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 الباب الرابع
 تقدمي البياانت وحتليلها

 
 أسلوب التعلمحملة البحث عن  - أ

شرح أسلوب اإلجتاه ىو التعلم أسلوب    كيفية أو األفراد تعلم كيفية ي
 خالل من واجلديدة الصعبة ادلعلومات وإتقان العملية، على شخص كل تركيز

 عن واحد شخص ودتييز للجميع، بفردية األسلوب وصف .خمتلفة تصورات
 الشخصيات إىل تشًن أن العامة التعلم أساليب يف فُيفرتض وابلتايل،. آخر شخص

لوكيات واخليارات وادلعتقدات الشخصيات  األفراد يستخدمها اليت والس
 بسهولة التعلم أساليب وصف ميكن. ادلشروط األحوال يف تعلمهم يف للمساعدة

تذكرون الناس يفهم كيف أهنا على  الناحية من أنو اتضح لكن. ادلعلومات وي
 معقد الفهم فإن ادلوضوع، ىذا حول خمتلفة اختالفات على حتتوي اليت النظرية
 .97للغاية

 استيعاب كيفية من مزيج أهنا على التعلم عاما أساليب تعريف يتم
 عن عبارة الشخص تعلم أسلوب فإن ، ولذلك. ومعاجلتها وتنظيمها ادلعلومات

 يعين ىذا. ومعاجلتها ادلعلومات تلك تنظيم مث ادلعلومات، استيعاب كيفية مزيج
 األمور يف خاصة ، خمتلفة تعليمية عادات أو طرق طالب لكل يكون أن نية
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ويفكرون بنفس الطريقة. يتضح من رلموعة كبًنة من  الطلبةال يتعلم 
من ، وتدوين ادلالحظات الطلبة يف عملية التعلم مثل االستماعاألنشطة 

، والسؤال قبة الشرائح ادلعروضة على الشاشة، ومرااحملاضرين، ومراقبة الكتيبات
لرسمواإلجابة مع احملاضرين ومع األص ، وتنفيذ دقاء، ومناقشات مجاعية، وا

ة ألهنم غًن راضٌن عن عملية التعلم ادلستمرة. إن سخيتار الدر اكاة، وح  احمل
معاملتهم ابلطريقة نفسها سيضر هبم ابلتأكيد ، حبيث ال تتحقق فعالية التعلم 
العالية. جيب تكييف أساليب التدريس مع أساليب التعلم. وفًقا للدراسات 

ساليب التعلم. تتأثر رلموعة ادلختلفة ، ىناك اختالفات بٌن أساليب التدريس وأ
ابلعوامل الطبيعية )الطبيعة( والعوامل البيئية.  الطلبةمتنوعة من أساليب تعلم 

 .ية ادلعقدة وادلتنوعة يف حتقيق الذاتالطلبةاألنشطة 
 

 وحتليلها البياانت تقدمي - ب
 عينة مع واإلستبيان قابالتادل ابستخدام دراسة الباحث أجرى أن بعد
عربية اللغة لتعليم( أكادميًيا) ادلتفوقة  طلبة 39 على احلصول مت البحث،  يف ال

 ادلتفوقة  الطلبة أمساء يلي فيما. ابجنرماسٌن بٌن اإلسالمية اجلامعة أنتساري
 :وأسلوهبم

 نوع أسلوب التعلم 0.3اجلدوال 

 نوع أسلوب التعلم
نتيجة معدل 

الرتاكمية املتفوقني  
 الرقم األمساء

ساري ليا 9،83 البصري  3 
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 2 ىارايدي 9،78 البصري
 3 نور ميلة ساري 4،،9 البصري
 4 دمحم جنم الدين 3،،9 البصري
 5 أولياء الرمحي 9،،9 البصري
رمحي إرلياين 9،33 البصري  6 
 7 إرما سفطياان 9،38 البصري
 8 أمحد مرضاين 9،33 السمعي
 9 أمحد سوجروو 9،73 السمعي
 01 دمحم شهباان ،9،3 السمعي

