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Koryati (3103195) Tanfidz Thoriqoh al Uqubah fi Ta’limi Maharoh al Kalam bi 

Ma’had as Salam al Ashry al Islamy Surakarta. Semarang: Fakultas Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo, 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan metode 

hukuman dalam pengajaran maharoh kalam di pondok pesantren modern islam 

Assalaam surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan metode berikut: 1. Metode Observasi untuk 

mengetahui aktifitas-aktifitas santri dan proses pelaksaan metode hukuman dalam 

pengajaran maharoh kalam di pondok pesantren Assalaam Surakarta. 2. Metode 

Wawancara, untuk memperoleh informasi tentang pondok pesantren dan implementasi 

metode hukuman di pondok pesantren tersebut. 3. Metode Dokumentasi, untuk 

memperoleh data tentang implementasi metode hukuman dalam pengajaran maharoh 

kalam dengan menggunakan dokumen – dokumen pondok. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan metode hukuman dalam 

pengajaran maharoh kalam terwujud dalam proses pengajaran di asrama santri yang 

sekaligus sebagai lingkunagan bahasa bagi santri serta mengatur santrinya dengan 

peraturan bahasa yang mewajibkan santri untuk berkomunikasi dan berbicara dengan 

bahasa resmi pondok (Arab, Inggris, Indonesia) dalam kehidupan sehari – hari mereka 

dan memberi hukuman bagi santri yang melanggar peraturan tersebut. Adapun tujuan 

dari pelaksanaan metode hukuman dalam pengajaran maharoh kalam tersebut sesuai 

dengan tujuan pelaksanaan metode hukuman dalam pendidikan islam yaitu untuk 

memperbaiki pelanggaran santri dan mendidik mereka supaya tidak melakukan 

pelanggaran dan kesalahan lagi. Sekaligus memotivasi santri untuk berbicara dan 

berkomunikasi dengan bahasa Arab secara kontinu di hari dan waktu yang telah di 

tentukan oleh pondok. 

Pelaksanaan metode hukuman di pondok pesantren Assalaam cukup efektif, 

namun tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan serta pengaruh positive dan 

negative bagi santri selain itu ada faktor pendukung dan faktor penghambat 

terlaksananya metode hukuman tersebut. Adapun bentuk – bentuk hukuman disesuaikan 

dengan pelanggaran santri; hukuman ringan untuk jenis pelanggaran ringan, hukuman 

sedang untuk jenis pelanggaran sedang, dan hukuman berat untuk jenis pelanggaran 

berat. Meskipun demikian, hukuman tersebut merupakan hukuman paedagogis dan 

semuanya mengandung nilai – nilai positif dalam mengembangkan kemampuan bicara 

dalam bahasa Arab.     

   

 

 

 

 

 

 



 التصريح 
 
 

صرحت الباحثة ابلصدق و األمانة أن هذا البحث العلمى ال يتضمن اآلراء من املتخصصني  
 أو املادة الىت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن تكون مرجعا و مصدرا هلذا البحث 

 
 
 

 مسارانج، 
 الباحثة 

 
 

 قريىت 
 ٣١٠٣١٩٥رقم الطالبة: 

 
  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 الشعار
 

قرآان عربيا لعلكم تتقون.ان أنزلناه إ  
 فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االهداء
 

 قّدمت الباحثة هذا البحث البسيط اىل
 احملبوبني الذان قد أعطاين الرمحة والقيادة والنصيحة  ّّ والدي ❖

 والدعاء دائما 
 احلماسة والرمحة ودفعين اىل  أخيّت احملبوبتني اللتان قد أعطاين ❖

 دراسيت
جديت احملبوبة، وعمي وأسرته، وعميت وأسرهتا الذين قد أعطاين احلماسة   ❖

 والدافعة اىل دراسيت مادية كانت أم روحنية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلمة الشكر والتقدير 

 
الباحثة  الباحثة محدا وشكرا إىل هللا تعاىل على نعمه ورمحته، فانتهت  هذا   قدمت 

البحث. صالة وسالما قدمتها البحثة إىل حبيب هللا حممد صلى هللا عليه وسلم الذى يرشدان  
 إىل الطريقة املستقيمة.

وعلى رضى هللا تعاىل، قدمت الباحثة هذا البحث العلمى البسيط إلكمال الشروط 
املسا العربية راجية إلعطاء  اللغة  الليسانيس ىف قسم  للحصول على درجة  لتنمية  املقررة  عدة 

لقرأه  الالئق  العلمى  البحث  بتقدمي  الباحثة  تستطيع  ملاّ  وكاملبتدئ  الرتبية.  جمال  ىف  العلمية 
األوساط اجلامعية لتحديدية الباحثة، لكنه جبميع التوضيع قدمت الباحثة ببحث علمي حتت  

سالمى تنفيذ طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم" العصرى اإلاملوضوع:  
. وطبعا هلذا البحث ال انفالت من مساعدة منوع اجلهات، فلذلك قدمت الباحثة  سوراكرات

 كلمة الشكر إىل:
اإلسالمية  ١ سوجنو  واىل  اجلامعة  الرتبية  الكلية  احلج كعميد  املاجستري  حجر  إبن  د.  أ   .

    وكمشرف األول للباحثة. احلكومية مسارانج
 الدراسة الىت أعطى الدافعة واإلجتاه مدة درست الباحثة  . توتى قرة العيىن املاجستري كوايل٢

 ىف هذه اجلامعة.
. حمفوظ صديق الليسانيس احلج كمشرف الثاىن الذى قد أعطى الفكرة واإلجتاه للباحثة ىف ٣

 إمتام هذا البحث.
مسارانج  ٤ احلكومية  اإلسالمية  سوجنو  واىل  اجلامعة  الرتبية  لكلية  اجلامعي  األساتيذ  سائر   .

 ذين يزودون الباحثة ابلعلم واملعرفة حىت تستطيع الباحثة إلنتهاء هذا البحث. ال
احلكومية  ٥ اإلسالمية  سوجنو  واىل  اجلامعة  واملكتبة  الرتبية  املكتبة كلية  املوظفني  سائر   .

 مسارانج. 



. املدير واملشرفون واألساتيذ واملوظفون املعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات الذين  ٦
 اعدون الباحثة مدة البحث.يس 

. أيب نور قسيم، وأمي سيىت صافعة الذان أعطان الدافعة للباحثة مادية كانت أم روحانية ٧
 وابلسعي ورمحتهما حىت تستطيع الباحثة إلنتهاء هذا البحث.

الدافعة ٨ أعطى  الذين  العائلة  وسائر  احملبوبة  وجّديت  موليدية  وأنيق  زمرة  سيىت  أخيّت   .
 باحثة ىف هذه الدراسة. واحلماسة لل 

مسارانج٩ احلكومية  اإلسالمية  سوجنو  واىل  اجلامعة  الطالب  لفيلق  الكبرية  األسرة   . 

(Resimen Mahasiswa.الىت أعطى اخلربة ال قيمة هلا )     ،وابخلصوص جلليل، وجميد
 وحّّب.

الدافع  .١٠ أعطى  قد  الىت  وحرير  مسفرة،  مرشدة،  نفسة،  الناعمة، سيىت  ة زمالئي شفاعة 
 واحلماسة ىف إمتام هذا البحث. 

. واألشخاص الذين ال متكن ذكرهتا الباحثة واحد واحد الذين يساعدون الباحثة ىف إمتام ١١
 هذا البحث.

ال تستطيع الباحثة إعطاء شيئ هلم إالّ كلمة الشكر والدعاء لعّل هللا يقبل أعماهلم 
 وينالون األجور أضعافا مضاعفة من هللا تعاىل.

الن ترجو  وىف  لكن  الكمال،  الباعد عن  مازال  البحث  أن هذا  الباحثة  هاية، حتس 
 الباحثة لعله انفع للباحثة خاصة وللقارئني عامة. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 فهرس البحث
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 الباب األول 
 مقّدمة 

 
 خلفية املسألة  .أ

إىل   الصباح  فعله من  ما  يتبع ىف كّل  اإلنسان،  مهّم ىف حياة  أمر  اللغة  إن 
الل  أن  احلق  و  ابستخدامها.  اإلنسان  يزال  ال  على  الليل  تدّل  اإلنسان غة  وجود 

اللغة دور كبري ال    ت و ال شّك أن يقال أينما حيىي القوم حيىي اللغة. و كان  وكيانه، 
التفاهم البشرية.  ميكن جتاهله إذ أهنا سبيل  نظام صويت إتفق   ألهنا  ۱بني اجملتمعات 

و هي أصوات يعرب هبا كّل قوم   ،يه لتحقيق اإلتصال بني بعضهم و بعضالناس عل 
 من أغراضهم و عبارة املتكّلم عن مقصوده.

من إحدى اللغات ىف العامل هي اللغة العربية و هي لغة رمسية لبعض البلدان  
مقدسة   و  للمسلمني  الرمسية  و  الروحية  اللغة  أهنا  إىل  و ابإلضافة  الشرقى،  جنوب 

اللغة   ٢عندهم. بعد  عاملية سادس  لغة  العربية  اللغة  أصبحت  احلديث  العصر  و ىف 
و لذلك كانت اللغة العربية    الروسية و الصينية.نسية و اإلجنليزية و األسبانية و ار الف

الميذ العربية فحسب، بل التالميذ البلدان العجمية ىف سائر أحناء ما يدرس هبا الت
 العامل.

م اللغة العربية هو عملية الرتبية الىت يتجهها املعلم للدفع و اإلرشاد و  ين تعل إ
و   إجيابيا  أما  العربية  اللغة  ىف  التالميذ  إىل  اإلستطاعة  حفظ  و  سلبياالرتقية    . أما 

إستيعاواأل لتعلمها  املههداف  و  ب  القراءة  و  الكالم  و  اإلستماع  من  األربع  ارات 
 ۳الكتابة.

 
 ٥٠، ص. ٤(، ط. ۱۹۸٠، )بريوت: مؤسسة الرسالة، سكان العامل اإلسالمىحممود شاكر، ۱

(، ط.  م٢٠٠٠)بريوت: دار الكتب العلمية،  ،مرجع الطالب ىف قواعد النحوبراهيم مشس الدين، إ٢
 ٢٠ص.   ،۱

3 Mulyanto Sumardi, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada PTAI/ IAIN, 

(Jakarta: DepAg RI, 1976), hlm. 27 



 

 

  بني الناس ففى تعليم اللغة األجنبية   كوسيلة اإلتصالاللغة  و مناسبة بوظيفة   
و مهارة    ٤األساسية الىت متّثل غاية من غاايت الدراسة اللغوية.  كالم من املهارةالأن  

ة بتفكري ما سيتكلم و تكلم ما فكر الكالم من املهارة اللغوية الدقيقة، ألهنا متعلق
ي تبدأ ىف ذهن. فلذلك، ينبغى ان يبدأ الدارس الكالم قبل القراءة و الكتابة و ه

الدا ابلتصال  تنتهى  و  نقل صوتية  يتم  حيث  املواقف  من  موقف  ىف  غريه  مع  رس 
  ٥خر.املعىن من متحدث آل

التالميذ جيدون املشكالت إلستيعاب مهارات اللغة األجنبية غري اللغة لكن  
الرمسية ىف بالدهم و مل يستطيع أن يتعلمواها و يتومهوا أن صعوبة اللغة هي السبب. 

ثري اللغة األم، و ما تعود عليه كما تواجه األعجمى صعوابت تنشأ عن أت  ،و احلق
 فعند  ( habit formationمن عادة لغوية ىف لغة األصلية. ألن اللغة تشكيل العادة )

Jack C. Richard و  Theodore S. Rodger    أن تعلم اللغة األجنبية عملية تشكيل
أساسية. ع  ٦العادة  التالميذ  حدوثه  فتعود  مهّم  أمر  يومياهتم  ىف  الثانية  اللغة  لى 
 اف التعليم اللغة العربية كامال، و ىف تعليم مهارة الكالم خاصة. و ملللحصول األهد

إ اللغة  العادة  الديكن  البيئة  بوجود  البيئة  ال  جيعل  ان  اللغة  الدارس  فيحتاج  افعة. 
فيها اإلنسان آثر كبري ىف حياته و سريه و تكوين خلقه و   اللغة. ألن للبيئة الىت ينشأ

األجنبية هو  ة األجنبية، أن الشائع ىف اللغات  و هكذا ىف تعليم اللغ  ۷عادته و ميوله.
بيئات  فيها    تدريسها ىف  يعيش  الىت  الدارس  للبيئة  تبيعا  أن صعوبته  أي  بيئاهتا  غري 

أثناء تعليمه للغة. و الدارس الذى يتعلم اللغة ىف بيئاهتا ينفق من الوقت أقصر مما  
 

، )مص: منشورات املنظمة  مناهجه و أسالبهتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا رشدى أمحد طعيمة، ٤
 . ۱٢٠(، ص. م۱۹۸۹اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة،  

، )اململكة العربية  مة ىف تدريس اللغةالطرق العامعهد العلوم اإلسالمية و العربية ىف اندونيسيا،  ٥
 . ۳٢السعودية، دون سنة(، ص. 

6 Jack C. Richard dan Theodore S. Rodger, Approach and Methods in Language 

Teaching, (New York: Cambridge University Press, 1986), p. 51. 
، ص.  ٠۱، )دار احياء الكتب العربية، دون سنة(، ط. روح الرتبية و التعليم  حمّمد عطية األبراشى،  ۷

٢۸.  



 

 

لغت تتكلم  بالد  ىف  أو  عنها  غريبة  بيئة  ىف  يتعلمها  من  لغة ينفقه  آية  أو  األصلية  ه 
 ۸أخرى غري اللغة الىت يتعلمها.

األذهان   على  يؤثر  البيئة  أن  ينكر  ال  هنا  تفكريفمن  سواء  و  األشخاص   
 تدفع و لذلك أن البيئة الدافعة عاملة الىت  يئة املكانية. كانت البيئة اإلجتماعية أو الب
اللغ التعليم  أهداف  األجنبية.للحصول  ليست  ة  أهنا  جتعل    مع  الىت  وحدها  عاملة 

تعليم مهارة الكالم و لكنها عاملة أخرى منها طريقة الىت إستخدمتها البيئة  جناح ال
خاصة الكالم  مهارة  و  اللغوية  املهارات  إلستيعاب  بعضها    اللغة  مرتابطة  ألهنما 

 ببعض.
ألمور   تعد  ال  الدراسة  أداة  و  الدراسة،  غرض  لتوصيل  أداة  الطريقة  إن 

و غريهم. الوعيد  و  العقوبة  و  القدوة  و  الطلب  و  النصيحة  منهم  و  و   ۹حقيقية. 
الطريقة ليست جمرد أداة لتوصيل املعلومات إىل األذهان و لكنها إضافة إىل التفهيم  
اإلجتاهات  و  العادات  و  املهارات  إكتساب  على  املتعلم  ملساعدة  أداة  التوصيل  و 

  ٠۱املرغوب فيها.
ا العقوبة. و  و من طريقة  اللغة ابندونيسيا هي طريقة  البيئة  لىت إستخدمتها 

ال  اللغة  البيئة  العقوبة ىف  طريقة  العاّمة، ألن  ابلعقوبة ىف  و كيفية  إهنا ختتلف كّما 
ية و هو  تقصد لتؤمل التالميذ و لكن غرضها تّتفق بغرض العقوبة ىف الرتبية اإلسالم

اللغة هي كوسيلة  بيئة  أّما و ظيفتها ىف  اإلنتقام.  و  الزجر  اإلرشاد و اإلصالح ال 
و   العربية  اللغة  أي  األجنبية  ابللغة  اإلتصال  و  التكلم  استمرار  للتالميذ ىف  الدافعة 

 لتكوين العادة ىف نشاط اللغة العربية. 
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العربية ىف اندونيسيا رقيق جدا، و ال تنفذ اللغة  بيئة  ملعاهد  هبا إال ىف ا  إن 
الطالب  اللغة   العصرى و ىف سكن  املعاهد  الدينية احلكومية و ىف  الثانوية  املدرسة 

العربية و تنفيذ املعينة اللغة  بيئة  . و من إحدى املعهد العصرى الذى يستخدم فيه 
"السالم"   املعهد  هو  العربية  اللغة  الدراسة  األهداف  توصيل  ىف  العقوبة  طريقة 

ث السابقة أراد الباحثة أن  مى سوراكرات. و إعتمادا على خلفية البحالعصرى اإلسال
ع العصرى تبحث  "السالم"  مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  ن 

 اإلسالمى سوراكرات.  
 

 املسألة . ب 
 : التالية ها الباحثة ىف هذا البحث هيتقدمإن املسألة الىت 

 مهارة الكالم؟ . ما هي طريقة العقوبة ىف تعليم١
العصرى .  ٢ "السالم"  مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  كيف 

 اإلسالمى سوراكرات؟ 
. كيف فعالية تنفيذ طريقة العقوبة ىف إجناز تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم" ٣

 العصرى اإلسالمى سوراكرات؟
 

 . أهداف البحث ج
فاهلدف الذى ترمزه الباحثة ىف هذا البحث و اعتمادا على املسألة السابقة،  

"ا مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  ملعرفة  العصرى هو:  لسالم" 
 فيه. اإلسالمى سوراكرات و فعاليته ىف إجناز تعليم مهارة الكالم 

 
 . حتديد املصطلحاتد

املصطلح عن  الباحثة  فستبني  الفهم،  ىف  األخطاء  عن  القارئ  ات ليتباعد 
 ة: التالي



 

 

 تنفيذ  .۱
نّفذ من  به.    ينّفذ    تنفيذ  ملا قضى  العلمى  اإلجراء  أي  و    ۱۱تنفيذا 

عملية  ىف  العملى  إىل  الكتب  ىف  املوجود  النظرى  من  النقل  هو  هنا  مراده 
 التعليمية. 

 ة العقوبة طريق .٢
و  مرادفة ابألسلوب  هي  هي   ىفطريقة  و هي كيفية    Methodاإلجنليزية 

تبعها لتفهيم التالميذ أي  و هي الوسيلة الىت ن ٢۱ليفعل األشياء و نظام منظمة.
درس ىف آية مادة من املواد و املقصود هبذا البحث طريقة للحصول غرض تعليم  

 مهارة الكالم الىت تكون من مهارة اللغة العربية. 
عقب يعقب عقااب و عقوبة و هي العذاب و  العقوبة هي املصدر من  

و طريقة العقوبة ىف هذا البحث هي من   ٣١غريه الذى يوقع ملن يعارض القانون.
مهارة   تعليم  ىف  األهداف  لتوصيل  اللغة  البيئة  إستخدمتها  الىت  الدراسة  أداة 

 الكالم.
 تعليم .۳

أذهان  إىل  املعرفة  و  العلم  إيصال  هو  تعليما  يعّلم  عّلم  من  مصدر 
و  املعلم  من  لكل  توفر  الىت  اإلقتصادية  الطريقة  هي  و  قوية  بطريقة  األطفال 

 ٤۱املتعلم الوقت و اجلهد ىف سبيل احلصول على العلم و املعرفة.
 
 

 مهارة الكالم .٤
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مهارة: مصدر من مهر مبعىن احلذق ىف الشيئ، و هي مرادفة القدرة و  
 ٥۱و هي القدرة ىف عمل الشيئ حسنا.   “Skill”ىف اإلجنليزية هي

هو    الكالم  و  النطق.  و  التحدث  به  يقصد  و  القول،  هو  الكالم: 
الشفهى.ا متييز   ٦۱لتعبري  على  القدرة  يستلزم  أنه  مركب،  عقلي  نشاط  هو  و 

 األصوات عند مساعها و عند نطقها.  
ع التالميذ  قدرة  هي  الكالم  مبهارة  املقصود  و و  الشفهى  التعبري  لى 

 احملادثة ابللغة العربية. 
 سوراكرات معهد "السالم" العصرى اإلسالمى  .٥

املعهد هو أقدم املؤسسة الرتبية اإلسالمية الذى وظيفته كمعقلة الدفاعة  
الىت    ۷۱للمسلمني. الدين  علوم  املعلم  يعلم  فيه  و  فصول،  بال  دراسته  نظام  و 

 كتبت ىف كتب الرتاث. و ىف العادة يسكن الطالب ىف فندوق املعهد. 
مبعه خمتلف  الذى  احلادث  املعهد  هو  العصرى  املعهد  ىف أما  القادم  د 

التدريس  النظام و طرق تدريسه. العصرى فصول ىف   ، و جتمعيستخدم معهد 
فيه نظام دراسة املدرسة و نظام دراسة املعهد و زايدة إليه دراسة اللغة األجنبية  

 تعىن اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية ىف يوميات الطالب.
العصرى   املعهد  من  سوراكرات  اإلسالمى  العصرى  "السالم"  معهد  و 

لل  الدراسة  العقوبة كأداة  طريقة  تنفيذ  و  اللغة  ببيئة  فيه  يقوم  إىل الذى  حصول 
 جناح تعليم مهارة الكالم.

