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 الباب األّول
 املقّدمة

 
 خلفية البحث  -أ 

ىناؾ فرؽ كبري بني الًتبية والتعليم. فالًتبية إعداد الفرد بكل وسيلة 
ة كاملة اجملتمع  من الوسائل ادلختلفة، كى ينتفع دبواىبو وميولة، وحييا حيا
الذى يعيش فيو. وتشمل الًتبية الوطنية، واجلسمية، والعقلية، واخللقية، 

واجلدانية واجلمالية. أما التعليم فهو انحية من تلك النواحى واالجتماعية، 
ادلختلفة للًتبية. فالًتبية أعم من التعليم، هبا حنىي ادلواىب الفطرية لدى 
الشخص، ونوجهها توجيهًا صاحلًا حىت تصل إىل النهاية ادلقدرة ذلا من اتمة 

 ٔانو، ويده.بتفكري الطفل، ووجدانو وعاطفتو وإرادتو، وجسمو، وعقلو، ولس
وال يتطلب التعليم أكثر من معلم يقـو بتعليم غريه وتلقنو مايشاء من 
ادلعلومات واآلراء واألفكار ابلطرقية الىت خيتارىا، ومتعلم يصغا دلا يلقى، وينتبو 
وينتبو دلا يسمع. ففى الًتبية حبث واطالع، واعتهاد على النفس، وتفكري ىف 

ليم إصغاء وتلق دلا جيود بح ادلدرس. الصعوبة والوسائل للتخلص منها. وىف الع
فالطفل يف الًتبية يعمل، وىف التعليم يصغى ويستمع، فالتعليم جزء من الًتبية 
لراية بعلم من العلوـ،  و كسب ادلعرفة وكسب ادلهارة، وا العقلية، والغرض من

 ٕأوفن من الفنوف، أو حرفة من احلرؼ.
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ىف احلكم، وحسن  فالًتبية احلقة تتطلب القدرة على العمل، وقوة
الصرية، وبعد النظر، والتحلى ابلعادات الضاحلة، واألخلق الفاضلة :من 
برة، واألمنة، واالعتهاد على النفس، والعناية ابلصحة، والطاعة  النشاط وادلشا
ادلعقولة، وأداء الوجب، وإرضاء الضمري ىف السر والعالنية. وهبذه الًتبية 

 حيانة العملية، ويستفيد اما درس من العلوـ يستطيع ادلتعلم أف ينتفع بعلمو ىف
والتجارب والنظرايت واحلقائق العلمية. ولكى بصل ادلرىب إىل ىذه الًتبية 
احلقة جيب أف يفكر ىف الطفل وتربية حواسو، وذاكرتو ادلنطقية، وهتذيب 
خيالو، وقووية إرادتو، وتربية عواطفة، وعقلو، و هتذيب أخالقو، وتعويده 

  ٖات،  وتربية وجدانو ويده ولسانو وشخصيتة.أحسن العاد
لرغم من اختالؼ الفلسفات والنظرايت الوضعية يف وضع فهم  على ا
واضح ادلالمح التشابة واالختالؼ يف اإلنساف، إال أهنا صبيعا تؤمن أبف ىناؾ 
عناصر التمائل والتسابة فهي من احلقائق العلمية، وعناصر التمايز والتباين 

 حياة اإلنساف. تلعب دورًا  كبريًا يف إعطاء، فهم واضح لطبيعة االختالؼ يف
ومن أجل الوقوؼ على ىذه العناصر وجلسم اإلختالؼ القائمة بني الفالسفة 
والباحثني يف علم النفس وعلم االجتماع والعلماء الفسيولوبيني ال بد من 
معرفة حقيقة التشابة واالختالؼ من خالق اإلنساف ومو جده وىو اّلّل سبحانو 

ل خلقو وغاية خلقو قاؿ تعاىل سبحانو وتعاىل فهو احلكيم العليم خبلقو وأص
ا  :َىْل  ًئ يْػ ْن َش ُك ِر ََلْ َي ْى َن الدَّ نٌي ِم اِف ِح َس ْن ى اإْلِ َل ٰى َع َت َأ