حلركي والسمعي ا  00 أدي كورنياون ،9،7 
حلركي وري علي 8،،9 ا  02 حلمي أن
حلركي أزكياء 9،79 البصري وا  03 دمحم 

 
 :التايل متفوقني طلبة 03 التحليل نتائج يلي فيما

 ساري ليا: االسم .0
 ،399 يوليو 34 كانداجنان،: ادلكان واتريخ ادليالد

 9.83الرتاكمية:  ادلتفوقة نتيجة معدل 
 الرتبية بكلية ةالثالثادلتفوقة من  ةالطالب: اإلجنازات

 ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية اتميانج :التاريخ الرتبوي
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية سوجناي رااي  
 ادلعهد اإلسالمي احلكمة اتبو دارت حولو سوجناي الوسطى  
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 .اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن  
نوع تنتمي طالبة ىي ساري ليا  وميكن التعلم البصري، أسلوب إىل 

العينٌن و  وحتفز وملونة جذابة أشياء إىل ألهنا حتب اإلستبيان نتائج من رؤيتها
 بينما ،"ختيال" كأهنا أتثرتو .توضيحية رسوم أو صور فيها اليت الكتب فضلت

 تذكر بسهولة دتكنها ،مرات عدة بقوذلا بسهولة وحتفظ .أمسع كنت ما أفكر
 عندما تعلمت أن سهل، وتطويلة لفرتة اجللوس ستطيعت ال، وىي تغىن عندما شيء
 .اجلسمية األعضاء من عدد ىناك يكون

 اإلسم : هارايدي .2
 3999 يونيو 8 ، ابراابي :ادلكان واتريخ ادليالد

 9.78: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 
 ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  :التاريخ الرتبوي
 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
 ادلدرسة الثانوية األىلية احلكومية 

 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  
 ينظر أن وميكن البصري، التعلم أسلوب من نوع لديو طالب ىو ىارايدي

، العينٌن وحتفز وملونة جذابة أشياء إىل أحبألنو قال:  .ادلقابلة نتائج من إليو
 كنت أنين أتثرت لقد، و توضيحية رسوم أو صور على حتتوي اليت الكتب أفضلو 

 .مرات عدة بقوذلا بسهولة سأحفظهاو  .أمسع كنت ما أفكر بينما" ختيال" كنت
 إىل االستماع أو الكتب قراءة أفضلو  .تغىن عندما شيء تذكر بسهولة ميكنينو 

حلركة قصص  .ا
 سارياالسم : نور ميلة  .3

 3993 مارس 39 ، سامباانىان :ادلكان واتريخ ادليالد
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 4،.9: الرتاكميةادلتفوقة نتيجة معدل 
 سامباانىانادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  :التاريخ الرتبوي

 سامباانىان 3ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية   
 سامباانىان 3ادلدرسة الثانوية احلكومية   
 احلكومية بنجرماسٌن.اجلامعة أنتساري اإلسالمية   

ورميلو  وميكن ،بصريال التعلم أسلوب من نوع لديها طالبة ىي ساري ن
 وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاجىي قالت:  ادلقابلة نتائج من رؤيتها

 حتتوي اليت الكتب أفضل، و العينٌن وحتفز وملونة جذابة أشياء إىل أحبو  .فهمولي
 كنت ما أفكر بينما" ختيال" كنت أنين أتثرت لقد، و توضيحية رسوم أو صور على
تذكر أن أستطيعو  .أمسع  .يتحدث الذي الشخص رؤية أستطيع عندما بسهولة أ
 من بدالً  التسجيل إىل االستماع أفضل .تغىن عندما شيء تذكر بسهولة ميكنينو 

