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 الباب الخامس

 مناقشة البحث

 

عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام نموذج تعليم الفرقي في المدرسة  . أ

 Ringinanom Udanawu Blitarالمتوسطة اإلسالمية فتح الهدى 

  أ1تبدأ عملية التعلم بتكوين رلموعات صغَتة كمجتمع تعليمي يف الفصل 

طبلب كل واحدة منهم   0كصف جترييب. كانت ىناك أربع رلموعات مكونة من 

كقائد رلموعة. بعد تشكيل اجملموعة أعطت الباحثة نص القرعة كمادة تعليمية. مث 

يتم تعيُت كل رلموعة للدراسة مًعا. بعد انتهاء ادلناقشة اجلماعية ، أجرى الباحث 

ديثلها شخص واحد. بعد االنتهاء من  تقييمًا على شكل اختبار قراءة لكل رلموعة

 رتيع االختبارات وزعت الباحثة استبانة على اجملموعة بأكملها.

عبارات تتعلق باجلوىر وعملية التعلم  0حيتوي نص االستبيان على 

باستخدام رلتمع التعلم. بعد إجراء فصلُت من البحث يف يوم واحد، حصل الباحث 

ان من رتيع الطبلب العشرين. مث قم ِبعاجلة على النتائج يف شكل إجابات استبي

 .SPSSالنتائج يف سلسلة من العمليات احلسابية باستخدام 
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تعليم مهارة القراءة في المدرسة بالقيمة فعالية نموذج التعليم الفرقي   . ب

 Ringinanom Udanawu Blitarالمتوسطة اإلسالمية فتح الهدى 

. بناًء على 2.222ىي  Sig. (2-tailed)، فإن قيمة tبناًء على اختبار 

تعليم مهارة . لذلك توجد فروق يف فاعلية 2.20> 2.222ادلعايَت يظهر أن 

اليت تعامل على أهنا فئة ضابطة ال تستخدم منوذج تعلم اجملتمع ادلتعلم  القراءة

. لذلك ديكن استنتاج أن الفرقيم يوالفصل التجرييب الذي يستخدم منوذج تعل

يف  التعليم الفرقي"ىا" مقبولة ورفض "ىو". حبيث يظهر أن ىناك فعالية لنموذج 

 Ringinanomادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف  تعليم مهارة القراءة

Udanawu Blitar. 

واستناداً إل نتائج احلسابات مع تأثَت حجم كوىُت ، ديكن مبلحظة أن 

توفر فعالية كبَتة يف إتقان مهارة قراءة يف  التعليم الفرقيتعلم مع منوذج عملية ال

. حجم Ringinanom Udanawu Blitarادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى 

3. وبالتايل، بناًء على عملية صنع القرار األساسية، فإن 21.2أي  1.31التأثَت 

 .تعليم مهارة القراءةة يف لو فعالية عالي التعليم الفرقياستخدام منوذج 

التعلمي، يكون تعلم مهارات القراءة  التعليم الفرقيمن خبلل منوذج 

م الطبلب أيًضا. يف األساس، ُتستخدم عملية يأكثر فاعلية حبيث تزيد نتائج تعل
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م اليت يتم إجراؤىا يف رلموعات مع أقراهنم يف الفصل الدراسي بشكل يالتعل

 .ة القراءةتعليم مهار فعال للغاية يف 

إذا تعلم الطالب يف رلموعات، فسيكون من السهل فهم ادلادة إذا دتت 

دراستها مع أقرانو. حىت يكون الطبلب أكثر حرية يف طرح األسئلة ومشاركة 

م أكثر فعالية بسبب موقف ادلسؤولية يادلعرفة وخربات التعلم. سيكون التعل

 ادلتبادلة بُت بعضنا البعض.

م من االختبلفات يف خصائص الطبلب الذين يعلمت تطوير منوذج الت

اختلفوا. نظرًا ألن الطبلب لديهم خصائص شخصية متنوعة وعادات وطرق 

 تعلم ختتلف من فرد إل آخر، فإن منوذج التعلم ال يقتصر على منوذج معُت.

