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 ةإقرار الطالب
 ي:أنا املوقعة يف ما يل

 نُورِاملفيدة:   االسم
 S-3 /21107721:  رقم التسجيل

 هارةمل (Self Regulated Learning)التنظيم الذايت للتعلم إسرتاتيجية :   العنوان
الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا لدى طلبة  الكتابة

 ماالنج مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 

 يف لدكتوراهاعلى درجة لحصول شرط ل توفيل احضرهت يتالأقر بأن هذه الرسالة 
-احلكومية مالك إبراهيم اإلسالميةامعة موالنا جبالدراسات العليا  تعليم اللغة العربية كلية

خر. وإذا ادعى من إبداع غيي أو تأليف اآل ابنفسي وما زورهت اوكتبته احضرهت، ماالنج
سؤولية على ذلك فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل امل أحد استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه

الك إبراهيم امعة موالنا مجبكلية الدراسات العليا ؤولية على املشرف أو على  ولن تكون املس
 .ماالنج - اإلسالمية احلكومية

 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناءا على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
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 اإلهداء

 

 

 عمرمها ، والدي الكرميني أمد اهلل يفةهما كبي ين برعايتوتعهدا إىل من ربياين صغية

 الغايل فوكوه جاهينطو دوام احلب زوجياحلياة و حمرك احلماسة و  إىل شريك

 األحباء ئيإىل زينة احلياة الدنيا وهبجتها، قرة عيين و أمل حيايت أبنا

 و إىل من هنلت منهم علما أساتذيت األفاضل
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 الشكر والتقدير
 

ي ، يا رب لك احلمد كما ينبغده، محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيدهوحاحلمد هلل 
والصالة والسالم على نبينا حممد خامت األنبياء واملرسلني،  جلالل وجهك وعظيم سلطانك،

 وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
لذين كان هلم فضل يف متام هذا يطيب يل أن أسجل عميق شكري وتقديري ل 

 البحث، منهم:
ية مية احلكومجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال، مدير أ.د. احلاج موجيا رهرجومساحة  .2

 ماالنج
، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك حبرالدين املاجستي احلاجأ.د. مساحة  .1

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
رحلة م ، رئيس قسم تعليم اللغ ة العربيةعبد احلميد املاجستيحممد د. احلاج مساحة  .9

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجكلية الدراسات العليا جامعة الدكتوراه  
ذه على توجيهاته يف امتام ه، املشرف األول، املاجستي حممد عني احلاجأ.د. مساحة  .0

 ، فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.األطروحة
يا وعمليا الباحثة علمأفاد الذي ، املشرف الثاين، د. احلاج حممد جماب املاجستيمساحة  .5

يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حّت النهاية، فله عظيم الشكر 
 اهلل خي اجلزاء. هوالتقدير جزا

جيهات الذي قدم يل التو يف السودان،  املشرف، د. قريب اهلل بابكر مصطفى مساحة  .6
اهلل خي  مستوى هذا البحث، فجزاهالثرة واإلرشادات القيمة وأفرد من وقته الغايل لرفع 

 ما جزى به عباده الصاحلني.
اإلجنليزية  و الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية، رئيس سيف املصطفىد. احلاج مساحة  .1

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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ا مالك إبراهيم موالنقسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العليا جامعة األساتيذ يف   .8
اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم من الباحثة كل شكر و التقدير على ما قدموا من 

 العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهلل عين خي اجلزاء.
 
 

 م1726 فربايي 3ماالنج، 
 الباحثة،
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 مستخلص البحث
 

 هارةمل (Self Regulated Learning)التنظيم الذايت للتعلم إسرتاتيجية  م1726نُورِالُمفيدة، 
براهيم اإلسالمية جامعة موالنا مالك إ الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةلدى طلبة  الكتابة

. د ، املشرف الثاين:املاجستي حممد عني احلاجأ.د. ، املشرف األول: ماالنج احلكومية
 جماب املاجستياحلاج حممد 

 الكتابة هارةم ،(SRL)التنظيم الذايت للتعلم إسرتاتيجية : الكلمات األساسية
ن التنظيم الذايت للتعلم هي حماولة الفرد ملراقبة نفسه يف إكمال الواجبات بأحس إسرتاتيجية

 ذا البحثويهدف هتساعد الطالب ليدير نفسه للوصول إىل اهلدف. سرتاتيجية ما ميكن. هذه اإل
امعة موالنا مالك جب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةيف  مهارة الكتابةتعليم  عملية( 2وصف:  إىل

( عملية أداء الطالب 9، سرتاتيجيةهذه اإل( عملية ختطيط الطالب يف استخدام 1، ماالنجإبراهيم 
هذه ( عند الطالب يف self reflectionعملية انعكاس الذات )( 0، سرتاتيجيةهذه اإليف استخدام 

 . سرتاتيجيةاإل
لبة ط مه البحث مستهدفو . من نوع دراسة حالة الكيفي البحث املستخدم هو دخلم

 ،جلمع البيانات هي املالحظة األسلوب .1725-1720للسنة الدراسية  6-فصل هالربنامج  يف
 ..Miles, Huberman & Saldana عندالبيانات املستخدم وحتليل  .التوثيق املقابلة، وو 

تقدمي  الربنامجهذا عملية تعليم و تعلم مهارة الكتابة يف  تتم (2 ونتائج هذا البحث هي
كلمة، كتابة   ف لتصبحاحلروف لتصبح كلمة، و ترتيب احلرو بدأ بوصل بني املادة و التدريبات 

ملؤ  والكلمات املناسبة بالصور، و وصل كلمات لتصبح تعبي، مث ترتيب الكلمات لتصبح مجلة، 
عمل اجلماعي أيضا هناك الوجبانب ذلك  .يف الكتاب و السبورة و ورقة العمل الفراغ بالكلمة املناسبة

وبعد نصف  ؛دريباتالترة األوىل امليف  يقام للتنويع بشكل اللعب أو التعليم يف خارج الفصل.الذي 
؛ جيةسرتاتيهذه اإلتتم عملية التخطيط يف استخدام ( 1 يف كتابة ما حوهلم. الفصل، يرغب الطالب

 بإكمال الواجبات احملاولة للوصول إليهلديه  A/Bبنتيجة الطالب ؛ Aيهدف مجيع الطالب نيل نتيجة 
احملاولة للوصول دون  E/Dالطالب بنتيجة . و أما جدول معني للتعلم رغم أن بعضهم ليس لديهم

 .وليس لديهم جدول معني للتعلم اليه



 ك
 

يهتم  A/Bبنتيجة الطالب بأن ؛ سرتاتيجيةهذه اإلداء يف استخدام األ( تتم عملية 9 و
الطالب  أما. ( إلكمال الواجباتself observationالذاتية ) واملراقبة (self control) تحكم الذايتبال

( عند الطالب self reflectionتتم عملية انعكاس الذات )( 0 .رحلةامل هذه ضعف يفي E/Dبنتيجة 
 .تعلم أشد من قبل عند ما يفشل يف التدريبي A/Bبنتيجة ؛ فالطالب سرتاتيجيةهذه اإليف استخدام 

كلها، ال يهتم هبذه العملية   E/Dأما الطالب بنتيجة  لكن يقوم بالتعزيز عند ما ينجح يف التدريب.و 
 بل ال يشرتك يف التدريبات و االختبار.

على حتقيق اهلدف، وليس حبسب  الطلبةجيعل  SRLداءاال مرحلة أن ؛هذا البحث تشيو 
 .التعزيز الذايتمجيع الطلبة يف  ونعفباإلضافة إىل أهنم يض.  SRLنتيجة شكل
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Strategi self-regulated learning (SRL) membantu mahasiswa mengelola diri 

untuk fokus dan aktif dalam mencapai tujuan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan menemukan: 1) proses pembelajaran keterampilan menulis di 

Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PPBA). 2) Fase perencanaan 

mahasiswa dalam penggunaan strategi SRL untuk keterampilan menulis di PPBA. 

3) Fase pelaksanaan strategi SRL mahasiswa dalam keterampilan menulis di PPBA. 

4) Fase refleksi mahasiswa dalam penggunaan strategi SRL untuk keterampilan 

menulis di PPBA. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis Studi Kasus. Subek penelitian 

yaitu mahasiswa PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kelas E-6 tahun 2014-

2015. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan model Miles, Huberman & Saldana.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) proses pembelajaran keterampilan 

menulis di PPBA; penyajian latihan bertahap dimulai dari menulis huruf, merangkai 

huruf menjadi kata, merangkai kata acak menjadi kalimat, melengkapi kalimat 

dengan kata pilihan yang sesuai dengan menulis di buku, papan tulis, atau 

penugasan kelompok dan permainan serta belajar di luar kelas. Pada tahap awal; latihan dalam 

buku sudah cukup untuk mahasiswa. Setelah tengah semester mahasiswa tertarik untuk menulis 

tentang aktivitas dan tema yang mereka temui di lingkungan.  2) Fase perencanaan strategi 

SRL untuk keterampilan menulis; semua mahasiswa memiliki tujuan nilai A. 

Mahasiswa dengan nilai A/B; berusaha untuk mewujudkanya dengan mengerjakan 

tugas meskipun sebagian tidak memiliki jadwal belajar tetap. Sedangkan 

mahasiswa dengan nilai E/D; mereka tidak berusaha untuk mencapainya serta tidak 

memiliki jadwal belajar. 

Adapun hasil ke 3) Fase pelaksanaan; mahasiswa dengan nilai A/B tertarik 

dalam mengendalikan diri (self control) dan pemantauan diri (self observation) 

dalam menyelesaikan tugas. Kelemahan dalam proses pelaksanaan  strategi SRL 

tersebut dialami oleh mahasiswa yang  mendapatkan nilai E/D. 4) Fase refleksi 

mahasiswa dengan nilai A/B; jika mereka menemukan bahwa hasil ujiannya tidak 

baik maka mereka belajar lebih giat. Akan tetapi mereka tidak mengapresiasi 

keberhasilannya dalam ujian atau menyelesaikan tugas. Adapun mahasiswa dengan 

nilai E/D tidak tertarik dalam proses ini, buktinya mereka tidak peduli terhadap 

hasil belajar bahkan tidak mengikuti latihan dan ujian. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fase pelaksanaan SRL yang 

membuat mahasiswa mencapai tujuan, bukan skor skala SRL. Selain itu, semua 

mahasiswa lemah dalam refleksi; khususnya penghargaan diri. 
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Abstract 
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Self Regulated Learning Strategy helps students to control themselves in the 

completion of the task as well as possible. This strategy helps students manage 

themselves to focus and active in achieving the goal  This research analyzes: 1) the 

ongoing atmosphere of mastering the writing skill at the intensive program of 

Arabic language development (PPBA) at the Islamic State University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2) the student's effort of drafting chronological plan due to 

the usage of the Self Regulated Learning (SRL) strategy in writing skill at PPBA, 3) The 

process of the SRL strategy implementation in the writing skill at PPBA, 4) The 

student's reflection in the usage of SRL strategy at PPBA. 

This is the qualitative research in case study. The subject is furthermore the students 

PPBA of the class E-6 in academic year 2014- 2015. The model data analysis is 

Miles, Huberman & Saldana.  

The results of the research reveal: 1) within the mastery of the writing skill 

at the PPBA, the drilling of given materials starting from writing letters, stringing 

letters into words, stringing two or more random words into a sentence, complete 

the sentences with the appropriate word choice in books, white board, or group 

assignments, games, and learning outside the classroom. In the early stages; the 

exercises in the book is enough for students. In the early stages; the exercises in the 

book is enough for students. After the middle of the semester, students interested in 

writing about their activities and themes they encounter outside the exercises in the 

book. 2) SRL planning process for the writing skills at the PPBA; all students have 

a goal grades A. The students scored grade A/B tries to realize it by doing the task 

even though some of them do not have study schedule. Besides, the students scored 

grade E/D were ignorance to go for the intended score and do not have study 

schedule.  

3) Within the performance process of the SRL strategy implementation at 

the PPBA; the students scored grade A/B; were shown to acquire a marvelous 

mastery by managing the action of self-control and self-observation in completing the 

task. The lack of marvelous achievement appeared hereby upon those who scored 

E/D. 4) Within the process of students reflecting; the students scored grade A/B if 

they find that the score is not good then they studied harder. But they did not 

appreciate their success in exams or completing tasks. In vice versa, the students 

scored grade E/D did not show my mean interest to this process but managing 

ignorance to obtain intended score by recording inordinate attendance of 

participating tests or exams. 
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This study indicate that the implementation of the SRL makes students 

achieve the goal, not the scale of SRL. All students are weak in reflection especially 

in self consequences. 
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 ولالفصل األ
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث -أ

يم إن تعليم اللغة العربية يف هذا الزمان أصبح جماال متعدد األبعاد اليتعلق فقط بالتعل
شك شخصيته فأصبح على عالقة بعلم النفس. الوإمنا يتعلق كذلك بنفسية الطالب و 

بأن العامل النفسي له دور كبي يف تشجيع الطالب ودفعه للتعلم. لذلك فإن تعليم اللغة 
 العربية يتعلق باجلوانب النفسية اليت هلا أثر عميق يف تعليمها وتعلمها للناطقني بلغات

 أخرى.
 كن لديهم يمل ةالطلبظاهرة خطية وهي أن  بسبب اجملتمع يف القلق ظهروقد 

 اإلجراءاتو  التعلم، وحتديد أو تعيني أهداف أنفسهم، تنظيم على والقدرة االستعداد
قة يحق نالتعلم. فمن دور التعلم أن يعاجل هذه املشكلة أل يف استباقي بشكل والتصرف

 يؤكد فإنه .الطالب لدى التفكي ومهارات املشاكل حل على عيهو التشج النشط التعلم
 نطاق لىع الدميقراطية وخلق أفضل جمتمع خللق والعمل االجتماعية املسائل على أيضا
 الفكرية ملعاييا حول اجملتمع حتياجاتال اإلجابة والتلبية إىل باإلضافة العامل. يف واسع

 املدرسة واجلامعة. هذه الظاهرة تكون أساس قبل من تدرس أن جيب اليت واألخالقية
 حلة اجلامعية.ر التنظيم الذايت للتعلم يف امل إسرتاتيجية السوسيولوجية يف اختيار

احملور يف  نإسرتاتيجية التنظيم الذايت للتعلم فإ هلذه النظري ألساسل بالنسبة أما
 تعزيز ميكن ليتا التعلم عملية لتحسني همةامل السبل أحد هوف املتعلم حول التعلم يصبح

الب واليوم قد أصبحت عملية التعليم والتعلم مركزة على حمور الط .ربأك بنشاط الطلبة تعلم
بدال من الرتكيز على املدرس، وهذا أهم ما يف األمر لرتقية نتيجة التعليم وتنمية كفاءة الطلبة 
وإبداعهم. وسوف ننظر إىل هذه احملاولة من عملية التعليم اليت تضع املسؤولية على ظهر 

ل عن نفسه. و من حماولة الالزمة حملاركة شخصية الطالب يف فهم الطلبة أو كل فرد مسؤو 
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دورهم يف التعلم يعىن ضرورة تشجيع الطالب ألن يتعلموا بالوعي و بالنشاط و التنظيم 
 املطلوب أنيبدأ من حاجات اجملتمع ب سرتاتيجيةظهور هذه اإلف ليس فقط ملواجهة االختبار.

  تعلم.امل واجملتمع الفرد إنتاج هو التعليم من
رفة الفهم واملع ىعل ينكن الطالب قادر يس التجريبية مل األسأما من ناحية و 
 ون عليهاقبلي اجلاهزة و املواد يفضلون أهنمإىل  ميل هناكو . اجلامعية احلياة مع والتكيف

 اإلضافةب ملعرفة املعلومات اجلديدة حمدد وقت يتوفر لديه ال عام، الطالب بشكل فقط.
 معرفة دون بانتظام، ليس ولكن الطالب يتعلمو . االختبار ألجل مواجهة إال احملاضرات إىل

 إمكاناهتم. مع فقيت ال الذي التعلم يف التوقيت أو تنظيم الوقت ومشاكل الرتكيز كيفية
إن القوة الدافعية تساهم يف احملافظة على مستويات أداء مرتفعة للطلبة دون مراقبة 

العالقة املوجبة بني دافعية االجناز واملثابرة يف العمل خارجية، ويتضح ذلك من خالل 
واألداء اجليد املعرب عن القدرات العقلية للمتعلمني، وهبذا تكون دافعية االجناز وسيلة جيدة 

. والطالب الذي عنده 1للتنبؤ بالسلوك األكادميي املرتبط بالنجاح أو الفشل يف املستقبل
نة غالبا مقار  املمتاز فعنده الدافعية العالية (Academic Achievementجناز األكادميي )اإل

يبحث الباحثون يف جمال الرتبية و علم  .2ضعيفإجناز أكادميي بالطالب الذي عنده 
 .3بكثي. ألنه مهم يف تقومي جودة عملية التعلم والتعليم كادميياألإجناز النفس عن 

ومشكلة قلة الفهم، و عدم املمارسة، و عدم معرفة اللغة، و قلة دافعية الطلبة يف 
تعلم اللغة العربية هي املشكلة الشائعة يف تعلم اللغة األجنبية. فالدافعية هي حالة داخلية 
يف الكائن احلي تستثي سلوكه وتعمل على استمرار هذا السلوك وتوجيهه حنو حتقيق هدف 

                                                 

عبد احلميد عبد اهلل وناصر عبد اهلل الغايل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغي الناطقن بالعربة،  1 
 17م(، ص 2332)الرياض: دار الغايل، 

2  Lens, W.,Lacante, M., Vansteenkiste, M., & Herrera, D, “Study Persistence and 

Academic Achievement as a Function of The Type of Competing Tendencies”, 

Psychology of Education, European Journal of. Xx (n) (2005), hal 275-287 
3  El-Anzi, FO, “Academic Achievement and It’s Relationship With Anxiety, Self 

Esteem, Optimism, and Pessimism in Kuwaiti Students”,  Social Behavior and 

Personality. 33 (1) (2005) hal 95-104 
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أمهية الدافعية يف كوهنا هدفا لذاهتا، فاستثارة دافعية الطالب وتوجيهها وتتمثل  .4معني
وتوليد اهتمامات معينة لديهم، جتعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية 
وحركية خارج نطاق العمل املدرسي ويف حياهتم املستقبلية. كما تتمثل أمهية الدافعية يف  

  .5سبيل إجناز أهداف معينة كوهنا وسيلة ميكن استخدامها يف
عملية الدراسة احلقيقية هي أنشطة التعلم الذي فيها التنمية والرتقية حيث تؤثر يف 

. فالطالب الذي يتعلم البد أن يدرس بدور 6سلوك الطالب مستقبال على خربات التعلم
 بدور نشط وأن يظهر التغيات يف . إن كل طالب البد أن يدرس7نشط يف إنشاء املعرفة

 طريقة التعلم كصورة واضحة تعكس وجود املسؤولية عن نفسه.
وعملية التعليم والتعلم يف نقل املعلومات واخلربات لن جتري إىل اهلدف املرجو 
بسهولة إال بوجود إسرتاتيجية التعلم عند كل طالب حيت تساعده للوصول إىل اهلدف. 

عند  د إىل أشكال وعمليات العقلوهذه الظاهرة أكدها القول إن إسرتاتيجيات التعلم تعو 
ولذلك يف أول وهلة قبل أن يدرس   8.الطالب الستقبال املعلومات من املواد املدروسة

الطالب أي مادة البد أنه قد وضع مسبقا هدفه يف التعلم وطريقة الوصول إليه. كما قال 
. وإسرتاتيجية هإسرتاتيجية التعلم عند الطالب تؤثر أثرا عظيما على عمليته ونتيجت 9دكيق

( إسرتاتيجية التعلم اليت تعطي فرصة كافية للطالب يف 2التعلم مفيدة مبرونة هذا الدور: 
( إسرتاتيجية التعلم اليت ميارسها 1تطبيق طريقة التفكي وطريقة التعلم املناسبة عنده، 

تعلمه. وهناك بيف طريقة التفكي وطريقة التعلم أو األشياء املتعلقة  الطالب لتقييم نفسه
 أن إسرتاتيجية التعلم البد أن تتناسب مع هدف التعليم وخصائص الطالب. 10القول

                                                 

 213م( ص 1771دار صفاء، ، 1حنان عبد احلميد العناين، علم النفس الرتبوي، )عمان، ط  4 

 271م( ص 1771، مؤسسة الرسالة، 3نشويت، عبد احلميد، علم النفس الرتبوي، )بيوت، ط  5 

6 Dimyati&Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 
7 Uno, Motivation. Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice Hall, 2008) 
8 Arends, RI., Classroom Instructional Management, (New York: Mc Graw-Hill Company, 1997) 
9 Degeng, I.N.S. 2007. Paradigma Pendidikan Behaviorisme ke Konstruktivisme. Bahan 

Presentasi. Malang: Universitas Negeri Malang 
10 Slavin. 2000. A Theory of Achievement Motivation. (Eds) New York: John Wiley&Son 
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ومن أهداف التعليم قوة شخصية الطالب. وأما صور الشخصية وهي مثل: املوهبة، 
. هذه كلها هلا دور مهم يف اختيار إسرتاتيجية 11والدوافع، وكذلك القدرة األولية عندهم

( اليت تضع هدف التعلم teori konstruktivistikيناسب النظرية البنائية ) التعلم. هذا الرأي
إىل تعلم طريقة التعلم خاصة يف ابداع املعلومات اجلديدة اليت تشجع العملية اإلنتاجية 

 12.اإلبداعية يف احلياة، وتشجع الطالب يف التفكي مث الشرح والعرض عما قد تعلم
 ء املعلومات واملعرفة على طريقة احملاضرة أوالتعليم ىف احلقيقة ليس إلقاإن 

املعلومات ب عقل املتعلم اشباع هواحلكاية أو القصص أو تدريب املتعلم، والتعلم كذلك 
إىل اشرتاك العقل يم التعلواملعرفة، بل ىف تعليم اللغة األجنبية مثل اللغة العربية حيتاج 

 يم والتعلم.واجلسم ىف النشاط والعمل  عندما جترى عملية التعل
 واقع تعليم اللغة العرببية يبذل املدرس فكره وجهده يف ختطيط الطريقة لعرضيف 

يت ينبغي أن اإلسرتاجتيات ال عرض ها يف التعليم. ويف جانب آخر يلغي املدرسئاملواد وأدا
( أن 1771( ومددن )1771يسلكها التلميذ لفهم واكتساب املعلومات. كتب روس )

لتنمية  يبذل املدرس جهدهو املدرس قد عرض كل شيئ للتالميذ إال إسرتاتيجية التعلم. 
طريقته يف عرض املعلومات بدون أن يبذل جهده لتنمية إسرتاتيجية التلميذ يف اكتساب 

   13علومات.امل
 إسرتاجتياتاحدى  (self regulated learning) التنظيم الذايت للتعلم إسرتاتيجية

التعلم اليت تساعد الطلبة على الوصول إىل اهلدف املرجو، ألن هذه اإلسرتاتيجية تسمح 
إسرتاتيجيةالتنظيم  14للطلبة بوضع اهلدف، و اإلشراف، و التنظيم، و املراقبة ملعرفتهم.

                                                 
11 Degeng. 1993. Teori Pembelajaran Terapan. Malang: Program Magister Manajemen 

Pendidikan Universitas Terbuka 
12 Brooks J.G. &Brooks, M.G. Marzano. 1993. In Search of Understanding The Case for 

Constructivist Classroom. Virginia Association for Supervision and Curriculum Development 

للغة العربية السجل العلمي املؤمتر الدويل ااسرتاجتيات تعلم اللغة العربية يف عصر العوملة. امام اسراري.  13 
 291والعوملة وجها لوجه. ص 

14 Nicol, D.J.&Macfarelane. 2006. Formative Assessment and Self Regulated Learning: A Model 

and Seven Prinsiples of Good Feed Back Practice. Journal of Studies in Higher Education. 31, (2): 

199-218 
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، و وضع مفرتض كعملية استباقية يف التعلم اليت تساعد لتنمية نتيجة التعلم لتعلمالذايت ل
ويف رأي آخر إن  15.اهلدف، وفعالية املراقبة و الدافع العاطفي الذي يشجع ثقة النفس

راقبة التنظيم الذايت للتعلم هي حماولة الفرد ملراقبة قدراته، و ختطيط التعلم مل إسرتاتيجية
تساعد الطالب ليدير سرتاتيجية فهذه اإل 16الواجبات بأحسن ما ميكن.نفسه يف إكمال 

نفسه للتسهيل يف التعلم مبراعاة خطوات الالزمة و تركز على النشاط للوصول إىل اهلدف 
تعلم ميكن تغيي سلوك  الطالب يف ال سرتاتيجيةأو إلكمال الواجبات. بوسيلة هذه اإل

لم تراعي الرأي التنظيم الذايت للتعإسرتاتيجية ن منتظما، ويعتقد علماء يف علم النفس بأ
عن الطالب املسؤول عن نفسه، و يشارك الطالب بنشاط يف التعلم فهو نفسه يقوم 

 17بتحسني اإلجناز يف التعلم.
لية التنظيم الذايت للتعلم تساعد يف عمإسرتاتيجية زيادة على ذلك يقال بأن 

فروض عند كل التعلم املإسرتاتيجية  وضع يعىن سرتاتيجيةالتعليم. واألسس من هذه اإل
طالب يف التعلم، و إدارة النفس، خاصة عند ما يواجه الواجبات الصعبة. تنفيذ هذه 

يف التعلم منهجية  ميكن ممارسة الطالب دراسة عن نفسه بطريقة مالحظة سرتاتيجية اإل
لتعلم تسمح لالتنظيم الذايت إسرتاتيجية النفس، ضبط وتقومي النفس. وباستخدام 

 للطالب يف وضع مبادرة شخصية يف التعلم، تشجيع املثابرة، ومهارات للتكيف.
 ألساساإسرتاتيجية التنظيم الذايت للتعلم يستقبل  يف جانب آخر، استخدامو 
 سلوك نفهم أن أردنا إذا . يرى هذا األساس(humanisticنسانية )اإل النظرة منالنفسي 
يف العلوم  يرى اخلرباء فسه.لنعامله أو نظرة الطالب  نظرة نفهم أن حناول أن جيب الطالب

 اجلديد صوالتخصي املعلومات على احلصول مها: أن التعلم ينقسم إىل قسمني، اإلنسانية
 يتطلبلتعلم  لتنظيم الذايت لاإلنسانية مثال النظريات الفرد. وأما تطبيق عند املعلومات من

                                                 
15 Zimmerman&Schunk. 2007. On the Self Regulation of Behavior. United States: Cambridge 

University Press 
16 Corno, L.&Maidenach., E. 1983. The Role Cognitive Engagement in Classroom Learning and 

Motivation. Educational Psychologist. 18. (2): 88-208 
17 Zimmerman. 1990. Methods for Teaching: Promoting Student Learning. New Jersey: 

Allyn&Bacon Publishing 
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 هي العملية ذهه مبسؤولية. اخلاصة أو الذاتية نشطتهمأل واملراقبة للتنظيمالطالب  خضوع
 املعلم . يصبحالطالب من عالية يةواملطلوب استقالل اجلامعي، ستوىامل على للتعلم مناسبة
 ذلك ومع التعلم عملية يف اأساسي اأو حمور  عامال كوني أن من بدال التعلم لعملية ميسرا
  .ملراقبة طالهبم الدرس فهميف  استعداد علىاملعلمون  كوني أن ينبغي

 دستور وهالتنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجيةالقانوين يف استخدام  األساسأما و 
الوطين.  التعليم نظام بشأن 1779 سنة 17 رقم والقانون 2305 سنة إندونيسيا مجهورية

 تثقيفالوطين هو  التعليم من عن االمال والغرض 2305 افتتاح من الرابعة تذكر الفقرة
 على 2305 عام دستور من( 9) الفقرة 92 الفصل ومع ذلك يؤكد. لألمة الفكرية احلياة

 لألمة، فكريةال احلياة سياق يف الوطين، التعليم نظام وإجراء إنشاء عليها جيب احلكومة أن
 أن على 1779 لسنة 17 رقم القانون من 2 الفقرة 2 القانون. ذكر الفصل ينظمه الذي

إىل  املتعلمني عيدف حبيث التعلم وعملية التعلم من جو خللق ومتعمد واع جهد هو التعليم
 النفس، وضبط الدينية، الروحية قوةال يكون ذواهتم بنشاط إمكانات تطوير على العمل

 مةواأل واجملتمع ألنفسهم الالزمة املهارات عن فضال واألخالق، والذكاء والشخصية،
مل تتش مبادئ ىعل القائم التعليم توفي أن وأكد الوطين، التعليم نظام سياق والدولة. يف

 وا يفستمر ن أن يم املتعلمني ومتكني حضارية عملية باعتبارها نظمامل التعليم عملية على
ع والثقة التنظيم الذايت للتعلم سوف ينمى الداف إسرتاتيجيةاستخدام و  احلياة. التعلم مدى

 لديهم احلاجة والقدرة إىل التعلم ما دامت احلياة.بالنفس عند الطالب حيت يشعروا بأن 
 املعلمني عن 1775لسنة  20 رقم مجهورية إندونيسيا انونقفإن إضافة إىل ذلك 

تعليم لتحقيق أهداف ال واحملاضرين املعلمني موقف نأ الذي ينص على 6 الفصل واحملاضرين
 بحانهس اهللب واملتقني اإلميان لارج واصبحي أن أجل من الطالب إمكانات تطوير منها

 ويصبحوا ،ةقلستامل يةشخصوال اإلبداعية، القدرات هملدي الذين والناس العلم، أهل وتعاىل،
وعند ما يكتسب الطالب مهارة الكتابة ويكتبون  .ومسؤولة دميقراطية دولة يف مواطنني

 اإلبداع.على حنو جيد فهذا نوع من 
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 ما يهلل اليغإن امثل أية القرآن الكرمي " الرباين من التنظيم الذايت للتعلم األساس
نعترب من هذه األية بأن حماركة النفس إما من جهة الروحية  18"بقوم حيت يغيوا ما بأنفسهم

من جهة  النفس يف التعلم أو الوعي و الرغبة وإما من جهة اجلسدية أمر ضروري يف احلياة.
ورة و أما جهة اجلسدية مثل ص ه.اهلدف و إدارة النفس للوصول إلي حتديد الروحية مثل

إدارة النفس من عملية التعلم، و احلضور، و اكمال الواجبات، وغي ذلك. إضافة إىل 
. فالتخطيط، واالسرتاتيجيات، و مواد 19ذلك جند أيضا "وهاهن  لهي سه ِلاِلن سهاِن إال مها سهعى"

 كان إذا ثلىم نتيجة يكون ال املعلم قبل من صممت التعليم بل حيت الوسائل املعينات
 التعلم عملية يف األفضل فمن الذايت للتعلم. لذلك والوعي االستعداد ليس لديهم الطالب

 املعلم.  مراقبة خالل من التعلم تسهيل وسيتم لتعلم حباجة الطالب أن إدراك من تبدأ اليت
 و جبانب األية السابقة أيضا هناك أية القرآن "الذي علم بالقلم. علم االنسان

فنعترب من هذا األية "القلم" مبعين الكتابة أو بكتابة املعارف، والعلوم،  20مامل يعلم
 تنتشر نأ واملعلومات ميكننا أن نعلم االنسان عن األشياء اجلديدة واملفيدة. فالكتابة ميكن

 العامل. حناءأ مجيع يف الناس قبل من قراءهتا ميكن كما واسعة منطقة يف املعرفة والعلوم
الكتابة جيب أن تريب يف الطالب من أول يوم، فالطالب عندما يكتب كلمة  آليةو 

تعلمها يشعر براحة نفسية، ويأمن على هذه الكلمة من الضياع فالكتابة تقييد العلم، 
اذج مبرحلة ما قبل الكتابة، ولكن من خالل من اويكون التدريب على الكتابة تدرجييا بدء

وط فها فيما يفيد، وليس فقط بأمر الطالب برسم خطموجودة ومفيدة تصنع اآللية وتوظ
واحنناءات ال فائدة هلا. وبعد أن تنمو مهارة رسم الكلمة سيشعر الطالب يف تدريبات 
مهارة الكتابة أن آلية الكتابة تكون قد نضجت يف اإلجابة عن تدريبات الكتابة، وتكون 

ويكون ما يكتبه  خفيف، ططالب خبالتدريبات يف البداية باملرور على كلمات ومجل يراها ال

                                                 

 22القرآن الكرمي سورة الرعد:  18 

 93لقرآن الكرمي سورة النجم:  19 

 5-0القرآن الكرمي سورة العلق:  20 
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الطالب مألوفا لديه، ولنعلم أن الطالب عندما يضغط على القلم ويكتب كلمة سيحفر 
 القلم رسم الكلمة يف ذهن الطالب، فال تغادره، فالكتابة ترسخ املعلومة وتثبتها يف الذهن.

راهيم اإلسالمية إبامعة موالنا مالك جب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةيراعي 
و  بعض أسس من اسرتاتيجية التنظيم الذايت للتعلم يف عملية التعليم االنجاحلكومية  مب

التعلم. وهذه احلالة تتصور يف وجود احرتام حاجات الطلبة الرتاح يف التعلم؛ مثل التعلم 
يئة يف بخارج الفصل استقباال مليوهلم. اختيار البيئة حسب ميول الطلبة هو صورة هيكل ال

 ( بعض من أسس هذه اإلسرتاتيجية.Environtmental Structuringالتعلم )
ثال يف تقدمي املواد ، مالتنظيم الذايت للتعلم إسرتاتيجيةيقوم هذا الربنامج باستخدام 

و تعيني املهارة و التدريبات. فالطالب عنده الفرصة الختيار هذه األشياء، هل عملية 
و خارج الفصل أو يف تقدمي املوصوعات. هل تقدمي أو عرض التعلم يف داخل الفصل أ

املادة على شكل اجملموعة أو الفردية. هذه احلالة تساعد الطلبة ألداء عملية التعلم رغم 
أن جيري هذا الربنامج يف وقت الراحة يعىن يف الثانية ظهرا بعد انتهاء الدراسة الّت تقام يف 

 الكليات.
ملا درس  هواختصار  هب يف مهارات الوحدة يأيت تركيز وبعد أن طالت سياحة الطال

الطالب من تراكيب وأمناط، وال خيفى دور االختصار يف ترتيب األفكار يف ذهن الطالب، 
وتلخيص األمناط والرتاكيب يوحي للطالب أن النظام اللغوي الذي ال حصر له ميكن 

املراجعة، وتقبل التوالد ل التعليم و اختصار تراكيبه وأمناطه، وقد مت ترتيب األمناط بطريقة تقب
والزيادة أيضا، وعندما يرى الطالب أن حصيلته اللغوية غي حمدودة يشعر بالثقة يف نفسه. 
ويأيت تلخيص املفردات الوظيفية الذي مت فيه فصل األمساء واحلروف عن األفعال لكي 

سم إىل أمساء ربية تنقأن اللغة الع -منذ البداية وبدون أن يشعر  -نغرس يف نفس الطالب 
وحروف وأفعال، وهذا مهم يف املستقبل. وللطالب أن يكتب املعىن بلغته يف كراسة 
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القاموس، وبالكيفية اليت اقرتحناها يف ملخص املفردات، ولكننا ال ننصح الطالب بكتابة 
 21.أية ترمجة يف الكتاب خالل تعلمه املهارات

ومع وجود هذه الظواهر حول ضرورة الكتابة، و دور الطالب يف إدارة نفسه للتعلم، 
م فإن هناك بعض اجلامعات اليت اعتربهتا الباحثة أهنا متميزة يف تشجيع دافعية الطلبة لتعل

الربنامج  وجودب االنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباللغة العربية، ومنها 
 . حيث أصبحت تلك اجلامعة قبلة للجامعات اإلسالمية يفلتعليم اللغة العربية املكثف

إندونيسيا فيزورها كثي من املهتمني بالرتبية والتعليم من داخل البالد وخارجها، وكذلك 
الطلبة أيضا يأتون من داخل البالد وخارجها مثل روسيا، والسودان، والصومال، وغي 

ى عدة جوائز لتمييزها على سائر اجلامعات املوجودة يف ذلك. وقد حصلت اجلامعة عل
إندونيسيا. وهذا الشك يدل على علو مكانة هذه اجلامعة وتفوقها يف اجملاالت املتنوعة 

 وخاصة فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية.
إذا كانت هناك جامعات متميزة خاصة يف تعليم اللغة العربية للناطق باللغة 

أثبتت وجودها وحققت أهدافها يف ذلك اجملال كما حصلت على  اإلندونيسية، وقد
االعرتافات من داخل البالد أو خارجها، فإنه الشك أن تلك اجلامعات هلا مميزاهتا الّت 
تستحق البحث والدراسة بغية الوصول إىل املعلومات اجلديدة والنظريات احلديثة عن تعليم 

التعلم لدى رتاتيجية إسة خاصة فيما يتعلق باختيار اللغة العربية للناطق باللغة اإلندونيسي
 اللغة العربية.طالهبا يف تعلم 

 ثةلنيل درجة الدكتوراه، قد اختارت الباحانطالقا من هذه الفكرة ويف إطار البحث 
لدى  الكتابة هارةمل (Self Regulated Learning)التنظيم الذاتي للتعلم ستراتيجية إ“

لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية البرنامج المكثف طلبة 
 ."الحكومية ماالنج
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 مشكلة البحث  -ب
نظيم الذايت الت إسرتاتيجيةمما سبق ذكره تتعني مشكلة هذا البحث يف جانب 

لغة الربنامج املكثف لتعليم اللدى طلبة  الكتابة هارةمل( Self Regulated Learning)للتعلم 
ع . وال شك أن هذا املوضو جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالعربية 

يتضمن جماال واسعا والميكن للباحثة االحاطة به من مجيع جوانبه، وألن له جماالت عديدة 
 فرتى الباحثة أن تشخيص وتفصيل بعض مظاهر املشكالت املتعلقة بالبحث أمر مهم.