 عندما أتعلم أن أسهل .طويلة لفرتة اجللوس أستطيع ال .الكتاب وقراءة اجللوس
 إىل االستماع أو الكتب قراءة أفضلو  .اجلسمية األعضاء من عدد ىناك يكون
حلركة قصص  .ا

 
دمحم جنم الدين .4  االسم : 

 3993 أكتوابر 30 ،كمبات سالتن :ادلكان واتريخ ادليالد
 3،.9: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 

ة كمبات سالتن :التاريخ الرتبوي  ادلدرسة اإلبتدائية االسالمية احلكومي
 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية دار اإلستقامة  
 براابي 3ادلدرسة الثانوية احلكومية   
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  
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 من رؤيتها وميكن ،بصريال التعلم أسلوب نوع من طالب دمحم جنم الدين
 .فهمولي وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاجىو قال:  .ادلقابلة نتائج من
 على حتتوي اليت الكتب أفضل، و العينٌن وحتفز وملونة جذابة أشياء إىل أحبو 

 كنت ما أفكر بينما" ختيال" كنت أنين أتثرت لقد، و توضيحية رسوم أو صور
 شيء تذكر بسهولة ميكنينو  .مرات عدة بقوذلا بسهولة سأحفظهاو  .أمسع
 ىناك يكون عندما أتعلم أن أسهل .طويلة لفرتة اجللوس أستطيع ال .تغىن عندما
ركات دائًما أقومو  .اجلسمية األعضاء من عدد  .اجلسم حب

 

 االسم : أولياء الرمحي .5
 ،399 أكتوبر 94 ،قمبوت :ادلكان واتريخ ادليالد

 9،.9: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 
 ادلدرسة اإلبتدائية االسالمية سًن السالم :التاريخ الرتبوي 

 ساتوي 3احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة   
 ساتوي 3ادلدرسة الثانوية احلكومية   
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  

 رؤيتها وميكن ، البصري التعلم أسلوب نوع من طالبة ىي أولياء الرمحي
 .فهمولي وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاجىي قالت :  .ادلقابلة نتائج من
 على حتتوي اليت الكتب أفضل، و العينٌن وحتفز وملونة جذابة أشياء إىل أحبو 

تذكر أن أستطيع، و توضيحية رسوم أو صور  رؤية أستطيع عندما بسهولة أ
تذكره أن جيب ما .يتحدث الذي الشخص  من يل بد ال .أوالً  أقول أن جيب أ
 ال .مرات عدة بقوذلا بسهولة سأحفظهاو  .حللها عال بصوت مشكلة مناقشة
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 من عدد ىناك يكون عندما أتعلم أن أسهل .طويلة لفرتة اجللوس أستطيع
 .اجلسمية األعضاء

 

 االسم : رمحي إرلياين  .6
بريل 34 ،كيلوا :ادلكان واتريخ ادليالد  3997 إ

 9.33: الرتاكمية ادلتفوقةنتيجة معدل 
فوكونج ىيلًن :التاريخ الرتبوي  ادلدرسة اإلبتدائية االسالمية احلكومية أم

ة كيلوا ادلدرسة    ادلتوسطة احلكومي
ة كيلوا    ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومي
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  

 رؤيتها وميكن ،البصري التعلم أسلوب نوع من طالبة ىي رمحي إرلياين
 .فهمولي وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاجىي قالت :  .ادلقابلة نتائج من
تذكر أن أستطيع، و توضيحية رسوم أو صور على حتتوي اليت الكتب أفضلو   أ

تذكره أن جيب ما .يتحدث الذي الشخص رؤية أستطيع عندما بسهولة  جيب أ
 لفرتة اجللوس أستطيع ال .مرات عدة بقوذلا بسهولة سأحفظهاو  .أوالً  أقول أن

  .طويلة
 

 االسم : إرما سفطياان .7
 ،399 سفطمرب 94 ،مسفيت :ادلكان واتريخ ادليالد

 9.38: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 
 كتينجان  3ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  :التاريخ الرتبوي 