     
 هج البحث. منه
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البحث   املناهج  لشروط  مستكمل  واجب  خاص  مظهر  على  البحث  إن 
لن يتبع  الىت  حتليلي.كعملية  و  انقد  و  متمسك  و  خاص  البحث مف  ۸۱ ظام  نهج 

 الذى استخدمته الباحثة هو كما يلى:
 . املصدر ۱

املستجيب  من  إكتسبها  الىت  البياانت  بني  متفرق  البحث  ىف  الالزم  و 
الىت   البياانت  و  األساسى(  )املصدر  )املصدر  مباشرة  املراجع  من  إكتساهبا 

 و املصادر الىت استخدمتها الباحثة هي: ۹۱الصنعى(.
 املصدر األساسى  (أ

اكتسابه   الذى  البياانت  املصدر  هو  األساسى  املصدر  من  إن 
مباشرة البحث  املوضوع  ابس  موضوع  من  البياانت  أخذ  و  األدات  تخدام 

الباحث. حبثه  الذى  األو    ٠٢مباشرة كإعالم  أبساس  املصدر  يرتبط  ساسى 
هذا    البحث و هو املقابلة و املشاهدة. و من املصدر األساسى ىف  املسألة

    البحث فهو كما يلى: 
التالميذ طبعا ىف تعليم مهارة    ةطرف املعهد، لنيل املعلومات عن أنش ( مش ۱

 الكالم و تنفيذ طريقة العقوبة فيه 
 ( مدير املعهد، لنيل املعلومات عن اتريخ املعهد و وسائله و إدارته ٢
طريق۳ تنفيذ  و  اللغوية  أنشطة  عن  املعلومات  لنيل  التالميذ،  العق(  ىف  ة  وبة 

 تعليم مهارة الكالم بطريقة املباشرة. 
 
 

 املصدر الصنعى  ( ب

 
18 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Gramadia Widyasarana Indonesia, 

2002), hlm. 100. 
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املصدر   من  اكتساهبا  الىت  البياانت  هو  الصنعى  املصدر  أما 
األساسى   املصدر  لبيان  ترتبط  الداعمة  الىت  املراجع  من  البياانت  هو  و 

و من املصدر الصنعى الذى استخدامه     ۱٢مبوضوع البحث ضمن الوثيقة.
 لباحثة هو: ا
 ( و اثئق املعهد و سجالته ۱ 
 ( كتب أخرى الىت تدفع إىل البحث٢ 

 . بؤرة البحث٢
بؤرة البحث تدل على العارض و الوصف و احلال الذى تظهر ىف كل 
فردها خمتلفا. و تنبغى للباحثة أن حتدد بؤرة البحث و جماله قاصدا ألن ال خيرج 

البؤرة هذا البح العقوبة ىف تعليم البحث عن املوضوع. أما  تنفيذ طريقة  ث هي 
مهارة الكالم مبعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات. و مازال هذا املعهد  

 يستخدم طريقة العقوبة حلصول أهداف التعليم مهارة الكالم حىت اآلن. 
و   التالميذ  أحوال  و  اللغوية  األنشطة  فهو  البحث  هذا  جمال  أما  و 

 ىف تعليم مهارة الكالم. ىف تنفيذ العقوبة املشرف 
 . طريقة و أداة جتميع البياانت ۳

البياانت ىف نشاط البحث معروفة بطريقة جتميع   إن الكيفية إلكتساب 
أداة   أما  إالبياانت.  حينما  األداة  هي  البياانت  الباحثة    تستخدمجتميع 

الباحثة طريقة و أداة خاصة لتجميع   تستخدمو ىف هذا البحث، إ  ٢٢الطريقة.
 البياانت مناسبة أبهداف البحث. ان طريقته و أداته فهي كما تلى:

 
 طريقة املشاهدة (أ
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ي البياانت بكتابة املعلومات مناسبة مبا  شاهدها  هي طريقة جتميع 
البحث. مدة  البحث    ۳٢الباحثة  هي  املشاهدة  طريقة  علي  حممد  عند  و 

الذى إكتسابه الباحثة بطريقة مراقبة على املوضوعات مباشرة كانت أم غري  
عملية      ٤٢مباشرة. ان  و  املشاهدة.  دليل  هي  الطريقة  هذه  ىف  األداة  أما 

 املشاهدة نفسها تتكون على:
 ( اإلستعداد۱
 الباحثة ىف بيئة البحث  ت( دخل ٢
 الباحثة ابإلتصال فيها ت ( بدأ۳
 ( املشاهدة و الكتابة ٤
  ٥٢هاء البحث.( إنت٥

الباحثة هذه الطريقة كتابة للحادثة و األنشطة اللغوية   تستخدمإ
 التالميذ و املموضوعات األخرى الىت ترتبط ابلبحث. 

 طريقة املقابلة   ( ب
البحث   ألهداف  البياانت  إكتساب  عملية  هي  املقابلة  طريقة 

لو  وجها  مقابل  احملاورة  مباشرة.بسبيل  املستجيب  و  السائل  بني  أما    ٦٢جه 
 األداة ىف هذه الطريقة هي دليل املقابلة.

الباحثة هذه الطريقة إلكتساب البياانت و املعلومات   تستخدموإ
اإلسالم العصرى  "السالم"  مبعهد  املستجيب  تكوين  من  عن  سوراكرات  ى 

 العقوبة و تنفيذها ىف تعليم مهارة الكالم فيه. 
 

 ج( طريقة التوثيق 
 

23 Nanlin, Foundational Social Research, (New York: MC Grow- Hill Book Company, 
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هي تقرير مكتوب عن احلادثة الىت تدل على البياانت و التفكري 
و هي البحث ىف   ۷٢و يكتبها القائم هبا مقصودا حلفظها و إليصاهلا.عنها  

و   الكتب  و  النسخة  و  املذكورة  منها  تكون  املتغريات  أو  ألمور  البياانت 
اجلرائد و اجملالت و النقوش و مذكورة املشاورة و دفرت األستاذ و اجلدول و  

ع  تدل  الواقعية.غريهاالىت  البياانت  هي   ۸٢لى  الطريقة  هذه  ىف  األداة  أما 
 اهليكل و نظام البياانت النتائج التحليل. 

الطريقة هذه  الباحثة  تستخدم  حالة    و  عن  البياانت  إلكتساب 
الم  املعهد و حالة التالميذ و تكوين العقوبة و تنفيذها ىف تعليم مهارة الك 

 مبعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات. 
 . طريقة حتليل البياانت ٤

ىف حاهلا    بعضها بعضاتقوم هذه الطريقة لوجود املعىن و عالقة البياانت  
ل البياانت إىل التحليل النوعى و هو التحليل  واجتهت الباحثة ىف حتلي  ۹٢كامال.

أما طريقة حتليل البياانت   ٠۳الذى يستخدم الكلمات املركبة ىف اجلملة املوسعة.
عن  تبحث  الىت  الطريقة  هي  و  التوصيفية  طريقة  هي  الباحثة  تستخدمها  الىت 
ىف  احلادثة  و  التفكري  نظام  و  احلالة  و  املوضوعة  و  اإلنسان  جمموعة  وضع 

و الغرض من هذه الطريقة إلجياد التوصيف و التصوير نظاميا و   ۱۳اضر.عصراحل
ا الباحثة.  هتحبثبني املظاهر الىت  عن الواقع و الصفة و عالقة   واقعيا و مضبوطيا

 الباحثة اخلطوات اآلتية:  تستخدمو ىف حتليل البياانت إ
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سا (أ من  املعدة  البياانت  املصادر  مطالعة  الوثيقة  ئر  و  التأمل  و  املقابلة  من 
 الشخصية و الوثيقة الرمسية والصورة و غريها وصفيا 

 أداء التحليل بطريقة اإلستخالص  ( ب

 ج( تركيب البياانت إىل الوحدات 
 د( إعطاء اإلشارة لكل الوحدات 

 ٢۳( إختبار صحيح البياانت.ه

 

 و. تنظيم الكتابة
البحث   و   هيكل  لرتكيب  الباحثة  فتحاول  السابقة،  املسألة  البيان  ألجل 

ة  نظاميا ليكون البحث موجها و مفهوما. أما تنظيم البحث الذى استخدمته الباحث
 أقسام، و هي:  ةىف هذا البحث فيقسم إىل ثالث

ي األول:  االقسم  و  املوضوع،  صفحة  على  التصريحخلالصةتكون  و  و    ،، 
 بحث.لكلمة الشكر و التقدير، و فهرس او   و اإلهداء، ،الشعار

 القسم الثاىن: يتكون على مخسة أبواب و لكل ابب فصول. و هو: 
على املوضوع، و خلفية املسألة، و  الباب األول هو املقّدمة، و فيها تشمل  

أهد و  مناملسألة،  و  املصطلحات،  حتديد  و  البحث،  تنظيم  اف  و  البحث،  هج 
 الكتابة. 

و الباب الثاىن هو اهليكل النظرى عن طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم 
العقوبة و   العامة عن طريقة  النظرة  الفصل األول هو  ثالثة فصول.  يتكون على  و 

تش  العقوبةفيها  طريقة  تعريف  على  و  مل  وظيفتها،  و  العقوبة  طريقة  أغراض  و   ،
العقوبة، و مزااي   تنفيذ طريقة  العقوبة، و شروط و كيفية  أنواع  و  العقوبة،  نظرايت 
طريقة العقوبة ونقصاهنا، و طريقة العقوبة عند أراء علماء الرتبية. و الفصل الثاىن هو 

 
32 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), hlm. 190. 

 



 

 

على   يشمل  فيه  و  الكالم  مهارة  توجيهات تعليم  و  الكالم،  مهارة  تعليم  مفهوم 
لتعليمها، و أهداف تعليمها، و عملية تعليميتها، و نشاطها، و أساس تعليمها. و  

 الفصل الثالث هو طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم.
مهارة   تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  البحث  نتائج  هو  الثالث  الباب  و 

اإلسالمى سوراكرات، و هو يتكون على الفصلني:   الكالم مبعهد "السالم" العصرى
فيها   و  سوراكرات  اإلسالمى  العصرى  "السالم"  معهد  عن  حملة  هو  األول  الفصل 
بعثته، و مبادئ   املعهد و  املعهد، و بصرية  املوقعية اجلغرافية، و اتريخ  تشمل على 

منه و  املعهد،املعهد،  تسهيالت  و  التعليمية،  امل  اج  و  املدرسني  أحوال  شرفني و 
و  مبعهد  والطالب.  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  هو  الثاىن  الفصل 

تنفيذ  أغراض  على  يشمل  و  اإلسالمى سوراكرات  العصرى  العقوبة    "السالم"  طريقة 
 أنواع العقوبة، و الشروط و الكيفية ىف تنفيذ طريقة العقوبة فيه. فيه و وظيفتها، و 

مبعهد  تنفيذ طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم  الباب الرابع هو التحليل  و 
 "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات. 

 الباب اخلامس هو اإلختتام و يشمل على اخلالصة و اإلقرتاح و اإلختتام. و 
     .القسم الثالث هو امللحقات
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 الباب الثان 
 نظرى هيكل 

 طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم
 

 ة عن طريقة العقوبة ّ  عامنظرة   .أ
 تعريف طريقة العقوبة .١     

إىل للوصول  نسلكه  الذى  واملسلك  والسرية  املذهب  هي  لغة    الطريقة 
والوسيلة.   ۱اهلدف. ابملنهج  تسمى  العربية  ىف  الطريقة  لفظ  فؤاد   وان  حممد  وعند 

  د تكون معناها مواصلة بشيئ مقصود، مرات وق  ۹ن لفظ الطريقة  الباقى كّرر القرآ
مواص تكون  الطريقة كلفظ  وقد  من  ابلصفة  املستقيمة"لة  و  الطريقة  تكون  "،  قد 

ابلطريقة ىف  البحمواصلة  "الطريقة ىف  اللغوية    ٢."ر مكان خاّص كلفظ  ومن انحية 
املسل  إىل  داللة  الطريقة  أن  تظهر  فكريةاملذكورة  بصفة  مادية  غري  أي  احلقيقى    ك 

 .املعّي  إىل اهلدف شخاصكيفية توصيل األمتعلقة ب
هي اخلطة اجلمعية اليت ترتبط بتوجيهات مادة    والطريقة ىف مصطلح التعليم

الذى    وعند حممود يونس،  ۳بة وال ختالف مدخلها.الدرس مرتّ  السبيل  الطريقة هي 
 ٤سلكه املعلم أو املدرس لتوصيل الدرس إىل التالميذ عن أنواع الدراسة.

اللغوية  املعرفة واملهارات  لتوفري  السبيل  اللغة فهي  بتعليم  الطريقة  نرتبط  وإذا 
ملهارات اللغوية ستيعاب ا لى أهداف تعليمها أي إلعىف نفوس التالميذ حىت حتّصل  

 
م(، ص.    ٠۱۹۹، )كلية الدعوة االسالمية،  طرق التدريس وفق املناهج احلديثة  ، عثمان امحد واخرون  ۱

۷٦. 

2 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 

hlm.92 
3 Ahmad Fuad Effendy, et. Al, Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa Arab,  

(Malang, Universitas Negeri Malang, 2002), hlm.7. 
4 Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: Hidakarya  

 Agung, 1978), hlm. 85 



٩٣  

 

افة إىل أن الطريقة هي الوسيلة لتفهيم وتنمية املهارات اللغوية حىت ضاملنشودة. وابإل
 ورت املهارات التالميذ مناسبة ابهداف تعليمها. تط

السابق،  البيان  أهداف    نعرف  ومن  لتوصيل  هي  وظيفة  هلا  الطريقة  أن 
 التعليمية إىل شخص مقصود أي التالميذ بسبيل مناسب بتنمية التالميذ. 

ا ىف  لغة  العقوبة  بلفظ  إلأما  معروفة  العقاب    ”punishment“جنليزية  وهي 
اخل ومعاملة  مص  ٥شنة.والعذاب  العربية  ىف  و"عقاب" والعقوبة  "جزاء"  بلفظ  طلح 

سور. وكلهم   ۱۱مرات ىف    ٢٠  نتقام. واستخدم القرآن لفظ العقاب بقدريعىن اإل
السيّ  والعذاب تدل على معىن  فرعون    ٦واحلزن.  ئة  آل  : كدأب  تعاىل  قال هللا  كما 

)آل  العقاب.  بذنوهبم. وهللا شديد  هم هللا  فاخذ  آبايتنا  قبلكم كذبوا  من  واللذين 
آية أخرى : ذلك أبهنم شاقوا هللا ورسوله ومن   ۷.( ۱۱عمران : تعاىل ىف  وقال هللا 

 ۸.(۱۳يشاقق هللا ورسوله فان هللا شديد العقاب )االنفال :
عاقبة     نفهم أن لفظ "عقاب" موجه إىل انتقام الذنبومن اآليتي السابقتي

 من عمل خبيث.
العذاب وغريه الذى يوقع ملن    -۱   :العقوبة ىف القاموس االندونسى هيو 

 ۹حاصل أو عاقبة من يعقب. -۳ه احلاكم. ياحلكم الذى قض -٢يعارض القانون. 
الفلسفة والسيكولوجى ذكر القاموس  العقوبة هيأ  وىف  تنفذ   -  ۱:ن  نظام أو قرار 

  ٠۱مينعه ويرشده إىل عدم تكرار اخلطيئة ملرة أخرى. -٢ملن عمل السيئة واملخالفة.  
 فهي : فإن نرابط العقوبة ىف التعليم  ومن البيان السابق،

 
5 John M. Echol & Hasan Sadhaly, Kamus Bahasa Inggris – Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia, 1992), hlm. 129 
6 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), hlm. 129. 
 .٥٢(، ص. ٤۱۹۷منارة قدس: دار الطباعة والنشر والتوزيع،، )القرأن الكرمي  ۷

 . ۱۷۹، ص. نفس املرجع ۸

9 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 

hlm. 333 
10 Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 101 
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       وسيلة التعليمية وقائي وضغطى ماال يفرح (أ
 ۱۱.ئة للتالميذعمال السيّ جر األأ (ب

 بعض العلماء فهي:  والعقوبة اصطالحا كما رأي
العقوبة هي سعقال عامل  (   |أ التالميذ وهي قوروانط أن  املعلم إلصالح أخالق  ى 

اليت أ لد أو معلم أو غريمها( عمدا بعد  شخاص )واعطيها أو سببها األاآلملة 
  ٢۱يقاع املخالفة أو اخلطيئة أو اجلرمية.إ

مدا قال كارتيىن كارتونو أن العقوبة هي العمل الذى يؤدى إىل اخلزن وعيا وع(   ب
محالنا. وعلى العموم ىف حالة أضعف منا  شخاص الذى يصري أألللطفل أو ا

 ٣۱وحيتاج محايتما.

يقاع بؤس شقاء وعيا قال أبو أمحدى ونور احبياتى أن العقوبة هي العمل إ  (  ج 
لنا مسئولية إلرشاده  وعمدا ملن أضعف منا جسم نيا كانت أم روحانيا. ألن 

حزن عاقبة من   ويشعر  ذ يستفيق خطاءهالعقوبة كى التالمييت  ومحايته. وقض
حتتوى العقوبة على غرض قواعد األخالق  حىت ٤۱.العمل الذى عمله التالميذ

 . ( خالقية واجتماعية حسنة و سيئة)أ
ايليساد قال  هورلوك    بت(  تعىن أن    (Elizabeth Bergnei Hurlock)برغىن  العقوبة 

   ٥۱ نتقام.طيئة واملخالفة ببدل اخلسائر واإلحد على اخلقضى ابحلكم لأل
السابقة، العقوبة  التعاريف  هي    ختلص  ومن  التعليم  ىف  العقوبة  أن  الباحثة 

واألليمة    تالميذ وعيا وعمدا إبعطاء التذكاريةملرىب على الالىت عملها ا  اخلطة التعليم
 يقاع املخالفة أو اخلطيئة أو اخلبيثة. جسمنيا كانت أم روحنيا بعد إ

 
11 Armai Arief, Loc. Cit.   
12  Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), hlm. 186 
13 Kartini Kartono, Pengantar Ilmu Mendidik Teoritik, (Bandung: mandar Maju, 1992), 

hlm. 261 
14 Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 

hlm. 150. 
15 Elizabeth Bergnei Hurlock, Child Growth and Development, (New York: McGraw 

Hill Company Book, t.th), hlm. 396. 
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 أغراض طريقة العقوبة ووظيفتها. ٢
ومرت العمل موجها  ليكون  لكل عمل غرض  بتنفيذ طالبد  ريقة  با. وكذلك 

 غراضه. با فالبد أن ترمز أها ومرتّ ألن يكون العقوبة موجّ  العقوبة ىف عملية التعليمية، 
عمل  إ من  عاقبة  أساسيا  الغرض  نفسه، اإلن  العقوبة    نسان  طريقة  وغرض 

نه حيب على املرىب معرفة نتقام. فألجيابية ال لإل إمى حيب شامال معىنعند حسن فه
التال معاقبتهبطبيعة  قبل  وأخالقه  التال  ميذ  دفع  حيب  ابجلد كما  اشرتاك  إىل  ميذ 

 ٦۱.ليصلح خطيئته
واآل غونيج  عند  العقوبة  أن  وغرض  يرى  قوروانطا(  عامل  قطفه  )كما  خرون 

تربية هي  ابلذهن.  العقوبة  هنوض  أو  حتتاج   ۷۱الذهن  العقوبة  أن  هو  واملقصود 
التالإب نفسية  من  يربز  الذى  ابلوعي  هنوض  هتدف  الىت جيادها.  اخلطيئة  على  ميذ 

ذكور نظر متام اإلصابة مناسبة  غرض العقوبة املميذ حىت حياول التوبة. و عملها التال
الرتبأب التالألنه يوجّ   ية،غراض  له  يندم وبتمام احلسّ   يحّس خطيئتهميذ  حياول   حىت 

التال  ميذ إلصالح خطيئته التال يريد  ليتباعد عنها. وفوق ذلك ال  يكرر أو  أن  ميذ 
 .اءالعمل اخلط

حممّ  عطويرى  األيّ د  الغرض أ  براشى،ة  الرتبية    ن  ىف  العقوبة  طريقة  من 
الزجر   ال  واإلصالح  اإلرشاد  هو  من هلو   ۸۱نتقام.واإلاإلسالمية  املربون  حرص  ذا 

التال طبيعة  معرفة  على  معاقبته،  ميذاملسلمي  على  االقدام  قبل  وشجوعة   ومزاجه 
 صالحها.اخلطاء الذى اخطاته وهفواته بعد إ على أن يشرتك بنفسه ىف أن يصلح

 
16 Asma Hasan Fahmi, Sejarah Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1979), hlm. 140. 
17 Ngalim Purwanto, Op. Cit., hlm. 193. 

م(، ٥۱۹۷، )مصر: مطبعة عيسى الباىب احللىب وشركاه،  الرتبية االسالمية وفالسفتها  ،حممد عطية االبراشى  ۱۸
 . ۱٥٠ط. الثالثة، ص. 
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رشاد سالمية هي اإلقوبة ىف الرتبية اإلومن هنا ختلص الباحثة أن أغراض الع
التال خطاء  وإلإىل  ينشاء ميذ  مع  أخرى  ملرة  اخلطاء  نفس  التكرار  لعدم  صالحه 

 ية. صل أغراض الرتبته حىت حتاميذ وخطو التعليل اجلديد ىف تفكري التال
 . فهى:العقوبة ثالثة أقسام كما قال ايليسابت برغىن هرلوكأما وظيفة 

 ق تكرار العمل الىت ال ترغبها اجملتمع. ان العقوبة تعوّ  أ( التحديد،   
النظام،         التالميذ  قبل عرف  الرتبية،  املعّي   ب(  العمل  أن  التالميذ   صحيح  يتعلمون 

وعدواآل اخلطاء  للعمل  العقوبة  على  بتحّصل  خطاء.  للعمل خر  العقوبة  م 
 املأذونة. 