 
 أسئلة البحث  -ج

كلة هذا البحث أربعة أسئلة، تريد الباحثة اإلجابة عنها يف هذا يندرج حتت مش
 البحث وهي:

جبامعة  العربية الربنامج املكثف لتعليم اللغةيف  مهارة الكتابةتعليم  عمليةكيف تتم  .2
 ؟االنجمبموالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

لذايت للتعلم التنظيم ا إسرتاتيجيةختطيط الطالب يف استخدام  عمليةكيف تتم  .1
(Self Regulated Learning )للغة الربنامج املكثف لتعليم الدى طلبة  الكتابة هارةمل

 ؟ماالنج امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجب العربية
 Self)لتعلم التنظيم الذايت ل إسرتاتيجيةأداء الطالب يف استخدام  عمليةكيف تتم  .9

Regulated Learning )لعربيةالربنامج املكثف لتعليم اللغة الدى طلبة  الكتابة هارةمل 
 ؟ماالنج امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجب

( عند الطالب يف استخدام self reflectionانعكاس الذات ) عمليةكيف تتم  .0
لدى  الكتابة ةهار مل( Self Regulated Learning)التنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجية

الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية طلبة 
 ؟احلكومية ماالنج
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 أهداف البحث  -د
 يهدف هذا البحث إىل وصف وحتليل األمور التالية:

امعة موالنا جب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابةتعليم  عملية .2
 االنجمبمالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

 Self)م التنظيم الذايت للتعل إسرتاتيجيةختطيط الطالب يف استخدام  عملية .1

Regulated Learning )لعربية الربنامج املكثف لتعليم اللغة الدى طلبة  الكتابة هارةمل
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 Self)التنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجيةاألداء الطالب يف استخدام  عملية .9

Regulated Learning )لعربية الربنامج املكثف لتعليم اللغة الدى طلبة  الكتابة هارةمل
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 إسرتاتيجيةستخدام ( عند الطالب يف اself reflectionانعكاس الذات ) عملية .0
ج الربناملدى طلبة  الكتابة هارةمل( Self Regulated Learning)التنظيم الذايت للتعلم 

 املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 أهمية البحث -ه
 لي:يتتضح يف هذا البحث أمهيتان مها أمهية نظرية وأمهية تطبيقية، كما 

 نظريةالاألهمية  .2
يتوقع أن يفيد هذا البحث أمهية نظرية حيث يسهم يف إبراز املعلومات والنظريات 

 اجلديدة يف جمال تعلم اللغة العربية، وذلك عن طريق:
 للغة العربيةالربنامج املكثف لتعليم ا يف مهارة الكتابةتعليم  عمليةإبراز واقع  -أ

 .االنجمبجبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 
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ذايت للتعلم التنظيم ال إسرتاتيجيةختطيط الطالب يف استخدام  عملية إبراز  -ب
(Self Regulated Learning )ليم الربنامج املكثف لتعلدى طلبة  الكتابة هارةمل

 .ماالنج احلكوميةامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جب اللغة العربية
 Self)تعلم التنظيم الذايت لل إسرتاتيجيةأداء الطالب يف استخدام  عمليةإبراز  -ج

Regulated Learning )للغة الربنامج املكثف لتعليم الدى طلبة  الكتابة هارةمل
 ماالنج امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجب العربية

( الطالب يف استخدام self reflectionانعكاس الذات ) عمليةإبراز  -د
 الكتابة هارةمل( Self Regulated Learning)التنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجية

الك إبراهيم امعة موالنا مجب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةلدى طلبة 
 ماالنج اإلسالمية احلكومية

 
 تطبيقيةالاألهمية  .1

 تطبيقية من حيث:يتوقع أن يفيد هذا البحث أمهية 
 ايت للتعلمالتنظيم الذ إسرتاتيجيةإعطاء التصور الواضح واملتكامل عن أمهية  -أ

(Self Regulated Learning)  لدى الطلبة يف تعلم اللغة العربية. وأنه ميكنهم
 التعلم اتيجيةإسرت تعلم اللغة العربية بصورة جيدة ومنظمة بأنفسهم إذا لديهم 

 املناسبة.
معات عن  يف اجلا العربيةإعطاء التصور الواضح واملتكامل لدى معلمي اللغة  -ب

اء واجباهتم حّت ينجح هؤالء املعلمون يف أد التنظيم الذايت للتعلمكيفية إثارة 
  بوصفهم معلمني وحمافظني على اللغة العربية.

إعطاء التصور الواضح واملتكامل للقائمني بالرتبية والتعليم واملسؤولني يف  -ج
إثارهتا لدى و  التنظيم الذايت للتعلمباملؤسسات التعليمية عن أمهية االهتمام 

 طلبة يف املرحلة اجلامعية.ال
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وأما للقائمني بالبحوث الالحقة، فتفيدهم نتائج هذا البحث أمهية تطبيقية  -د
ومنطلقا يف حتديد مشاكل البحث األخرى ذات العالقة يف كوهنا أساسا 

 تيجيات التعلم.اباسرت 
 

 حدود البحث -ه
لقد قامت الباحثة بتحديد ثالثة جوانب فيما يتعلق بالبحث، وهي: احلدود 

 املوضوعية، واحلدود املكانية، واحلدود الزمانية.
 ، فيتكون موضوع هذه الدراسة من وجهني مها:الحدود الموضوعية أما

  .(Self Regulated Learning)التنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجيةدراسة نظرية عن 
يف تعلم اللغة  لتعلمالتنظيم الذايت ل إسرتاتيجية تطبيق عمليةبدراسة ميدانية تتعلق 

لتعليم اللغة  الربنامج املكثفتعلم مهارة الكتابة يف  يفخاصة  العربية لدى طلبة اجلامعة،
 . االنجموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مبامعة جب العربية

لغة الربنامج املكثف لتعليم ال، فتنحصر هذه الدراسة يف يةكانالحدود الم أما
. اختيار هذه 6-فصل ه االنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مبجب العربية

ية، وهذا خاصة يف تعليم اللغة العربألهنا قدوة للجامعات اإلسالمية يف إندونيسيا  اجلامعة
الشك يدل على علو مكانتها وتفوقها يف إثارة الدافعية لدى طالهبا يف اختيار إسرتاتيجيات 

 التنظيم الذايت للتعلم يف تعلم اللغة العربية.
، فمدة هذه الدراسة ستة أشهر، تبدأ من شهر يوليو إىل وأما الحدود الزامانية

 .م1720عام  شهر ديسمبي
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 الدراسات السابقة -و
لقد قامت الباحثة باالطالع على عدة دراسات سابقة، ووجدت دراسات معينة 

 يستفيد منها يف جوانب موضوع البحث، وهي:
 يف اكتساب  (Blended Learningاملختلط ) سودرمان، فعالية اسرتاتيجة التعلم -2

 Selfالذايت للتعلم )التنظيم  لديهم الذين الطالب عند واإلجراءات املفاهيم

Regulated Learning.تقنيات  يف الدكتوراه درجة لنيل تكميلي حبث ( املختلفة
قد توصل الباحث إىل أن  (.م1721 احلكومية، ماالنج جامعة ماالنج،) التعلم،

م التنظيم الذايت للتعلم العايل ينالون أكثر جناحا يف التعل لديهم الذين الطالب
 التنظيم الذايت للتعلم. الضعف يف الذين بنسبة إىل الطالب

 تنظيم الذايت للتعلم تطوير يف (eksperensialالتجرييب ) التعلم دارمياين، تطبيق -1
 واإلرشاد، هالتوجي يف الدكتوراه درجة لنيل تكميلي عند الطالب اجلامعي. حبث

 الطالب قد توصل الباحثة إىل أن (.م1773 احلكومية، ماالنج جامعة ،ماالنج)
 التنظيم الذايت للتعلم العايل هلم اجلهد والنشاط يف كتابة اجمللة. لديهم الذين

 املدرسة عند التالميذ املتفوقني يف واعيد، حممد نور، كفاءة تنظيم الذايت للتعلم -9
 يف اهالدكتور  درجة لنيل تكميلي بانتول جوكجاكرتا. حبث 2الثانوية احلكومية 

قد توصل  (.م1776 احلكومية، ماالنج جامعة ماالنج،) علم النفس الرتبوي،
الباحث إىل أن عملية التنظيم الذايت للتعلم حتقق يف ثالثة أدوار. الدور األول، 

لذاتية لوجود ا اإلسرتاجتيات. مث الدوافع ختطيطالواجبات بتحديد اهلدف و  حتليل
لة األداء حالنفس، و اهلدف يف التعلم، و اخلربة. لتضمني النتيجة، يف مر يف الثقة 

 الذاتية. النفس  مث املراقبة على ال بد على الطالب أن يقوم السيطرة
 locus ofإلجناز و و الدافعية يف انور ليلى، فعالية اسرتاتيجة تنظيم الذايت للتعلم  -0

control   على مادةmaintenance repair ( يف املدرسة الثانوية التأهيليةSMK ) .
 ماالنج،) قسم التكنولوجي التعليمي،ال يف الدكتوراه درجة لنيل تكميلي حبث
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( اإلجناز 2) قد توصل الباحثة إىل أن (.م1721 احلكومية، ماالنج جامعة
ون على يفوق تنظيم الذايت للتعلماألكادميي عند الطالب الذين يستخدمون 

( اإلجناز األكادميي عند 1. )للتعلم الطالب الذين يستخدمون تنظيم املعلم
( الطالب 9ب بالدافعية العالية أحسن من الطالب بالدافعية الضعيفة. )الطال

 locus of يفوقون الطالب الذين الطالب بالداخلي   locus of control ب

control .اخلارجي 
 : الفرق بني هذا البحث و الدراسات السابقة2.2جدول 

 ختالفاال ثعافاال الباحث، و املوضوع، و السنة رقم
 فعالية اسرتاتيجة التعلم سودرمان، 2

يف   (Blended Learningاملختلط )
 دعن واإلجراءات املفاهيم اكتساب
 التنظيم الذايت لديهم الذين الطالب
( Self Regulated Learningللتعلم )

 1721املختلفة. 

إسرتاتيجية  البحث عن
 والتنظيم الذايت للتعلم 
 عالقتها بنتيجة الطالب

يم التنظإسرتاتيجية  البحث عن
ة و عالقتها بنتيجالذايت للتعلم 

 لتعلماسرتاتيجة االتعلم و مقارنتها ب
 املختلط

التجرييب  التعلم دارمياين، تطبيق 1
(eksperensial) تنظيم  تطوير يف

. عند الطالب اجلامعي الذايت للتعلم
1773 

 إسرتاتيجية البحث عن
 و التنظيم الذايت للتعلم

 الكتابة

يم التنظ إسرتاتيجية البحث عن
يف   و عالقتها بالنشاطالذايت للتعلم 

 كتابة اجمللة جتريبيا

واعيد، حممد نور، كفاءة تنظيم  9
وقني عند التالميذ املتف الذايت للتعلم

بانتول  2يف املدرسة الثانوية احلكومية 
 1776جوكجاكرتا. 

دور  البحث عن
لذايت التنظيم ا إسرتاتيجية

 للتعلم

يم التنظ إسرتاتيجية البحث عن
اء من التخطيط و االد الذايت للتعلم

 و ال يبحث عن انعكاس الذات

نور ليلى، فعالية اسرتاتيجة تنظيم  0
 الذايت للتعلم و الدافعية يف اإلجناز و

locus of control   على مادة
maintenance repair  يف املدرسة

 1721. (SMKالثانوية التأهيلية )

اإلجناز البحث عن 
 إسرتاتيجية واألكادميي 

ند عالتنظيم الذايت للتعلم 
 الطالب 

يم التنظ البحث عن إسرتاتيجية
 locusو  الطالبعند الذايت للتعلم 

of control  و عالقتها باإلجناز
 األكادميي 
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 المصطلحات تحديد -ز
لقد حددت الباحثة جمموعة من املصطلحات الواردة يف البحث و اليت ينبغي 

 حتديد معناها، ومن أمهها ما يأيت:
 

 :(self regulated learning) التنظيم الذاتي للتعلم إستراتيجية
 إسرتاتيجية 22عملية استباقية كاستجابة الطالب وهي حماولة اإلجناز يف التعلم.

التنظيم الذايت للتعلم تساعد الطالب ليدير نفسه للتسهيل يف عملية التعلم على نفسه 
اخلطوات الالزمة و تركز على النشاط للوصول إىل اهلدف أو إلكمال الواجبات. مبراعاة 

ىن التخطيط و ؛ يعسرتاتيجيةويف هذا البحث الرتكيز يف اخلطوات الثالثة عند هذه اإل
 األداء و االنعكاس الذايت.

 

 

 مهارة الكتابة
 ملكثف.اكفاءة الطلبة يف سالمة كتابة احلروف، و الكلمة، و اجلملة بالتدرج و 

 
 البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية

ة اللغوية جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية هو أحد الربامج التعليمي
اهلدف و م. 2331يف سنة  السابق أسسه الربوفيسور إمام سوفرايوغو مدير اجلامعةاالنج. مب

تأسيس هذا الربنامج ترقية كفاءة الطلبة يف فهم اللغة العربية والكالم هبا وأيضا لكي من 
توعب الطلبة أن يس التدريبات اللغوية تكون وسيلة يف الدراسة اإلسالمية. ومن تكثيف 

و وهو الرتقية لوصول إىل اهلدف املرجل العربية نفسها، اللغةباملعلومات عند القيام بالدراسة 
 يف العلوم املتنوعة.  املستمرة

                                                 
22 Zimmerman. 2008. The Effect of Self Regulated Learning for Tasks of Varying Difficulty. 

Journal Education Psychology. 78, (5): 476-486 
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جيري الربنامج ملدة سنة  23ما يلي:فهي مثل وأما اإلجراءات من هذا الربنامج 
عملية  ،حياول املعلم والطلبة استخدام اللغة العربية يف عملية التدريس، واحدة مكثفا

 .ثنني حّت اجلمعةمن يوم اال التدريس مخس حصص يف اليوم
أن جيري الربنامج ملدة سنة واحدة مكثفا،  24منها:وأما اإلجراءات من هذا الربنامج 

حياول املعلم والطلبة استخدام اللغة العربية يف عملية التدريس، عملية التدريس مخس 
إلثنني ، و ملدة مخسة أيام من يوم امن الساعة الثانية ظهرا إىل الثامنة ليال حصص يف اليوم

 سي.حّت اجلمعة من كل أسبوع يف خالل كل العام الدرا

                                                 
23 Pelayanan Bahasa Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA). (Online), 

(http://www.angelfire.com/alt2/uin_malang/bahasa_arab.htm, diakses 29 Desember 2010) 

24 Pelayanan Bahasa Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA). 

(Online), (http: طالبا   //www.angelfire.com/alt2/uin_malang/bahasa_arab.htm, 

diakses 29 Desember 2010) 

http://www.angelfire.com/alt2/uin_malang/bahasa_arab.htm
http://www.angelfire.com/alt2/uin_malang/bahasa_arab.htm
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 (Social Cognitive Theory) المعرفية النظرية االجتماعيةالمبحث األول: 

. عزيز االستجابةت، ولاأل: ، منهاثالثة أمور متتثل يفتعلم النفسية لل النظرية تنميةأن 
 2377 من الفرتة األوىل بدأت .1بناء املعرفةالتعلم و ، ثالثالمعاجلة املعلومات. ، التعلم و ثاينال

قام و  (stimulus-responseتعزيز االستجابة )ويعتقد علماء اللغة والرتبية أن التعلم هو  2357إىل 
وسيلة كون تدور املعلم يف هذه املرحلة أما . ةاالصطناعي م احليوان باملهمةاستخدة عنه بابالتجر ب

 drill)املمارسة و  تدريبالهو التعلم املستخدم  نوع من أساليبو للتعزيز والعقاب  على طالبه. 

and practice ) .إىل  ابعينيات نظر سالستينيات إىل الالفرتة الثانية يعىن منذ مث جاءت حبسب املهارة
م ستخديف هذه الفرتة يالبحث وأما (، Information processingمعاجلة املعلومات )أن التعلم هو 

يل صو املعلم يف هذه املرحلة وسيلة لتدور ف. املهام مل تكن واضحةلكن يف تطبيقه  االنسان
لكتب االتعلم املستخدم هو  نوع من أساليب. فاملعلومات أخذ هو الطالبأما دور املعلومات، و 

ثمانينيات إىل الالفرتة الثالثة منذ مث بدأت  (.textbook and lecturesاملدرسية واحملاضرات )
البحث و (. construction of knowledgeبناء املعرفة ) تسعينيات تنظر إىل أن التعلم هوال

طالب على حتفيز ال يف هذه الفرتة ور املعلمفيها. فد واقعيةالمع املهام  نسانباستخدام اال
عن جعل الشعور. ولذلك،  ونأن الطالب هم املسؤولب وذلكاستكشاف املهام األكادميية، 

حوبة مبرشدين اكتشاف املصمثل املناقشة،  يف هذه الفرتة ته املستخدمة وطريق أسلوب التدريس
(guided discovery) ، املشاركة حتت إشراف(supervised participation يف التعيينات )

لفهم  ةستخدمملالم فالنظرية املعرفية واالجتماعية هي األكادميية. وفيما يتعلق بتطوير نظرية التع
 الظواهر يف هذه الدراسة.

                                                 
1 Mayer, R.E. 1996. Learners as Information Processor: Legacies and Limitations of Educational 

Psychology’s Second Metaphor. Educational Psychologist. 31, hal 151-161 
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 مثلثك  نسانسلوك اال إىلنظر ت( Social Cognitive Theory) املعرفية النظرية االجتماعية
تفرتض هذه النظرية أن  2.املتفاعلة ودينامية بني عوامل شخصية، وعوامل السلوك، وعوامل البيئة

 لسلوكل القدرة على االستجابةالسلوك الغالب مسبقًا من خالل العمليات املعرفية. لذلك، 
اليت  هي وقعاتهذه الت تشكيل السلوكية. مث  القدرة على النتائج تسمى مستخدمة يف توقعات

هذه النظرية  تايلوبالالسلوك.  قبل تشكيل سلوكه،  التنبؤ بنتيجة القدرة على نساناال تعطي
 .البد من التعلم وال يأيت بالصدفةأن معظم السلوك  تفرتض

 أن العقل ضيفرت  الذي عند الشخص ةاملعرف دور بأن املعرفية تؤكد النظرية االجتماعية
 السلوك تشكيل ،  وبشكل انتقائي املعلومات ترميز واقع الشخص، و يبين الفعالة اليت القوة هو

 املتبادلاعل التفو  من خالل ردود الفعل سلوكه. والتوقعات، مث حتديد هيكلالقيم  على أساس
 شخصال إدراك  تغي معرفة وت الشخص. يتم تشكيل الشخصعند  ةدراك أو املعرفاإلبني البيئة و 

قدرة على الوالذاكرة و  النضج واخلربة، مثل مدى االنتباه بوصفها وظيفة من مع مرور الوقت
 ذيال خص الواقعشيبين ال عمليات اليت جتري فيها،ال من خاللمهارات التفكي. و  الرموز،تكوين 

 و إدراك  السلوك شكيلتهذه العملية يف تغيي. وال، وميكن التنبؤ به لفهمه السلوك البشري تمكني
 للتنظيم لتعلماتؤثر متاما يف  عوامل شخصية، وعوامل السلوك، وعوامل البيئة نتيجة من شخصال

 .هدافاألتحقيق ل اليت هي موجهةالسلوكيات واملشاعر و فكار لأل الذايت
عملية الفرد املستمرة بالعقل والسلوك والبيئة استقباال من املالحظة الذاتية و تأثيها إىل 

د البيئة واجملتمع. واملالحظة الذاتية وكذلك املالحظة بالبيئة تؤتر إىل عملية العقل حيث يتعلم الفر 
هتم يف در قفقوة العقل وشخصية الطلبة تؤدي إىل تشكيل  أو خربات زمالئه.من حالل خرباته 

إدارة النفس للوصول إىل اهلدف. و حماولة الفرد لعمل الواجبات بتنظيم البيئة جبانب املالحظة 
(. Self Regulated Learning) تنظيم الذايت للتعلم اإلسرتاتيجيةوتقومي الذايت وفرص التعلم بتطبيق 

                                                 
2 Bandura, A. 1986. Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood 

Cliffs, New York: Nj. Prentice Hall 
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لتخطيط تشجع الطلبة يف تعيني هدف التعلم مث تركيز احملاولة للوصول إليه با سرتاتيجيةهذه اإلو 
 يف التعلم وأدائه مث اإلنعكاس الذايت.

 
 المبحث الثاني: إستراتيجية تعلم اللغة العربية

 التعلم المطلب األول: مفهوم إستراتيجية
واليت تعين الرباعة  (strategia)إىل الكلمة اليونانية  (strategy)سرتاتيجية ايعود أصل كلمة 

من  ام أدواتهوسائل اجليش واستخدالعسكرية أو فن احلرب. واإلسرتاتيجية تشي إىل فن توزيع 
 أجل الوصول إىل هدف حمدد.

 learning and teaching methods and) همااسرتاتيجيات التعليم والتعلم وطرائقو أما 

strategies ،)شي إىل اسرتاتيجيات التعليم توطرائق.ف اسرتاتيجيات تكون من كلمتني منهاي
األساليب واخلطط اليت يتبعها املدرس للوصول إىل أهداف التعلم. أما طرائق التعليم تستخدم 
عادة من قبل املدرس واليت حتدد آلية خلق البيئة املناسبة للتعلم وحتديد طبيعة النشاط الذي 

قوم هبا أفعال حمددة ي هي سرتاجتيات التعلماو  املعلم ودور الطالب خالل الدرس.يتضمن دور 
على  اذاتيا وقادر  اتعلمم هوأكثر متعة وفاعلية، واليت جتعل املتعلم جلعل عملية التعلم أسهل وأسرع
 توظيف ما تعلمه يف حاالت جديدة.

  النظام التعليمي.به املدرس يفمنيز بني اسرتاتيجية التعليم والتعلم من خالل الدور الذي يلع
عد من الطرائق الفعالة ، والذي يةاحملاضر بأحد الطرائق املتبعة يف التعليم املباشر هي التعليم  مثال:

قدر استطاعة ب يف التعليم ألنه يقدم أسلوب للتواصل مع أكرب قدر من الطالب وتقدمي املعلومات
 الصفية. ، كما يزيد من قدرة املدرس على اإلدارةالطالب

رتاض غي ألنه يقوم على اف ةاحملاضر بللتعليم سلبيات ولكن هناك جمموعة كبية من ال
واقعي ملستوى فهم الطالب ويقلل التغذية الراجعة منهم. كما أن إبعاد الطالب عن عملية التعلم 

 اليت تعليملايؤدي إىل نسيان سريع للمعلومات اليت حصل عليها. ولكن هناك اسرتاتيجيات 



12 
  

 

 
 

تتضمن تعليم الطالب كيف يتعلم، كيف يتذكر، كيف يفكر، وكيف جيعل عملية التعلم أكثر 
 . وهذا ما يشي إىل مفهوم التعلم مدى احلياة.عند الطلبة متعة

لمدرس دور جديد وهو أن يكون ميسر لعملية ل انطالقاً من هذه االسرتاتيجيات يكون
ومرحية  ليةوتعريف طرائق جتعل الطالب أكثر استقالالتعلم. وأن يوظف إمكاناته وطاقاته يف إجياد 

 . للتعلم
ض علتعليمية، به يف إدارة العملية اتركز اسرتاتيجيات التعليم على دور املدرس الذي يقوم ب

االسرتاتيجيات اليت تركز على أن يكون املدرس هو ميسر لعملية  النظر عن نسبة هذا الدور.
ن أي تسمى اسرتاتيجيات تعلم. ميكن للمدرس ضمو العملية هو حمور هذه فيها التعلم والطالب 

تيجيات سرتاز على تعلم الطالب، مثال: أحد االأن يستخدم أحد االسرتاتيجيات اليت ترك
 املستخدمة يف التعليم التفاعلي هي اسرتاتيجية التعلم التعاوين.

امة املتداخلة عريس اخلاصة والدتعرف اسرتاتيجيات التدريس على اهنا مزيج بني طرق الت
ألهداف املوقف التعليمى، وأيضا يقصد هبا حركات املعلم داخل الفصل وخارجه. أى  واملناسبة

سرتاتيجية هى طرق التدريس وأساليب التدريس الّت يستخدمها املعلم لتحقيق األهداف ن االأ
 .وأحسن مستوى أفضلإىل لتالميذ للوصول عند اواألهداف السلوكيه  الرتبوية

يجية بأهنا تعلم اللغة. عّرف املعجميون االسرتات إسرتاتيجيةختتلف آراء العلماء عن مفهوم 
. وهي خريطة لعمليات التفكي، وتُعرِّف )ربيكا أوكسفورد( 3ية وإدارة املع  اركفوضع اخلطط احلر 

، وأكثر عاسرتاتيجيات التعّلم بأهنا أداة خاصة يقوم هبا املتعلم ليجعل عملية تعلمه أسهل، وأسر 
وقد عر فها )دوجالس براون( بأهنا هى  4تشويقًا و فّعالية، وأكثر استقاللية وتوجهًا حنو الذات.

اخلطط الّت حتكم معلومات معينة وتعاجلها، فهى أشبه خبطط املعركة تتنوع من خطة األخرى. 

                                                 

 .81عمر، أمحد خمتار و آخرون، املعجم العرىب األساسي، الروس، تونس، د.ت ، حرف اهلمزة ، ص  3 

 . 1م ، ص 1771دعدور، حممد، اسرتاتيجيات التعّلم، املكتبة العصرية، القاهرة،  4 
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تملة حلل مش كلة حملوتتنوع داخل الفرد الواحد، فكل فرد ميتلك حشداً عظيًما ومتنّوًعا من الطرق ا
  5ما ، مث خيتار واحدة أو عدًدا منها حلّل مشكلة معينة.

ني يتبناه التلميذ هي سلوك مع التعلم والتلخيص من الت عريفات السابقة أن االسرتاتيجيات
ختيار امن أجل الرُّقي أو النُّهوض مبستواه يف اللغة اهلدف، وأن التالميذ يتباينون يف 

قول بأهنا ن أن الحظه الباحثة داخل ُحجرات الد راسة، ومن هنا ميكننا تهذا ما االسرتاتيجيات، و 
 ة اللغوية حتسني الكفاءعمليات أو أساليب يستخدمها كل التلميذ إلجناز مهمة حمددة وذلك يف

 وتطوير األداء والعرض للمعلمني.
املعلم على  دإن الوقوف على طبيعة مفهوم الدافعية وعالقته بالتحصيل املدرسي، يساع

فهم بعض العوامل املؤثرة يف حتصيل طالبه، وميكنه يف بعض االسرتاتيجيات اليت تشجع هؤالء 
الطالب على استمرار قدراهتم ونشاطاهتم على حنو أكثر فاعلية يف جمال حتقيق أهداف تربوية 

 6متنوعة.
 

 ات تعلم اللغةالمطلب الثاني: إستراتيجي
أو  مبثابة إجراءات يتم بناءها لغرض دعم تعليم اللغة الثانيةتعد اسرتاتيجيات التعلم 

األجنابية، فمتعلم هذه اللغة يقبل على تعلمها وهو يتوفر على معرفة خاصة بلغة واحدة )اللغة 
 األم(. هلذا فهو يبدأ بطرح األسئلة والتفكي يف اللغة اهلدف.

واقع تسهم يف التعلم. لكنها يف الاسرتاتيجيات التعليم، هي اسرتاتيجيات متعلقة بالتعليم 
 7هناك أربع اسرتاتيجيات:

                                                 

 270براون، مرجع سابق ، ص  5 

 175م( ص 1771، مؤسسة الرسالة، 3الرتبوي، )بيوت، طنشوايت، عبد اجمليد، علم النفس  6 

7 Marton. W. Methods in English Language Teaching: Frameworks and Options. UK: Prentice Hall 

International. 1988. Hal: 3 
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االستقبال، هي اليت تشمل املعاجلة الصامتة للكم الداخل دون إنتاج  اسرتاتيجية -أ
 أي جمهود نطقي يف اللغة اهلدف. 

م، إهنا ة اليت تشبه عملية اكتساب اللغة األاسرتاتيجيالتواصل، هي  اسرتاتيجية -ب
نية أو األجنبية. فهي تلعب دورا مهما يف طرق التدريس اكتساب عفوي للغة الثا

حبيث جتعل متعلم اللغة األجنبية حياكي نفس الطريقة اليت يستعملها األطفال عند 
 اكتساهبم لغتهم األم.

ة هتدف إىل ات تعليمية خمتلفاسرتاتيجية إعادة البناء، وهي تركز على اسرتاتيجي -ج
النصوص  و أنشطة إعادة البناء تركز غالبا على تطوير كفاية املتعلم يف اللغة اهلدف.

 اللغوية سواء املنطوقة أو املكتوبة يف اللغة األم.
ة االنتقاء، ومن خالهلا يقوم املدرس بانطقاء ما يرغب فيه من اسرتاتيجي -د

اسرتاتيجيات من عدة مصادر. ويكفيها حسب املوقف التعليمي الذي يوجد فيه. 
إجيابيا وميكن سلبيا، ما دامت االسرتاتيجيات غي  و هذا االنتفاء ميكن أن يكون

 مبنية على تفكي واضح وسليم.

 8لقد صنف جمموعة من الباحثني من بينهم أوكسفورد االسرتاتيجيات التعلم إىل صنفني:
االسرتاتيجيات املباشرة وقد مسيت بذلك ألهنا تتطلب املعاجلة العقلية للغة، وهي ثالثة  -2

 أنواع:
االسرتاتيجيات املعرفية وهي اسرتاتيجيات تستعمل لتحصيل اللغة وتطوير نظامه،  -أ

تطبيقات شكلية على األصوات والنظام -مثل: االستنتاج والتطبيق )التكرار 
                                                 
8 Oxford, R. language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New 

York: Newbury House Publisher. 1990 dalam  

. 51حسن مالك، جملة علوم الرتبية. العدد  Search.shamaa.org./PDF/articles/MOse/SEN057Y2013/se_2013-

n57_079-084.pdf 
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رتاكيب(، إعادة ال -تعرف استعمال الرتاكيب واملفردات واألمناط اللغوية -الكتايب
تلخيص، استقبال الرسائل و ارساهلا احلفظ واإلعادة )التخزين واالسرتجاع(، ال

استعمال املصادر الستقبال الرسائل و ارساهلا(، التحليل  -)حتصيل الفكرة بسرعة
 )حتليل منطقي للقواعد و تعميمها(

اسرتاتيجيات التذكر، وهي كما يدل على ذلك امسها تساعد على إدخال  -ب
غة، ثل: اسرتجاع اللاملعلومات إىل الذاكرة من خالل التفاعل من مجاعة الفصل. م

خلق روابط فكرية وعقلية، توظيف الصور واألصوات واحلركات، الربط، وضع 
 الكلمات يف السياق املناسب، متثيل األصوات يف الذاكرة، املراجعة اجليدة

اسرتاتيجيات التعويض، مثل: التخمني بطريقة ذكية، جتاوز العوائق يف الكالم   -ج
والكتابة، استخدام القرائن اللغوية، التحول إىل اللغة األم، استعمال لغة اإلشارة، 
حتاشي التواصل جزئيا أو كليا، اختيار املوضوع، تعديل الرسالة، استخدام 

 املرتادفات
ل )أو املساعدة( وهي اليت تساعد على تعلم اللغة بدون تدخ االسرتاتيجيات غي املباشرة -1

 مباشرة للغة األم، وهي كذلك ثالثة أنواع:
( وتستعمل لإلشراف والتنظيم metacognitiveاالسرتاتيجيات امليتامعريفية ) -أ

والتوجيه النفسي للتعلم وتتطلب معرفة حول اللغة اهلدف ومعاجلة معرفية هلا، 
جتاوز راقبة الذاتية، والتقييم الذايت، واالهتمام وتركيز التعلم )وذلك: بالتخطيط، وامل

تأخي إنتاج الكالم للرتكيز على االستماع(، و تنظيم التعلم  -املعلومات املعروفة
يد غرض حتد -حتديد األهداف والغايات -التنظيم -)االكتشاف حول تعلم اللغة

 املهمة: االستماع اهلادف، احملادثة اهلادفة(
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رتاتيجيات الوجدانية أو التأثيية، مثل: التشجيع، التحرر من القلق االس -ب
لثقة الضحك(. ا -االستماع للموسيقي -التنفس العميق والتأمل -)االسرتجاع

اسيس مناقشة املشاعر واألح -بالنفس، قياس احلرارة العاطفة )االستماع إىل اجلسد
 مع شخص آخر(. وهذه كلها عوامل تؤثر يف التعلم

اتيجيات االجتماعية، وتتطلب هذه االسرتاتيجيات التعامل مع اآلخرين عن االسرت  -ج
طريق التعاون والتقمص الوجداين وطلب التوضيح والوعي بأفكارهم ومشاعرهم 

 وطرح األسئلة 

  9(O'malley & Chamot, 1990تصنيف )
ضوع املراد : هتتم بتحليل النص أو املو (Cognitive Strategiesاالسرتاتيجيات املعرفي ة ) -2

(، Elaboration(، التوضيح أو التفصيل )Rehearingدراسته، ومن أمثلتها: التسميع )
 أو املركبة.  ة(، سواء كانت املهام تعلم البسيطOrganizationالتنظيم )

(: هتتم بإدارة عملية التعلم مثل Meta Cognitive Strategies) املعرفي ةفوق االسرتاتيجيات  -1
االنتقائي على جزء معني من النص، ومراقبة الفهم أو الضبط الالستيعاب االنتباه 

(Comprehension Monitoring( وتقومي ما مت تعلمه أو التقومي الذايت )Self Evaluation .) 
(: هتتم بالتفاعل Social-Affective Strategiesاالجتماعية أو الوجدانية ) االسرتاتيجيات -9

ما بني املتعلم واآلخرين مثل: التعاون مع اآلخرين حلل مشكلة ما، املناقشة، واحلوار 
 الذات. 

إن الغرض الرئيسي من إسرتاتيجيات التعلم هو أن يتعلم الطالب معتمد على نفسه. 
 Independentهناك عدة مصطلحات تصف هذا النمط من التعلم منه متعلم مستقل )

                                                 

. كلية الرتبية بدمنهور: جامعة اإلسكندرية. ص: 1727عبد احلميد حسن شاهني. إسرتاتيجيات التدريس املتقدمة.   3
60 
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learner( و متعلم إسرتاتيجي ،)Strategic Learner( وتنظيم الذايت للتعلم ،)Self Regulated 

Learning ؛ و يستخدم هذا البحث تنظيم الذايت للتعلم. ومثال ذلك املتعلم الذي ينظم ذاته)
 يف امتام أو عمل الواجبات.

 
 Definition of  Self-Regulated)التنظيم الذاتي للتعلم مفهوم إستراتيجية لث: المطلب الثا

Learning ) 
ولسون  10.التعلم يف التنظيم الذايتللتنظيم و  النموذج العام تطبيقهو  التنظيم الذايت للتعلم

(Wilsonيقول بأن ) تخدمها الفرد إلكمال اليت يس التعلم إسرتاتيجية هي التعلم الذايت إسرتاتيجية
 املعتقدات، و قوة الفكر عنده. يدرك الفرد ميت يعملالواجبات األكادميية من خالل املثابرة، و 

 11.إلكمال الواجبات الشيئ أي التعلم و أكثر نشاطا يف حبث املعلومات من مصادر متنوعة
أيضا تطلب من الطالب القيام بالواجبات الّت كلفه هبا  سرتاتيجيةإضافة إىل ذلك هذه اإل

مراد من التنظيم الذايت للتعلم يركز على عملية استباقية كاستجابة الطالب وهي حماولة  12املدرس.
 13اإلجناز يف التعلم.