 كتينجان كواال  3ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية   
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 كتينجان كواال  3ادلدرسة الثانوية احلكومية   
 بنجرماسٌن.اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية   

نوع  طالبة إرما سفطياان ىي  وميكن ، البصري التعلم أسلوب  من 
 وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاجىي قالت :  .ادلقابلة نتائج من رؤيتها

 اليت الكتب أفضل، و العينٌن وحتفز وملونة جذابة أشياء إىل أحبو  .فهمولي
تذكر أن أستطيعو  ،توضيحية رسوم أو صور على حتتوي  أستطيع عندما بسهولة أ
تذكره أن جيب ما .يتحدث الذي الشخص رؤية  ميكنينو  .أوالً  أقول أن جيب أ

 أتعلم أن أسهل .طويلة لفرتة اجللوس أستطيع ال .تغىن عندما شيء تذكر بسهولة
 .اجلسم حبركات دائًما أقومو  .اجلسمية األعضاء من عدد ىناك يكون عندما

 
 االسم : أمحد مرضاين .8

 3993 يوين 33 ،ىاروسن تالغا :واتريخ ادليالدادلكان 
 9.33: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 

 ادلدرسة اإلبتدائية االسالمية احلكومية ىاروسن تالغا :التاريخ الرتبوي
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية مبعهد رشيدية اخلالدية  

 أمونتاي
 أمونتاي 3ادلدرسة الثانوية احلكومية   
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  

 من رؤيتها وميكن ،السمعي التعلم أسلوب من طالب ىو أمحد مرضاين
 أفضل .فهمولي وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاجىو قال:   .ادلقابلة نتائج
تذكره أن جيب ما .توضيحية رسوم أو صور على حتتوي اليت الكتب  أقول أن جيب أ
 عدة بقوذلا بسهولة سأحفظها. حللها عال بصوت مشكلة مناقشة من يل بد ال. أوالً 
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 أستطيع ال. الكتاب وقراءة اجللوس من بدالً  التسجيل إىل االستماع أفضل .مرات
 . طويلة لفرتة اجللوس

 
 االسم : أمحد سوجروو .9

 ،399 نوفمرب 39 ،براجناس :ادلكان واتريخ ادليالد
 9.73: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 

 أاللك  3ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  :التاريخ الرتبوي
 ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية مبعهد الرتبية االسالمية  
 ادلدرسة الثانوية االسالمية مبعهد الرتبية االسالمية  
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  

 رؤيتها وميكن السمعي، التعلم أسلوب من طالب أمحد سوجروو ىو
 وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاجوىو قال :  .ادلقابلة نتائج من
 أن جيب ما. أمسع كنت ما أفكر بينما ،"ختيال" كنت أنين أتثرت لقد .فهمولي

تذكره  ميكنين. مرات عدة بقوذلا بسهولة سأحفظها. أوالً  أقول أن جيب أ
 اجللوس من بدالً  التسجيل إىل االستماع أفضل .تغىن عندما شيء تذكر بسهولة
 يكون عندما أتعلم أن أسهل. طويلة لفرتة اجللوس أستطيع ال. الكتاب وقراءة
 قصص إىل االستماع أو الكتب قراءة أفضل. اجلسمية األعضاء من عدد ىناك
حلركة  .ا

 
دمحم شهباان    .01  االسم : 

 ،399 سفطمرب ،3 ،بنجرماسٌن :دلكان واتريخ ادليالدا
 9.39: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 
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 سوجناي لولوت  3ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  :التاريخ الرتبوي
 ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية روضة الشبان  
 ادلدرسة الثانوية االسالمية روضة الشبان  
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  

 من رؤيتها وميكن السمعي، التعلم أسلوب من طالب دمحم شهباان ىو
 .فهمولي وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاجوىو قال :  .ادلقابلة نتائج
 على حتتوي اليت الكتب أفضل. العينٌن وحتفز وملونة جذابة أشياء إىل أحب
تذكره أن جيب ما .توضيحية رسوم أو صور  سأحفظها. أوالً  أقول أن جيب أ

