
 

1 
 

 الباب األول

 دقمة امل

 خلفي  البحث .أ 
 لأحدكفاءة اللغة األجنبية ىي  إف تطور العلـو كالتكنولوجيا،يف العصر اآلف ل

األىداؼ الًتبوية  كىذه أيضا احدل من .جودة ادلوارد البشرية رقيةالبنود ادلهمة يف ت
 ،بشأف أىداؼ التعليم الوطين 2 فصلال 0222لسنة  02القانوف رقم  عليها يف كتوبةادل

تطوير القدرات كتشكيل الشخصية الكرمية كاحلضارة  إىل يهدؼ التعليم الوطينيعين أف 
 هبدؼ تطوير إمكاانت الطلبة ليصبحوا شعب.ال حياة ذكاءالوطنية من أجل تثقيف 

تقلة كدراية كقدرة كخالقة كمس , سبحانو كتعاىل تقوا إىلإمياف ك  شلن لديهم اإلنساف
 1.كمواطنني دميقراطية كمسؤكلة

مبا يف ذلك اللغة العربية يف  ،تهملغوي ءةكفا  الطلبة من ادلتوقع أف يطور ،كلفلذ
، اللغة بشأف تطوير كتوجيو كمحاية 0212سنة  75 رقم ةكوماحل تنظيميف  ىذه احلالة.

كفاءة اللغة األجنبية للمواطنني اإلندكنيسيني يتم   رقيةأف تسهيل ت 00 فصلال يف توضح
 كتوسيع التواصل بني ة،كحتسني القدر  ،لتسريع كتوسيع إتقاف العلـو كالتكنولوجيا كالفنوف

 يةؤسسات التعليمادليف رست د   اللغة العربية كاللغة األجنبية يف إندكنيسيا لذلك، 0.الدكؿ
 كادلرحلة اجلامعية، الثانوية،ك  ،كادلتوسطة ،ةاإلبتدائي من ادلدارس سواء كانت، ةالرمسي

 الرمسي. غري ككذلك يف التعليم
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اختارىا هللا لغة ك اللغات األخرل يف العامل. ة من خاص اتز ايتمإ ذلا اللغة العربية
اآلية  يوسفهللا تعاىل يف سورة  كما قاؿللمسلمني.   الكرين الكتاب ادلقدس أم القرآف

 .﴾ِإانا أَنْػزَْلَناه  قػ ْرَآاَن َعَربِيًّا َلَعلاك ْم تَػْعِقل ْوفَ ﴿ :2
. كأيضا نيةكفهم مصادر التعاليم الدي ادلسلموف اللغة العربية للعبادة عمليست

 2عليمية.يف األنشطة الت اتككسيلة لنقل ادلعرف لتواصلل ت ستعمل ىذه اللغة
مت  -ةالتعليمية مثل ادلدرس اتخاصة يف ادلؤسس- م اللغة العربية يف اندكنيسيايتعل

. اذلدؼ تعليمها د كأساليب كاسًتاتيجياتموا يفتنفيذ العديد من التطورات كاالبتكارات 
أربع مهارات  ىناؾ .غري الناطقني هبا مناللغة العربية يف إندكنيسيا  يتعلممىو تسهيل 

إتقاهنا، كىي القدرة على االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. ىذه  ةجيب على الطلب
مدعومة ة ىي أساس إلتقاف مهارات اللغة العربية. ىذه ادلهارات األربع ةادلهارات األربع

بناحيتني لغويتني أخريني، كمها ادلفردات كالقواعد من أجل أف تكوف قادرنا على التواصل 
 بشكل جيد.

 11-أك كوفيد فريكس كوركان كابءكارثة صحية، كىي  يواجو العاملاآلف مازاؿ 
(Corona Virus Disease-19 )مبدئينا يف مدينة ككىاف  تر ظهك  0211 منذ هناية عاـ

ندكنيسيا. لذلك، تتبع احلكومة إ مبا يف ذلك، دكؿ يف العاملالإىل  تانتشر مث ابلصني، 
اليت تدعو إىل  (World Health Organization)منظمة الصحة العادلية  تنظيماإلندكنيسية ل

 .(Social Distancing) طريق التباعد االجتماعيب 11-تشار فريكس كوفيدتقليل ان
عرب  يعمل التعليم كالتعلمالوابء جيب أف  امن ىذ ةدلتضرر ا يةالتعليم كادلؤسسة ةادلدرس

 11-كوفيدم عن بعد عرب اإلنًتنت يف سياؽ منع انتشار فريكس  يأنشطة التعلاإلنًتنت. 
                                                 

 ،ادللتقى العلمي العادلي الثاين عشر للغة العربيةية"، اللغة العربية كاحلضارة اإلسالمية العادل" ،أمحد مرادم2
 .01ص.  ،0211
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كجهنا لوجو يف  ام على الرغم من عدـ تنفيذىيحبيث يستمر التعل خيار بديلىي 
 2ادلدرسة.

 ةبديدة للطلاجلعادات الك  جاربتال يوفر 11-كوفيد  أثناء كابءالتعلم عرب اإلنًتنت 
تطبيقات الأك  ل( خربة يف استخداـ الوسائ1ذلك:  ، مبا يفيف عملية التعلم يف ادلنزؿ

ب إدارة ( تدري0 ؛وجو يف ادلدرسةلكجهنا عند التعلم وؿ عليها صاحل ية اليت ال يتمميالتعل
؛ ةبثر دراية للطللم عرب اإلنًتنت أك( يصبح التع2 واجبة؛ال ارساؿالوقت يف العمل حىت 

( تدريب 7تعليمية؛  لوسائ( ميكن استخداـ مصادر سلتلفة مثل التلفزيوف كغريىا ك2
 7ة.بلدل الطل ادلنظ م ذاتيا مالتعل   تدريبك ( 6؛ االنضباط
ا مراعاة ، جيب أيضن م اللغة العربيةييف تعل ضافة إىل حتسني اجلوانب ادلعرفيةابإل

-Self) م ذاتينام ادلنظ  التعل  . ادلنظ م ذاتيا متعل  ال، كمن بينها ةباجلوانب العاطفية للطل

regulated Learning ) واقف معينة يف عملية دل القدرة على التحكم يف سلوؾ الفردىو
 يف إصلاز اهمم امو همفتعلم الم ذاتيا مبا يتضمنو من إسًتاتيجيات م ادلنظ  يعد التعل  التعلم. 

