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مشكالت جعليم مهارة القزاءة وعالحها باملدرضة
الثاهىية إلاضالمية املعارف ضيىجاضاري ماالهق
مطحخلص
 قالخؼؽ جدصل.وال ًمًٌ بؿع الىظس غً خؼؽ الخػلُم الحظىت
غلى ألاؾساض اإلاهصىدة في غملُت الخػلُم ودواقؼ الؼالب ومخابػتهم
 حػلُم مهازة الهساءة جسجبؽ باهظباغ غلم أخس.غلى اإلاشٌالث الخػلُمُت
 اإلاشٌالث في حػلُم مهازة الهساءة جسي مً أوحه.في اللؿت الػسبُت
 مشٌالث حػلُم مهازة الهساءة. الطُما الػالج لهره اإلاشٌالث،مخخلكت
 أال،وغالحها باإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت اإلاػازف طِىجاطازي ماالهو
) اإلاشٌالث اللؿىٍت التي جخظمً غلى جؼبُو جسيُبي الىدى1( :وهي
. والهكص غً بػع الٍلماث، العجص غً قهم اإلاهسوء،والصسف
،واإلاشٌالث ؾحر اللؿىٍت التي جخظمً غلى جىكُر حػلُم مهازة الهساءة
 الدواقؼ الخػلُمُت، خلكُت الؼالب اإلاخخلكت،ئدازة الكصل ؾحر الخام
) والػالج إلاشٌالث حػلُم2( ، الٌكاءة اإلاخخلكت في الكصل،الظػُكت
مهازة الهساءة الري ًهدمه اإلادزطت واإلادزض ًخظمً غلى جصيُل
الؼالب في قصل واخد بٌكاءتهم وخصاةصهم وبؼسٍهت بسهامج الدزاطت
 وبؼسٍهت، و بؼسٍهت ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم،اإلاجمىغُت
الخخؼُؽ والخهىٍم

م

 العالج ملشكالت جعليم مهارة القزاءة،مشكالت الحعليم
Abstract

The success of classroom learning is related to good planning.
Planning can achieve learning objectives, motivate students and
avoid obstacles in the learning process. The researcher found
the learning problem of reading skill in MA Al-Maarif
Singosari, namely: (1) Linguistic problematic consisting of
problem of application of the theory of Nahwu and Sharaf Rule,
the weakness of reading comprehension, and ignoring some
words in the text of reading. Non-Linguistic Problematics
consist of the implementation of learning in the classroom, less
maximal class conditioning, different student backgrounds, the
lack of learning motivation to read, the grouping of learners not
according to ability, the lack of time provided by the school and
the evalution process that does not meet the criteria assessment
of reading skills; (2) The solution to solve the problematics of
reading skill learning at MA Al-Ma'arif Singosari Malang is the
grouping of students according to their ability at the time of
acceptance test of new learners, group learning program,
motivation in the early apperception of learning, planning and
evaluation
Problematic Learning, Learning Solutions in Reading Skill
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Abstrak
Keberhasilan pembelajaran di kelas terkait dengan
perencanaan yang baik. Perencanaan dapat mencapai tujuan
pembelajaran, memotivasi siswa dan menghindari hambatan
dalam proses pembelajaran. Peneliti menemukan problem
pembelajaran keterampilan membaca di MA Al-Maarif
Singosari, yaitu: (1) Problematika Linguistik yang terdiri dari
problem penerapan teori Kaidah Nahwu dan Sharaf, lemahnya
memahami bacaan, dan menghiraukan sebagian kata pada teks
bacaan. Problematika Non Linguistik terdiri dari pelaksanaan
pembelajaran di dalam kelas, pengkondisian kelas yang kurang
maksimal, latar belakang siswa berbeda-beda, lemahnya
motivasi belajar membaca, pengelompokan peserta didik
belum sesuai kemampuan, kurangnya waktu yang disediakan
oleh pihak sekolah dan proses evalusi yang kurang memenuhi
kriteria penilaian keterampilan membaca; (2) Solusi untuk
mengatasi problematika pembelajaran keterampilan membaca
di MA Al-Ma’arif Singosari Malang adalah pengelompokan
siswa sesuai kemampuan mereka pada saat tes penerimaan
peserta didik baru, program belajar kelompok, motivasi di saat
apersepsi awal pembelajaran, perencanaan dan evaluasi.
Pendidikan, Mutu, Redireksi, Reevaluasi