نظيم الذايت تحيدث تغييات كبية يف سياق علم النفس الرتبوي، وميثل هذه التغي ظهور 
ة و احلديث لبحوثن جمال مركز ل(. فهذه اإلسرتاتيجية تكو Self Regulated Learning) للتعلم

 هارةحمتاج بصورة الرغبة وامل التنظيم الذايت للتعلمف  14احلاضر. ناأساس إجراء التعليم يف عصر 
                                                 
10 Wolters C.A., Pintrich, P.R.& Karabenich, S.A. 2003. Assesing Academic Self-Regulated Learning. 

Makalah untuk Conference on Indicators of Positive Development: Devinitions, Measures, and 

Prospective Validity. Washington, 12-13 Maret 2003 
11 Wilson. 1996. Learning to Teach. New York: McGraw Hill Companies, Inc 
12 Loyens, S. M.M., Magda, J.,& Rikers, R.M.J.P. 2008. Self Directed Learning in Problem Based 

Learning and Its Relationships with Self Regulated Learning. Journal Educations Psychology Rev 20, (2): 

411-427 
13 Zimmerman. 2008. The Effect of Self Regulated Learning for Tasks of Varying Difficulty. Journal 

Education Psychology. 78, (5): 476-486 
14 Pintrich, P.R. 2000. The Role of Motivation in Promoting and Sustaining Self-

Regulated Learning. International Research, 31. hal: 459-470 
Reynolds, W.M & Miller, G.E. 2003. Current Perspective in Educational Psychology dalam W.M 

Reynolds & Miller, G.E (Eds.) Handbook of Psychology: Educational Psychology. Hoboken, NJ: Wiley 
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، يساعد الطالب يف إدراك أفكارهم أن لتعليملوبسبب ذلك البد  15.للوصول إىل اهلدف والنجاح
ب الأفكارهم، ويباشر دوافعهم للوصول إىل اهلدف املرجو. هذه كلها هتدف إىل وجود كفاءة الط

 يف تعلم الذايت.
تعليم ير والتنمية، فقد أدخلت تقنيات كثية يف جمال الو التعليم هو أساس عملية التطإن 

لتحسني جودة العملية التعليمية وتطويرها، حيث تؤكد االجتاهات الرتبوية احلديثة على ضرورة 
لياته بالتعلم الذايت وآاالهتمام باملتعلم وحاجاته وميوله وقدراته، ذلك من خالل االهتمام 

يثة حيث يتعلم استقباال هلذه االجتاهات احلد التنظيم الذايت للتعلماسرتاتيجية ظهور  املختلفة.
 إلسرتاتيجيةاالطالب بالوعي واالدراك ومعرفة هدفهم الذايت يف التعلم، وحيرك يف تطبيق هذه 

 الدوافع والكفاءة الذاتية. 
والبناءة  طاالنش افرتاض( 2 16:ظيم الذايت للتعلمتنالافرتاضات يف ضمن هناك أربع 

(assuming an active and constructiveيبين الطالب .) ن اإلسرتاتيجية م بنشاط الفهم، واهلدف، و
ن ويف هذه احلالة ميكن للمعلم أن يساعدهم بتكوي. املعلومات واملعارف يف البيئة و أفكارهم

م يف التعاون عليه ( حيت يسهلcommunity learningاجلماعي )طناعية، مثل التعلم االصالبيئة 
 assuming the potential toالسيطرة ) افرتاض القدرة على( 1. الكفاءةواملشاركة يف تنمية الدافعية و 

control فع أنفسهم داب، و ةوتنظيم أجزاء معينة من املعرفاملراقبة، والرصد،  على(. يقدر الطالب
ومعايي  اهلدف ( افرتاض9مناسب خبصائص البيئة إذا كان ذلك ممكنا. الطريق ويسلكون 

(Assuming the purpose, criteria, standardsهذا اال .)هل العملية  السؤال فرتاض يستخدم إلدراك
لوسيط ا هو التنظيم الذايت للتعلمنشاط  أن ( افرتاض0املعايي تتغي.  تإذا كان ينبغي أن تستمر

، ةاملعرف هيف التنظيم الذايت للتعلماألداء احلقيقي.  أو واإلجناز خصائص السياق و الشخصية بني
 بل اإلجناز. والسياق الشخصية بنيو الدافعية، والسلوك عند طالب، كوسيلة 

                                                 
15 Blumenfeld, P.C & Mark, R.W. 1997. Motivation and Cognition. Dalam H.J Walberg & G.D Hartel 

(Eds.) Psychology and Educational Practice. Barkeley CA: McCutchan. hal: 79-106 
16  Wolters C.A., Pintrich, P.R.& Karabenich, S.A. 2003. Op cit, 12-13 Maret 2003 
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وق املعريف، ف إماجة حيوية املشاركة طالب يف در العند  التنظيم الذايت للتعلميتصور 
اء على بن ما لهسرتاتيجية اليكفى ب الذي يستخدم هذه االالطال 17والدافعية، وسلوك التعلم.

 knowledge and(، املعرفة و الرصد يف اسرتاتيجية التعلم )knowledge to build upon) املعرفة

monitoring learning strategyةرفيفع نفسه الستخدام اسرتاتيجية فوق املع(، بل البد عليه أن يد 
(metakognisi لبناء الفهم ).18عن املواد املدروسة 

ون بأن يوضع هدف التعلم عند الطالب ليكوبناءة  هي عملية نشطة سرتاتيجيةهذه اال
  يتم توجيه، والدافعية، والسلوك، مثةعرفوالسيطرة على املاحملاولة عند الطالب للرصد والتنظيم، 

 19لتحقيق األهداف وتكييفها وفقا لسياق البيئة. ليستوعب التعلمكل شيء، و ل الطالب
مببادرة  هو التعلم الذي حيدث التنظيم الذايت للتعلمن املعلومات السابقة فانطالقا م

(initiative ،من الطالب الذين لديهم القدرة على استخدام األفكار، واملشاعر، واالسرتاتيجيات )
هذه  ة جدا لبدء وجودمهمالطالب تصبح  و السلوك اليت هتدف إىل حتقيق اهلدف. مبادرة

 أكثر(، عادة لديهم dynamicالطالب الذين ينشطون ومعهم اإلبداعية، والدينامية ) أنالقدرة. 
متيل اىل   للتعلمالتنظيم الذايتأن استخدام اسرتاتيجية ب القولبادرة للقيام بأنشطة، لذلك ميكن امل

دف هلالديه  إذا كان الطالب أناملواصفات، ط. بسبب هذه اعرض السلوك الديناميكي والنش
األهداف. لك تاألفكار واملشاعر واالسرتاتيجيات، والسلوك لتحقيق حياول ، يف التعلم املرجو
ود رأس املال ومهمة جدا يف وج هلمالطالب الذين يركزون اهتمامهم على اهلدف التعليمي وأن 

 عملية تعلم الطالب الفعالة.
ة سرتاتيجية هي الوعي يف العالقة بني عمليالطالب الذي يستخدم هذه اال اتز يمممن 

ميية. وقد متيز هداف األكاداألاإلدارة أو التخطيط ونتيجة التعلم ، واستخدام اسرتاتيجية لتحقيق 

                                                 
17 Zimmerman, B.J. 1989. A Social Cognitive View of Self-Regulated Academic Learning. Journal of 

Educational Psychology, 3. hal: 329 
18 Pintrich, P.R. & DeGroot, E.V. 1990. Motivational and Self-Regulated Learning Components of 

Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82 (1). hal: 33-40 
19 Pintrich dalam Wolters C.A., Pintrich, P.R.& Karabenich, S.A. 2003. Assesing Academic Self-

Regulated Learning. 
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استقالل الطالب من خالل جهود الطالب لبدء تنظيم أنفسهم بشكل استباقي يف اإلعداد أو 
 وقت، واحلماسة، واحملاولة.التخطيط، وإدارة ال

جدانية الو  املعرفية وأي  الشخصية جوانب متعددة األبعاد وتشمل هو عملية التعلم
 نم ا واحداجانب ليس تنظيم الذايت للتعلمواملراد من هذا أن  20السياقية.والسلوكية و  والعاطفية

يف عملية  اركتش املعقدة اليت شخصيةختلف جوانب مل تضافر اجلهود ولكن الشخصية، مظاهر
 األداء األكادميي مهارة أو القدرة العقلية ليس وهو 21الذي حييط. السياق فضال عن، التعلم

(academic performance skill) يف م العقليةقدراهت حتويلعلى  املتعلمني لدى التوجيه هو عملية، بل 
حيدث  السرية اليت لب استباقية بطريقة أنفسهمب الطالب كنشاط التعلم يعترب. املهارات األكادميية

واملشاعر فكار لأل الذايت للتنظيم هذا النوع من التعلم للتدريس. يشي بسبب التفاعل هلم
 22هداف.األتحقيق ل اليت هي موجهةالسلوكيات و 

 definition of student's self regulated learning involve three features: their use 23قال زمييمان:

of self regulated learning strategies, their responsiveness to self oriented feedback about learning 

effectiveness, and their independent motivational processes. 
فعالية يف  وعيال لديهمجتعل لطالب ل هذه اإلسرتاتيجيةاستخدام أن فيمكننا أن نقول ب

 ونتائج يطاإلعداد أو التخط لعالقة بنيا عن فهمطبقوها ولديهم ال اليت التعلم اسرتاتيجيات
جبانب ذلك و األكادميية.  هدافاأللتحقيق  استخدام تلك االسرتاتيجيات فضال عن تعلمهم،

 يشاركو سه نف طالب ألن يبدأ و يديرال حماولةحيث يتصور يف ظهور  الطالباستقالل وجد ي
 يف اجلهود. والرغبة، واليقظة واحلماس وتوقيت إعداد بفاعلية يف
 

                                                 
20 Zimmerman, B.J. 1989. A Social Cognitive View of Self-Regulated Academic Learning. Journal of 

Educational Psychology, 3, hal: 329-339 
21 Zimmerman, B.J. 2002. Becoming A Self Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice. 41 

(2), hal 64-70 
22 Zimmerman, B.J. 2002. Becoming A Self Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice. 41 

(2), hal 64-72 
23 Zimmerman, B.J. 1990.  Self Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview. 

Educational Psychologist. 25 (1), hal 3-17 
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 (The Process of Self-Regulated Learning) مراحل التنظيم الذاتي للتعلمرابع: المطلب ال
 ،(self observation) الذاتية املراقبة هي: 24،مراحلثالث له  تنظيم الذايت للتعلمإن ال

 (.self reaction)  الذايت والتفاعل ،(self judgement) الذايت واحلكم
 25.الشخص سلوك من معني انبجب االهتمام( هي elf observations) الذاتية املراقبةأما 

 األداء لتحسني شخصال و يدفع حتفيز وميكن، التقدم تصور إىل سيؤدى الذاتية راقبةامل يتم عندما
 ون عنديفاجؤ  غالبا األكادميية املشاكل من يعانون الذين الطالب .به قام ما تغيي خالل من

 لدراسةا لوقتا من الكثي أنفقت قد ا، وهم ال يشعرونهب القيام مت اليت األنشطة عرفتهم عنم
 حتفيز كنمي املعرفة هذه .مهجورة اتواجبالتزال  ال نفس الوقت يف و األكادميية غي ألنشطةل

 م.عاداهت لتغيي الطالب
 إىل يشي الذي( self observation) الذاتية املراقبةقريب ب (self judgement) الذايت احلكم

 نوعهو  الذايت احلكم أو الذايت التقييم يتأثر أن مكنامل من. عيارامل مع احلالية النتائج بني املقارنة
 ارمعي حتديد يتم. املعيارية أو املطلق حيث من املعايي عن التعبي وميكن .املستخدمة املعايي وأمهية
 اللخ أو الواجب املهمة إكمال حياول الذي الطالب املثال سبيل على ،(standar mutlak) مطلق
 املعيارية املعايياسة. أما الدر  بفرصة حمدود الواجب إلكمال الوقت توفي يتم اسة.الدر  فرصة

(standar normatif) أن حياولالذي  طالبال املثال سبيل على، اآلخرين إجنازات إىل استنادا 
 اآلخرين مع نفسال داءأ ومبقارنةتتعلق بالبيئة.  املعيارية املعاييف واجبات.ال ليعم من أول يكون

 الذايت التقييم ةعملي يف االجتماعية املقارنات وتستخدم. السلوك يف دقتها لتقييم احد يساعد
 26.واضحة غي أو تأثي أي هلا ليس مطلقة معاييانت كإذا  

                                                 
24 Bandura. 1986. Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. 

Englewood Cliffs, New York: Nj. Prentice Hall 
Kanfer&Gaelick dalam Schunk, D.H.&Zimmerman, B.J. 1997. Op cit. 32 (4), hal 195-208 
25 Schunk, D.H.&Zimmerman, B.J. 1997. Social Origin of Self-Regulatory Competence. Educational 

Psychologist 32 (4), hal 195-208 
26 Schunk, D.H. 1996. Goal and Self Evaluative Influence During Children’s Cognitive Skill Learning. 

American Educational Research Journal. 33. Hal 359-382 
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 نساناالو  حرتاماليت ينظرون باال وظيفتهم واجبات من تقدمامل احلكم إىل مييلون البشرأن 
 مع الشخص ءأدا ومبقارنة ا.هحيب ال اليت األشياء عن املهارات لتحسني جهوده ركزي أن ميكن ال

 حيفظبد أن ال الذي الطالب. مثل حتقيقه مت الذي التقدم حول املعلومات رتوف املعيار مستوى
 حفظ على اقادر  بأنه يعرف كان إذا احملدد املوعد قبلينجح  يكون قد األسبوع، يف مفردة 97
 27مفردات يف اليوم. 27

 نأ واحدة التقييمية تصنيع استجابة هو ( الذيself reaction)  الذايت التفاعلوالثالث هو 
 .قبول أو مردود، ميكن أو الميكن حتقيقهسيء، م أو جيد شيء املثال سبيل على اإلجراءات تقرر

 ةفريد ومسامهة الذايت التنظيم من أساسي جانب هي (evaluative reaction) فعل ردالتقييم عن 
هم. دمتق حول الطالب املعتقدات فعل تشمل ردالتقييم عن  28.االجتماعية املعرفية النظرية من
 self)الذاتية  فاءةالك، ولرتقية األهداف لتحقيق رجاءا معا هدف حنو تقدم حتقيق يف الطالب ثقة

efficacy ).29والدوافع 
 على قادرون أهنم من واثقني الطالب كان حيصل إذاوهذا  السليب التقييمإن الدافع اليفقد 

فعالية. وبالعكس  أكثر اسرتاتيجيات استخدام أو التعلم بشدة اجلد خالل من املثال سبيل على زيادته،
 وال نجاح،ال على القدرة لديهم ليس أهنم يعتقدون الطالب انك إذا املنجز العمل يعزز ال الدافع
وهذه املراحل  30.فعالية أكثر اسرتاتيجيات استخدام أوالتعلم  حتسني على همساعدي أن ميكن

 يعترب أفعاله، طالبال يالحظ عندما. البعض بعضها مع تتفاعل تنظيم الذايت للتعلمال الثالث من
 لىع تنظم الفعل وردود قييمالت تقييم.ال على( reaksi) فعل مث رد اهلدف معايي أساس على

 31، وهذه املراحل الثالث تتعلق أيضا بالبيئة.التالية اإلضافية املالحظات مستوى
                                                 
27 Schunk, D.H.&Zimmerman, B.J. 1997. Social Origin of Self-Regulatory Competence. Educational 

Psychologist 32 (4), hal 195-208 
28 Bandura. 1986. Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood 

Cliffs, New York: Nj. Prentice Hall 
29 Schunk, D.H. 1996. Goal and Self Evaluative Influence During Children’s Cognitive Skill Learning. 

American Educational Research Journal. Hal 359-382 
30 Schunk, D.H.&Zimmerman, B.J. 1997. Social Origin of Self-Regulatory Competence. Educational 

Psychologist 32 (4), hal 195-208 
31 Zimmerman, B.J. 1989. A Social Cognitive View of Self Regulated Academic Learning. Journal of 

Educational Psychology, 3, hal 329-339 
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 من ملساعدةا طلبي رمبا ةالضعيف ةمراحل يف يزال ال همتعلم تقدم يرون الذين الطالب
لطالب ، حيث يستخدمها اأفضل اسرتاتيجيات تعلم على الطالب ساعدي قد واملعلم املعلم.

 الذايت التنظيم من اجلوانب لتلك الديناميكي التفاعلة. كادمييلرتقية كفاءهتم و ألداء واجباهتم األ
(Regulated-Self)  32.الذايت التنظيم قدرة لعملية أساسية حملةهو 

 دائرة يف خصش من الناشئة والعمل والشعور، التفكي، يه تنظيم الذايت للتعلمعملية ال
  33دف الذايت.اهل قيقحت على الفعل ردود تأثي أداء على ترتكز وكلها باستمرار واملتغية التخطيط

 لتعلم الطالب هتوج ،التعلم أنشطة عملية يف تنظيم الذايت للتعلمال إسرتاتيجيةتطبيق 
 ات:خطو ثالث  يتضمن منوذج استخدامكيفية 

 
 

 التخطيط خطوة  -أ
 تتصالن، مها: فئتان هناك التخطيطخطوة يف 

                                                 
32 Schunk, D.H.&Zimmerman, B.J. 1997. Social Origin of Self-Regulatory Competence. Educational 

Psychologist 32 (4), hal 195-208 
33 Zimmerman, B.J. 2000. Attaining Self Regulated Learning: A Social Cognitive Perspektif. Dalam M. 

Boekarts, P.R. Pintrich,& M. Zeidner (Eds). Handbook of Self Regulation. San Diego, CA: Academic 

Press 

plan it
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 ختطيطأو  وضع و األهدافهذه الفئة حتديد  تشمل، (task analysisاملهمة ) حتليل (2
 التعلم نتائج يدحتد أو األهداف حتديد بأهنا تعريفها أن نقول يف ميكنو  سرتاتيجياتاال

 .الطالبها ققحي الّت 
 ختطيطو املهمة  حتليل(. أن self motivation beliefs) الذاتية والدوافع املعتقدات (1

 self) الذاتية الكفاءةتشمل  الذاتية والدوافع املعتقدات من أساس سرتاتيجياتاال

efficacy)، النتيجة توقع (outcome expectation ،)تقييمأو ال اجلوهرية الفائدة (valuing ،)
 توقع. وأما ألهدافا حتقيق يف وثقة املرء بنفسه متيل إىل الذاتية الكفاءةواهلدف املرجو. و 

 .إجنازه متقد  امم النتيجة حتقيق يف الفرد توقعاتمتيل إىل  النتيجة
 

 (Performance & Volitional Controlاإلرادية ) والسيطرة خطوة األداء -ب
 :يلي كما هي األداء مرحلة يف عناية إىل حتتاج اليت األشياء

 عليمالتتعليمات  يدور حول النفس على السيطرةعملية (. self controlالتحكم الذايت ) (2
الواجبات،  اسرتاتيجية، االهتمام تركيز(، imagery) الصور(، self instruction) الذايت

 األهداف يقتحقل اجلهود حتسني الواجبات، و هيجتو  يف الرتكيز على طالبال مساعدة
 .احملددة

 وانبجل الفردي البحثمتيل إىل  الذاتية املراقبة(. عملية self observation) الذاتية املراقبة (1
 خطيطالت مرحلةيف  اهلدف حتديدمنها.  الناجتة، و احمليطة األحداث، و األداء حمددة من

 .احمليطة واألحداث حمددة عمليات على كزمر  اهلدف ألن الذاتية املراقبةسهل ي
 
 

 (Self Reflection) الذات انعكاس خطوة -ج
 :التالية األنشطة الذايت التأمل مرحلة وتشمل
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 وشرح هدافاأل حتقيق يف طالبال األداء عرض( على self evaluation) الذايت التقييم (2
 .حتققت اليت النتائج من ممه بالسب

 وغالبا طالتخطي مرحلةيف  راملستمر يؤث الذايت التفاعل .(self reaction)  الذايت التفاعل (1
 .حتققت اليتلألهداف  املستقبل األداء على تأثي هلا

 ،السرتاتيجيا دفاهل يكون أن تنظيم الذايت للتعلميف الالذي له قدرة  الطالب خصائص
 حتمل على الطالب عتشج تنظيم الذايت للتعلمالقدرة يف  .34التعلم يف أو املستمر الثابتةإما 

 عملية أثناء حتدث اليت علقةتامل واألسئلة املفاهيم تفسي أو سبب عن الوعيب تعلمهم مسؤولية
أنفسهم. لذلك، ب ايواجوهن اليت للمشاكل وحلول هبم اخلاصة التعلم مفاهيم الطالب يبين .التعلم

 طوال لتعلما اسرتاتيجياتو  الدوافع  تنظيمأو معلم بل  حماضر على فقط عتمد الطالبي ال
 م.حياهت

 

 
 
 

                                                 

34 Purdie, N., Hattie, J., & Douglas, G. 1996. Student Conception of Learning and Their 

Use of Self Regulated Learning Strategies: A Cross Cultural Comparison. Journal of 

Educational Psychology, 88 (1), hal 87-100 

خطوة التخطيط

خطوة األداء والسيطرة 
اإلرادية

خطوة انعكاس 
الذات
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 Components of Self-Regulated) خامس: عناصر التنظيم الذاتي للتعلمالمطلب ال

Learning) 
، علمتنظيم الذايت للت ينطوي عليهاعناصر وهناك ثالثة  .متعددة األبعادالتعلم هو عملية 

 35وهي كما يلي:
 (self regulation of cognitionللمعرفة ) التنظيم الذايت (2

تخدام جمموعة اسو  تعلم،القدرة على رصد عملية ونتائج ال يه ةملعرفا تنظيم القدرة على
، وحتديد اجباتأو الو  املهام حتليل شمل األنشطةتو  .متنوعة من االسرتاتيجيات للتعلم والتذكر

 بأن الطال .التعلم اسرتاتيجيات وضبط النتائج رصد، التعلمحتديد اسرتاتيجيات التعلم، و أهداف 
لتكرار ا، لقيعم الدرس يف املواد ملعاجلة يكون إجيابية املعرفية االسرتاتيجيات لديه الذي

(rehearsalإل ،)مفصلة  جراء(elaborationل ،) بطال. بالعكس الجيدا تنظيما تعليميةال واداملتنظيم 
 ضحلة عاجلةمب تعليميةال املواد فهمي سوفالضعيفة أو السلبية  املعرفية االسرتاتيجيات لديه الذي

(shallow processing.أو جمرد احلفظ ) 
 (self regulation of motivation and emotionوالعاطفة ) التنظيم الذايت للدافع (1

 اليت العاطفية فعلال وردود والدوافع الةاحل لرصد تعديلهو والعاطفة  للدافع الذايت تنظيمال
، األهدافب اإلتقان هريظ سوف جيابيةاإل االسرتاتيجية لديه الذي طالبفال .التعلم يف اجلهد تدعم

 لديه الذي الطالب بالعكس .التعلم على قادرا(، يرى أنه self talk) احلديث النفسب صدوير 
 أنه يرى، و تشائمم، وهو فقط نتيجةالمثل  املؤقت عنده هدف السلبية أو الضعيفةاالسرتاتيجية 

 (.learned helplessnessمن نفسه )يائس ، و التعلم على غي قادر
 (self regulation of behaviorللسلوك ) التنظيم الذايت (9

                                                 
35 Zimmerman, B.J. & Martinez Pons, M. 1988. Development of AStuctured Interview for 

Assesing Student Use of Self Regulated Learning Strategies. American Journal of 

Educational Psychology. 23, hal 614-628 
Riveiro, J.M.S, Canabach, R.G, dan Arias, A.V. 2001. Multiple Goal Pursuit and Its Relation to 

Cognitive, Self Regulatory, and Motivational Strategies. British Journal of Educational Psychology, 71. 

Hal 561-572 
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 الوقت، مثل: لفةاملخت املوارد وختصيص ترتيب، و رصدال على القدرة هو للسلوك الذايت التنظيم
 الطالب .التعلم مستوياتيف  والكفاءة الراحة من قدر أقصى لتحقيق الالزمة واملواد والعمل،

 استخدام وإدارة ،الوقت ختطيط إىل للحاجة الوعي من يتبني اإلجيابية االسرتاتيجية لديه الذي
 .رتخاءواالس الطعام وتناول ،بالراحة االهتمام وإيالء ه املناسبمكان يف والعمل ،امنظم الوقت

بعمل  اليهتم و الوقت، مينظ ال السلبية أو الضعيفة االسرتاتيجية لديه الذي الطالب وبالعكس
 بالنظام. لعدم اهتمامه ليلة كل ينام ال و هو الطعام، وتناول للراحة اهتماما ويلي الو  ،واجباتال
 

 مهارة الكتابةالمبحث الثالث: تعليم 
صعوبات التعلم شائعة جدًا و هي ترتاوح بني صعوبات بسيطة إىل صعوبات مركبة و 
أكثر تعقيدًا و حتدياً. لكي نطور قدرات الكتابة عند الطالب ليس بالضرورة إجبارهم على 

 36الكتابة و لكن ميكن إكساهبم تلك املهارة.
الكتابة ليست نشاطا سهال أو فطريا، بل هي نشاط مكتسب قوامه الدراسة والتعلم 
والدربة واملران واخلربة، وتتطلب جهدا ذهنيا واعيا وقدرة تعبيية وفكرية ناضجة. و الكتابة مرتبطة 
بالتفكي، فإذا أردنا أن نعلم التالميذ كيف يكتبون بوضوح وكفاءة يف مهارة، فال بد أن يفكروا 

، وعملية الكتابة لوختي قوة، ولكي يكتبوا يف قوة وختيل البد أن يفكروا بمهارة وكفاءةبوضوح 
ثالثة أمور رئيسية يف تعليم وتعلم الكتابة  37تسي هكذا فكر مث اكتب..واكتب وأنت تفكر.

 38هي كما يلي:
 الكتابة بشكل يتصف باألمهية واجلمال ومناسبته ملقتضى احلال (2

                                                 

36 http://www.arabic-teacher.com/ArabicSkills/كيفية تشجيع األطفال و مساعدهتم على تعلم مهارة الكتابة  
 . القاهرة: دار الشفافتدريس الفنون اللغة العربية. 2332على أمحد مذكور.  37 

تطوير املواد التعليمية ملهارة الكتابة اإلبداعية يف ضوء الشعر العريب أطروحة الدكتوراه . 1729عطا يف حليمي.  38 
 احلكومية ماالنج. ماالنج: جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية
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 من حيث اهلجاء وعالمات الرتقيم واملشكالت الكتابية األخرىالكتابة السليمة  (1
 الكتابة بشكل واضح وسليم (9

تبدأ كل  39ميكن باستخدام املدخل الشفوي. للناطقني بغيهاتعليم مهارات اللغة العربية 
ميكن مده وإطالته باالستفادة من باقي مهارات الوحدة، وكل مدخل من وحدة مبدخل شفوي 

حوارات  يفتعلمه الطالب يف الوحدة السابقة ويرتقي بالطالب ويصعد به  املداخل يتسلم ما
جديدة، وهكذا يتعلم الطالب جديدا يف كل وحدة مع مراجعة ملا سبق ومتهيد ملا سيأيت، ومن 
مجلة املداخل والوحدات ترتىب يف الطالب املهارات املطلوب تعلمها يف املستوى. وتتنوع احلوارات 

ائر ة بني الطالب والطالبات مع االستعانة بالصور، للتأكيد على الفرق بني ضميف املداخل الشفوي
املؤنث واملذكر الواردة يف احلوار، وكلما تعلم الطالب حوارا جديدا جيب أن يضاف احلوار القدمي 

ي أننا البد أن غ للناطقني بغيهاإليه، وعلى املعلم أن يدرك أن التكرار مهم جدا يف تعليم اللغة 
لنا وطرقه كلما أمكن، مع مالحظة أننا كلما أطالتدريس  دفع امللل من التكرار بتنويع أساليبن

 ،احلوار مع طالب اكتسب ذلك الطالب الثقة يف نفسه، ومتكنت آلية اللغة من قلبه وعقله
وباستخدام املفردات الوظيفية وتنويعها تتحقق آلية احلوار واملناقشة من األيام األوىل ويتم التواصل 

طالبه، وكذلك بني الطالب بعضهم البعض، وفيما يلي سنوضح كيفية تدريس و بني املعلم 
 املفردات الوظيفية، وكيف نوظفها شفويا وحتريريا؟

يا. إن الكلمات ليم املفردات الوظيفية وتوظيفها شفو ويأيت بعد ذلك اخلطوة الثانية يعىن تع
املصورة يف املفردات الوظيفية يسهل على املعلم تعريف الطالب عليها شفويا، وتعويدهم على 

و حسب أ مساعها يف مواقف خمتلفة وبآليات متغية بالسؤال الشفوي عنها هبذا وهذه وهل هذا؟
رب وال حيتاج املعلم إىل الرتمجة ألن الصورة تع مات،التعليمات املذكورة مع كل جمموعة من الكل

 عن املعىن املطلوب.

                                                 

 ني بغيها،للمبتدئني من الناطقتعليم مهارات اللغة العربية حممد حمي الدين أمحد و األستاذة فردوس أمحد جاد،  39 
http://www.arabic-teacher.com 
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بعد أن مت اخلطوة الثانية مما قد سبق مث خنطو إىل تعليم توظيف املفردات حتريريا. وبعد 
االنتقال من املرحلة الشفوية يف املدخل الشفوي ويف املفردات الوظيفية، ننتقل إىل مرحلة توظيف 

مع الرتكيز على مهارة الكتابة أوال بأمر الطالب باإلجابة عن  ب توظيفا مهارياما تعلمه الطال
رأ املعلم السؤال يقاألسئلة يف الكتاب، وبعد اإلجابة يتدرب الطالب على كل تدريب شفويا، ف

ويأمر الطالب باإلجابة شفويا، مع مالحظة تبديل الطالب مث يطلب من كل طالبني متثيل احلوار 
واألخر جييب قائال: تبادل احلوار مع زميلك. وعندما يرى أن الطالب قد انتهوا فواحد يسأل 

يتأكد من التبديل بني السائل واملسئول، وميكن للمعلم أن خيتار طالبا من بداية الفصل وطالبا 
من آخر الفصل مث يطلب منهما تبادل السؤال واإلجابة لكي يسمع باقي الطالب جيدا، وبنفس 

 قة ميكن االنتهاء من باقي التدريبات.الطريقة الساب
إن كثرة االستماع املركز والتكرار للكلمات املفردة، نوع من التدريب الشفوي، ويساعد 

ية، وهذا ما لفة جتاه األصوات العرب، وخيلق اإلةيف نفس الوقت على احلفظ بطريقة غي مباشر 
بل ال ب الذي مل يسمع كلمة من قسنحتاج إليه عند تعليمنا مهاريت القراءة والكتابة، فالطال

يشعر بالراحة عند قراءهتا، بل قد ال يستطيع قراءهتا أصال فضال عن كتابتها، أو استخدامها، 
ن خالل لفة جتاه املفردات مومن هنا نرى ضرورة تقدمي املدخل الشفوي، وتقدمي االستماع واإل
ات حمل توظيف حنوي للكلموسائل مصطنعة تؤدي إىل أهداف مرجوة مستقبال، وهذا يتأتى ب

الدراسة حبيث يتآلف الطالب مع الكلمات املفردة عند وضعها داخل اجلملة، فسماع الطالب 
للكلمة املفردة خيتلف عن مساعها نفسها داخل مجلة، وآلية التوظيف النحوي جيب أن تكون 

الشفوي  دخلتدرجيية وحسب ما تعلم الطالب من آليات شفوية، أو قل حوارية كما كان يف امل
 سابقا.

وندخل إىل املهارة اآللية يعىن تعليم النحو الوظيفي. إن مصطلح النحو الوظيفي هو 
جمموعة القواعد اليت تؤدي الوظيفة األساسية للنحو، وهي ضبط الكلمات ونظام تأليف اجلمل 

ب املبتدئ طالما يهم الفليسلم اللسان من اخلطأ يف النطق، ويسلم القلم من اخلطأ يف الكتابة. 
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من النحو العريب هو دوره يف استقامة اللغة، واستقامة اللسان وجتنيبه اللحن واخلطأ، وصنع اآللية 
اللغوية اليت هنتم هبا اهتماما بالغا يف هذا الكتاب. والطالب غي العريب املبتدئ حيتاج من النحو 

مائر امللكية، دعي إضافة بعض ضما ُيساعده على االنتقال بني الضمائر املذكرة واملؤنثة، وما يست
وبالقدر الذي ال يشعره باحلاجة إىل معرفة مصطلحات حنوية، وبدون التوغل يف شرح مستفيض، 
بل بطريقة آلية قد ال حيتاج الطالب خالهلا إىل السؤال عن السبب، وخلق اآللية النحوية بالتعويد 

ا املعلم جيريها جابة أوال وبعد أن يراجعهوالتكرار، ومعظم التدريبات النحوية وظيفية حتتاج إىل اإل
 شفويا كما حدث يف توظيف املفردات.

 مفهوم الكتابةالمطلب األول: 
الكتابة لغة: مصدر كتب إذا خط بالقلم، و مجهع، و ضهم ، و خاط. أما اصطالحا 

الكتابة  40فهي نقوش خمصوصة ذوات أصول هبا تعرف الكتابة بالصحة، و يقال هلا فن احلروف.
ن عن . واملعىن االصطالحي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسايف اللغة تعين اجلمع والشد والتنظيم

 41أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه.
للغة العربية ا هارات األربع يف تعلماملوذهبت الباحثة بأن الكتابة يف هذا البحث تعىن احدى 

ابة بشكل الكت الكتابة السليمة من حيث اهلجاء وعالمات الرتقيم وأي باهلدف صحة الكتابة 
 . واضح وسليم

الكتابة مرحلة متقدمة من مراحل تطور احلضارة اإلنسانية، وتعترب مفخرة العقل البشري، 
خيه رتع الكتابة بدأ تار وأعظم ماأنتجه عقل اإلنسان، وال نغايل إذا قلنا: إن اإلنسان حني اخ

 احلقيقي.

                                                 

. اللغة العربية مستوياهتا و تطبيقاهتا. األردن: دار املناهج للنشر والتوزيع. ص: 1773عطية، حمسن علي.  40 
121 

، 2331رياض: دار املسلم للنشر والتوزيع،  املهارات اللغوية ماهياهتاوطرائق تدريسها،امحد فؤاد حممود عليان،  41 
 256ص 
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 42وميكن إبراز أمهية الكتابة فيما يلي:
 أهنا جزء أساسي للمواطنة، وشرط حملو أمية املواطن (2
 أهنا أداة رئيسية للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم وخواطرهم (1
 أهنا وسيلة اتصال بني أفراد البشر باملؤلفات واخلطابات وغيمها (9
أهنا أداة اتصال احلاضر باملاضي، والقريب بالبعيد، ونقل املعرفة والثقافة اىل املستقبل إذ  (0

أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خربات األجيال ببعضها، كما أن 
 اختالف الكتابة يقطع جسور االتصال، ويقطع جذور الثقافة واحلضارة

 أهنا أداة حلفظ الرتاث ونقله (5
 ادة وتسجيل للواقع واألحداث والقضايا تنطق باحلق وتقول الصدقأهنا شه (6
 أهنا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعبي عما جيول خباطره (1

 
  43أنواع الكتابة

الكتابة اإلبداعية: ويُطلق عليها الكتابة الفنية، وهي عبارة عن تعبي عن املشاعر  (2
ح ة بألفاظ وعبارات منّسقة تسمواألحاسيس واالنفعاالت الشخصّية وجتارب إنسانيّ 

للقارئ التفاعل مع الكاتب، وهي أسلوب ابتكاري وتأليف ختتلف من شخص آلخر 
ع حسب ظروفه ومهاراته وخرباته وقدراته اللغوية، وغالباً ما تبدأ بالفطرّة، مث تتطّور باالطال

ابة اإلبداعية لكتوالتدريب، أي أّن هذا النوع من الكتابة حيتاج موهبة، ومن األمثّلة على ا
  .نذكر: تأليف القصص، وكتابة الشعر، واخلواطر، واملقاالت، وغيها

                                                 

 256امحد فؤاد حممود عليان، املرجع نفسه ص   42 

 أنواع الكتابة http://mawdoo3.com ،هايل اجلازي 43 

http://mawdoo3.com/
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تضيه الكتابة الوظيفية: ويُطلق عليها أيضاً الكتابة العملّية، وهي طريقة للتعبي الرمسي ملا تق (1
احلاجة الوظيفية، مثل املراسالت الرمسية واحلكومية، والتعليمات واإلرشادات واملذكرات 

 واإلعالنات، وهذا النوع ال حيتاج ملوهبة بل بالتدريب والعلم بأساليب الكتابة الوظيفية
 

 تدريس الكتابة -أ
إن املعلم اجليد هو الذي يعرف أحسن الطرق وأكثرها جناحا يف إفهام الطالب الدرس 

البه يف طاو الفكرة اليت يريد توصيلها. وطريقة التدريس تعين األسلوب الذي يتبعه املدرس مع 
 44عرض الدرس والوصول اىل حتقيق أهدافه.

 45إن عملية تعليم الكتابة تستهدف أول ما تستهدف تكوين املهارات والقدرات اآلتية:
 املهارة يف رسم احلروف رمسا واضحا ودقيقا جيعلها سهلة القراءة ممكنة الفهم (2
 املهارة يف كتابة الكلمات حبسب القواعد اإلمالئية املعروفة (1
 القدرة على تكوين العبارات واجلمل والفقرات اليت تؤدي املعاين واألفكار (9
 القدرة على تنظيم األفكار تنظيما تقتضيه طبيعة كل لون من ألوان الكتابة (0

فتدريس الكتابة يف املرحلة األساسية البد من التدرج يف اآلداء مثل هذه املراحل: تدريس 
س بة الكلمات حبسب القواعد اإلمالئية املعروفة، مث تدريرسم احلروف، مث تدريس اإلمالء اي كتا

 تكوين اجلملة، مث تدريس كتابة األفكار.

                                                 

الرحيم. مبادء تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا تطلعات/ مناذج/ تطبيقات. )أربد: عامل الكتب  احلافظ عبد 44 
  03، ص: 1776احلديث(. 

طه علي حسني الدملي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع(،  45 
 223، ص 1775
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إن اخلط يعلم لتحقيق األهداف، ومن أهم هذه األهداف هي الوضوح. اخلط هو فن 
حتسني الكتابة وجتويدها وهو وسيلة االتصال الكتابية األوىل و احدى وسائل جتويد التواصل بني 

 والقارئ، وباخلط يكون االنتقال من الصوت املسموع اىل الرمز املكتوب. الكاتب
املساعدة على تدريب الطلبة على رسم احلروف  46ومن أهداف تدريس اإلمالء، منها:

 والكلمات رمسا صحيحا، ومعرفة قواعد اإلمالء وتطبيقها تطبيقا سليما.
خلط هو يف رموز مكتوبة، وإن ا إن الكتابة هي فن تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة

فن حتسني شكل الكتابة وجتويدها. ولكي تكتمل الصورة الصحيحة للكتابة فال بد من االهتمام 
باإلمالء، فهو فن رسم الكلمات يف اللغة العربية عن طريق التصوير اخلطي لألصوات املنطوقة 

 برموز تتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورهتا األوىل.
 