عإج(        ليتباعد  التعليل  العمعطاء  اجملتمعن  ترغبه  ال  الذى  عاقبة   .ل  على  معرفة 
 ۹۱.لتعليل ليتباعد عن العمل املذكورالعمل اخلطاء حمتاج كا

            

 العقوبة نظرايت. ۳   
ال نظرايت  متنوعة،كان  أب  عقوبة  مرتابطة  العوهي  ونظرايت غراض  قوبة 

 : العقوبة فهي التالية
 نتقامالنظرية لإلأ( 

تقام  نان هذه النظرية هي األقدم، وىف هذه النظرية صارت العقوبة أداة اإل 
ال جتوز الرتبية املدرسية ابستخدام هذه   على املخالفة الىت عملها األحد. واحلق،

 تشتمل عناصر الرتبوية. النظرية ألن فيها ال 
العادة، ال  وىف  هذه  العطبقت  خيب  وقع  قد  التلميذ  ألن  مل  نظرية 

التال عزّ كاستهزاء  التلميذ  سقط  أو  املرىب  ىف ميذ  أو  املدرسة  ىف  املرىب  نفس  ة 
 اجملتمع وغريها. وهذه النظرية ال يتصف ابلرتبوية. 

 
 

 
19 Elizabeth Bergnei Hurlock, Op. Cit, hlm. 397. 
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 صالحالنظرية لإلب( 

هذ التالتنّفذ  النظرية كى  يصه  إميذ  مث  بنداء،  يبدأ  خطاءه،  عطاء  لح 
يبد  مفهومية، حىت  للتلميذ  أخرى.  ا  و وينصح  ملرة  اخلطاء  التكرار  لعدم  الوعى 

هي النظرية  واأل  وهذه  العقوبة،األصح  تنفيذ  في  رجع ىف  عناصر  ألن  تشمل  ها 
صالح املخطئ ظاهراي كانت أم ابطنيا. أما الصفة من هذه  الرتبوية وهتدف لإل 
 ح.العقوبة هي التصحي

 النظرية للحماية ج( 

ئة أى هتدف العقوبة عمال السيّ لنظرية ليحمى اجملتمع من األتنّفذ هذه ا
 ىف هذه النظرية هي حلماية اجملتمع من اجلرمية الىت عملها املخطئ. 

 النظرية لتعويض اخلسائرد(  

العقوبة ىف ه األتنّفذ  آملها  الىت  اخلسائر  لتعويض  النظرية  حد عاقبة  ذه 
تنّفذ هذه العقوبة ىف    على العموم،ة أو املخالفة الىت عملها املخطئ. و من اجلرمي

 اجملتمع واحلكومة. 
ال يكفى بتنفيذ هذه النظرية ألهنا متكن    أما العقوبة ىف عملية التعليمية، 

 عر اخلطاء أو الندم ألنه قد دفعت ابلعقوبة. ميذ ال يش التال

 النظرية للتخوف( ه

الن  هذه  ىف  العقوبة  لتوتنّفذ  ما  ظرية  على  للمخطى  اخلوف  شعور  ربز 
أ حىت  شكل  عمله  أما  يرتكه.  أن  ويريد  اخلطاء  لتكرار  خوف  املخطى  صبح 

ىف التخوّ  داخل  والرتهيب  اخلطوة.  مع  ابلرتهيب  أو  ابلرتهيب  العادة  ىف  ف 
 ٠٢العقوبة ألن به يشعر التلميذ اخلزن.

 
 
 

 
20 Ngalim Purwanto, Op. Cit., hlm. 187 – 188. 
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 النظرية للتوبة ( و

واهلدف من هذه النظرية ألن يكون املخطى يشعر التوبة بعد أن تنّفذ  
يريد أن يعمل اخلطاء   العقوبة. فال  يريد أن عقب عليه نفس  العقوبة فال  عليه 

ع ينهى  أى  وقائي  العقوبة  هذه  من  الصفة  أما  اخلطاء  بعده.  نفس  تكرار  ن 
 ۱٢العادة السيئة. وضغطى أى يضغط

 ة أبن لكل النظرية ليس هلا كاملة،النتيج  ت أتخذ  نظرا على البيان السابق،
تتضمّ  منها  لكل  وكلّ ألن  فحسب.  واحدة  عاملة  بعضها  منها    ن  التكامل  حتتاج 

الرتبية،رايببعض. ومن نظ السابقة فنظرية للحماية هي األصح ىف جمال  ونظرية   ت 
تنفيذها ىف الرتبية هي   كّ ال تقابلها الرتبية هي نظرية لإلنتقام. أما نظرية الىت تش   ىتال

م الرتبيوة اقّل نظرية لتعويض اخلسائر. أما نظرية للتوبة ونظرية للتخوف يشمالن قي
 ٢٢صالح ونظرية للحماية.من نظرية لإل

ميذ  خلطاء وكى ال يعمل التالضى لوجود ان سائر العقوبة تقوىف احلقيقة، ا
ول ان أهداف  ميذ من نفس اخلطاء. وابختصار نقاخلطاء ىف مرة أخرى. فيسلم التال

 ميذ إىل احلسنة. ميذ ولتعليم التالخالق وطبيعة التالالعقوبة الرتبوية هي إلصالح األ
 

 أنواع العقوبة . ٤
لف الطبيعة   األلوان، خمتلف الشكل واللون، وخمتعة وشىّت نسان متنوّ إن اإل

اإل بعض  من  واألصل  وخلقهوالعادات.  الفطرة  هي  اآلخرين   ،ختالف  بعض  و 
وتصيميمات تنميته. فلذلك   ، وآاثر اجلغرفية، وميول اجملتمع  يرجع إىل طبيعة ميوله،

 خمتلف الطرق ىف معاملتهم. 

أ  خمتلف  التلميذ  ان  الرتبية،  عامل  ىف  أن   ، لوانهوهكذا  املرىب  على  فيجب 
خالقه  ميذ الواحد واآلخر ىف طبيعه ومزاجه وميوله وأ ك فرقا بي التاليعرف أن هنا

 
21 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Op. Cit., hlm. 154. 
22 Ibid, hlm. 155 
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ق هبم. فمن التالميذ ليعامل كال منهم املعاملة الىت تلي  ،ة ويعرف تالميذه معرفة حقّ 
يتآمل ومن ال تروعه امل  من تكفيه اإلشارة،  اليوم  اذقالة، ومن  ا عوقب ابحلجز اخر 

احلجزومن جيد مسر   املدرسى، يوما من   ومن حيزن  ،ورة ىف هذا  لطرده  احلزن  كل 
 ۳٢ومن يسر كل السرور لغيابه عنه. املدرسة،

تالميذه معاقبة  ىف  العقوبة  نوعية  حيتاج  املرىب  أن  عرفنا  هنا  حينما    فمن 
عطاء العقوبة ال وميوهلم وأخالقهم. ففى إ  يعملون اخلطاء مناسبة بطبيعهم ومزاجهم

 ى من النظام العقوبة الرتبوية. ومن أنواع العقوبة فهي كما تلى : يتعدّ 
 مها :  عي،من رائ أن العقوبة يفرق إىل نو أ(                              

ّفذ ابملقصود لعدم املخالفة أو متنع عن وقوع  هي العقوبة الىت تن  عقوبة وقائيّ (  ۱
 املخالفة. وهذه العقوبة يوقع قبل يعمل التالميذ املخالفة.

تن  عقوبة ضغطيّ (  ٢ العقوبة الىت  هذه    ّفذ لوجود املخالفة والذنوب. إذن،هي 
 ٤٢العقوبة يوقع بعد ايقاع املخالفة أو اخلطيئة.

الرتبية  واحلق، عامل  مناسبان    ىف  اإلصطالحان  هذان  إذا  مصيب  ال 
، والرتغيب،  واملراقبة  العامة وهم : األمر، والنهى،ىف    داة الرتبيةاستخدمهما كأ

 جر والعقوبة كأداة السياسية الضغطية. كأداة السياسية الوقائية. أما األ  والرتهيب
ىل ثالثة أنواع مناسبة بطبقة تنمية التالميذ الذى  ينقسم العقوبة إترين  ويليم سب(  

 لها : يقب
 

 عقوبة مرابطة( ۱

 
م(،   ٥۱۹۷، )مصر: مطبعة عيسى الباىب اجللىب وشركاة،  الرتبية االسالمية وفالسفتها  ،حممد عطية االبراشى ٣٢

 ۱٥٠ط. الثالثة، ص. 

24 Ngalim Purwanto, Op. Cit., hlm. 189 
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األ يرابط  العامة،  بوىف  وبي حد  املخالفة،  أو  واجلرمية  العقوبة  ي 
العقوبةاأل منتجها  الىت  العقوبة    ليمة  وإلزالة  االحد.  عملها  الىت  ابملخالفة 

 عمال السيئة أواملمنوعة. فيبعد األحد عن األ
 ةقوبة منطقيع( ٢

لتال  واستخدمت العقوبة  ابلغ. هذه  العقوبة،و   ميذ  يعرف    هبذه 
ميذ انه  عمال السيئة. ويعرف التالمن األميذ أن العقوبة عاقبة منطقية  التال

 حيّصل على العقوبة عاقبة من اخلطاء ما عمله.

 ة عقوبة معياري( ۳

أ إلصالح  هو  العقوبة  هبذه  هذواملقصود  وتنّفذ  التالميذ.  ه  خالق 
قوبة على املخالفة عن معيارات األخالق كالكذب والسرقة. إذن، عقوبة الع

بتش  مرتابطة  ليأثّر  معياري  املرىب  يسعى  العقوبة  وهبذه  التالميذ.  طبيعة  كيل 
 ٥٢منعه من اجلرمية.و  التالميذ ذهن

 ومن أنواع العقوبة أيضا هي العقوبة املعنوية و العقوبة البدنية. ج( 
 ة عقوبة معنوي( ۱

وهي العقوبة املضمرة سواء كان ابلقول أو ابلعمل الذى يؤمّل التالميذ   
النظرة احلادة، واهلمهمة،    روحانيا وال جسمانيا. ومن العقوبة املعنوية هي :

 ٦٢والتهديد. مهال، واحلرمان، واهلجر، واخلصام،ومدح غريه أمامه، واال
 
 

 عقوبة بدنية ( ٢

 
25 Ibid, hlm. 190 
26 Http// www. Khoyma. Com/ دوت كوم طبيب  الزوجية  /تندايت  واحلياة  العربية  األسرة  عامل  / أقسام 
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العقوبة   أى  التالميذجسمانيا  يؤمل  الىت  العقوبة  البدنية هي  العقوبة  ان 
اإل ولكن  يضره.  وال  التالميذ  يؤمل  الذى  أابلضرب  حينما  عقوبة  قرّ سالم   

 قوبة بدائرة من احلدود، وبسياج من الشروط،الع  حاط هذهالضرب، فانه أ
حىت ال خيرج الضرب من املقصود األول وهو للزجر واإلصالح إىل التشفّى 

و واإل والعطف  الرفق  روح  وان  الرتبية  نتقام.  ىف  بوضوح  تظهر  الشفقة 
 للعقوبة البدنية شروط. وهي :  فقد اشرتط ۷٢.عند معاقبة الطفل سالميةاإل

إ  الّ أ)أ(   الضرب  إىل  املرىب  إالّ يلجاء  بعد  التأديبية    الوسائل  مجيع  ستنفاذ 
 والزجرية الىت سبق بياهنا. 

 حلاق الضرر ابلولد. وهو ىف حالة غضبية شديدة خمافة إ يضرب  الّ أ)ب( 
األأ)ج(   الضرب  ىف  جيتنب  والصدر،  ن  والوجه،  املؤذية كالرأس،  ماكن 
 وغريهم.  بطن،وال

ة أن يتوب عما  فيعطى له الفرص  ل مرة،وّ إذا كانت اهلفوة من الولد أل(  د) 
ويعتذر عما فعل، الشفعا  اقرتف،  لتوسط  اجملال  ليحولوا ظاهرا  ويتاح  ء 

خطاء مرة اثنية. وهذا  خذ العهد عليها حىت ال يعود لل دون العقوبة مع أ
 م الناس. به أما لتجاء إىل الضرب أو التشهريأوىل من اإل

أل(  ه) األمر  هذا  يرتك  وال  بنفسه،  الولد  بضرب  املرىب  يقوم  من    حدأن 
 ۸٢خوة أو من الرفقاء حىت التتأجج بينهم نريان االحقاد واملنازعات.اإل

 ن وعدته بعدم الضرب.أ وال تضربه بعد الضرب للتأديب والتأنيب،( )و 
 ظهار العصا كى يهاهبا. مراعاة حال الولد، وإ)ز( 
 ۹٢وال ىف مكان واحد. ال تضربه أمام من حيّبه،)ي( 

 
   .٥٠، ص. ، املرجع السابقحممد عطية األبراشى ۷٢

والتوزيع،    ٢۸ للطباعة والنشر  السالم  الثاىن، )بريوت: دار  تربية األوالد ىف اإلسالم، ج.  عبد هللا علوان، 
 . ۷۷٠ -۷٦٩(، ص. ۱۸٩٣
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الرتبي أن  تتضح  الشروط  هذه  اإلومن  مبة  عنيت  قد  وضوع  سالمية 
أ سواء  فائقة  عناية  عقالعقوبة  وقد كانت  بدنية.  عقوبة  أم  معنوية  وبة 

أن   حاطتأ عنها  يتغاضوا  املثلى،  هذه  الرتبية  ألوالدهم  وألجياهلم    أرادوا 
والد ألن روح العطف عاملة األ بغى الشفقة والرأفة ىف م صالح العظيم. ويناإل

ساليب القوة  مينع من استعمال احلزم والشدة وأ  والشفقة ىف معاقبة الطفل مل
 معه لزجره إذا اقتضت الضرورة ذلك. 

 
 شروط وكيفية تنفيذ طريقة العقوبة .٥

القول، سبق  إرشاد  ان    كما  هي  اإلسالمية  الرتبية  ىف  العقوبة  أغراض 
إ التالميذ، ففى  اوإصالح خطاء  هلا نظرايت منها عقوبة لإلصالح،عطاء    لعقوبة 

نتقام وهلم جرا. ولذلك لكى ال يتعدى من احلدود تخوف، وعقوبة لإلوعقوبة لل 
 عطاء العقوبة منها : غى على املرىب مراعاة الشروط ىف إاملقررة فينب

 عطائها ابللي والرمحةجيب ىف إأ( 
 لة املكروهةجيب على املدرسة فيها العب( 

 مؤثر ذهن التالميذ جيبج( 

 تربر الندامة التالميذ د( 

 ٠۳.تبعها ابلعفو والرجاء والصدق من معامل إىل تلميذ خمطئ( ه
 ن العقوبة هلا شروط منها : وزاد مهيمن وعبد العزيز أب 

 ينبغى للعقوبة معىن الرتبويةأ( 
 بية الىت قررها علماء الرتبوية خرية من طرق ونظرايت الرت هي طريقة أب( 

 
29 Http// www. Khoyma. Com/ دوت كوم طبيب  الزوجية   /تندايت  واحلياة  العربية  األسرة  عامل   /أقسام 

لطفلا , 10 januari 2008. 

30 Armai Arief, Op. Cit., hlm. 31 
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إ الّ أج(   الضرب  يوقع  سني  الّ   عشر  مروا   ١۳.بعد   : ص.م.  النىب  قال     كما 
أوالدكم ابلصالة وهم ابناء سبع سني واضربوهم وهم ابناء عشر سني وفرقوا 

 ىف املضاجع )رواه ابو داود( 
العزيز ىف النمرة االوىل يتضح  رها مهيمن وعبد  وشروط تنفيذ العقوبة الىت قرّ 

قال عامل فوروانطا ىف كتابه   ال معىن الرتبوية. وربطا هبذه األمر،أن العقوبة ينبغى شام
“Ilmu Pendidikan”  : أن العقوبة الرتبوية هلا شروط وهي كما تلى 

 صل ابخلطيئة.ينبغى للعقوبة متّ ( ۱

 ينبغى للعقوبة مناسبة بنفوس التالميذ.  ( ٢

 عطاء العقوبة عدل.ىف إينبغى ( ۳

 ٢۳نزال العقوبة.يلتزم املرىب إعطاء العفو بعد إ( ٤
الدليإ السابقةن  العقوبة  تنفيذ  والشروط  عن    ، ل  الباعد  ألجل  قررت  قد 

ا  خصية ولكنهمر الش على التالميذ ألن العقوبة ليس األعمال املستبّد من املرىب  األ
راقبة من ة لكنها حتّصل على املعمال احلرّ يتصف بشئون اجملتمع، و العقوبة ليس األ

دائما،  والدولة  مستكمل   اجملتمع  فيجب  ابلرتبية.  يتصف  الىت  العقوبة  السيما 
 للشروط السابقة.

 
 ا و نقصاهن طريقة العقوبة  مزااي .٦

   أ( مزااي طريقة العقوبة
 وهم :  ذ بصحيح،إذا تنفّ  إن العقوبة قدر هلا مزااي 

 صالح على خطاء التالميذ ان العقوبة ستصري اإل( ۱
 عدم التكرار نفس اخلطاء( ٢
 عماله فستكرم التالميذ نفسهيشعر التالميذ عاقبة من أ( ۳

 
31 Ibid, hlm. 132 
32 Ngalim Purwanto, Op. Cit., hlm. 191-192. 
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 طريقة العقوبة  نقصانب( 

س فعالية.  العقوبة هي إذا كانت العقوبة الىت يلجاءها املرىب لي  ا نقصانأم
 :  ة التالي فتبدوا النقصان

 ستبعث العقوبة حالة اهلياج واخلوف وعدم ثقة النفس ( ۱
 .للعقوبة   خوفا الكذب  ىف  رغبة  التالميذ وتسبب الكسالن التالميذ سيشعر( ٢
 ۳۳الشجاعة والربأة للتالميذ ليعلموا شيأ.ةقلّ ( ٣

ن النقائص السابقة فينبغى  ومن البيان السابق، ختلص الباحثة أن للباعد ع
الطالب  بطبيعة  معرفة  عليه  وجيب  واإلجيابية،  الرتبوية  العقوبة  ابستخدام  للمرىب 

 املعاقب ومزاجه وميوله ففى إعطاء العقوبة مناسب أبحوال الطالب.
  

 الرتبية  علماء رأي عند العقوبة طريقة. ۷
 وضدّ  موافق هرت ظ قدو  هام، دور  هلا ةسالميّ اإل  الرتبية ىف العقوبة طريقة إن

 الينبغى  واحلق.  معنوية  أم  كانت  بدنية  التالميذ  يؤملّ   هناأل  الرتبية  علماء  أوسط  ىف  هلا
 .ملاآل يشعر أن التالميذ

  سواء   كبرية،   عناية   العقوبة   مبوضوع  ميةسالاإل  الرتبية  فالسفة  عين  وقد
 اندوا  وهلذا.  جالعال  من  خري  الوقاية   نأ  على  وأمجعو .  بدنية  أم  معنوية  عقوبة  أكانت
 أحسن   يعتادوا  حىّت   الصغر،  من  وهتذيبهم  األطفال  لتأديب   وسيلة  كل  ابختاذ

 عن   الباحثة  ستوضح   التاىل  وىف  ٤۳.نعاقبهم  ان  ىلإ  حتتاج  فال  الكرب،  ىف  العادات 
  والعبدرى،   الغزاىل،  إمام  و   سينا،  ابن  منهم   الرتبية  علماء  رأي   عند   العقوبة  طريقة
 .علوان هللا  وعبد, براشياأل ة عطيّ  دوحممّ  خلدون، وابن

 سينا ابن رأي عند العقوبة( أ

 
33 Armai Arief, Op. Cit. hlm. 133-134. 
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 عن  حيدثنا  ان  األخالقية  الرتبية  مبادئ  ريقرّ   وهو   ينسى  ال  سينا  ابن  وان
  ان   ينبغى  وما  الوليد،   تربية   عن  كاملة  صورة   لنا   يضع  وبذلك .  العقوبة  ىف   رأيه

"  قولفي  به  يؤخذ  دوح مم  هوتعويد  الطفل،  بتهذيب  البدء  الضرورى  من  هان: 
 ا،زالتهإ  يصعب  الىت  املذمومة،  ادات الع  فيه  ترسخ  ان  قبل  الفطام،  من  اخلصال

. العقاب   اىل  لتجاءاإل  الضرورة  اقتضت  اذا  أما  الطفل،  نفس  ىف  متكنت  ما  اذا
 وامنا  ابلعتق،  الاو   الوليد  يؤخذ  فال  واحلذر  احليطة  منتهى   مراعاة  ينبغى(  فانه)

  يستدعيه   ما   او  العبوس،  يستخدم  رة وات  ابلرهبة،  الرغبة  متزح   مث   ابلتلطف،
 ٥۳.التأنيب
  العقوبة   خداماست  على  يوافق  ال  ساساأل  فعلى  سينا  ابن  ان  هذا،  ومن 

  مرتبة   إىل  تقديره  هوشدّ   ةقفمو   على  سيؤسّ   وهذا  التعليمية،  عملية  ىف
.  وانتباه  حذر   بكل   الضرورة  ىف  العقوبة  استخدام  جازه أ  ولكن .  يةاإلنسان

  ورغبة   العنف  عن  ورغبة .  لريحم  غريزة  له  ننسااإل  ان  كلية،  سينا   ابن  ويستفيق
  تنفيذ  ىف  سينا  ابن  دفحدّ   نسانيةاإل  األساس  هذا   وعلى.  التلطف  ىف

       ٦۳.العقوبة
 الغزاىل رأي عند العقوبة( ب 

  ان   جيوز  ال  يببالط  ان  كما"  يببكالطّ   املرىب  ان "    الغزاىل  ماماإل  ويقول
  يعاجل   ان  جيوز   ال  املرىب  كذلك .  الضرر  خمافة  واحد  بعالج  املرضى  يعاجل

  ازدايد   خمافة  مثال  وحده  توبيخال  بعالج  اعوجاجهم  ويقوم  االوالد،  مشاكل
 طفل   كل  امليع  ان  هذا  ومعىن .  خريناآل  عند  الشذوذ  او  البعض  عند  رافحنإل