 أفضل .تغىن عندما شيء تذكر بسهولة ميكنين. مرات عدة بقوذلا بسهولة
 اجللوس أستطيع ال. الكتاب وقراءة اجللوس من بدالً  التسجيل إىل االستماع

 . اجلسمية األعضاء من عدد ىناك يكون عندما أتعلم أن أسهل. طويلة لفرتة
 

 االسم : أدي كورنياون    .00
ال كافواس :دلكان واتريخ ادليالدا  3997 مارس 39 ،كوا

 ،9.7: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 
 سالت ىولو  3ادلدرسة اإلبتدائية االسالمية احلكومية  :التاريخ الرتبوي

 ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية سالت  
ة كافواس    ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومي
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  

حلركي التعلم أسلوب من طالب اون ىوأدي كورني  السمعي،و  ا
 بينما ،"ختيال" كنت أنين أتثرت لقدىو قال  .ادلقابلة نتائج من رؤيتو وميكن
 بسهولة ميكنين. مرات عدة بقوذلا بسهولة سأحفظها. أمسع كنت ما أفكر
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 وقراءة اجللوس من بدالً  التسجيل إىل االستماع أفضل .تغىن عندما شيء تذكر
 ىناك يكون عندما أتعلم أن أسهل. طويلة لفرتة اجللوس أستطيع ال. الكتاب
 قصص إىل االستماع أو الكتب قراءة أفضل. اجلسمية األعضاء من عدد

حلركة  .ا
 

 االسم : حلمي أنوري علي    .02
 3993 أكتوبر 9 ،سولنجان :ادلكان واتريخ ادليالد

 8،.9: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 
 سولنجان 3ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  :التاريخ الرتبوي

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تنجونج  
 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تنجونج  
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  

وري علي ىو حلركي التعلم أسلوب من نوع لديو طالب حلمي أن  ،ا
 وملونة جذابة أشياء إىل أحبوىو قال:  .ادلقابلة نتائج من إليو ينظر أن وميكن
 ما .توضيحية رسوم أو صور على حتتوي اليت الكتب أفضل. العينٌن وحتفز
تذكره أن جيب  أن أسهل. طويلة لفرتة اجللوس أستطيع ال. أوالً  أقول أن جيب أ
 حبركات دائًما أقوم. اجلسمية األعضاء من عدد ىناك يكون عندما أتعلم
حلركة قصص إىل االستماع أو الكتب قراءة أفضل. اجلسم  .ا

 
دمحم أزكياء    .03  االسم : 

 3993 يوليو 9 ،اتتو بنقال :ادلكان واتريخ ادليالد
 9.79: الرتاكمية ادلتفوقة نتيجة معدل 
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 ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية اتتو بنقال :التاريخ الرتبوي
 ادلرزوقيادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية عناية   
 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العماد  
 اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.  
أزكياء حلركي التعلم أسلوب من نوع لديو طالب علي ىو دمحم   من إليو ينظر أن وميكن ،ا
 إىل أحب .فهمولي وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاج. وىو قال : ادلقابلة نتائج

 رسوم أو صور على حتتوي اليت الكتب أفضل. العينٌن وحتفز وملونة جذابة أشياء
تذكر أن أستطيع. أمسع كنت ما أفكر بينما ،"ختيال" كنت أنين أتثرت لقد .توضيحية  أ
 عدة بقوذلا بسهولة سأحفظها .يتحدث الذي الشخص رؤية أستطيع عندما بسهولة
 من عدد ىناك يكون عندما أتعلم أن أسهل. طويلة لفرتة اجللوس أستطيع ال .مرات

 إىل االستماع أو الكتب قراءة أفضل. اجلسم حبركات دائًما أقوم. اجلسمية األعضاء
حلركة قصص .ا  