 عند طعيمة 47تعليم الكتابةطرق 

 :التعبي الكتايب و اخلط للمبتدئني 
 نقل الكلمات الّت يشاهدها على السبورة أو يف كراسات نقال صحيحا -2
 تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة )األول، الوسط، اآلخر( -1
 تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة -9
 العربية حبروف منفصلة و حروف متصلة مع متييز أشكال احلروفكتابة الكلمات  -0
 وضوح اخلط، و رسوم احلروف رمسا ال جيعل اللبس حمال -5
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق و ال تكتب )مثل: هذا( و تلك اليت  -6

 تكتب و ال تنطق )مثل: قالوا(
                                                 

عربية مناهجها وطرائق تدريسها، )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع(، طه علي حسني الدملي، اللغة ال 46 
 212، ص 1775

. املهارات اللغوية مستوياهتا، تدريسها، صعوبتها. القاهرة: دار الفكر العريب. 1770طعيمة، رشدي أمحد.  47 
 273-38ص: 
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 :التعبي الكتايب و اخلط املستوى املتوسط 
 القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة )اهلمزات(مراعاة  -2
 مراعاة التناسق و النظام فيما يكتبه بالشكل الذي يضفي علية مسحة من اجلمال -1
 إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب )رقعة، نسخ، اخل..( -9
حة، و مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة )املد، التنوين، التاء املربوطة و املفت -0

 اخل..(
 مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة -5
 اشتقاق عدد من األسئلة املناسبة من نص معني و كتابتها بصياغة لغوية صحيحة -6
 توجيه عدد من األسئلة إىل صديق جييب عليها حول موضوع حيدده املعلم -1
 التقاط األفكار الرئيسية من حديث يسمعه و كتابتها بطريقة صحيحة و مستوفاه -8
 ة طلب استقالة أو شكوى أو االعتذار عن القيام بعمل معنيكتاب -3

 مراعاة التناسب بني احلروف طوال و اتساعا، وتناسق الكلمات يف أوضاعها و أبعادها -27
 

 :التعبي الكتايب و اخلط املستوى املتقدم 
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا و مستوىف -2
 خطاباستيفاء العناصر األساسية عند كتابة  -1
االستخدام اجليد لعبارات اجملامالت االجتماعية عند كتابة اخلطابات )حتية، شكر،  -9

 هتنئة، ترحيب، تعزية، مواساة، اخل..(
 ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمال املفردات و الرتاكيب املناسبة -0
 سرعة الكتابة و سالمتها معربا عن نفسه بيسر -5
 اجتماعية معينةصياغة برقية يرسلها إىل صديق يف مناسبة  -6
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وصف منظر الطبيعية أو مشهد معني وصفا دقيقا وصحيحا لغويا، و كتابة هذا الوصف  -1
 خبط يقرأ

 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما -8
 كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيفة معينة -3
 ملء البيانات املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية -27
 كتابة نص ميلى عليهمعرفة قواعد اإلمالء و مراعاهتا عند   -22
 احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األمناط الثقافية العربية -21
 تطبيق أصول الكتابة السليمة يف وضع النقط و اهلمازات و مراعاة حجم احلروف -29
 تنظيم املعلومات املطلوبة يف الرسالة بدقة -20

درج ت التعلم. و إذا طبقنا مبدأ التأن التدرج مبدأ يروي ينطبق على مجيع حاال  ال شك
على الكتابة فإن علينا أن نبدأ باخلط مث ننقل إىل النسخ، فاإلمالء، فالكتابة املقيدة، فالكتابة 
احلرة. ومن املمكن أن نضع هذا التدرج يف صيغة أخرى هي: ببدأ باحلروف، مث ننتقل إىل 

 48من أكثر من فقرة واحدة(.الكلمات فاجلمل فالفقرة فاملقال )أي املوضوع املكون 
بعد أن يتعلم الطالب كتابة احلروف و النسخ و اإلمالء، ميكن أن تبدأ  الكتابة املقيدة

الكتابة املقيدة اليت تسمى أيضا الكتابة املوجهة. وهي مرحلة تنسق الكتابة احلرة. و من املمكن 
 أن تأخذ الكتابة املقيدة أحد األشكال اآلتية:

يطلب من التلميذ أن يكتب عدة مجل موازنة جلملة معينة. و يعطى الكلمات اجلمل املوازية.  -2
الالزمة لكتابة هذه اجلمل. مثل ذلك أن تكون اجلملة النموذج: كتب الولد درسه. وتكون  

 كلمة التعويض )البنت( على سبيل املثال. فكتب الطالب: كتبت البنت درسها.

                                                 

 213فالح للنشر والتوزيع. ص: . أساليب تدريس اللغة العربية. األردن: دار ال1777اخلويل، حممد علي.  48 
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ا إحدى مث يطلب منه إعادة كتابة الفقرة مغي  الفقرة املوازية. تعطى للطالب فقرة مكتوبة -1
الكلمات الرئيسية فيها. فإذا كانت الفقرة تدور حول شخص امسه حامت، يطلب منه أن 

 حياوهلا لتدور حول فتاة امسها مرمي مثال.
الكلمات احملذوفة. يطلب من الطالب أن ميأل الفراغ يف اجلملة بالكلمة احملذوفة اليت قد  -9

و عطف أو استفهام أو شرط أو غي ذلك. وقد تكون الكلمة احملذوفة  تكون أداة جر أ
 كلمة حمتوى. مثل:

 ذهب الولد .... املدرسة -أ
 أراد الطالب .... يتعلم  -ب
 قرأ الطالب .... -ج

ترتيب الكلمات. تعطى للطالب جمموعة من الكلمات يطلب منه أن يرتبها ليعمل منها  -0
 بح هذه: أكل عاصم تفاحة حلوة.عاصم. تص-تفاحة-أكل-مجلة صحيحة. مثل: حلوة

ترتيب اجلمل. تعطى للطالب جمموعة من اجلمل يطلب منه أن يرتبها ليعمل منها فقرة  -5
 متكاملة.

حتويل اجلملة. تعطى للطالب مجلة يطلب منه أن حيوهلا إىل منفية أو مثبتة أو استفهامية أو  -6
  غي ذلك.خربية أو تعجبية، أو إىل املاضي أو املضارع أو األمر، أو إىل

وصل اجلمل. تعطى للطالب مجلتان يطلب منه أن يصلهما معا ليكّون منهما مجلة واحدة  -1
. -ر أمسالرجل ساف–باستخدام أداة حتّدد له أو ترتك له حرية حتديدها. مثل: عاد الرجل 

 وقد يكون اجلواب ما يلي: عاد الرجل الذي سافر أمس.
يطلب منه إكماهلا بزيادة مجلة رئيسية أو  ة وإكمال اجلملة. تعطى للطالب جزء من اجلمل -8

 غي رئيسية. 
تأيت يف املرحلة األخية من منو املهارة الكتابية. و البد من تعليم الطالب الكتابة احلرة 

 بعض املهارات اآللية املتعلقة بالكتابة احلرة. ومن مهارات ما يلي:
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 اهلوامش -2
 التاريخ -1
 العنوان -9
 يدةفراغا بني اهلامش و بداية الفقرة ليكون مؤشرا لبداية فقرة جدمؤشر الفقرة. يرتك الطالب  -0
مكان الكتابة. جيري االتفاق بني املعلم واملتعلم بشأن الكتابة على صفحة اليمىن فقط أو  -5

 الصفحة اليسرى فقط أو كليهما أو الكتابة على كل سطر أو على سطر بعد آخر
 لون احلربص أو احلرب أو اأدوات الكتابة، مثل: بالرص -6

 
 

 في تدريس الكتابةليات ااالشك -ب
 القيام سبيل تعرتض ومشكالت صعوبات من أبنائها لغي اللغات من لغة أي تعليم الخيلو

 لدى الثنائي اللغوي التفكي الصعوبات مصادر ومن واألمثل. األكمل الوجه على به
 حتتاج الظاهرة هذهو   العربية. اللغة إىل األم اللغة من اللغوية اخلربة نقل يف يؤثر مما املتعلمني

 هذه على غلبللت املالئمة التدريس أساليب واختيار املناسبة، املناهج وبناء املعاجلة، إىل
 49ومن صور هذه االشكاليات، منها: واملشكالت. الصعوبات

اختالف صورة احلرف باختالف موضعه من الكلمة. تعددت صور بعض احلروف يف  (2
موضعها يف الكلمة، فهناك حروف تبقى على صورة واحدة يف أي موقع الكلمة باختالف 

هلا من الكلمة مثل: د، ذ، ر، ز، ط، ظ، و. هناك حروف لكل منها صورتان حسب 
موقعها من الكلمة وهي: ب ب ، ت ت ، ج ج ، ح ح ، خ خ ، س س ، ش ش ، ص ص ، ض 

ثالث صور مثل: ك   ك   ك، ض ، ف ف ، ق ق ، ل ل ، ن ن ، ي ي . وهناك حروف لكل منها 
 .5م   م   م، وهناك حروف لكل منها أربع صور وهي: ع ع   ع   ع، ه  ه   ه 

                                                 

 258امحد فؤاد حممود عليان، املرجع نفسه ص  49 
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 وصل احلروف وفصلها (1
اختالف النطق عن الكتابة. إن رسم احلروف يكون مطابقا ألصواهتا حبيث إن كل ما ينطق  (9

يها أحرف ات فيكتب، وماال ينطق اليكتب، ولكننا جند أن هناك يف اللغة العربية كلم
تنطق والتكتب مثل: لكن، ذلك، وكلمات أخرى فيها أحرف تكتب والتنطق مثل: أولئك، 
وكلمات ثالثة فيها أحرف تكتب خبالف ماتنطق فتنطق ألفا وترسم ياء مثل رسم األلف 

 اللينة مثل: سعى، رمى، قضى.
 وهنا الفارق يف عدم وجود النقاط حتتها مثل: رمى، يرمي، ميشي.

 اإلمالءقواعد  (0
 الضبط الصريف (5
 الضبط النحوي (6

املشكالت اليت يواجهها الدارس اإلندونيسي اثناء  عن يصور هذا الواجب مفتاح اهلدى
 50، منها كما يلي:تعلم اللغة العربية

 املد واللني -أ
 =saat/ساعة اليرد احلروف يف اللغة اإلندويسية إال يعطى كل حرف حقها مثل

. فلذلك قضية املد بأنواعها )املد الواجب، املد جائز أشياء = keadaanحال= manfaat/منفعة
  Saudara=أخ ، Bagaimana=  كيف: جديدة للدارس اإلندونيسي. وهذه هي األمثلة

 قضية مجع التكسي -ب
 واجهها الدارس اإلندونيسي، ألن يفيقضية مجع التكسي من املشكالت الشائعة اليت 

-ustadz =أساتيذ ( بتكرار الكلمة نفسها مثل:2ع إال بأسلوبني:اللغة اإلندونيسية مايأيت اجلم

ustadzمساجد ، =masjid-masjid ،1بإضافة الكلمة ) beberapa كم من أو banyak  كثي قبل
 . banyak ustadz=  أساتيذ ،beberapa masjid =مساجد الكلمة، مثل:

                                                 

 (1727ابريل  0. )الشبكة: مشكالت تعليم اللغة العربية لدى اإلندونيسيني .1773. مفتاح اهلدى 50 
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 التذكي والتأنيث -ج
 أو مؤنثا وهذه الصعوبة تأيت للدارس النه البد كل كلمة عربية الخيرج عن كوهنا مذكرا

 . ةياللغة اإلندونيسعن ث وهذا خيتلف متاما ينالتأ أو يذكتكل الكلمة بال  على حيكم أن
 املشتقات -د

من املشاكل اشتقاق الكلمة الواحدة اىل عديد من املشتقات كما هي يف األمثلة التصريفية 
، ومن اسم املصدر، املصدر، اسم الفاعل، اسم املفعول، األمر ، واملضارعو فعل املاضي، المن 

 اسم الزمان واملكان، واسم اآللة، ويتفرع كل منها اىل األوزان الصرفية املتنوعة. 
 الكلمات الوظيفية -ه

نسبة للدارس المهما كانت الكلمات الوظيفية قليلة ولكنها مشكلة جديدة ب
الفعلية مثل ذهب..إىل، قطع..ب، رغب...يف، عن، اإلندونيسي، وخاصة الكلمة الوظيفية 

، ستفهام، والنفيات الوظيفية األخرى مثل أدوات االوكذلك مشكلة الكلم .ركز..على وغيها
م ستفهام عن اسوالنصب. ومن األخطاء الشائعة اال والعطف، والنهي، وأدوات الشرط واجلزم

 من امسك؟اإلنسان، تقول العرب ماامسك؟ ويف اإلندونيسيا تقول 
 نظم الكالم -و

 واجهتة، فكثيا ما سية إال االمسيأيت يف اإلندونيتاجلملة العربية نوعان االمسية والفعلية، وال 
ثل أنا كتبت ماملبتدأ واخلرب اجلملة الفعلية. اجلملة املألوفه عند الدارس يف الدارس املشكالت 

 .ميكن هلم ان يقولوا كتبت الدرس الدرس، والعرب
 يؤثر مما تعلمنيامل لدى الثنائي اللغوي التفكي الصعوبات مصادر إىل نسبة واقعةال هذه

الربنامج املكثف  يف  جرى الذي البحث ويف العربية. اللغة إىل األم اللغة من اللغوية اخلربة نقل يف
 ميكن اليت ثلةاألم بعض إىل اإلشارة يقدملتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك ابراهيم ماالنج 

 والتنكي، ريفالتع حنو العربية األمناط تكوين يف الثنائي التفكي عملية حدوث إىل إرجاعها
الربنامج املكثف  اللغة العربية يف املشكالت يف تعليم إن اللغوية. واملطابقة والعدد اللغوي، واجلنس
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بوجود  فالضع اذحيث ظهر ها اللغة العربية من قبل. معظم الطلبةمل يدرسو  لتعليم اللغة العربية
اليوجد  علية، واالمسية والف ة والكتابة صحيحة.اجلملة العربية نوعاناءالطلبة الذين اليقدرون القر 

 الفعلية. اجلملةيف واجه الدارس املشكالت ييف لغتهم اإلندونيسية إال االمسية، فكثيا ما 
 يؤدي مما سية،و اإلندوني العربية اللغتني من كل يف موجودة لغوية ظاهرة والنكرة املعرفة إن

 ال قد الفهم ذاه أن غي االندونيسيني، من العربية اللغة متعلمي عند داللتهما فهم سهولة إىل
 اللغة ففي العربية، ةاللغ يف فيهما مبراعاة والتنكي التعريف كيفية تعلم يف مشكالهتم يعاجل

 يف لالصقةمثل "ال" ا العربية اللغة يف توجد كما للتعريف خاصة عالمة توجد ال االندونيسية
 االندونيسي: البالط اإلشارة. فيقول اسم إضافة طريق عن تمي االندونيسية يف االسم. فالتعريف

 الكتاب أريد من بدال    ذلك كتاب أريد -
 مجيل البيت من بدال    مجيل ذلك بيت -
 ستاذبيت األ من بدال   ذلك أستاذ بيت -
 الكبي البيت من بدال   ذلك كبي الذي بيت -

 اجلنس على تقتصرو  صرفية أو حنوية قضية فيه االندونيسية اللغة الترى اللغوي اجلنس ويف
 هذا يف أصال تؤثر حنو "فاطمة". وال أنثى حنو "حممد" أو ذكرا يكون أن إما فقط. الطبيعي
 حنو وضعها طيتوس اليت اللغات من العربية االندونيسية. ولكن الرتاكيب على اللغوي اجلنس
 يف االختالف ذاوه  النحوي. واجلنسي الطبيعي، نوعان: اجلنس العربية يف اللغوي. فهو اجلنس
 األفعال، صيغ  يفو  واملنعوت، والنعت اخلرب، و املبتدأ حنو العربية الرتاكيب على يؤثر اجلنس

 يقول: االندونيسي واإلشارة. فالطالب واملوصول، والضمائر،
   طالب وهو فاطمة هذا   طالب وهو حممد هذا -
 جديد وهو سيارة هذا   جديد وهو قلم هذا -
 اجلامعة إىل ذهب فاطمة   اجلامعة إىل ذهب حممد -
 مجيل سيارة هذا    مجيل بيت هذا -
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 تلفخت العدد ظاهرة ألن هبا االهتمام جيدر اليت املهمة النحوية الفصائل من والعدد
 يوجد وال مع،واجل قسمني: املفرد، إىل ينقسم االندونيسية اللغة يف اللغات. فالعدد باختالف

 يف اإلفراد ويتم اجلمعو  واملثىن، املفرد،  ثالثة: إىل فينقسم العربية يف العدد وأما  املثىن. فيها
 االسم بتكرار يهاف اجلمع ومت املفرد، االسم قبل املفرد معىن على تدل كلمة بإضافة االندونيسية

 هلا أن على العربية عن ختتلف ثنني. هذهاال على تدل معينة كلمة بإضافة التثنية وتتم املفرد،
 يقول: االندونيسي العدد. فالطالب على لتدل معينة صيغ

 كتاب عندي من بدال   كتاب واحد عندي -
 قلمان عندي من بدال    قلم اثنان عندي -
 بيوت عندي من بدال   بيت بيت عندي -

 اللغة تراكيب نم كثي على تنطبق وهي العربية، اللغة أنظمة خصائص من اللغوية واملطابقة
 واملوصول وعائدها، روالضمائ واخلرب، واملبتدأ والفاعل، والفعل واملوصوف، الصفة بني حنو العربية

 يقول: االندونيسي االندونيسية. فالطالب اللغة على الينطبق وصلته. وهذا
 جديدة السيارة من بدال    جديد السيارة -
 اجلامعة إىل فاطمة تذهب من بدال  اجلامعة إىل فاطمة يذهب -
 كبي بيتها األستاذة هذه من بدال   كبي بيته األستاذة هذا -
 الذي ثنائيال اللغوي التفكي ظاهرة حدوث على ضوءا تلقي اللغوية األخطاء من األمثلة وهذه
 اإلندونيسيني. لدى العربية اللغة تعلم على يؤثر
 

 الرابع: بناء شخصية الطالب في االسالم المبحث
إن التعليم ليس فقط يتعلق باملواد و النتيجة بل مستقبل األمة. وشخصية الطالب أو 
األخالق له أثر عظيم يف يوم الغد. فمن املهم على املعلم أن يستقبل هذه احلاجة الضرورة حيث 

 يواجه الطالب احلياة باالستعداد الروحي جبانب املادي.
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أساس البناء األخالقي فإن الطفل حيتاج إليه لتكون حركته االجتماعية سليمة، واألدب 
يكون أساسا مهما. وإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يبني للوالدين أن أعظم هدية للطفل 

أن غرس األدب  51.هي األدب حيث قال: ما حنل والد ولدا من حنل أفضل من أدب حسن
؛ حيث بشخصية الطالأستاذه بصفته املريب. ومن األدب احلسن قوة حق الولد على أبيه أو 

تتصور هذه القوة يف فهم هدف التعلم و قدرته عند ادارة النفس للوصول إىل هدف املرجو. هذه  
 .(Self Regulated Learning)التنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجيةكلها مناسب ب

انب يف تعيني العمل يف مستقباله. وجبادارة النفس و فهم اهلدف سوف يسهل الطالب 
ذلك اغراس املسؤولية يف نفس الطالب يساعده يف ادراك النفس و تنظيمه. فالزم على الطالب 

 التعويض به منذ سن الصغار، وهذه احلالة ميكن وجوده من خالل التعليم.
ىل إ إضافة إىل ذلك شخصية الطالب التتكامل إال عندما تكون قد ُوِجههت  ورُبِيهت  

و قوله يف  52مهِ سِ فُ ن   أه ا بِ ا مه و  يُِ غه ي ُ  ّت  حه  م  و  قه ا بِ مه  يُ غه ي ُ اله  اهلله  إن  املسؤول الذايت. كما قال اهلل تعاىل: 
  53.وهاهن  لهي سه ِلاِلن سهاِن اال  مها سهعى القرآن:

  

                                                 

م. 1720عبد الباسط حممد سيد. املنهج النبوي يف العربية ألغراض خاصة يف اجملال الرتبوي ملفتاح اهلدى.  51 
اندونيسيا: مطبعة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 251ص: 

 22سورة الرعد:  القرآن الكرمي  52 

 93سورة النجم:  الكرميالقرآن  53 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
املنهج هو الطريق الواضح الذي ينتهجه العقل للتوصل إىل الكشف عن احلقيقة 
اليت يريد الباحث الوصول إليها، أو الربهانة على صحة حقيقية معلومة مستعينا مبجموعة 

 .2العامة خيضع هلا العقل يف عملية البحثمن القواعد 
نهج البحث، مهي: و هذا البحث باألمور اليت تتعلق به  يةفيمكن تفصيل منهج

 البيانات، وأسلوبوإجراءات مجع البيانات ومصادرها، أدوات مجع وجمتمع البحث، و 
 حتليل البيانات، وطريقة التأكد من صدق نتائج البحث وثباهتا.

 
 البحثمدخل  -أ

اهرة تعترب بيانات هذا البحث ظ نوعي أو الكيفي.البحث املستخدم هو ال دخلم
(، والتحصيل الدقيق للبيانات subjektifواقعة يف حجرة الدراسة، وتكاد أن تكون ذاتية )

( deskriptifالذي يتصف بالوصف ) املنهج الوصفي التحليلييناسب أن يستخدم 
(. وصف الظاهرة وتقدمي البيانات وهو eksploratifواالستخراج )( eksplanatifواالستعراض )

. ويعىن باالستعراض، عرض 1منهج الذي يرتبط بظاهرة معينة بقصد وصفها وتفسيها
 البيانات اليت سيتم حتليلها للوصول إىل نتيجة البحث. 

                                                 

ه (  2072عبد الفتاح خضر، أزمة البحث العلمي يف العامل العريب، )الرياض: معهد اإلدارة العامة،   1
 22ص. 

ه (،  2026صاحل بن محد العساف. املدخل إىل البحث يف علوم السلوكية، )الرياض: مكتبة العبيكان،   2
 283ص. 
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ستخدم فيه تشارك العمل يف الساحة الطبيعية، تيف البحث الكيفي  ةن الباحثإ
   .9اطيةالطريقة االستنب

 
 جتمع البحثم -ب

ديدا حتهذا البحث طلبة يف املرحلة اجلامعية. واختارت الباحثة  صدر البياناتوم
ة احلكومية جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمي الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةطلبة 

إلجنليزية احيث يأتى الطلبة من أقسام متعددة؛ مثل علم النفس و اللغة  6-هفصل  ماالنج
 .1725-1720للسنة الدراسية  و الكمياء و الرتبية و املصارف اإلسالمية وغي ذلك

امعة موالنا مالك جب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية وأما األسباب يف اختيار
بة منوذجا للجامعات نسقد أصبح هذا الربنامج  ألن ة ماالنجابراهيم اإلسالمية احلكومي

ويزوره كثي من  الربنامج املثايل قد عد  بتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، ف إىل اهتمامه
امعة موالنا جلمميزة املهتمني باللغة العربية من داخل البالد و خارج البالد  وأصبح عالمة 

. وهذا الشك يدل على علو مكانة هذا الربنامج مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 عليم اللغة العربية. وتفوقه يف ت

لقاءا  25الباحثة تعلم سبعة لقاءات من ف 6-هفصل  وأما األسباب يف اختيار
 بأكثر دقة. الساحة الطبيعيةحيث جتري البحث يف مفروض على كل طالب 

 

 

 

 

 

 
                                                 

3  Hamdan Batulima. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2007) 

hal. 57 
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 أسلوب لجمع البيانات -ج
 يف هذا البحث: مع البياناتجل هذه هي أساليب

 املالحظة -2
الفعايل للمدركات احلسية يف املشاهدة املقصودة وغي املقصودة املالحظة هي النشاط 

هنا املالحظة و  0عرف على كلمات العميل املسموعة وغي املسموعة.توهي تفيدنا يف ال
حتديد  ،حتديد السلوك املرغوب مالحظته بناء على حتديد هدف تلك املالحظة :5يعين

 .الزمن الذي سوف جتمع فيه البيانات
الباحثة اشرتاك الطلبة يف عملية التعلم و أيضا حماولتهم يف اكمال الواجبات، الحظت 

 و حماولتهم للوصول إىل هدف التعلم، و نتيجتهم يف اإلختبارات.
 املقابلة -1

حمادثة موجهة بني ، و 6عالقة دينامية وتبادل لفظي بني شخصني أو أكثر املقابلة هي
ل إىل حقيقة أو موقف معني، يسعى الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصو 

 1.الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة

                                                 

( ص 1772جالل عرب اخلالق: العمل مع احلاالت الفردية، )اإلسكندرية، الكتب اجلامعي احلديث،   0
101 

( ص 1777 حممد عويس: قراءات يف البحث العلم يف اخلدمة االجتماعية، )القاهرة، غريب للطباعة،  5
193 

سامي حممد ملحم: مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، )لبنان، دار املسية للنشر والتوزيع والطباعة   6
 172( ص 1775الطبعة الثالث، 

رجاء وحيد دويدري. البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية. )بيوت، دار الفكر املعاصر،   1
 122( ص 1777
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فرتجع إليها الباحثة عند مجع البيانات اليت تتعلق باإلطار العام، باإلطار النظري عن 
( لتعلم مهارة الكتابة لدى طلبة self regulated learningجية التنظيم الذايت للتعلم )يسرتاتإ

 والرتبية القائمة على أساس سيكولوجي والتعلم.لة اجلامعية يف املرح
الطلبة الذين عندهم نتيجة  ( وAمتت املقابلة مع الطلبة الذين عندهم نتيجة ممتازة )

انات ( ملعرفة عن اسرتاتيجيتهم يف التنظيم لذواهتم للتعلم إضافة للبيD,Eو مردودة ) (Bجيد )
 املالحظة.اليت حصلت عليها الباحثة يف 

 التوثيق أو التسجيل -9
فة نتيجة الطلبة ملعر  الوثيقة للجامعة تضمن فيها نتيجة االمتحان النصفي والنهائي

خلرباء من علم امن االستبانة اجملربة واملعدلة ألهنا هدف التعلم بنسبة إليهم. وتسجيل 
 (. skala self-regulated learningالنفس للتعديل شكل تنظيم الذايت للتعلم )

رقام يف تصوير درجة التنظيم الذايت يف التعلم كما هو يف علم يستخدم األوأيضا 
عت ضو  إضافة إىل البيانات الوصفية. (skalaسمي بالشكل )ت. وهذه األرقام للتعديل النفس
 وهناك حاجة. مرحلة االختبار احلجم من خالل هذا .قياسللأداة ك (skala) شكل ةالباحث
 قبل قياسالأداة  (validitas dan reliabilitas) الثباتو  دقصاللتحديد  احملاكمة نطاق

 تباطاالر  املنتج حظة حساب أجريت باستخدام هذه األداة . اختبار صحةهاماتستخدا
(perhitungan korelasi product moment)  كرونباخ باستخدام ألفااختبار املوثوقية و 
(alpa cronbach) حتليلها مع، واليت مت SPSS  9،2ل يف اجلدو  28.77النسخة. 

اليت  (model skala likert) مقياس ليكرت منوذج يشي إىل الكتابة حجم شكل
ية التنظيم إسرتاتيج على نطاق إلجاباتل اتيار هناك أربعة خبديلة.  إجابات أربعة لديه

ر ناد (S( ،)9ا )كثي ( SL( ،)1ا )دائم( 2: )عيني (Self Regulated Learningالذايت للتعلم )
(J( و ما سبق ،)TP.) يف بعد االختباراالختبار و  ما قبلإىل على نطاق و  ويستخدم 

  .9،1ل اجلدو 
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 ذا البنده اليت توجد على الدرجات عن طريق الربط بني الداخلية صالحية تمتو 
و ه األكادميي اإلجهاد هذا النطاق املستخدمة يف مستوى الداللة .اإلمجالية النتيجة مع

لعناصر ا من عالقة بني عددتوجد  صحيح عندما هذا البند هو يعين أن هذا الشرط 7.9
 نطاق العناصر كانت نتيجة االختبار تظهرو   ≤ 7،9ا اليت حصل عليهالدرجة الكلية و 

صحيح.   بيان العناصر هي  18ل حتلي بعدو البنود  00 أصال مرقمة أداة لتعلملذايت  تنظيم
 .البحث كأداة الستخدامها هو على استعداد (skalaشكل )يف هذا ال تصرحيات 18

  .9،9ل يف اجلدو زيد من التفاصيل مل يتم عرضها سوف
عند  الثبات( kategori)معامل ( uji reliabilitas) املوثوقية ختبارأما بالنسبة ال 
 .9،0ل يف اجلدو  2365سنة   (Guilford) جيلفورد
بشكل   مرتفع (reliabilitas koefisien) ومعامل ثبات 7،6 فوق ألفا ذا كانت قيمةإ

 ميكن القول 7،321 ألفا قيمة SPSS مع اليت مت احلصول عليها حساب النتائج من. كبي
 .9،5ل يف اجلدو  يف هذا البند جدا موثوقية عالية أن

 أدوات مجع البيانات و مصادرها: 9.6جدول 

أدوات مجع  رقم
 البيانات

 النتيجة البيانات مصادر البيانات

البيانات يتم مجعها من  الطالب والباحثة املالحظة 2
 خالل التعليم وتعلم

نظيم الت تطبيق معرفة عملية
 Selfالذايت للتعلم )

Regulated Learning) هارة مل
 الكتابة

 باحثةالطالب، وال املقابلة املعمقة 1
وطالب يف نفس الفصل 

  املعهد/يف نفس املبىنأو 

البيانات يتم مجعها من 
 املقابلة باجملتمع و خالل

 أصدقاءه

اليت م التعل اتاسرتاجتيمعرفة 
تنظيم ال يف تطبيق استخدمت

 بةهارة الكتامل الذايت للتعلم

التوثيق  9
 أوالتسجيل

ن م االستبانة و اخلرباء
علم النفس للتعديل 
شكل تنظيم الذايت 

اليت م التعل اتاسرتاجتيمعرفة  دلة.اجملربة واملع االستبانة
تنظيم ال يف تطبيق استخدمت

 بةهارة الكتامل الذايت للتعلم
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-skala selfللتعلم )

regulated learning ،)
معة للجاوالوثيقة رمسية 

 أو املعلم

الوثيقة للجامعة تضمن 
فيها نتيجة االمتحان 

 النصفي والنهائي

 
 أسلوب تحليل البيانات -د

 أجزائه، إلقامة ليهاع احلصول مت اليت للبيانات املنهجي الفحص هو البيانات حتليل
 البيانات هذه حتليل .8عىنم كمفهوم بالكل األجزاء وعالقة ،(النتائج) أجزاء بني والعالقة

عملية ترتيب وتنظيم البيانات و تشخيصها يف جمموعة من اجملموعات املعينة، وهذه  هو
لك تطلب هذه ولذ العملية يتكون منذ أول مجع البيانات حّت ترك الباحثة ميدان البحث،

 العملية جهدا من الباحثة و اهتماما و قّوة فكرية.
 Miles, Hubermanيقوم تستخدم الباحثة يف هذا البحث التحليل الوصفي أو الكيفي.

& Saldana 2014 ى شرح ه بتحديد الوظائف الكيفية اجلوهرية، فمهمة الباحث الكيفى
واستطالع ورسم اخلرائط والتنظي ووضع املفاهيم والبيانات ىف فئات لتنظيم البيانات 

 :9؛ مثل الصورة التاليةاخلام
 
 
 
 
 
 

                                                 

8 Spradley, J.P. 1980. Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and 

Winston 

9 PPT Penyuluhan Penyelesaian Tugas Akhir dan Percepatan Studi. 2016. 

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Data collection 

Data condensation 
Conclusions:  

drawing/ verifying 

Data display 
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 :التحليل كاآلتى قامت الباحثة يف مرحلةالّت اخلطوات و 

من عملية التعليم يوميا و كذلك حماولة اجملتمع إلمتام  مجع البيانات باملالحظة -2
احثة والتوثيق؛ جبانب نتيجة الطلبة يف االختبار أيضا قامت الب الواجبات مث املقابلة.

 (skala self-regulated learning) شكل تنظيم الذايت للتعلمبالتدريب النفسي ملعرفة 
ة يف و درجة شكل الطلب من املالحظة، واملقابلة، ونتيجة الكتابة، البياناتعرض  -1

 تنظيم الذايت للتعلم
 اختيار و تركيز البيانات املهمة؛ بتعيني ثالث جمموعات حسب النتيجة يف االختبار  -9
 يق البياناتاستنتاج و حتق، عرض البيانات بالصيغة الوصفي اجابة من أسئلة البحث -0

 
 من صدق نتائج البحث وثباتهاطريقة التأكد  -ه

ملستمرة، الباحثة باملالحظة الدقيقة ا مو قتللتأكد من صدق نتائج البحث وثباهتا 
واستخدمت أيضا طريقة اجلمع بني طريقيت املالحظة واملقابلة والطرائق األخرى عند مجع 
البيانات يف نفس الوقت، وهذه الطريقة أيضا تفيد التأكد من صدق نتائج البحث وثباهتا، 

 .(triangulation) التثليثحيث تعرف تلك الطريقة 
 املقارنة أو فحص طريق عن البيانات صحة من يتحقق الذي السلوبا هو التثليث

 أعلى لرفع ،البيانات وراء أخرى معايي أو مصدر مع عليها احلصول مت اليت البيانات بني
 ،باحثوال ،واألساليب ،املصادر تثليث: 10التثليث اختبار . هناك اربعةالبيانات صحة من
 .نظريةو ال

ه اجملتمع أي الق ما، بطريقة املقارنة بني صدرامل مقارنة هوا البحث هذ يف التثليث
 أن ويقصد هبا (، و أصدقاء اجملتمع.skalaمصدر البيانات، و ويل الفصل، الشكل )

  .راملصاد من متنوعة جمموعة من مأخوذة ألهنا هبا أو الصدق وثوقامل ميكن البيانات

                                                 
10 Denzin dalam Lincoln, Y.S. & Guba E.G. Naturalistic Inqury. Beverly Hills: Sage Publication. 

hal 305 
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 البحث مراحل   -و
 مراحل البحث وإجراءاته فهي كما يلي:

 Self) التنظيم الذايت للتعلم ةاسرتاتيجي: وهي البحث، مضمون حتديد( 2: عداداإل .2

Regulated Learning) لدعما موارد عن والبحث القضايا ودراسة .الكتابة مهارة تعلمل 
ثف لتعليم اللغة العربية الربنامج املك املوقع يف اختيار. التنظيم الذايت للتعلم على للتنظيم
 ( جتريب االستبانة وتعديلها1االسالمية احلكومية مباالنج.  إبراهيم مالك موالنا جامعة

ة بطريقة املالحظة، واملقابل وليةاأل املعلوماتو  الحظاتاملل اكما : ثالبح تنفيذ .1
 ملدة فصل دراسي. البيانات مجع. الوثائقاالستبانة و  و املعمقة،

 وصفية.ال والتقارير البحث األسئلة إجابة: التقاريركتابة  .9
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 رابعالفصل ال
 عرض البيانات وتحليلها

 
 اجابتها خالل هذا البحثالباحثة  تحاولكما سبق ذكره أن هناك األسئلة 

 غة العربيةالربنامج املكثف لتعليم الليف  مهارة الكتابةتعليم  عمليةكيف تتم ( 2يعىن )
التخطيط  عمليةكيف تتم ( 1، ) االنجمبجبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

 الكتابة هارةمل( Self Regulated Learning)التنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجيةيف استخدام 
اإلسالمية  موالنا مالك إبراهيم امعةجب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةلدى طلبة 

ذايت للتعلم التنظيم ال إسرتاتيجيةأداء يف استخدام  عمليةكيف تتم  ( 9، )ماالنج احلكومية
(Self Regulated Learning )ربيةالربنامج املكثف لتعليم اللغة العلدى طلبة  الكتابة هارةمل 
انعكاس  عمليةكيف تتم ( 0، و )ماالنج امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجب

 Self)م التنظيم الذايت للتعل إسرتاتيجية( عند الطالب يف استخدام self reflectionالذات )

Regulated Learning )امعة جب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةلدى طلبة  الكتابة هارةمل
 .ماالنج موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

لها فيما املظاهر الواقعية و تفصي عنإلجابة األسئلة السابقة تعرض الباحثة 
 يلي:

 
ة العربية البرنامج المكثف لتعليم اللغفي  مهارة الكتابةتعليم  عمليةالمبحث األول: 

 ماالنجببجامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية 
 الكتابة تعليم عملية (2

يث ، حأفضل اسرتاتيجيات تعلم على املعلمة ساعدإىل مالطالب حيتاج 
م املختلفة ألن ختصصاهت ةكادميياستخدامها الطالب لرتقية كفاءهتم و ألداء واجباهتم األ

)مثل قسم اهلندسة، وعلم النفس، واالقتصاد، وتعليم اللغة العربية، واألدب اإلجنليزي، 
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ذه احلالة وقدرهتم اللغوية. ففي هوإدارة التعليم( وحيث يؤثر هذا االختالف على ميوهلم 
ت سيعلم ويل الفصل على األقل  لذلك ويل الفصل له دور مهم لتشجيع الطالب.