 عمر   وعن  اخلطاء  اىل  ىادّ   الذى  الباعث  عن  ويبحث  تالئمه،  الىت  املعاملة
  على   املرىب  يساعد  مما  ذلك   كل.  منها  يكتسب  الىت  والبيئة  وثقافته  املخطي،

 
   .۸٢٢، ص. املرجعنفس  ٥٣

36 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), cet. III, hlm. 78.  
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  الذى   العالج  له  ليصف  مرضه،  وتشخيص  الولد،  ىف  اإلحنراف  علة  فحص
 ان  يستطيع  العلة،  موضع  وسخص  الداء،  ممكن  املرىّب   عرف  ومىت.  يناسبه 
 ىف   ابلولد  يصل  حىت  األفضل،  األسلوب   معه  ويسلك   املالئم،  العالج  يصف
 ۷۳.املتقي وشاطئ االصحاء، روضة اىل الشوط هناية

  اندى  فقد  املخطئ،  الطفل  معاقبة  ىف  االسراع  ضد  الغزاىل  وكان 
  ابلنتيجة،   ويشعر  نفسه،  حيرتم  حىت  بنفسه،  خطائه  ليصلح  فرصة  إبعطائه
  .والتشجيع  واملدح  املكافاة  تستحق  محيدة   عمالأب  قام   اذا  وتشجيعه  ومدحه

 النفس  على  رورالس   يدخل  التشجيع  الن  والتوبيخ،  الزجرو   ابللوم  يقل  ومل
  ثقة  وقلة  واخلوف  احلزن  اىل  يؤدى  التوبيخ  ان  حي  ىف  وتتقدم،  فتشجع
  ۸۳.النفس

 خلدون  ابن رأي عند العقوبة( ج

 حيث  لطفااأل  تربية  ىف  والقسوة  ةالشدّ   استعمال  ضدّ   خلدون   ابن   كان
  به   سطا   اخلدم  او   اواملمالك   مياملتعلّ   من  والقهر   ابلعسف ه مرابّ   كان   من:    قال

  الكسل  اىل  ودعاه  بنشاطها،   وذهب  انبساطها،   ىف  النفس  على  وضيق  القهر،
 وعلمه   ،عليه  ابلقهر  يدىاأل  انبساط  من  خوفا  واخلبث  الكذب   على  ومحله
 نسانية اإل  معاىن  وفسدت   وخلقا،  عادة  هذه  له  صارت   ولذلك .  ةيعواخلد  املكر
 ۹۳.له الىت

 معاملة  ىف  والتلطف  التأديب  خلدون  ابن  ذحيبّ   ،السابق  البيان   من  و
 .  العقوبة ابستخدام فيجوز  الضرورة حالة وىف التالميذ

 العبدرى رأي عند العقوبة( د

 
  .  ۳٦۷-٦٢۷، ص. املرجع السابق  ،عبد هللا علوان ۷٣

  .۱٥٢. ، ص، املرجع السابقعطية االبرشىحمّمد  ٣۸

 . ۳١٥، ص.نفس املرجع ۳۹
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  ا فاهن  املخطى،  الطفل  طبيعة  ىف  التفكري  بالواج  من  ان  العبدرى  ويرى
 املخطى   الطفل  حيتاج  وقد.  إصالحه و   لزجره  كافية  تكون  قد  اليه  عابسة  نظرة
 اخر  نوع  مع  األمر  ستدعىي  وقد.  عقوبته  ىف  والتأديب  التوبيخ  استعمال  اىل
  حالة   ىف  استعمال   اىل  املرىب  لجاءي  اال  وجيب  وحتقريهم،  ضرهبم  األطفال  من

 قالي  ان  دائما  اخلري  ومن.  والشفقة  واللي  صالحاإل   طريقة  جناح  من  اليأس
  على   عقاب   توقيع  الضرورة  إقتضت  واذا.  والعنف  الشدة  اتباع  من  املرىب

   ٠٤.خفيفة ضرابت   ثالث  يكفى فانه الطفل،
 براشىاأل رأي  عند العقوبة( ه

 وضعت   بل  اإلنتقام،  او  للقصاص  توضع  مل  ةاملدرسيّ   العقوبة  ان  يعتقد
  واثقا   وكان  بذنبه  املخطئ  شعر  ذافإ.  التالميذ  ةبقيّ   ايةومح  املعاقب  صالحإل

  ملتمسا   ، ابلعدالة  شاعرا  العقوبة،  تنفيذ   طالبا   يده  مد  حنوه   املدرس  بعطف
  اىل  نصل  وبذلك .  فعل  ما   اىل  دة العوّ   وعدم  التوبة  على  مصمصا  الرمحة، 
 .به يناس مبا ويعاقبه١٤.صالحاإل وهو العقوبة من الغرض

 علوان هللا  عبد رأي  عند العقوبة( و

  ختتلف   فاهنا  واملدرسة  البيت  ىف  املربون   يتجهها   الىت  العقوابت   ان   يرى
  ىف  العقوبة   إعطاء  طريقة  اما .  للناس  ةعامّ   عقوابت   عن  وطريقة   وكيفية   كما
  ذاوإ.  االصل  هي  والرمحة  ابللي  الطفل  ةمعامل   األول،  هو   عنده  األطفال  تربية
  الن   العقوبة  استعمال  ىف  ملخطئا  الطفل  طبيعة  مراعاة  ، فالثاىن  اخلطاء  وقع
  ختتلف   امزجتهم  ان   كما  واستجابة  ومرونة  ذكاء  بينهم  فيما   يتفاوتون  طفالاأل

  واىل  البيئة،   مؤثرات   واىل  الوراثة،   اىل  يعود  ذلك   وكل  األشخاص،  حسب  على
  التدرج   ،الثالثف  معاقبته  بعد  اخلطاء  املخطئ  كرر  واذا.  والرتبية  النشأة  عوامل

 
 . ١٥٢، ص. نفس املرجع ٤٠

 . ١٥٤، ص. نفس املرجع ٤١
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  نفس   التكرار  وعدم  املخطئ  يتوب   حىت  شداأل  اىل  األخف   من  املعاجلة  ىف
  ٢٤.اخلطاء

  وإرشاد   إصالح  ىف   املرىب  مراعتها   ينبغى  خطوات   يقدم  ذلك،  عدا  وما
 اىل  واإلرشاد   ابلتوجية،   اخلطاء   اىل  اإلرشاد   وهي  معاقبته،   او  الطفل  خطاء
 اخلطاء   اىل  رشادفاإل  ابإلشارة،   اخلطاء  اىل  فاإلرشاد  ابملالطفة،  اخلطاء

 ،ابلضرب   اخلطاء  اىل  رشادفاإل  ابهلجر،  اخلطاء  اىل  فاإلرشاد  ابلتوبيخ،
  ما   ختيارإ  يستطيع  للمرىب  فينبغى  ۳٤.الواعظة  ابلعقوبة  اخلطاء  اىل  رشادفاإل

 .حنرافهإ يعاجل وما الولد، ديب أت يالئم
  ان  الباحثة   ختلص  ،السابقة  العقوبة  عن  سالميةاإل   الرتبية   علماء  أراء  ومن

  كما الطفل  ويعاقب  املالئمة   العقوبة  استعمال  ىف  حكيما  يكون  ان  املرىب  على
 اّل أ  عليه   كما   وميوله،   ومزاجه  وثقافته  وذكائه  فلالط  طبيعة  مع  فقتتّ   اى   يناسبه، 
 . خرية األ مرحلتها ىف إال العقوبة اىل يلجاء

 

 .الكالم  مهارة تعليم. ب
 الكالم  مهارة تعليم مفهوم .۱ 

  تقدم  ان  فتنبغى  واضحا،  بياان  الكالم  مهارة  تعليم  الباحثة  تبحث  ان  قبل
 : منها العلماء، أراء بنظر عليمالت تعاريف

 توفري   عملية  هو  لتعليما  نأ  سعيد،  دحممّ   مالك   دوحممّ   البشري   مزمل  دحممّ   قال(  أ
  عناصر   مع  شطالن  تفاعل  على  ميذالتال  ساعدت  الىت  والنفسية  املادية  الشروط

 
 . ٦٢۷ -٦٠۷، ص. املرجع السابق عبد هللا علوان،   ٤٢

 . ٦٦۷ -٦٢۷املرجع، ص. نفس  ۳٤
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 .الطرق  سطاب  مستخدما  مدرسا  معلم  العمالية  ههبذ  يقوم   حمدد،  موقف  ىف  البيئة
٤٤ 
 يكتسب  الىت  اخلربة   بناء  عادةإ   عملية   هو  التعليم  ان   طعيمة،   د امح  رشدى   قال(  ب 

  جمموع   انه  أخرى  وبعارة .  والقيم  واإلجتاهات   واملهارات   املعرفة  بواسطتها  املتعلم
  له   سع تتّ   ما   مبثل  ابملتعلم  احمليطة  البيئة   عناصر   تنظيم  بواسطتها  يتمّ   الىت  ساليباأل

  ٥٤.معينة  ية ربت خربات  كتسابهإ أجل من معان من ئةالبي كلمة

  ورةص  ىف  يطبق  الذى  العلم  او  العمل  هذا  هو  التعليم  ان  أمحد،  دسيّ   على  قال(  ج
 ىف  ام  املنزل  ىف  ام  املدرسة  ىف   التطبيق  هذا  كان  سواء  وأنشطة،  ومناهج  كتب

 املراد   او  املعلومات   نقل  هو  التعليم  ان   الباحثة   ختلص  السابق   البيان  ومن.  النادى
 ىف   وتطبيقها  ملتعلما  اىل  املعلم  من  النادى  او  املعهد  او  املدرسة   ىف  رةاملقدّ   الدراسية

 جتاهات واإل  واملهارات   املعرفة  بواسطتها  املتعلم  كتسبفا   وأنشطة،  مناهج   صورة
   ٦٤.اجلديدة والقيم

 األصوات   ملهارة  اتلية   وأتتى .  اللغوية  تعليم  ىف  اثنية  مهارة  كالمال  مهارة  اما
  والقدرة  متكامل،  عقلى  ونشاط  بةمركّ   مهارة  وهي۷٤.( ستماع اإل)  السموع  وفهم
 وقضاء  حلياته  وتنظيم  نفسه  عن  بريتع  هاففي  اإلنسان،  حياة  ىف  كبري  أثر  ذات   عليها

 . الناس بي  ملكانته عيموتد حلاجته، 
 صوات أ  إستخدام  املتكلم  من  تتطلب  ة نتاجيوإ  إجيابية  مهارة   الكالم   ارةومه

 ترتيب   نظام  من  والتمكن  ة،والصرفي  النحوية  يغالص  من  والتمكن  ةبدقّ   اللغة
 

، )العربية السعودية: دار  مدخل اىل املناهج وطرق التدريسمد سعيد،  حموحممد مالك    البشري حممد مزمل    ٤٤
 . ٦٥( ص. ١۹۹٥،اللواء

واسالبهطعيمة،    امحد رشدى   ٤٥ مناهجه  هبا  الناطقني  لغري  العربية  املنظمة  تعليم  منشورات  )مصر:   ،
 . ٤٥( ص. ١۹۸۹االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،

    .۳١، )مكة املكرمة: دار الصابوىف ودار ابن حزم، دون سنة( ص.التعليم واملعلمون ،امحدعلى سيد  ٤٦

، )اململكة العربية السعودية:  ، الطرق العامة ىف تدريس اللغةاالسالمية والعربية ىف اندونيسيا  العلوممعهد   ۷٤
 . ۳٢جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية، دون سنة( ص. 
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 الىت  حبالة  مناسبة  نةاملعيّ   واجلمل  الكلمات   به  املستعدّ   حاجة  ىف  ولذلك   ۸٤.اجلملة
 .املتكلم هبا اراد

  نسانإ  كل  الن  وفجأة  بسيطة  مهارة  من  اسالن  كثرأ  عند  الكالم  ومهارة
 إستخدام  مليةع  اهنا  مع  جاهال  او  وعاملا  ا،صغري   او  كان  كبريا  يتكلم  ان  على  قادر
 والعمل  ابلكلمات   والذهن  الفكرة  افصاح  هبا  يقصد  حينما  متعقدة،  اللغة

  قة طب:    وهي  معقدة،  خطوات   على  املتكلم  مير   المالك  ىف  الن   والتمامة  الصحيحة
  التوصية   فيها  الىت  الطبيقة  هي  التوصية  الطبقة  ۹٤.ةونطقي  وموقعية  ووظيفية  توصية

 املعاىن  ةصيغ  ختيارإل  طبقة  هي  يةالوظيف  والطبقة.  معمولية  املستمع  اىل  ستوصل
 الكالم  معاىن  من  غةصي  لرتكيب  طبقة  فهي  املوقعية  الطبقة  واما.  ابلتوصية  املناسبة 
 هي  النطقية  الطبقة   واما.  ابلرتاكيب  املناسبة   روف احل  زايدة  وإعطاء  سيخرج  الذى
 .كالما  الطبقات  هذه فصارت  صوات صارت   حىت التوصية  لنطق طبقة

  وهو   ويسرعها  يسهلها  ما   اىل  حيتاج  عليها  قادرين  التالميذ   يكون   نوأل
 اىل   الكالم  مادة  املعلم  اليصإ  عملية  هو  هنا  الكالم  مهارة  عليمبت  فمقصود.  التعليم
 املعّي   املوضوع   عن  املنشودة  اللغة  ىف  والكالم  ث ابلتحدّ   فيه   ويشارك  املتعلم  أذهان

 ولللحص  اهتميوميّ   ىف  املنشودة  اللغة  ىف  ابلكالم  ستمرارإ  إىل  الدوافع  ويعطيهم
 .   هبا تعليمهم اهداف

 
  الكالم مهارة لتعليم توجيهات. ٢ 

  من   جمموعة  يلى   وفيما  وجنملها،   مراعتها  املعلم  على  نبغىي   توجيهات   وهناك
 : أجنبية كلغة  العربية ىف الكالم مهارة تعليم تطوير ىف  تسهم قد الىت التوجيهات 

 
، )اململوكة العربية السعودية, دون الناشر,  بية القصريةمذكورة الدورات الرت حممود فراج عبد احلافظ،   ۸٤

 . ٤۳هـ( ص. ١٤١٢

49 Soenjono Dardjowidjoyo, Psiko-Linguistik Pengantar Pemahaman Belajar Bahasa 

Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), cet. I, hlm.117.   
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 والتعارف   والرتحيب  والوداع  التحية  مثل  عليها  املتعارف  العبارات   ستخدامإ(  أ
  مع( ؟ حالكم كيف( )اخلري  صباح( )عليكم المالسّ ) مثل صريةق بعبارة وذلك 
 .العبارات  هبذه  ترتبط الىت والتقاليد العادات  وبيان  ذلك  شرح

 التحدث  ملكة  عندهم  وتقوى  الدارسي  حتفزهم  نشطةاأل  من  املعلم  تفيد  ان(  ب 
 اللغة  هلأ  أحد   ا يدعو   او  بية األجن  ابللغات   هتتم  تعليمية  هليئة   كزايرة   والكالم

   الدارسي يهم ملوضوع مناقشة ندوات  قامةإ او معهم، للتحدث  األصليي

 جتاه  الصدر  واسع  يكون  ان عليه  ىوينبغ  املرحلة،  هذه  ىف   جدا  مهمّ   املعلم  دور(  ج
  خطاء األ  تقوي   مع  عبارات   سوى  عنه   تصدر  الأ   وعليه  الدارسي،   أخطاء

   التثبيط وعدم ابحلسىن

  تقوى  الىت  نشطةاأل  ىف  بغضهم  مع  الدارسي  بتفاعل  يهتم  ان  املعلم  على(  د
 عن   واحجاهم  الطالب   تردد   يعاجل   ان   املعلم  وعلى  الكالم   مهارة  عندهم
   ٠٥.احلديث ىف الثقة وفقدان الكالم

 شيئ  عن  مابلكال  الطالب   يكلف  الأ  بذلك   يقصد  هخرب   عن  الطالب   يعرب ان(  ه
 . به علم لديهم ليس

 عقلى  نشاط  الكالم  ان  ليا،آ   نشاطا   الكالم   ليس.  نتباه اإل   توجيه  على  التدريب(  و
 نطقها،  وعند  مساعها  عند  األصوات   متييز  على  القدرة   يستلزم  انه  مركب،
 .املعىن ختالفإ اىل يؤدى  إختالفها وكيف الرتاكيب تعرف على والقدرة

  ان   له   واحباطا  ملتحدث   حرجا  شياءاأل  كثرأ  من.التصحيح  وكثرة  املقاطعة   عدم(  ز
 ىف  اإلسرتسال  عن  يعوقهم  ما  اللغة  ىف  العجز  من  لديهم  ان .  خروناأل  يقاطعه
  ان   العجز  هبذا احساسه  ىف  يزيد   مما   ولعلّ   متكامل، بشكل  إخراجه   او  احلديث
  ١٥.املعلم يقاطعه

 
 . املرجع السابق ،  إندونيسيا  ىفمعهد العلوم االسالمية والعربية  ٥٠

  .١٦١ -١٦٠، ص. ملرجع السابقا رشدى امحد طميعة،  ٥۱
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 فال الطالب  نشاط فهو ،الكالم ممارسة يعىن الكالم تعليم ان عرفنا هنا ومن
 الكالم  حصة  ىف  املعلم  ةفكفاء.  مستمعا  هو  وظل  املعلم  تكلم  ان  الطالب  يتعلمها
 ابحلديث  واستئثاره  كالمه  بكثرة  وليس  احلديث  توجيه  على  وقدرته  صمته  مبقدار
 يعرب  او  التالميذ  عليها   املتعارف  العبارات   ابستخدام  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  وينبغى

 . الكالم ىف التالميذ  تكليف لعدم هخرب  عن التالميذ
 

 الكالم  مهارة تعليم  هدافأ. ۳
  الدقيق  املوضوعى  الوصف  هو   كالمال  مهارة   تعليم  ىف  ابهلدف   ونقصد

  تعليمية   خبربة   مروره   بعد  بالالط  وسلوك  نشاط   ىف  احداثها   املطلوب   التغري  شكالإل
 . الكالم رةمها

 :هي الكالم مهارة تعليم هدافأ اما
 صحيح   بكالم ينظره وما  ذهنه ىف يذوقه  ما ابلتعبري ماهر  التالميذ يكون  نأل( أ

  التالميذ  تكفري لتوسيع( ب 

 اجلميلة واجلمل ابملفردات  التفكري و  التالميذ لغة ليزداد( ج

  والرتتيب املنطقى التفكري التالميذ  تعويد( د

 ٢٥.ستعدادإ بال السليمة ابلكلمات   ابلكالم رماه يكون ن أل التالميذ تدريب( ه

 ثقة. درسةامل  خارج او  املدرسة او  الفصل  ىف  زمالئهم   خالل  من  النفس   ثقة تنمية( و
 ةقلّ   ىف  الكالم  مهارة  تدريس  حصول  على  قيعوّ   ما  النّ   مهمة،  ابلنفس  التالميذ

 .   النفس ثقة

 ىف  البيان   وسرعة  واإلرجتال،  اخلطابة،  جمال  ىف  التالميذ  من بياملوهو   عن  الكشف(  ز
  ۳٥.االداء ىف والسداد القول،

 
52 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 

1993) cet. V, hlm. 64. 