يف تغلب  ةبلتطوير مهارات الطل التعلم ادلنظم ذاتيناميكن استخداـ  6ة.الطلب تعلم
 شنكك  Zimmerman زميرماف كما ذكر م ادلختلفة اليت يواجهوهنا.صعوابت التعل  

Schunk، تعلم ادلناسبة حتديد اسًتاتيجيات ال ةبيف أنشطة التعلم ادلستقل ي طلب من الطل
 ،كاليقظة ،لتحضرياكقت  اج إىلحيت، ك درسالرئيسية اليت يدرسها ادل وادللتأكيد على ادل

                                                 
الدراسات العليا على فاعلية التعليم عن بعد يف  أتثري التعلم الذايت لدل طلبة" ،عبيد هللا حسني اجلهين2

، 2، العدد 25 ، اجمللدجامعة اسيوط –اجمللة العلمية لكلية الًتبية  "،ظل جائحة كوركان )جامعة الطائف أمنوذجا(
 .122، ص. 0201

5
R. D. Yulyani, "Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kemandirian Belajar dengan Motivasi 

Belajar Sebagai Variabel Intervening", Jurnal Al-Bahtsu, Vol. 6, No. 1. 2021, h. 50. 
 1221 ،)الرايض: اجمللة العربية ،التعلم ادلنظم ذاتيا ادلفهـو كالتصورات النظرية، إبراىيم عبد هللا احلسيناف6

 .11ق(، ص. 
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يزداد سك  الطلبة واجههايالتغلب على صعوابت التعلم اليت  ميكن حىتكادلزيد من اجلهد. 
 5هم على ادلادة.فهم

كالتعلم كجهنا  عليمحيث ال يتم تنفيذ أنشطة الت فاآل 11-كوفيد   عصر جائحةيف 
على الرغم أف  ة.بالطللدل  ادلنظ م ذاتيا تعلمال قدرةيتم التأكيد على ة، رسلوجو يف ادلد

، ينخر اآلمع  أهنم منفصلوف ىذا ال يعينكلكن ، مستقل لتعلم بشكللمطالبوف  ةبالطل
عندما  ادلعلمني أك األصدقاءبطلب مساعدة  ةبي سمح للطل ادلعينة احلاالت يف بل

 .دائما عليهم كفدعتميكلكن ال  ،ادلشكالتيواجهوف 
اآلف ىو  11-فيدو ك أثتاء كابءالذم يتم تنفيذه م اللغة العربية عرب اإلنًتنت يتعل

خاصة يف ادلدارس ة، بالطل بعضختلف لادل اجلوابتكار ألنشطة التعلم عن بعد اليت توفر 
قدرة التعل م  حيتاج م عن بعديالتعل. اليت مل تطبق التعلم ادلعتمد على اإلنًتنت من قبل

م اللغة يتعل تنفيذ ادلدركسة.اد فهم ادلو  على ستطيعواحىت ي ةبالطل منعالية  ادلنظ م ذاتيا
ال ىذا ، ك ةبتعلم اللغة العربية للطل ةجيعلى نت سيؤثر القليل أك الكثري العربية عرب اإلنًتنت

)يف   Darr & Fisherكما ذكر دار ك فيشر  .ادلنظم ذاتيا ذلم تعلمالعن  فصلالميكن 
حتقيق نتائج تعلم على مرتبط بشكل إجيايب  ادلنظم ذاتيا مالتعلأف  (0202كوسوما، 

 1ة.بالطل
 يى متعل   إصلاز، فإف أحد العوامل اليت تؤثر على ادلنظ م ذاتيا متعل  جبانب عن ال

للتعلم كفقنا  يةطريقة الشخصالف أسلوب التعلم ىو أ Kolbكولب  قاؿ أسلوب التعلم.

                                                 
7
B. J. Zimmerman and D. H. Schunk, Self-Regulated Learning and Academic Achievement 

Theorical Persective, 2nd ed. (New York: Taylor & Francis e-Library, 2008), h. 7. 
8
D. A. Kusuma, “Dampak Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Kemandirian Belajar 

(Self-Regulated Learning) Mahasiswa Pada Mata Kuliah Geometri Selama Pembelajaran Jarak 

Jauh Di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Teorema: Teori dan Riset Matematika, Vol. 5, No. 2, 

2020, h. 170. 
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يف  سلتلف ة لديهم أسلوبطلبال جيب أف نعرؼ أف 1تلقيها.ادلعلومات ك لرغبتو يف فهم 
يف التعلم.  اهوهنلفكرية يف حل ادلشكالت اليت يواجا مكتطوير قوهت ،كمعاجلة ،استيعاب

، ألف اللغة العربية تتطلب فهم تعلم اللغة العربية ضركرم للغايةيف  ةبإف أسلوب تعلم الطل
 .كاملةة اليق ادلهارات اللغويادلفاىيم كالنظرايت من أجل حتق

ابإلشراؼ ادلباشر   درسوفادل كنم اللغة العربية عرب اإلنًتنت، ال مييمع تطبيق تعل
أسلوب التعلم أحرارنا يف حتديد  ةبا لوجو يف الفصل. حىت يكوف الطلم كجهن يتعل كما

ة بالطل كاف. إذا  ةبدكرنا مهمنا يف عملية تعلم الطل ب التعلمو أسليعلب اخلاص هبم. 
ادلعلومات  تلقيك  فهمال، فسيكوف همسلوب تعلمأب مناسبابشكل مستقل  يتعلموا

 .اصولة بسهولة
ادلدارس الثانوية يف  باحثالأجراىا  التمهيدية اليتدراسة النتائج  بناء على

-كابء كوفيد جائحة أف يف علوماتادل حصل الباحثاإلسالمية احلكومية بنجرماسني، 
كالتعلم عن بعد  ة بشكل زلدكدرسم كجهنا لوجو يف ادلديالتعل يتم إجراء عمليةاآلف  11

 التعلم اإللكًتكين كسيلة من خالؿعرب اإلنًتنت يف نفس الوقت ال يزاؿ القياـ بو 
 Google Classroom غوغل كالسرـكك  WhatsApp كاتساب كالتطبيقات الداعمة مثل

، كىي أهنم  تكالعدة مش ةبمع بعض الطل ة الباحثنتائج مقابلمن  توجدك غريىا. ك 
 حتديد ادلواد يف تعلم اللغة العربية كيف درسدكف بشكل كبري على تعليمات ادلكانوا يعتم