. ألسبوعى لكل اخر الفصول األ يف حصص يف فصله وثالث أو فرص التعليم حصص
ف اإلدارة تسع . يكلربعاأل املهاراتعلى تدريب ال اليت تشمل املثلى حملفظة والغرض هو

 كل مدرس.حصص على  
نظرية الوحدة هي الّت تستخدم يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حيث ال تتجزأ أربع مهارات عند عملية 
التعليم و التعلم يف الفصل. فتقدمي املادة ال خيص مهارة واحدة؛ فيمكن أن يتعلم الطلبة 

قراءة والكتابة أو االستماع والكالم أو القراءة والكالم يف نفس الفرصة. ومن صورة مهارة ال
تطبيق هذه النظرية يف عملية تعلم والتعليم تقدمي مهارة القراءة مث استخراج املفردات و  

 كتابة اجلمل من املفردات اجلديدة يف فرصة واحدة.
العربية بني يديك. هذا  (2والكتاب املقرر هلذه السنة الدراسية هي الكتاب )

الكتاب يتدرج يف تدريب الطالب، مثل من كتابة احلروف و ترتيب احلروف لتصبح 
الكلمة، مث يأيت بعد ذلك كتابة التعبي و اجلملة مبساعدة الكلمات املتقطعة. و أيضا توجد 

. تاملفردات املعينة يف كل موضوع، و هناك الصور لتسهيل الطالب يف فهم معاىن املفردا
 .0،3 جدول يف املوضوعات يف الكتاب العربية بني يديك و تدرباهتا التحريريةو أما 

وف ر بدأ بوصل بني احلروف لتصبح كلمة، و ترتيب احلتقدمي املادة و التدريبات 
لتصبح كلمة، كتابة الكلمات املناسبة بالصور، و وصل كلمات لتصبح تعبي، مث ترتيب 

 ل.لفراغ بالكلمة املناسبة يف الكتاب و السبورة و ورقة العمالكلمات لتصبح مجلة، و ملؤ ا
وجبانب ذلك أيضا هناك العمل اجلماعي الذي يقام للتنويع بشكل اللعب أو التعليم يف 

ا التدريبات؛ وبعد نصف الفصل، يرغب الطالب يف كتابة ميف مرة األوىل  خارج الفصل.
  حوهلم.
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 احلوار عند بداية كل موضوع، مث والكتاب يراعي التدرج حيث يتصور بوجود
ألن  التدريبات أيضا كافية للطالب إال مهارة االستماع املفردات بالصور، مث التدريبات. و

معظم األساتذة كممثل يف هذه املهارة. والعرض من هذا الكتاب يبدأ باحلوار مث التدريبات. 
تبادل احلوار  و املفردات( مث فالتدريب الصويت يأيت يف مرة األوىل )استماع و اعادة احلوار

مع الصديق مستعينا بالصورة و املثال، مث استماع الفقرة و اجابة األسئلة املتعلقة هبا، بعد 
ذلك تدريب مهارة الكالم مستعينا بالصورة واملثال. و يأيت دور تدريب مهارة القراءة بعرض 

ة يف املرة األوىل بدأ تدريب الكتابالفقرة مث األسئلة املتعلقة هبا، وبعد ذلك تدريب الكتابة. 
بوصل بني احلروف لتصبح كلمة، و ترتيب احلروف لتصبح كلمة، كتابة الكلمات املناسبة 
بالصور، و وصل كلمات لتصبح تعبي، مث ترتيب الكلمات لتصبح مجلة، و ملؤ الفراغ 

، اهلِوايهات، ماِكنُ واأله  الناسُ ، اجلهوّ ، الّتسهوُّقُ من املوضوعات املعينة مثل بالكلمة املناسبة. 
رهةُ ، الس فهرُ   .الُعط لهةُ ، و الصح ةُ ، احلهجُّ والُعم 

عملية تعليم الكتابة يف بعض األحيان جترى يف داخل الفصل و يف بعض األحيان 
جترى يف خارج الفصل. و استخدم السبورة و دفرت التمرينات جبانب الكتاب املقرر يعين 

 درجييا و مكثفا وبطاقات املفردات. وهذه تكثيف تدريبالعربية بني يديك بشكل ت
 الكتابة:

 ِصل/ وهص ل بني احلروف لتصبح كلمة -2
 يراعي هذا التدريب الطلبة يف مستوى املبتدئ بنسبة كفاءهتم يف كتابة اخلط العريب.

ت هٌر، ق ل م = ق هلهٌم، ث و ب = ث هو بٌ   املثال: د ف ت ر = دهف  
 بشكل.األسئلة بدون شكل و اإلجابة 

 ف لتصبح كلمةترتيب احلرو  -1
هذا التدريب يأتى يف دور الثاين بعد أن يكتب الطلبة احلرف و الكلمة جيدا. ألن 

 حيتاج فهم املفردات والتفكي يف ترتيب احلروف.
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ٌر،  ِثي   ِلي ٌب، ث ي ك ر = ك ث ي ر = كه املثال: ل ح ب ي = ح ل ي ب = حه
ههُب.   ب ت ذ ه = ت ذ ه ب = تهذ 

 الكلمات املناسبة بالصوركتابة  -9
 
 
 

 قميص

 
 
 

 قلم
 
 
 

 مسك

 
 
 

 كتاب
 بعد أن مت تدريب كتابة احلروف و الكلمة يأيت هذا التدريب 

 كلمات لتصبح تعبي  ِصل/ وهص ل -0
. التدرج من كتابة احلروف مث الكلمة مث يأيت بعد ذلك وصل بني كلمتني لتصبحا تعبيا

 املثال: 
 التعبيات ب أ

 ِمن
 أي

 ُعل بهةُ 
 ِكتهابُ 

مهة    ِخد 
 ِمل ح  

 فهض ِلك
 الِقرهاءهةِ 

 ِمن فهض ِلك
مهة    أي ِخد 
 علبة ِمل ح  

 كتاب الِقرهاءهةِ 
 ترتيب الكلمات لتصبح مجلة -5

ة تدريب كتابة اجلملة يأيت بعد كتابة التعبي هذه احلالة من صورة التدرج يف تعليم مهار 
 الكتابة.
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ُم  –أهي ًضا؟، الُقم صهاِن  تُرِي ِدي نه؟ = ماذها تُرِي ِدي نه  -ماذها  –املثال: أهي ًضا  ا =  -ِقس  هذه
ا مُ  هذه صهاِن، األهب  يهضه  ِقس   ألهب  يهضه ا الث  و به  أُرِي ُد = أُرِي دُ  -الث  و به  –الُقم 

 ملؤ الفراغ بالكلمة املناسبة -6
رة الطلبة يف كتابة بعد أن مت مها هذا التدريب  يركز يف كتابة اجلملة املفيدة. فيأيت دوره

 احلروف و ترتيب احلورف و التعبي.
ُع جهِم، 

(، الهز رهقُ ا(، ههذا ُهوه القهِمي ُص.....)مهالهِبُس، الِقرهاءهةِ املثال: ههذا ِكتهاُب...)امل
رهسهِة،  هد 

 (الّطبِ أهد ُرُس يف ُكّلي ِة.........)امل
و السأم  و الزم لوجود السعادة و عدم اخلوفوالتنويع يف عملية التعليم و التعلم فه

عند الطالب ألن هذا الربنامج جيرى بعد انتهاء التعليم يف الكلية مباشرة. و حماولة الباحثة 
( العمل الفردي، 2يف تنويع تدريب الكتابة يعىن بتقسيم العمل أو الواجبات إىل نوعني: )

 ( العمل اجلماعي.1و )
يف العمل الفردي يكتب الطالب الواجبات يف الدفرت أو الكتاب مث يقرأ اإلجابة 
أو يكتب يف السبورة واحد فواحد و يالحظ اآلخرون. و يف بعض األحيان يؤخذ النتيجة 
يف االختبار األسبوعي من املوضوع املدروس بعد التفتيش، ويقوم أصدقاء يف الفصل  

فيق لب الذي لديه النتيجة األعلى أمام الفصل مث التصكاملفتش. أعلنت الباحثة اسم الطا
 لنجاحه من بني أعضاء الفصل. 

 و أما العمل اجلماعي يقام للتنويع و الرتويح و أيضا مثل:
لعب األدوار. كتابة األنشطة اليومية. الدور األول لفرقة األوىل لعرض نتيجة العمل   -2

ة ثانية، فرقة، مث الدور الثاين من فرق عن األنشطة اليومية املكتوبة يف الورقة عند كل
وهكذا إىل الفرقة األخية. يأيت بعد ذلك اعطاء النتيجة و أعلنت الباحثة الفرقة الفائزة 

لديها النتيجة األعلى يف العرض أمام الفصل مث التصفيق لنجاحها من أعضاء  الّت
 الفصل.
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لصور أو امساء با فرقةبث املباشر. تغيي الضمائر يف املوضوع التسوق. جهزت كل  -1
البضائع )املفردات املعينة من املوضوع التسوق( إما يف البطاقة و إما يف الورقة بشكل 

 اجلدول باللغة اإلندونيسية. مث يبدأ التمثيل، مثل:
 )من الفرقة األوىل(

 : "أريد قميصا"2ط
 امساء البضائع "هذا هو القميص" : يشي إىل الصورة أو جدول1ط
 قميصا" 2ريد ط: يكتب "ي9ط

وكذلك أيضا الفرقة الثانية، و الفرقة الثالثة حّت الفرقة الثامنة. و بعد ذلك اعطاء 
عرض أمام الفصل لديها النتيجة األعلى يف ال النتيجة و أعلنت الباحثة الفرقة الفائزة الّت
 مث التصفيق لنجاحها من أعضاء الفصل.

 الورقة. فردات يف موضوع السفر و اجلو يفاحلكاية. كتابة حكاية املتقطعة باستخدام امل -9
 جيلس الطالب يف أربعة الصفوف. مثل:

 1)من الفرقة األوىل(: يكتب كلمة واحدة مث يعطى الورقة إىل ط 2الصف األول: ط
)من  2الصف الثاين: ط )من الفرقة الثامنة(. 8)من الفرقة الثانية( وهكذا حّت ط

)من الفرقة الثانية( وهكذا  1عطى الورقة إىل طالفرقة األوىل(: يكتب كلمة واحدة مث ي
و بعد ذلك اعطاء النتيجة و أعلنت الباحثة الفرقة  )من الفرقة الثامنة(. 8حّت ط

 لديها النتيجة األعلى يف العرض أمام الفصل مث التصفيق لنجاحها من بني الفائزة الّت
 أعضاء الفصل.

رهةُ احلهجُّ و و الناُس واألهماِكُن كتابة اإلنشاء باستخدام املفردات يف املوضوع  -0 يف  الُعم 
الورقة. والعرض أمام الفصل بقراءة ورقة العمل. بعد ذلك اعطاء النتيجة من الفرقات 

أمام  لديها النتيجة األعلى يف العرض األخرى و أعلنت الباحثة الفرقة الفائزة الّت
 الفصل مث التصفيق لنجاحها من أعضاء الفصل.
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أربع جمموعات. يكتب الطالب الفقرة املتقطعة باستخدام املفردات جيمع الطالب يف  -5
 يف السبورة. مثل:  الصح ةُ  و اهِلوايهاتيف املوضوع 

)من الفرقة األوىل(: يكتب كلمة واحدة يف السبورة مث يعطى  2اجملموعة األوىل: ط
: موعة الثانيةاجمل )من الفرقة الثامنة(. 8)من الفرقة الثانية( وهكذا حّت ط 1القلم إىل ط

)من الفرقة  1)من الفرقة األوىل(: يكتب كلمة واحدة مث يعطى الورقة إىل ط 2ط
و بعد ذلك اعطاء النتيجة و أعلنت  )من الفرقة الثامنة(. 8الثانية( وهكذا حّت ط

صفيق لديها النتيجة األعلى يف العرض أمام الفصل مث الت الباحثة الفرقة الفائزة الّت
 أعضاء الفصل. لنجاحها من بني

. كتابة اإلنشاء عن العطلة لكل فرقة و جيب على كل أعضاء الفرقة أن يكتبه الُعط لهةُ  -6
يف الدفرت و فهم ما كتبه حيث يتصور هذا الفهم بصحة اجلواب حني سأله عن معىن 
الكلمة و اجلملة املكتوبة. بعد أن متت كتابة اإلنشاء و استعد كل أعضاء الفرقة يأتى 

 ه جهرية أمام الفصل.دور قراءت
كتابة احلكاية عن التعلم يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك  -1

 إبراهيم ماالنج باحلاسوب.
 

 Self)ي للتعلم التنظيم الذات إستراتيجيةفي استخدام  التخطيط عمليةالمبحث الثاني: 

Regulated Learning )بيةالبرنامج المكثف لتعليم اللغة العر لدى طلبة  الكتابة هارةمل 
  ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

و بالتايل الفروق بني الطالب الذين جنحوا والطالب الذين فشلوا كما هو مكتوب 
 .0،2يف جدول 

 اجملموعة األوىل -2
( A) ملمتازةااجملموعة تتكون عن الطالب الذين جنحوا يف نيل النتيجة  هذه
لى حصل ع كلية اإلنسانية.( من قسم اللغة اإلجنليزية  MAA) 2 طالبيف الكتابة. 
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( من MSS) 1طالب  ( بنسبة إىل شكل تنظيم الذايت للتعلم.35درجة مرتفعة )
( بنسبة إىل 39قسم علم النفس كلية علم النفس. حصل على درجة مرتفعة )

كلية املصارف اإلسالمية  ( من قسم NKK) 9شكل تنظيم الذايت للتعلم. طالبة 
( بنسبة إىل شكل تنظيم الذايت للتعلم. 31حصلت على درجة مرتفعة ) االقتصاد.

درجة  حصلت على ( من قسم الرياضيات كلية العلوم والتكنولوجيا.SML) 0طالبة 
 ( من قسمWNS) 5طالبة  ( بالنسبة إىل شكل التنظيم الذايت للتعلم.211مرتفعة )
( بنسبة إىل 219حصلت على درجة مرتفعة ) كلية العلوم والتكنولوجيا.الكيمياء  

 شكل التنظيم الذايت للتعلم.
 

 (Planningالتخطيط ) (أ
 ،اجباتهه أو و مهمت ما هو معرفةعند   الطالب فعليماذا هذه النقطة إلجابة السؤال 

الباحثة  قامت .أن تكون ناجحة من أجل اهمتاما إليها الطالب يف تاجحي الّت طوةاخلوما 
يوم االثنني  يف الفصل و 1720ديسمبي  23باملقابلة بعد انتهاء الدرس يف يوم اجلمعة 

 يف مسجد اجلامعة عند الراحة.  1725يناير  5
هنا مبعىن عملية الطالب ليحطط األشياء بعد معرفة الواجب و املفروض  التخطيط

للوصول إىل هدف التعلم و الكمال و امتام  التخطيطمن احملاضرة حيث يساعد هذا 
علم. و وجود اإلستعداد الذايت للتفمن صورة اخلطوة للوصول إىل النجاح يعىن الواجبات. 

ثل مث عمل التدريبات الكتابة يف الكتاب املقرر متقراءة املادة اجلديدة قبل دخول الفصل 
بات الكتابة و التدريطالعة املادة ميارس م جبانب ذلك أيضا . وعند الطالب استعدادا للتعلم

وص جيدا للغد.  أيضا يقرأ النص مث كتابة املفردات اجلديدة املاضية و قراءة املادة اجلديدة
 الفصل يفيف الفصل الستخراج املفردات اجلديدة. أو قراءة املادة كل يوم استعدادا للتعلم 

  الغرفة. يف اللوحة اخلاصة يفاملادة و كتابة األشياء املهمة؛ مثل املفردات اجلديدة و خالصة 
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املالحظة بأن الطالب يف هذه اجملموعة مستعد للتعلم عند   الباحثة يف و وجدت
يف كثي من األحيان يفهم معاين املفردات اجلديدة من النصوص كل لقاء. و الدليل يعىن 

دفرت املفردات املقرر و ال مل الكتابجبانب ذلك، حيو  .؛ قبل أن يبحثها األستاذيف الكتاب
لغياب أو كثرة ومتجنباً ليذهب إىل الفصل نشيطا و أيضا كل يوم. والتدريبات إىل الفصل  

ور و هذه احلالة تص ؛عن معاين الكلمات زمالءيب السؤال عند ما سأل الجيو . االستأذان
 يف التعلم. االستعداد

هذه  بأن الطالب ملعهد؛نفسه و ا قائهم يف الفصلصدو أما نتيجة مقابلة مع أ
علم السهلة؛ يعملها مبكرا و يتعندما يواجه الواجبات  . مثالينظم الوقت جيدااجملموعة 

، ادةيضع الوقت للتعلم أكثر من الع عندما يواجه الواجبات الصعبةيف وقت قصي. و 
مثل قه تتو حماولة لتحقي التخطيط يف إدارة النفسو أما جودة  حّت يكمل الواجبات جيدا.

يف تنظيم وقت الدراسة. يذهب الطالب هذه اجملموعة إىل الفصل يف املوعد، و أيضا 
 يشرتك التدريبات و االختبارات.

ألهنا مل ر من اآلختستعد للتعلم و تتعلم أشد احدى الطالبات يف هذه اجملموعة 
ل كمتّت ح أكثر دقة من أصدقاءها يف نفس الفصلتنظم الوقت بية من قبل. تتعلم العر 

 الواجبات جيدا.
 وبالتايل من خصائص الطالب يف هذه اجملموعة:

 وجود الفرصة اخلاصة لقراءة املادة استعدادا لتعلم مادة الكتابة (2)
 وجود الفرصة اخلاصة لكتابة املادة املهمة و اخلالصة  (1)
الوقت احملتاج قليل أو كثي إلكمال أي  ؛للتعلم وجود حتديد الزمن (9)

 الواجبات إما سهلة وإما صعبة.الواجبات بنسبة إىل نوع 
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 (Organizingالتنظيم )  (ب
واجبات ال ويدير نظمي عندما الطالب فعليماذا  هذه النقطة إلجابة السؤال

 .املمتازة أو لنيل النتيجة واجباتال كمالال  املثلىالطريقة  و و امتامها؛ القيام هبل
تساعد هذه ادارة النفس و كذلك الوقت تقصد من هذه املرحلة حيث 

االدارة للوصول إىل هدف التعلم و الكمال و امتام الواجبات. فمن صورة حماولة 
يكون  علمللتجدول معني . للتعلمجدول معني  الطالب يف التنظيم الذايت وجود

خطة ذاتية  إما مكتوبا أو غي مكتوبا للوصول إىل اهلدف املرجو. حياول الطالب 
لتطبيق هذه اخلطة يوميا لوجود التنظيم. هذا اجلدول يضع لعملية التعلم أو املطالعة 

 كامالات  الواجب الطالب هذه اجملموعة األوىل يعملبل أيضا يف عمل الواجبات. ف
أو  نيجدول مع مليس لديهبعض الطالب  .ل املوعدقب بل و جيمعها يف املوعد

يضع وقت خاص للتعلم. هذه احملاولة تتمثل جدول التعلم  ولكن ،للتعلم مكتوبا
 بأحسن ما ميكن رغم أنكامال أو يعمل الواجبات  فبهذه احملاولة  غي مكتوب.

؛ فهذه احلالة تدل على أن وضع جدول التعلم يوميا و منظما له دور يسهر ليال
  هام يف التنظيم.

دير و أي ي و وجدت الباحثة يف امليدان بأن الطالب هذه اجملموعة حيفظ
يا. واملهم التمرينات يوم كراسة  املفردات و قائمة الكتاب املقرر و أيضا دفرت ينظم

تابة اجلميلة و كالمن أثر التنظيم يعين وجود الدفرت املرتب و اجلميل أيضا مالئم ب
 امللونة. 

ه هذه اجملموعة يف املعهد؛ يرتب دفرت يف أضاف األصدقاء عن عادة الطالب 
 يضع الدفرت و الكتاب يف مكان خاص حّتالتدريبات و كذلك الكتاب ترتيبا. 

سهل يف حبثها عند احلاجة. وجبانب ذلك، يضع جدول التدريبات يف غرفته حّت 
ن احلياة قابلتها. عيعرف مّت وقت االختبار و التدريب و حياول يف استعداد مل
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لراحة. وأيضا يف ا يلعب مع األصدقاءاليومية؛ الطالب يف هذه اجملموعة األوىل أيضا 
 عنده وقت خاص لعمل الواجبات. يعمل الواجبات يف وقت آخر،
 الطالب يف هذه اجملموعة: التنظيم عند وبالتايل من خصائص

 وجود جدول للتعلم (2)
 ادارة أو تنطيم الكتاب املقرر (1)
 ل التدريبات يف دفرت خاصتسجي (9)
 و استعدادا لتعلم مادة الكتابة وجود تقسيمات الزمن؛ أي الوقت للقراءة (0)

 التعلم و إلكمال الواجبات و الراحة.
 

 (Goal Setting) حتديد األهدافج( 
، ههدف تعلم قرريعندما الطالب  فعلي ماذا هذه النقطة إلجابة السؤال

 . املستقبلو  احلاضرسواء يف 
نيل ريد ليمن نتيجة املقابلة وجدت الباحثة بأن الطالب يف اجملموعة األوىل 

. هذه اإلرادة ال يقف فقط يف اخليال بل يتمثل يف يف الفصل( A)النتيجة املمتازة 
فالطالب يف هذه اجملموعة ال يقف فقط يف اإلرادة بل أيضا حياول و ميارس  العمل.

حدد ة للوصول إىل هدف التعلم فياولحمو يدرب نفسه للحصول إىل اهلدف. فمن 
  ( عند اإلختبار.A) النتيجة املمتازةو من األهداف يعين  .اهلدف حتديدا واضحا

هذا مناسب مبا الحظت الباحثة بأن الطالب يف هذه اجملموعة يشرتك يف 
التدريبات و االختبارات. و يستعد حبفظ املفردات املعينة و كذلك كتابة اخلالصة 

د املدروسة. فهذه احلالة من صورة احملاولة لنيل النتيجة املمتازة عند كل من املوا
  .اختبار أو تدريب

 يهتم بالواجبات الطالب يف هذه اجملموعة األوىلاألصدقاء بأن وافق 
 حتديد وأما نتيجة احملاولة يفوالنتيجة و يريد أن حيصل على درجة ممتازة أو جيدة. 
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و أيضا  .ى نتيجة املمتازة يف كثي من األحيانعل الطالب صلحياألهداف يعين 
 ترقية النتيجة يف كل إمتحان أو اختبار. حياول 

 الطالب يف هذه اجملموعة: عند حتديد األهداف وبالتايل من خصائص
  و وجود احملاولة للوصول إليه متازةهدف التعلم هو النتيجة امل حتديد (2)
 وجود احملاولة إلكمال الواجبات (1)

 
 الثانيةاجملموعة  -1

لطالب ا اجملموعة تتكون عن هذهو  اجملموعة؛ يقوم معظم الطالب يف هذه
 ( يف الكتابة. Bالذين جنحوا يف نيل النتيجة اجليدة )

 (Planningالتخطيط ) (أ
وأما نوع التخطيط هلذه اجملموعة يعين وجود احملاولة لقراءة املادة استعدادا الشرتاك 

و حيضر  املادة يف الفصل عند الدراسة اجملموعة الثانية الطالب يف هذه يقرأدرس الكتابة. 
هذه احلالة تتمثل وجود التخطيط الذايت رغم أن غي كامل. املراد إىل الفصل يف املوعد. 

بغي كامل هنا يعين يف االستعداد. ال يستعد الطالب إال يف داخل الفصل بقراءة املادة 
 مل الكتاب و الدفتار إىل الفصلحيو  ذهب إىل الفصللوقت احلايل. و جبانب ذلك، ي

أخر و الغياب فالت .ويف بعض األحيان يتأخر يف احلضور أو يستأذن أو يغيب من الدراسة
 من أثر الضعف يف التنظيم الذايت.

 اخلد يقرأ النصوص جيدا يف اجملموعة يف هذه والحظت الباحثة بأن الطالب
 دون استعدادا من قبل. هذه احلالة تتمثل من وجود الفصل لإلستخراج املفردات اجلديدة

ثانية عن اجملموعة ال املشكلة يف فهم املفردات. ولعالج هذه املشكلة يسأل الطالب هذه
معانيها من األستاذ أو األصدقاء. يكتب الطالب اخلالصة و كذلك الواجبات يف داخل 

 الفصل عند وقت الدراسة.
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ثانية يف هذه اجملموعة ال املعهد بأن الطالبيف نفس الفصل و  قاءصداألوأضاف 
ل التخطيط احملدود يعين عدم االستعداد الكايف مثفاملراد ب التخطيط إال حمدود.اليضع 

خطيط يف ومن وجود الت قراءة املادة و كتابة اخلالصة يف املعهد قبل حضوره إىل الفصل.
و حيمل  يذهب إىل الفصل ناجحةأن تكون  من أجل الطالب اختاذها الّت طوةاخلالتعلم و 

  الكتاب و الدفتار إىل الفصل كل يوم.
 وبالتايل من خصائص الطالب يف هذه اجملموعة الثانية:

 استعدادا الشرتاك درس الكتابة قراءة املادة قبل االختبار (2)
 وجود الفرصة اخلاصة لكتابة املادة املهمة و اخلالصة  (1)
 

 (Organizingب( التنظيم )
ى فهذه احلالة تدل علجدول معني للتعلم.  اجملموعة لديهالطالب هذه 

وجود التنظيم الذايت. فمن هنا يعرف مّت وقت االختبار و يستعد ملقابلته. وجبانب 
 و يف بعض األحيان يتأخر أو ال يعمل الواجبات جيدا و جيمعها يف املوعدذلك، 

 يعمل جيدا؛ فهذه احلالة تدل على الضعف يف التنظيم.
 موعة يهتم بالتنظيم. و منهذه اجملالطالب يف الباحثة بأن  و الحظت

مل الكتاب املقرر و أيضا دفرت املفردات و التمرينات كل حي صورة هذا االهتمام؛
يكتب املفردات اجلديدة و تدريب الكتابة مثل  يوم ولكن يف بعض األحيان ال 

 بات يف املوعد. عمل الواجكتابة اجلملة البسيطة من املفردات املعينة يف الدفرت. والي
تنظيم. موعة يهتم بالهذه اجملالطالب يف بأن  إضافة إىل ذلك قال األصدقاء

ذه احلالة ه ضع الدفرت و الكتاب يف مكان معني.ومن صورة هذا االهتمام مثل أن ي
 يسهل الطالب يف حفظ الدفرت و الكتاب و يأخذها عند ذهابه إىل الفصل.

 الطالب يف هذه اجملموعة الثانية: يم عندالتنظ وبالتايل من خصائص
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وجود جدول للتعلم حسب جدول االختبار أي التعلم قبيل االختبار و  (2)
 التدريب املعني.

 حفظ الكتاب املقرر (1)
 تسجيل التدريبات يف دفرت خاص (9)
؛ أي الوقت للقراءة و التعلم حسب جدول االختبار وجود تقسيمات الزمن (0)

 التدريب املعني.قبيل االختبار و  املطالعةو 
 

 (Goal Setting) حتديد األهدافج( 
تتمثل  لفصل.يف ا واجليدة حياول الطالب هذه اجملموعة لنيل النتيجة املمتازة

ثانية . فيعمل الطالب يف هذه اجملموعة البالواجبات هذه احملاولة يف وجود االهتمام
من  يدةالنتيجة اجلأن حيصل الواجبات إما يف الفصل و إما يف املعهد. أيضا يرد 
 .عند االختبار Bالتدريبات و االختبارات، فيضع اهلدف مثل النتيجة 

بات و يشرتك التدريهذه اجملموعة الثانية و الحظت الباحثة بأن الطالب 
االختبار يف كثي من األحيان. فيستعد قبل االختبار، مثل قراءة املادة و املفردات 

حيث حيصل  ةنتيجاالختبار. هذه احلالة تؤثر إىل اليف الفصل قبيل التدريب و 
 دريب.  يف االختبار و التبل أيضا املمتازة اجليدة  عليها الطالب؛ مثل النتيجة

درجة  صلحييريد أن ه اجملموعة هذيف  الطالب بأن قال األصدقاءو أيضا 
بات و واجال امه يفهتمهذه االرادة تؤثر إىل ا .( يف الفصلA/B) املمتازة أو اجليدة

يقرأ املادة و املفردات يف الفصل بالتكرار قبيل االختبار و ال يقرأها يف التدريب. 
 املعهد. هذا التكرار يف املطالعة استعدادا للتدريب أو االختبار احلايل.

 انية:الطالب يف هذه اجملموعة الث عند حتديد األهداف وبالتايل من خصائص
ن ناحية . املراد باحملدود يعىن ملنيل النتيجة املمتازة احملدودة وجود احملاولة (2)

 الزمن الستعداد مقابلة االختبار أو التدريب.
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 وجود احملاولة إلكمال الواجبات (1)
 

 اجملموعة الثالثة -9
( يف Dالطالب الذين فشلوا أي لديهم نتيجة ) هي اجملموعة هذه

 ة.العلوم اإلنسانيكلية  ( من قسم اللغة اإلجنليزيةAKF) 2طالب الكتابة. 
 ( بنسبة إىل شكل تنظيم الذايت للتعلم.271حصل على درجة مرتفعة )

حصل على  من قسم علم النفس كلية علم النفس. (SFM) 1 طالب
 ( بالنسبة إىل شكل التنظيم الذايت للتعلم.81درجة مرتفعة )

 
 (Planningالتخطيط ) (أ

قراءة املادة املاضية أو عدم االستعداد مثل يذهب إىل الفصل دون 
 هذه احلالة تدل على عدم ستدرس بعد يف الفصل.الّت معرفة املادة 

الفصل دون  يفاحلايل يقرأ املادة و يف عملية التعلم داخل الفصل  التخطيط.
  االستعداد من قبل.

 الثة؛يف هذه اجملموعة الث و الحظت الباحثة يف الفصل بأن الطالب
ال  ومثل معاين املفردات  ال يهتم بالدرسلكن يقرأ النصوص يف الفصل 

سبب كثرة بمثل كتابة اجلملة من املفردات املعينة عند كل لقاء بواجباته 
 وهذه احلالة من صورة الضعف يف التخطيط. .الغياب

يذهب ه بأناملعهد أما نتيجة مقابلة مع األصدقاء يف الفصل ذاته و 
خلارج أو ايغيب كثيا من احملاضرة لكثرة األنشطة يف و إىل الفصل أحيانا 

 املرض. 
 وبالتايل من خصائص الطالب يف هذه اجملموعة:

 عدم الفرصة اخلاصة لقراءة املادة (2)



15 
 

 

 

 عدم الفرصة اخلاصة لكتابة املادة املهمة  (1)
الوقت احملتاج قليل أو كثي إلكمال الواجبات مثل  الزمن  حتديد عدم (9)

 ات إما سهلة وإما صعبة.بنسبة إىل نوع الواجب
 

 (Organizingب( التنظيم )
ه جدول لديأو  ليس لديه جدول معني للتعلمالطالب يف هذه اجملموعة 

أو جمرد يف عامل االرادة. يضع اجلدول يف مرحلة  التعلم ولكن اليعمل كما هو
التخطيط ولكنه ال يقوم به يف مرحلة اآلداء بسبب الضعف يف التنظيم الذايت. 
هذه املشكلة تتمثل يف مشكلة احلضور إىل الفصل. بعد ذلك، يأيت املشكلة 

جبات االثانية عدم الفهم عن املادة املدروسة مث املشكلة التالية الكسل يف عمل الو 
 بسبب عدم الفهم أو عدم االشرتاك يف احملاضرة.

فرت دحيمل الكتاب املقرر و أيضا  بأنه الحظت الباحثة يف الفصلو 
لكن ال  .املفردات و التمرينات يف كثي من األحيان عند ما حيضر يف احملاضرة

 جيمع أو ال يعمل الواجبات. يكتب و ال
 موعة يذهب إىل الفصل أحياناو قال األصدقاء بأن الطالب يف هذه اجمل

و يغيب كثيا حّت ال يعرف الواجبات و االختبارات. اليسأل األستاذ و ال 
 األصدقاء أيضا عن املادة و الواجبات إما يف الفصل و إما يف املعهد.

 الطالب يف هذه اجملموعة: التنظيم عند وبالتايل من خصائص
 عدم جدول للتعلم (2)
 املقررال يدير و الينظم الكتاب  (1)
 تسجيل التدريبات يف دفرت خاصعدم  (9)
الوقت للقراءة و التعلم و إلكمال الواجبات و عدم تقسيمات الزمن؛  (0)

 .الراحة
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 (Goal Setting) حتديد األهدافج( 
من نتيجة املقابلة وجدت الباحثة بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة يريد 
أن ينال النتيجة اجليدة يف الفصل أو يريد أن ينال النتيجة اجليدة يف االختبار؛ 

ذا ه و خاصة يف التنظيم الذايت مثل كثرة الغياب. التخطيطولكن يضعف يف 
داف. اليضع الطالب هدف الضعف يؤدى إىل املشكلة يف مرحلة حتديد األه

  ( بسبب املشكلة و الضعف يف هذه املرحلة البداية. A/Bالتعلم مثل النتيجة )
و أما نتيجة املالحظة؛ وجدت الباحثة بأن الطالب هذه اجملموعة الثالثة 

حملاضرة هذه احلالة تتمثل من غيابه يف اح أو فاشل يف الفصل. جال يهتم هل هو نا
 يبات و االختبارات غالبا بسبب األنشطة خارج الفصل. ال يشرتك يف التدر بل 

بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة ال يعرف عن وقت  و قال األصدقاء 
التدريب و االختبار وال يشرتك كل هذه األنشطة يف الغالب. هذه احلالة تدل بأن 

يهتم  النجاح و لكن الكأنه يريد الطالب ال يهتم بالنتيجة. و أضاف األصدقاء؛  
 كأنه ال يهتم بنتيجته.بالدرس و ال الواجبات و  

 الطالب يف هذه اجملموعة: عند حتديد األهداف وبالتايل من خصائص
 متازةعدم احملاولة لنيل النتيجة امل (2)
 احملاولة إلكمال الواجبات عدم (1)
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ي للتعلم التنظيم الذاتإستراتيجية األداء في استخدام  عمليةالمبحث الثالث: 
(Self Regulated Learning )يم البرنامج المكثف لتعللدى طلبة  الكتابة هارةمل

 ماالنج اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
 
 اجملموعة األوىل -2

 (Keeping Records) نتيجةال حفظ (أ

 وقية الكفاءة أرت ل الطالب فعلي ذاما هذه النقطة إلجابة السؤال
 . هدافاأل التقدم يف التعلم لتحقيق

ل هناك من بيكتب املفردات اجلديدة يف كل لقاء يف الدفرت اخلاص 
 ةباكتانب  جب التعلم.بكتابة ملونة و مجيلة حّت تسهل وتشجعه يف يكتب 

 املقررتاب الكالدفرت اخلاص؛ حيمل الطالب  املفردات اجلديدة يف كل لقاء يف
فظ ورقات ا حيأيض حياول حمافظة الدفرت و النتيجة جيدا.و  .يايوم و هذا الدفرت

التدريبات والنتيجة، و كذلك دفرت املفردات يف نفس املكان املعني للتسهيل 
 . عند مطالعتها يوميا

فرت د الطالب يف هذه اجملموعة يدير ؛حثةاالب خظةو بنسبة إىل مال
 حيضر وم.فصل كل يإىل ال لتمرينات جيدا و الدليل يعىن حيملهاملفردات و ا

 وكون أول من حيضر يف الفصل. يدائما  إىل الفصل دائما إال عند املرض و
حني ال حيضر  .صل على نتيجة ممتازةحيو التدريب و  يف االختبارشرتك يدائما 

إىل الفصل بسبب األنشطة يف خارج الربنامج؛ مثل عمل امليدانية أو عمل يف 
ال  عندما و بدال من غيابه يف الفصل.املعمل فيطلب الواجبات اإلضافية 

حيحية و التدريب أو حيصل على نتيجة اجليدة فيطلب التص يف االختباريشرتك 
(remedial ) ات واجه املشكلة يف الواجبيعند ما . و ممتازةليحصل على نتيجة
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تطيع اكمال سيفهم و يعن مشكلتها حّت  األستاذ سأليبقى يف الفصل و ي
 جيدا. الواجبات

تدريبات ال دفرت يضعو قال األصدقاء بأن الطالب يف هذه اجملموعة 
واجباته إليهم  و يستودع .يف املعهد تعلم كثيايعلم و مث يت مرتبا مع كتابه

ذ عندما يستأذن أو ال حيضر يف بعض األحيان بسبب إلعطاءها إىل األستا
  .أو املرض كليةالأنشطته يف 

 هذه اجملموعة األوىل:الطالب يف  وبالتايل من خصائص
 تسجيل املفردات اجلديدة و حفظها (2)
 ةتسجيل ورقات النتيجة و التدريبات املاضي (1)
 وجود احملاولة حلفط مرتبته أو نتيجته يف الفصل (9)
 
 (Environtmental Structuringالبيئية ) هيكلة  (ب

 إىل دفعت البيئةعل جل الطالب فعليذا ما هذه النقطة إلجابة السؤال
  .هدافاألحتقيق 

 الفصل إما يف يتعلم الطالب يف هذه اجملموعة األوىل يف مكان هادئ
مثل  علم.يف التلضوضاء و وجود الرتكيز لاجتنابا  أي املعهد و إما يف الغرفة

 الغرفة تعلم يفأو يليال مث صباحا مبكرا بعد الصبح  27إىل  3تعلم يف الساعة ي
س واضحا الفصل ليسمع الدر  صف األول يفاليتعلم و جيلس يف بل الصبح. ق

 . و أكثر تركيزا
صف لاجيلس يف و الحظت الباحثة بأن الطالب يف هذه اجملموعة 

الكراسي  يرتب تركيزا.يف الفصل ليسمع الدرس واضحا و أكثر  كل يوم األول
عمل أيضا هناك من ييف الزاوية. اجللوس بشكل دائرة عند عمل مجاعي وخيتار 

و ه ال هتتم مبنو هناك من  عند عمل مجاعي. الواجبات يف خارج الفصل
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األول، يف  صفالتار املكان؛ يف بعض األحيان يف خيلس يف الفصل، و ال جي
 .تار املكان يف خارج الفصلخيالوسط، يف الزاوية. عند عمل مجاعي 

عمل ياألوىل  قال األصدقاء يف الفصل بأن الطالب هذه اجملموعة
أما يف  وعند ما يكون يف الفصل. الواجبات يف الزاوية أو يف الصف األول 

جيتمع أعضاء الغرفة ألن التجمع يف الغرفة املعهد ال يعمل الواجبات عندما 
عمل ي ة.أشياء كثي  تبادل القصة اليومية عن كذلك  و الكثي حا ز امل البد وجود

التعلم لوجود  هتم مبكاني و اكنة.الواجبات يف املعهد قبل الصبح حني الغرفة س
مل الواجبات عأيضا ي عمل الواجبات حني الغرفة ساكنة.يتعلم أو يالرتكيز مثل 

تعلم دون . وجبانب ذلك هناك أحد من هذه اجملموعة؛ من ييف وقت خاص
 يف. و من صورة وجود الرتكيز رغم أن يف مكان ضوضاء يعين اهتمام املكان
لواجبات يعمل او  زح مع األصدقاء يف نفس الوقت.ميتعلم و ي ؛بعض األحيان
يعمل  ايضو أ ا ألنه مشغول بسبب أنشطته يف الكلية.فارغ اعندما جيد وقت

 الواجبات يف الفصل عند املوعد حّت يتأخر.
 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص

 وجود االهتمام بالبيئة يف التعلم (2)
 يف التعلم للرتكيزوجود االهتمام بالوقت  (1)
 وجود احملاولة جلعل التعلم أكثر تركيزا (9)

 
  (Seeking Informationمعلومات ) البحث عن (ج

 اتاملعلوم رفةملع الطالب فعليماذا  هذه النقطة إلجابة السؤال
  .ةللحصول على املساعد أواملعلومات  جديل و يبحث هبذيإىل أين  اهلامة،

بحث لميارس العمليات الالزمة لالطالب يف هذه اجملموعة األوىل 
 يسأل املعلمأي املفروض من الدرس و كذلك الواجبات، مثل:  معلومات عن
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و أ يسأل األصدقاء عن الواجبات إذ ال يفهم املادةو . إذ ال يفهم عن املادة
قرر كتب املفردات املناسبة باملوضوعات يف الكتاب املالحيضر يف احملاضرة. وي

 كتب املواد املهمة عند املعلم وقراءهتا يوميا. يعند املعلم و فهم املواد املهمة
سأل املعلم عن األشياء املهمة البد ي. حيث جيد املعلومات من املادة جيدا

كتب األشياء املهمة يف اللوحة اخلاصة يف غرفتها يعلى حفظها يف املادة. 
 بالكتاب املقرر.مطابق 

إذ  تاذساأل يسأل وعةالطالب يف هذه اجملمو الحظت الباحثة بأن 
دت و وج .ال يفهم عن املادة أو الواجبات إما يف الفصل و إما على اهلاتف

 باتيتعلم و يسأل عن املادة أو الواج بأن الطالب يف كثي من األحيانالباحثة 
 فهذه من صور البحث عن إىل الطالب املاهر أو لديه الفهم أكثر من اآلخر.