عطاء،   ٣٥ حممد  اللغة  ابراهيم  تدريس  وا  العربية طرق  الدينيةالعربية  مكتبة  لرتبية  )مصر:  االول،  ج.   ،
 .١٠۹(، ص. ١۹۷۹النهضة املصرية،
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  مهارة  تدريس  اثناء  اللغة  سمدرّ   ليها إ  وايصبّ   الىت  هدافاأل  همّ أ  من  لكن
  اى   الطالقة،   من  معقول  مستوى  اىل  سابلدار   يصل  ان  هو(  الشفهى  التعبري)  الكالم
 . تردد او تلعثم  ودون وسليمة مفهومة بصورة التعبري على القدرة

 
 الكالم   ملهارة تعليمية عملية. ٤

 حنتاج   فيها  نّ أل  وفجأة،  بسيطة   عملية  تليس   الكالم  ملهارة  تعليمية  عملية  نإ
 تعبري   وسرعة  خفة  ىف  الكالم  رةملها  الفعالية  وظهرت .  فعالية  سسأ  نضغط  ان

 هذا  اىل  وللوصول  .اجلذابة  واجلمل   لفاظاأل  إختيار  ىف  وصحيح   وأذهانه،  األفكار
  فيها   يستطعون  مرحلة  اىل  احملضة  احملاكاة  مرحلة  من  ابلدارسي  نتقال اإل  ينبغى اهلدف

 :خالل من فكارهمأ التعبريعن
 .والرتاكيب املفردات  خاصة وبصورة اللغة  عناصر على التدريب: اوال
   ٤٥.الشخصية املعاىن عن التعبري افقو م ىف اللغة استعمال على التدريب: اثنيا 

 تدريب  على  يشمل  اللغة  عناصر  على  التدريب  اى  االول  التدريب  اما
 التدريب  قبل  يعلمهما  ان  للمعلم  وينبغى.  والصرف  النحو  اى  والرتاكيب  املفردات 

 على   يشمل  اللغة  استعمال  على  التدريب  اى  الثاىن  والتدريب.  اللغة  استعمال  على
 الكالم  تدريب  مث   الصوت   او  النطق  تدريب   مث   عليها،   ابإلستماع   اللغة  تعريف

  اى  واحدة   واحدة   يتعلمها   ان  للدارسي  وينبغى.  الشفوى  التعبري   تدريب  مث  واحملادثة، 
 . كاملة  الكالم مهارة سلطة  اىل للوصول خطوة خطوة

    

 الكالم مهارة نشاط. ٥
  مهارة   نشاط  اما.  للناس  اللغوى  النشاط  اهمّ   من  التحدث   او  الكالم  نإ
  ىف  حددها  كى  ما   ان  خاطر   رشدى   حممود  ذكرها  كما(  الشفوى  التعبري)  الكالم

 
 . ۷١٦، )رايض: عماد شئون اجملتمع، دون سنة(، ص.  اختبارات اللغة اخلالق حممد،  حممد عبد  ٥٤
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 واخلطب   الكلمات   لقاءوإ  والنوادر،  القصص  وحكاية   واملناقشة،  دثة ااحمل :  اتلية   نشاط
 :     يلى كما  ذلك  وتفصيل ٥٥.التعليمات  عطاءوإ اإلجتماعات 

 واملناقشة  دثةااحمل( أ

. والكبار  للصغار  اللغوى   النشاط  الوان  همّ أ  من   احملادثة  ان  ىف  شك   ال
  االقناع،   و    املناقشة  اهتمام  من  احلديثة   ياة احل  تقتضيه  ا م  ذلك   اىل  ااضفن  فاذا

 احلرة  املناقشة  هي  فاحملادثة  .املدرسة  ىف  كبرية  مبكانة  طىخت  ان  ينبغى  انه  وجدان
:    احملادثة  مواقف  من  ٦٥.معّي   موضوع  حول  دينفر   بي  جترى  الىت  قائيةل الت

  املوائد   وعلى  ،لبعض  بعضهم  الناس   تقدي  وعن  الزايرات،  ناءأث  جترى  الىت  احملادثة
 ومن  ۷٥.كثرأ  او   يطرف  بي  املتبادل   احلديث  هي  املناقشة  ان .  جرا  وهلم  العامة،
 عند   او  ما،  مسئلة  ىف  اخلالف  عند  جترى  لىتا  املناقشات   هي  املناقشة  مواقف
 . جرا وهلمّ  ما عمل تقدي عند او  ابلعمل، للقيام خطة وضع

  احملادثة   تعليم  ىف  دفهاهيست  ان  جيب  الىت  وامليول  واملهارت   القدرات   اما
 كون ي  وان   احلديث،  أثناء   جماملة  على  قدرة  التلميذ  لدى  يكون  ان  هي  واملناقشة

 من  مناسب  قدر  ميذالتال  لدى  يكون   وان   احلديث،  جمرى  تغيري  على  قادرا
  يكون   وان   فيها،  الكالم  ينبغى   ال  الىت  األوقات   و  األماكن   ومعرفة  الكلمات،

           ۸٥.لبعض بعضهم الناس تقدي على قادرا
 والنوادر القصص حكاية ( ب 

 
واخرون،   ٥٥ الرتبوية  حممد رشدى  خاطر  االجتاه  الدينية ىف ضوء  والرتبية  العربية  اللغة  تدريس  طرق 

  . ١۷۷(، ص.١۹۸٠، )القاهرة: دار املعارف،احلديثة

  .۳١٦، ص. املرجع السابقرشدى امحد طعيمة،  ٥٦

واخرون،   ۷٥ انقة  واجرأته حممود كامل  اسسه  اللغةالعربية  الناشر،تعليم  دون  )مصر:  (، ص.  ٥۱۹۹، 
٢٣٦ -٢٣٥ . 

التطبيق  حسن شحاتة،  ۸٥ و  النظرية  بني  العربية  اللغة  سنة(، ص.  تعليم  دون  املصرية،  دار  )مصر:   ،
٢٦ ٢٦٥۸ . 
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 ما  كثريا  مهات واأل  الشفوى  بريالتع  اهمّ   من  والنوادر  القصص  وحكاية
 زمالئهم  على  قصصا  والكبار  طفالاأل  ويقص.  أبنائهم  على  القصص  يقصون

 ىف  فاخلطوات   ۹٥.عنها  حثللب  تشتاقون  ممتعة  وخريات   قصص  يهملد  والتالميذ
 :   اتىل  كما  فهي والنوادر القصص تعليم

 املعلم  عليهم  يفرضها   ان  من  بدال  ونوادرهم  قصصهم  االتالميذ  خيتار  ان (  ۱
 . السماع او القرأة من اكنساهبا مباشرة  غري او خرباهتم من مباشرة

  حكاية   التالميذ  لتعليم  مناسب  مدخل  الشخصية  اخلربات   حكاية(  ٢
 . القصص

  يستمتعون   ال  قصة  حكاية  التالميذ  من  بيطل   اال  جيب  ،االكراه  جتنب(  ۳
 نفسه  فة  يقتل   ذلك   الن   زمالئهم،   مسعها  حكاية   يردد  ان  وال  حبكايتها، 

 .التعبري على القدرة عناصر اهم

 للتالميذ   املختلفة  االذواق  تقابل  حبيث  والنوادر  القصص  تتنوع  ان  جيب(  ٤
 . املتنوعة  واهتماماهتم

 يتعلموا  ان  ميكن  ال  التالميذ  ان  هي  هنا  فالقاعدة.  ابملمارسة   هتماماإل(  ٥
 . يتكلموا  ان دون الكالم

  لذلك  .والنوادر  القصص  وحكاية  التعليم  برانمج  بي   وثيق  ارتباط  يوجد(  ٦
 .للتالميذ املشوقة القصص عرض ىف امليادن هذه كل  استغالل ينبغى

  االستعداد  وهذا  .هلا  يستعد  ان   قبل  ةقص  اية  حبكاية  للتالميذ  نسمح   اال(  ۷
 ٠٦.ذكرها السابق الكالم لعملية التخطيط عناصر مراعاة تضمني

 حاديثواأل  والكلمات  اخلطب( ج

 
 . ۹٢٦، ص. املرجعنفس  ٩٥

   .۱۱۷۱۱۸(، ص. ۱۹۹۱، )قاهرة: دار الشوار، فنون اللغة العربية  تدريسعلى امحد مذكور،  ٦٠
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  فهناك  كلمة،  القاء  منه  بتتطل   الىت  املوافق  من  كثري  لالنسان  يعرض
 وحفالت   واحملاضرين  طباءاخل  تقدي  مواقف  اكوهن  اهلدااي،  تقدي  مواقف

  حضرها   الىت  املؤمترات   عن  كلمة  لقاءإ  تتطلب  الىت  التقارير  وهناك  التكري،
.  العامة  جتماعات اإل  ىف  ذلك   جانب  إىل  و   هبا،   قام  الىت  الرحالت   او  اإلنسان

 ۱٦.والكلمات  اخلطب احلاجة  فيها تظهر الىت املناسبات  من كثري  املدرسة وىف
  نواع أ  شىّت   على  للتدريب  فرصا  التعبري  نهج م  يتضمن  ان   فينبغى 
 . املدرسة ملطالبهم التالميذ حياة   ىف تنشاء حاجات  حول والكلمات  اخلطب

 جتماعات اإل ادارة( د

  املختلفة  ت والنقااب  واجملالس،   النوادى،   هناك  ة اليوميّ   جمتمعنا   حياة   نإ
  لماتع  التالميذ  حيتاج  فلذلك   لإلجتماع،  فرص  ههذ  كل.  احلي  ت واجتماعا

 . جتماعات اإل هذه ىف بدورهم يقومون كيف
  ارة داإل  طريقة   التالميذ  تعريف   اىل  ليمالتع  جهيتّ   ان   وينبغى
 التعليم   هذا   يكون   وان,  ضاءعاأل  ودور  هبا،   القائمي  ودار   اإلجتماعات،

 هتماماإل   جيب  ذلك   جانب  واىل.  ضخمة   ملانية   بر  بقواعد  الينقيد  بسيطا،
 وعدم  اجملالة،   وهي  التالميذ  يتعلمها  ان   ينبغى  الىت  اخلاصة  القدرات   ببعض

 ٢٦.للغري ستماع اإل وكيفية الغري، مع اإلختالف  وكيفية املقاطعة،

  

 الكالم  مهارة تعليم  سس أ. ٦

 األسس   او  النفس  علم  وهي  أسس  ثالثة  على  الكالم  مهارة  تعليم  بين
 وتفصيل.  الرتبية  سساأل  أو  الرتبية  وعلم  اللغوية،  األسس  او  لغةال  وعلم  لنفسية،ا

 : يلى كما  ذلك 
 النفس  علم( أ

 
 . ٢۷٢، ص. رجع السابقامل ۱٦

 . ٤۷٢، ص. نفس املرجع ٦٢
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  الناس   درس  كيفية  عن  يشرح  هنّ أل  النفس  علم  على  أسس  تعليم  كل
  مهارة   جمال   ىف  جنبيةاأل  اللغة   الناس  تعلم   كيفية  عن  حيشر   النفس  وعلم.  شيأ

 .الكالم
 والتعليم  التعّلم  عملية  حصول  ىعل   ريؤثّ   ما  ان  ريستد  النفس  هلأ  ووافق

  نفس   ىف  العناصر   هي  الداخلية .  واخلارجية  الداخلية  العناصر   ومها   عنصران،
  بيئة  فهي   اخلارحية   واما.  التالميذ  وخربة   وادارة   ورغبة  سليقة  وهي  التالميذ
 ٣٦.ذلك  وغري الدرس وكتاب  ومدرس

 درس   لنجاح  أتثريا  اكثر  العناصر  اى  ىف  فيها  النفس  اهل  واختالف
 تتخلف  الىت  املذاهب  اما.  هتماماإل  ىف  مستواين  اهنما  اإلسالم  وعند.  ميذالتال
  هي   أتثريا  اكثر  الىت  العوامل  ان  السلوكية  عند  واملعرفية  السلوكية  املذاهب  فهي

 اهداف  لتحصيل  فعالية  طريقة   التعليمية  بيئة  جيعل  ان  ارائهم  ومن  اخلارجية
 ٤٥.التالميذ جناح على أتثريا اشد التالميذ  عملية فان املعرفية عند واما. التعليم

 اللغة  علم( ب 

  رتؤثّ   اللغة  العقيقة  عن  وفكرات   اللغة  عن  معلومات  اعطى  اللغة  علم
  مذهبان،   اللغة  لعلم  وكان.  الكالم  ةمهار   ومنها  اللغة   مهارات   تعليم  على

  إكتساب   ان  بنائية   مذهب  وعند.  ابتكارية   –  حتويلية  ومذهب  بنائية  مذهب
  واحملاكاة  والتدريب  التكرار  قيمة  أتكيد  من  بدّ فال  داتعا  كتساب إ  هو  اللغة

 قدرات   هي  اللغوية  القدرات   فان   ابتكارية   –  حتويلية مذهب  عند  واما.  واحلفظ
 تطبيق   طريق  عن  تصالاإل   مشكالت   حل  من  والسامع  دث املتح  متكن  ذهنية
 ٥٥.معينة قواعد

 الرتبية علم( ج

 
63 Ahmad Fuad Effendi, Op.Cit. hlm. 11 
54 Ibid. 

، )لبنان: مكتبة لبنان، دون سنة(  تعلم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق  ،صالح عبد اجمليد ٥٥
 . ۱۹ص. 
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( اللغة  وعلم  النفس  علم)  منهما  املعلومات   جيمع  ان  الرتبية  علم  ووظيفة
 . الكالم مهارة وتعليم تعلم عملية على سهلة  الطريقة تكون الن
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 الباب الثالث 

 نتائج البحث 
 

 سالمى سوراكرت ة عن معهد "السالم" العصرى اإلحمل أ.
 . موقعّية جغرفّية ۱  

مركز  قرية فابيالن و قرية غانيالن،  يوقع بمعهد "السالم" العصرى اإلسالمى  
إندونيسيا.على   الوسطى،  جاوى  سوكاهرجو،  مديرية    ١٠  ± ساحة  كراتسورا، 

مرتا جهة    ٤٠٠  كيلو مرتا جهة غربية من مدينة سولو، متامه  ٥±و موقعه    هكتار.
 ١مشالية من جامعة حمّمدية سوراكرات.

 
 . تريخ املعهد ٢

  Assalaam   PPMI ب  ىف العاّمة معهد "السالم" العصرى اإلسالمى خمتصرو 

الرت و اجمللس  املؤّسسة  ملجإ  ىف  يكون  الذى  اإلسالمية  املدنية  الرتبية  معهد  بية  هو 
أنشئها الذى  سوراكرات،  ا  اإلسالمية  امرز   هللاعبد  عبد  أمنة  سييت  و  احلج    هللاوقى 

أنشئ و  التاريخ    احلجة.  للتار   ، ه١٤٠٢شّوال    ١٥ىف  موافق  أغوستوس    ۷يخ  و 
 فوجنغاوان سوراكرات.  ٥٦ديفورا منرة موقعة ىف الشارع يوسو  م.  ١۹۸٢
األّولية و  الدينّية  املدرسة  نشاط  هى  عمله  الىت  التعليمية  عملّية  قيامه    قبل 

(MDA )  الثانوية  مبدرسة  ، فعلى طلب اجملتمع يقوم املؤّسسة اجمللس الرتبية اإلسالمية
الذى سيكون عمود ىف قيام املعهد "السالم" وحني   السكن  ( بنظامMTs)  إلسالميةا

، يستخدم اسم القرية أينما نشاط التعليمية  (Punggawan)ذاك مسّيه مبعهد فوجنغاوان
 ٢تركز.

 
  .٢٠٠٨ديسمرب  ٧املشاهدة مبعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات ىف التاريخ  ١

  .٢٠٠٨ديسمرب  ٨ىف التاريخ  رمحة األستاذ معروف ن مدير املعهداملقابلة م ٢
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و مع ذلك   إستخدم إسم "السالم" رمسّية،  م١۹۸٥يوليو    ٢٠خ  و ىف التاري
املدرسة   ملدرسةMA)  اإلسالميةالعالية  أنشئت  كمواصلة  املتوّسطة   "السالم"  ( 

التحصّ يةسالماإل املدرسة  أنشئت  مث  العام.  ىف  العام   .١۹۸٦/١۹۸۷صية  ىف  و 
ودخل العام الدراسى .  ( SMAأنشئت املدرسة العالية )   م١۹۸۸/١۹۸۹الدراسى  
)  ،م٢٠٠٥/٢٠٠٦ املهنية  املدرسة  "السالم"   . (SMKأنشئت  معهد  حيّل  واآلن 

واسعها   اإلسالمى ساحة  الكاملة   ١٠±العصرى  الداعمة  التسهيالت  بشىّت  هكتار 
   ٣العصرية.

 
 المعهد و بعثته بصيرة. ٣

 بصرية املعهد  (أ 

أوىل  أجيال  املثقفية واألخالقية إىل  و  الروحانية  توازن  له  اإلنسان  إجياد 
 . هللالذى له أعلى الوعد إىل مصاحل األّمة ببناء على عبود اا األلباب 

 ب( بعثة املعهد 
تنفيذ عملية التعليمية اإلسالمية الىت يّتجه إىل درجة جّودة و أعلى طاقة  (.  ١

ألجل   أخالقّية  و  مثّقفية  و  روحانّية  موقف  على  يؤّسس  و  املنافسة 
 كادر األّمة الذى يصري رمحة للعاملني.التحقيق  

رئيسية املهنية اإلسالمية لتحقيق   مية منط األعمال املعهد أبساس علىتن(.  ٢
 حالة احلياة املرتبة و األمن و السلم ىف بيئة املعهد. 

و (.  ٣ العلم  إىل  نظرا  الىت  املعهد  التعليمية  املؤسسة  إجابية  صورة  إرتفاع 
   ٤تكنولوجى اإلعالم و ابلثقافة العصرية اإلسالمية.

 

 

 
3 Buku Panduan Penerimaan Siswa Baru, Riwayat Singkat Pondok Pesantren Modern 

Islam Assalaam, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 3.  
4 Ibid, hlm. 1. 
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   التعليمية  منهاج. ٤
اإلجرآت  إىل  ابألخذ  اإلسالمى  العصرى  "السالم"  املعهد  إنتشرالتعليم 

 اإلجابيات و احلقيقيات التالية: 
العصرى. و هو  نهج التعليم  املنهجني، و هو جيمع منهج التعليم السلفى و م  جممع (أ

"جممع مبصطلح  التعلّ   متعرف  نشاط  ىف  أينما  التعليم  البحرين"  و  منهج  يتبع  م 
ينظّ  الطالب  اليومية  حياة  ىف  و  العامة،  ىف  املعهد  املدرسة  مثلما  الثكنة  مبنهج  م 

 السلفية ابلقواعد و نظام املعهد.
و  ( ب به  يتصف  الذى  اإلنسان  بفكرة  مناسبة  مرتابطة،  بكلية  فيه  التعليم  يتصف 

رى،  هتدف إىل حياة الىت متد األبعاد الثالثة من األوقات و هى: املاضى، و العص
التكنولوجية ابلعلوم  و  الطبيعية  العلوم  فيه نشرت بني  التوازن  املستقبل. وفكرة  و 

اإلسالميةالدي متوازن.و   نية  الذكر كلها  و  الفكر  معرفة    بني  للطالب  ترجى  و 
ابلعقيدة   و  التكنولوجى،  و  الطبيعة  علوم  ام  الدين  علوم  سواء كانت  واسعة، 

 الصحيحة و مكارم األخالق. 
 ج( العصرى 

الذهنية اإلنطباعة  إزالة  بقدر  ليس  العصرى  العامة كلها    أنّ   ىف   لفظ  ىف  املعهد 
حيمل األثر    اتثري العوملة   حمافظ، و مسبوق الزمن. لكنه حنتاج الوعي أنّ و  متأخر،  

قياما   "السالم"  معهد  جيب  اآلخر.فلذلك  احلزب  و  الواحد  احلزب  بني  املتعالق 
إبمسه ومناسب  هويته.  على  فإختذوطيدا  بكل   ،  السلم  موقف  "السالم"  املعهد 

التكييف، و حكيمااإلنسا قابل  املبسوطة، و  و  الشفافية،  و  دائما،  نسج    ن  ىف 
 ٥النسيج أبي احلزب.

 
 

 
 .٢٠٠٨ديسمرب  ٨األستاذ معروف رمحة قى التاريخ  املقابلة من مدير املعهد ٥
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 تسهيالت املعهد. ٥
و  التعلم  عملية  إىل  التالميذ  الدافعة  أجل  "السالم"    ،التعليم  من  فمعهد 

 مل بشىت التسهيالت، منهم التالية: العصرى اإلسالمى مك
 مجاعة.   ٥٠٠٠مسجد له طبقتان، بطاقّة ( ١
 غرف ۹٠عددها  م و التعليم و نشاط التعليمية اإلضافيةالتعلّ  نشطةأل فصول( ٢

 يوترالعلوم الطبيعة و الوسائط املتعددة ومعمل اللغة والكمب عمارة املعمل (٣
 املكتبة الواسعة ( ٤
 وسائل الرايضة، ىف احلجرة و خارج احلجرة (٥
 طبقات   ٤ (Assalaam center) املعهد السالم املركزى ( ٦
 قاعة املعهد، و هلا حجراتن.  ( ٧
 وحدة صّحة املعهد ( ٨
 مطعم املعهد "السالم"( ٩

 غرف.  ٣١٠طالب، و هي تتكون على  ٢٢١٠الطالب بطاقّة  سكن( ١٠
 سائل النقلو ( ١١
 وحدات ىف خارجها.  ٢٤وحدات، و  ٤٠مساكن املشرف ىف بيئة املعهد ( ١٢
 (  Wisma Assalaamبيت "السالم" )( ١٣
 ٦( التلفون العام، و املصرف، و مجعية التعاونية، و الدكان، و موقف السيارة. ١٤

 

 مراحل التعليم . ٦
و   اإلسالمية.  املعلمات  هو كلية  املعهد  هذا  ىف  التعليم  و  ابلرتبية  القائم  إن 
 مرحلة التعليم فيه هي املرحلة املتوسطة و املرحلة الثانوية، مدة التعليم فيه ست سنوات 

ثانوية، و ذالك من الفصل األول اىل الفصل السادس. و  ال حلامالت شهادة املدرسة  
 

6 Buku Panduan Penerimaan Siswa Baru, Op. Cit., hlm. 4. 
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خارج املدرسة املتوسطة املعهد "السالم"، و هى سنة  ىف  أربع سنوات لطالب املتخرج  
 ٧اإلستعدادية هلم، و ثالث سنوات ملدرسة الثانوية. ملدرسة التحصصية أي املدرسة 

 
 والتالميذاملدرسني أحوال . ٧

 و املوظفني املدرسني أحوال (أ

مبامل  سائر   إن اإلسالمىوظفني  العصرى  "السالم"    سوراكرات   عهد 
و  رجال  ٢٣٤أشخاص،  ٣۸٠عدده على  نساء١٤٦،  تتكون  جامعها  و   .

عددها:   املشرفني  و  عددها    .أشخاص  ١٥٤املدرسني  املوظفني   ٢٢٦و 
  و منتشر ىف أي الوحدات األعمال. أشخاص،

 أحوال التالميذب( 

الطالب  عدد  العام    بلغ  ىف  اإلسالمى  العصرى  "السالم"  املعهد 
أحناء  طالب   ٢٢٢٤  ميالدية  ٢٠٠۸/٢٠٠۹الدراسى من  آتون  هم  و   ،

املناطق إبندونيسيا مبختلف الثقافة و األحوال اإلجتماعية و احلزبية. هذا اجلمع  
 ٨ من الفصل األول اىل الفصل السادس.مقسم اىل   فصال، 

  
 اإلدارية الرتكيب  .٨

التنظيم   إطار  ىف  تصنع  اإلدارية  الرتكيب  سائر  إن  لتكون  املعهد  األنشطة 
و هكذ  األنشطة و طالقة.  ترتبا  فيه  التعليم  و  التعلم  عملية  "السالم"   او  املعهد   ىف 
و    اإلسالمى  العصرى املعهد  العناصر  سائر  تنسيق  و  لتنظيم  أركاب حزبه  سوراكرات، 

 ٩ لتكون املناسب بقرار األعمال املوجودة فتصنع الرتكيب اإلدارية.