فقط كليس على ادلهارات  ةالدرجأيضنا على حصوؿ  ةبيركز الطل، ك اليت جيب دراستها
كاالستسالـ بسهولة عند مواجهة ، اليت جيب عليهم إتقاهنا كتطويرىا العربية اللغوية

 تعليميةالوارد ادل أف يكتشفواقادركف  ةبعلى الرغم أف الطل. التعلم الصعبة تكالمش
                                                 

أمناط التعلم الشائعة كادلفضلة لدل متعلمي اللغة العربية كآداهبا يف اجلامعات " .et alيت دانش دمحمم ركع9
 .61، ص. 0217، 01، العدد 0، اجمللد رللة دراسات يف العلـو اإلنسانية "،اإليرانية



6 
 

 

ال ميكن جتاىل دكف فهم ادلواد.  قد مةادل واجبة، حيث ميكنهم بسهولة إكماؿ الاألخرل
ىناؾ العديد من األشياء  Blaschke قاؿ .الطلبة ىذا ادلوقف ألنو سيؤثر على نتائج تعلم

، مبا يف ذلك االفتقار إىل ةبلطل ادلنظم ذاتيا لدل ين التعلماليت ميكن أف تؤدم إىل تد
التعلم اليت تعيق بشكل غري  سلوبدرة كالوعي يف فهم أىداؼ احلياة كميوؿ التعلم كأالق

يف 12 .تالقدراالشخصية أك الكفاءة أك  من حيث ، سواءمباشر جهود التنمية الذاتية
من  ةبللدل الط ادلنظم ذاتيا التعلم قلةميكن مالحظة  رلاؿ تعلم اللغة، كفقنا ألسركرم

إىل انتظار التفسريات  األمثل السًتاتيجيات تعلم اللغة، حبيث مييل خالؿ التنفيذ غري
، فإف استخداـ اسًتاتيجيات من انحية أخرل كالتوجيهات كالواجبات من ادلعلم فقط.

الكافية. كما أهنم أقل  ليس لديهم ادلعرفة كادلهارات ةبلم اللغة ليس ىو األمثل ألف الطلتع
 11كعيان أبمهية اسًتاتيجيات تعلم اللغة لتطوير النجاح يف تعلم لغة أجنبية.

طريقة ااضرة ب أكثر درسادلاليت يستخدمو  تعليم طريقة ادلشكلة األخرل ىي مث
، كاحلركي بصرمب التعلم الو الذين لديهم أسل ةبمشكلة للطل ىي م عرب اإلنًتنتييف التعل

فًتة طويلة لالستماع إىل شرح جيعلهم يشعركف ابدللل كالكسل بسرعة عند اجللوس ل حىت
نت نقاط القوة اإلدراكية إذا كا (0202أصربم كآخركف،  )يف Dunn دكف درس. ذكرادل

، فسيواجهوف صعوابت يف مدرسلل عليم تتوافق مع أسلوب كطريقة التال ةبللدل الط
 10اإلدراكية الثانوية. هتمقو يض عن طريق تعظيم يتمكنوا من التعو  إال أهنم، التعلم

                                                 
10

L. M. Blaschke, “Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice 

and Self-Determined Learning”, The International Review of Research in Open and Distributed 

Learning, Vol. 13, No. 1, 2012, http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076. 
11

I. Asrori, “Menuju Pembelajaran Bahasa Arab yang Lebih Memandirikan (Maha) Siswa”, 

Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, 2012, h. 3. 
12

M. Asbari et al., “Masih Relevankah Pengukuran Gaya Belajar Pada Pembelajaran 

Online? (Sebuah Kajian Literatur Sistematis),” Journal of Industrial Engineering & Management 

Research, Vol. 1, No. 3, 2020, h. 268. 
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م تعل  ىل الق دلعرفة يعمابل أف يبحث الباحث ريدعلى ىذه ادلشكالت، ي إدراؾ
 نتائجعلى ذلما أتثري  11-أثناء كابء كوفيد ة كأساليب تعلمهمبالطلادلنظ م ذاتيا لدل 

أتثري التعّلم ": ادلوضوعىذا حبث ادلاجستري حتت يف  كتبتعلم اللغة العربية، كاليت سي
 تعّلم نتائجعلى  99-أثناء وابء كوفيم وأساليب تعّلمهماملنظّم ذاتيا لمى الطلب  

 .يف املمارس الثانوي  اإلسالةي  احلكوةي  بنجرةاسني كليمنتان اجلنوبي " اللغ  العربي 

 البحث أسئل  .ب 
سللة األحتتوم يف  اليت كجد الباحث مشكالت البحث ،خلفية البحث بناء على

 تية:اآلفرعية ال
 نتائجعلى يؤث ر  11-لطلبة أثناء كابء كوفيدلدل ا ادلنظ م ذاتيا تعل مال ىل .1

 ة بنجرماسني؟ة احلكومي  ة اإلسالمي  دلدارس الثانوي  تعل مهم يف اللغة العربية اب
مهم يف تعل   نتائجعلى يؤث ر  11-أثناء كابء كوفيد أساليب تعل م الطلبة ىل .0

 ة بنجرماسني؟ة احلكومي  ة اإلسالمي  دلدارس الثانوي  اباللغة العربية 
 11-أثناء كابء كوفيد الطلبة كأساليب تعل مهم لدل ىل التعل م ادلنظ م ذاتيا .2

ادلدارس الثانوية اإلسالمية تعل م اللغة العربية يف  يؤث راف متزامناف على نتائج
 احلكومية بنجرماسني؟

 أهماف البحث .ج 
 البحث، سن  الباحث األىداؼ من ىذه البحث كما يلي:ابلنسبة إىل مشكالت 

على  11-لطلبة أثناء كابء كوفيدلدل ا ادلنظ م ذاتيا تعل مال بني أتثري دلعرفة .1
ة ة احلكومي  ة اإلسالمي  دلدارس الثانوي  تعل مهم يف اللغة العربية اب نتائج

 بنجرماسني.
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 نتائجعلى  11-أثناء كابء كوفيد أساليب تعل م الطلبة بني أتثري دلعرفة .0
 ة بنجرماسني.ة احلكومي  ة اإلسالمي  دلدارس الثانوي  مهم يف اللغة العربية ابتعل  

أثناء  الطلبة كأساليب تعل مهم لدل التعل م ادلنظ م ذاتيا بني متزامن أتثري دلعرفة .2
مية ية اإلسالادلدارس الثانو تعل م اللغة العربية يف  على نتائج 11-كابء كوفيد