وًرا ْذُك   ٗ(.ٔ.)اإلنساف:َم

                                                             
دلرجع السابق ص  ٖ   ٛٔدمحم عطيّة األبراش ا
وزيع : عماف( الفكر الًتبوي ادلقارفوجيهة اثبت العاين،   ٗ   ٗٙٔص  ٖٕٓٓ، )دار عماد للنشر والت
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والناس خملوقوف على شكل وىيئة عامة وطبيعة عامة 
يزىم عن ادلخلوقات األخرى اليت  ذبمعهم صفات إنسانية عامة سب

ورغباهتم وميوىم وغرائز ىم  سبحانو وتعاىلخلقها اّلّل  متمثلة يف نوازعهم 
و كاهتم العامة.   ورغباهتم وغرور ىم، وسل

ب التعلم. و اليت تؤثر على نتائج التعلم ىي أسل ةخصائص الطلب أحد
ء   أسلوب التعلم ىو إجراء يشعر بو الطالب يف إجراء أنشطة تعليمية، سوا

دلدرسة. أسلوب التعلم ىو كاف ذلك دبفرده أو يف رلموعة دراسة مع أصدقاء ا
وسيلة تعليمية مهمة للغاية. أسلوب التعلم ىو مزيج من كيفية استيعاب 
الشخص ومن مث تنظيم ومعاجلة ادلعلومات. أسلوب التعلم ليس فقط جانًبا 
عند التعامل مع ادلعلومات، والرؤية، واالستماع، والكتابة والقوؿ، ولكن 

نوية والتحليلية والعادلية أو الدماغ األيسر أيًضا جوانب معاجلة ادلعلومات الثا
والعقل األدين. اجلانب اآلخر ىو عند االستجابة لشيء ما عن بيئة التعلم 

بشكل ذبريدي وملموس(. أساليب التعلم ىي أكثر أشكاؿ وطرؽ تعلم  ناؿ)ت
الطالب ادلفضلة واليت زبتلف عن بعضها البعض، ألف كل فرد لديو شغفو 
وتفرده. لن يكوف ىو نفسو األفراد اآلخرين. بشكل عاـ، أساليب التعلم ىي 

ومعاجلة الطريقة اليت نفضلها وذبعلنا نشعر ابلراحة يف تنفيذ أنشطة التفكري 
 .وفهم ادلعلومات

يشري أسلوب التعلم إىل الطريقة اليت يفضلها ادلتعلموف يف التعلم. 
فرد يعتمد على الشخصية، دبا يف ذلك  بشكل عاـ، يُعترب أف أسلوب تعلم ال
القدرات ادلعرفية واخللفية النفسية يف احلياة، فضاًل عن اخلربات التعليمية. 

نوع جيب أف تكوف أساليب تعل م الطالب معروفة يف البداية حىت يتم قبوذلا الت
يف مؤسسة تعليمية سيعيشها. ىذا سيجعل من األسهل على الطالب التعلم 
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وادلعلم يف عملية التعلم. سيكوف الطالب قادرين على التعلم بشكل جيد 
ونتائج تعليمية جيدة ، إذا فهم أسلوبو التعليمي. ىذا جيعل من السهل على 

علم بسرعة وبدقة. يعين جناح أو فشل ربقيق األىداؼ تطبيق الت ةالطلب
ا كبريًا على الطريقة اليت سبر هبا العملية التعليمية للطلب   ةالتعليمية اعتماًد

كطلب. ذلذا السبب، جيب أف يكوف الطالب قادرين على التعرؼ على  
كيفية أساليب التعلم اخلاصة هبم من أجل ربقيق أقصى قدر من النتائج يف 

 .التعلمعملية 
جوانب من خلفية ذبربة الطالب اليت تؤثر على  ةتصف خصائص الطلب

فعالية عملية التعلم. واحدة من خصائص الطالب الذين جيب أف ينظروا من 
قبل ادلعلم يف تصميم التعلم ليتم إدارهتا ىي أسلوب التعلم. يشري أسلوب 
التعلم إىل الطريقة اليت يفضلها ادلتعلموف يف التعلم. بشكل عاـ ، ُيفًتض أف 

لًتكيب ادلعريف أسلوب  تعلم الفرد أييت من متغريات شخصية، دبا يف ذلك ا
 .والنفسي للخلفيات االجتماعية والثقافية واخلربات التعليمية