 املساعدة و املعلومات.
الطالب يف هذه  األصدقاء يف نفس الفصل و املعهد بأنقال 

 ال حيضر يف الفصل و عن املادة و الواجبات حني يسأل صديقه اجملموعة
أى  ه كاملدفرت و جبانب ذلك  .يستعي دفرت فيه املادة و املفردات اجلديدة

و  .بكتابة املفردات اجلديدة و التلخيص من املوضوعات يف الكتاب املقرر
يف  ماإ وإما يف الفصل األحيان  كثي منعن الواجبات يف   ةقشانحيب امل
بة سأل األستاذ عن املادة الصعي يوجد أيضا هو نتيجة مقابلة صديق املعهد.

  .فهم الواجباتيأو حني ال 
 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص

 وجود االهتمام باخلالصة (2)
 وجود االهتمام بشرح األستاذ (1)
 وجود االهتمام باملعلومات اجلديدة و املهمة (9)
 وجود االهتمام بالنقاش لدقة الفهم (0)
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 (Rehearsingالتمرين ) (د

 وأ درسال مارسةمل الطالب فعليماذا  هذه النقطة إلجابة السؤال
 .املدروسة املواد تذكر

يكتب ن يتعلم، يدرب و يدرب أل فالطالب يف هذه اجملموعة األوىل
 ية عنو يوجه األسئلة الذات سأل. ياآلخر يف اجملموعة أحياناجيدا. ويتعلم مع 

جناحه  املفردات ملعرفةاألشياء الكثية مثل معىن املفردات و اجلملة من هذه 
شة و من اقلوجود املنيف كثي من األحيان  ءقايتعلم مع األصديف التعلم. 

؛ لعطلةكتابة اإلنشاء عند ا  جبانب ذلك ميارس يفو يصحح أو يالحظ كتابته. 
 عن قضاء وقت العطلة أو مأخوذ من التدريبات يف الكتاب املقرر. اإلنشاء

ن يف كثي م و أما نتيجة املالحظة؛ فالطالب يف هذه اجملموعة
ميارس  و جبانب التعلم يف الفصل و املعهد. األحيان يتعلم يف عمل اجلماعي

عند ل ب التعلم يف خارج الفصأيضا حي. يوميا التدريباتيف مطالعة املادة و 
كتابة كتب بيب أن حي للعرض. الفصل مستعددخل إىل مث ي عمل اجلماعي

 ملونة متنوعة و أيضا يكتب اخلالصة من املواد املدروسة.
لعمل ايتعلم يف  يف هذه اجملموعة و الحظت الباحثة بأن الطالب

اجملموعة أي الطالب اجلماعي مع الطالب اآلخر الذي يدخل أيضا يف هذه 
 يف كثي من األحيان. الذي لديه القدرة اجليدة يف إدارة النفس

 اء الذين يف نفس الفصل و املعهدقو أما نتيجة املقابلة مع األصد
تبادل ل يوجد املعلومات التالية. يتعلم الطالب يف هذه اجملموعة مع أصدقاءه

الع الدرس طو ي ختبار.ا لالبالسرور و يفهم جيدا استعدادالسؤال أو للمناقشة 
هذه  و الطالب يف كتب اجلملة من املفردات يف الفصل.ييف وقت خاص و 

 .يوميا يف مطالعة املادة و ممارسة التدريبات اجملموعة طالب نشيط
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 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص
 وجود احملاولة لتقدمي السؤال الذايت عن املادة املدروسة (2)
 وجود احملاولة الستخدام املفردات اجلديدة لتصبح اجلملة (1)
 وجود احملاولة للنقاش مع األصدقاء عن املادة (9)
 وجود احملاولة للتعلم و ممارسة التدريبات يوميا (0)

 
 (Transformingتحويل )ال (ه

ما  مع عند التعامل الطالب فعليماذا  هذه النقطة إلجابة السؤال
  .شكل آخر يف من خالل وضعه هتعلم

مجلة جديدة من املفردات الطالب هذه اجملموعة األوىل  يكون
 ةباكت. املدروسة يف الفصل خالصة املادةجبانب ذلك يهتم بكتابة و  .اجلديدة

تب األشياء كاالختبار. يتسهيال و استعدادا للتعلم عند  يقصداخلالصة هذه 
 اخلالصة. شرح األستاذ جبانب املهمة من املادة مثل 

وافقت نتيجة املالحظة مبا قاله الطالب يف هذه اجملموعة األوىل. 
هو ماهر يف كتابة اجلملة من املفردات املعينة يف الكتاب املقرر و كتابته مجيلة 

 أن يكتب اجلملة من املفردات املعينة يف الطالب حياولو أيضا  .ةأيضا نشيط
  فردات.البسيطة من املاجلديدة و كتب اجلملة ي الكتاب بنشاط.

و قال األصدقاء بأن الطالب يف هذه اجملموعة يكتب اخلالصة 
فردات كتب اجلملة من املو أيضا ي االختبار.تسهيال و استعدادا للتعلم عند 

و  ةبكتابة مجيليكتب اجلملة أو اإلنشاء من املوضوع أو املفردات  .يوميا
 سرعة.

 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص
 وجود احملاولة لكتابة اخلالصة من املادة املدروسة (2)
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 وجود احملاولة لتكوين اجلملة من املفردات املعينة (1)
 وجود احملاولة لكتابة اجلملة  من املفردة اجلديدة يوميا (9)

 
 (Memorizingفظ )احل (و

 تذكريأن  ريديعندما  الطالب فعليماذا  هذه النقطة إلجابة السؤال
  يف الفصل.عملية الدراسة الستعداد ل املواد

وميا و ي الطالب يف هذه اجملموعة يتعلم يوجد من نتيجة املقابلة؛
 خاصة يف معرفة معاين املفردات اجلديدة. للغداستعدادا يقرأ املادة اجلديدة 

لومات من حلفظ املع تدرب يومياو ي تكرارااملاضية يتعلم و يقرأ املادة أيضا 
 الدراسية.املواد 

ملالحظة؛ وجدت الباحثة بأن الطالب يف هذه اجملموعة و نتيجة ا
يفهم معاين املفردات اجلديدة من النصوص يف الكتاب و أيضا ماهر يف كتابة 

ردات و قرأ املفيطالع الدرس يف وقت خاص و ي اجلملة من املفردات املعينة.
ة اجلملة من حياول على كتاب ختبار.تب اجلملة يف الفصل حّت يستعد لالكي

 إما يف باراالختاملفردات املعينة و حيصل على نتيجة ممتازة أو جيدة عند كل 
 دا. هذه احلالة دليال بأنه حيفظ املادة جي الكتابة. إما يفالتدريب املفردات و 

فردات يقرأ املو وافق األصدقاء بأن الطالب يف هذه اجملموعة األوىل 
فظ حي .االختبارمنفردا يف مكان هادئ حّت حيفظ قبل  املادة وأو املوضوع 
قرأ املادة يتعلم و ي .ارسو مي ارسمث مي كتب اجلملة جيدايو  يعااملفردات سر 
  .فظهاحيمرات حّت 

 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص
 وجود احملاولة حلفظ املفردات من املادة املدروسة (2)
 الستخدام املفردات املدروسة لتصبح اجلملةوجود احملاولة  (1)
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 اجملموعة الثانية -1
 (Keeping Records) نتيجةال حفظ (أ

حمافظة  عند املقابلة؛ بأنه حياولالثانية قال الطالب يف هذه اجملموعة 
الدفرت و النتيجة. هذه اخلطوة للتسهيل عند ما يريد مراجعة أو مطالعة املواد 

 التدريب. وجبانب ذلك يكتب املفردات اجلديدةاملدروسة ملقابلة االختبار و 
 يف الدفرت اخلاص لسرعة التكرار قبيل االختبار.

ني ح هذه اجملموعةو الحظت الباحثة يف امليدان بأن الطالب يف 
فيطلب  ؛أو املرض ال حيضر إىل الفصل بسبب األنشطة يف خارج الربنامج

صل نب ذلك أيضا اتو جبا الواجبات اإلضافية بدال من غيابه يف الفصل.
  .طلب العفوباملعلم باهلاتف وي

تعلم ي يف هذه اجملموعةبأن الطالب  اءصدقإضافة إىل ذلك قال األ
 نم يتعلم من الدفرت و األسئلة التدريبات املاضية يف استعداد االمتحان.

 فردات اجلديدة و الكتابة يف الدفرت اخلاص اجلاهزة للتسهيل يف التعلم.امل
 الطالب يف هذه اجملموعة الثانية: خصائص وبالتايل من

 تسجيل املفردات اجلديدة و حفظها (2)
 تسجيل النتيجة و التدريبات املاضية (1)
 
 (Environtmental Structuringة )البيئ هيكلة  (ب

عرفت الباحثة من نتيجة املقابلة بأن الطالب يف اجملموعة الثانية؛ 
 املكان للجلوس مثل يفيف الفصل فيختار حيب أن يسمع الدرس واضحا 

ه احلالة من هذ و يتعلم يف املعهد عند الصبح أو ليال. .السرت أو الصف األول
 .ةالبيئ هيكلةحماولة 
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ه هذ الطالبو هذا الواقع كما الحظت الباحثة يف امليدان بأن 
هتم إىل شرح األستاذ. يسمع كالم األستاذ و يقرأ املادة أو النص ي اجملموعة

يف  ويبقى ل الواجبات يف خارج الفصل عند عمل مجاعيو يعماملفروض. 
 .ةلبيئا هيكلة هذه كلها من صورة اختيار و. الفصل الكمال الواجبات الفردي

عمل ي يف هذه اجملموعة الطالببأن  اءصدقإضافة إىل ذلك قال األ
هذه احملاولة يف  .بطريقة اختيار أو تكوين البيئة املرحية واهلادئة الواجبات جيدا

ن تتمثل يف اختيار املكان و الوقت املناسب للتعلم، مثل يف مكا ةالبيئ هيكلة
 هادئ و يف وقت الصبح.

 الطالب يف هذه اجملموعة الثانية: وبالتايل من خصائص
 وجود االهتمام بالبيئة يف التعلم (2)
 وجود االهتمام بالوقت يف التعلم للرتكيز (1)
 
 (Seeking Informationمعلومات ) البحث عن (ج

و صدقاء ألابأنه يسأل  ؛للباحثة الطالب يف اجملموعة الثانية قال
إذ ال يفهم املادة.  أو املواد من املوضوعات الدراسية عن الواجباتاألستاذ 

حّت حيصل إىل املعلومات املفروضة. و  معلومات بحث عنهذه اخلطوة لل
يكتب كل شيئ الذي مهم عند األستاذ حّت يعرف ما أراده األستاذ يف 

 التعليم. هذه احملاولة لنيل النتيجة اجليدة يف االختبار.
و الحظت الباحثة بأن هذا الطالب يف كثي من األحيان يسأل 

لك ات اجلديدة املعينة و كذاملادة أو الواجبات إىل املعلم. يسأل عن املفرد عن
استخدامها يف اجلملة. حياول الطالب كتابة اجلملة البسيطة من املفردات و 

 يسأل األستاذ عن صحة هذه اجلملة.
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 بأن الطالب يف هذه ؛يف املقابلة اءصدقإضافة إىل ذلك قال األ
 و الواجبات حني ال حيضر يف الفصل وأيضايسأل عن املادة اجملموعة الثانية 

 سأل عن املادة أو الواجبات إىلن املادة. يف كثي من األحيان اليفهم عيذ ال إ
 . اءصدقاألبل يفضل أن يوجه السؤال إىل  املعلم

 الطالب يف هذه اجملموعة الثانية: وبالتايل من خصائص
 وجود االهتمام باخلالصة (2)
 وجود االهتمام بشرح األستاذ (1)
 
 (Rehearsingالتمرين ) (د

ل يف هذه اجملموعة يعمل التمرين. تتمث الطالب ؛و نتيجة املقابلة
 بل االمتحان.ق املفردات ليحفظها هذه العملية باألنشطة التالية؛ يقرأ و يطالع

التكرار مث قراءة املفردات بقبل االمتحان.  كذلك  دفرت املفردات يراجعتعلم و ي
 فظ املفردات جبد يفاستخدامها يف كتابة اجلملة. وجبانب ذلك أيضا حي

 الفصل.
 كثي يف يف هذه اجملموعة الطالب و الحظت الباحثة يف الفصل بأن

ذه احملاولة ه. يف داخل الفصل من األحيان يطالع دفرت املفردات قبل االمتحان
 الذايت استعدادا لالختبار و التدريب. التمرينيف 

بل ق حيفظ املفردات جبد يف الفصل ؛يف املقابلة اءصدقاأل و وافق
 يقوم بتبادل السؤال و النقاش مع .حّت يستعد ملواجة األسئلة االمتحان

 اء لدقة الفهم عن املواد املدروسة.صدقاأل
 الطالب يف هذه اجملموعة الثانية: وبالتايل من خصائص

 وجود احملاولة لتقدمي السؤال الذايت عن املادة املدروسة (2)
 وجود احملاولة الستخدام املفردات اجلديدة لتصبح اجلملة (1)
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 وجود احملاولة للنقاش مع األصدقاء عن املادة (9)
 

 (Transformingتحويل )ال (ه

لة بأنه يكون مج ؛للباحثةالثانية  يف هذه اجملموعة قال الطالب
هذه احملاولة لوجود التحويل من املادة و  من املفردات اجلديدة. بسيطةال

  املفردات يف الكتاب املقرر إىل بيئة الطالب.
حياول أن يكتب  بأن الطالبكما الحظت الباحثة يف امليدان 

 اجلملة من املفردات املعينة يف الكتاب بنشاط. 
بأن هذا الطالب يكتب اجلملة من  اءقصدإضافة من ذلك قال األ

 . و ميارس كتابة هذه اجلمل يف داخل الفصل عند حصة التعلم.املفردات جيدا
 اجملموعة الثانية:الطالب يف هذه  وبالتايل من خصائص

 وجود احملاولة لكتابة اخلالصة من املادة املدروسة (2)
 وجود احملاولة لتكوين اجلملة من املفردات املعينة (1)

 
 (Memorizingفظ )احل (و

يتعلم  موعةيف هذه اجمل الطالب لباحثة من نتيجة املقابلة بأنعرفت ا
من  و األمناطو التكرار هنا يهدف إىل حفظ املفردات و يقرأ املادة تكرارا. 

 املوضوعات املعينة حّت يستعد لإلمتحان.
حياول  ةيف اجملموعة الثاني الطالب و الحظت الباحثة يف الفصل بأن

على كتابة اجلملة من املفردات املعينة و يشرتك االختبار و التدريب املفردات 
 و الكتابة. 
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قرأ ي يف اجملموعة الثانية الطالب ؛للباحثة  اءقصدو أيضا قال األ
ل خاصة يقرأ املفردات يف داخل الفص قبل اإلختبار. هاحّت حيفظكثيا املادة  

 قبل التدريب و االختبار.
 الطالب يف هذه اجملموعة الثانية: وبالتايل من خصائص

 وجود احملاولة حلفظ املفردات من املادة املدروسة (2)
 وجود احملاولة الستخدام املفردات املدروسة (1)

 
 اجملموعة الثالثة -9

 (Keeping Records) نتيجةال حفظ (أ

 ولفصل. إىل احيمل الكتاب املقرر قال للباحثة يف املقابلة؛ بأنه 
ن غي يف الدفرت اخلاص ولكمن املواد املدروسة يكتب املفردات اجلديدة أيضا 

 .يكتب املفردات يف بعض األحيانمكتمل أو 
 الو الحظت الباحثة يف الفصل بأن الطالب يف اجملموعة الثالثة 

ل و األنشطة خارج الفص الغياب بسبب يشل و كثاو فأح اجيهتم هل هو ن
 أو الواجبات.  وادعن امل األصدقاءاملرض، و ال يسأل املعلم أو 

يعمل الواجبات بأن الطالب يف هذه اجملموعة   األصدقاءو قال 
تهى نتو ال يكملها غالبا ألنه يكتب بطيئا حّت  فقط لحني حيضر يف الفص

ظ ورقات ال حيف حيانا.اال فقط يف قليل من و يشرتك االختبار .الدرس ساعة
 االمتحان و املفردات يف مكان خاص.

 الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة: وبالتايل من خصائص
 ال يهتم بتسجيل املفردات اجلديدة أو حفظها (2)
 النتيجة و التدريبات املاضيةتسجيل عدم  (1)
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 (Environtmental Structuringالبيئية ) هيكلة  (ب

الطالب يف اجملموعة الثالثة يف وقت الفصل، و يقرأ املادة يتعلم 
ذلك كاخلاصة للتعلم  ال يهتم باملكان أو الوقت مجاعة يف بعض األحيان. و 

 قال للباحثة عند املقابلة. 
 جيلس منفردا يفأن الطالب يف هذه اجملموعة  ؛و نتيجة املالحظة

ألنه  يخجيلس يف الصف األأو  الفصل ال صديق جبانبه يف كثي من األحيان
 . يتأخر يف احلضور غالبا
يتعلم و يكتب  بأن الطالب يف هذه اجملموعة اءقصدو قال األ

و ال حياول بأحسن ما ميكن أي ال  عا الواجبات يف الفصل بقدر ما استط
عهد و إما يف امل للتعلم ال يهتم باملكان أو الوقت اخلاص ويكمل الواجبات. 

 .إما يف الفصل رغم أن وقت االختبار
 الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة: وبالتايل من خصائص

 عدم االهتمام بالبيئة يف التعلم (2)
 االهتمام بالوقت يف التعلم للرتكيز عدم (1)

 
 (Seeking Informationمعلومات ) البحث عن (ج

قال للباحثة يف املقابلة؛ أن الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة يهتم 
األصدقاء إذ ال  يسأل. ومن صورة هذه االهتمام مثل معلومات لبحث عنبا

 . اضرةعند ما ال حيضر يف احمل الواجبات يف الفصلعن و أيضا  يفهم عن املادة
الدرس ب ال يهتم يف هذه اجملموعة الطالب؛ املالحظةو أما نتيجة 

لم و األنشطة خارج التعكثرة الغياب بسبب جبانب ذلك  و  .بالواجبات و ال
يؤدي إىل عدم العمل الواجبات الالزمة وكذلك غيابه يف احملاضرة  املرضأيضا 

 . بل يف التدريبات و االختبارات
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 ه اجملموعة الثالثةأن طالب يف هذ ذلك قال األصدقاء إىلإضافة 
عند ما ال  يسأل األستاذ عن املادة و ال الواجبات و ال األصدقاء ال يسأل

 لبحث عنافهذه احلالة تدل على الضعف يف  .يفهم أو ال حيضر يف احملاضرة
 .معلومات

 الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة: وبالتايل من خصائص
 عدم االهتمام باخلالصة (2)
 االهتمام بشرح األستاذ عدم (1)

 
 (Rehearsingالتمرين ) (د

 من نتائج املقابلة عرفت الباحثة بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة
 هذه احلالة بسبب عنده املشكلة يف كتابة املفردات ويتعلم مع اآلخر أحيانا. 

استخدامه يف اجلملة. هذه املشكلة تأيت بعد غيابه من احملاضرة يف كثي من 
 األحيان.

 لفصليف ا اعييكتب املفردات و اجلملة سر ؛ و أما نتيجة املالحظة
ن مرضه و ع ستاذيبقى يف الفصل و يشكو إىل األ يف بعض األحيان. تارة

واحد ولكن  را يف سطال يستطيع أن يكتب لفظ األلفاظ.مشكلته يف كتابة 
. كون مريضاي عند ما بلل ورقة الدفرتتدائما يده ر و طرين أو ثالثة أسطيف س

هذه املشكلة يواجهها الطالب رغم أنه قد سبق تعلم اللغة العربية يف املعهد و 
 املدرسة قبل أن يتعلم يف هذه اجلامعة.

الختبار ايقرأ املادة يف الفصل حني سيبدأ  األصدقاءو نتيجة مقابلة 
يكتب  و بل ال يقرأ شيئا ألنه ال يكتب املفردات املفروضة من املواد املدروسة.

 غي كاملة. ااجلملة أحيانا رغم أهن
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 الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة: وبالتايل من خصائص
 عدم احملاولة لتقدمي السؤال الذايت عن املادة املدروسة (2)
 عدم احملاولة الستخدام املفردات اجلديدة لتصبح اجلملة (1)
 احملاولة للنقاش مع األصدقاء عن املادة عدم (9)
 

 (Transformingتحويل )ال (ه

كون ي قال للباحثة يف املقابلة؛ بأن الطالب يف هذه اجملموعة أحيانا
 املفردات اجلديدة يف الفصل. من  البسيطةملة اجل

 مة أو اجلملة من املفرداتوأما نتيجة املالحظة؛ حياول أن يكتب كل
ند ع املعينة يف الكتاب أقل من أصدقائه و حيتاج زمانا طويال مبراقبة الباحثة

 .رجعا عند ما يريد أن يعيسر اجلملة  كذلكيكتب املفردات و و  .املرض أو الكسل
ي  غ اإضافة إىل ذلك قال الصديق يكتب اجلملة أحيانا رغم أهن

 .تحويلهذه كلها دليال بأن الطالب هذه اجملموعة يضعف يف ال كاملة.
 الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة: وبالتايل من خصائص

 احملاولة لكتابة اخلالصة من املادة املدروسةعدم  (2)
 احملاولة لتكوين اجلملة من املفردات املعينةعدم  (1)
 
 (Memorizingفظ )احل (و

من املقابلة عرفت الباحثة بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة يتعلم 
املوضوعات أو املواد املدروسة وكذلك املفردات وأيضا يدرب لكتابة و يقرأ 
 االختبار. و يواجه املشكلة يف احلفظ و املراجعة ألنه اليف الفصل قبل اجلملة 

يكتب املفردات املعينة يوميا. فيقرأ مباشرة من الكتاب املقرر قبل االختبار. و 
 يأيت مشكلة أخرى؛ ال يفهم املفردات غالبا ألنه ال حيضر يف احملاضرة.
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 حيفظ ال الثالثةو أما نتيجة املالحظة؛ إن الطالب يف هذه اجملموعة 
تدريب  اختبار وو يفشل عند كل  إال قليالاملفردات من املوضوعات املفروضة 

العمل ورقة  ال جيمعاملفردات و الكتابة بل ال يشرتك فيها. ويف بعض األحيان 
 . إىل األستاذ

 قرأي اء؛ أن الطالب يف اجملموعة الثالثةصدقو أما نتيجة مقابلة األ
املقرر ألن  يقرأ الكتاب إذ يشرتك فيه. االختباراملادة يف الفصل حني سيبدأ 

ليس لديه الكتابة اليومية عن املفردات و ال اجلملة من املفردات املعينة. هذه  
 كلها دليال بأنه يضعف و اليهتم باحلفظ.

 الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة: وبالتايل من خصائص
 ردات من املادة املدروسةعدم احملاولة حلفظ املف (2)
 احملاولة الستخدام املفردات املدروسة عدم (1)

 
 

في عند الطالب ( self reflectionعملية انعكاس الذات )المبحث الرابع: 
( Self Regulated Learning)التنظيم الذاتي للتعلم  إستراتيجيةاستخدام 

جامعة موالنا ب ةالعربيالبرنامج المكثف لتعليم اللغة لدى طلبة  الكتابة هارةمل
 ماالنج مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

 اجملموعة األوىل -2
 (Self Evaluation) مي الذايتو التق (أ

 ليلحتمعرفة و  عندالطالب  فعليماذا  هذه النقطة إلجابة السؤال
 ذاتية.العايي ملاباستخدام أو تعلمه  ة العملدو ج

ل أن يدرب و حياو نتيجة املقابلة؛ إن الطالب يف اجملموعة األوىل 
كمل . ومن طريقة ترقية كفاءة الكتابة يعىن ييف كل لقاء ما ميكن أحسنبيكتب 

واجبات الكتابة بعد مالحظة كتابة املاضية و يف بعض األحيان بعد قراءة 
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وعة يدرب موملعرفة جودة كتابة و صحة املفردات؛ فالطالب هذه اجمل .النصوص
بعد  و اإلجابة مبالحظة الكتاب املقرر. يبحث عنالتدريبات مث عمل نفسه أن ي

التعلم حياول أن يقدم األسئلة الذاتية ملعرفة دقة فهمه عن املادة املدروسة. هذه  
 .مي الذايتو التقكلها من صورة 

رتفع يثبت أو يالحظت الباحثة بأن الطالب يف اجملموعة األوىل 
 تازة أو جيدةممالكتابة بدرجة  كذلكو تدريب املفردات و  اختبارنتيجته عند كل 

 تدريب.و الأ االختبارعند كل الواجبات و  يهتم بنتيجة عمله يف الفصل.
 بأن الطالب يف هذه اجملموعة األوىل حيب اءصدقاألو أيضا قال 

ذ يقع يف . إختباراستعدادا لالادل السؤال يف الفصل و املعهد أو تب ةناقشامل
اجابة اخلاطئة فيطالع املادة مرة أخرى حّت يؤكد اجابته صحيحة. وجبانب ذلك 

رهنا فيحفظ ورقات العمل املاضية و يقا .الطالب هذه اجملموعة بالنتيجة هتمي
 مع كتابته اجلديدة.

 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص
 رفة الفهم من املادة املدروسةوجود احملاولة ملع (2)
وجود االهتمام باحلفظ عن ورقات العمل املاضية و يقارهنا مع كتابته  (1)

 اجلديدة
 وجود االهتمام بنتيجة التدريب و االختبار (9)

 (Monitoring) راقبةامل  (ب

 احمدى جن عرفةمل الطالب فعليماذا  السؤالهذه النقطة إلجابة 
 ه.يحباجة إل انإذا ك ذاتيةال االسرتاتيجيات وتغيي ،هأهداف حتقيق

 يالحظ النتيجة و يقارنه معقال الطالب يف هذه اجملموعة األوىل بأنه 
اول أن حي . بل يف دائمازمالئه يف الفصل وحياول أن يكون من جمموعة املتفوقة

إذا كان النتيجة  و. يف الفصل عند التدريبات واالختبارات رتبة األوىلاملكون يف ي
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 أو املطالعة الحظ عملية التعلميو  تعلم أشد من قبل.املرتبة األوىل فيليست يف 
 .لعالجها لحياو و  ه يف التعلماسرتاتيجياتمن  د النقصانجيعند الفشل حّت 

قارهنا نتيجة زمالئه يف الفصل و ي عن يسأل الباحثةوجدت الباحثة بأنه 
عند كل التدريبات واالختبار. يبدو أن الطالب ميارس ألن يكتب  مع نتيجته

 أحسن من كتابته املاضية. هذه احملاولة تتصور يف نتيجته الكتابة.
ا يهتم بنتيجته و أيض وافق األصدقاء بذلك، أن الطالب هذه اجملموعة

ة من ذلك، إضاف بالواجبات حيث يعمل الواجبات إما يف املعهد و إما يف الفصل.
ب باجلد يكت كمل الواجبات قبل املوعد.فمن عادة الطالب يف هذه اجملموعة أن ي

 و يهتم بالدرس أو املوضوعات املدروسة.
 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص

 وجود احملاولة لنيل النتيجة املمتازة يف الفصل (2)
 بشرح األستاذ وجود االهتمام (1)
 الفهموجود االهتمام بالنتيجة و  (9)

 
 (Self Consequencesالعقوبة الذاتية ) (ج

 التعلم الذايت ه يفنفس تعزيزل الطالب فعلي ذاما هذه النقطة إلجابة السؤال
 .هع عملينو تلو 

ع إىل يروح النفس عند الفشل حّت يرتاح مث يرجعند املقابلة؛ قال للباحثة 
لم بعد إىل التعلفشل مث يرجع يعمل األنشطة األخرى عند اأي  التعلم بعد ذلك

يشعر الطالب بأنه مسؤول بنتيجة تعلمه وليس مسؤول األستاذ أو أصدقاءه . ذلك
 ز النفس. ال يعمل شيئا لتعزييف االختبار أو التدرببات إذ ينجح أو شخصا آخر. و 

وجدت نتيجة املالحظة يفرح حني حيصل على النتيجة املمتازة مث يرسل 
لى يفرح حني حيصل عو  لرجوع من الفصل.رسالة قصية "شكرا أستاذة" بعد ا
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و يف  .شلال يعمل شيئا عند الفولكن  .نتيجة املمتازة و يتبسم دائما يف الفصلال
علم تيطلب التصحيحات أو الواجب اإلضايف عند الفشل. و ي بعض األحيان 

 واجه املشكلة أو الواجبات الصعبة.يأكثر عندما 
 أكثر عندما ال حيصل على نتيجةيتعلم  اء؛صدقو أما نتيجة مقابلة األ

عمل شيئا ال يو  واجه املشكلة أو الواجبات الصعبة.يعلم أكثر عندما و يت .ممتازة
  ح أو الفشل.ا غي عادته إما يف النج

 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص
 وجود املسؤول الذايت عن نتيجة التعلم (2)
 الفشلوجود احملاولة لرتويح النفس عند  (1)

 
 اجملموعة الثانية -1

 (Self Evaluation) مي الذايتو التق  (أ

ول أن يكتب حيامن نتيجة املقابلة وجدت بأن الطالب يف اجملموعة الثانية 
تابة وأما الطريقة لتجويد نتيجة الك. جيدا و يكمل الواجبات الكتابة يف الفصل

 . ختباراجلديدة قبل االيعىن تقدمي األسئلة الذاتية عن املفردات أو املوضوعات 
الحظت الباحثة؛ بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثانية حياول أن ينال 

خر يف فيهتم بشرح األستاذ وكذلك باملوعد حّت اليتأ. ةباكتالنتيجة اجليدة يف ال
 العمل رغم أن يطلب وقت إضايف إلكمال الواجبات. 

هذه احلالة . و تيجتههتم بنبأن الطالب يف هذه اجملموعة ي قال األصدقاء؛
تتصور من ظاهر املقارنة النتيجة عند اإلختبار أو التدريب قبل أن يكتب أو يعمل  

 كتابة اجلديدة.
 الطالب يف هذه اجملموعة الثانية: وبالتايل من خصائص

 وجود احملاولة ملعرفة الفهم من املادة املدروسة (2)
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ته ا مع كتابوجود االهتمام باحلفظ عن ورقات العمل املاضية و يقارهن (1)
 اجلديدة

 وجود االهتمام بنتيجة التدريب و االختبار (9)
 

 (Monitoring) راقبةامل (ب

وأما الطريقة . جيدا عند يعمل أو يكمل الواجباتحياول أن يكتب 
إما يف التدريب  وأنتيجته عند كل االختبار لتجويد نتيجة الكتابة يعىن باهتمام 

بل نتيجته غي جيدة فيتعلم أكثر من قبل قإذا وجد الكتابة.  إما يف املفردات و
 اإلختبار التايل.

تب كالحظت الباحثة؛ بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثانية حياول أن ي
و التدريب  عند كل االختبار يهتم بنتيجته. التدريبات كامال و يشرتك االختبار

ريب املفردات التديسأل بنتيجة األصدقاء عند كل االختبار و و املفردات و الكتابة. 
 و الكتابة و يقارهنا بنتيجته.

قال األصدقاء؛ بأن الطالب يف هذه اجملموعة يهتم بنتيجته. وهذه احلالة 
ثر قبل ويتعلم أك تتصور من ظاهر املقارنة النتيجة عند اإلختبار أو التدريب.

 االختبار عند ما فشل يف االختبار املاضي.
 اجملموعة الثانية: الطالب يف هذه وبالتايل من خصائص

 وجود احملاولة لنيل النتيجة اجليدة يف الفصل (2)
 ود االهتمام بالنتيجة و الفهموج (1)

 

 (Self Consequencesالعقوبة الذاتية ) (ج

ا لتعزيز ال يعمل شيئ ؛ بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثانيةقال للباحثة
. تيجة اجليدةن فرح حني حيصل علىبال ولكن يشعر النفس إما يف النجاح و الفشل.
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 و كثرة الكالم و املزاح يف الفصل و اليعمل شيئا عند الفشل.  فيؤثر هذا الفرح إىل
 ال يعمل شيئا غي عادته إما يف النجح أو الفشل.

بكثرة  صل على نتيجة اجليدةالحظت الباحثة؛ بأن الطالب يفرح حني حي
 عمل شيئا عند الفشل. يالتبسم يف الفصل و ال

؛ أن الطالب يف هذه اجملموعة الثانية اليعمل شيئا غي وقال األصدقاء
عادته إما يف النجح أو الفشل يف االختبار و التدريب. و يتعلم أكثر عند ما يفشل 

 يف االختبار.
 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص

 وجود املسؤول الذايت عن نتيجة التعلم (2)
 اجليدة فرح حني حيصل على نتيجةبال يشعر (1)

 
 اجملموعة الثالثة -9

 (Self Evaluation) مي الذايتو التق (أ

و أيضا  ؛اليقارن النتيجة مع األصدقاءأن الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة 
ة يف كذلك قال للباحث مع الوقت العمل أو يقارن النتيجة وقت العملال يهتم ب
دة جبانب ذلك ال يالحظ نتيجته الكتابة املاضية قبل أن يعمل الكتابة اجلدياملقابلة. 

 . الذايتميو التقبل ال يكمل الواجبات الصعبة. هذه كلها من صورة الضعف يف 
و الحظت الباحثة يف الفصل بأنه ال يهتم بالواجبات و التدريبات لكثرة 

ب لكتابة غالبا. يكتال يعمل أو ال يكمل الواجبات ابسبب املرض. و الغياب 
املفردات قليال و يكتب اجلملة أقل. ال حيفظ ورقات العمل املاضية و ال يشرتك 

 االختبار.
 ا بسببيغيب كثي بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة  اءصدقو قال األ

 لتعلم.املرض فكأنه ال يعرف نتيجته يف ا األنشطة اإلضافية خارج الدرس أو بسبب
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ذ و ال األصدقاء عن املادة، و االختبار، و كذلك النتيجة. ال يتعلم ال يسأل األستا
 أو يعمل شيئا عند الفشل.

 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص
 عدم احملاولة ملعرفة الفهم من املادة املدروسة (2)
 االهتمام باحلفظ عن ورقات العمل املاضية  عدم (1)
 االهتمام بنتيجة التدريب و االختبار عدم (9)

 

 (Monitoring) راقبةامل (ب

ال لفصل. نتيجته مع زمالئه يف اال يقارن قال للباحثة يف املقابلة؛ بأنه 
ة زمالئه يف بنتيجيهتم أيضا و ال  هل هو يف النجاح أو الفشل. يهتم بنتيجته

فعال.  ال يعرف هل اسرتاجتيته يف التعلم جيد أو الفصل و ال يقارهنا مع نتيجته.
ال يعرف هل هو يفهم املادة أو شرح األستاذ. هذه كلها من صورة الضعف يف 

 .راقبةامل
 ال يف هذه اجملموعة الثالثة نتيجة املالحظة تدل على أن الطالبمن و 
يبات و ر . هذه احلالة تتصور من غيابه من احملاضرة بل أيضا يف التديهتم بنتيجته

  الفصل و ال يقارهنا مع نتيجته.و ال بنتيجة زمالئه يف االختبار.
 ال الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة كأناء  قصدإضافة إىل ذلك قال األ

يف قليل  ختبارألنه يغيب كثيا ويشرتك اال .يهتم بالواجبات و بنتيجته يف التعلم
 حيانا.األ من

 اجملموعة الثالثة:الطالب يف هذه  وبالتايل من خصائص
 عدم احملاولة لنيل النتيجة اجليدة يف الفصل (2)
 االهتمام بالنتيجة و الفهم عدم (1)
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 (Self Consequencesالعقوبة الذاتية ) (ج

من املقابلة عرفت الباحثة بأن الطالب يف هذه اجملموعة الثالثة ال يعمل 
 شيئا عند النجاح أو الفشل. ال يهتم هل هو يف النجاح أو الفشل.