 احلكومية بنجرماسني.
 أمهي  البحث .د 

رس كنظاـ يدعم اكادلد ةكالطلب درسنيفوائد كبرية للم بحثال انتائج ىذ من ادلتوقع
 أمهية ىذا البحث ىي:أما كالتعلم.  عليمحتسني عملية الت

 مهية النظريةاأل .1
 مظهر من النشاطات األكادميية يف تطوير األفكار العلمية ادلتعلقة. (أ 
م تعل  ال نشاطللقارئني الذين يريدكف أف يفهموا حوؿ  اإلضايفكادلرجع  (ب 

 م اللغة العربية كأساليب تعلمهمالطلبة خاصة يف تعل  ادلنظ م ذاتيا لدل 
تعلم اللغة العربية يف  نتائجكأتثريمها على  11-كوفيد  أثناء كابء

 ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كليمنتاف اجلنوبية.
الباحث أف يعطي عليو األمهية لتحسني نتائج تعلم الطلبة يف  يرجو (ج 

  اللغة العربية يف ادلستقبل.
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 مهية التطبيقيةاأل .0

 للمدارس (أ 
 دارس اإلسالميةلمل لمؤسسات التعليمية، خاصةعامة لالنظرة التقدمي 

 همتعلم ساليبعلى أ عرفةكادلالتعل م ادلنظ م ذاتيا جيدة لدل لطلبة ف أ
 جودة التعليم يف ادلدرسة. رقيةيف ت مهمة جدا امذل

 للمدر سني (ب 
العطاء النظر  ني، خاصة مدرسي اللغة العربيةدرسكمدخالت للم

التعل م  يرقياليت ميكن أف  11-أثناء كابء كوفيد مينشطة التعلأ عن
أساليب على  ادلناسبم يكحتديد مناذج التعل ةبطلدل ال ادلنظ م ذاتيا

 .ميتعلالجودة  رقيةتك  ادلدر سمهنية حتسني  لكي هممتعل  
 للطلبة (ج 

من أجل توفري ادلعرفة  ةدخالت للطلبادلىذا البحث  عطيأف ي ميكن
م ، خاصة يف تعل  11-كابء كوفيد أثناء التعل م ادلنظ م ذاتيا أمهيةعن 

م اللغة تعل   نتائجمن أجل حتسني  أسلوب تعلمهماللغة العربية كمعرفة 
 العربية.

 للباحث (د 
لطلبة يف لتعل م ادلنظ م ذاتيا لدل اب ةقعل  ادلت قيقيةاحل دلعرفة الظركؼ

 هممكأساليب تعل  ية احلكومية بنجرماسني ادلدارس الثانوية اإلسالم
 اللغة العربية. متعل   نتائجاليت ستؤثر على  11-كوفيدكابء   أثناء
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 البحث فرضي  .ه 
البعض كميكن الفرضية عبارة عن بياف يتنبأ بكيفية ارتباط ادلتغريات ببعضها 

 لي:اليت ستجر ب يف ىذا البحث كما ي كالفرضية 12.اختبارىا من خالؿ البحث
 اجلزئية (أ 

اللغة  نتائج تعل معلى  11-أثناء كابء كوفيد التعل م ادلنظ م ذاتياأتثري  (1
 ة بنجرماسني.ة احلكومي  ة اإلسالمي  انوي  ادلدارس الث  لدل طلبة  العربية

Ha 11-كوفيد  أثناء كابء التعل م ادلنظ م ذاتيا:  ىناؾ أتثري إجيايب بني 
(X1)  اللغة العربي ة  نتائج تعل معلى(Y)  ادلدارس لدل طلبة

 انوي ة اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسني.الث  
H0:   أثناء كابء كوفيد التعل م ادلنظ م ذاتياليس ىناؾ أتثري إجيايب بني-

11 (X1)  اللغة العربي ة نتائج تعل م على(Y)  ادلدارس لدل طلبة
 انوي ة اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسني.الث  

اللغة  على نتائج تعل م 11-أثناء كابء كوفيدأتثري أساليب التعل م  (0
 ة بنجرماسني.ة احلكومي  ة اإلسالمي  انوي  ادلدارس الث  لدل طلبة  العربية

Ha11-أثناء كابء كوفيد :  ىناؾ أتثري إجيايب بني أساليب تعل م الطلبة 
(X2)  تعل مهم يف اللغة العربي ة  نتائجعلى(Y)  ابدلدارس الثانوي ة

 اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسني.

                                                 
13

P. Leavy, Research Desgin Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and 

Community -Based Participatory Research Approaches (New York: The Guilford Press, 2017), h. 

69. 
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H0:   11-أثناء كابء كوفيد تعل مالليس ىناؾ أتثري إجيايب بني أساليب 
(X2)  اللغة العربي ة  نتائج تعل معلى(Y)  ادلدارس لدل طلبة

 بنجرماسني.انوي ة اإلسالمي ة احلكومي ة الث  
 ادلتزامنة (ب 

Ha : التعل م ادلنظ م ذاتيا (X1) كأساليب التعل م (X2) 11-كوفيد  أثناء كابء 
ادلدارس  لدل طلبة (Y)تعل م اللغة العربي ة  نتائجذلما أتثري إجيايب على 

 الثانوي ة اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسني.
H0 : التعل م ادلنظ م ذاتيا (X1) كأساليب التعل م (X2) 11-أثناء كابء كوفيد 

 لدل طلبة (Y)تعل م اللغة العربي ة  ا أتثري إجيايب على نتائجليست ذلم
 ادلدارس الثانوي ة اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسني.