 .م مبعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرت ب. حملة عن تعليم مهارة الكال 
 

   .٢٠٠٨ديسمرب  ١٤ األستاذ معروف رمحة ىف التاريخ املقابلة من مدير املعهد ٧

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩وثيقة املعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات للعام الدراسى  ٨

 .٢٠٠٨ديسمرب  ١٤األستاذ معروف رمحة ىف التاريخ  املقابلة من مدير املعهد ٩
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مب العربية  اللغة  تعليم  املهارات  إن  سائر  على  يتضمن  السالم  وهي  عهد  اللغة 
العناصر اللغة ويتضمن هذه املهارات على تعليم  اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة،  

 األصوات واملفردات والقواعد. أي 
  إجيابية   مهارة   هيو   متكامل،  عقلى  ونشاط   بةمركّ   مهارة   الكالم  مهارة  أما
 النحوية  يغالص  من  والتمكن  ةبدقّ   اللغة  صوات أ  إستخدام  املتكلم  من  تتطلب  وإنتاجية 
  الكلمات   به  املستعدّ   حاجة  ىف  ولذلك  ٠١.اجلملة  ترتيب  نظام  من  والتمكن  ة،والصرفي
 .املتكلم هبا اراد الىت  حبالة  مناسبة نةاملعيّ  واجلمل

 املفردات   خاصة   بصورة   و   اللغة  عناصر   على  التعليم  هو  الكالم   مهارة   تعليم  إذن،
  افق و م  ىف  اللغة  استعمال  على  التعليم  و  والصرف،  النحو  أي  القواعد  و  األصوات   و

 . الشخصية املعاىن عن التعبري
  أنه   سوراكرات،   اإلسالمى  العصرى "  السالم"  مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  هكذا  و

 ىف   اللغة  استعمال  على  تدريب  و  تعليم  مثّ   اللغة  عناصر  على  تدريب  و  بتعليم  تبدأ
 اىل  ينقسم فيه الكالم مهارة تعليم  عملية إذن، .اليومية الطالب  حياة ىف التعبري مواقف
  هي  الثانية  واملرحلة  اللغة،  عناصر  على  التدريب  و  التعليم  هي  األوىل  املرحلة:  تنياملرحل 
 .اللغة استعمال على التدريب و التعليم

 تعليميةال  عملية  ىف  املعهد  هبا  تتيم  األوىل  للمرحلة  الكالم  مهارة  تعليم  عملية  إن
  خاصة،   الكالم  مهارة  لتعليم  وال  عامة  العربية  اللغة  التعليم  شكل  ىف  لكنها    . ةاملدرسي

 هي   املعهد  هذا  ىف  الكالم  مهارة  تعليم  اىل  تدفع  الىت  العربية  اللغة  التعليم   املادات   أما
 :  التالية
 البسيطة احملادثة و املفردات  على التدريب  هي حمفوظات . ١
 القراءة  النصوص و اللغة املادة التفهيم و اإلستماع  على التدريب هو إمالء. ٢
 اللغة  قواعد على يبالتدر  هو حنو. ٤

 
هـ( ص.  ١٢١٤، )اململوكة العربية السعودية, دون الناشر,  الدورات الرتبية القصرية  مذكورة  حممود فراج عبد احلافظ، ١٠

٤۳. 
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 الكلمات  تركيب على التدريب هو صرف . ٥
 القراءة ىف الكلمات  و القواعد تطبيق على التدريب هي مطالعة. ٦
 ١١.كلية  اللغة التعليم  هي اللغة دروس . ٧

 ولو  املدرسة،  الدراسة ىف هبا تتيم ال الثانية للدرجة الكالم مهارة تعليم عملية أما 
  لكنها   التحصصية  املدرسة   اسيالدر   منهج  ىف  احملادثة  هي  الكالم  مهارة  مادة  هناك
 ىف  املتخرجو  هو  التحصصية  درسةامل  الطالب   ألن  للطالب   واشرتاكها  تعارفها  بقدر
 . قبلها العربية اللغة يعرف ال الطالب  يتمكن هو  و  ،"السالم" املعهد خارج

  الواجب  اإلضايف  التعليم  هي   الدرجة  هذه  ىف  الكالم  مهارة   تعليم  عملية  إذن،
 سكن  ىف  هبا  تتيم  لكن.  املدرسة  الدراسة  األوقات   خارج  ىف  هبا  تتيم  و  للطالب،
.  اللغوية نظامال اليها  ابلدافعة  و اللغوية البيئة  بوسيلة و اللغوية نشطةاأل بشكل الطالب 

 : التالية  هي عنها الشرح أما
 . األنشطة اللغوية١

هناك األنشطة الدافعة على ترقية قدرة الطالب ىف اللغة األجنبية أي اللغة 
األ و  اللغوية.  ابألنشطة  األنشطة  هذه  يسمى  و  اإلجنليزية،  اللغة  و  نشطة العربية 

اللغوية هى ألوان متنوعة من املمارسة العلمية للغة، يقوم هبا الطالب و يستخدمون 
فيها اللغة إستخداما موجها انجحا ىف املوقف احليوية الطبيعية الىت تتطلب املهارات 

و    ٢١اللغوية. اللغوية  اإلستطاعة  لرتقية  اللغوية  األنشطة  األساسى  اهلدف  من  و 
احلياة   مواقف  استخداما صحيحا انجحا ىف  اللغة  استخدام  على  الطالب  ليدرب 

 العملية.

 
11 Buku Panduan Penerimaan Siswa Baru, Op. Cit., hlm. 9. 

 . ٣٩٨سنة(، ص.  ، )القاهرة: دار املعارف، دون املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية عبد العليم إبراهيم،  ١٢
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اب التالميذ  تعود  اإلسالمى  العصرى  "السالم"  معهد  إن  اللغوية  و  ألنشطة 
األ عدا  ما  ىف اإلضافية  اللغوية  لتيسري نشطة  هي  و  املقررة  املدرسية  التعليمية  عملية   

 الطالب ىف ترقية مهارة اللغة العربية و مهارة الكالم خاصة. و من أنشطتها التالية:
 تزويد املفردات  أ(

املشرف   بتزويد  العربية  اللغة  ىف  الطالب  اإلستطاعة  لرتقية  نشاط  هي  و 
جملموعات، و لكل اجملموعة  املفردات لُتحفيظها الطالب. و ينقسم الطالب اىل ا

  مشرف، و تكون هذه األنشطة كل يوم قبل دخل التالميذ اىل الفصل.
 تشجيع اللغة  ب(

بتزويد العربية  اللغة  الطالب ىف  اإلستطاعة  لرتقية  النشاط  املشرف    و هي 
احلوار  مادة  و  النشاط    املفردات  هلذا  األهداف  و  الطالب.  و حتفظها  لتعلمها 
استخدام اللغة العربية و تظهر ثقة النفس الطالب عليها لتشجيع الطالب على  

ىف اإلتصال اليومية. و تكون هذا النشاط مراتن ىف األسبوع. و انه مساو بتزويد  
 املفردات و لكنها أعم منها.

 حمادثة  ج(
و  )العربية  ابللغتني  التكلم  الطالب ىف  اإلستطاعة  لتدريب  نشاط  و هي 

النشا هذه  تعمل  و  املشرف اإلجنليزية(،  اإلشراف  حتت  مرتبة  الطالب  بني  ط 
لتعويد  هو  النشاط  هلذه  واهلدف  الطالب.  يعرفها  ال  الىت  املفردات  ملساعدة 

 الطالب ىف التكلم ابللغتني.
احمل "السالم"  املعهد  الطالب  استعمل  بعد  و  أسبوع  العربية  اللغة  ادثة 

 سبوع اللغة اإلجنليزية.أ
 
 

 حماضرة د( 
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اإل لتدريب  نشاط  هي  الطالب  و  أمام  اخلطب  ىف  الطالب  ستطاعة 
اآلخر، و فيها ينقسم الطالب إىل اجملموعة و يدرب اخلطب تبادال. و تقوم هبا 

٢ )العربية، و اإلجنليزية، و    ٣ اللغات  مرات ىف األسبوع، واستخدمت ثالث 
 االندونيسية(. 

 . حلقة ه
البنائي التدريس  العربي  و هي نشاط  املناقشة ابللغة  ة و زايدة  الطالب ىف 

بتقسيم الطالب إىل اجملموعات، و تقوم   لتدريس الديين الىت عملها املشرفا  اىل
األسبوع   ىف  مرة  جمموعات   ٤٥±هبا  فيها  توجد  إليها،  ابإلضافة  و  دقائق. 

العلوم  لتدريس  هي  واحد  ألهداف  تشكل  الىت  الطالب  الديين  التدريس 
على   تتكون  جمموعة  ىف كل  و  ٢٠اإلسالمية،  اجملموعة الطال  ٣٠ من  ب. 

فهي:  احلسبة  املوجودة  األوطار،   اجملّددة،   هيئة  املسلمني،  ونيل  ورايض    ومنهج 
 ٣١وإحيا علوم الدين. الصاحلني،

   . البيئة اللغوية٢
أ ميكن  و  فيها،  نشأوا  الىت  البيئات  ابختالف  الطالب  إىل  خيتلف  ننظر  ن 

البيئة ىف  البيئة كمفهوم من خالل   ينكر أن أتثري  املختلفى، فال  البشرية  النشاطات 
أينما   األماكن  و  األحوال  أو  اإلنسان  معاشر  ىف  سواء  تفكريه  و  الطالب  شعور 
يعيش، فلذلك البيئة املسرورة و املساعدة من عوامل الىت يؤكد اىل جناح تعليم اللغة 

 رة الكالم خاصة و الدروس األخرى. العربية و تعليم مها
و تكون هذه البيئة اللغوية مساعدا مأثرا للطالب للحصول اىل النجاح ىف 
تعلمه   الىت  اللغة  ملمارسة  الطالب  يستطيع  فيها  الكالم، ألن  مهارة  اي  اللغة  تعلم 

املدرسة ىف  ابللغة   نظراي  اإلتصال  و  التكلم  بتدريب  اليومية  حياة  ىف  ابستخدامها 

 
  ٢٠٠٩ينايري  ٥األستاذة أسويت سّحرزا ىف التاريخ  املقابلة من ١٣
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ىف العربي الطالب  لتعويد  هو كوسيلة  اللغوية  البيئة  هبذه  القائم  ىف  اهلدف  أما  ة. 
 إلجناز املهارة املقصودة.  التكلم و اإلتصال اليومية فتيسري الطالب  استخدام اللغة ىف

 . النظام اللغوية٣
الرتبية   املؤسسة  هو  سوراكرات  اإلسالمى  العصرى  "السالم"  املعهد  إن 

اء الطالب ليصري اإلنسان له العلم و التقوى اىل هللا تعاىل، اإلسالمية الىت هتدف لبن
األخالق   على مبكارم  مبىن  اجملموع  اجملتمع  حياة  ىف  نفسه  يضع  أن  يستطيع  و 

 األساس القرآن الكرمي و سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
املعهد   احلياة  نظام  لتحقيق  حاجة  ففيه  الرتبية،  اهلدف  اإلجناز  إطار  ىف  و 

بيت النظام و الرتتيب الطالب األساسى كإحدى املنهج البنائ. و كان الرتتيب بتث
الطالب األساسى ملعهد "السالم" العصرى اإلسالمى هو الطريقة أو النظام لرتتيب 

 احلياة طالبه. 
ال هى  اللغوية  النظام  هتدف  أما  هى  و  اللغوية  البيئة  ىف  املستعملة  نظام 

بني   االلغة العربية لإلتصال و التكلم مستمر   شطةاألن  إلنضباط الطالب ىف استعمال
الىت جيب ان    املقررة  اللغوية   و من النظام و القانون  ٤١بعضهم و بعض ىف يومياهتم.

 : التالية فهى ىف هذا املعهد يعملها الطالب 
اللغ (أ يستخدم  ان  الطالب  و  جيب على  اإلتصال  اإلجنليزية ىف  اللغة  و  العربية  ة 

 التكلم مناسبة بقانون املعهد
و   ( ب احملادثة،  و  اللغة،  تشجيع  منها:  اللغوية  النشاط  اتباع  الطالب  على  جيب 

 احملاضرة، و تزويد املفردات و احللقة.

من  النداء  الطالب  حتصل  حينما  لغوية  جلسة  جييء  ان  الطالب  على  جيب  ج( 
 حمكمة اللغة

 د( جيب للطالب املعجم العربية و املعجم اإلجنليزية 

 
 . ٢٠٠٩ر يناي ٤األستاذ قمر الدين ىف التاريخ  املقابلة من ١٤
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 ( ينبغى للطالب كتاب امللحوظة املفردات و احملادثه العربية و اإلجنليزية اليومية ه
(  OPPPMIAو( جيب على جمموعة الطالب املعهد "السالم" العصرى اإلسالمى ) 

 ٥١ان يعمل التعميم الرمسى ابللغة العربية و اللغة اإلجنليزية.
 و ما عدا القانون السابقة، هناك القانون لألنشطة احملاضرة، فهي التالية: 

 أ( جيب على الطالب اتباع األنشطة احملاضرة 
 اىل املشرف  و استشارتهب( جيب للطالب التوظيف إلستعداد املادة 

ج( جيب على الطالب حاضر ىف مكان احملاضرة مخس دقائق قبل اجلرس العالمة  
 الداخل اىل الفصل 

 د( ممنوع للطالب ترك احملاضرة قبل اجلرس العالمة اخلارج الفصل 
  ٦١.( جيب ملن ال يتبع احملاضرة داللة على اإلذنه
 

 " العصرى اإلسالمى سوراكرت طريقة العقوبة مبعهد "السالمحملة عن ج. 

العملية  تنفيذ  إىل  الدافعة  الىت  التعليمية  اآلدات  إحدى  العقوبة من  الطريقة  إن 
"السالم" إلجناز   املعهد  تنفذ هبا  الىت  الطريقة اآلخرة  التعليمية أهنا  التعليمية. و كآدات 

الد ىف  التفقه  و  الواسعة،  العلمية  الفكرة  هي  و  اخلامس  الطالب  و  اإلستطاعة  ين، 
 األخالق الكرمية، و اجلهاد ىف سبيل هللا، و القيام على سائر الطائفة. 

   و   ىف هذا املعهد من إحدى النظام املستخدمة  هاإن الطريقة العقوبة الىت تنفذ
التعليمية   العملية  لتنمية  الىت حتاول  التعليمية  الطريقة  القسم من  و هي  فيه  املستعملة 

هي اخلطوة القانونية الىت يلجأها اىل الطالب الذى خيالف  املستعملة. والعقوبة نفسها  
  ٧١.النظام و قواعد املعهد املستعملة

 
 طريقة العقوبة و وظيفتها ال  . أغراض ۱

 
15 Buku Tata tertib Dasar Santri PPMI Assalaam Surakarta,Edisi Revisi, 2008, hlm. 15 
16 Ibid, hlm. 15-16 
17 Ibid, hlm. 3. 
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أهداف   و  الطالب.  أبحوال  مناسبة  متنوعة  العقوبة  الطريقة  أهداف  إن 
 الطريقة العقوبة الىت تنفذها املعهد فهي التالية: 

ب(  أ سائر  هنوض  عن  لتبعيد  و  املستعملة  القانون  و  النظام  ليعمل  الطالب  وعي 
 األحوال املمنوعة 

 تذكري الطالب اىل ان املخالفة ال توافق بنظام املعهدب( 

 فبهذا العبارة يبعد الطالب اآلخر من املخالفة اللغوية ج( إعتبار للغري،
 د( حلفظ ميول اللغة الطالب 

  ٨١.طاء الطالب ىف استخدام اللغة ( إرشاد و إصالح اخله
هي   الكالم  مهارة  تعليم  ىف  املعهد  تنفذها  الىت  العقوبة  الطريقة  وظيفة  أما 

 التالية: 
 أ( الرتبية. هي الرتبية الطالب إلستخدام اللغة حسنا و صحيحا 

لطالب لرتك اللغة األم و اللغة السيئة أي بناء أخالق  . إن العقوبة يبىن االبناء  ب(
 صار الطالب إعتادا ىف استخدام اللغة الرمسية املعهدالكالم، فبالطريقة العقوبة 

 عن إيقاع املخافة للغري و  . أي املنع عن تكرار املخالفةتحديدالج( 
اللغوى القانون  اىل طاعة  الطالب  يدفع  العقوبة  إن  التعليل.  يبعد    د(  و  و  اخلطاء 

 ٩١.املخالفة ىف استخدام اللغة
  

 . أنواع العقوبة و تكوينها٢
ف املعهد  قانون  و  النظام  خيالف  الذى  الطالب  اليهكل  و    العقوبة.  يلجأ 

املعهد هذا  ىف  العقوبة  العقوبة  تكوين  أبنواع  ا  ،مناسبة  العقوبة  هذا و  ىف  تنفذ  لىت 
 ٠٢أنواع، فهي التالية: ةينقسم اىل ثالثاملعهد 

 
 .٢٠٠٩ر يناي ٦األستاذ قمر الدين ىف التاريخ  املقابلة من ١٨

 . ٢٠٠٩ر يناي ٥ىف التاريخ  سحرزااألستاذة أسويت  املقابلة من ١٩

20 Buku Tata Tertib Dasar Santri PPMI Assalaam, Op. Cit, hlm. 27-31. 
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 العقوبة اخلفيفة  (أ

هي العقوبة الىت يلجأ اىل الطالب الذى يعمل املخالفة بنوع اخلفيف. و   
 لفة اخلفيفة هي:امن املخ

 للغة املنطقة(. إستخدام ا١
 .إستخدام اللغة الرمسية ليسخر صديقه( ٢
 الواو  ، وو الهاء، قانون اللغوية املعهد ىف البنود الدال( خيالف النظام او ال٣
،  وية لألنشطة احملاضرة ىف البنود الباء، و اجليم( خيالف النظام او القانون اللغ٤

 .الدو ال
 الية: أما تكوين العقوبة للمخالفة اخلفيفة هي الت

 (. تذّكر و تنصح ١
 (. يبحث عن املفردات الىت توضع ىف املكان املعني٢
 (. حفظ املفردات  و احلوار٣
 حيفن القراءة  (. ٤
 (. اإلستمضاء اىل املشرف و الطالب الكبار ٥
 يكنس الساحة للطالبة و جيرى مسرعا حول املعهد كعبارة للغري .(٦
 . (. صار الطالب جاسوسا۷

 .و هلم جرا

 (. العقوبة املتوسطة ب 
بنوع متوسطة. و  هي العقوبة الىت يلجأ اىل الطالب الذى يعمل املخالفة  

 هي التالية:  من املخالفة املتوسطة
 كرر الطالب املخالفة اخلفيفة تكرارا متعددا(.  ١
 الدو ال، اءبو ال، قانون اللغوية املعهد ىف البنود األليف(. خيالف النظام و ال٢
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ام و القانون اللغوية املعهد لألنشطة احملاضرة ىف البنود األليف  (. خيالف النظ٣
 . و اهلاء 

 أما تكوين العقوبة للمخالفة املعتدلة هي التالية: 
 يصنع و يقرأ شهادة البيان (. ١
 (للطالب )(. حلق الشعر اى حليق الرأس ٢
 يلبس لباس اخلاص )للطالبات((. ٣
 املعهد (. استنصاح و استمضاء اىل املشرف و مدير٤
 (. احملاضرة ىف املكان العامة٥
 (. كتابة األخطاء الشائعة من اللغة اليومية و إصالحها ٦
 . (. صار الطالب جاسوسا۷
 (. تنظيف احلمام، و هلم جرا.٨

 ج( العقوبة الثقيلة
هي العقوبة الىت يلجأ اىل الطالب الذى يعمل املخالفة بنوع ثقيلة. و من 

 ة: املخالفة الثقيلة هي التالي
 (. كرر الطالب املخالفة املعتدلة تكرارا متعددا١
 (. استخدام اللغة املنطقة ظاهرية و قصدا إلنتشارها٢
 . (. متلق اللغة الرمسية املعهد متليقا ظاهراي٣

 الثقيلة هي التالية:  أما تكوين العقوبة
 (. كتابة اإلنشاء ١
 تنظيف املسكن و الساحة (. ٢
 ةوضع الكلمات ىف مجل متعدد(. ٣
 (. صار الطالب جاسوسا٤
 ، و هلم جرا.(. نداء الوالد٥
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 طريقة العقوبةكيفية ىف تنفيذ . شروط و  ٣

إن التنفيذ الطريقة العقوبة ىف املعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات  
قانونه.   و  املعهد  بنظام  فهي  ينظم  "السالم"  مبعهد  العقوبة  إعطاء  ىف  النظام  أما 

 التالية: 
 تحق ىف إعطاء العقوبة هي: (. املس أ

 ون الذين يدهّلم املعهد(. املشرف١
 (. األساتيذ الذين يدهّلم املعهد  ٢
 الذين يدهّلم املعهد  اإلحتاد الطالب  و أعضاء  (. مدير٣
الطالب ب اإلحتاد  مدير  املعهد  (.  يدلّه  على   الذى  العقوبة  إعطاء  ىف  يستحق 

 راقبة املشرف مع م الفة اخلفيفة و املخالفة املتوسطةاملخ
  ١٢.بنوع العقوبة الثقيلة مثبت مبشاورة الطالبية املعهداإلقرتاح العقوبة  (. إثبات ج

 ليس األمر  هي  و تنفيذ الطريقة العقوبة فيها يستخدم التقنيقية اإلجرائية. و 
تنفيذها الذى   و    متكن  املوظف،  و  املشرف،  و  )األساتذ،  املعهد  اجملتمع  كل 

حتصل على املراقبة من احلزب   ذ العقوبة و يهناك احلزب املعني لتنف  الب(، لكنالط
أما   مسئول هبا.  ك هتدف لعدم العمل املستبد ممن ليس لهو ذل  املقتدر ىف املعهد.

