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 الباب الرابع
 تقديم البيانات وتحليلها

 لمحة عن ميدان البحث  -أ
 المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبناتية تاريخ محةل -0

واقع في معهد العصرية. الالمعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات أحد   
ع  المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات تابع من واق ،جنوب كاليمنتان الجنوبية

من الحاج أدي شهرني و  ،ة للبنين. ما يشاهد من نقل الوقفالمعهد دار الهجر 
ى الباتونغ. إل واقع في النين سينداي ألوس بعض تنتقل  الحاج بكرا لزيم األول

ر هكتا 2األرض المرسوم هي  ،جرة للبناتقف المعهد اإلسالمي دار الههناك وا
 هكتار فقط. 1لكن في حقيقة تنفيذ 

 كتورد السباق  0885قف عند عام د اإلسالمي دار الهجرة للبنات واالمعه 
الحاج أحمد  الشيخ ،الحاج شهرودي راملي كتورد الالمحمودي,  الحاج نصر

 دالحاج زركشي حسبي الماجيستير.  المعه الشيخو  ،غزلي مختار)المرحوم(
 ورا.بفي قرية باتونغ سينداي ألوس مرتاقع ت وااإلسالمي دار الهجرة للبنا

ور وتطلشكل المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات هي مؤسسة التعليم 
الدين المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات و  يبني علوم ،قدرة  إنسان ،نفسية

 71 تتركب المدرسة ثانوية دار الهجرة للبنات 0885عين اإلفتتاح في عام 
طالبات. المؤسسة تعليم  01متوسطة دار الهجرة للبنات السة المدر  ،أشخاص

 .0885أبريل  75المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات رسمي توقف في التاريخ 

 ي:ه في العام حاالن خلفية توقف المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات
 نتورا متخرج معهد العصري دار السالم كو إرادة مؤسس المعهد كم ،اوال
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ما حتى  معتمد كمتر. ووجد مساعدة كونتور و معهد شبه ألماوروغو يقيم فون
 مثل كونتور في كاليمنتات.معهد 

مع  غير مناسبكثير رغبة من مجند طالبات لتدخل معهد كونتور   ،ثانيا
يكيف مجند طالبات شبه و   معهد لها نظامحتى مطلوب  كونتورتكليف معهد  

 ،ارشاد ،العصري كونتور مستعد يعطيج معهد . لبرنامخاصة من الكاليمنتان
تحكم معهد المتخرج ة تدير النشاط و لقدر مالك الى خارج لتحرز زاد  ,مرفق

 ليس فرع كونتور. في ،معهد التوقف هي معهد المتخرج سوف عن توقف.
    بة نفسه.لها تركي ،في منظمة المستقلبل  ،تاريخي حقيقة كال المعهد هي واحد

 
لمعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات لية واألهداف المأمور الرؤية و    -7

 هي:
 أ. رؤية 

 ، الذي يقوم باألعمالار الهجرة هي تحقيق الشخص المخلص، التقيد
 ، والتفوق.إليمان, والمنظور البيئي ، والصالحة

 ب. المأمورية 
ومهنية ومستدامة ( تنظيم مؤسسات تعليمية إسالمية ذات جودة 0 

 ة نحو المستقبل.وموجه وجميلة ومزدهرة
( تطوير نمط تعليمي مستقل ماهر وعلمي وكادر األسرة وممارسة 7 

 التعاليم اإلسالمية في حياتهم اليومية. 
( إعداد كوادر األمة الذين يمكنهم االستمرار في المستويات العليا 0

 من التعليم وفًقا لمواهبهم ومهنهم.
 ج. األهداف
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م من أجل تطوير المعرفة التي تيهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية 
طبق نالحصول عليها في التعليم األساسي وتوفير المعرفة األساسية التي ت

ان والعلم لى اإليم، وتوفير التعلم القائم ععلى اإلعداد للتعليم العالي
، وتحسين اإلنجازات األكاديمية وغير المنهجية من والعمل الخيري

 التكنولوجياأجل تحسين البصيرة و 
، تعمل مدرسة دار الهجرة بوتري الثانوية أيًضا ( كمؤسسة تعليمية0)

، من أجل إعداد الموارد البشرية بجد لبذل جهود لتثقيف حياة األمة
وية دار ، تقوم المدرسة ثا نلبات الحياة والعصر.  لهذا السببوفًقا لمتط

جال علمين والعاملين في مالهجرة للبنات بتطوير وتحسين كفاءة الم
 ، وتكمل المرافق والبنية التحتية القائمة على تكنولوجيا المعلوماتعليمالت

، وتطور مشاركة المجتمع االت، وتطور ثقافة مدرسية ممتعةواالتص
( تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لتقوم 7لتحسين جودة التعليم.  )

خالل  د التنمية الوطنية واإلقليمية منبدور فاعل في دعم جهو 
في مجاالت الجودة والتكريس واالبتكار والموارد البشرية  مساهمات

 مؤسسة، وفق رؤية ورسالة الإليمانية والمعرفة والعمل الخيريالتنافسية وا
 مدرسة.