 التحميم اإلجرائي .و 
د الباحث أف يقدـ البياف السهولة الفهم على ادلوضوع كاحتياط من اخلطأ, فأر 

 ىذا البحث منها:لإلصطالحات ادلستعملة يف 
 التعلم ادلنظم ذاتيا .1

، كحتديد على حتديد أىداؼ التعلم ةبإىل قدرة الطل ادلنظ م ذاتيا مالتعل   يشري
كمراقبة عمليات التعلم ادلستقلة، كإجراء  ،و، كاختيار تقنياتوتقدمك  هزلتو 
ادلنظم  تعلمال وى بحثال ايف ىذ قصودادل ادلنظم ذاتيا التعلم 12.الذايت وميالتق

ابدلدارس الثانوية  11-أثناء كاب كوفيد اللغة العربية ذاتيا لدل الطلبة يف تعلم
 .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

                                                 
14

Z. Xie and J. Yang, “Autonomous Learning of Elementary Students at Home During the 

COVID-19 Epidemic: A Case Study of the Second Elementary School in Daxie, Ningbo, Zhejiang 

Province, China,” Journal of Best Evidence of Chinese Education, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 536. 
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 أساليب التعلم .0
ادلعلومات  يتمثلهاك  هاكيعاجل طالبم هبا النظ  ت اليت طرؽالب التعلم ىي يلاأس

ب التعلم اليأس 17التعليمية ادلقدمة لو. اخلربات ما يعرض عليو من الستيعاب
التعلم اليت تتضمن على البصرية  أمناطيف ىذا البحث ىو  ةادلقصود

كالسمعية كاحلركية لدل طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .بنجرماسني

 نتائج التعلم .2
ة خالؿ الطلب منالتعلم ىي عملية حتقيق مستول صلاح جهود التعلم  نتائج

 نتائج 16.ةكادلعرفي ،كالعاطفية ،ركية النفسيةمن حيث احلفًتة زمنية زلددة 
 الصف ةطلبلالعربية  ة اللغةدام يف ىذا البحث ىو نتائج يف ادلقصودة التعلم

 .ةشر من خالؿ أخذ البياانت من بطاقات تقرير الطلبع احلادم
 ة بنجرماسنية احلكومي  ة اإلسالمي  انوي  ادلدارس الث   .2

ة يف مدينة بنجرماسني، منها ة احلكومي  اإلسالمي  ة انوي  ادلدارس الث   توجد ثالثة
ة انوي  ، كادلدرسة الث  بنجرماسني 1ة ة احلكومي  ة اإلسالمي  انوي  ادلدرسة الث  

 2ة ة احلكومي  ة اإلسالمي  انوي  ، كادلدرسة الث  بنجرماسني 0ة ة احلكومي  اإلسالمي  
 يةالدين حتت كزارةة مؤسسة الًتبية اإلسالمي  بنجرماسني. ىذه ادلدارس ىي 

كاختار للطالبني كالطالبات.  كتقـو بتعليم العلـو الدينية كالعلـو العامة

                                                 
ك سالمة عقيل سالمة اسن, "أساليب التعلم كالتفكري ادلستندة إىل نظرية  أمحد دمحم عوض الغرايبة 17

ق،  1227، 22العدد  ،رللة العلـو اإلنسانية كاإلجتماعيةلكلي ذلريماف يف ضوء متغريم العمر كاجلنس", الدماغ ا
 .121ص. 

16
Kompri, Belajar Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Yogyakarta: Media Akademi, 

2017), h. 42. 
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شر  عاحلادم  الباحث ىذه ادلدارس كموقع البحث كأصبح طلبة الصف
 البحث. كعينة كمجموعة

 السابدق  المراسات .ز 
 ىذه دراسة مع اتاالختالفكمقارنة ادلتشاهبات ك  دلعرفة ة تستخدـالسابق دراساتال

مبا يف  ،الدراسة هكاليت تعترب ذات صلة هبذ بحث. ىناؾ العديد من نتائج الادلاجستري
 :ذلك

رسالة الدكتورة اليت كتبتها أصفية الرسل، قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة  .1
سنة  ماالنجاإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراىيم جبامعة الدكتورة 

التعلم ادلنظم ذاتيا مبهارة القراءة "عالقة دكافع ـ، حتت ادلوضوع:  0201
لدل طلبة قسم اللغة العربية كآداهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان 

 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج"
داللة احصائية بني  ( العالقة ذات1لكشف عن:  ىيىدؼ ىذا البحث أ

ذات داللة احصائية بني التعلم العالقة  (0م مبهارة القراءة لدل الطالب. دافع التعل
العالقات ذات داللة احصائية بني  (2ا مبهارة القراءة لدل الطالب. ادلنظم ذاتي

أيهما أكرب أتثري  (2ة لدل طالب.دافع التعلم كالتعلم ادلنظم ذاتيا مبهارة القراء
 (7تيا مبهارة القراءة لدل طالب. ادلكوانت بني دكافع التعلم كالتعلم ادلنظم ذا

طبيق اسًتاتيجيات الطالب يف تعلم مهارة القراءة للطالب ادلتقدمة كالطالب ت
ىناؾ العالقة  (1: على أف نتائج البحث دل ت .ادلتوسطة كالطالب ادلنخفضة

ىناؾ العالقة بني التعلم ادلنظم ذاتيا  (0. الداللة بني دكافع التعلم كمهارة القراءة
العالقة الداللة بني دكافع التعلم كالتعلم ادلنظم مجاعيا، ىناؾ ( 2. كمهارة القراءة
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بناءن على حتليل االضلدار، ىناؾ أتثري مشًتؾ من ادلتغريين ( 2. ذاتيا مبهارة القراءة
، كالتعلم ادلنظم ذاتينا R square 10%  ادلستقلني األكثر ارتباطنا مها دافع التعلم بقيمة

 ة تعلم مهارة القراءة لدل الطلبيف ةاسًتاتيجيات الطلب( R square 9%  .7بقيمة
الذين لديهم مهارة القراءة ادلتقدمة كىي إدارة الوقت، كالتعلم التدرجيي، 

الذين لديهم مهارة القراءة ادلتوسطة  ةكالتلخيص، كاإلثراء. كأما اسًتاتيجيات الطلب
حاانت. فهي التعلم اجلماعي، كالًتكيز التاـ، كالتعلم مع األقراف، كادلراجعة قبل االمت

الذين لديهم مهارة القراءة ادلنخفضة فليس لديهم اسًتاتيجية زلددة يف  ةكأما الطلب
 15.التعلم بسبب نقص الدكافع

، Sci Insightلة يف رل، كاآلخركف ركيتشانغ كام ا كتبهاليت ةالعلمي اجمللة .0
 Effectiveness of" ، حتت ادلوضوع:ـ 0202، سنة 1، العدد 22اجمللد 

Students’ Self-Regulated Learning During the COVID-19 Pandemic." 
أثناء جائحة   اذاتي ادلنظم التعلم تطبيقفعالية  ىو دلعرفة ىدؼ ىذا البحث

، تشانغيوافيف  ادلتوسطةدارس ادل ةالصف الثامن من أربع ةبعلى طل 11-كوفيد
بعض يف  اذاتيادلنظم  التعلم( 1البحث أف: نتائج  تدؿزلافظة حناف الصني. 