و هي احملكمة هلا    . "حمكمة اللغة"  بذى تعينه املعهد لينفذ العقوبة تسمى  احلزب ال
اب مناسبا  العقوبة  لينفذ  واجب  ىف شغل  املستخدمة  و  املستعملة  القانون  و  لنظام 

املعهد. أما احملكمة اللغة فيها تتكون على املشرف و إحتاد الطالب املعهد "السالم" 
 : ما التقنيقية التنفيذ العقوبة فهي التالية. أ(OPPPMIAالعصرى اإلسالمى )

 
21 Ibid, hlm. 32. 
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فعقوبته  صف الرابع الذى يعمل املخالفة اخلفيفة،  لطالب الصف األول اىل ال  . (١
رابع الذى يعمل تنفذ هبا إحتاد الطالب. أما الطالب الصف األول إىل الصف ال

   و املخالفة الثقيلة، فعقوبته تنفذ هبا املشرف. املخالفة املتوسطة
فة دس الذى يعمل املخالفة إما املخاللطالب الصف اخلامس اىل الصف السا(.  ٢

 ٢٢لثقيلة، فعقوبته تنفذ هبا املشرف.ا ، أو املخالفةاخلفيفة، أو املخالفة املتوسطة

 
اإلسالمى  العصرى  "السالم"  مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  د. 

 سوراكرت 
مى  . تنفيذ طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم" العصرى اإلسال ١

 سوراكرت 
تنفيذ   الدليل  إن  و  األساس  على  مبىن  السالم"   " مبعهد  العقوبة  طريقة 

كما قال هللا تعاىل "َو التكن ّمنكم   ٣٢القرآنية لألمر ابملعروف و النهي عن املنكر.
املنكر   عن  ينهون  و  ابملعروف  أيمرون  و  اخلري  اىل  يدعون  هم    ۗ  اّمة  أولئك  و 

 ٤٢(.١٠٤." )آل عمران: املفلحون

الىت   القانونية  اخلطوة  هو  نفسه  "السالم"  مبعهد  العقوبة  طريقة  تنفيذ  و 
النظام و استعمال  الطالب ىف  اللغة إلنضباط  وجودة ىف امل  القانون  تلجأها حمكمة 

املعهد. املعهد فعليه  فللطالب   هذا  القانون  النظام و  ألجل العقوبة    الذى ال يطيع 
الندامة الطالب على عمله اخلطاء و املخالفة وراجيا لعدم التكرار الطالب املعقب 

 العمل اخلطاء و املخالفة ملرة أخرى. 

 
 . ٢٠٠٩ينايري  ٦الدين ىف التاريخ  قمراألستاذ  املقابلة من ٢٢

 نفس املرجع  ٢٣

 . ٦١(، ص. ٤۱۹۷، )منارة قدس: دار الطباعة والنشر والتوزيع،الكرميالقرأن  ٢٤
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"السالم" قد وقع اليه العقوبة، ألنه  و ىف احلقيقة، إن سائر الطالب املعهد  
فالعقوبة فيه ليس األمر الغريب له.  لت من اخلطاء و النسيان،  إنسان عادي وال يف

بنوع املخالفة الىت لكن تكوين العقوبة إيقاعها حمكمة اللغة للطالب خمتلفة مناسبة  
 عملها الطالب.

العقوبة طريقة  تنفيذ  بوجود  إن  يدل  وهذا  فعالية كافة،  املعهد  هذا   ىف 
الباحثة  ااملع  الطالب  عملت  مدة  العديد  تتعلق لاقب  خمتلفة  أسباهبا  و  فيه.    بحث 

إن ىف   ابإلضافة اىل أن اللغة العربية هي اللغة األجنبية له.  طبقته  بطبيعة الطالب و
األنشطة  الباحثة  وشاهدت  الطالب  اللغوية  بيئة  الباحثة  دخلت  البحث،  عمل 
مدة   الباحثة  املشاهدة  من  و  فيها.  العقوبة  طريقة  تنفيذ  و كيف  الطالب  اللغوية 

 و الطالبات   الطالب   ١٨  النتائج أن هناكسبوعني تسكن فيها حتصلت الباحثة  األ
املخالفة يعملون  املخالفة   الذين  نوع  حمكمة    ومبختلف  من  العقوبة  على  حتصل  و 

املعهد مدة عملت  العقوبة ىف هذا  تنفيذ طريقة  الشرح عن  البحث. أما  اللغة مدة 
 ٥٢ الباحثة البحث، تشرح ىف اللوحة التالية:

 

 الفصل النمرة  نوع املخالفة     نوع العقوبة  تكوين العقوبة 

  أي اجلاسوس صار
 ۱ حبث عن

   الطالب املخالفة

 األول  ١ إستخدام اللغة املنطقة  اخلفيفة 

  ٢ إستخدام اللغة املنطقة  اخلفيفة  فرداتامل ۱٠ حفظ

املفردات  ۱٠ حفظ
 دة احلوار ما ۱و

ال تستخدم اللغة العربية ىف  املعتدلة
 الكالم ىف أسبوع العربية 

٣  

 
  ٢٧" العصرى اإلسالمى سوراكرات، ىف التاريخ السالمالطالب مبعهد " ملشاهدة ىف سكنا ٢٥

 . ٢٠٠٩يناير  ٩  -٢٠٠٨ديسمرب
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املفردات  ۱٠ حفظ
 وتصري اجلاسوس

ال تستخدم اللغة العربية ىف  املعتدلة
 الكالم ىف أسبوع العربية 

٤  

    ٥ تبحث عن 
 توقع املفردات الىت

 أماكن خاصة  ىف 

  ٥ إستخدام اللغة املنطقة  اخلفيفة 

 حليق الرأس
كعبارة    )الطالب(
 للغري 

احللقة حيضر ىف ال املعتدلة  الثاىن ١ 

املفردات  ٠۱ ظحف
مادة احلوار  ۱ و  

  ٢ إستخدام اللغة املنطقة  اخلفيفة 

إستمضاء اىل  
 املشرف

  ٣ ال حتضر ىف احملاضرة   املعتدلة

خطاء  كتابة األ
الشائعة من اللغة  
 اليومية و إصالحها 

ال تستخدم اللغة العربية ىف  املعتدلة
 الكالم ىف أسبوع العربية 

٤  

تنظيف احلمام و  
 تصري اجلاسوس

ال تستخدم اللغة العربية ىف  املعتدلة
 الكالم ىف أسبوع العربية 

 الثالث ١

جيرى مسرعا حول  
كعبارة للغري  املعهد  

عتدلةامل للغة املنطقة إستخدام ا 
 متعددا 

٢  

 يلبس لباس خاص 
 و تصري اجلاسوس 

ال تستخدم اللغة العربية ىف  املعتدلة
 الكالم ىف أسبوع العربية 

 التحصص  ١

احملاضرة ىف ساحة  
الطالب السكن  

  ٢ ال حتضر ىف احملاضرة   املعتدلة
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  ٥يبحث عن 
املفردات الىت توضع 

 ىف املكان املعني 

املنطقة  إستخدام اللغة اخلفيفة   ٣  

مادة   ۱ حفظ
حبث عن  و احلوار

الطالب املخالفة  ۳
 ( تصري اجلاسوس)

ال تستخدم اللغة العربية ىف  املعتدلة
 الكالم ىف أسبوع العربية 

 الرابع ١

احملاضرة ىف ساحة  
 املعهد

ال حتضر ىف احملاضرة ثالث  املعتدلة
 مرات

 اخلامس  ١

 إستخدام اللغة املنطقة   كتابة اإلنشاء 
اهريةظ  

٢  

 ۱٠ حفظ

مادة   ۱املفردات و 
احلوار و تنظيف  

  لسكنساحة ا
 الطالبات 

ال حتضر ىف نشاط تشجيع  املعتدلة
 اللغة العربية

 السادس ١

إن املنفذ هلذه العقوبة مناسبة ابلقانون السابقة، وهي لنوع خمالفة اخلفيفة و  
تنفذ هبا الطالب   الىت تعملها الطالب الفصل األول إىل الفصل السادس  املتوسطة

( اإلسالمى  العصرى  "السالم"  املعهد  الطالب  كأعضاء    ( OPPPMIAجملموعة 
املخالفة  أو  اخلفيفة،  املخالفة  لنوع  سواء كان  العقوبة  املنفذ  أما  اللغة.  حمكمة 

، أو املخالفة الثقيلة لطالب الفصل اخلامس و الفصل السادس هو املشرف  املتوسطة
 ة.اللغة كأعضاء حمكمة اللغ
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. فعالية تنفيذ طريقة العقوبة ىف إجناز تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم" العصرى ٢
 اإلسالمى سوراكرت. 

تتضمن "السالم"  مبعهد  التعليم  مراحل  أن  القول،  سبق  ست    كما  على 
أتثر كثريا   مراحل، املراحل  هذه  و  السادسة.  املرحلة  اىل  األوىل  املرحلة  من  هي  و 

     تعلمهم للغة وخاصة ىف تعلم مهارة الكالم.     بقدرة الطالب  ىف
 تبدأ  وهذا  تعليمهم،  مبراحل  ترتبط  الكالم  ىف  وإجنازاهتم  الطالب   القدرة  أما

 مادة  جهة   ومن  املفردات   جهة  من  إما   للمبتدئني  األساسية  العربية  اللغة  تعليم  إبجناز
  مهارة  ىف  الطالب   ةالقدر   طورت   مث  للغة،  تعلمهم  من  الطالب   اكتساهبا  الىت  احلوار
 .  مراحلهم برتقية الكالم

العقوبة ىف    إن األساتيذ واملشرفني هلم دور هام تنفيذ طريقة  تعليم مهارة  ىف 
ألهنم   املعهد  هبذا  حياة  الكالم  ىف  الطالب  مراقب  و  الكالم  مهارة  التعليم  واصل 

ىف   منفذ  و  اليومية  لالطالب  املخالفة  الطالب  يعمل  حينما  العقوبة  لقانون  إعطاء 
 اللغوية.

يدل  الكالم  مهارة  ىف  الطالب  اإلجنازات  ترقية  الطريقة ىف  هذه  فعالية  أما 
اليومية احلياة  ىف  العربية  ابللغة  واإلتصال  التكلم  استمرار  ىف  الطالب     ابنضباط 
العناصر   التدريب على  الدرجة  الكالم أي  تعليم مهارة  الطالب ودرجته ىف  وبقدرة 

التدريب على اس البيان  اللغة و  الباحثة   اللغوية. وتضيف  اللغة ىف األنشطة  تعمال 
 عن درجة الطالب ىف تعليم مهارة الكالم ىف امللحقات.  

 
 طريقة العقوبة فيه و نقصانهتنفيذ مزااي . ٣

سواء كان   للطالب  أثر كبري  "السالم"  املعهد  ىف  تنفذ  الىت  للعقوبة  بد  ال 
ر لتنفيذها مرابط مبزااي و نقصان تنفيذها.  األثر النفسىي أو األثر اإلجتماعى، و األث

 : و نقصانه فهي التاليةأما مزااي التنفيذ الطريقة العقوية ىف املعهد "السالم"  
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 أ(. مزااي 
(. تبعث العقوبة ثقة النفس و الشجاعة ىف استخدام اللغة و استمرار الكالم  ١

 ابللغة األجنبية أي العربية 
 اخلطاء الطالب (. صارت العقوبة و سيلة إلصالح ٢
 ء.(. عدم التكرار نفس اخلطا٣

 نقصان ( ب
 ( حيتاج املسئولية الكبرية من املعقب ١
ذ و يسبب حسد الطالب حينما  ي(. عدم الفهم الطالب عن خلفية األسات٢

 ذ اللغة بغري اللغة الرمسيةييستخدم األسات
 ٦٢(. كانت العقوبة الىت تنفذ ىف املعهد إطراد النغم.٣

 

 

 

 

 

 

 

 التصريح
 
 

من  اآلراء  يتضمن  ال  العلمى  البحث  هذا  أن  األمانة  و  ابلصدق  الباحثة  صرحت 
املتخصصني أو املادة الىت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن تكون مرجعا و مصدرا  

 هلذا البحث
 

 
 .٢٠٠٩ينايري  ٥األستاذة أسويت سحرزا ىف التاريخ  منلة املقاب ٢٦
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 مسارانج، 
 الباحثة 

 
 

 يىت قر 
 ٣١٠٣١٩٥رقم الطالبة: 

 
  

  
 

  
 

 
 

 موافقة املشرف 
 
 

 اتريخ                 توقيع 
 
 

                        إبن حجر املاجستري أ د.
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 املشرف األول
 
 

                                                  حمفوظ صديق الليسانيس
 املشرف الثاىن

 
    

 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الباب الرابع 
 مباحثة 

 تنفيذ طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم
 مبعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرت 

 
صرى طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم" العأ. حتليل عن تنفيذ 

 اإلسالمى سوراكرت. 
التعليمية سعي يريد ويستطيع أن يدرس درسا على    ل الطالب عجت  إن طريقة 

حساان. وترتبط ابلعقوبة كطريقة التعليمية  مية آاثره وشخصياته وقوة سيطرته أ دفعه مع تن 
ىف   تنّفذ  التال  ،التعليماليت  تنمية  جتعل  أن  القدرة  عبودية  لديها  ال  بفطرته  مناسبة  ميذ 

 ميذ.ميذ اليت تستطيع أن متيت فكرة أولية وقوة سيطرة التال طة املعلم إىل نفسية التال سل 
الرتبية  عامل  ىف  العقوبة  تدعوا    احلديثة إصطالح  قد  الرتبية  الطرق  كإحدى 

بتظهري األفكار و    خاصة وجمتمع ىف العامة  علماء الرتبيةال  أوساط  إهتماما كبريا من أي
العقوبة. عن  امل  اآلراء  عن  منهم  ودفع  توافقون  ال  منهم  و  ابستخدامها  وافقون 

 استخدامها.
اليها  إن  املمنوع  تنظر  اآلن  احلديثة  ال    الرتبية  العقوبة  أن  تتفق ويرون 
ابلعطف  ابإلنسانية، الرتبية  ىف  فو   والبد  تنبغى  ابلعنفال  تسبب     واآلليمة  يها  ألهنا 

 ١للطالب الطبيعة القاسية.
أن العقوبة هلا إنسانية، ألن التعريف اإلنسانية ضمن فيها    وللموافقون هبا يرون

ليس فيها اإلنسانية  اإلنسان بسائر نقصانه، وترك اإلنسان ىف املخالفة وجيوب ىف اجملتمع 
الرتبية ال  األشد. ألهن العقوبة ىف  املستعملة  ولذلك  للمجتمع.  األكرب  الفساد  ا ستظهر 

لكنها   نفسها،  العقوبة  ىف  وهي  توقف  املؤخرة،  ىف  املوجودة  األهداف  على  موضوع 

 
1 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 103. 



 

 

وعندهم أن العطف   ٢لتكون الطالب املخالفة يتوب ويندم ورجع اىل الطريقة املستقيمة.
و  احل يدمر كياهنا  الذى  ال  مستقبلها  ىف  صاحلها  يرعى  الذى  هو  الطفولة  على  قيقي 

يفسد مستقبلها. فإن كان والبد من العقوبة فعلينا أن نراعي احرتامنا لكيان الصغري و 
 تقديران له كإنسان. 

يقول األستاذ حممد قطب: الرتبية ابلعقوبة أمر طبيعي ابلنسبة للبشر عامة و  
فالالطفل   وال من    خاصة،  الطفل  ابلعطف على  التظاهر  نستنكر من ابب  أن  ينبغي 

ابب التظاهر ابلعلم، فالتجربة العلمية ذاهتا تقول: إن األجيال الىت نشأت ىف ظل حترمي 
التجربة أوىل ال تصلح جلدايت احلياة ومهامها و العقوبة و نبذ استخدامها أجيال مائعة  

 ٣ابإلتباع من النظرايت الالمعة.
معظم  عند  احلديثة  الرتبية  علماء  فإن  أمريكا،  هذا  على  نضربه  مثل  وأكرب 

ية، ووضعوا من ينّفرون من العقوبة، و يكرهون ذكرها على اللسان. بل نشروا من التوع
النظم ما يكفل هذا اإلجتاه، وما حيقق هذه الرغبة . فكان من نتيجة ذلك نشأ عندهم  

 جيل منحل مائع متفلت من املسئولية، متعطش للفساد واإلجرام.
على    مبىن  الزيغ  عمل  إذا  األحد  قبلها  الىت  اخلطوة  هي  نفسها  العقوبة  إن 

ل األعمال أساس و نظام معني وإن زاغت أساس احلد اخلاصة. وىف احلقيقة عامليا، لك
ىف الرتبية، إعطاء العقوبة تقصد كاستجابة األحد على أعماله    من قرار ستقبل العقوبة.

املخالفة.  الطالب  لتغيري أخالق  اآلليمة    السلبية وهي هتدف  العقوبة محل  لكل  وطبعا 
عقوبة قيم اإلجيابية  للطالب املعاقب، لكن العقوبة الئق اذا كانت ألليمة الىت تظهرها ال

الرتبية اإلنتشار  وقيم  املساعدة  الطالب.  و متكن ىف  إبنتشار أخالق    أخالق  واملقصود 
ابلنظام   املناسبة  األعمال  إلستعمال  والرضى  النظام  طاعة  اىل  الوعي  هو  الطالب 

 املستعملة.

 
2 Abuddin Nata, Ibid., hlm. 104. 
3 WWW. Saaid. Co. Id/المكافآت والعقوبات تجاه أخطاء األطفال/ تربية األطفال/ منتديات شبكة التبيان. Internet, 

28 September 2008 

 



 

 

  أما العقوبة الىت حبثت الباحثة ىف هذا البحث هي العقوبة الىت تنفذ ىف املعهد.
إهنا من إحدى طبيعة املعهد و ضمن املعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات. و  

العقوبة   تعد  هدف فيه  اىل  للوصول  املعهد  سلكها  الىت  الوسيلة  هي  و  التعليم  طريقة 
املعهد  يناسب  املعهد،  التعليمية  العقوبة كطريقة  الطريقة  املعهد  إختيار  قبل  و  تعليمه. 

ع تؤثر  الىت  أهداف ابلعوامل  و  الطالب،  و شخصية  التعليم،  مادة  منها  تعليمها  ملية 
 التعليم، و التسهيالت التهيئة. 

وطريقة العقوبة الىت استخدمتها املعهد أيثر كثريا ىف استعمال النظام والقانون 
ما الشرح والبيان عن نظام اللغوية املعهد  املعهد، ضمن القانون والنظام اللغوية املعهد. أ

ط تنفيذ  اإلسالمى و  العصرى  "السالم"  مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  ريقة 
سوراكرات قد بينتها الباحثة ىف الباب السابقة. ففى هذا الباب ستحاول الباحثة لتحليل 
اإلسالمى  العصرى  "السالم"  مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ 

 سوراكرات: 
 ةو الوظيف غراض. حتليل  األ١

هي املسئولية املنطقية من وجود املخالفة الىت عملها الطالب، و    إن العقوبة
و    هي الطريقة األخرية املستخدمة إذا كانت الطريقة األخرى كالقدوة، و املوعظة،

 املالحظة، و العادة ال يتمكن لرتبية و بناء الطالب.
ا التظهري  ألجل  الطالب  اىل  تعطيها  العقوبة  أن  األساسية،  ىف  لوعي و 

. وما عدا ذلك،  عاقبة من عمله اخلطاء  الطالب على خمالفته، و يشعر الطالب اآلمل
يكره   فالعقوبة  ابطنيا،  و  ظاهراي  اإلجتماعية  العدالة  إلجياد  أداة  العقوبة  كانت 

 و ملن يتعدى عنه أنزلت اليه العقوبة. الطالب لطاعة النظام
ن فهمى جيب ىف العقوبة كما قاله حس العقوبة ىف تربية اإلسالمية    والغرض

اإلنتقام. وال  إجيابية  معىن  تعليم    ٤شامال  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  الغرض  هكذا  و 
 

4 Asma Hasan Fahmi, Sejarah Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 

hlm. 140. 

 



 

 

سوراكرات اإلسالمى  العصرى  "السالم"  مبعهد  الكالم  احل  مهارة  اللغة هو  ميول  فظ 
الطالب و تذكري الطالب أن املخالفة ال توافق ابلنظام والقانون املستعملة و هتدف  

الباعد عن   الغري من أجل  العقوبة. ومن هذا أيضا إلعتبار  لعدم  املمنوعة  األعمال 
العقوبة الىت تنفذ فيه تشمل على املعىن اإلجيابية، وليس فيها الغرض  سائر لأن  نعرف

 لإلنتقام.
العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم هبذا املعهد هو  و  هنوض  الغرض تنفيذ طريقة 

األحوال  سائر  عن  لتبعيد  و  املستعملة  القانون  و  النظام  ليعمل  الطالب  بوعي 
إعطاء  الغرض  أن  الذى قدمه غانيج واألخرون  العقوبة  بغرض  تتفق  املمنوعة وهذا 

 ٥لرتبية الذهن.ض ابلذهن أي االعقوبة ىف تربية اإلسالمية هو هنو 
العقوبة ىف الرتبية اإلسالمية هو  و  كما قاله حممد عطية األبراشى أن الغرض 

اإلنتقام. و  الزجر  ال  اإلرشاد  و  أن   ٦اإلصالح  الكالم،  مهارة  تعليم  ىف  هكذا  و 
"السالم"   مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  لتنفيذ  األساسى  الغرض 

ىل عدم تكرار العصرى اإلسالمى سوراكرات هو اإلصالح اخلطاء الطالب و إرشاده ا
 نفس اخلطاء ملرة أخرى. 