حدد المدير والمعلمون وكذلك بموافقة لجنة المدرسة أهداف البرنامج 
والطويل.  تهدف أهداف المتزايدة على المدى القصير والمتوسط 

 ثم تتم متابعة أهداف إلى تحقيق رؤية ورسالة المدرسة. نامجالبر 
البرنامج باستراتيجية تنفيذ يجب أن ينفذها جميع أعضاء المدرسة 

 على النحو التالي: 
 توفير التوجيه المستمر للطالب والمعلمين والموظفين   -0
 عقد ساعات إضافية للدروس في حق األمم المتحدة   -7
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لمؤسسات للمساعدة في تمويل الطالب التعاون مع اإلدارات وا   -0
 الذين لديهم حماسة ودوافع عالية لمواصلة التعليم العالي 

 التواصل الجيد مع مكتب التربية والتعليم ووزارة الدين. -1
 شراء مختبرات اللغة والفيزياء والكيمياء واألحياء -5
 تشكيل مجموعات تحب اللغة اإلنجليزية والعربية. -0
علوم والدراسات االجتماعية تشكيل مجموعات دراسة ال -2

 وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 شراء الكتب الداعمة -1
 تكثيف مجلس التعليم -8

 تكثيف التواصل والتعاون مع أولياء األمور  -01
 إبالغ أولياء األمور بانتظام -00

 
د المعهورؤساء جمعية التعليم  ،معهدمجلس ال ،مجلس المؤسساتأحوال  -0

 اإلسالمي دار الهجرة للبنات
المعهد اإلسالمي دار الهجرة  مجلس المؤسسات : 4،0دول ج

 للبنات
طاء الله عالدكتور الحاج أحمد األستاذ 

 الماجستير

مستشارو  : الرئيس :

 المؤسسة

نصر كياهي الحاج   الدكتورندوس

 المحمدي 

  : السكرتير 

  : العضو  الحاج أنانج شکري
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  : العضو  الحاج سليمان

عضوال  الحاج بکران الزم  :  

ة غزالي الماجستيرالحاجة ميمن   : العضو  

مدير و  : الرئيس : الدكتور ذكري نرونا الماجستير

ةالمؤسس  

  : السكرتير  الدكتور رشدي الماجستير

  : العضو  محمد أنصاري الماجستير

  : العضو  خير نساء الماجستير

نصر الله غزالي الدكتورندوس مشرفو  : الرئيس : 

 المؤسسة

  : السكرتير  الحاج مبارك ازمي الماجستير

  : أمين الصندق  نور حكمة السرجانا

  : العضو  مخلص أنصاري الماجستير

  : رئيس الموظفين  الدكتورندوس آغوس شهرپنتو
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رئيس وحدة   نور عيني السرجانا

 األعمال

:  

 
رؤساء جمعية التعليم المعهد اإلسالمي دار و  مجلس, : 4،7جدول 

 هجرة للبناتال
نصر المحمديكياهي الحاج   الدكتورندوس  مدير : 

 السكرتير : محمد داينري الماجستير 

 قسم الضيف : أدي مريدي السرجانا

 قسم التعليم : محمد أنصاري الماجستير

جةيدستي خ  قسم المربية : 

 قسم العائلي : الحاج هيندرو إفندي السرجانا

عيوكالة اجتما : سردني السرجانا  

رئيس كلية علم  : شمس البحري الماجستير 

 التربية

رئيسة مدرسة  : أمي كلثوم  السرجانا

 ثانوية
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رئيس مدرسة  : أحمد وردني السرجانا 

 متوسطة

رئيس مدرسة  : نغرخا ودي سنتوسو السرجانا

 ابتدائية

رئيسة تعليم  : حسنواتي السرجانا

 الطفولة المبكرة

 
 هوية المدرسة -7

لمعهد اإلسالمي دار المدرسة الثانوية با هوية : 4،0جدول 
 الهجرة للبنات

 اسم المدرسة مدرسة ثانوية دار الهجرة للبنات
رقم احصائية  011051010101

 المدرسة
 عنوان المدرسة : 

 قرية باتونغ شندي ألوس
 مقاطعة مرتابور

 المقاطعات بانجر
 شفرة البريدية 21007

ي "أ"(أهلية ) االعتماد االكاديم  وضعية المدرسة 
 يتأسس في عام 0885
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 بمرسوم : 
KAKANWIL DEPDIKBUD PROP. 

KALSEL 
 موظف

0880مارس  00  التاريخ 
خصيصة مدرسة  

  أهلية:
 اسم مؤسسة المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات

 عنوان قرية شيندي ألوس
 وثيقة مؤسس : 

 الكا تب العدل بهتيار
0810ارسم 1التاريخ  2رقم   رقم و التاريخ 

مساء  –صباح   وقت منفذ 
 

 المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات أحوال رئيس -0
مرتابورا قائمة  المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبناتهنا األسماء رئيس  

 بجدوال األتية:
لمعهد اإلسالمي المدرسة الثانوية با : أسماء رئيس 4،4جدول 

 دار الهجرة للبنات
 السنة رئيس المدرسة ماء أس الرقم

 م7111-0885 ديو نصر المحماألستاذ الحاج  0
 م7101-7111 سكري الماجستير الحاجاألستاذ  7
 م7100-7101 عبد الله حسين الماجستيراألستاذ  0
 م7108-7100 السرجانا أحمد إدروس األستاذ 1
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المعهد اإلسالمي دار  مدرس/مدرسةو  ،أولياء الفصولأحوال األسماء   -1
 مرتابورا الهجرة للبنات