لتعلم ادلنظم أنشطة ا يراقبوف نالذي درسنيدلابمقارنة  (0. فعاؿ ىو ادلوضوعات
يتعلم  لوم ادلوجو ابلربكتوكوؿ يابستخداـ التعلإف ، مباشرة اإلنًتنت من خالؿذاتينا 
 11بشكل أفضل. ةالطلب

                                                 
لدل طلبة قسم اللغة العربية كآداهبا كلية  عالقة دكافع التعلم ادلنظم ذاتيا مبهارة القراءة"أسفية الرسل، 15

كلية   ،ماالنج دكتورة،ال رسالة)"، العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 (.0201الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية, 

18
Ruichang Cai et al. "Effectiveness of Students’ Self-Regulated Learning During the 

Covid-19 Pandemic." Sci Insigt, Vol. 34, No. 1, 2020. 
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اجمللة العلمية اليت كتبها عبيد هللا حسني اجلهين، يف اجمللة العلمية لكلية  .2
ـ، حتت  0201، سنة 2، العدد 05بية جبامعة اسيوط، اجمللد الًت 

أتثري التعلم الذايت لدل طلبة الدراسات العليا على فاعلية " ادلوضوع:
 ".التعليم عن بعد يف ظل جائحة كوركان )جامعة الطائف أمنوذجا(

كشف التصورات من طلبة كلية الدراسات العليا ىو لىدؼ ىذا البحث 
أتثري التعلم الذايت على فاعلية التعليم عن بعد أثناء جائحة  جبامعة الطائف عن 

يجة البحث أف مستول التعلم الذايت من كجهة نظرىم. تدؿ  نت 11-كوفيد
كالتعليم عن بعد لدل الطلبة ىو مرتفع. من حساب اإلحصائي يوجد التأثري 

 11.11-ية التعليم أثناء جائحة كوفيداإلجيايب بني التعلم الذايت على فاعل
 Teorema: Teori danيف رللة دينا أمور كوسوما ا كتبتهاليت ةالعلمي اجمللة .2

Riset Matematika حتت ادلوضوع:  ـ، 0202، سنة 0، العدد 7، اجمللد
"Dampak Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Kemandirian 

Belajar (Self-Regulated Learning) Mahasiswa pada Mata Kuliah 

Geometri Selama Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-

19." 
أتثري تنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت على استقاللية  دلعرفة بحث ىوال اىدؼ ىذ

اذلندسة.  ادةيف م 11-كوفيدجائحة   التعلم عن بعد يف أثناء تنفيذ ةتعلم الطلب
 الرايضيات يف قسم طالبنا 27على  االستطالعطريقة  بحثال ااستخدـ ىذ

أف تطبيق التعلم  ة البحثجينت تدؿ  . جبامعة فجاجارف بندكنج 0211للمستول 
                                                 

بة الدراسات العليا على فاعلية التعليم عن بعد يف أتثري التعلم الذايت لدل طل" ،عبيد هللا حسني اجلهين11
، 2، العدد 25 ، اجمللدجامعة اسيوط –اجمللة العلمية لكلية الًتبية  "،ة كوركان )جامعة الطائف أمنوذجا(ظل جائح

0201. 
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اذلندسة أثناء  ادةيف م ةعرب اإلنًتنت كاف لو أثر إجيايب على استقاللية تعلم الطلب
 02التعلم عن بعد.

أمحد يشكر أمن الرزم، قسم تعليم اللغة العربية  ا كتبه اليتادلاجستريرسالة  .7
سنة  جبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي دلرحلة ادلاجستري

أتثري أساليب تعليم كتعلم اللغة العربية لغري حتت ادلوضوع: " ـ، 0202
الناطقني هبا يف دافعية الطالب ابدلدرسة "بستاف احلكمة" العالية ادلتوفقة 

 ".دكمفي أكوع الموصلاف
ليب التعلم كالتعليم يف مادة اللغة العربية، أىداؼ ىذا البحث ىي دلعرفة أسا

كالعوامل ادلؤثرة على دافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية، كأتثري أساليب التعلم 
كالتعليم على دافعية الطلبة يف ابدلدرسة "بستاف احلكمة" العالية ادلتوفقة دكمفي 

 أساليب التعليم أكوع الموصلاف. تدؿ  نتيجة البحث أف ال يوجد التأثري معا بني
(X1)  كأساليب التعلم(X2)  على دافعية الطلبة(Y) كلكن بشكل جزئي ىناؾ .

أم مقبوؿ على دافعية الطلبة. أما  05،2بقيمة  (X1)أساليب التعليم  التأثري بني
أم مردكد، كىي ليس ىناؾ التأثري على  12،2( بقيمة X2متغري أساليب التعلم )

 01.(Y)دافعية الطلبة 
أغونج رانلدم مالك، إمزير، كسرم سومارين يف رللة  ا كتبهة اليتالعلمي اجمللة .6

Visipena حتت ادلوضوع: ـ، 0202، سنة 1، العدد 11، اجمللد 
                                                 

20
D. A. Kusuma, “Dampak Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Kemandirian Belajar 

(Self-Regulated Learning) Mahasiswa pada Mata Kuliah Geometri Selama Pembelajaran Jarak 

Jauh di Masa Pandemi Covid-19,” Teorema: Teori dan Riset Matematika, Vol. 5, No. 2, 2020. 
قني هبا يف دافعية الطالب أتثري أساليب تعليم كتعلم اللغة العربية لغري الناط" ،أمحد يشكر أمن الرزم01
كلية الدراسات   ،سورااباي ،)البحث اجلامعي "،ية ادلتوفقة دكمفي أكوع الموصلافالعال’ بستاف احلكمة‘ابدلدرسة 

 .(0202 ،سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية العليا جبامعة
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"Pengaruh Strategi Pembelajaran Mobile Learning dan Gaya Belajar 

Visual Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman Siswa SMA 

Negeri 1 Maros." 
كأسلوب التعلم  م ادلتنقليالتعل ىدؼ ىذا البحث ىو دلعرفة أتثري اسًتاتيجية
إتقاف اللغة  أف البحث ةجينت البصرم على اتقاف مفردات اللغة ادلانية للطلبة. تدؿ  