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مقدمة
 قاللؿىٍت اإلاىخجت هي. (receptive)( وما ًٍىن جهبلُتproductive) ومً اإلاهازاث اللؿىٍت ما ًٍىن مىخجت
 قالخػبحر. وحشخمل الخػبحر الخدسٍسي والشكىي غلى الخػبحر الىظُكي وؤلابداعي.مهازة الٌخابت ومهازة الٌالم
 والخػبحر ؤلابداعي ًىهل. لخىظُم خُاتهم ونظاء خاحتهم،الىظُكي ًدهو اجصاُ الىاض بػظهم ببػع
اإلاشاغس وألاخاطِع والخىاػس الىكظُت ئلى آلاخسًٍ بأطلىب أدبي مشىم ومثحر يٌخابت الشػس والتراحم
. وأما اللؿىٍت الخهبلُت هي مهازة الهساءة ومهازة الاطخماع.)1993 والخمثُلُاث والهصص ألادابي (شحاجه
 وال طُما بمازة الهساءة قخدخاج ئلى ًل اإلاهازث في اطدُػاب مهازة اللؿت الػسبُت،وجسجبؽ مهازة بمهازة أخسي
.بالصحُدت
مهازة الهساءة هي مهازة لؿىٍت أطاطُت ًجب أن ٌظخىليها الؼلبت ئلى حاهب مهازة الاطخماع ومهازة
 وتهخم مهازة الهساءة. هره هي حدًس بالؼالب اطدُػابها غىد حػلم اللؿت ألاحىبُت.الٌالم ومهازة الٌخابت
 واطخخدام،باألمسًٍ ألاوُ الىنىف غلى زمىش اللؿت التي جدخىي غلى غالنت اإلاػنى اإلاالةم بالسمص اإلاٌخىب
 والثاوى.َطُام اللؿت ختى ًهدز غلى اهخخاب اإلاكهىم الدنُو واإلاهازة لخكسٍو أصىاث الحسوف وؾحر ذل
ندزة الكهم التي جدخىي غلى اطخيباغ الكٌسة ألاطاطُت في الىص وهي اطخيباغ ألاقٍاز الجصةُت والهدزة
.)2003 غلى الخدلُل والىهد في أزىاء الهساءة وؾحر ذلَ (الخؼُب
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والخػلُم غملُت نام به اإلاػلم للحصىُ غلى الهدف اإلاهسزً .خػلو الخػلُم بالػىامل ًالهدف واإلاىاد
اإلادزوطت وػسم الخدزَع واإلاػلم والىطاةل الداقػت له .والخػلُم يرلَ غملُت نام بها اإلاػلم إلًصاُ
اإلاػلىماث واإلاهازاث ئلى أذهان الخالمُر (ًىىض .)2007
قأصبدذ مهازة الهساءة الهاةمت في بػع اإلادازض واإلاػاهد مػخمدة غلى غسض الٍلماث التي ٌػخبرها
الؼلبت ًلمت حدًدة .وئن الحصىُ غلى ندزة الكهم غىد غملُت الهساءة لِظذ طهىلت .هرا ًدُ غلى أن
بحن مهازة الهساءة وندزة الكهم ههؼت هاةُت .وللحصىُ ئلى جلَ الىهؼت الىاةُت طبل ًمًٌ للؼلبت أن
ٌظلٌها.
ئذا مهازة الهساءة مهمت لدي الؼلبت وؾاًت زةِظُت في حػلُم اللؿت الػسبُت باإلادزطت .قُدخاج مدزطى
اللؿت ًل هاح مً الىىاحى اإلاتربؼت بخػلُم اللؿت الػسبُت خاصت بؼسٍهت الهساءة في الخػلم (مدًىز .)2010
وغلى هرا قان مهازة الهساءة حظاغد الؼلبت ئخظاطهم اللؿىي وجرونهم إلاػاوى الجمل .وغىد حػلُم اللؿت
الػسبُت ماز غلى الثاهىٍت والٍلُت قاالهخمام بهرا حاد بظبب الهظاًا اإلاهملت غلى اإلاظخىي الظابو ،ختى لم
جصل ئلى الحل الصحُذ ،ولم ججس للػثىز غلى الظبب السةِس ي لها .ئغخمادا غلى هرا ًمًٌ الخماض الحلىُ
لهره اإلاشٌالث مً خالُ ؤلاخاالث مً الؼالب واإلاػلمحن .وٍمًٌ الاػالع غلى اإلاشاًل مً خالُ اإلاساخل
ألاولُت في شٍل جدلُل الظسوف التي جخػلو بالهظاًا وال جهاُ لها اإلاشٍلت الحهُهُت ،وئذا جخدهو هره
اإلاشٍلت قهي اإلاشٍلت التي أصبدذ غهبت أطاطُت لخػلُم اللؿت الػسبُت .وحسث هره اإلاساخل للػثىز غلى
اإلاشٍلت الحهُهُت ختى ًٌدظب الػالج لها (.)Saidu 2006
في الىانؼ ًل الؼالب لهم الكسم بحن الىاخد وألاخس مً حاهب اإلاادي ،والػهلُت ،وطبل الاطخجابت أو
حػلُمهم ألاشُاء الجدًدة .وفي طُام الخػلُمً ،ل الؼالب لهم مصاًاهم وغُىبهم في اطدُػاب الدزض
( .)Asrori 2008قالؼالب ًىاحههم اإلاشاًل في دزاطتهم ،ومثلها في جؼبُو جسيُبي الىدى والصسف خُىما أمس
اإلادزض ػالبا أن ًهسأ الىص الػسبي أزاء الدزاطت ،والعجص غً أداء اإلاػنى ،قمثل أخس غىدما ًترحم الؼالب
الىص الػسبي ئلى اللؿت ؤلاهدوهِظُت ؾحر مىاطب بما ًسجى في الىاص .وهرا هى أًظا ًخىاقو بخػلُم مهازة
الهساءة التي لديها مشاًل الخػلُم .والهظاًا اإلاهملت في البداًت أطاض للبؼئ الجاد غىدما ججسي في
اإلاظخىي الػلُا مً الخػلُم الثاهىي والخػلُم الػالي .وٍيبغي وحىد الػالج لهره اإلاشٌالث ،قُدصل غلى
مهازة الهساءة الػالج الصحُذ غنها.
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بىاء غلى هره اإلاشٌالث ،أدي الباخث اإلاالخظت غلى غملُت حػلُم اللؿت الػسبُت في الهظم الػاشس
 2باإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت اإلاػازف طىجاطازي ماالهو مً خالُ اإلاالخظت واإلاهابلت اإلاباشسة مً أحل
الحصىُ غلى الىخاةج اإلاسطُت.