ابورا مرت المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبناتهنا األسماء أولياء الفصول 
 قائمة بجدوال األتية:

المدرسة الثانوية  ينمدرسو  ،أسماء أولياء الفصول:  4،5جدول
 لمعهد اإلسالمي دار الهجرة للبناتبا

 الفصل أسماء أولياء الفصول الرقم
 الفصل العاشر طبيعية ) أ ( األستاذة أسوة النداء الماجستير 0
 الفصل العاشر طبيعية )ب( األستاذ محمد يوسف الماجستير 7
 الفصل العاشر طبيعية )ج( األستاذ رفقي نور 0

األستاذة دوي أيو أكتفيني  1
 الماجستير

 الفصل العاشر طبيعية )د(

 الفصل العاشر اإلجتماعية )أ( اذة النساءرمضانياألست 5

الفصل العاشراإلجتماعية  األستاذة فاطمة األمينية 0
 )ب(

الفصل العاشر اإلجتماعية  األستاذة مطمئنة خيرية الماجستير 2
 )ج(

 الفصل العاشر اإلجتماعية )د( األستاذة مزينة الناعمة الماجستير  1
     

  

 االن -7108 السرجانا األستاذة أمي كلثوم  5
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لمعهد المدرسة الثانوية با ينأسماء مدرس:  4،6 جدول
 اإلسالمي دار الهجرة للبنات

 مادة الدراسية أسماء مدرس/مدرسة الرقم
السرجانا أمي كلثوم 0  تربية اسالمية 

ح الحديث, أصول مصطل محمد فردوس نزال السرجانا 7
 الفقه, دين اإلسالم 

 اللغة العربية, حديث  نور ليل فوجي لستري السرجانا 0
السرجاناجوفري  1  التاريخ 

كيا هي د. محمد نصر  5
 المحمودي

 توحيد

 تربية د. نصر الله غزلي 0
 قراءة وكتابة القرآن د. الحاجة ستي سارة 2
 تربية عبد الله حسين الماجستير 1
 دين اإلسالم محمد أنصاري الماجستير 8

 إنشاء, نحو خادجة الماجستير  01

 يوليانا الماجستير 00
بية, محفوظات, اللغة العر 

  ترجمة

 علم االجتماع, االقتصاد صريا نور جنة الماجستير 07
 تفسير,

 اصرف, نحو, تفسير مورديانا السرجانا 00
 محفوظات, إنشاء خير النساء السرجانا 01
 الرياضيات هيرداوتي السرجانا 05
 اللغة اإلنجليزية ستي وسدا روسندي السرجانا 00
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 اللغة اإلنجليزية, إنشاء مريا ألفة السرجانا 02
 ترجمة,

 اللغة اإلنجليزية, إنشاء نور النساء إسالمية السرجانا 01
 بلغة الحاج برهان  08
 تفسير, فقه محمد توحيد فردوس 71
 نسائية ,قراءة وكتابة القرآن روسما يولدوتي الماجستير  70
 أصول الفقه د. الحاج محمد زهدي دوسام 77

نوغرخا فوتري  ريانا سترياني 70
 مادة االحياء السرجانا

 فن وثقافة عادي مريادي السرجانا  71
 ترجمة, نحو نغرخا ودي سوسنط السرجانا 75
 نحو, إنشاء, حديث أحمد صفو نور 70
 االقتصاد أتيكة محديني السرجانا  72
 اللغة اإلندونيسي مطمئنة السرجانا 71
ونيسياللغة اإلند رزكا أري أني السرجانا 78  
 كيمياء يشفي صدرية السرجانا 01

اللغة  ,التربية المدنية ستي جليلة السرجانا 00
 اإلنجليزية

نيكين سري رحايو كوسوما  07
 الفيزياء السرجانا

دروتي السرجاناإيمي ديوي هن 00  إنشاء, مطالعة, تفسير 
 تربية اسالمية حفسة السرجانا 01
الفقه, نحوبلغة, اصول  ألين نها السرجانا 05  



32 
 

 
 

 اللغة اإلنجليزية ددي هفيديان الماجستير 00

محفوظات, بلغة, دين  محمد سليم أبرار 02
 اإلسالم

 محمد سرور السرجانا 01
توحيد, دين اإلسالم, 

محفوظات, تفسير, تاريخ 
 اإلسالم 

 علم االجتماع الحاج هندرو إفندي السرجانا 08

علم  ,اللغة اإلنجليزية فتريا أوليانا السرجانا 11
 نسائية ,االجتماع

 اللغة العربية هلد ريد السرجانا 10
 نحو محمد دينوري السرجانا 17
 اللغة اإلندونيسي محمد مرشيد السرجانا 10
 علم االجتماع روضة الجنة السرجانا 11
 فقه يونزر رمضاني الماجستير 15
 نحو محمد يوسوف السرجانا 10
 تفسير, توحيد, خاط محمد عارفين 12
 مطالعة, حديث دوي أيو أوكتافياني السرجانا 11
 مطالعة, محفوظات, ترجمة فاطمة األمينية 18
 الرياضيات مزينة النائمة السرجانا 51
 التربية المدنية نزمة الصالحة السرجانا 50
 الرياضيات نور القمرية السرجانا 57
 الرياضيات نور القمرية السرجانا 50
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رحيو حكمة المنورة نور القمرية  51
 جغرافية السرجانا