كالذين كاف  Lern Deutsch Goetheالذين مت إعطاؤىم إسًتاتيجية  ةلطلبلاألدلانية 
الذين مت إعطاؤىم  ة( من الطلب22.26أعلى )بصرم ىو التعلم اللديهم أسلوب 

الذين لديهم أسلوب التعلم  Mobile Learning Instagram (01.62) إسًتاتيجية
 00بصرم أيضا.ال
، Educateموكتيونو كاسفودك يف رللة مسيودم ك  اجمللة العلمية اليت كتبها .5

 Pengaruh Strategiـ، حتت ادلوضوع: " 0211، سنة 0، العدد 2اجمللد 

Pembelajaran Kooperatif dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Bahasa Arab." 
ىدؼ ىذا البحث دلعرفة اختالؼ نتيجة تعلم اللغة العربية من اجملموعتني 

 Student) سلوب فرؽ التحصيل الطالبيةبني استخداـ اسًتاتيجية التعاكين أب

Teams Achievement Division اسًتاتيجية تفسريية. تدؿ  نتيجة البحث أف ( ك
اسًتاتيجية التعاكين نتيجة تعلم اللغة العربية للمجموعة اليت تدرس ابستخداـ 

أعلى من اليت تدرس اسًتاتيجية التفسريية، كأيضا  سلوب فرؽ التحصيل الطالبيةأب

                                                 
22

A. R. Malik, E. Emzir, & S. Sumarni, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Mobile Learning 

dan Gaya Belajar Visual Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman Siswa SMA Negeri 1 

Maros”, Visipena, Vol. 11, No. 1, 2020. 
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علم الطلبة على نتيجتهم ىناؾ التأثري التفاعلي بني اسًتاتيجية التعليم كاستقاللية ت
 02يف اللغة العربية.

دلرحلة دمحم إذلاـ، قسم تعليم اللغة العربية  ا كتبهرسالة ادلاجستري اليت .1
ج سنة راىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجبامعة موالان مالك إب ادلاجستري

"العالقة بني منط التعلم البصرم كالسمعي ، حتت ادلوضوع: ـ 0211
التعلم يف مهارة الكالـ مبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية كاحلركي كنتيجة 

 .ابتو ماالنج"
أىداؼ ىذا البحث دلعرفة العالقة بني منط التعلم البصرم كالسمعي كاحلركي 
على نتيجة التعلم الطلبة يف مهارة الكالـ مبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو 

( عدـ العالقة بني منط التعلم البصرم على 1: ماالنج. تدؿ  نتائج البحث أف
( كجود العالقة بني منط التعلم السمعي 0نتيجة التعلم الطلبة يف مهارة الكالـ؛ 

( عدـ العالقة بني منط التعلم احلركي 2على نتيجة التعلم الطلبة يف مهارة الكالـ؛ 
 02ة التعلم الطلبة يف مهارة الكالـ.على نتيج

 يف رللة  كتبها عبد الزىرة لفتو عدام البدرافاليت ةالعلمياجمللة  .1
Psychologycal Science ـ، حتت  0211، سنة 1، العدد 22، اجمللد

التعلم ادلنظم ذاتيا عالقتو ابسًتاتيجات التذكر لدل طلبة ادلرحلة "ع: ادلوضو 
 .االعدادية"

                                                 
23

Masyudi & M. Waspodo, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Kemandirian 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab,” Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 4, No. 

2, 2019. 
ط التعلم البصرم كالسمعي كاحلركي كنتيجة التعلم يف مهارة الكالـ مبدرسة العالقة بني من" ،دمحم إذلاـ02
كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك   ،ماالنج ،ادلاجستري رسالة) "،الثانوية اإلسالمية ابتو ماالنج ثنائية اللغة

 .(0211إبراىيم اإلسالمية احلكومية, 
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ىدؼ ىذا البحث ىو دلعرفة العالقة بني التعلم ادلنظم ذاتيا عالقتو 
ابسًتاتيجات التذكر. تدؿ نتيجة البحث أف ىناؾ تدين كاضح جدا يف استخداـ 
مهارات التعلم ادلنظم ذاتيا ككذلك يف اسًتاتيجيات التذكر. ككذلك فقداف كضعف 

 07 العالقة بني التعلم ادلنظم ذاتيا على اسًتاتيجيات التذكر.
 :EL-IBTIKARاجمللة العلمية اليت كتبها أيف مشس ادللة كمسرعة يف رللة  .12

Jurnal Pendidkan Bahasa Arab حتت 0215، 0، العدد 6، اجمللد ،
أتثري األساليب الدراسية )أساليب التعلم البصرم( على نتائج ادلوضوع: "

الطالب يف مهارة الكتابة )اإلنشاء التحريرم( يف الفصل الثامن ابدلدرسة 
 ".فية(الصديقية ادلتوسطة اإلسالمية سومبري شربوف )دراسة كص

ىدؼ ىذا البحث ىو دلعرفة أتثري أسلوب التعلم البصرم على كتابة اإلنشاء 
التحريرم. تدؿ نتيجة البحث أف أسلوب التعلم البصرم يكوف أسلواب فعاال يف 
عملية تعليم كتعلم اللغة العربية. ىذا األسلوب يساعد ادلدرس يف استخداـ 

تابة خاصة يف اإلنشاء التحريرم. الوسائل التعليمية كيف إيصاؿ مادة مهارة الك
كأيضا أسلوب التعلم البصرم يؤثر بشكل كبري على نتائج الطلبة يف اإلنشاء 

 06التحريرم.
لسهولة الفهم عن التشاهبات كاالختالفات بني الدراسات السابقة كىذه دراسة 

 ادلاجستري، فاقتصر الباحث إىل اجلدكؿ التايل:
                                                 

التعلم ادلنظم ذاتيا عالقتو ابسًتاتيجات التذكر لدل طلبة ادلرحلة "عبد الزىرة لفتو عدام البدراف, 07
 .0211، 1، العدد 22اجمللد  Psychological Science"، االعدادية

26
Aep Syamsul Millah & Masru’ah, “ أتثري األساليب الدراسية )أساليب التعلم البصرم( على نتائج

الطالب يف مهارة الكتابة )اإلنشاء التحريرم( يف الفصل الثامن ابدلدرسة الصديقية ادلتوسطة اإلسالمية سومبري 
 .EL-IBTIKAR: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 6, No. 2, 2017 ,”شربوف )دراسة كصفية(
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 ادلاجستري الدراسات السابقة كىذه دراسة . ادلقارنة بني1اجلدكؿ 