مىهج
يهدف هرا البدث هُل الىصل الػمُو غً مشٌالث حػلُم مهازة الهساءة باإلادزطت الثاهىٍت
ؤلاطالمُت اإلاػازف طىجاطازي ،وهُل الىصكُت بشٍل الٍلماث اإلاٌخىبت و الىزُهت التي ًالخظها الباخث يما
ًان .و قُه اطخخدام اإلاىهج الىصكي الٌُكي لُبحن الباخث اإلاشاهداث اإلاىاطبت بخصُحر شيئ إلاىطىع هدقا
ئلى وصل ألاشُاء غً ػسٍو قهم اإلاػاوي واإلاظاهس الظاهسة .يما ناُ مىلُىهج اإلادخل الٌُكي ٌػنى هى
الشيئ مً ئحساء البدث الري ًدصل به البُاهاث الىصكُت بىحىد مسانبت الٍلمت واإلاشاهدة .وبػبازة
أخسي نىُ بىؾدان وجاًلىز أن اإلاىهج الٌُكي ئحساء البدث الري ًدصل غلى حمؼ البُاهاث الىقصُت
طىاء ًاهذ يخابت أو لظاها مً ؤلاوظان والكػل(.)Moleong 2007
واطخخدم الباخث هرا اإلاىهج الٌُكي جكهُما وجكظحرا إلاػاوى في الىانؼ وغملُت الخػلُمُت جازٍخُا
وطُانُا .وغىدهم هرا اإلادخل ًىحه في ألازطُت والىكظُت ًامال وجاما .لرلَ ال ًجىش غصلت الىكظُت
واإلاىظمت في الكسطُت بل ًىظس مً الٍاملت والخامت أًظا ( .)Arikunto 2010زم ًبدث الباخث في الحهاةو
التي جخػلو بمشٌالث حػلُم مهازة الهساءة في الهظم الػاشس  2باإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت اإلاػازف
طِىجاطازي ماالهو .ئطاقت ئلى حاهب ألاخسً ،يبغى غلى الباخث أن ًدظس في اإلاٍان لٍي ًدصل غلى
جكاطحر الىصل الحهُهي.
مكان البحث
مٍان البدث اإلاخخاز قُه هى اإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت اإلاػازف طىجاطازي ماالهو في الهظم
الػاشس  2واخخُاز هرا اإلاٍان ألداء البدث بأطباب زةِظُت هي )1 :ئن هره اإلادزطت ئخدي اإلادازض
اإلاشهىزة في والًت طىجاطازي ماالهو التي ججسي قيها غملُت حػلُم اللؿت الػسبُت خاصت في مهازة الهساءة؛
 )2ئن هره اإلادزطت مشهىزة باإلاخخسححن الرًً ٌظخؼُػىن نساءة الٌخب الػسبُت؛  )3ئن هره اإلادزطت
مشهىزة باإلادزطت الظالقُت التي جهدم غلى نساءة الٌخب الػسبُت الطُما الهظم الػاشس .2
مصادر البياهات
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ومصادزها حشخمل غلى حمُؼ اإلاػلىماث وألاخباز التي جىحد مً مصادز البُاهاث .يما ناُ طىهازػا
ئن البُاهاث حشٍل بسهاها لػالج مشٌالث البدث ( .)Sunarto 2001وغىد لىقىهد مصادز البُاهاث في
البدث الٌُكي مأخىذة مً ألانىاُ وألاخىاُ .وجدخل قيها أهىاع البُاهاث ؤلاطاقُت مثل الىزاةو واإلاالخظت
واإلاهابلت .طىاء ًان جدصُلها بىطُلت اإلاباشسة بحن الباخث والؼلبت ومدزض اللؿت الػسبُت .قمصادز
البُاهاث اإلاهصىدة هىا )1( :مصادز البُاهاث السةِظُت هي التي خصلذ قيها البُاهاث ( Sukandarramidi
).n.d؛ ( )2مصدز البُاهاث الثىاوٍت .هى مصدز البُاهاث الثاهُت بػد مصدز البُاهاث السةِظُت ( Bungin
.)2001
أضلىب حمع البياهات
اطخخدم الباخث زالر ػسم مىاطبت لجمؼ البُاهاث غً مشٌالث حػلُم مهازة الهساءة وغالحها .وهي:
( )1اإلاالخظت وهي وطُلت ٌظخخدمها ؤلاوظان الػادي في ايدظابه لخبراث واإلاػلىماث خُث ًجمؼ الخبراث
مً خالُ ما ٌشاهده أو ٌظمػه(حابس ).n.d؛ ( )2اإلاهابلت اإلاخػمهت ،وهي الؼسٍهت الػملُت لجمؼ البُاهاث
بىطُلت ألاطئلت وؤلاحابت بحن الشخصحن قأيثر في مجلع واخد مىاحه .وجىهظم اإلاهابلت غلى زالزت أنظام:
( )1اإلاهابلت الحسة هي ال خمل الظاةل ئزشاد ألاطئلت في غمله؛ ( )2اإلاهابلت اإلاىظمت هي خمل الظاةل ئزشاد
ألاطئلت في غمله؛ ( )3اإلاهابلت الحسة واإلاىظمت هي التريُب بحن اإلاهابلت الحسة واإلاهابلت اإلاىظمت ( Arikunto
.)2010
أضلىب ثحليل البياهات
غسقه قاػىن ( ) Fatonبػملُت جيظُو البُاهاث وجسجُبها غلى صُؿت الؼسٍهت اإلاػُىت .زم ًأيده لٍي
مىلُىهج جدلُل البُاهاث بػملُت حشٌُل البُاهاث وجسجُبها خظب الشٍل أو الصُؿت اإلاػُىت ختى جظهس
صىزة مػُىت ( .)Moleong 2007وجدلُل البُاهاث في البدث وشاغ مهم حدا وٍخؼلب الدنت الػمُهت غً
الخكاطحر مً الباخثحن .وهى غملُت مظخمسة ًخؼلب الخكٌحر اإلاظخمس وػسح ألاطئلت الخدلُلُت ،والٌخابت،
واإلاالخظت اإلاخخصسة غلى ػىاُ البدث( .)Crewell 2013وهرا ًجسي غىد جخؼُؽ اإلاشٍلت وجصسٍدها
وئحساءاتها في مُدان البدث ختى غملُت يخابت البدث .ولًٌ في البدث الٌُكي الىصكي جخصُص
الخدلُالث خحن ًجسي غملُت البدث وحمؼ البُاهاث.
قان ػسٍهت حمؼ البُاهاث وػسٍهت جدلُلها ال ٌظهل قصالها بل ػسٍهت حمؼ البُاهاث وجدلُلها ججسي
مػاً ،مػنى الباخث أن جدلُل البُاهاث ًيبغى غملها مؼ حمؼ البُاهاث زم ٌظخمس الخدلُل بػد جمام حمؼ
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البُاهاث ( .)Gunawan 2013وبخلَ اليشاػاث اإلارًىزة ًىن البُاهاث مً البدث الٌُكي الىصكي ؾالبت
مىدشسة ،قُيبغي جبظُؼها ًي جكهم بالظهىلت.
الحثليث
بحن دًني أهدزٍان )ٌ (Deni Andriyanظخخدم الباخث الخثلُث لخصحُذ البُاهاث .وبمػنى أخس
الخثلُث هى جصحُذ البُاهاث بؼسٍهت أخسي جيخكؼ هخاةج اإلاهابلت غلى اإلابدىر .وٍجسي الخثلُث باطخخدام
الخهىَُ اإلاخخلل وهى اإلاهابلت واإلاالخظت والىزاةو ،وٍٍىن الخثلُث شاةدا في البُاهاث (.)Moleong 2007
قػىد وظىجُىن ( )Nasutionالاطاقت ئلى هرا الخثلُث ًمًٌ ان ًٍىن مكُده أًظا للخدهُو في صحت
جكظحر البُاهاث ( .)Nasution 2003دًجزًً مىلىوـ ًمحز الخثلُث ئلى أزبؼ مً خالُ الاطخكادة مً اطخخدام
اإلاصادز وألاطالُب والىظسٍاث الخاصت باإلادههحن .في هرا البدث ،قمً أزبػه أهىاع مً الخثلُث ،البدث
اطخخدم الامخدان مً خالُ الاطخكادة مً اإلاىازد .الخثلُث غً ػسٍو اإلاصادز ًهازن و ًدهو مً وزاء
دزحه الثهت اي اإلاػلىماث اإلاٌدظبت مً خالُ الىنذ وألاداواث اإلاخخلكت في البدث الٌُكي يما ناله
الباجىن (.)Paton
أما باليظبت للثهت لخدهُو ذلَ ،زم اجخرث الخؼىاث الخالي )1( :اإلاهازهت بحن بُاهاث اإلاالخظت وهخاةج
اإلاهابلت؛ ( )2مهازهت ما ًهىله الىاض في الػام مؼ ما ًهاُ مجسدا؛ ( )3مهازهت ما ًهىله الىاض غً خالت
البدث مؼ ما ًهىله في ًل ونذ؛ ( )4اإلاهازهت بحن الظسوف ومىظىز شخص ما مؼ آزاء اإلاجخمؼ وآزاء مً
ًخخلل الكئاث؛ ( )5اإلاهازهت بحن هخاةج اإلاهابالث مؼ مدخىٍاث الىزاةو.
قأما جصحُذ البُاهاث في هرا البدث ًجسي غلى خؼىجحنً )1( :هسأ و ًؼالؼ الباخث البُاهاث
اإلادصىلت ًاقت بأطاض أدلت اإلاهابالث؛ (ً )2ؼالؼ وٍخريس الباخث البُاهاث اإلادصىلت ًاقت بأطع أدلت
اإلاالخظاث.