، فإن منوذج التعلم ىو إطار عمل مفاىيمي يصف Soekamtoوفًقا لـ 

ربات التعلم لتحقيق أىداف تعليمية معينة، ويعمل  إجراًء منهجًيا لتنظيم خ

 كدليل دلصممي التعلم وادلعلمُت يف ختطيط أنشطة التدريس والتعلم.
63 

وفًقا لنيفُت، ديكن القول بأن منوذج التعلم جيد إذا كان يفي بادلعايَت 

 :64التالية

 صحيح ، يتعلق جانب الصحة بأمرين، ومها: (1
                                                             
63

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, (Surabaya : Kencana. 2009) 

hal. 22 
64

 Ibid, hal. 25 
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 أساس منطقي نظري قوي؟أ( ىل النموذج ادلطور يقوم على 

 ب( ىل ىناك اتساق داخلي

 اجلانب العملي، ال ديكن حتقيق اجلانب العملي إال إذا: (0

 أ( يذكر اخلرباء وادلمارسون أنو ديكن تطبيق ما مت تطويره

 ب( تبُت احلقيقة أن ما مت تطويره ديكن تطبيقو

 ية:ادلعلمات التال Nieveenفعالة ، فيما يتعلق هبذه الفعالية، توفر  (3

 أ( يذكر اخلرباء وادلمارسون بناًء على خربهتم أن النموذج فعال

 ب( من الناحية التشغيلية يعطي النموذج النتائج كما ىو متوقع

، فإن منوذج التعلم ىو منط يستخدم كدليل يف Agus Suprijonoوفًقا لـ 

 التخطيط للتعلم يف الفصل الدراسي.
منوذج التعلم ىو إطار مفاىيمي يصف  65

جراء منهجي يف تنظيم خربات التعلم لتحقيق أىداف تعليمية معينة، ويعمل  إ

 كدليل دلصممي التعلم وادلعلمُت يف تصميم وتنفيذ أنشطة التدريس والتعلم.
66 

ىذا يتوافق مع ما ذكره كوك، أن اذلدف الرئيسي للتعلم ىو أن تكون 

تم فيها إعطاء قادرًا على استخدام اللغة ادلستهدفة بشكل تواصلي يف بيئة ي

                                                             
65

 Agus suprijono, Cooperative Learning : Teori dan Aplikasi PAIKEM. (Yogyakarta : 

Pustaka Belajar. 2009) hal. 46 
66

 Soekamto dan Udin S Winataputra, teori belajar dan model-model pembelajaran. (Jakarta : 

PAU Ditjen Dikti Depdikbud. 1997). Hal. 78 
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الطبلب وضًعا تعليمًيا خاٍل من اإلجهاد ومستقل ويقدر القيم. باإلضافة إل 

م ويشجعهم ادلعلمون يذلك، يتعلم الطبلب من بعضهم البعض يف رلتمع التعل

 على حتمل مسؤولية التعلم اخلاص هبم.
67 

م ىو إطار عمل يبناًء على الرأي أعبله، ديكن االستنتاج أن منوذج التعل

م والذي يعمل كدليل يمفاىيمي يصف منطًا أو إجراًء منهجًيا يف تنظيم التعل

التعليم م وتنفيذه. ديكن أن يؤدي استخدام منوذج يللمعلمُت يف ختطيط التعل

إل خلق حالة تعلم خالية من اإلجهاد، وديكن للطبلب التعلم من  الفرقي

 بعضهم البعض.م وحتمل ادلسؤولية جتاه يبعضهم البعض يف رلتمع التعل

، Supriyadiمن ىذا البحث، فإنو يتوافق أيًضا مع البحث الذي أجرتو 

لتحسُت مهارات الكتابة العلمية لدى الطبلب.  التعليم الفرقيوبالتحديد منوذج 

مناسب جًدا ليتم تنفيذه على مستوى  التعليم الفرقيتظهر النتائج أن منوذج 

 ديكن تعديلو وفًقا للوقت ادلتاح.الطالب ألنو ديكن توجيو الطبلب بسرعة و 

م يف تعليم الطبلب يم باستخدام منوذج رلتمع التعليتتمثل عملية التعل

العمل مع أصدقائهم باستخدام الكفاءات األساسية اليت لديهم بالفعل دلساعدة 

بعضهم البعض يف حل ادلشكبلت وفهم ادلفاىيم الصعبة وادلعقدة. يف عملية 

                                                             
67

 Ismail Cakir, Community Leanguage Learning, (Erciyes University, 2014), hal. 5 
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م( ييد على الطبيعة االجتماعية للتعلم )رلتمع التعلالعمل مًعا، يتم التأك

للطبلب. باإلضافة إل ذلك، ينفذ الطبلب أيًضا أنشطة تعليمية ىادفة، ألن 

الطبلب يناقشون مع أصدقائهم أو يسألون احملاضر عن مفهوم / مادة يشعر أهنا 

 .صعبة، حبيث ديكن دمج ادلفاىيم ادلهمة بقوة يف عقول الطبلب وعقوذلم

اًء على الشرح أعبله، ديكن استنتاج أن نتائج ىذه الدراسة تتماشى مع بن

ادلدرسة يف  تعليم مهارة القراءةفعال جًدا ل التعليم الفرقي، منوذج (Ha)الفرضية 

 .Ringinanom Udanawu Blitarادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى 
 

 

 

 

 

 

 

 