,مادة االحياء أسوة النداء السرجانا 55 كيمياء    
 تربية اسالمية ستي ميمونة السرجانا 50
 علم االجتماع ,تاريخ نيديا رمضا السرجانا 52
 إنشاء, نحو, ترجمة مطمئنة خيرية السرجانا 51
هاديانور  58 دنيةة البالتربية البدنية والصح   

تاريخ اإلسالم, مطالعة,  نور صفيا رحمة 01
 إنشاء

 توحيد ريفك نور 00

 محمد رضاء الزوجي السرجانا 07
مصطلح الحديث, فقه, 

 أصول فقه
 تربية اسالمية نور فطري أفرياني السرجانا 00
 تجويد ,قراءة وكتابة القرآن نور ليال  01
لعةمحفوظات, الصرف, مطا النسا رمضاني  05  
 فن وثقافة هرماوان شه فوتراالسرجانا  00
 فن وثقافة محمد رمضاني البنجاري 02
أت السرجاناحسنا عارفة فوز  01  تاريخ 
 إمالء, اللغة العربية علما حسيج 08
 تفسير حمداني 21
 إمالء, اللغة العربية هيلمي ديانا 20
ور هرتينين 27  نسائية 
سائيةن ريز أنندا مغفرة السرجانا 20  
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 تاريخ  سري إني فوزي مليانيالسرجانا 21
 التربية البدنية والصحة البدنية نور يوليا السرجانا 25
 نسائية, مطالعة يني أعغرينيالسرجانا 20
 جغرافية ريني نوفينتي 22
 إمالء, اللغة العربية ستي عزّة المسلمة 21
 فقه روسيهنا السرجانا 28
دونيسيتاريخ اإلن ستي ختيجة   11  
اإلندونيسيتاريخ  نور ريسكا كومال سري 10  
اإلندونيسيتاريخ  نوفي غتا رحيو 17  
 مطالعة ديان رحمدني 10
 فقه روشيانا  11
 تفسير سري سلفينا 15
 إمالء, اللغة العربية ستي كمرية 10
 فقه عزيزة ميسرة  12
 إنشاء, نسائية نبيل روضتول 11
سالم, حديثتاريخ اإل فيتري خاتيجة  18  
 مطالعة فاطمة خير النساء 81
 محفوظات خيدير عمر 80
 حديث إيمي ليسموتي 87
 محفوظات فضيلة نور رحمة 80
 حديث صفية 81
 حديث فشا رضيب الله السرجانا 85
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 مرتابورا المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبناتلبات اأحوال الط  -5
ة مرتابورا قائم الهجرة للبناتالمعهد اإلسالمي دار لبات اهنا عدد الط

 بجدوال األتية.
لمعهد المدرسة الثانوية بالبات طا: عدد ال 4،2جدول 

 اإلسالمي دار الهجرة للبنات
 جمع الطالبات الفصل الرقم

 80 عدادياالالفصل  0
 702 الفصل العاشر 7
 700 الفصل الخامس )الحادي عشر( 0
 708 الفصل السادس )الثاني عشر( 1

 111 جموعةالم
 

 المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبناتأحوال منقبة الطالبات   -5
 مرتابورا

جدوال مرتابورا قائمة ب المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات هنا منقبة الطلبات
 األتية.

لمعهد المدرسة الثانوية بابات الالط إنجازات:  4،1جدول 
 اإلسالمي دار الهجرة للبنات

أسماء  الرقم
 مسابقاتال

أسماء 
 المتسابق

 انجاز سنة مستوى

0 OSN  0بطلة   7101 منطقة/مدينة نور شفاء كيمياء 
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7 OSN ستي نور  اقتصادية
 رسماوتي

 0بطلة  7101 منطقة/مدينة

0 O2SN  دفاع
 النفس

 0بطلة  7101 منطقة/مدينة خسينة

1 O2SN  دفاع
 النفس

 7بطلة  7101 منطقة/مدينة ناديل

5 O2SN  كرة
 يشةالر 

 0بطلة  7101 منطقة/مدينة نديا رزقي

طالبة رائد  0
 السالمة

 0بطلة  7108 منطقة/مدينة نور عزّتي

طالبة رائد  2
 السالمة

 7بطلة  7108 منطقة/مدينة ةأنتونغ وند فوزي

1 

نبيل إيكا  ناسيد
 سلسا

 فسفيتا
سلسبيل 

 إيماني فتري
أوليا ندا 

 حميدة
 غنا يمنا كميل

 7لة بط 7108 منطقة/مدينة

 0بطلة  7108 منطقة/مدينة ولدة طيبة دفاع النفس 8
 7بطلة  7108 منطقة/مدينة كرسما د.س دفاع النفس 01



37 
 

 
 

مسابقة لغة  00
 العربية

 7بطلة  7108 محافظة نوتي نوتي نور

مسابقة لغة  07
 العربية

 0بطلة  7108 محافظة رحما طيبة

طالبة رائد  00
 السالمة

 0طلة ب 7108 محافظة نور عزّتي

01 
مسا بقة صاروح 
الماء مستوى 

 الوطني

مستوى  نوتي نوتي نور
 الوطني

 0بطلة  7108

 

األجهزة في مدرسة ثانوية دار الهجرة للبنات مرتابوراأحوال   -0  

ا مرتابورا وعدده المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات هنا أسماء األجهزة في
 قائمة بجدوال األتية.

