادلنعزلة، ولكن أيًضا كعملية حتول 

 .من خالل التعليم والتنظيم االجتماعي

 تعريف السلفي .2

السلفي ىي طريقة يف اإلسالم تعلم الشريعة اإلسالمية حبتة دون 

كانت موجودة يف جيل أي إضافات أو طرح، استنادًا إىل الشريعة اليت  

 .ومن بعدىم. النيب زلمد وأصحابو من بعدىم

يبدو أن ادلعهد االسالمية كادلعهد االسالمية السلفية قد بدأت يف 

التحول من الفهم السابق، سواء من حيث ادلؤسسات وادلؤسسات، 

فيما . وعملية التعلم، وفًتة الدراسة، واستخدام األدب، واإلدارة ادلؤسسية

ؤسسات، فإن ادلعهد االسالمية ليست فقط يف شكل مؤسسات يتعلق بادل

تعليمية غَت كالسيكية، ولكن يف بيئة ادلعهد االسالمية، وادلؤسسات 

التعليمية ادلتدرجة مثل ادلدرسة اإلبتدائية، والصناوية، والعليا، وادلؤسسات 

التعليمية الدينية غَت الرمسية مثل الضنية االول، وقد احُتجزت الضنية 

 .لوسطى والضنية العليا بالفعلا
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من وجهة نظر عملية التدريس والتعلم، حدثت تغيَتات يف طريقة 

ادلعهد تقدمي أو توفَت ادلواد التعليمية اليت يتم إجراؤىا بشكل شائع يف 

من قبل االستاذ عن طريق سوروغان، ويتونان، اإلسالمي السلفي 

ادلعهد تقليدية، يتم استخدام اآلن باإلضافة إىل ىذه الطريقة ال. وباندونغان

أيًضا لتقدمي ادلواد التعليمية بطريقة كالسيكية ومتدرجة اإلسالمي السلفي 

 .وفًقا للمستوى ادلدرسي ادلوجود يف ادلعهد االسالمي

ترتبط اآلداب ادلستخدمة يف ادلعهد االسالمية أيًضا بادلؤسسات 

نية يف كل مستوى من بالنسبة للمواد الدي. التعليمية الكالسيكية ادلنظمة

كمواد ( كتاب السلف)مستويات ادلدرسة، يتم استخدام الكتاب الًتاث 

ومع ذلك، باإلضفة إىل ذلك، يتم أيًضا استخدام الكتب ادلتعلقة . دراسية

بادلواد العامة للغة اإلندونيسية واليت تتوافق مع ادلناىج الدراسية على 

 32.مستوى ادلدرسة

، وىي مدرسة ادلعهد االسالمي السلفيادلعهد اإلسالمي بصفتو 

مرادف للضمانات الصارمة لألرثوذكسية وتقديس الكتاب الًتاث، 

شهدت ادلعهد االسالمية السلفية مباه دول تولونج اجونج حتواًل ووعًيا 
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جديًدا، بدءًا من ظلط إدارة ادلعهد االسالمية، دور وىدف األدوار يف 

 .هتاحبد ذا. اجملتمع، لفهم معٌت التعليم

 ث السابقةو البح .و 

تعترب الدراسات السابقة من اىم اساسيات البحث اليت تساعد الباحثة 

على  معرفة ادلدخل  العلمى واجابية  البحث والنقص الذي  قد يقع  فيو  

ومن مث زلاوولة تالفية. وكذلك يساعد على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب 

فاة شلن خربات الدارسُت السابقة واالستالفرق بُت دراسة احلالية  ووالدراسات 

وستعرض ىذه الدراسات اليت تتكون من ثالث دراسات, وتعرض  السبقُت. 

وجو , كل دراسة على ضوء خطوات : اسم مؤلف, وادلوضوععة, وجو االشباه

 الفروق. كما يلى :

 وجو الفروق وجو االشباه االسم و ادلوضوع النمرة

ايو والن ساري، "تطبيق  6
طريقة ادلناقسة يف تعليم 

النحو لطالب  علم
الصف العاشر يف 
 ادلدرسة الثانوية

 2االسالمية احلكومية 

استخدام طرق 
ادلناقشة يف تعلم 

 اللغة العربية

يستخدم ىذا البحث هنًجا 
و حنوعًيا ويركز على علم الن

فقط، بينما يستخدم البحث 
العلمي ادلقدم منهًجا نوعًيا 

ز ليس فقط على وطرقًا ترك
و، ولكن أيًضا على حعلم الن
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القراءة للكتب  فهم ومهارات بالتار"
 .ًتاثال

مت الكشف عن الدافع " 2
 للصف العاشرالتعليمي 

ادلدرسة الثا نوية ستيال 
دوجي بانتول يف العام 

الدراسي 
من  2227/2228

خالل طريقة ادلناقشة 
اجملامعية ادلركزة وآثارىا 
على موضوعات التوجيو 

 ."ادلقًتحة

استخدام . أ
طريقة ادلناقشة 

 اجلماعية ادلركزة
باستخدام . ب

البحث الوصفي 
 النوعي

 

يف ىذه الدراسة باستخدام 
هنج نوعي يهدف إىل احلصول 
على معلومات حول دوافع 
تعلم الطالب وآثارىا على 

بينما . مواضيع التوجيو ادلناسبة
يتم تقدمي البحث العلمي 

طرق باستخدام منهج نوعي و 
تركز على فهم الطالب 
ومهاراهتم يف قراءة الكتب 

 .ًتاثال
اتيكا بوتري محا ر يز ر  3

ادلناقشة تنفيذ "ىادي ، 
يف اجملامعية ادلركزة 

حتسُت سلرجات تعلم 
الطالب يف موضوعات 

ادلدرسة العقيدة يف 
 7احملمدية  االبتدائية
 ".سورابايا

أ. درس كالعلا 
طريقة ادلناقشة 

 ادلركزة.اجلماعية 

ب. كالعلا 
يستخدم هنج 

 وصفي نوعي

 

ناقش باحثون سابقون تطبيق 
مناقشة اجملموعة ادلركزة يف 
حتسُت سلرجات تعلم الطالب 
يف مواد العقيدة يف مدرسة 

سورابايا اإلعدادية،  7احملمدية 
بينما يقدم البحث العلمي 
احلايل مناقشة حول تطبيق 
ادلناقشة اجلماعية ادلركزة يف 
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حتسُت مهارات القراءة للكتب 
واستخدام مناىج  ًتاث،ال

وأساليب نوعية تركز على فهم 
الطالب ومهاراهتم يف القراءة 
يف الكتب الًتاث، إىل جانب 
وجود اختالفات يف متغَتات 

 .البحث ومكانو وزمانو

 
 