هحائج
مشكالت جعليم مهارة القزاءة
ئن غملُت الخػلُم جمًٌ أن جىصل بخؼؽ جىكُد الخػلُم .أما اإلاشٌالث اإلاىاحهت غىد جىكُر حػلُم
مهازة الهساءة هي هُئت الكصل و جسيحز الؼالب غلى اإلاىاد اإلاكصلت .هىاى غىامل أخسي جإزس غلي هره
اإلاشٌالث الػامت .اطخخدام الىظام الكصلي ؾحر اإلاخجاوع ،قٌكاءة الؼالب لم جًٌ في مجمىع واخد
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بؼبُػت واخدة .ئذ احخمؼ الخبُػت اإلاخىىغت في مجمىع واخد .يما احخمؼ جبُػت الؼالب بالػسبُت مؼ الؼالب
بالخبُػت ألاخسي .قهرا طبب في خىاحص جىكُد حػلُم مهازة الهساءة قُه .ولًٌ هره الظىاهس جمٌىىا أن ههىُ
الشٌس ئلى اإلاػهد ؤلاطالم الري ًهؼ حىاهب هره اإلادزطت .ومػظم الؼالب ٌظٌىىن في اإلاػهد  %70جهسٍبا.

في ثقىيم مهارة القزاءة
أطاطا غلى اإلاالخظت ،قػملُت الخهىٍم التي نام به اإلاػلم جىحد اإلاشٌالث ،ولًٌ هره ألامس ند ًمًٌ
الخؿلب غلى خلها وند ًمًٌ ؤلاهماُ غليها .قالخهىٍم بشٍل نساءة الىص بؿحر خسيت في أخس الٍلمت لُخدزب
الؼالب جخبُو الترايُب .قخٌىىلُجُا ند ًٍىن مىاحها وند ًٍىن الخهدًم أمام الكصل .باطخخدام KKM
ألاغلى ٌػني  80في مادة الػسبُت وألنها مً اإلاىاد السةِظُت في الهظم الػاشس  2في اإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت
طىجاطازي ماالوـ مدزض ًإدي ئغادة الامخدان لٍل ػالب لم جلخهي نُمخه الحد ختى جصل ئلى الهُمت
الهصىي .ئذا ًان الؼالب الرًً ال ًىجحىن في الامخدان قاإلغادة غليهم واحب ختى هالىا الىدُجت
الىاجحت.

في الدوافع على جعلم مهارة القزاءة
حػلم اطخػماز اللؿت ألامُت هى شيئ مهم حدا في خُاه الىاض .ألنهم ٌػخمدون غلي اإلاهازاث اللؿىٍت
اإلا دخاحت ئلى خُاتهم وٍمًٌ أن جٌظب السؾباث .يرلَ ئن ًاهذ أخىاُ هكظهم ؾاطبت أو طػُدة وهٌرا
ٌػسقها ألاخسونً .ل ما ًمًٌ مػسقتها غىدما ٌػبر الىاض باللؿت الصحُدت .ئن مادة اللؿت الػسبُت مادة
زةِظُت في هره اإلادزطت ،قلرلَ ًيبغي غلي أن همازض اللؿت الػسبُت وجدخلها مهازة الهساءة .وهرا ًدُ غلى
أن داقؼ حػلم مهازة الهساءة طػُل.

ثطبيق الىحى والصزف
نساءة ألادب باللؿت الػسبُت ًخؼلب مجمىغت مً الهىاغد أو الىدىٍت التي ًخم حػُُنها (نىاغد اللؿت
الػسبُت) .الهىاغد التي جخٍىن مً نىاغد الصسف ونىاغد الىدى مكُدة للؿاًت في جددًد الجملت التي ال
شٍل لها أي بدون الحسًاث .غلي طبُل اإلاثاُ ًلمت في ًلماث جخٍىن مً  5أخسف ،زم الحسف ألاوُ ئلى
الحسف السابؼ هي وظُكت الػلىم الصسقُت ،وأما الحسف ألاخس هى وظُكت الػلىم الىدىٍت .الخالي غلي خد
طىاء الػلىم التي حشحر ئلى اطخخدام اللؿت الػسبُت بشٍل حُد  ،بىاء غلى ذلَ قان هره ألامىز أي نىاغد
الصسف والىدى لها أزاز في قهم مظمىن مدخىي ألادب الػسبي ولِع قُه الخباض .وٍخؼلب قهم اإلاهسوء
باجهان اإلاكسداث.
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قالػىصىزان اللران طبو ذيسهما ًمًٌ للمخػلمحن أن ًخخرواها أي ٌػلمىها ئلى الؼالب بػمُو
لٍُىهىا نادزًٍ غلي ئغؼاء شٍل صحُذ في هص الهساءة وٍمًٌ أن ًكهمىه أًظا .وأهه ًىاطب الخػبحر غً
الؿسبُحن الرًً ًهىلىن أن الػسب لصمتهم الهىاغد زم ًهدزون أن ًهسؤوا الىص الػسبي صحُدا ًان وقهما.
غلى السؾم ،أن حػلُم مهازة الهساءة في الهظم الػاشس  2ججد جلَ اإلاشٌالث الثالر .هظسٍت ًاهذ أم
جىكُدًت وطُؼسة غلى دواقؼ قهم الىصىص التي ال جصاُ اإلاشٌالث.

فهم املقزوء أو عجش الطالب عً أداء املعنى
ئخدي اإلاىاد الخػلُمُت هي اللؿت الػسبُت التي ًصػب بها الؼالب قهما مهسوةُا ،بظبب صػىبت
جدلُل ؤلاغساب وجسجِب اإلاىطىع ،والتريُب بحن اللؿت الػسبُت مؼ الجمل في يثحر مً ألاخُان اخخلكذ باللؿت
ؤلاهدوهِظُت .زم جخخلل خلكُت الؼالب ،ومػظم الؼالب ما شالذ جخازس بلؿت ألام أي ئهدوهِظُت ختى الححن
وال ًمٌىىن أن ًكهمىا بشٍل صحُذ .وبصٍادة مادة الترحمت اإلاىحىدة ئلى جسحمت ؤلاهدوهِظُت ذلَ الكهم ال
ًهدز الؼالب أن ًترحمىا بشٍل صحُذ.
بىاء غلى هدُجت اإلاالخظت ،دلذ ئلى أن اخخبازا شكىٍا لها مشٌالث التي ًىاحهها الؼالب .اإلاشٌالث
هىا وطؼ الحسيت في أواخس الٍلماث أي ؤلاغساب لهم مشٌالث مهمت .يهساءة الٍلمت الىاحبت بالٌظسة في
أخسها هم ًهسؤون بالكخدت .مثل "مهىة محمد مدرص" هم ًهسؤون لكظ الداُ في الٍلمت مدمد بظمت،
بل جلصم خسيخه بٌظسة ألهه مظاف ئلُه .واإلاشٍلت ألاخسي ٌػني الباخث في جسحمت الجملت اإلاكُدة ،مثل
"ًشرع الفالحىن الزس في املشرعة" وهم ًترحمىن ِب  .menanam petani padi disawahبل الصىاب
 .petani menanam padi disawahئذ أمس اإلاػلم الؼالب أن ًسانبىا جسحمتهم ،هم ٌػلمىن أن جسحمتهم ؾحر
صحُذ.

الخطأ في ضبط الكلمات
الخىف في حػلم اللؿت ند ًصِب ئلى مخػلميها ئهجُلحزًت ًاهذ أو غسبُت .يما وصكه الؼالب في الهظم
الػاشس " 2ئن أخىف الخؼأ في جؼبُو الترايُب في هص الهساءة" .هرا بظبب غىامل غلم الىكس ي
والدشجُؼ لٍل ػالب .لرلَ طبب هرا الخؼأ في الدزاطت ًان شاتػا .ومً هخاةج اإلاالخظت وحد بػع
الؼالب ًصػبىن أن ًهسؤوا أواخس الٍلماث أي ؤلاغساب ألنهم ًىهصىن مً الهىاغد الىدىٍت والصسقُت.
قمً هخاةج اإلاالخظت قالؼالب ًخاقىن أن ًؼبهىا جسيُب الىدى في أخس الٍلماث ئذا ًاهذ نساءتهم خؼأ.
قهرا طبب بؼئهم في الهساءة.

القفش عً بعض الكلمات
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ند تهخمل بػع الجىاهب اإلاخػلهت باإلاكسداث التي ال حػلمها في مػنى مػحن .وصدم الهىُ هرا غىدما
ًالخظ الباخث في الكصل والىظسٍت التي ندمها الباخث .قهره الظىاهس أي اإلاشٌالث ند أصابذ ئلى ًل
مً الؼالب الرًً ًخػلمىن اللؿت .وبػع الؼالب ًهسؤون الىص الػسبي أمام الكصل والباخث ٌظخمؼ
صىتهم قُجد الباخث بػع الٍلماث ؾحر اإلاهسوءة بظبب ال ًهدزون أن ًىنػىا الحسيت في الٍلمت .قهرا
الظبب مً طػل يكاءة الصسف.