لمعهد اإلسالمي المدرسة الثانوية بازة عدد األجه :4،9جدول 
 دار الهجرة للبنات

 عدد األجهزة الرقم
 1 كمبيوتر 0
 7 حاسبة 7
 1 الجهازالضوتىء 0
 0 تصوير 1
 0 مطبعة 5
 01 مقصورة 0
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 20 مكاتب معلمين/ مدرسات 2
 20 كراسي معلمين/ مدرسات 1
 200 مكاتب طالبات 8

 200 كراسي طالبات 01
 71 فصول 00
 0 مختبر الكمياء 07
 0 مكتبة 00
 0 صيدلية 01
 0 شركة 05
 0 غرفة التوجيه اإلرشاد 00
 0 غرفة الرئيسة المدرسة 02
 0 غرفة معلمين/ مدرسات 01
 0 غرفة اإلدارة 08
 0 غرفة المنظمة 71
 1 مرحاض معلمين/ مدرسات 70
 5 مرحاض طالبات 77

 

العاشر هوية األستاذة لغة العربية فصل -2  

 اسم           : يوليانا الماجستير 

 تاريخ الوالدة  : بانجرماسين

 جنس         : النساء
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 دين           : اإلسالم

110018010081نمرة الهاتف    :   

2عنوان         : شارع فندوق البو, مجمع البيتي بلوك ج نمرة   

 مهنة          : أستاذة

ية إسالمية فموروس دالم بانجرماسينحنكة المهنة   : مدرسة ابتدائ  

7117-0880معهد دار الهجرة للبنات                    

الجامعة اإلسالمية الحكومية أنتساري بنجرماسين 0بكالوريا                   

-7112بانجرماسين  0خلفية تعليمية : مدرسة إبتدائية حكومية تلوك دالم 
7101    

األن -7101الهجرة للبنات معهد دار                    

Yulianaaqilla.ya@gmail.com  :  بريد إلكتروني 

PMMI  : الخبرة التنظيمية  

 

 

 تقديم البيانات -ب
البيانات التي س   يتم تقديمها هي حول نتائج البحث الميدان التي تم جمعها                         

توثيق.  ، الالمقابالت ، وهي: المالحظة،ات جمع البياناتبواس  طة العديد من تقني
 71تم تنفيذ أس     لوب المقابلة في ش     كل مقابلة مكتوبة على ش     كل اس     تبيان مع 

والس    تكمال نتائج هذا  طالًبا من طالب الفص    ل العاش    ر اإلجتماعية كمس    تجيبين
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ا وكذلك نتائج  ،الت مع الص         ف مدرس         ة اللغة العربية، أجرى مقابالبحث أيض         ً
 الوثائق التي سيقدمها المؤلف.

 هدالمعفى  لطالبات الصف العاشر تراتيجيات تعليم الحواراس -0
 كاليمنتان الجنوبية االهجرة للبنات بمرتابور  دار اإلسالمي

عن طريق المقابالت  باحثةالبحث الذي أجراه ال ةبناًء على نتائج
لى بناء عمشارًكا لديهم آراء حول استراتيجيات الحوار.  71، وجد أن المكتوبة

، تعلم استخدام ليس صعًبا لغة العربية  في تعلممع الطالبات نتيجة المقابلة 
تيجية ا، وإستر يمل بسهولة ، أكثر حماًسا للتعلمإنه ممتع ،حوار ال  إستراتيجية

، ألن األشخاص الخارجيين معتادون على ممارسة الحوار ليست أمرًا مخيًفا
  08.استراتيجية

 ، دون أي شيء. موضوعاالحوار هذبناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة 
ليست  وفًقا فإن استراتيجية الحوار في تعلم ، مثل الدردشة مع األصدقاء.معين

، فغالًبا ما أقرأ الكتب حول كيفية ممارسة استراتيجية الحوار. باألمر الصعب
ذين ين الن المعلمال يحب نعدم فهم استراتيجية الحوار ألنه العوائق: لغة العربية 

المناقشات  ن، وال يحبللغة العربية، واألجواء الصفية أقل دعًمان بتدريس ايقوم
  11.باستخدام استراتيجية الحوار  وكراهية المواد التعليمية

علم استخدام فت ،صعبة فإن إستراتيجية بناء على نتيجة المقابلة مع الطالبات    
، لتعلما لحماسً ، وأكثر أمر ممتع، وليس من السهل الشعور بالملل استراتيجيات

 خداملكن لم يعجبه النقاش باست يات الحوار ليست مخيفة األشياء.واستراتيج
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 حوارالم يفي تعل ألنه من الصعب وضعها موضع التنفيذ استراتيجية الحوار.
، ايكون جو الفصل الدراسي أقل دعمً ، تيجيات الحوار في الحياة اليوميةاسترا

يكون هناك مواد حول الحوار  والمدارس التي ال تقدم دروًسا إضافية عندما
 10تكون أقل فهًما.