 ال يعمل شيئا عند النجاح و الفشلوكذلك نتيجة املالحظة يف الفصل 
شل، هل عند الف يسأل األستاذات غالبا. االختبار التدريبات و  يف و ال يشرتك

 قد انتهى الوقت عند ما ( يف اهلاتفremidialميكن أن يعمل التصحيحات )
روضة من اجلامعة املفهذه احلالة بسبب يفشل يف كثي من املواد  الختبار النهائي.ل

 حّت يواجه املشكلة يف أخذ املواد للسنة املقبلة.
شرتك االختبار بل ال ي النتيجة اجليدة عندال ينال  اء؛صدقو أيضا قال األ

التدريبات  يف ال يعمل شيئا عند النجاح و ال يشرتك وال يعمل شيئا عند الفشل. فيه
 و االختبارات غالبا.

 الطالب يف هذه اجملموعة األوىل: وبالتايل من خصائص
 عدم املسؤول الذايت عن نتيجة التعلم (2)
 الفشلال يهتم ب (1)
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 خامسالفصل ال
 مناقشة نتائج البحث

 
تأسيسا على أمهية تعليم مهارة الكتابة عند الطلبة، فتتعرض الباحثة عن حتليل 

جبامعة  غة العربيةالربنامج املكثف لتعليم الليف  مهارة الكتابةتعليم  عمليةنتائج البحث عن 
تنظيم ية العن حتليل استخدام إسرتاتيح . مثاالنجمبموالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

 . (Self Regulated Learningلتعلم )الذايت ل
فالعرض من الكتاب املقرر أي العربية بني يديك خاصة يف  بناء على ذلك

تدريب مهارة الكتابة يراعي على نفسية الطلبة بأسلوب متدرج ابتعادا عن اخلوف رغم 
أهنم يف املستوى املبتدئني. يف مرة األوىل بدأ بوصل بني احلروف لتصبح كلمة، و ترتيب 

عبي، مث ور، و وصل كلمات لتصبح تاحلروف لتصبح كلمة، كتابة الكلمات املناسبة بالص
علم شائعة جداً صعوبات التترتيب الكلمات لتصبح مجلة، و ملؤ الفراغ بالكلمة املناسبة. 

و هي ترتاوح بني صعوبات بسيطة إىل صعوبات مركبة و أكثر تعقيداً و حتدياً. لكي نطور 
إكساهبم  ن ميكنقدرات الكتابة عند الطالب ليس بالضرورة إجبارهم على الكتابة و لك

ات صعوبات بسيطة إىل صعوبكتابة احلروف هذا اخلطوة تصور االبداء ب1 .تلك املهارة
 .مركبة

يف كتابة احلروف و املفردات فأخذ العمل اجلماعي يقام للتنويع و بعد أن مت 
وجبانب ذلك أيضا هناك العمل اجلماعي الذي الرتويح إما يف داخل الفصل أو خارجها. 

لتدريبات يف الكتاب  ايف مرة األوىل  للتنويع بشكل اللعب أو التعليم يف خارج الفصل.يقام 
كافية للطالب؛ يكتب الطالب إجابتهم يف الكتاب و يف بعض األحيان يف السبورة و 
الورقة العمل للتنويع. وبعد نصف الفصل، عند ما اكتسب الطلبة مفردات من املوضوعات 
                                                 

1 http://www.arabic-teacher.com/ArabicSkills/ كيفية تشجيع األطفال و مساعدهتم على تعلم مهارة  
 الكتابة
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مثل األنشطة اليومية  ؛ما حوهلم خارج الفصل و يرغبون يف كتابةاملعينة فيحبون التعلم يف 
 .أو مشاعرهم أو السفر و آماهلم يف املستقبل

بة على على أهنا حماولة مهمة ملساعدة الطل تنظيم الذايت للتعلمواإلسرتاتيجية ال
لى د الطلبة عتساع تنظيم الذايت للتعلمإدارة أنفسهم، ومن ناحية أخرى إن إسرتاتيجية ال

التعلم طول حياهتم و يبتعد عن الفشل يف التعلم و اإلجناز األكادميي بل ليس فقط يف 
مث  التخطيطخطوة  يعىن 2؛تعلم مهارة الكتابة، مبراعاة خطوات هذه اإلسرتاتيجية كاملة

 مث خطوة انعكاس (Performance & Volitional Controlاإلرادية ) والسيطرة خطوة األداء
 .(Self Reflectionالذات )

 الكتابة هارةلم ملالتنظيم الذايت للتعإسرتاتيجية تتم عملية التخطيط يف استخدام 
جدول معني للتعلم يف هدف التعلم و لديه  A؛ الطالب بنتيجة الربنامج لدى طلبة هذا

 ( و الكفاءةself motivation beliefsالذاتية ) والدوافع اهتمام املعتقدات املعهد. أيضا عنده
 . B الطالب بنتيجةو كذلك أيضا  ( لتحقيق اهلدف.self efficacyالذاتية )

 حتليلعند  التخطيطخطوة يف  E/Dالنتيجة الضعيفة  يقف الطالب الذي لديه
مثل يريد نتيجة املمتازة أو اجليدة  هذه حتديد األهداف تشمل (.task analysisاملهمة )

ولكن ال يقوم باحملاولة مثل عمل أو اكمال الواجبات. هذه احلالة تصور على ضعف 
(. بسبب دون امتام الواجبات فيواجه self motivation beliefs) الذاتية الدوافعالطلبة يف 

قدم ورقة العمل ( حيث يكتب و يself efficacy) الذاتية الكفاءةاملشكلة و الضعف يف 
 حتقيق يف ثقة املرء بنفسه متيل إىل الذاتية الكفاءةغي كاملة بل اليعمل متاما. مع أن 

 وهذه نقطة مهمة يف التعلم خاصة يف تعلم اللغة األجنبية. األهداف
التأخر عن احلضور إىل الفصل و الغياب، و كثرة  ( كثرة SFMمثل الطالب )

 self)  النفس لىع السيطرةاألنشطة اإلضافية يف وقت فرصة التعلم تدل على الضعف يف 

control للتعلم )  الذايت  تنظيمإسرتاتيحية ال من  األداء مرحلة( وهي من ضمنSelf 

                                                 
2 Zimmerman, B.J. 2000. Attaining Self Regulated Learning: A Social Cognitive Perspektif. Dalam 
M. Boekarts, P.R. Pintrich,& M. Zeidner (Eds). Handbook of Self Regulation. San Diego, CA: 
Academic Press 
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Regulated Learning)األهداف. و الطالب الذي  تحقيق. وهذا الضعف يؤدى اىل الفشل ل
يواجه هذا الضعف ال حيضر يف احملاضرة، و ال يعمل الواجبات، و ال يشرتك التدريبات و 

 االختبار يف الغالب. 
تنظيم الذايت للتعلم عند الطلبة؛ كل بالدرجة العالية أو  (skalaبالنسبة إىل شكل )

، E/Dنتيجة  ينال بعض الطالباملرتفعة. ولكن هناك العوامل تؤثر يف عملية التعلم حّت 
مثل كثرة التأخر للحضور إىل الفصل حّت الغياب، كثرة األنشطة جبانب فرصة التعلم حّت 

 النفس ىعل السيطرةالضعف يف  يستأذن الطالب كثيا، و عدم عمل الواجبات الالزمة.
(self control.هو رأس املشكلة يواجهها الطالب يف هذا الربنامج ) 

لدى  الكتابة هارةالتنظيم الذايت للتعلم ملإسرتاتيجية تتم عملية األداء يف استخدام 
(، و self controlالنفس ) على يهتم بالسيطرة A؛ بأن الطالب بنتيجة الربنامجطلبة هذا 

 من هذه الصورة مثل حضور الطالب يف الفصل و اشرتاكه يف التدريبات و االختبارات. و
(، مثل أن يقوم الطالب نفسه بعمل الواجبات يف self instructionالذايت ) تعليمات التعلم

املوعد، و حماولته يف تكوين اجلملة من املفردات اجلديدة. رغم أن الطالب مل يتعلم اللغة 
(؛ فيعرف ضعفه و حياول self observationالذاتية ) العربية من قبل بل ينال النجاح باملراقبة

 رته و حياول لرتقيتها. لعالجه أو يعرف قد
(، self instruction) الذايت تعليمات التعليم يدور حول النفس على السيطرةعملية 

الواجبات،  هيجو ت يف الرتكيز على طالبال مساعدةالواجبات،  اسرتاتيجية، االهتمام تركيز
ؤدى ياألهداف. فإذا يواجه الطالب عدم الرتكيز يف التعلم قد  تحقيقل اجلهود حتسني و

رتك الواجبات. والدليل هو اليهتم و اليعمل الواجبات بل ال يش هيجتو  يف الرتكيز إىل عدم
 يف التدريبات و االختبارات.

 اتيجيةمن هذه اإلسرت  األداء مرحلةو جبانب مما قد سبق فمن الضروري أيضا يف 
 اقبةاملر سهل ي التخطيط مرحلةيف  اهلدف حتديد(. self observation) الذاتية املراقبةيعىن 
أيضا ( تستعد للتعلم و WNSلبة )االطمثل . حمددة عمليات على كزمر  اهلدف ألن الذاتية



279 
 

 

 

كمل ت تنظم الوقت جيدا حّتألهنا مل تتعلم العربية من قبل.  من زمالئها تتعلم أشد
. هذه الطالبة حددت اهلدف يعنىى النتيجة املمتازة يف االختبار و لديها الواجبات جيدا

 الذاتية املراقبة(. رغم أن نتيجة self efficacy) الذاتية كفاءهتااليت تشجع   الذاتية الدوافع
لفصل و إما يف من زمالئها إما يف ا تتعلم أشدتدل بأهنا مل تتعلم اللغة العربية من قبل مث 

. و أما الطالب الذي (A) يف االختبار و الدليل لديها النتيجة املمتازةاملعهد فنجحت 
( عرف بأن عند مشكلة يف الكتابة و استخدام املفردات لتكوين اجلملة AKFالينجح )

ولكنه اليتعلم أشد من آخر بل يشكو ويغيب من الفصل كثيا ففشل يف االختبار و 
 (.Eالدليل ينال نتيجة )

( عند الطالب يف استخدام self reflectionالذات )تتم عملية انعكاس 
 يقوم بالتقييم Aتيجة لدى الطلبة؛ فالطالب بن الكتابة هارةالتنظيم الذايت للتعلم ملإسرتاتيجية 

(، هل كفاءته اللغوية تنمو؟هل نتيجته يف التدريبات و االختبارات self evaluationالذايت )
نه تازة فيتعلم أشد من قبل و هذه احلالة تدل على أممتازة؟ و إذا وجد بأن نتيجته غي مم

 (. self reaction)  الذايت يقوم بالتفاعل
 selfالذايت ) احلكمعلى  ملتتش (Self Reflectionالذات ) خطوة انعكاس

judgement) ( مثل الطالبMAA قد تعلم اللغة العربية يف املعهد العصري قبل هذه )
من زمالئه و عنده كتابته جيدة. وبعد مرور أيام الدراسة،  اجلامعة فيفهم املفردات أكثر

 حوشر  هدافاأل حتقيق يف طالبال األداء عرض( على self evaluation) الذايت التقييمقام ب
تدريبات و . هل كفاءته اللغوية تنمو؟هل نتيجته يف الحتققت اليت النتائج من ممه بالسب

 االختبارات ممتازة؟
ه جيدة اي غي ممتازة فيتعلم أشد من قبل. هذه احلالة و إذا وجد بأن نتيجت

 ، وهو من ضمن خطوة انعكاس الذات. (self reaction)  الذايت تفاعلتدل على أنه يقوم بال
 يف املستقبل اءاألد على تأثي هلا وغالبا التخطيط مرحلة راملستمر يأث الذايت التفاعل

 .حتققت اليتلألهداف 
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إما  ،دفاهل يكون أن تعلم الذايت املنظمقدرة يف الالذي له  الطالب خصائص
 على بالطال عيشجتعلم يف ال الذايت القدرة على التنظيم  .3التعلم يف الثابت أو املستمر

 حتدث اليت علقةتامل واألسئلة املفاهيم تفسي أو سبب عن الوعيب تعلمهم مسؤولية حتمل
 متواجهه اليت لملشاكا وحلول هبم اخلاصة التعلم مفاهيم الطالب يبين .التعلم عملية أثناء

 الدوافع  متنظيأو معلم فقط بل  حماضر على فقط عتمد الطالبي الأنفسهم. لذلك، ب
 .حياته طوال التعلم اسرتاتيجياتو 

Regulated -Components of Self) لتنظيم الذايت للتعلمل عناصرهناك ثالثة 

Learning).4  :التنظيم الذايتاألول ( للمعرفةself regulation of cognition) شمل وت
لتكرار ؛ مثل التعلماحتديد اسرتاتيجيات التعلم، و ، وحتديد أهداف الواجبات حتليل األنشطة

(rehearsal،) جيدا تنظيما تعليمية تنظيم مواد. ( الطالبةNKK ) حتب أن تكتب بكتابة ملونة
لدقة  أيضا كتابة اجلمل من املفردات املعينةاستعدادا لالختبار. و اخلالصة  كتابةو أيضا  

 لديه الذي بالفهم عن املعاىن و استخدامها يف التعبي أو اجلملة. بالعكس الطال
 الضحلة عاجلةامل يف يةالتعليم املواد فهمي سوفالضعيفة أو السلبية  املعرفية االسرتاتيجيات

(shallow processing.أو جمرد احلفظ ) 
ف التعلم عند معظم الطالب يعىن استعداد االختبار. و من األسف أن هد

هذه احلالة تكون مشكلة يف تعلم اللغة العربية خاصة مهارة الكتابة، ألن هذه اللغة لغة 
أجنبية. و بصفتها لغة، فعلى الطالب ممارستها و ليس فقط حفظ املفردات. فاملشكلة 

م تعليم لربنامج إال ملن يتعلم يف قسعادة تنتهى هذه اللغة من أذهان الطالب بانتهاء هذا ا
اللغة العربية و أدهبا. و الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية مفروض يف السنة األوىل لكل 
                                                 
3 Purdie, N., Hattie, J., & Douglas, G. 1996. Student Conception of Learning and Their Use of Self 
Regulated Learning Strategies: A Cross Cultural Comparison. Journal of Educational Psychology, 
88 (1), hal 87-100 
4 Zimmerman, B.J. & Martinez Pons, M. 1988. Development of AStuctured 

Interview for Assesing Student Use of Self Regulated Learning Strategies. 

American Journal of Educational Psychology. 23, hal 614-628 
Riveiro, J.M.S, Canabach, R.G, dan Arias, A.V. 2001. Multiple Goal Pursuit and Its Relation to 
Cognitive, Self Regulatory, and Motivational Strategies. British Journal of Educational Psychology, 
71. Hal 561-572 
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 World Classطالب اجلامعة. هذه احلالة اخلطية للجامعة ألهنا أصبحت اجلامعة العاملية )

University.)  فاملسؤول ليس فقط على ظهر هذا الربنامج ولكن على مجيع الكليات يف
هذه اجلامعة الستمرار تكثيف اللغة العربية باعتبارها لغة أجنابية حيث ميارسها الطالب 

  يوميا و يكتسبوهنا جيدا.
 self regulation of motivationوالعاطفة ) التنظيم الذايت للدافعالعنصر الثاين: 

and emotion)األهدافب اإلتقان يظهر سوف جيابيةاإل االسرتاتيجية لديه الذي طالب. ال ،
 الذي الطالب بالعكس .التعلم على قادرا(، يرى أنه self talk) احلديث النفسب صدوير 

 على غي قادر أنه يرى، فقط نتيجةالمثل  ؤقتةامل عنده هدف الضعيفةاالسرتاتيجية  لديه
(. ومن األسف معظم الطالب يقف يف learned helplessnessمن نفسه )يائس ، و التعلم
 يعىن النتيجة فقط. ؤقتةامل هدف

 القدرة هو (self regulation of behaviorللسلوك ) التنظيم الذايتالعنصر الثالث: 
 لتحقيق الالزمة ادواملو  والعمل، الوقت، مثل: املختلفة املوارد وختصيص ترتيب، رصدال على

 الوعي من تبنيي اإلجيابية االسرتاتيجية لديه الذي الطالب. التعلم مستوياتيف  الكفاءة
اسب. ه املنمكان يف والعمل ،امنظم الوقت استخدام وإدارة الوقت، ختطيط إىل للحاجة

والطالب الذي عنده االجناز األكادميي الضعيف و املردود قد يفشل يف إدارة الوقت. مثل 
(SFM يغيب كثيا عن الفصل )يها بسبب األنشطة اإلضافية الرقص احلديث ألنه يرتاح ف

مع أصدقائه مع أنه يريد أن ينجح يف تعلم اللغة العربية و أيضا عنده خربة تعلم اللغة 
 اليهتم و لوقت،ا متنظ ال الضعيفة االسرتاتيجية لديه الذي طالبفال العربية من املعهد.

لعدم  ليلة كل ينام ال وكان الطعام، وتناول للراحة اهتماما تويل ال ،واجباتالعمل  من
 اهتمامه بالنظام.

( عند جمتمع البحث، مثال مييل الطالب الذي عنده unikهناك ظاهرة الفريقة )
 خاصة يف مرحلة األداء املرتفعة (Self Regulated Learningتنظيم الذايت للتعلم )الإسرتاتيحية 

 تنظيم لاإسرتاتيحية  عنده  الواجبات مع الطالب الذي  و جيلس و يعمل  يتعلم   أن
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ت أيضا إما يف الفصل و إما يف املعهد رغم أهنم من األقسام و الكليا املرتفعة الذايت للتعلم
 املختلفة أو املتفرقة.

( Aمتازة )امل ينجح لنيل النتيجة مرحلة األداءالطالب الذي يدير نفسه جيدا  و
رغم أنه مل يتعلم اللغة العربية من قبل. هذه الواقعة بسبب جودة التخطيط و اهتمام هدف 

 اكفاءهتاليت تشجع   الذاتية الدوافع( مث self observation) الذاتية املراقبةالتعلم، و أيضا 
 (.self efficacy) الذاتية

عين مرحلة ي تنظيم الذايت للتعلمالإسرتاتيحية فالطالب الذي يطبق مراحل 
. Bو  Aالتخطيط مث األداء مث اإلنعكاس تطبيقا جيدا يصل إىل اهلدف املرجو؛ مثل نتيجة 

حلة التخطيط دون يعين مر  تنظيم الذايت للتعلمالإسرتاتيحية والطالب الذي اليطبق مراحل 
م هاحملاولة مث اليهتم باألداء و اإلنعكاس تطبيقا جيدا اليصل إىل اهلدف املرجو، مثل لدي

 ومن هذه املراحل؛ فمرحلة األداء هلا دور مهم يف حتقيق اهلدف.. E/Dنتيجة 
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 سادسالفصل ال
 الخاتمة

 
 ملخص نتائج البحث -أ

كن يمعليها الطالب يف االختبار، فإعتمادا على املالحظة والنتائج الّت حصل 
 :لىيكما للباحثة أن تكتب نتائج البحث  

ىن عملية تعليم و تعلم مهارة الكتابة يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية يع تتم -2
 بدأ بوصل بني احلروف لتصبح كلمة، و ترتيب احلورف التدريباتتقدمي املادة و 

 املناسبة بالصور، و وصل كلمات لتصبح تعبي، مثلتصبح كلمة، كتابة الكلمات 
ترتيب الكلمات لتصبح مجلة، و ملؤ الفراغ بالكلمة املناسبة يف الكتاب و السبورة 

وجبانب ذلك أيضا هناك العمل اجلماعي الذي يقام للتنويع بشكل  و ورقة العمل.
ب كافية االتدريبات يف الكتيف مرة األوىل  اللعب أو التعليم يف خارج الفصل.

ما هو يسي ك للطالب. وبعد نصف الفصل، يرغب الطالب يف كتابة ما حوهلم
ترتيب الصفحة يف الكتاب العربية بني يديك. ألن يراعي هذا الكتاب التدرج. 

ماعي يقام ك العمل اجلوجبانب تقدمي املواد و التدريبات من الكتاب املقرر أيضا هنا
ماعي أو التعليم يف خارج الفصل. و العمل اجلللتنويع و الرتويح ألن بشكل اللعب 

 يقصد لدقة فهم معاىن املفردات و استخدامها يف اجلملة بكتابة صحيحة.
 Self Regulated)التنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجيةالتخطيط يف استخدام  عملية تتم -1

Learning )امعة موالنا جب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةلدى طلبة  الكتابة هارةمل
ل يقرأ املادة اجلديدة قب؛ الطالب الناجح ماالنج مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

يه جدول لدحّت مستعد للتعلم عند كل لقاء. و  دخول الفصل استعدادا للتعلم
اهتمام  أيضا عنده .حياول لنيل النتيجة املمتازة يف الفصليف املعهد و  معني للتعلم

( self efficacy) الذاتية الكفاءة( و self motivation beliefs) الذاتية والدوافع املعتقدات
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 املهمة ليلحتعند  التخطيطخطوة الطالب الفاشل يقف يف و أما  لتحقيق اهلدف.
و ليس  الذاتية الكفاءةو  الذاتية والدوافع املعتقداتو حتديد اهلدف دون اهتمام 

 .لديه جدول معني للتعلم
 Self Regulated)التنظيم الذايت للتعلم  إسرتاتيجيةأداء يف استخدام  عملية تتم -9

Learning )امعة موالنا جب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةلدى طلبة  الكتابة هارةمل
 لىع السيطرة؛ الطالب الناجح يهتم بماالنج مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

الصورة مثل حضور الطالب يف الفصل و اشرتاكه (، و من هذه self control) النفس
(، مثل يدير self instructionالذايت ) تعليمات التعليم و يف التدريبات و االختبارات.

الطالب نفسه العمل بالواجبات يف املوعد، و حماولته يف تكوين اجلملة من املفردات 
 املراقبةب ينال النجاحاجلديدة. رغم أن الطالب مل يتعلم اللغة العربية من قبل بل 

؛ فيعرف ضعفه و حياول لعالجه أو يعرف قدرته و حياول (self observationالذاتية )
الضعف ة و النتيجة. أما الكفاءرتقية الذاتية املستمرة الزم ل املراقبةلرتقيتها، فالتعويد ب

 و النفس لىع السيطرةتنظيم الذايت للتعلم مثل إسرتاتيجية المن  األداء مرحلة يف
 يؤدي إىل الفشل عند الطالب. الذاتية املراقبةو  الذايت تعليمات التعليم

 إسرتاتيجية( عند الطالب يف استخدام self reflectionانعكاس الذات ) عمليةتتم  -0
 م اللغة العربيةالربنامج املكثف لتعليلدى طلبة  الكتابة هارةملالتنظيم الذايت للتعلم 

؛ فالطالب الناجح يقوم ماالنج إبراهيم اإلسالمية احلكوميةامعة موالنا مالك جب
 حوشر  هدافاأل حتقيق يف طالبال األداء عرضعلى  (،self evaluation) الذايت التقييمب

 . هل كفاءته اللغوية تنمو؟هل نتيجته يفحتققت اليت النتائج من ممه بالسب
لم أشد من قبل غي ممتازة فيتعالتدريبات و االختبارات ممتازة؟ و إذا وجد بأن نتيجته 

. هذه اخلطوة كلها (self reaction)  الذايت تفاعلهذه احلالة تدل على أنه يقوم بال و
يف الكفاءة و نتيجة التعلم. و أما الطالب الفاشل ال رتقية ال بد مستمرا لوجود ال
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هو ال يهتم ل الذايت، و الدلي تفاعلبال و إما الذايت التقييميهتم هبذه العملية إما ب
  بالنتيجة بل ال يشرتك يف التدريبات و االختبار.

ال يؤثر على  SRLأن شكل  ؛( unikهناك الواقعة الفريقة ) إضافة إىل ذلك؛
( يعىن مييل الطالب Environtmental Structuringالبيئة ) من وجودو  .اهلدف من التعلم

أن يتعلم و  عةللتعلم املرتفخاصة يف مرحلة األداء تنظيم الذايت ال إسرتاتيجيةالذي عنده 
 املرتفعة لتعلمالذايت لتنظيم ال إسرتاتيجيةجيلس و يعمل الواجبات مع الطالب الذي عنده 

  أيضا.
 

 التوصيات -ب
 :توصي الباحثة الطالب باآليت

 Self Regulatedتنظيم الذايت للتعلم ) إسرتاتيجيةاستخدام ممارسة  الطالب على -2

Learning )لوجود الثقة النفس؛ مثل امتام الواجبات يف املوعد تعلم مهارة الكتابة ل
 نتيجة من مراقبة ذاتية ويدير نفسه بأنه قادر للعمل.

مهمة ( Self Regulated Learningتنظيم الذايت للتعلم ) إسرتاتيجيةاستخدام ممارسة  -1
 الطالباعد تس رتاتيجيةس، ولكن ممارسة هذه اإلمهارة الكتابةيف تعلم ليس فقط 

 على التعلم طول حياهتم.
 :توصي الباحثة املعلمني باآليت و

خاصة  علمتنظيم الذايت للتال إسرتاتيجيةاستخدام  على املعلم أن ميارس مع الطالب -9
 (.self efficacy) الذاتية كفاءةلتشجع ال

لوجود التعلم  لمللتعتنظيم الذايت  إسرتاتيجيةاستخدام  على املعلم أن ميارس الطالب -0
 بالوعي و النشاط.

 self motivation) الذاتية والدوافع املعتقداتالتشجيع واملالحظة أسبوعيا مهم حملافظة  -5

beliefs.) 
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ألهنا تزيد وتنقص سرعة؛ ( عند الطالب self controlالنفس ) على السيطرةعلى مراقبة  -6
 ملية التعلم.الطالب هبا يف ع مثل اشرتاكهم يف احملاضرة و عمل الواجبات حيت يتعود

معظم ألن  (self reaction)الذايت التفاعلالضعف يف   ةعاجلملالتشجيعات من املعلم  -1
 و اهتمام ميول الطالب بسبب ختصصاهتم املختلفة .هذه املشكلة يواجهونالطالب 

 مهم.
 :توصي الباحثة اجلامعة باآليت و

على مجيع الكليات يف هذه اجلامعة االستمرار تكثيف اللغة العربية كلغة أجنبية حيث  -8
راهيم استقباال ملقابلة جامعة موالنا مالك إبميارسها الطالب يوميا و يكتسبوهنا جيدا 

 (.World Class Universityاإلسالمية احلكومية ماالنج أصبحت اجلامعة العاملية )
 تدرس اللغة العربية باعتبارها مطلوبات جامعة من السنة األوىل أو الفكرة الثانية؛ بأن -3

حّت الرابعة، وميكن تقسيم كتاب العربية بني يديك على الفرق األربع. حيث ميارس 
الطالب اللغة العربية ف كل مراحل دراسته يف اجلامعة من دخوله إىل خترجه. أما 

الب يرتكون تتمثل يف أن الطتكثيف الربنامج يف سنة واحدة قد ظهرت منه سلبيات 
ن  اللغة العربية بعد ذلك مع أهنم يبذلون وقتا كثيا يف تعلمها يف السنة األوىل، و يرهقو 

كثيا يف الدراسة. واألصل يف التعليم االستمرارية و التتابع و ليس التكثيف و إرهاق 
 الطالب. نسأل اهلل اإلعانة و التوفيق.

 
 االقتراحات -ج

 نتيجة البحث تقرتح الباحثة النقاط التالية: وبعد املالحظة على
رتقية  ل مهمة( Self Regulated Learningتنظيم الذايت للتعلم )ال إسرتاتيجيةاستخدام  -2

( أو للوصول إىل Aاملمتازة ) و أيضا لنيل النتيجة مهارة الكتابةكفاءة الطلبة يف 
ا مالك إبراهيم موالن امعةجب الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةهدف التعلم يف 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج
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ترجى الباحثة أن تكون نتائج البحث مفيدة للذين يهتمون كثيا باللغة العربية و  -1
 تعليمها.

تؤثر إىل  لتعلمتنظيم الذايت لال إسرتاتيجيةترجى الباحثة أن يكون هذا البحث يعين  -9
جيدا؛  ذايت للتعلمتنظيم الال إسرتاتيجيةنتيجة التعلم يف مهارة الكتابة مبراعاة مراحل 

تنظيم لا إسرتاتيجيةمرجعا من املراجع لكاتب البحث العلمي التايل؛ مثال عالقة 
 بالدوافع. الذايت للتعلم
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 المصادر والمراجع
 
 المصادر -أ

 الكرمي القرآن
 

 المراجع باللغة العربية -ب
. تطبيقات/ مناذج/ اتتطلع هبا الناطقني لغي العربية اللغة تعليم مبادء. الرحيم عبد احلافظ

 1776(. احلديث الكتب عامل: أربد)
 .اخلويل، حممد علي. أساليب تدريس اللغة العربية. األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع

1777 
 للنشر املسلم دار: رياض تدريسها، ماهياهتاوطرائق اللغوية املهارات عليان، حممود فؤاد امحد

 2331 والتوزيع،
 الدويل املؤمتر ميالعل السجل. العوملة عصر يف العربية اللغة تعلم اسرتاجتيات. اسراري امام

 1778. لوجه وجها والعوملة العربية اللغة
 ديث،احل اجلامعي الكتب اإلسكندرية،الفردية.  احلاالت مع العمل: اخلالق عرب جالل

1772 
 1771 صفاء، دار ،1 ط عمان،. الرتبوي النفس علم العناين، احلميد عبد حنان

  1771 القاهرة، العصرية، املكتبة .التعّلم اسرتاتيجيات حممد، دعدور،
 الفكر دار وت،بي . العلمية وممارسته النظرية أساسياته العلمي البحث. دويدري وحيد رجاء

 1777 املعاصر،
 والتوزيع لنشرل املسية دار لبنان،النفس.  وعلم الرتبية يف البحث مناهج: ملحم حممد سامي

  1775 الثالث، الطبعة والطباعة
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 العبيكان، ةمكتب: الرياض السلوكية. علوم يف البحث إىل املدخل. العساف محد بن صاحل
2026  

 للنشر روقالش دار: عمان .تدريسها وطرائق مناهجها العربية اللغة الدملي، حسني علي طه
 1775 والتوزيع،
املهارات اللغوية مستوياهتا، تدريسها، صعوبتها. القاهرة: دار الفكر طعيمة، رشدي أمحد. 

 1770العريب. 
عبد الباسط حممد سيد. املنهج النبوي يف العربية ألغراض خاصة يف اجملال الرتبوي ملفتاح 

م. اندونيسيا: مطبعة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 1720اهلدى. 
 ماالنجسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل

 الناطقن غيل التعليمية الكتب إعداد أسس الغايل، اهلل عبد وناصر اهلل عبد احلميد عبد
 2332 الغايل، دار: الرياضبالعربة. 

عبد احلميد حسن شاهني. إسرتاتيجيات التدريس املتقدمة. كلية الرتبية بدمنهور: جامعة 
 1727اإلسكندرية. 

 العامة، ارةاإلد معهد: الرياض. العريب العامل يف العلمي البحث أزمة خضر، الفتاح عبد
2072 

 2332، الشفاف دار: القاهرة. العربية اللغة الفنون تدريس. مذكور أمحد على
 أطروحة العريب الشعر ضوء يف اإلبداعية الكتابة ملهارة التعليمية املواد تطوير. حليمي يف عطا

 راهيماب مالك موالنا جامعة: ماالنج. العربية اللغة تعليم يف الدكتوراه
 1729ماالنج،  احلكومية اإلسالمية

عطية، حمسن علي. اللغة العربية مستوياهتا و تطبيقاهتا. األردن: دار املناهج للنشر والتوزيع. 
1773 

 هلمزةا حرف ، ت.د تونس، الروس، األساسي، العرىب املعجم آخرون، و خمتار أمحد عمر،
، 
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 لطباعة،ل غريب القاهرة،. االجتماعية اخلدمة يف العلم البحث يف قراءات: عويس حممد
1777 

 1771 الرسالة، مؤسسة ،3ط بيوت،. الرتبوي النفس علم اجمليد، عبد نشوايت،
 

 المراجع من البحوث -ج
لطالب عند ا تنظيم الذايت للتعلم تطوير يف (eksperensialالتجرييب ) التعلم دارمياين، تطبيق

 ،ماالنج) شاد،واإلر  التوجيه يف الدكتوراه درجة لنيل تكميلي اجلامعي. حبث
 (م1773 احلكومية، ماالنج جامعة

  locus of controlو الدافعية يف اإلجناز و نور ليلى، فعالية اسرتاتيجة تنظيم الذايت للتعلم 
 حبث. ( SMKيف املدرسة الثانوية التأهيلية ) maintenance repairعلى مادة 

 ماالنج،) قسم التكنولوجي التعليمي،ال يف الدكتوراه درجة لنيل تكميلي
 (م1721 احلكومية، ماالنج جامعة

 درجة لنيل تكميلي حبث االبتدائية، املدارس تالميذ لدى العربية اللغة تعلم دافعية سوتامان،
 براهيمإ مالك موالنا جامعة ،ماالنج) العربية، اللغة تعليم يف الدكتوراه

 حسن بن حيي. نقال عن 27 ص (م1721 ،االنجمب احلكومية اإلسالمية
 درجة لنيل مكمل حبث: اإلسالمية الرتبية يف العقلي االنفتاح اجلعفري،
 (م2012 القرى، أم جامعة مكة،) للرتبية، اإلسالمية األصول يف املاجستي

 املفاهيم يف اكتساب  (Blended Learningاملختلط ) سودرمان، فعالية اسرتاتيجة التعلم
 Selfالتنظيم الذايت للتعلم ) لديهم الذين الطالب عند واإلجراءات

Regulated Learning.يف الدكتوراه درجة لنيل تكميلي حبث ( املختلفة 
 (م1721 احلكومية، ماالنج جامعة ماالنج،) تقنيات التعلم،
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درسة الثانوية املتفوقني يف املعند التالميذ  واعيد، حممد نور، كفاءة تنظيم الذايت للتعلم
علم  يف الدكتوراه درجة لنيل تكميلي بانتول جوكجاكرتا. حبث 2احلكومية 

 (م1776 احلكومية، ماالنج جامعة ماالنج،) النفس الرتبوي،
 

 المراجع من الشبكة -د
  .51حسن مالك، جملة علوم الرتبية. العدد 

Search.shamaa.org./PDF/articles/MOse/SEN057Y2013/se_2013-

n57_079-084.pdf 
 لمبتدئنيل العربية اللغة مهارات تعليم جاد، أمحد فردوس األستاذة و أمحد الدين حمي حممد

 http://www.arabic-teacher.com .1720 بغيها، الناطقني من
http://www.arabic-teacher.com/ArabicSkills/  كيفية تشجيع األطفال و مساعدهتم

 على تعلم مهارة الكتابة
 0: كةالشب. )اإلندونيسيني لدى العربية اللغة تعليم مشكالت. 1773. اهلدى مفتاح

 (1727 ابريل
 1726يناير  .أنواع الكتابة. http://mawdoo3.com ،هايل الجازي
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 االستبانة قبل التعديل

 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

1. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan teliti dan seksama. 

2. Isilah setiap pernyataan yang paling mencerminkan diri Anda dengan 

memberikan tanda silang (X) pada 4 jawaban yang tersedia, yaitu: 

a. SS :  jika anda merasa pernyataan tersebut Sangat Sering terjadi dalam diri anda (antara 

76% s.d. 100%.)    

b. S    :  jika anda merasa pernyataan tersebut sering terjadi dalam diri anda (antara 36 % s.d. 

75%.) 

c. J    :  jika anda merasa pernyataan tersebut jarang terjadi dalam diri anda (antara 1% s.d 

35%  )  

d. TP  :  jika anda merasa pernyataan tersebut tidak pernah terjadi dalam diri anda 

3. Pertimbangkanlah respon Anda untuk setiap butir pernyataan dengan 

memperhatikan persentasi frekuensi kejadian. 

4. Bila anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda (X) disertai tanda (=) 

pada jawaban anda dan buatlah tanda silang (X) yang baru pada jawaban 

yang anda hendaki 

Contoh menjawab pernyataan 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S J TP 

1 Saya membaca materi sebelum berangkat ke kelas  X X   

5. Periksa kembali jawaban Anda dan pastikan tidak ada jawaban yang 

terlewatkan. 