هقصان الىقت للقزاءة
مهازة الهساءة جدخاج ئلى الاهخمام والىنذ مساث ئذ ًسٍد الؼالب ئجهان اللؿت .وقظال غلى ذلَ،
جدخاج ئلى قترة ػىٍلت ،لرلَ اطخخدام الىنذ ًيبغي غلُه يكاءة ،وٍجب ذلَ الاطخخدام خظً اإلاىنخت
في الدزض ختى ال ًٍىن الؼالب مخُبحن في دزاطت مهازة الهساءة .والىنذ اإلاىنخت إلاادة اللؿت الػسبُت مً
وشٍس الشإون ؤلاطالمي هالذ أزبؼ خصاث أطبىغُا .ولًٌ ،في هره اإلادزطت أغؼذ ئزىا طاغاث قهد .ألن
اإلاىاد اإلادلُت في هره اإلادزطت يثحرة حدا ،قلرلَ مً حهت اإلادزطت جىهص الىنذ إلاادة اللؿت الػسبُت .قمً
هىا ظهسث أن الىنذ للهساءة ًىهص أًظا.

ثصييف الطالب
ئخدي ؤلاطتراجُجُاث التي جدغم الىجاح في الخػلُم هي زبؽ الؼالب بخبُػتهم .وئذا ًمًٌ أن ججػل
هره ؤلاطتراجُجُت ونذ الهبىُ قاجخاذ ؤلاحساء للخػامل مؼ الحىاحص الخػلُمُت الىانػُت أصؿس مدخاحت.
ومً جىاةج اإلاهابلت مؼ مدًس اإلادزطت ومػلم اللؿت الػسبُت أن الاخخباز لدخىُ اإلادزطت أوُ مسة نساءة
الهسءان ويخابخه قهؽ .ومما ًدُ غلى هدُجت اإلاالخظت أن بػع الؼالب ال ًخػاوهىا وال ًداقػىا بػظهم
بػظا.
والخالصت اإلاىنخت مً وصل الظىاهس الخػلُمُت أي مً هخاةج اإلاهابلت والخالصت والىزاةو التي
وحدها الباخث أن اإلاشٌالث لِظذ مً غىصىز هكظه بل اإلاشٌالث جدخىي غلى ًل مً الػىاصس
الخػلُمُت .قدصل هرا البدث غلى أن مً مشٌالث حػلُم مهازة الهساءة في الهظم الػاشس  2باإلادزطت
ؤلاطالمُت اإلاػازف طِىجاطازي ماالهو هي اإلاشٍلت في جىكُر مهازة الهساءة وخىاحصه ،و اإلاشٍلت في جهىٍم
مهازة الهساءة ،واإلاشٍلت في الدواقؼ غلى حػلم مهازة الهساءة ،واإلاشٍلت في جؼبُو الىدى والصسف في الهساءة،
واإلاشٍلت في قهم اإلاهسوء ،واإلاشٍلت في الخؼاء في ظبؽ الٍلماث ،واإلاشٍلت في الهكص غً بػع الٍلماث،
واإلاشٍلت في ههصان الىنذ للهساءة ،واإلاشٍلت في جصيُل الؼالب.
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عالج هذه املشكالت

البرهامج مً حهة املدرضة
قمً حهت اإلادزطت بسامج حػلُمُت ًىظمها مدًس اإلادزطت واإلادزطىن بدُث الؼالب الرًً واحهىا
اإلاشٌالث أو الحىاحص التي جمٌىذ مخابػتهم هرا البرهامج ،وٍمًٌ جصيُل الؼالب الجدد في الكئاث
اإلاىاطبت بهدزاتهم في قصل واخد .والبرهامج هي يما ًالي :
ألاوُ :جخُحر الؼالب الجدد جصيُكا باخخباز نساءة الهسءان في قصل واخد وٍمًٌ أن ججمؼ ػالبا
بهدز جبُػتهم .وبىاء غلى هرا اإلادزطت جسي أًما الؼالب ٌظخؼُػىن باللؿت الػسبُت وباالهظباغ ألاخس .ويما
ناُ مدًس اإلادزطت :طِبدأ مً هرا الػام البرهامج الاخخبازي جصيُكا للؼالب في قصل واخد بهدز غهىلهم
أي ندزتهم لػالج اإلاشٌالث الخػلُمُت .وهره الحالت جدُ غلى طبب اإلاشٌالث الخػلُمُت ػىاُ الصمان في
اإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت اإلاػازف ماالهو.
والثاوي :صىػذ اإلادزطت بسامج الخػلم (الدزاطت اإلاجمىغُت) بػد اهتهاء ألاوشؼت الخػلُمُت لٍل
اإلاىاد الدزاطُت ،ولِظذ اطخثىاء أًظا اإلاادة الػسبُت .وهرا البرهامج للؼلبت الرًً الٌظخؿىىن الحىاحص
والػالج في حػلمهم .للؿت الػسبُت هىاى مجمىغاث دزاطُت مػا بػد حػلمهم في الكصل نساءة ًاهذ أو يالما
أو يخابت .والدزاطت اإلاجمىغُت هي البرهامج للؼالب اطخهالال في حػلمهم .ند ال ًصاُ الؼالب الرًً ًجُإون
ئلى اإلادزطت زم ٌػىدون ئلى دًازهم دون الاخخالغ والدزاطت مؼ أصدنائهم لحزداد غلمهم .وًل شخص
مخخلكت جبُػاتهم ولًٌ بىحىد الدزاطت اإلاجمىغُت ًمًٌ أن جبادُ أزاءهم .الرًً ًسحػىن طازغا ئلى
دًازهم بػد أن ًدزطىا قاألن لصم غليهم أن ًدبػىا البرهامج وهى مإيد للؼالب ًىالىن هدُجت الاخخباز ألادوى
غلى خد ما.

البرهامج مً حهة املعلم
ًدقؼ مػلم اللؿت الػسبُت ئغؼاء الخىحُه الجُد داةما ،ئما الداقؼ لخػلم اللؿت الػبُت وحشجُؼ
إلامازطت مهازة الهساءة ممكسدا ًان الؼالب أو مجمىغُا ،وألن بالهساءة طُكخذ باب أغالم الػلىم ألاخسي.
ألاوُ :ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم .شسع اإلاػلم حػلُم مهازة الهساءة باغؼاء الدواقؼ الحظىت
للؼلبت .ودواقػه أن ًأمس الؼالب أن ًخػلمىا اللؿت الػسبُت ألنها لؿت دًً ؤلاطالم ،لؿت الهسءان ،لؿت
إلاكاجُذ الػلىم الشسغُت ؤلاطالمُت .وًان ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم مهمت لدي الؼلبت .وغلى السؾم،
قكي اإلامازطت الػملُت قان ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم لِظذ طهلت .قالصػىبت هىا لِظذ بظبب
غدم ئجهان اإلاػلم غلى ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم قهؽ ،ولًٌ بػع اإلاػلمحن ًظىىن أن ؤلادزاى
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بالترابؽ في بداًت الخػلُم ًإزسها صؿحرا ،ولرلَ ،نل اإلاػلمىن ًإدون ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم
غىد دخىُ الكصل .ومً هخاةج اإلاالخظت أًظا ،داُ غلى أن اإلاػلم ًإحي ؤلادزاى بالترابؽ نبل حػلُمه مادة
مهازة الهساءة.
والثاوي :جخؼُؽ الخهىٍم .وأغلً اإلادزض نبل جىكُر الاخخباز ألاطبىعي لِظخػدد الؼالب أهكظهم
ًهدزون غلى ئحابت ألاطئلت الصحُدت ختى هالىا الىدُجت ألاغلى ختى الًٍىهىا مػادًً بظبب الاخخباز
الكجئي .قالىظام هىا ليهخم الؼالب دزاطتهم ولُجتهدوها .والخالصت اإلاإنخت مً وصل الظىاهس الخػلُمُت
أي مً هخاةج اإلاهابلت والخالصت والىزاةو التي وحدها الباخث أن الػالج الري ًهدمه اإلادزطت واإلاػلم هى
جخُحر الؼالب الجدد جصيُكا في قصل واخد ،وصىػذ اإلادزطت بسامج الخػلم (الدزاطت اإلاجمىغُت)،
ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم جخؼُؽ الخهىٍم.