وعندما يعين اإلنساف حقيقة اختالؼ الوسع يف ميادين احلياة ادلختلفة فإنو 
سيعرؼ حدوده وقدرتو ووسعو وإمكانياتو يف ىذا الوخود، اما سينعكس 

 اما رساتو اإلديانية ومسؤوليتو واألمانة اليت صبلها عن غريه من ذلك يف
وَل يعطها حقها رلدود  ادلخلوقات األخرى. وأنو سيحاسب إذا فرط هبا 
سعتو. أما تكاليف اإلسالـ اإلديانية والعقاثدية فقد جاءت كلها يف حدود 

فو فهي وسع اإلنساف وقدرتو وطاقاتو، أما التكاليف الشرعية كاإلنفاؽ والع
 ٘على حساب الوسع ادلختلفة، والقدرة ادلتبانية.

                                                             
دلرجع السابق وجيهة اثبت العاين،  5   ٚٙٔص  ٖٕٓٓ ا
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واخلالئق البشربة تتكامل فيما بينها وتتبادؿ شبرات مواىبها فااجلميع 
لوجود مفضل على اآلخر يف موىبة  ميتاجوف بعضهم للبعض وكلى فرد يف ا
فيما رلسن أداءه ومرفوع عليو فيما الرلسن أداءه وىكذا كلى فرد رلتاج إىل 

، أما أفضلية األعماؿ فهي ابلتقوى. وىنا يقوؿ اإلماـ على كـر اّلّل اآلخر
وجهح: ))قيمة كل أمر ما رلسن((. وارتباط البشر فيما بينهم ىو ارتباط 

قرارًا على أنفسنا.  ٙتفضيل، وىذا االبتالء إمنا ىو اختيار وليكوف إ
نوع  إف علم النفس احلديث قد وصل بتجاربة ورلوثو إىل أف عقوؿ ال

تركيب خاص وحركة خاصة. ا النساىن َل زبلق على مثل واحد؛ فلكل عقل 
وقد ثبت ابالختبارات العقلية الكثرية أف ىناؾ درجات متفاوتة بني عقوؿ 
األطفاؿ الذين ىم يف سّن واحدة، ومن شعب واحد، وجنسية واحدة، بل 

ًا كبريًا حىت بني األخوين الذين  الذين ىم من أسرة واحدة. وكثريا ما جند فرق
تربية واحدة، يف رعاية أب واحد، ويف بيئة واحدة. وليس االختالؼ   تربّيا 

لذكاء الطبعى فحسب، بل نراه  بني التالميذ ملموساً يف التكوين العقلى أو يف ا
لرغبات أيضا، بل وفيها حيبوف وما بكرىوف. وكما خيتلفوف ىف  يف ادليوؿ وا

تذكر، كذالك  خيتلفوف ىف طرؽ التفكري، وىف االدراؾ والتصور والتخيل وال
القوة اجلسمية، وادلقدرة العقلية. وليعلم كل مدرس علما ال شك فيو أنو ليس 
ىناؾ فصل من فصوؿ الدراسة يتساوى تالميذه ىف الستعداد العقل والعلمى 
معًا ؛ فدرجتهم العقلية ليست واحدة، واستعداد ىم لغذاء عقلى واحد جدُّ 

أف من الواجب على ادلدرس أف يعطى كل تالميذ  خمتلف. فرأى علماء النفس
ما يستطيع ىضمو من الغذاء العقلى، وأـ جناح ادلدرس ىف مهنتو يتوقف على 

                                                             
دلرجع السابق وجيهة اثبت العاين، 6   ٛٙٔص  ٖٕٓٓ ا
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قدرتو عل إجيد ذلك الغذاء الذى يناسب مستوى التلميذ عقليًا و عملياً. وىف 
احلق أف ادلرىب ال يكوف جديراً هبذا االسم إذا َل يضح بكل شىء سبيل الطفل 

بيتو، والعمل على جناحو، والسريبو إىل آخر درجة امكنة من التقدـ وتر 
والنجاح. وكما تراعى ىف التعليم حاجة البيئة واجملتمع جيب أف تراعى حاجة 
الفرد، والفروؽ بني األفراد ىف التعليم. واالختالؼ شديد بني األفراد ىف 

