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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 النتائج .أ 
السلفي مباه دول تولونج  اإلسالمي املعهدبعد أن أجرى املؤلف حبثًا يف 

 ًتاثتعلم قراءة الكتب الحول استخدام طريقة املناقشة اجلماعية املركزة يف اجونج 

، مث حلل البيانات اليت مت السلفي مباه دول تولونج اجونج اإلسالمي املعهد لطالب

 مجعها ووصفها يف الفصول، ديكن للمؤلف أن خيتتم بنهاية ىذه املناقشة، أي:

تتمثل عملية استخدام طريقة املناقشة اجلماعية املركزة يف تعلم قراءة الكتب  .1

، يف السلفي مباه دول تولونج اجونج اإلسالمي ملعهدالطالب  ًتاثال

مشارًكا واختيار فريق لكل  11-7تقسيم اجملموعات اليت تضم حوايل 

، ومدون املالحظات د املناقشةجمموعة يف الذي يوجد فيو وسيط بصفتو قائ

، وقارئ املواد الذي يتم ل سؤال من املشاركني يف املناقشةباعتباره مؤلف ك

مباشرة من قبل الوسيط. حيث ديكن للمشاركني يف املناقشة الحًقا تعيينو 

 اقًتاح آرائهم يف حل املشكالت اليت متت مناقشتها.

املناقشة اجلماعية املركزة يف تعلم قراءة الكتب  طريقةمشكلة استخدام  .2

، السلفي مباه دول تولونج اجونج اإلسالمي املعهدلطالب لطالب  ًتاثال

من الوسطاء الذين مت اختيارىم لقيادة املناقشة مل تكن  وىي أن قلة قليلة 
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، العديد من املشاركني يف املناقشة عند فية ألهنم كانوا يف عملية التعلمكا

غري قادر على القراءة والًتمجة والفهم من  رئيس املناقسةالتعيينهم ال يزال 

 ، وىناك بعض الطالب الذين الالذي متت مناقشتو جيًدا ًتاثالكتب ال

، وبعضهم ينامون عند املناقشة مل حيضرغادرون أثناء املناقشة بسبب ي

 حيدث ألنو متأخر بالفعل.

املناقشة اجلماعية املركزة يف تعلم قراءة الكتب  طريقةحل مشكلة استخدام  .3

، وىناك السلفي مباه دول تولونج اجونج اإلسالمي املعهدلطالب  ًتاثال

، عامل مع املشكالت يف ىذه الطريقةالت العديد من األشياء اليت تستخدم يف

مبا يف ذلك إعطاء التوجيهات للمستقبل الوسطاء قبل بدء املناقشة حىت 

، قم بالتناوب يف عند املضي قدًما لقيادة املناقشةيكونوا مستعدين حًقا 

، لذلك للمشاركني يف املناقشة ًتاثالقراءة أجزاء من نص مادة الكتاب 

، وقم بإعطاء حتذيرات للطالب الذين التعلم قبل تعيينهمما يرغبون يف غالًبا 

عقاب إذا كانوا ال يزالون ال يفعلون ذلك انتقل إىل أنشطة املناقشة وال

، من رجل الدين املساعد السانًتي النائم أثناء املناقشة ، واستيقظغائبني

قدم مدخالت واقًتاحات بناءة يف هناية املناقشة حىت يظل املشاركون 

 ني وديكن أن تستمر املناقشة يف اليوم التايل يوم.متحمس
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 اإلقتراحات .ب 
السلفي مباه دول  اإلسالمي املعهدمن نتائج البحث الذي أجراه املؤلف يف 

 ، ديكن للمؤلف تقدمي االقًتاحات التالية:تولونج اجونج

 للمعلم املرافق للمناقشة .1

ب عند إجراء املناقشة جيب أن ينتبو املعلمون املرافقون للمناقشة دائًما للطال

وأن يوفروا الدافع والتشجيع للطالب ليكونوا دائًما متحمسني يف التعلم. إن 

، كما جيعلو اجليد سيجعل الطالب أكثر محاًسا توفري احلافز والتشجيع

 منوذًجا حيتذى بو للطالب أينما كان ومىت كان.

 للطالب .2

، جيب أن صى حده الطريقة إىل أقحىت ديكن حتقيق التعلم باستخدام ىذ

، خاصة عند مناقشة لب وعي يف أنشطة التدريس والتعلميكون لدى كل طا

بشكل مستقل أثناء وجودك يف . غالًبا ما تتعلم ًتاثالتعلم قراءة الكتب 

، ألن إشراف املعلم املرافق يقتصر فقط على نطاق منتدى املناقشة. السكن

كثري من األحيان بشكل   من خالل املشاركة يف التعلم اجليد واملناقشة يف

، سيتم تشكيل قدرة الطالب على أثناء التواجد يف السكن اجلامعي مستقل

 من تلقاء نفسها. ًتاثقراءة الكتب ال
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 لباحثني املستقبل .3

، نأمل أن يتم مساعدة ىذا العمل العلمي بالنسبة للباحثني املستقبليني

ني الفهم العلمي للباحثني املستقبل ليصبح دراسة مفيدة ومفيدة باإلضافة إىل

 يف تطوير الرؤى العلمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