، صعبةالت اللغة العربية ليس فيممتع  بناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة
وأكثر  ،السهل أن يشعر بالملل وتعلم استخدام استراتيجيات، وليس من حوار

ئة خارجية ، ألنك في بيواستراتيجيات الحوار ليست مخيفة ،حماسة في التعلم
بدون موضوع محدد، مثل  ،هذا الحوارة عليها ممارسة اإلستراتيجيات: معتاد

عند تكليفه بمهمة إنشاء ، والقيود التي يواجهها التحدث مع أصدقائه
 لمحدودية المفردات التينظرًا  قادرة على القيام بذلك.ال، ليست الحوارات

م لتعحوار ف ،الصعب ليست باألمر لغة العربية فإن إستراتيجية ا،يمتلكه
 17استخدام.

و  ،، وهو أكثر حماًسا في التعلمبناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة     
استراتيجية الحوار ليست مخيفة.  العقبات التي تواجهنا هي دروس الفهم 

 في الحياة اليومية. البطيئة باستخدام استراتيجية الحوار ألنهم يخشون ممارسة
 10.حوار ، وتعلم استخدام استراتيجياتالعربيةلغة  صعبةال  حوار فإن استراتيجية

                                                           
  7170يناير  72مقابلة كتابية مع طالبات في التاريخ 10
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وقفا القيود التي تواجهها ال تحب  بناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة 
خوف ن بالحرج واليشعر  ن، ألنهشات باستخدام استراتيجيات الحوارالمناق

ليست وقفا  فإن استراتيجية الحوار في تعلم اللغة العربية .من سؤال األصدقاء
ال تزال  .بالملل بسهولة ،خدام استراتيجية الحوار أمر ممتعلم است، وتعصعبة

ة ، كما أن فهم دروس اللغة على القيام بمهمة إجراء الحوارالعقبات غير قادر 
  11.العربية باستخدام استراتيجية الحوار أبطأ

 ميتعل ، فإن استراتيجية الحوار فيبناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة
و المرح، استراتيجيات الحوار هم استخدام ي، وتعلعربية صعبةاللغة الليست 

ليست شيئًا  ، واستراتيجيةميوليس الملل بسهولة، وأكثر حماسة في التعل
مخيًفا.  القيود التي نواجهها ال تحب الدروس باستخدام استراتيجية الحوار 

م يي تعلفخوفًا من ممارسة الحوار في الحياة اليومية. فإن استراتيجية الحوار 
 15.، وتعلم استخدام استراتيجيةصعبةال اللغة العربية

 ا حواركما أنه أكثر حماسً  عممت بناء على نتيجة المقابلة مع الطالبتان 
وبة في فهم صع مصادفة عقبات واستراتيجية الحوار ليست مخيفة.، للتعلم

ستخدام األنها أبطأ في فهم دروس اللغة العربية ب الدروس باستخدام إستراتيجية
ن فهمي حوار استراتيجية، وتشعر بالحرج والخوف من سؤال األصدقاء الذين

م ، فتعلليست صعبةوقفا  اللغة العربية فإن استراتيجية الحوار في تعلم  بالفعل  
 هم ال يحبون المدرسين، مملة ألنم استراتيجية الحوار هو أمر ممتعاستخدا
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دم ، والمدارس التي ال تقاعًمابالتدريس والجو الصفي ليس دن الذين يقوم
نادرًا و  حول الحرب غير مفهومة جيًدا.دروًسا إضافية عندما تكون هناك مادة 

 10في الحياة اليومية. حوار ما تمارس

 ال ميفي تعل حوار فإن إستراتيجية بناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة 
، وال يشعر بالملل عممت حوار ، فتعلم استخدام إستراتيجية اللغة العربيةصعبة

ليس مخيفا. العقبات هي  ، واستراتيجيةفي التعلم، وهو أكثر حماسة بسهولة
ن سؤال حوار األصدقاء ، والشعور بالحرج والخوف مجو الفصل غير الداعم

  12ن بالفعل.الذين يفهم

ليست  لم، فإن استراتيجية الحوار في تعبناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة
لكنني ال أحب المناقشات التي تستخدم اللغة العربية  .باألمر الصعب

، راتيجية، وبطيئة في الفهم باستخدام حوار إست، أشعر بالملل بسهولةاستراتيجية
 وار، وأخشى سؤال حوهي بيئة تعليمية غير داعمة، وأشعر بالدونية، والخجل

 ، ونادرًا ما يدون المالحظات ويمارساألصدقاء خارج ساعات الدرس
ستراتيجيات والمدارس التي ال تقدم دروًسا إضافية عندما يكون حوار هناك اال

   11غير المفهومة جيًدا. حول نضج

 تعلم حوار، فإن استراتيجية الحوار في بناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة
وليس  ،، وتعلم استخدام استراتيجية الحوار هو أمر ممتعالعربية ليست صعبة
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ار ، واستراتيجية الحو بالملل، وأكثر حماسة في التعلممن السهل أن يشعر 
والمدارس  ،اقشة باستخدام استراتيجية الحوارال يزال: يكره المن ت مخيفة.ليس

التي ال تقدم دروًسا إضافية عندما تكون هناك مواد حول الحوار غير مفهومة 
  18جيًدا وتشعر بالحرج والخوف من سؤال األصدقاء الذين يفهمون بالفعل.