مىاقشة
وقها لىالًت الالةدت الحٍىمُت زنم  19طىت  2005غً مػاًحر التربُت الىػىُت التي الشمتها اليشأة هي
الػملُت اإلاىخدة .الػملُت اإلاىخدة هي اإلاػاًحر الىػىُت اإلاخػلهت بدىكُر وخدة الخػلُمُت لخدهو يكاءة
اإلاخخسححن الىاجححن .وجخظمً الػملُت اإلاىخدة غلى الحد ألادوى مً مػاًحر غملُت الخػلم في وخدة الخػلُم
الابخداتي والثاهىي في حمُؼ أهداء ألازاض بالجمهىزٍت ئهدوهِظُا .وهره الػملُت جىؼبو غلى مػاًحر الخػلُم
الابخداتي والثاهىي في السطمي ،ئما غلى الىظام أو ئما غلى اإلاجمىغت مً هظام الهسوض الدزاطُت .وحشمل
الػملُت اإلاىخدة غلى الخخؼُؽ لػملُت الخػلم ،والخىكُر لػملُت الخػلم ،وجهىٍم هخاةج الخػلُم ،وئشساف
غملُت الخػلُم لخىكُر غملُت الخػلم قػالُت ًاهذ أو يكاءة.
قػملُت الهساءة غلى أنها غلىم مػسٍكُت وال ًمًٌ ألخد أن ًىٌس غليها .هرا اليشاغ يثحرة مصاًاها،
غلى ألانل هي الظهىلت أن ٌػملها في أي ونذ وفي أي مٍان دون أن ًسجبؽ باإلاٍان والصمان .وجىؼبو هره
الحالت غلى حمُؼ اللؿاث في الػالم ،وخاصت في ألادب الػسبي .وحػخهد الػسبُت ختى جٍىن لؿت غلمُت .وهي
مكخاح لٌشل واطخٌشاف الػلىم والحظازة الػسبُت ؤلاطالمُت .وقظال غً ذلَ قان محزة اللؿت الػسبُت
جصدادث بسغاًت الحكظ غلى ههاء الهسآن .حماُ لؿخه ال مثُل لها ولِع هىاى مً ندز غلى أن ًإحي بمثله.
وناُ هداًت هىز وخُد أهه ًريس حػلُم اللؿت الػسبُت في ئهدوهِظُا له اإلاشٌالث قظبب هره
اإلاشٌالث غلى أزبػت غىامل )1( :غامل اللؿت هكظها؛ ( )2الػىامل الاحخماغُت؛ ( )3الػىامل الىكظاهُت؛ ()4
الػامل التربىي ( .)Wahid 1988وَظدىد الباخث الىظسٍت التي ندمها هاهداؽ شسٍل هداًت في بدثه ختى
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ًمًٌ أن ٌظخخدمها الباخث في هره اإلاىانشت ،وهي جصىل اإلاشٌالث اللؿىٍت ئلى زالزت أحصاء )1( :الػىامل
اللؿىٍت هكظها؛ ( )2الػىامل مً الخدزَع؛ ( )3الػىامل الداقػت بدغم الخػلُم(.)Hidayat 2012
مشكالت جعليم مهارة القزاءة فيه

املشكالت اللغىية
حػلُم اللؿت الػسبُت له اإلاشٌالث الطُما في مهازة الهساءة .واإلاشٌالث مً هكع اللؿت حظمى
باإلاشٌالث اللؿىٍت ،وأما مً مً داخل اللؿت قهي حظمى باإلاشٌالث ؾحر اللؿىٍت .قاإلاشٌالث اللؿىٍت التي
وحدها الباخث في الهظم الػاشس  2يما ًلي )1( :اإلاشٍلت في جؼبُو جسيُبي الىدى والصسف أو الخؼأ في
طبؽ الٍلماث؛ ( )2اإلاشٍلت في قهم اإلاهسوء؛ ( )3اإلاشٍلت في نكص بػع الٍلماث.
مً الجلى أن اإلاشٌالث التي ًىاحهها الؼالب في الهظم الػاشس  2اإلاشٍلت في جؼبُو جسيُبي الىدى
والصسف أو الخؼأ في طبؽ الٍلماث غلى هص الهساءة الػسبُت بظبب الؼالب الًمازطىن وٍخاقىن الهساءة
غادة .ئطاقت غلى ذلَ ،يثرة أبىاب الصسف والىدى حظببهم بؼُئت غلى جؼبُهها.
وفي مشٍلت قهم اإلاهسوء ،مػاوى شاملت مخىىغت قخخخلل باللؿت ؤلاهدشهِظُت .حػدد اإلاػاوى الحهُهُت
واإلاجاشٍت في الػسبُت حػؼي اإلاخاغب ئلى الؼالب غىدما ًكهمىنها وٍترحمىنها ئلى اللؿت ؤلاهدوهِظُت .وفي
مشٍلت نكص بػع الٍلماث ،ئذ مهازة الهساءة جخؼلب بهساءة طسَػت قكيها بػع الٍلماث اإلاهملت التي
جصػب الؼالب مػنى .وٍسبؽ الباخث في هرا الخدلُل بحن مشٌالث حػلُم اللؿت الػسبُت الػامت وبحن
مشٌالث حػلُم مهازة الهساءة خاصت.