فراد صباعو من الناس،  فإنك لن ذبد األوصاؼ احللقية فهبك تريد أف تصف أ
فراد من ىذه اجلماعة تتفق كل صفاتو اجلسمية مع صفات اآلخرين من تلك 
اجلماعة، ومن الصعب جدا أف ذبد اثنني ىف كل مليوف من الناس يتساوايف ىف 
فرد  ىف الطبيعة العقلية، أو يتشاهباف ىف قوة ادلناعة والصفات اجلسمية فلكل 

فراد. فاالختالؼ كبري بني شخصيتو الىت يتميز هبا دوف غريه من سائر األ
األفراد غري أف الفروؽ الىت وصل إليها النفسيوف ىف العقل واخللق أكثر من 

 الفروؽ ىف أوصاؼ اجلسم فاالفراد خيتلفوف ىف:
 اخللق -ٔ
 القوة العقلية -ٕ
 ادليوؿ. -ٖ

ولذلك جند طفال يقرأ كتاب ىف أربعة أشهر، ىف حني أف آخر قد 
لتجربة ؼ إحدى ادلدارس األمريكية أف أذكى يقرؤه ىف سنة. وقد وجد اب

التالميذ مثال قد يفعل ىف يومني ماال يستطيع الغى أف يفعلو ىف مائة يوـ. 
ورنديك(: ))قد جند أطفاؿ عمرىم سبع سنوت يستطعوف أف  ويقوؿ )ث
يقوموا أبعماؿ عقلية ال يقدر أف يقوـ هبا رجاؿ يبلغوف من العمر سبعاً 

ال شك فيو أف ىذه الفروؽ الكبرية َل تكوف انشئة وعشرين سنة((. والذى 
عن الطرؽ ادلدرسية يقدر ما ىى انشئة عن التأثريات اخلارجية الىت أتت من 
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وراثة وادلنازؿ والبيائة. ولقد أثبت كثري من علماء النفس مثل: )ثرنديك  ال
وثريسوف( بعد الفحص الدقيق واالستقصاء، أف من األمور ادلوروثة حسن 

أو رداءتو والقدرة على اذلجاء، وجب ادلوسيقا، وقوة احلكم، اخلطع، 
روح، والتعاظم، وادلقدرة العامة. وال ينكر  والنشاط، وحفظ العهود، وخفة ال
ذ كاء وحضور  أحد أف للمنزؿ نفوذا، وأف الصعف العقلى، والغياوة، وال

طأ البديهة، وقوة الذا كرة أو ضعفها من الصفات العقلية ادلوروثة. ومن اخل
الشائع بني ادلدرين معاملة التالميذ ىف التدريس معا ملة واحدة من غري تفرقة 
فرؽ  بني األذ كياء وادلتوسطني واأل غبياء منهم. ومن الواجب مراعاة ال
الفردية بينهم، ووضع كل تالميذ ىف ادلواضع الذى يالئمة، وإعطاؤه ادلادة الىت 

 ٚ يستطيع أف يفهمها.
دلذكورة ئلةادلس ادلشاكل بعض من  البحث ىذا خالؿ من مث. أعاله ا
 دراسة برانمج لطالب التعلم أسلوب فهم ادلؤلف حياوؿ األطروحة،

وريوس  كيف دلعرفة. األكاددييني يف يتفوقوف الذين األعماؿ إدارة يف البكال
 على تؤثر اليت العوامل عن احبث مث. احملاضرات مقاعد خالؿ التعلم يفهموف
 يف التعلم عملية ومثبطات الداعمة العوامل ذلك يف دبا التعلم، أساليب

 دراسة برانمج طالب إلجناز الداعمة العوامل ربديد إىل ابإلضافة. احملاضرات
عربية اللغة تعليم  طالب على حصلوا الذين ابجنارماسني أنتاساري جامعة يف ال

 الظروؼ يف هبم اخلاصة التعلم أساليب على التعرؼ من يتمكنوا حىت متميزين
 .اخلاص أبسلوبو الدرس فهم لتسهيل ،