للغة لم افإن استراتيجية الحوار في تع بناء على نتيجة المقابلة مع الطالبة,
، مر ممتعأ ، تعلم استخدام استراتيجية الحوار هوليس باألمر الصعب العربية

بالملل  مخيفة ولكنها تشعرليست  ، واستراتيجية الحواروأكثر حماًسا للتعلم
، ولكن ة الحواراستخدام استراتيجيربية ب، وبطيئة في فهم دروس اللغة العبسهولة

 ، فالمدارس تفعل ذلك. الاستراتيجية الحوارال تحب المناقشات باستخدام 
وتشعر   تقدم دروًسا إضافية عندما يكون هناك مادة أقل حول مفهوم حوار

 51.بالخجل والخوف من طرح األسئلة

يجية الحوار ستراتالعوامل التي تدعم ا المدرسة بناء على نتيجة المقابلة مع      
هذه هي العوامل اليومية للطالب خارج الفصل الدراسي.  مثل تقسيم المفردات 
صباحا ومساء.  يجب حفظ قسمة هذه المفردات ثم المراجعة في الليل قبل 

 دثة أو الحوار التي تقاماالنوم.  المسؤول عن حفظ منظمة الخاصة بهم.  المح
. المحدثة ثم حفظها وممارستها مًعامرتين في األسبوع.  يجب تسجيل هذه 

بوع.  مرات في االس ثالثاألصدقاء الذين تم إقرانهم بالفعل.  محاضرة او كالم 
يسة الجلسة، ، رئتعيين الطالب ليكونوا ضباطًا مثلفي أنشطة المحاضرة ، يتم 

م عقد امتحان اللغة مرة كل شهر. ن، لخطبة، ثم المالخصة.  ثم يتالقرآتقرأ 
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يتم . باتالالمفردات التي يمتلكها الط تقييم لغة الطالب وحفظيهدف إلى 
 دقةو  تدريب االنضباط والبراعة كرار في غضون فترة زمنية محددة.إجراء الت

 50.الباتالط أولئك إلجابات التي يمتلكهاا
ف العاشر لطالبات الص استراتيجيات تعليم الحوارشكالت في تطبيق م -7

 نوبيةليمنتان الج كا اللبنات بمرتابور  الهجرة دار اإلسالمي المعهدفى 
، مما حدثللت الباتالوعي اللغوي لدى الط والعقبة التي تواجهها هي قلة    

ي وكذلك الخوف والتردد ف ثم العامل اآلخر هو ضيق الوقت.  يسبب الكسل.
 هذا العامل ناتج عن الحوار خوفا من أن تكون مخطئا. استخدام استراتيجية

طق العقبة أيًضا في صعوبة ن وتكمن لتي يمتلكها الطالب.المفردات ا نقص
حدث يعنها عند ممارسة مادة المحادثة. لأللفاظ التي سيتم التعبير البات الط

، وبالتالي فإن يستخدمون أساليب الحفظ الباتالطهذا ألن العديد من 
الذين لديهم ذاكرة ليست سريعة بما يكفي سيستغرقون وقًتا طويالً  الباتالط

، على تببقراءة الك الباتالط في قلة وعي لحفظها.  هناك عقبة أخرى تتمثل
 57سلًسا.في قراءة الكتب سيجعلهم حوارًا  الرغم من اجتهادهم

أن العوائق التي يواجهونها هي الخوف وانعدام الثقة  البةقول الطتكما        
م ن ثيمخطئ نخائفن من أنه نخائفن ألنه نعار والخوف من الخطأ.  إنهوال

ر إذا كان المحاور أكث نبأنفسه ن.  تنخفض ثقتهنيضحكن على أصدقائه
.  أولئك الذين ما زالوا يشعرون ما زالوا يتلعثمونطالقة من أولئك الذين 

، يحتاجون إلى شجاعة قوية ن إلى أن يكونوا سلبيينيمل ننه، ألالخجلب
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ذكر من الصعب تللتقدم.  أيضا أولئك الذين يعانون من ضعف الذاكرة.  لذلك 
ن يفقد نمفرطة يجعلهالحوار في وقت الصيام.  والذين يعانون من العصبية ال

ة يؤدي ذلك النهاي ، وفييصعب نقل المفردات التي تم حفظهاالتركيز بحيث 
على قول ما حفظوه.  الشك والصالبة وانعدام الخبرة هي  نإلى عدم قدرته

سيتأثر  ،إقرانهم بشخص متصلب .  عندما يتمأيًضا العقبات التي يواجهونها
الشخص بطالقة ألن أسلوب المحاور وموقفه قاسيان للغاية.  هذا الشخص 