املشكالت غير اللغىية
ألاول :املشكلة الاححماعية
وهي خلكُت الؼلبت اإلاخخلكت (جىقُو  .)2000وَظهل اإلاخخسحىن مً اإلادزطت الابخداةُت ؤلاطالمُت
غىدما ًخػلمىن مهازة الهساءة ألنهم ًخػسقىن اللؿت الػسبُت ندًما .حاهبا غلى ذلَ ،الؼالب ٌظٌىىن في
اإلاػهد ؤلاطالمي لهم اإلاصاًا في مهازة الهساءة وٍمازطىن نساءة الىص الػسبي ًل ًىم في مػهدهم .قهره
الىناتؼ حظبب ئلى بؼُئت الخػلُم في الكصل وٍخخلل هرا ألامس باإلاظخخسححن مً اإلادزطت الابخداةُت
الحٍىمُت .ختى جهاُ خلكُت الؼالب والبِئت الاحخماغُت جإزس ئلى يكاءة مهازة الهساءة.
الثاوي :املشكلة الىفطية؛
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الدواقؼ التربىٍت جإزس ئلى طحر الخػلُم ،قالؼالب لهم الدواقؼ حظهلىا الههُاد غملُت الخدزَع الػسبي
في الكصل .قمشٍلت هره جصِب ئلى الؼالب في الهظم الػاشس  2مادة مهازة الهساءة .وبػظهم ًريسون
الدواقؼ جددد ئلى اجباع الخػلُم قهؽ لِظذ لهم الدواقؼ جداقػهم ئلى وشُؽ الخػلم .وقظال غلى ذلَ،
بػظهم ًٌسهىن مهازة الهساءة بظبب صػىبت الترايُب وجؼبُهها في هص الهساءة .وهرا ًدُ غلى أن
دواقػهم خكُكت وطػُكت.
والخجمُؼ هى مجمىغت مً اإلاخػلمحن غلى أطع خصاةصهم( .)Imron 1989وٍجب جصيُل هره
الخصاةص لٍي جٍىن في هكع الحالت .ومً وحىد هره الشسوغ مخككت مً مىذ الخدمت غليهم .هى
مشترى بالشبَ .ومً اإلاداطس ناُ ئلى أن جصيُل الؼلبت غهد بهدف الخمٌحن مً جىكُر أوشؼت الخػلُم
والخػلم في اإلادازض بؼسٍهت طلظت ومىظمت وٍمًٌ أن جدهو أهداف الخػلُم التي جظاف.
ويما طبو ذيسه ،قان الخجمُؼ لِظذ مهصىدة مً ؾحر أحل اإلاخػلمحن ،ولٌنها تهدف ئلى مظاغدتهم
غلى أن ًٍىهىا نادزًٍ غلى الخؼىٍس ندز ؤلامٍان .وئذا لم ًخم اإلاهصىد به مً جصيُل هره الاغتراطاث
قان اإلاخػلمحن بالخالي ال ًدخاحىن ئلى جصيُكهم أو ئلى الهُام برلَ.
ًل اإلاخػلمحن ندزة و ػابؼ ،هىاى بػع ألاشُاء مالخظت إلاػسقت الاخخالقاث بحن ألاقساد مً خُث
الخػلم .غلى ألانل طذ اخخالقاث قسدًت لدي الؼلبت ،وهي جؼىٍس الكٌسٍت ،اإلاهازاث اللؿىٍت ،وخلكُتهم،
وأطلىب الخػلم ،واإلاىاهب واإلاصالح ،والشخصُت ( .)Sudjana and Rivai 2007قىحىد جصيُل اإلاخػلمحن
طٍُىن طهال قىزا .ألنهم لِظىا مخجاوظا في قصل الدزض .وأن ٌػخمد بشٍل يبحر غلى ندزهم أداء الهُاض
الخمُحزًت .قكي اإلادزطت اخخباز مظخخدم هى الاخخباز ؾحر الشم أي الاخخباز بؼسٍهت نساءة الهسءان لخصيُل
الؼالب بؼبُػتهم ؾحر أهه لِع قيها الاخخباز لخصيُل الؼالب مىاطبا بخصاةصم.
والثالث :املشكلة التربىية
في جىكُر حػلُم مهازة الهساءة :ئدازة الكصل مهم غىد الخػلُم في الكصل وأصبدذ طإالا في هره
ألاواخس ولِظذ ؤلادازة طهىلت لدي مػظم اإلاػلمحن .الخػلم لم ًًٌ قػالُا غلى جدهُو أهداف الخػلم .ونذ
الخػلُم أطاض لترنُت التربُت في هرا البلد .الكصل الري ًدًسه اإلادزض خظىا طُصل ئلى دزحت ألاغلى مً
أؾساض الخػلُم .وأما الكصل الري الخظه الباخث ججد اإلاظاهس ،قاإلدازة قُه لم ًخم بما وزد في خؼؽ
الخػلُم ويما وصكه اإلادزض أال يهخم ئدازة الكصل ئال ونؼ قُه شخام الًداقؼ غملُت الخػلُم.
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في جهىٍم مهازة الهساءة :خالُ هرا الىنذ الخخباز مهازاة الهساءة لدي الؼالب بهساءة طماغُت قهؽ
أي لِع له الهُاض الخخبازها قبها بمىاحهت بػظهم بػظا .ولًٌ ،ئذا هظسها ئلى أهىاع جهىٍم مهازة الهساءة
هىاى أهىاع يثحرة بأشٍاُ مخخلكت .وٍمًٌ الخهىٍم لهُاض مهازة الهساءة ،والىدى الصسف ،واإلاساد وما ئلى
ذلَ ًمًٌ الهُام به في ًل مسة ،لرلَ ال بمجسد يكاءة نساءتهم.
في اطخخدام الىنذ :وقها ألخٍام الىنذ الري ندمخه وشازة الشإون الدًيُت بشأن اإلاىاد الػسبُت
التي ًاهذ في ألاصل أزبؼ طاغاث للمدزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت ،ولًٌ قيها لم حػؽ طىي طاغخحن للدزاطت
ًل أطبىع .وهرا ًخؼلب مً اإلاػلم مصٍدا مً الجدًت والاطخكادة ونذ الخػلُم بأيبر ندزا ختى ًمًٌ
الخػلُم قػالُت ،وبدُث جمًٌ أؾساض الخػلُم مخدهو خظىا.
في ئدازة الكصل ؾحر الهظُت :ئدازة الكصل الدزاس ي جصبذ مهمت حدا وجددد غملُت الخػلُم في
الكصىُ الدزاطُت .ويكاءة اإلاػلم جيبغي أن ًىاوز خالت الدزاطت جصبذ ندزا مؼلها له .قالىخاةج مً غسض
البُاهاث ًمًٌ الهىُ بأن ئدازة الكصل في الهظم الػاشس  2باإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت طُؿاطازي ماالهو
ؾحر الهظُت ،بٌثحر الؼالب ًخددزىن بػظهم بػظا أزىاء غملُت الخػلُم.
عالج مشكالت جعليم مهارة القزاءة
في خحن أن الحل واإلاداوالث الري ندمه الباخث في هظسٍت هره اإلاىانشت ٌشحر ئلى الىظسٍت التي هي في
الكصل  .2ولرلَ ،قان حمُؼ مشٌالث مهازة الهساءة قيها لِع ًل منها ًمًٌ أن حػؼي الػالج .قُمًٌ
جؼبُو الىظسٍت اإلاىاطبت باخخُاج ًل مشٌالث .قبُان هره الحلىُ إلاشٌالث مهازة الهساءة قُه يما ًالي :