 التشاهبات االختالفات
امساء الباحثني والباحثات 

 والعنوان
الباحثة مدخل  تاستخدم

 البحث ادلختلط
التشابو يف ادلتغري ادلستقل كىو 

 التعلم ادلنظم ذاتيا
 أصفي  الرسل: .9

"عالقة دكافع التعلم ادلنظم 
ذاتيا مبهارة القراءة لدل طلبة 

اللغة العربية كآداهبا  قسم 
كلية العلـو اإلنسانية جامعة 
موالان مالك إبراىيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج"
استخدـ الباحثوف طريقة 

 البحث التجرييب
كالمها حتبثاف التعلم ادلنظم 

 11-ذاتيا أثناء جائحة كوفيد
كمدخل البحث ادلستخدـ ىو 

 ادلدخل الكمي

 واآلخرون: رويتشانغ كاي .2
“Effectiveness of Students’ 

Self-Regulated Learning 

During the COVID-19 

Pandemic” 

ادلتغري التابع ىو فعالية التعليم 
عن بعد يف ظل جائحة  

 11-كوفيد

البحث يتعلق ابلتعل م ادلنظ م 
ذاتيا لدل الطلبة أثناء جائحة  

 11-كوفيد

 عبيم هللا حسني اجلهين: .3
لدل "أتثري التعلم الذايت 

طلبة الدراسات العليا على 
فاعلية التعليم عن بعد يف 
ظل جائحة كوركان )جامعة 

 الطائف أمنوذجا("
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ادلتغري ادلستقل ىو أتثري التعليم 
عن بعد، كادلتغري التابع ىو 

 التعل م ادلنظ م ذاتيا

التشابو يف التعل م ادلنظ م ذاتيا 
 11-أثناء كابء كوفيد

 دينا أةور كوسوةا: .4
“Dampak Penerapan 

Pembelajaran Daring 

Terhadap Kemandirian 

Belajar (Self-Regulated 

Learning) Mahasiswa 

pada Mata Kuliah 

Geometri Selama 

Pemnbelajaran Jarak 

Jauh di Masa Pandemi 

Covid-19” 
استخدـ الباحث كاحد  -

 ادلتغري ادلستقل فقط.
االختالؼ يف ادلتغري التابع،  -

دافعية تعلم اللغة كىو 
 العربية.

التشابو يف ادلتغري ادلستقل كىو 
 أساليب التعلم

 :أمحم يشكر أةن الرزي .5
أتثري أساليب تعليم كتعلم "

اللغة العربية لغري الناطقني 
هبا يف دافعية الطالب 
ابدلدرسة "بستاف احلكمة" 
العالية ادلتوفقة دكمفي أكوع 

 "الموصلاف
 يف أحد ادلتغري ادلستقل ىو -

 اسًتاتيجية التعلم ادلتنقل.
ادلتغري التابع يركز على  -

 أسلوب التعلم البصرم فقط

التشابو يف ادلتغري ادلستقل كىو 
 أساليب التعلم

أغونج رانلمي ةالك، و  .6
 إةزير، و سري سوةارين:

“Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Mobile 

Learning dan Gaya 

Belajar Visual Terhadap 

Penguasaan Kosakata 

Bahasa Jerman Siswa 
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SMA Negeri 1 Maros” 

أحد ادلتغري ىو اسًتاتيجية 
 التعليم التعاكين

التشابو يف أحد ادلتغري ادلستقل 
كىو التعل م ادلنظ م ذاتيا كادلتغري 

التابع ىو نتيجة تعلم اللغة 
 العربية

ةسيودي وةوكتيونو  .7
 واسفودو:

“Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Kooperatif 

dan Kemandirian Belajar 

Terhadap Hasil Belajar 

Bahasa Arab” 

استخدـ الباحث كاحد  -
 ادلتغري ادلستقل فقط.

طريقة البحث ادلستخدمة  -
 ىي طريقة البحث العالقي

التشابو يف ادلتغري ادلستقل كىو 
 منط أك أسلوب التعلم

 دمحم إهلام: .8

"العالقة بني منط التعلم 
كالسمعي كاحلركي البصرم 

كنتيجة التعلم يف مهارة 
الكالـ مبدرسة ثنائية اللغة 
الثانوية اإلسالمية ابتو 

 ماالنج"
ادلتغري التابع ىو اسًتاتيجيات 

 التذكر
التشابو يف متغري التعل م ادلنظ م 

 ذاتيا
عبم الزهرة لفته عماي  .9

 البمران:
التعلم ادلنظم ذاتيا عالقتو "

 ابسًتاتيجات التذكر لدل
 طلبة ادلرحلة االعدادية"

استخدـ الباحثاف حبث كيفي 
 بطريقة دراسة احلالة

التشابو يف ادلتغري ادلستقل كىو 
 أساليب التعلم

 أيف مشس املل  وةسرع : .91
أتثري األساليب الدراسية "
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)أساليب التعلم البصرم( 
على نتائج الطالب يف مهارة 
الكتابة )اإلنشاء التحريرم( 

ابدلدرسة يف الفصل الثامن 
الصديقية ادلتوسطة 
اإلسالمية سومبري شربوف 

 ")دراسة كصفية(

 هيكل البحث .ح 
أبواب كما  مخسةتتكوف إىل اليت كزلتوايت البحث  ىذا البحث هبيكلكتب يس

 يل:اي
الباب األكؿ: ادلقدمة، يشتمل على خلفية البحث، كأسللة البحث،  .1

كالتحديد االجرائي، كأىداؼ البحث، كأمهية البحث، كفرضية البحث، 
 كالبحوث السابقة، كىيكل البحث.

الباب الثاين: اإلطار النظرم، يشتمل على التعل م ادلنظ م ذاتيا، كأساليب  .0
 تعل م، كتعليم اللغة العربية، كاإلطار التفكريم. الالتعلم، كنتائج 

الباب الثالث: منهجية البحث، يشتمل على نوع البحث كمدخلو، كتصميم  .2
أساليب مجع , ك تمع البحث كعينتو، كالبياانت كمصادرىاالبحث، كرل

 البياانت, كأساليب معاجلة البياانت كحتليلها.
 الباب الرابع: يشتمل على تقدمي البياانت كحتليلها كمناقشة نتائج البحث.  .2
 .على اخلالصة كتوصيات البحث الباب اخلامس: االختتاـ، يشتمل .7