 50المتيبس ناتج عن نقص الخبرة في التحدث أمام الجمهور.
 تحليل البيانات -ج

، أخيرًا تم الحصول على جميع البيانات إما من خالل المالحظة بعد إجراء البحث   
العاشر  استراتيجيات تعليم الحوار لطالبات الصفق فيما يتعلق والمقابالت والتوثي

الحصول  عد. بليمنتان الجنوبيةكا ادار الهجرة للبنات بمرتابور  اإلسالمي المعهدفى 
رة عما ك، يقوم الباحث بإجراء تحليل بسيط حتى يتمكن من تقديم فعلى البيانات

 تركيزًا.  ، بحيث يكون التحليل أكثر هو مطلوب في هذه الدراسة

 اإلسالمي المعهدفى لطالبات الصف العاشر  م الحوارياستراتيجيات تعل -0
 كاليمنتان الجنوبية االهجرة للبنات بمرتابور  دار

 ،مؤلف من خالل المقابالت المكتوبةبناًء على نتائج البحث الذي أجراه ال    
عب .  ألن مشارًكا قالوا إن استراتيجية الحوار لم تكن باألمر الص 71وجد أن 

استراتيجية الحوار في التعلم الممتع قادرة على خلق حماس جديد وتسهيل تعلم 
ألنه  ،الحوار لم يكن مخيًفا الطالب له.  قالوا أيًضا إن تعلم استخدام استراتيجية

باستخدام استراتيجية الحوار اختفى النعاس والملل.  في تعلم استخدام استراتيجية 
 51صدقاء مرحين حتى يفهموا الدرس بسرعة.الحوار، يحتاجون إلى أ
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باستخدام استراتيجية الحوار فهم أيًضا بسهولة دروس اللغة العربية التي يقدمها  
المعلم.  يوفر مدرسوهم مرافق تدعم التعلم باستخدام استراتيجيات الحوار مثل عرض 

ت مع امقاطع الفيديو الحوار من خالل المصابيح واللغات الصوتية وإجراء الحوار 
الموضوعات التي ليست مملة بسهولة.  العوامل التي تدعم استراتيجية الحوار هذه 

باحا مثل تقسيم المفردات ص خارج الفصل الدراسي. اتبالومية للطهي العوامل الي
  55ومساء.

م جزء مهم من عملية اكتساب اللغة،  استرتيجية التعل (7108) شريمة الكوثر وفًقا 
50.خدمها عملية تتعيق مقتضيات الحالراتيجة التعلم ونست، تتقن استكان عموما

 

هل فهم عليها قال الطالب أنه كان من األس وهذا وفًقا لنتائج البيانات التي تم العثور 
بين  م الحوار والمعلمين القادرين على الجمعيالموضوع باستخدام استراتيجيات التعل

 .اتلباالط االستراتيجيات وفًقا لقدرات
من يجده  ة للغاية  هناكوار متنوعحبشأن استراتيجيات التعلم  اتبالآراء الطفإن     

 71، يمكن االستنتاج من إجمالي ك أيًضا من يجده ممتًعا وغير ممل، وهناصعًبا
 ن.  إنهة الحوار ليس باألمر الصعبم استخدام استراتيجييمشارًكا في البحث أن تعل

حوار ،  اللغة العربية باستخدام استراتيجية ال ميكانوا دائًما متحمسين لتعل  نيرون أنه
ا .  قالو مدرسةحول مواضيع مختلفة يقدمها ال يحبون حًقا إجراء حوار نأنهكما 

ة الحوار.  م باستخدام استراتيجييأيًضا أن جو الفصل الدراسي يدعم حًقا عملية التعل
، وكذلك لمدرسيةا خارج البيئة م الحوارين دائًما بتنفيذ استراتيجيات التعلكما يقوم
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سواء كان ذلك في المهجع، في المقصف، التعاونية، في مدرسية. البيئة ال داخل
 وهذا يتماشى مع ما نقلته األستاذةالميدان، في الغرفة. ، في مكان لتناول الطعام
 لطالبة.أن العامل األكثر دعًما هو العامل البيئية ل اللغة العربية. ةيوليانا بصفتها مدرس

العاشر  لطالبات الصف الحوار استراتيجيات تعليمفي تطبيق  مشكالت -7
 كاليمنتان الجنوبيةا دارالهجرة للبنات بمرتابور  اإلسالمي المعهد

دث، مما للتحات باللطوالعقبة التي تواجهها هي قلة الوعي اللغوي لدى ا    
وكذلك الخوف والتردد في  يسبب الكسل. ثم العامل اآلخر هو ضيق الوقت.

 هذا العامل ناتج عن نقصالحوار خوفا من أن تكون مخطئا.  ام استراتيجيةاستخد
 اتبالالط تي تحدث أيًضا هي صعوبة نطقالعقبة ال. اتبالالمفردات التي يمتلكها الط

  52لأللفاظ التي سيتم التعبير عنها عند ممارسة المحادثة.
انا اكلها وقت استعمال طريقة الحوار أحي (0851محمد أطهية األبرصي )وقفا    

 51طويال. حيث المادة بلغ معين, أو قليل الدعوى بوقت المستعمل.
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