العالج للمشكالت اللغىية
الػالج لخهلُل اإلاشٌالث اللؿىٍت في مهازة الهساءة الري ًىكرها اإلادزطت واإلادزض اللؿت الػسبُت
بشٍل البرهامج لم ًصل ئلى اإلاجاُ اللؿىي أي الػالج للمشٍلت ؾحر اللؿىٍت ،لرلَ ًبدث الباخث مداولت
ومىانشت لحلىُ لهره اإلاشٍلت .وشسخهايما ًالي :
ألاوُ :طػل جؼبُو جسيُبي الىدى والصسف في هص الهساءة .وٍمًٌ أن ًخم غالج ذلَ غً ػسٍو :
( )1التريحز غلى الخؼبُهاث الىدىٍت والصسقُت وجصوٍد الهازب بالهىاغد الىدىٍت والصسقُت الىظُكُت؛ ()2
الهساءة الجهسٍت اإلاخٌسزة وقو بسهامج مدزوض لٍُىن الؼالب زؾبت في الهساءة
والثاوي :عجص الؼالب غً أداء اإلاػنى .وٍمًٌ أن ًخم غالج ذلَ غً ػسٍو )1( :الخأيُد داةما غلى
خكظ اإلاكسداث بمػاوي لجمُؼ الؼالب؛ ( )2ألامس بٌثرة الهساءة لدي الؼلبت زم الكهم وجسحمتها ئلى اللؿت
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ؤلاهدوهِظُت .ند ًٍىن ذلَ زاحػا ئلى غدم مػسقت الخلمُر أًً جبدأ الجملت وأًً جيخهي .وهىا ًلصم الخدزٍب
غالماث الترنمي مً هؼو وقىاصل مىهىػت ،وقىاصل بدون هؼو ،وأن ًدزب الخلمُر غلى أن ًبدأ الهساءة
مً بداًت الجملت وأال ًخىنل ئال غىد الكاصل أو في نهاًت الجملت .وهىا ًلصم أن جٍىن اإلاادة اإلاهسوءة
مٌخىبت بأطلىب حُد ،وحمل نصحرة ،وأن جٍىن خالُت مً الجمل الاغتراطُت ،والاطخؼساد يما طبو
الهىُ(مدًىز .)2010
والثالث :الهكص في بػع الٍلماث .وٍمًٌ أن ًخم غالج ذلَ غً ػسٍو  )1( :الخأيُد مً طالمت الػحن
وغدم اطؼساب خسيتها ألاقهُت والسأطُت ،ئذ ًمًٌ ئخظاء أي خلل غظىي في الػحن للػالج؛ (ً )2جب
ئنىاء الهازب بأن الظسغت في الهساءة ممحزة ،قالخأوي والهدوء طمخان ممحزجان للهساءة الظلُمت؛ ( )3جرلُل
صػىبت نساءة الٍلماث الػسٍبت التي لم ٌظبو للهازب أن حػسف غليها وذلَ نبل الشسوع في الهساءة
الجهسٍت؛ ( )3ججىٍد الخؽ مؼ ظبؽ اإلاظاقاث بحن الٍلماث غلى هدى مىخظم؛ ( )4ئخُاز الىنذ اإلاىاطب
للهساءة بدُث ًٍىن الهازب مػدا مً الىاخُت الىكظُت؛ ( )5وطؼ الهىاغد اإلاىضحت لٌُكُت قهم الؼالب
للترايُب اإلاجاشٍت ًمًٌ ذلَ مً خالُ جىشَؼ الترايُب اإلاجاشٍت غلى الدزوض ووطؼ الترايُب الحهُهُت
اإلاهابلت لها ،مؼ جٌسازها في طُاناث مخخلكت ،قُػلم الؼالب اإلاهابل الحهُهي للترايُب اإلاجاشٍت غىدما
ًخلهاها ،يما ًمًٌ اخخُاز مىهج مىكصل لبػع دزوض البالؾت اإلابظؼت للمسخلت الخمهُدًت.
وند ًٍىن الهكص غً طؼس أو أيثر لألطباب الظالكت الريس وألطباب أخسي يُكُت اإلاظاقت بحن
الظؼىز ،وغدم اهخظاز الٌخابت غلى الظؼس وبظبب ألاحهاد والهلو والاظؼساب ،وغالج هره الظاهسة ًخم
بخالفي أطبابها (الشىؼي  .)1996وشاد غلى أخمد مدًىز لػالج هره اإلاشٌالث قلُجب جدزٍب الخلمُر غلى
الخأوي في الهساءة والخدزٍب غلى الكهم ،والدنت في الهساءة (مدًىز .)2010

العالج للمشكالت غير اللغىية فيه
وئذا ًاهذ اإلاشٌالث ؾحر اللؿىٍت ،قاإلاداوالث التي ٌػؼيها مً اإلادزطت ومدزض اللؿت الػسبُت غلى
الىدى الخالي  )1( :بؼسٍهت حمؼ الؼالب في قصل واخد بٌكاءتهم؛ ( )2بؼسٍهت بسهامج الدزاطت اإلاجمىغُت؛
( )3بؼسٍهت ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم؛ ( )4بؼسٍهت جخؼُؽ الخهىٍم اإلاىنذ.
وبػد أن ًالخظ الباخث الػالج للمشٌالث ؾحر اللؿىٍت ،قال حظخؿني شٍادة الػالج لهره اإلاشٌالث
ًي جٍىن جهلُال لها في مهازة الهساءة .قالصٍاداث جإخر مً الٌخب الػسبُت وما أشبهها جدقؼ غً هرا الػالج،
وشسخها يما ًالي )1( :وأما مً خالُ الدواقؼ الظػُكت قػلى اإلاػلم والؼالب مساغاة ئًجاد حى هادب خاُ
مً الخىاجس غىد الشسوع في الهساءة .و ئشالت أطباب الهلو والخىف مً هكع الهازب بؼمأهيخه وحشجُػه؛
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( )2وأما مً حىاهب التربىٍت أن ٌظخخدم اإلاػلم الؼساةو اإلاىاطبت في حػلُم مهازة الهساءة وما ًخؼلب ذلَ
مً اطخػماُ الىطاةل الخػلُمُت اإلاىاطبت .وئغداد البازمج الخػلُمُت مً أحل زقد اإلاػلم بالخبراث
واإلاإهالث التي حظاغده غلى حػلُم مهازة الهساءة .وأن ٌظخخدم مدزض اللؿت الػسبُت ونذ الخػلُم ونخا
قػالُا وأال ٌظخػمله مظُػا لألوشؼت ألاخسي ؾحر حػلُم مهازة الهساءة.

خاثمة
جىهظم مشٌالث حػلُم مهازة الهساءة في الهظم الػاشس  2اإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت اإلاػازف
طِىجاطازي مالهو ئلى نظمحن  :ألاوُ اإلاشٌالث اللؿىٍت وهي اإلاشٍلت في جؼبُو جسيُبي الىدى والصسف أو
الخؼأ في طبؽ الٍلماث و اإلاشٍلت في قهم اإلاهسوء أو العجص غً أداء اإلاػنى و اإلاشٍلت في نكص بػع
الٍلماث .الثاوي اإلاشٌالث ؾحر اللؿىٍت وجىهظم ئلى زالزت أنظام قهي اإلاشٍلت الاحخماغُت بظبب خلكُت
الؼلبت اإلاخخلكت ،واإلاشٌالث الىكظُت غلى الدواقؼ إلاهازة الهساءة وججمُؼ الؼالب ،واإلاشٌالث التربىٍت
حشمل غلى جهىٍم مهازة الهساءة ،واطخخدام الىنذ ،وئدازة الكصل ؾحر اإلاىاطبت.
والػالج إلاشٌالث حػلُم مهازة الهساءة بؼسٍهت جصيُل الؼالب في قصل واخد بٌكاءتهم
وخصاةصهم ،وبؼسٍهت بسهامج الدزاطت اإلاجمىغُت ،و بؼسٍهت ؤلادزاى بالترابؽ في بداًت الخػلُم ،وبؼسٍهت
جخؼُؽ الخهىٍم.
وقها لىخاةج البدث مما طبو قػلى الباخث أن ًهترح غلى حػلُم مهازة الهساءة في الهظم الػاشس
 2باإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالمُت اإلاػازف طِىجاطازي ماالهو .قاإلاهترخاث )1( :غلى اإلاػلم أن ًؼبو غالج
اإلاشٌالث اللؿىٍت إلاهازة الهساءة الري ًبدثه الباخث في مىانشت هرا البدث هظسا ئلى ألاغساض في غملُت
الخػلُم؛ ( )2أن ججػل اإلادزطت البرهامج الخاص لترنُت مهازة الهساءة لدي الؼلبت؛ ( )3أن ججػل الاخخباز
اللؿىي لدخىُ اإلادزطت أوُ مسة جصيُكا غلى الؼبُػاث والخصاةص لهم؛ ( )4أن جسقي يكاءة اإلاػلم خالت
الكصل خُىما حسث الدزاطت.
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