                                                             
دلرجع السابق ص  ٚ   ٜٗٔ-ٔ٘ٔدمحم عطيّة األبراش ا
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 دراسة إبجراء باحثال ريد أف يبحثي ،السابق الوصف إىل استناًدا
عربية اللغة تعليم قسم يف ادلتوفقني الطلبة تعلم سلوبأ" دلوضوعاب  جبامعة ال

 ."بنجرماسني احلكمية اإلسالمية أنساري
 

 اإلجرائي التحديد -ب 
 الباحث اإلجرأت التالية :لتوضيح ىذا البحث، فحدد 

 
 حتديد املوضوع -1

 أسلوب التعلم  (ٔ
شرح كيفية تعلم األفراد  أسلوب التعلم ىو أسلوب اإلذباه ي
تركيز كل شخص على العملية، وإتقاف ادلعلومات  أو كيفية 
الصعبة واجلديدة من خالؿ تصورات خمتلفة. وصف األسلوب 

وابلتايل، بفردية للجميع ، وسبييز شخص واحد عن شخص آخر. 
فُيفًتض يف أساليب التعلم العامة أف تشري إىل الشخصيات 
لوكيات اليت يستخدمها األفراد  وادلعتقدات واخليارات والس
للمساعدة يف تعلمهم يف األحواؿ ادلشروط. ديكن وصف أساليب 
تذكروف ادلعلومات.  التعلم بسهولة على أهنا كيف يفهم الناس وي

نظرية اليت ربتوي على اختالفات خمتلفة لكن اتضح أنو من الناحية ال
 ٛ .حوؿ ىذا ادلوضوع ، فإف الفهم معقد للغاية

                                                             
8
 Ghufron, M. Nur, dan Rini Rismawati, S. Gaya Belajar Kajian Teoritik, (pustaka pelajar. 

Yogyakarta, 2010) 
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،فإف  Bobbi De Poter & Mike Hernackiوفًقا لقوؿ 
 أساليب التعلم اإلنساين العامة تنقسم إىل ثالث رلموعات رئيسية،

ىي: أساليب التعلم البصري  وأساليب التعلم السمعي وأساليب و 
حلر  دلراد ابألسلوب يف ىذا البحث.  كية.التعلم ا  وىذا ا

 الطلبة ادلتوفقني (ٕ
( ، يتم تعريف الطالب KBIيف قاموس اللغة اإلندونيسية )

على أهنم األشخاص الذين يدرسوف يف التعليم العايل )قاموس اللغة 
 (.kbbi.web.idاإلندونيسية عرب اإلنًتنت ، 

دلراد ابلطلبة يف ىذا البحث ىم كل الطلبة ادلتوفقني  وا
 تعليميف قسم  5ٖ٘ٓجبانب الدراسي  بنتيجة ادلتفوقني الًتاكمي  

 بنجرماسنيب احلكومية اإلسالمية أنتساري امعةجب العربية اللغة
 .ٕٗٔٓابلسنة الدراسية 

 حتديد املكان -2
اللغة ربديد ادلكاف يف ىذا البحث العلمي ىو يف قسم تعليم 

 العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 حتديد الزمان -3

ربديد الزماف يف ىذا البحث العلمي ىو ثالثة أشهر من 
 .ٜٕٔٓيونيو إىل أغسطس سنة 
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 أسئلة البحث-ج 
استنادا من خلفية البحث السابقة فوجد الباحث أف األسئلة يف ىذا البحث 

 ىي:
 امعةجب العربية اللغة تعليمقسم  يف ادلتوفقني ةطلبال تعلم أسلوب ىو ما

 ؟ بنجرماسنيب احلكومية اإلسالمية أنتساري
 

 أهداف البحث  -د 
 يف ىذا البحث أىداؼ مناسبة أبسئلة البحث، وىي كما يلي:

 العربية اللغة تعليمقسم  يف ادلتوفقني ةطلبال تعلم أسلوب دلعرفة
 .بنجرماسنيب احلكومية اإلسالمية أنتساري امعةجب

 البحث أمهية  - ه

 : ادلنفعة منها التالية حيصلرجو الباحث أف ىذا البحث ي
 اللغة تعليميف قسم  ،ة ادلتوفقنيللطلب تعلمال أسلوب دلعرفة وسيلةال  -ٔ