 

SKALA SELF REGULATED LEARNING DAN MOTIVASI MAHASISWA 

No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban 

SS S J TP 

1 
Saya membaca materi sebelum berangkat ke kelas, agar 

saya siap belajar 
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2 
Saya mengatur jadwal belajar berdasarkan tingkat 

kesulitan materi 
    

3 Saya tidak mempunyai jadwal belajar yang khusus     

4 
Saya mempunyai kalender belajar untuk menyiapkan 

diri menghadapi ujian  
    

5 
Saya membagi tugas sesuai dengan berapa banyak 

waktu yang saya butuhkan untuk mengerjakannya 
    

6 
Saya tidak mempunyai kalender belajar untuk 

menghadapi ujian  
    

7 
Saya menetapkan tujuan belajar baik untuk jangka 

pendek maupun panjang 
    

8 
Saya menetapkan target nilai (nilai A atau B) yang ingin 

saya capai 
    

9 Saya tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas     

10 
Saya tidak mempunyai target nilai (nilai A atau B) yang 

ingin saya capai 
    

11 
Saya menyimpan catatan, hasil latihan dengan baik 

untuk bisa saya pelajari sewaktu-waktu 
    

12 Saya pastikan catatan materi terorganisir dengan baik     

13 Saya tidak menyimpan catatan, hasil latihan dengan baik      

14 catatan materi saya tidak terorganisir dengan baik     

15 
Saya memilih waktu dan situasi tertentu dalam belajar 

dan meluangkan waktu untuk istirahat sejenak 
    

16 Saya tidak menata tempat belajar sebelum belajar     

17 
Saya tidak memilih waktu dan situasi khusus dalam 

belajar dan istirahat 
    

18 
Saya pastikan bahwa catatan saya melengkapi buku 

ABY 
    

19 
Saya menebak apa yang kira-kira penting menurut 

dosen dan saya pastikan saya mempelajari hal tersebut 
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20 
Saya belajar bersama teman/ orang lain agar bisa 

berdiskusi/ memahami materi 
    

21 
Saya tidak belajar bersama orang lain meskipun tidak 

memahami materi 
    

22 Saya merangkum materi untuk belajar agar siap ujian     

23 
Saya meletakkan kosakata bahasa Arab dalam kalimat 

sederhana 
    

24 Saya tidak merangkum materi untuk belajar      

25 
Saya tidak meletakkan kosakata bahasa Arab dalam 

kalimat sederhana 
    

26 

Saya bertanya pada diri sendiri ‘sebanding atau tidak 

nilai yang saya peroleh dengan jumlah waktu yang 

sudah saya habiskan untuk mengerjakan tugas’ 

    

27 

Saya tidak tahu nilai yang saya peroleh sebanding atau 

tidak dengan jumlah waktu yang sudah saya habiskan 

untuk mengerjakan tugas 

    

28 

Saya memperhatikan nilai yang saya peroleh, jika 

hasilnya tidak memuaskan maka saya akan lebih keras 

belajar 

    

29 Saya tidak tahu belajar saya sudah baik atau tidak     

30 Saya tidak memperhatikan nilai yang saya peroleh     

31 

Jika saya mendapat nilai bagus, saya memberi hadiah 

diri sendiri seperti dengan bersantai, bersenang-senang, 

jalan-jalan, nonton, membeli makanan favorit, dll 

    

32 
Jika mendapat nilai jelek, saya menghibur diri dengan 

melakukan hal-hal yang saya sukai 
    

33 
Saya tidak memberi hadiah untuk diri sendiri meskipun 

saya mendapatkan nilai bagus 
    

34 Jika mendapat nilai jelek, saya tidak peduli dan tidak 

melakukan hal-hal yang menghibur diri 
    

35 Saya berusaha mendapatkan nilai kitabah terbaik di kelas     
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36 Jika nilai saya jelek, saya akan belajar lebih baik lagi 

agar memperoleh nilai yang baik 
    

37 Saya tidak peduli dengan nilai kitabah      

38 Jika nilai saya jelek, saya tidak mau belajar lagi     

39 Bagi saya menyelesaikan tugas harus dengan tepat waktu 

dan harus dengan hasil yang baik 
    

40 Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh     

41 Saya menyelesaikan tugas tidak tepat waktu dan tidak 

peduli dengan hasilnya 
    

42 Saya mengerjakan tugas dengan tidak sungguh-sungguh     

43 Saya senang mengikuti kuliah PPBA     

44 Apabila ada tugas yang sulit, saya akan tetap berusaha 

menyelesaikannya 
    

45 Saya tidak senang mengikuti kuliah PPBA     

46 Apabila ada tugas yang sulit, saya tidak 

menyelesaikannya 
    

47 Saya selalu mengulang dan membaca materi agar 

menguasai dan mampu mengerjakan tes dengan baik 
    

48 Saya selalu memperhatikan pelajaran yang disampaikan     

49 Saya tidak mengulang dan tidak membaca materi 

pelajaran 
    

50 Saya tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan     

51 Saya selalu mengikuti kuliah     

52 Saya bertanya kepada teman dan dosen jika ada materi 

yang tidak saya pahami 
    

53 Saya sering ijin tidak masuk kuliah     

54 Saya tidak bertanya kepada teman dan dosen jika ada 

materi yang tidak saya pahami 
    

  

 املوثوقية إحصاءات:  جدول

 

 

  
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha  

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.912 .913 28 
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 االحصائيات إمجايل البند:  جدول
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 82.98 158.435 .433 . .911 

item2 82.70 158.574 .348 . .912 

item4 82.32 154.379 .527 . .909 

item5 82.48 153.999 .523 . .909 

item6 81.98 154.435 .595 . .908 

item7 81.95 156.100 .483 . .910 

item9 82.07 156.738 .494 . .910 

item10 81.70 154.779 .541 . .909 

item11 81.70 156.523 .441 . .911 

item12 81.60 155.118 .521 . .909 

item13 81.90 157.323 .493 . .910 

item14 82.12 153.907 .568 . .908 

item15 81.70 156.523 .521 . .909 

item16 81.95 152.921 .593 . .908 

item18 81.72 161.179 .387 . .911 

item19 81.70 157.959 .468 . .910 

item20 81.82 158.763 .420 . .911 

item21 82.35 156.900 .425 . .911 

item22 82.12 154.933 .563 . .908 

item26 82.15 159.823 .363 . .912 

item28 81.68 158.943 .494 . .910 

item29 82.22 157.410 .427 . .911 

item30 82.42 149.174 .648 . .907 

item31 82.10 154.503 .572 . .908 

item32 81.95 155.690 .467 . .910 

item38 81.80 152.882 .674 . .907 

item39 82.57 157.481 .427 . .911 

item40 81.92 153.763 .514 . .909 
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، 90، 99، 11، 15، 10، 19، 21، 8، 9بنود األسئلة غي صحيحة أو املنسوخة  
95 ،96 ،91 ،02 ،01 ،09 ،00. 

 
  التعلم اتسرتاجتيإل اإلمجالية النتيجة مع األسئلة دو بن:  جدول

No التعلم إسرتاتيجية 

(Strategi belajar) 

بنود (Item Tidak Valid) (No Item Lama)بنود األسئلة
  غي صحة األسئلة

اجلديدة  بنود األسئلة 
(No Item Baru) 

1 Planning 1, 2, 3, 4 3 1, 2, 3 

2 Organizing 5, 6, 7, 8 8 4, 5, 6 

3 Goal Setting 9, 10, 11, 12  7, 8, 9, 10 

4 Keeping Records 13, 14, 15, 16  11, 12, 13, 14 

5 Environtmental 

Structuring 

17, 18, 19, 20 17 15, 16, 17 

6 Seeking Information 21, 22, 23, 24 23, 24 18, 19 

7 Rehearsing 25, 26, 27, 28 25, 27 20, 21 

8 Transforming 29, 31  22, 23 

9 Memorizing 30, 32  24, 25 

10 Self Evaluation 33, 34, 35, 36 33, 34, 35, 36 33 35 

11 Monitoring 37, 38, 39, 40 37 26, 27, 28 

12 Self Consequences 41, 42, 43, 44 41, 42, 43, 44  
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 االستبانة بعد التعديل
 

SKALA SELF REGULATED LEARNING MAHASISWA PUSAT 

PENGEMBANGAN BAHASA ARAB (PPBA)  

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 

Kepada: Mahasiswa Pusat Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
Dengan Hormat. 

Di tengah kegiatan belajar yang sedang Anda lakukan, kami meminta kesediaan 

dan bantuan Anda untuk mengisi skala ini. 

Cara mengisi skala ini sangat mudah, yaitu dengan memilih jawaban sesuai dengan 

petunjuk pengisian skala yang ada. Jawaban yang Anda berikan hendaknya menurut apa 

yang Anda rasakan pada saat ini, bukan jawaban yang Anda anggap benar. Pada Skala ini 

tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawaban yang Anda berikan tidak ada sangkut 

paut dengan nilai mata kuliahAnda. Kerahasiaan jawaban dan identitas Anda akan dijamin 

sepenuhnya. Atas kesediaan dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. 

 

 ورمحة اهلل وبركاتهوالسالم عليكم 

 

Peneliti 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

6. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan teliti dan seksama. 

7. Isilah setiap pernyataan yang paling mencerminkan diri Anda dengan memberikan 

tanda silang (X) pada 4 jawaban yang tersedia, yaitu: 

e. SS :  jika anda merasa pernyataan tersebut Sangat Sering terjadi dalam diri anda (antara 76% s.d. 

100%.)    

f. S    :  jika anda merasa pernyataan tersebut sering terjadi dalam diri anda (antara 36 % s.d. 75%.) 

g. J    :  jika anda merasa pernyataan tersebut jarang terjadi dalam diri anda (antara 1% s.d 35%  )

  

h. TP  :  jika anda merasa pernyataan tersebut tidak pernah terjadi dalam diri anda 
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8. Pertimbangkanlah respon Anda untuk setiap butir pernyataan dengan 

memperhatikan persentasi frekuensi kejadian. 

9. Bila anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda (X) disertai tanda (=) pada 

jawaban anda dan buatlah tanda silang (X) yang baru pada jawaban yang anda 

hendaki 

Contoh menjawab pernyataan 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S J TP 

1 Saya membaca materi sebelum berangkat ke kelas  X X   

 

10. Periksa kembali jawaban Anda dan pastikan tidak ada jawaban yang terlewatkan. 

 

 

SKALA SELF REGULATED LEARNING MAHASISWA PUSAT 

PENGEMBANGAN BAHASA ARAB (PPBA) 

 

No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban 

SS S J TP 

1 
Saya membaca materi sebelum berangkat ke kelas, agar saya 

siap belajar 
    

2 
Saya mengatur jadwal belajar berdasarkan tingkat kesulitan 

materi 
    

3 Saya belajar ketika akan ujian     

4 Saya tidak mempunyai jadwal belajar yang khusus     

5 
Saya mempunyai kalender belajar untuk menyiapkan diri 

menghadapi ujian  
    

6 
Saya membagi tugas sesuai dengan berapa banyak waktu 

yang saya butuhkan untuk mengerjakannya 
    

7 
Saya tidak mempunyai kalender belajar untuk menghadapi 

ujian  
    

8 
Saya tidak memperhitungkan waktu belajar dalam 

mengerjakan tugas 
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9 
Saya menetapkan tujuan belajar baik untuk jangka pendek 

maupun panjang 
    

10 
Saya menetapkan target nilai (nilai A atau B) yang ingin saya 

capai 
    

11 Saya tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas     

12 
Saya tidak mempunyai target nilai (nilai A atau B) yang ingin 

saya capai 
    

13 
Saya menyimpan catatan, hasil latihan dengan baik untuk 

bisa saya pelajari sewaktu-waktu 
    

14 Saya pastikan catatan materi terorganisir dengan baik     

15 Saya tidak menyimpan catatan, hasil latihan dengan baik      

16 catatan materi saya tidak terorganisir dengan baik     

17 Sebelum belajar, saya menata tempat belajar agar nyaman     

18 
Saya memilih waktu dan situasi tertentu dalam belajar dan 

meluangkan waktu untuk istirahat sejenak 
    

19 Saya tidak menata tempat belajar sebelum belajar     

20 
Saya tidak memilih waktu dan situasi khusus dalam belajar 

dan istirahat 
    

21 Saya pastikan bahwa catatan saya melengkapi buku ABY     

22 
Saya menebak apa yang kira-kira penting menurut dosen dan 

saya pastikan saya mempelajari hal tersebut 
    

23 
Saya tidak tahu apakah catatan saya melengkapi buku ABY 

atau tidak 
    

24 
Saya mempelajari materi tanpa mempertimbangkan 

pandangan dosen 
    

25 

Ketika belajar, saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

diri sendiri dan saya pastikan saya mampu menjawab 

pertanyaan tersebut 

    

26 
Saya belajar bersama teman/ orang lain agar bisa berdiskusi/ 

memahami materi 
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27 
Saya belajar tanpa mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

diri sendiri  
    

28 
Saya tidak belajar bersama orang lain meskipun tidak 

memahami materi 
    

29 Saya merangkum materi untuk belajar agar siap ujian     

30 
Saya meletakkan kosakata bahasa Arab dalam kalimat 

sederhana 
    

31 Saya tidak merangkum materi untuk belajar      

32 
Saya tidak meletakkan kosakata bahasa Arab dalam kalimat 

sederhana 
    

33 

Saya bertanya pada diri sendiri ‘sebanding atau tidak nilai 

yang saya peroleh dengan jumlah waktu yang sudah saya 

habiskan untuk mengerjakan tugas’ 

    

34 

Sebelum saya menyerahkan tugas tertulis, saya 

membandingkannya terlebih dahulu dengan tugas yang sudah 

saya kerjakan sebelumnya 

    

35 

Saya tidak tahu nilai yang saya peroleh sebanding atau tidak 

dengan jumlah waktu yang sudah saya habiskan untuk 

mengerjakan tugas  

    

36 

Saya menyerahkan tugas tertulis tanpa membandingkannya 

terlebih dahulu dengan tugas yang sudah saya kerjakan 

sebelumnya 

    

37 
Saya tahu seberapa baik belajar saya dengan melacak nilai 

yang diperoleh 
    

38 
Saya memperhatikan nilai yang saya peroleh, jika hasilnya 

tidak memuaskan maka saya akan lebih keras belajar 
    

39 Saya tidak tahu belajar saya sudah baik atau tidak     

40 Saya tidak memperhatikan nilai yang saya peroleh     
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41 

Jika saya berhasil menyelesaikan tugas, saya memberi hadiah 

diri sendiri seperti dengan jalan-jalan, nonton, membeli 

makanan favorit, dll 

    

42 
Jika mendapat nilai jelek, saya menghibur diri dengan 

melakukan hal-hal yang saya sukai 
    

43 
Saya tidak memberi hadiah untuk diri sendiri meskipun saya 

berhasil menyelesaikan tugas 
    

44 
Jika mendapat nilai jelek, saya tidak melakukan hal-hal yang 

menghibur diri 
    

 

 ألفا و تصنيفهانتيجة :  جدول

Nilai alpha Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi (أعلى)  
0,60 – 0,80 Tinggi (مرتفع) 

0,40 – 0,60 Sedang (متوسط) 

0,20 – 0,40 Rendah (ضعيف) 

 

 لتعلملذايت ال تنظيمال معايي تصنيف :جدول
 = منخفض 91 – 2

 = متوسط 8 – 98
 = مرتفع221 – 13

 

 و بياهنا املستخدمة التعلم اتإسرتاجتي:  جدول

No التعلم إسرتاتيجية 

(Strategi belajar) 

 (Definisi) املراد
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1 Planning what you do when you 

figure out what your 

assignment is, when it 

is due, and what 

specific step you need 

to take in order to be 

successful 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda mencari 

tahu apa tugas Anda, 

dan apa langkah khusus 

yang perlu Anda ambil 

dalam rangka untuk 

menjadi sukses 

 ما هو عند معرفة ماذا تفعل
، وما عند استحقاقه مهمتك،

حتتاج  الّت حمددة طوةاخل
أن تكون  اختاذها من أجل

 ناجحة
2 Organizing what you do when you 

are arranging the things 

you have to do for an 

assignment in such a 

way that the job gets 

done successfully 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda mengatur 

hal-hal yang harus 

Anda lakukan untuk 

tugas sedemikian rupa 

bahwa pekerjaan akan 

dilakukan dengan 

sukses 

 نظمت كنت عندما ماذا تفعل
 اعليك القيام هبواجبات الّت ال
 مثل هذه الطريقة اليت يفهمة مل

 احبنج اجناز املهمة هبا حيصل
3 Goal Setting what you do when you 

decide what you want 

to accomplish, both in 

the immediate and the 

distant future 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda 

memutuskan apa yang 

ingin Anda capai, baik 

dalam jangka pendek 

maupun jangka 

panjang 

يد تر  ما عندما تقرر ماذا تفعل
 احلاضر، سواء يف حتقيقه

 املستقبلو 

4 Keeping Records what you do when you 

keep track of your 

progress toward your 

goals 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda melacak 

kemajuan Anda 

mencapai tujuan Anda 

دم التق تتبع عند تفعل ذاما
 أهدافك حنو احملرز اخلاص بك

5 Environtmental 

Structuring 

what you do to make 

your surroundings 

conducive to achieving 

your goals 

apa yang Anda lakukan 

untuk membuat 

lingkungan Anda 

kondusif untuk 

mencapai tujuan Anda 

 افعيد حميطكعل جلذا تفعل ما
 حتقيق أهدافك إىل

6 Seeking 

Information 

what you do when you 

figure out which 

information is 

important, where it is 

located, and to whom 

you will go for that 

information or for help 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda mencari 

tahu mana informasi 

yang penting, di mana 

ia berada, dan kepada 

siapa Anda akan pergi 

untuk informasi atau 

bantuan 

 املعلومات رفةملع ماذا تفعل
 جدتهب لإىل أين تذ اهلامة،

للحصول على  أواملعلومات 
 املساعدة

7 Rehearsing what you do when you 

practice learning or 

remembering the 

material 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda berlatih 

belajar atau mengingat 

materi 

 أو درسال مارسةمل ماذا تفعل
 املواد تذكر

8 Transforming when you deal with 

what you have learned 

by putting it into 

another form 

ketika Anda 

berhubungan dengan 

apa yang telah Anda 

pelajari dengan 

memasukkannya ke 

dalam bentuk lain 

ن م ما تعلمته مع عند التعامل
 شكل آخر يف خالل وضعه

9 Memorizing what you do when you 

want to remember the 

material for class 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda ingin 

mengingat materi 

untuk kelas 

 ذكرأن تت عندما تريد ماذا تفعل
 الستعداد يف الفصلل املواد
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10 Self Evaluation what you do when you 

analyze the quality of 

your work by using a 

personal set of 

evaluation standards 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda 

menganalisis kualitas 

pekerjaan Anda dengan 

menggunakan 

seperangkat standar 

evaluasi pribadi 

ة دو ج حتليل عند ماذا تفعل
 ذاتيةالعايي ملاباستخدام  العمل

11 Monitoring what you do when you 

figure out how 

successful you are in 

your goals, and change 

your strategies if you 

need to 

apa yang Anda lakukan 

ketika Anda 

mengetahui seberapa 

sukses Anda dalam 

tujuan Anda, dan 

mengubah strategi 

Anda jika Anda perlu 

untuk melakukanya 

 مدى جناح عرفةمل ماذا تفعل
 وتغيي أهدافك، حتقيق

كنت   إذا ذاتيةاالسرتاتيجيات ال
 يهحباجة إل

12 Self 

Consequences 

what you do to reward 

or "punch" your self for 

the quality of your 

work 

apa yang Anda lakukan 

untuk menghargai atau 

memberikan "pukulan" 

diri Anda untuk 

meningkatkan kualitas 

kerja Anda 

 تعزيز التعلم الذايتل تفعل ذاما
 نوعية عملكل نفسكأو 

 
 م 1725-1720الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية سنة عدد الطالب  اجلدول:

 العدد الفصل رقم العدد الفصل رقم
2 A1 99 01 طالبا D8 96 طالبا 
1 A2 97 09 طالبا D9 99 طالبا 
9 A3 23 00 طالبا D10 91 طالبا 
0 A4 21 05 طالبا D11 91 طالبا 
5 B1 91 06 طالبا D12 91 طالبا 
6 B2 91 01 طالبا D13 91 طالبا 
1 B3 91 08 طالبا D14 91 طالبا 
8 B4 95 03 طالبا D15 95 طالبا 
3 B5 91 57 طالبا D16 91 طالبا 

27 B6 99 52 طالبا E1 99 طالبا 
22 B7 99 51 طالبا E2 91 طالبا 
21 B8 99 59 طالبا E3 90 طالبا 
29 B9 91 50 طالبا E4 99 طالبا 
20 B10 91 55 طالبا E5 91 طالبا 
25 B11 91 56 طالبا E6 90 طالبا 
26 B12 91 51 طالبا E7 99 طالبا 
21 B13 91 58 طالبا E8 91 طالبا 
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28 B14 91 53 طالبا E9 99 طالبا 
23 B15 91 67 طالبا E10 91 طالبا 
17 C1 91 62 طالبا E11 91 طالبا 
12 C2 91 61 طالبا E12 90 طالبا 
11 C3 91 69 طالبا E13 91 طالبا 
19 C4 95 60 طالبا E14 99 طالبا 
10 C5 91 65 طالبا E15 91 طالبا 
15 C6 99 66 طالبا E16 91 طالبا 
16 C7 99 61 طالبا F1 90 طالبا 
11 C8 99 68 طالبا F2 96 طالبا 
18 C9 91 63 طالبا F3 90 طالبا 
13 C10 91 17 طالبا F4 90 طالبا 
97 C11 91 12 طالبا F5 99 طالبا 
92 C12 91 11 طالبا F6 90 طالبا 
91 C13 91 19 طالبا F7 99 طالبا 
99 C14 91 10 طالبا F8 90 طالبا 
90 C15 91 15 طالبا F9 99 طالبا 
95 D1 91 16 طالبا F10 90 طالبا 
96 D2 91 11 طالبا F11 99 طالبا 
91 D3 91 18 طالبا F12 99 طالبا 
98 D4 99 13 طالبا F13 99 طالبا 
93 D5 99 87 طالبا F14 90 طالبا 
07 D6 99 82 طالبا F15 90 طالبا 
02 D7 99 81 طالبا F16 90 طالبا 

 
سالمية إبراهيم اإلالربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك  يف املستخدمة كتب:  الجدول

 احلكومية ماالنق
 السنة املرحلة املصدر تأليف اسم الكتاب رقم

 العربية للناشئني 2
2 

األوىل  مملكة السعودية د. حممود إمساعيل
 للمبتدئني

2331 - 
1771 

 العربية للناشئني 1
1 

 – 2331 األوىل للجميع مملكة السعودية د. حممود إمساعيل
1771 
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ئني للناشالعربية  9
9 

 – 2331 األوىل للجميع مملكة السعودية د. حممود إمساعيل
1771 

 العربية للناشئني 0
0 

 – 2331 األوىل للجميع مملكة السعودية د. حممود إمساعيل
1771 

 العربية للناشئني 5
5 

 – 2331 الثانية للجميع مملكة السعودية د. حممود إمساعيل
1771 

 العربية للناشئني 6
6 

 - 2331 الثانية للجميع مملكة السعودية حممود إمساعيلد. 
1771 

العربية بني  1
 2يديك 

د. عبد الرمحن بن 
إبراهيم الفوزان، د. 

خمتار الطاهر 
حسني، أ. حممد 
عبد اخلالق حممد 

 فضل

سة مؤس -العربية للجميع
الوقف اإلسالمي. 

 م1779الرياض: 

 - 1779 األوىل للجميع
1721 

األوىل 
 للمبتدئني

1729- 
1720 

العربية بني  8
 1يديك 

د. عبد الرمحن بن 
إبراهيم الفوزان، د. 

خمتار الطاهر 
حسني، أ. حممد 
عبد اخلالق حممد 

 فضل

سة مؤس -العربية للجميع
الوقف اإلسالمي. 

 م1779الرياض: 

األوىل 
 للمتقدمني

1729 - 
1720 

 - 1729 نيالثانية للمبتدئ
1720 

بني العربية  3
 9يديك 

د. عبد الرمحن بن 
إبراهيم الفوزان، د. 

خمتار الطاهر 
حسني، أ. حممد 
عبد اخلالق حممد 

 فضل

سة مؤس -العربية للجميع
الوقف اإلسالمي. 

 م1779الرياض: 

الثانية 
 للمتقدمني

1722 

العربية ألغراض  27
( 2خاصة )

للعاملني يف 
 اجملال الرتبوي

 د. مفتاح اهلدى
 أ. نور قمري

الربنامج املكثف لتعليم 
اللغة العربية جامعة موالنا 
مالك إبراهيم اإلسالمية 

 1720 الثانية للجميع
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احلكومية ماالنق، 
 م1729اندونيسيا: 

العربية ألغراض  22
( 1خاصة )

للعاملني يف 
اجملال العلوم 

 اإلنسانية

د. حممد عبد 
احلميد، د. أمحد 

 خليل

الربنامج املكثف لتعليم 
 ربية جامعة موالنااللغة الع

مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية ماالنق، 

 م1729اندونيسيا: 

 1720 الثانية للجميع

العربية ألغراض  21
( 9خاصة )

للعاملني يف 
 اجملال الشريعة

 عون احلكيم .أ
 أبو املعايل .أ

الربنامج املكثف لتعليم 
اللغة العربية جامعة موالنا 
مالك إبراهيم اإلسالمية 

ماالنق، احلكومية 
 م1729اندونيسيا: 

 1720 الثانية للجميع

العربية ألغراض  29
( 0خاصة )

للعاملني يف 
اجملال علم 

 النفس

حممد عبد اهلل أ. 
 أمي

 أ. نور ايال ايفاوايت

الربنامج املكثف لتعليم 
اللغة العربية جامعة موالنا 
مالك إبراهيم اإلسالمية 

احلكومية ماالنق، 
 م1729اندونيسيا: 

 1720 الثانية للجميع

العربية ألغراض  20
( 5خاصة )

للعاملني يف 
 اجملال االقتصاد

 أ. عارف مصطفى
أ. أمحد شاكرين 

 أمسعي

الربنامج املكثف لتعليم 
اللغة العربية جامعة موالنا 
مالك إبراهيم اإلسالمية 

احلكومية ماالنق، 
 م1729اندونيسيا: 

 1720 الثانية للجميع

 العربية ألغراض 25
( 6خاصة )

للعاملني يف 
اجملال العلوم 
 والتكنولوجيا

 أ. دانيال حلمي
أ. عبد املنتقم 

 االنصاري

الربنامج املكثف لتعليم 
اللغة العربية جامعة موالنا 
مالك إبراهيم اإلسالمية 

احلكومية ماالنق، 
 م1729اندونيسيا: 

 1720 الثانية للجميع

 
 خطوات الباحث:  جدول
 النتيجة جمتمع البحث باحثةال اخلطوة رقم
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طلبت الباحثة من  دورة تعريفية 2
الطالب كتابة مجلة 

العربية املشهورة. 
 مثل: السالم عليكم

كتب الطالب اجلملة 
يف السبورة واحد 

فواحد. الحظ 
اآلخرون كتابة 

صاحبه وتصحيح 
 األخطاء

سقط معظم الطالب يف األخطاء. 
، مكلئِ ع اّسالمعليكم،  اّسالممثل: 
 عليكم اّسلم

التشجيع عن أمهية  وضع اهلدف 1
اللغة العربية كلغة 

عاملية عامة، 
ومسؤولية الطالب 
بعد هناية دراستهم 

يف اجلامعة 
اإلسالمية على 

 اجملتمع

معرفة اهلدف يف 
التعلم اللغة العربية 
رغم أهنم ليس من 
الطالب قسم اللعة 

 العربية

اهلدف العام: أمهية أمهية اللغة العربية  
كلغة عاملية. واهلدف اخلاص: مسؤولية 

الطالب يف خدمة اللغة العربية وعلى 
 اجملتمع 

التعلم اجلماعي يف  فرق 8قسمت  تقسيم الفرقة 9
 الفرقة

 العرض من نتيجة التعلم اجلماعي

واجبات  0
 الفردية

طلبت الباحثة من 
الطالب عمل 
هو  الواجبات كما

يف الكتاب و أيضا  
كتابة األنشطة 

اليومية و الساعات 
 والرتمجة

كتب الطالب 
الواجبات يف الورقة أو 

 الدفرت أو السبورة

 العرض أمام الفصل

مالحظة  5
وكتابة نتيجة 

 البحث

مالحظة، 
ارشادات، 
 والتشجيع

التعلم اجلماعي يف 
 الفرقة

البيئة املرحية والواقعية تساعد  .2
 املختلفة يفالطالب بتخصصات 

 سرور.تعلم اللغة العربية ب
 طالتخطيمساعدة املعلم يف خطوة  .1

 مهمة، 
تؤثر كفاءة الطلبة و  خطوة األداء .9

 تساعدهم للوصول إىل اهلدف
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 يضعف الطالب يف التعزيز الذايت  .0
 

 املوضوعات يف الكتاب العربية بني يديك و تدرباهتا التحريرية :جدول
 الصفحة الكتابةاملهارة  املفردات موضوع رقم
معجم، دفرت، قلم، قميص، قمصان، ثوب،  الّتسهوُّقُ  2

أثواب، خيار، بصل، طماطم، سكر، علبة 
 ملح، طبق بيض، بن، تفضل

 127-283 وصل حروف لتصي كلمات
 ترتيب حروف لتصي كلمات

 وصل بني الكلمات لتصي تعبيا
 ترتيب كلمات لتصي مجال

 ملء فراغات
 نسخ كلمات

جو، فصل اخلريف، فصل الشتاء، فصل  اجلهوُّ  1
الربيع، حار، بارد، معتدل، دافئ، مساء، 
درجة احلرارة، حتت الصفر، متطر، مبتل، 

ضر، حُيضر، بهر، شاطئ  خيمة، حيه

 191-122 وصل حروف لتصي كلمات
 ترتيب حروف لتصي كلمات

 وصل بني الكلمات لتصي تعبيا
 ترتيب كلمات لتصي مجال

 ملء فراغات
 نسخ كلمات

الناُس  9
 واألهماِكنُ 

هنا، هناك، أصدقاء، ازدحام، شاطئ 
البحر، قرية، مدينة، سعيد، هادئ، مدير 

الشركة، أسواق، شركات، رحلة، عمرة، 
جواز السفر، جنسية، قطار، مشكلة، 

تلوث، يتزوج، ينتقل، نقي، يزور، نصف 
 الساعة

 156-195 وصل حروف لتصي كلمات
 ترتيب حروف لتصي كلمات

 وصل بني الكلمات لتصي تعبيا
 ترتيب كلمات لتصي مجال

 ملء فراغات
 نسخ كلمات

هواية، فروسية، سباحة، طابع، خط النسخ،  اهِلوايهات 0
مراسلة، رياضة، تدبي منزيل، رحالت، كتب 

كتب علمية، كرة القدم، مجعية   إسالمية،
العلوم، صحف، جمالت، جناح، مجع 

 الطوابع، سفر، ختتار

 118-151 وصل حروف لتصي كلمات
 ترتيب حروف لتصي كلمات

 وصل بني الكلمات لتصي تعبيا
 ترتيب كلمات لتصي مجال

 ملء فراغات
 نسخ كلمات

، يغادر، يفِقد، تذكرة، تذاكريفتح، يقيم،  الس فهرُ  5
مطار، فندق، حقيبة، خطوط سعودية، 

 971-182 وصل حروف لتصي كلمات
 ترتيب حروف لتصي كلمات
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خطوط إندونيسية، تأشية اخلروج، تأشية 
 الدخول، قادم

 مواءمة تعبيات
 ترتيب كلمات لتصي مجال

 كتابة إمالء
رهةُ  6 ثوب اإلحرام، مقام إبراهيم، ههد ي، شروق  احلهجُّ والُعم 

الشمس، ميقات، غروب الشمس، رأس، 
ِلُق، يصوم،  رؤوس، رمي اجلمرات، حيه

يطوف، يصل، وقوف بعرفة، يهس عى، يُ لهيِب، 
 يلبس

 910-979 وصل حروف لتصي كلمات
 ترتيب حروف لتصي كلمات

 مواءمة تعبيات
 ترتيب كلمات لتصي مجال

 كتابة إمالء
أسنان، أنف، أذن، حنجرة، كلية، زكام،  الصح ةُ  1

صداع، ضغط، نتيجة، طبيب األسنان، 
ضغط يرتفع، يفحص، إسعاف، يقابل، 

ُيصاب، تقرير طيب، سليم، ينصح، راحة، 
زيادة الوزن، سكريات، خضروات، قلب، 

 دواء، أمل، صدر

 908-911 وصل حروف لتصي كلمات
 لتصي كلماتترتيب حروف 
 مواءمة تعبيات

 ترتيب كلمات لتصي مجال
 كتابة إمالء

طالب، يساعد، يسافر، يقرتب، جوالة،  الُعط لهةُ  8
فقراء، صاع، شخص، مكتبات، مزرعة، 

ُأضحية، متاحف، جبال، عاصمة، فريق، 
 حُيج، بلد

 917-903 وصل حروف لتصي كلمات
 كلماتترتيب حروف لتصي  

 مواءمة تعبيات
 ترتيب كلمات لتصي مجال

 كتابة إمالء
 

 و إجناز األكادميي جمتمع البحث التنظيم الذايت للتعلم تصنيف إسرتاجتية نتيجة: 0.2 جدول
JUMLAH/ نتيجة  KET/ بيان NILAI/ إجناز األكادميي NAMA/ رقم اسم 

97 TINGGI/ مرتفع B+ RI 1 

116 TINGGI/ مرتفع B+ ALA 2 

115 TINGGI/ مرتفع B+ MSAA 3 

114 TINGGI/ مرتفع B AWS 4 

105 TINGGI/ مرتفع B+ IH 5 

92 TINGGI/ مرتفع B+ AFF 6 

85 TINGGI/ مرتفع B+ WM 7 

91 TINGGI/ مرتفع C SRA 8 
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102 TINGGI/ مرتفع E AKF 9 

95 TINGGI/ مرتفع A MAA 10 

93 TINGGI/ مرتفع A MSS 11 

87 TINGGI/ مرتفع D SFM 12 

101 TINGGI/ مرتفع B+ FDF 13 

95 TINGGI/ مرتفع B EH 14 

92 TINGGI/ مرتفع B+ NRA 15 

98 TINGGI/ مرتفع B+ AS 16 

96 TINGGI/ مرتفع B+ UH 17 

103 TINGGI/ مرتفع B+ MNW 18 

92 TINGGI/ مرتفع A NKK 19 

91 TINGGI/ مرتفع B+ DP 20 

95 TINGGI/ مرتفع B+ UA 21 

122 TINGGI/ مرتفع A SML 22 

91 TINGGI/ مرتفع B+ HAU 23 

100 TINGGI/ مرتفع B+ EU 24 

101 TINGGI/ مرتفع B+ NAM 25 

99 TINGGI/ مرتفع B+ EZP 26 

109 TINGGI/ مرتفع B FNK 27 

104 TINGGI/ مرتفع B+ ANI 28 

123 TINGGI/ مرتفع A WNS 29 

89 TINGGI/ مرتفع C+ NDH 30 

107 TINGGI/ مرتفع B+ MZM 31 

90 TINGGI/ مرتفع B+ SDA 32 
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Nama 
R
I 

A
L
A 

M
S
A 

A
W
S 

I
H 

A
F
F 

W
M 

S
R
A 

A
K
F 

M
A
A 

M
S
S 

S
F
M 

F
D
F 

E
H 

N
R
A 

A
S 

U
H 

M
N
W 

N
K
K 

D
P 

U
A 

S
M
L 

H
A
U 

E
U 

N
A
M 

E
Z
P 

F
N
K 

A
N
I 

W
N
S 

N
D
H 

M
Z
M 

S
D
A Strategi 

Planning - - - - - - - - X - - X - - - - - - V - - - - - - - - - V - - - 
Organizing - - V - V V V - X - V X V V - - V - V - - - V - - V V V V - V - 
Goal 

Setting 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

Keeping 

Records 
V V V V V V V - X V V V V V V V V V V V V V V V - V V V V - V V 

Environtm

ental 

Structuring 
- 

V - - V V - - X V - X - - V - V 
- 

V - - - V V - V - - V - V - 

Seeking 

Informatio 
- V V V - - - - X - V X - - V V V - V - V V - - V V - - V - - V 

Rehearsing - V V V V - - V X - - X - V V - V - V - - - - - - - - - V - - - 
Transformi

ng 
V V V V V V V - X V V X V V V V V V V V V V V V - V V V V V - - 

Memorizin

g 
V V V V V V V V X V V X V V V V - - V - - - - - - - - - V - V V 

Self 

Evaluation 
- - - - - - - - X - - X - - - - - - V - - - - - - - - - V - - - 

Monitoring - - - - - - - - X - - X - - - - - - V - - - - - - - - - V - - - 
Self 

Consequen

ces 
- 

- - - - - - - X - - X - - - - - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - 

Catatan lembar observasi dan wawancara: 

V : iya/ sempurna 

- : kurang 

X : tidak melakukan 



 
 

139 

 

 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 JUMLAH KET NILAI NAMA

1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 97 TINGGI B+ RI

2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 116 TINGGI B+ ALA

3 2 3 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 115 TINGGI B+ MSAA

4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 114 TINGGI B AWS

5 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 105 TINGGI B+ IH

6 3 3 3 1 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 2 2 4 92 TINGGI B+ AFF

7 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 2 4 85 TINGGI B+ WM

8 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 TINGGI C SRA

9 2 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 1 1 1 1 4 1 102 TINGGI E AKF

10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 95 TINGGI A MAA

11 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 93 TINGGI A MSS

12 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 87 TINGGI D SFM

13 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 101 TINGGI B+ FDF

14 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 95 TINGGI B EH

15 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 4 3 92 TINGGI B+ NRA

16 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 98 TINGGI B+ AS

17 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 4 96 TINGGI B+ UH

18 2 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 103 TINGGI B+ MNW

19 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 92 TINGGI A NKK

20 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 91 TINGGI B+ DP

21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 95 TINGGI B+ UA

22 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 122 TINGGI A SML

23 2 2 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 91 TINGGI B+ HAU

24 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 1 3 4 4 2 3 3 3 4 100 TINGGI B+ EU

25 1 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 4 4 101 TINGGI B+ NAM

26 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 1 4 4 3 3 2 2 4 2 4 2 2 99 TINGGI B+ EZP

27 4 3 3 1 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 109 TINGGI B FNK

28 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 2 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 1 3 3 4 104 TINGGI B+ ANI

29 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 123 TINGGI A WNS

30 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 89 TINGGI C+ NDH

31 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 107 TINGGI B+ MZM

32 3 1 2 1 2 3 2 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 1 2 2 4 90 TINGGI B+ SDA