 .بنجرماسنيب احلكومية اإلسالمية أنتساري امعةجب العربية
ة للطلب تعلمال أسلوب عن وسيلة لزايدة ادلعارؼ اجلديدة وتعميق ادلعرفة  -ٕ

 اإلسالمية أنتساري امعةجب العربية اللغة تعليميف قسم  ،ة ادلتوفقنيللطلب
 خاصة. بنجرماسنيب احلكومية

لزايدة ادلراجع الًتبوية والتعليمية عن اليت تفيد للطلبة وادلعلم يف قسم   -ٖ
 .تعليم اللغة العربية خاصة وللقارئ عامة
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 الدراسات السابقة  - و
وبعد أف تعني الباحث ىذا ادلوضوع فقد قاـ ابلبحث عن دراسة اماثلة دلا 

جامعة أنتساري  يف مكتبة القسم أو مكتبةَل يوجد دراسة اماثلة يقـو بو 
اإلسالمية احلكومية بنجرماسني بل وجد الباحث يف إنًتنيت من الدراسة عن 

 مباحث: 
دلرأة جبامعة وايل سوجن -ٔ و بسمارنج، ربت البحث العلمي كتبت أنيسة ا

أسلوب التعلم وعملية التأثري على حتقيق نتيجة الدراسة العلوم ادلوضوع 
الطبيعية لدى الطلبة يف الصف السابع يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان 

. ىذا البحث يبحث عن 2112-2112فتاح مبدينة دماق ابلسنة الدراسة 
ادلدرسة ادلتوسطة والباحث يف أسلوب التعلم و عملية التأثري لدى الطلبة يف 

 ىذا البحث يبحث عن أسلوب التعلم لدى الطلبة ادلتفوقني يف اجلامعة.
البحث العلمي كتبت يوسري وحيوين جبامعة بونج حىّت دبدينة فادنج مسطرا  -ٕ

حتديد أسلوب تعلم )البصري، السمعي، احلركي( غربية، ربت ادلوضوع: 
ا البحث حبث عن أسلوب تعلم طلبة . ىذطلبة العلوم الرايضيات بونج حّت 

العلـو الياضيات والباحث يف ىذا البحث يبحث عن أسلوب التعلم لدى 
 الطلبة ادلتفوقني يف اجلامعة.

البحث العلمي كتبت يوسري وحيوين جبامعة بونج حىّت دبدينة فادنج مسطرا  -ٖ
قرة أعني جبامعة تولونج أغونج اإلسالمية  غربية، ربت ادلوضوع: كتبت 

أتثري أسلوب تعلم على تفوق الدرس يف مادة كومية، ربت ادلوضوع : احل
تولونج  1القرأن واحلديث لدى طلبة الصف العاشر مبدرسة الثانوية احلكومية 

ىذا البحث حبث عن أتثري أسلوب تعلم على تفوؽ الدرس يف مادة  أغونج.
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البحث  القرأف واحلديث لدى الطلبة يف ادلدرسة. الياضيات والباحث يف ىذا
 يبحث عن أسلوب التعلم لدى الطلبة ادلتفوقني يف اجلامعة.

بناء على الدرسات السابقة، فالفرؽ بني البحوث العلمية هبذا 
 البحث العلمي ىو موضع البحث وذات البحث.

 
 البحث هيكل  - ي

 : ىذا البحث العلمي يشتمل على مخسة أبواب فيما يلي

خلفية البحث والتحديد اإلجرائي،  الباب األّوؿ : ادلقدمة، وىي تتكّوف من
والدراسة السابقة، وىيكل  وأىداؼ البحث، وأمهية البحث، وأسئلة البحث،

 البحث.

أسلوب التعلم،  تعريف الباب الثاين : اإلطار النظري الذي حيتوى على
واع التعلم، وخصائص التعلم.  وأن

 ورلتمع البحث ومدخل نوع على يتضمن البحث منهج الباب الثالث :

 .البياانت وربليل البياانت صبع وأساليب ومصادرىا والبياانت البحث ةوعين البحث

لرابع :   وتقدًن البحث، ميداف عن حملة يتضمن الذي البحث تقريرالباب ا

 وتفسريىا البياانت وربليل البياانت،

.البحث ومقًتحات وتوصيات خالصة على تتضمن اخلاسبة: اخلامس الباب

  
 