السابق،  و   البيان  العقوبةمن  الطريقة  التنفيذ  أغراض  أن  الباحثة  ىف    حتليل 
أبغراض   كثريا  تتفق  تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات

الم تشمل و سائر العقوبة الىت تنفذ ىف تعليم مهارة الكالعقوبة ىف الرتبية اإلسالمية.  
لكن العقوبة هلا اثر إجيابية    معىن إجيابية، و لو العقوبة ىف احلقيقة هي القوة السلبية.

األثر الذى شعرها   سواء كان األثر النفسية أو األثر اإلجتماعية. األثر النفسية هي
نفسه الطالب   املخطئ  توبة  وعيا    املعقب    ليكون  خطاءهو  ملرة    على  وال كررها 

 
5 Sutari Imam Barnadib, Ilmu Pendidikan Sistematis, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Cet. 

XV, hlm. 107. 
(، ط. الثالثة،  م١٩٧٥ة اإلسالمية وفالسفتها، )مصر: مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه، محمد عطية األبراشى، التربي ٦
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ألجل الباعد عن املخالفة و   إلجتماعية هي األثر للطالب اآلخر، أخرى. و األثر ا
      اليها. اخلطاء لعدم اإلنزال العقوبة 

األساسية  وظيفةأما   املعهد   العقوبة  تنفذها  الىت  الكالم  مهارة  تعليم  ىف 
هي   و "السالم"  اىل الرتبية  الطالب  الدافعة  و  الكالم  أخالق  و  اللغة  ميول  البناء 

التكلم   ابللغة  واستمرار  اىل    اإلتصال  وابإلضافة  ابلعربية،  خاصة  و  املعهد  الرمسية 
التحديد الطالب اىل وقوع املخالفة. وهذه الوظيفة تتفق بوظيفة العقوبة الىت قدمتها  

الطالب   الدافعة  و  الرتبية  و  التحديد  وهي  هورلوك  برغين  استعمال ايليسابت  اىل 
         ٧عة.النظام والباعد عن املخالفة واألعمال املمنو 

 العقوبة و تكوينها  . حتليل أنواع٢
أحناء إندونيسيا،    كان الطالب املعهد "السالم" آتون من خمتلف املنطقة ىف

اإلجتماعية و احلزبية و خمتلف الطبقة اإلجتماعية.    و هلم خمتلف الثقافة و األحوال
 و هذا األمر قليال و كثريا أتثر الطالب ميوله و طبيعته و أخالقه. 

و طبعا، متنوعة الطالب السابقة أتثر كثريا بنوعية العقوبة و تكوينها حينما  
 يعتقديعمل الطالب اخلطاء أو املخالفة. فمن الطالب من تكفيه ابلتذكرة، و من  

أن التذكرة ال تؤثر له. فلذالك، جيب للمشرف و الطالب الذى يستحق ىف إعطاء 
اإلعتقاد العقوبة معرفة بطبيعة الطالب املخطئ و مزاجه و ميوله معرفة حقة، لعدم  

 خفيفة جدا و عكسها.  خرة الواحد و اآلأن العقوب
، مث العقوبة  إن العقوبة ىف التعليمية هلا تعاريف واسعة، يبدأ ابلعقوبة اخلفيفة

املعتدلة، و اىل العقوبة الثقيلة. و لو هناك العقوبة املتنوعة، لكن التعريف األساسى  
هي وجود العناصر اآلليمة روحانيا أم بدنيا. لكن آليمتها هتدف    لكل العقوبة واحد

 ٨للخري.
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"السالم"  املعهد  تنفيذها  الىت  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  نوعية  أما 
الرتبوية العقوبة  هي  سوراكرات  اإلسالمى  النوعية اإلسالمية  العصرى  سائر  ألن   .

فة،   الطالب وال خيسره أبدا. لكنه قد نوسق أبجناس املخال ال آيملالعقوبة و تكوينها  
ومتكن   خر، لنافع للطالب املخطئ و للطالب اآلو طبيعة الطالب و متكن العمل ا

خر ليبعد اىل أن العقوبة عبارة للطالب اآل  و ابإلضافة   لرتقية اإلستطاعة اللغوية له،
 عن العمل املمنوعة.

و  العقوبة  األنواع  العصرى   كوينهاتوسائر  "السالم"  املعهد  تنفذها  الىت 
. وهم تشمل على العقوبة  وين العقوبة ىف الرتبيةتك تتفق أبنواع و اإلسالمى سوراكرات 

تكوينها تشمل ملنطقية، والعقوبة املعيارية. وما عدا ذلك، أنواعها و االعقوبة  املرابطة، و 
العقوبة   أي  الوقائية  العقوبة  و على  املخالفة،  لعدم  الضغطية  الىت هتدف  أي العقوبة 
 ده اىل عدم التكرار نفس اخلطاء.  إلرشاالعقوبة إلصالح خطاء الطالب و 

 تنفيذ طريقة العقوبة و إجراءاهتا  . حتليل٣
هي اخلطوة  إن تنفيذ طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم"  

و  النظام  لوجود  واحلقيقية  و االصرحية  فيه.  املستعملة  اللغوية  هتدف  لقانون  ذلك 
عل إلن مبىن  اللغة  استعمال  ىف  الطالب  و   ىضباط  املوجود،  يعد القانون  بعدمه 

لطاعته.الطالب   املهم  األمر  ليس  قانونه  و  املعهد  نظام  فاشل هو   أن  تسبب  ذا 
 عدم احلصول اىل هدف تعليمه.الطالب ىف تعليمه و 

املستبد األمر  ليس  املعهد  هذا  العقوبة ىف  طريقة  تنفيذ  ىف    إن  ينبغى  لكن 
و  حذر  بكل  او    انتباه.إعطائها  احلزب  هبا  تسمى  تنفذ  الذى  "حمكمة    بخلاص 

   اللغة". و هذه هتدف لعدم العمل املستبد ممن ليس له مسئولية هبا. 
ن التنفيذ الطريقة العقوبة ىف هذا املعهد تتفق ابلشروط و الكيفية تنفيذها  إو 

ىف الرتبية اإلسالمية الىت قدمتها الباحثة ىف الباب الثاىن. و سائر عقوبته يشمل على 



 

 

و الرتبية  اىل  القيم  "السالم"  املعهد  تنفذها  الىت  العقوبة  فضمن  العقوبة البنائية،   
 . وهي: ألهنا إكمال الشروط للعقوبة الرتبوية  الرتبوية

 ينبغى للعقوبة مّتصل ابخلطيئة أ(.

 ( ينبغى للعقوبة مناسبة بنفوس التالميذ  ب

 ( ينبغى ىف إعطاء العقوبة عدل ج

  ٩.العقوبة ( يلتزم املرىب إعطاء العفو بعد إنزالد
 . حتليل فعالية تنفيذ طريقة العقوبة ىف إجناز تعليم مهارة الكالم. ٤

كما سبق القول، ان تنفيذ طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم هبذا املعهد  
ة، وهذا يدل بعديد الطالب املعاقب حينما عملت الباحثة البحث فيه.  فعالية كاف

العربية ىف  اللغة  تعليم الطالب وتدريبه على استخدام  بفعالية إجناز  وهذا أتثر كثريا 
الطالب  يتيسر  وهبذا  املنشودة  اللغة  ىف  العادة  تشكيل  اىل  ومتكن  اليومية  احلياة 

 للحصول األهداف تعليم مهارة الكالم. 
بني    لكن خمتلفة  الكالم  مهارة  تعليم  إجناز  ىف  الطالب  الدرجة  جهة  من 

الكافة،  ب الدرجة  ومنهم  اجليدة  الدرجة  ومنهم  املمتازة  الدرجة  منهم  وبعض،  عضهم 
نقصان    بل على  يدل  وهذا  النقصة.  الدرجة  ىف  منهم  العقوبة  طريقة  تنفيذ  فعالية 

الدافعة اىل تعليم مهارة الكالم،  تعليم وتدريب على عناصر اللغة ومادة اللغة العربية  
 وابإلضافة اىل خمتلفة طبيعة الطالب وميوله ومزاجه ومهارته. 

  

ب. العوامل الدافعة اىل تنفيذ طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم" و 
   العوامل الدافعة عنه. 

  . العوامل الدافعة اىل تنفيذها١
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تنفي اىل  الدافعة  العوامل  مبعهد  إن  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  ذ 
 "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات هي التالية: 

 تسهيالت املعهدعوامل الأ(. 
التعليمية  تنفيذ عملية  التهيئة هلا دورة هامة ىف  املعهد  .  إن تسهيالت 

مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  اىل  الدافعة  التسهيالت    أما 
 "السالم" هي التالية: 

 الطالب  (. سكن١
سكن طريقة    إن  تنفيذ  اىل  الدافعة  ىف  األهم  العوامل  الطالب 

ت بيئة  العقوبة ىف  الكالم، ألهنا  . و كما عرفنا أن لغوية للطالب عليم مهارة 
الكالم ألن   التعليم مهارة  اللغوية هلا دورة هامة ىف حصول األهداف  البيئة 

مال النشاط اللغوية و إلستعمال القانون اللغوية  فيها تتمكن الطالب إلستع
ر يتيسر التنفيذ الطريقة العقوبة إذا كانت املقررة ىف هذا املعهد. و هذا األم

 املخالفة.
 ني (. مساكن املشرف٢

للمشرفني   و  لألساتذ  املساكن  هّيأ  قد  "السالم"  املعهد  إن 
و وق  املعهد.  املعهد كل  ىف  يسكن  املشرف  لتمكن  لتيسري  هذا هتدف  ت 

 ة.قرر املراقبة الطالب ىف استعمال النشاط اللغوية و النظام اللغوية امل
 ب(. عوامل املوارد البشرية

 و عوامل املوارد البشرية الدافعة اىل تنفيذ طريقة العقوبة فهي التالية: 
 (. املشرفون واألساتيذ١

العقوبة. ألهنيإن املشرفني و األسات   م ذ هلا دور ىف تنفيذ طريقة 
و كمنّفذها.   العقوبة  النظام  املعهد ضمن  الرتتيب  و  النظام  أمهها    معرّب  و 

 ىف حمكمة اللغة. املستدهلا املعهد ذ يو األسات املشرفون



 

 

 (. الطالب ٢
و  العقوبة  العقوبة كموضوع  طريقة  تنفيذ  الطالب ىف  دور    إن  

من   و  املخالفة  يعمل  الطالب  إذا كان  للغري  جاسوسا  اهنا  اىل  ابإلضافة 
غريه. و ما عدا ذلك، لتكوين العقوبة الفعالية ىف هذا املعهد هو لتجسس  ا

 يصري الطالب املنفذ العقوبة لطالب مستدهلا املعهد. 
 . العوامل الدافعة عن تنفيذها٢

ت العقوبة ىف  طريقة  تنفيذ  عن  الدافعة  العوامل  مبعهد  أما  الكالم  مهارة  عليم 
 تالية: "السالم" العصرى اإلسالمى سوراكرات هي ال

   املشرفون واألساتيذ  أ(.
لسائر و  ليس  "السالم" خلفية معهدية.ياألسات  املشرفني  املعهد  و    ذ 

للت  لذلك  يستطيعون  األساتذ  و  املشرفني  لسائر  ابللغة  ليس  اإلتصال  و  كلم 
ال  الطالب  تسبب  و  الطالب.  و  املشرف  بني  التماثل  تظهر  هذا  و  العربية. 

 تعليم مهارة الكالم هبذا املعهد. توافق بتنفيذ طريقة العقوبة ىف
 ب(. الطالب 

ليس لسائر الطالب املعهد "السالم" موافق بتنفيذ طريقة العقوبة. ألن  
الطبيعة   خمتلف  اليها  سبب  الفرق  هذا  و  األخر  و  الطالب  بني  فرق  هناك 

عدم الطالب و ميوله و مزاجه و خمتلف الطبقات اإلجتماعية. و ما عدا ذلك،  
ستعمال النظام و القانون املقررة هي السبب الدافعة عن تنفيذ  وعي الطالب إل

 طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم ىف هذا املعهد. 

 

 

 يّل الطالب اج(. و 
الدافعة عن تنفيذ   ، هناك العاملوما عدا العوامل األساتذ و الطالب 

. ألن لبعض يّل الطالب اطريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم هبذا املعهد و هو و 



 

 

تتفق ابإلنسانية، و يرى أن العقوبة ليس من األولياء الطالب أراء أن العقوبة ال  
 الالئق بتنفيذها ىف عامل الرتبية العصرية. 

  
ج. أمهية تنفيذ طريقة العقوبة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد "السالم" العصرى اإلسالمى 

 سوراكرت 
  وهي   ثالثة  الكالم  هارةم  تعليم  سسأ  ان  الثاىن  الباب   ىف  الباحثة  ذكرهتا  كما

 اهداف  حصول  ىف   ببعض  بعضها  طةمرتاب  وهي   الرتبية،  وعلم  اللغة،  وعلم  النفس،  علم
 . خاصة  الكالم مهارة  وتعليم ةاللغ ت مهارا يمتعل 

 على  اللغة  مهارات   لرتقية  هتدف  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  اما
 ىف  التالميذ  ريتيسّ   حىت  يومياهتم  ىف  املنشودة  ابللغة  مالتكلّ   على  وتعويدهم  التالميذ
  الهنا .  وثيقة  رابطة  السابقة  الكالم  مهارة  تعليم  أبسس  الطريقة  هذه  وترابط.  اكتساهبا

 العادات  بناء  ىف  ام  التالميذ  واخلارجية  الداخلية   عناصر  بناء  ىف  كان  سواء  التأثري  اشد
 ىف  ذتنفّ   ال   الكالم  مهارة  تعليم  ىف  وبةالعق  طريقة  ان  العموم  وعلى   التالميذ  ذهنيةو 

  وواجب  العربية،  اللغة  أسبوع  نظام  قضائيا  اللغة  بيئة  ىف  ذتنفّ   ولكنها  املدرسية   تعليمية
  فله   النظام  حدود  عن  زيتجاو   وملن  العربية  ابللغة  ويتحدث   يتكلم   ان  ميذتال  كل  على

  الرتبية   ىف  العقوبة  أبغراض  فقتتّ   العقوبة  هذه  من  غراضاأل  واما.  اللغة  ترقية  تدافع  قوبةع
 ىف   التالميذ  املخالفة  او  خطاء  صالحواإل  اإلرشاد  اى  واإلصالح  اإلرشاد  وهي  اإلسالمية
 . العربية ابللغة التكلم الستمرار  هي البيئة هذه ىف  املستعملة النظام استعمال

  ة أمهي  و  أبغراضها،  ترتبط  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  أمهية  أما
 : التالية هي العقوبة طريقة تنفيذ

  املستعملة   القانون   و   النظام  لطاعة  الطالب   نفوس  على  التأثري  إعطاء:  األول
 اىل   تلجأ  الىت  العقوبة  أن  هذا  معىن  و   للغري،  عظة  فيه  العقوبة  أمهية  أبن .  املعهد  هذا  ىف



 

 

 لعدم  اآلخر  الطالب   لتخوف  متكن  هذا  و  .اآلخر  لطالب   عبارة  و   عظة  يكون  الطالب 
 .املستعملة القانون املخالفة العمل

 كلغة  العربية  اللغة  استخدام  اىل  تشجيعه  و  الطالب   النفس  ثقة  تظهري:  الثاىن
 العقوبة،  لعدم   مكرها  العمل  هذا  الطالب   يعمل  اّوله  ىف  لو  و.  اليومية  اإلتصال  و  التكلم
 .اللغة تشجيع و النفس ثقة  ظهور متكن لكنه

 نفس  التكرار  عدم  اىل  الطالب  إرشاد  و  ب الطال  خطاء  إصالح:  الثالث
 الطالب  ملعاقبة   املستدل  الطالب   و  األساتذ   و   املشرف   حرص   هلذا   و .  اخرى  ملرة   اخلطاء

  و   معاقبته،  على  اإلبداء  قبل  مزاجه  و  املخطئ  الطالب   طبيعة  معرفة  على  املخطئ
  و   ظاتهغل   تناسوا  و  أخطأه،  الذى   اخلطاء  يصلح  أن  ىف  بنفسه  يشرتك  ان  على  شجعوه
 . إصالحها بعد هفواته

 
  

                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 الباب اخلامس

 اخلامتة
 

 أ. النتائج 
و بعد إنتهت الباحثة ىف حبث املسائل املتعلقة ابملوضوع السابقة و حتليل البياانت 

 املوجودة، فعلى الباحثة قّدمت النتائج التالية: 
اإلسالمى سوراكرات   .١ العصرى  "السالم"  الكالم مبعهد  مهارة  تعليم  العقوبة ىف  إن طريقة 

الىت يلجأها اىل الطالب الذى خيالف النظام اللغوية و قواعد املعهد    نية هي اخلطوة القانو 
هتدف للدافعة الطالب ىف ترقية مهارة الكالم و إلجياد العادات اللغوية   املستعملة وهي

مهارة   التعليم  أهداف  على  حىت حتصل  العربية  ابللغة  اإلتصال  و  التكلم  إلستمرار  أي 
 الكالم.

العق٢ طريقة  تنفيذ  إن  اإلسالمى .  العصرى  "السالم"  مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  وبة 
سوراكرات تتفق كثريا بتنفيذ طريقة العقوبة ىف الرتبية اإلسالمية سواء كانت أغراض العقوبة 
و وظيفتها أو أنواعها و تكوينها، و مها شامال معىن إجيابية و شامال على القيم الرتبية،  

جرة لكنها اإلرشاد و اإلصالح. أنواع العقوبة وتكوينها  و ليس فيها عناصر الشدة و الزا
تناسب أبنواع املخالفة وبطبيعة الطالب ومزاجه و ميوله. ففى تنفيذ العقوبة حتقق العدالة  
العصرى  "السالم"  مبعهد  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  و  للطالب. 

 ذها سائر اجملتمع املعهد. لكن هناك اإلسالمى سوراكرات ليس األمر احلر و ال متكن تنف
حزب و موظف معني يسمى مبحكمة اللغة، و حتصل هذا احلزب على مراقبة من مديرية  

 املعهد حىت ال تكون فيها العمل املستبّد ممن ليس له مسئولية هبا. 
 
العقوبة ىف إجناز تعليم مهارة الكالم هبذا املعهد فعالية كافة٣ من  . إن فعالية تنفيذ طريقة 

جهة إنضباط الطالب ىف استعمال اللغة واستمرار التكلم واإلتصال ابللغة العربية، لكن  



من جهة إجناز الدرجة الطالب ىف تدريب عناصر اللغة فعالية نقصة. وهذا يدل أن قدرة  
 الطالب ىف استيعاب املهارة الكالم ليس بكمال.  

  
 ب. اإلقرتاحات 

طريقة   تنفيذ  عن  الباحثة  حبثت  بعد  مبعهد و  الكالم  مهارة  تعليم  ىف  العقوبة 
ملساعدة  انفعة  لعلها  اإلقرتاحات  الباحثة  فستقّدم  سوراكرات،  اإلسالمى  العصرى  "السالم" 
إقرتاحاته   أما  الكالم.  تعليم مهارة  العقوبة و ىف  تنفيذ طريقة  تقّدمه و نشأته ىف  إىل  املعهد 

 التالية: 
شرف و مشرفة املعهد عرفت الباحثة أن أنواع و  . من نتائج املقابلة الىت عملها الباحثة مب١

تكوين العقوبة املستعملة ىف املعهد إطّراد النغم فجعل الطالب مشّبع و ملل هبا. فلذلك 
 حيتاج املعهد لصنع العقوبة اجلديدة.  

. ينبغى املعهد قضائيا نظام أسبوع اللغة الرمسية املعهد أي أسبوع أو أّّيم إلستخدام اللغة ٢
اإلندونيسية. و هبذا  العربي اللغة  أّّيم إلستخدام  و  اإلجنليزية،  اللغة  أّّيم إلستخدام  و  ة، 

 النظام، يكون الطالب ترتبا و انضباطا ىف إستخدام اللغة الرمسية ىف احلياة اليومية. 
الطالبات،  ٣ العقوبة ىف سكن  تنفيذ  العقوبة ىف سكن الطالب و  تنفيذ  الفرق بني  . هناك 

لة الىت اكتساهبا الباحثة نعرف أن تنفيذ طريقة العقوبة ىف سكن الطالب ومن نتائج املقاب
تسبب  األمر  هلذا  وطبعا  الطالبات.  سكن  ىف  العقوبة  طريقة  تنفيذ  من  فعالية كافة 
إلرتفاع   الباحثة  إقرتحت  ولذالك  والطالبات.  الطالب  بني  اللغوية  اإلستطاعة  اختالف 

م الطالبات  سكن  ىف  العقوبة  تنفيذ  للطالبات فعالية  اللغوية  اإلستطاعة  إرتفاع  أجل  ن 
 حىت اإلستطاعة للطالب و الطالبات متساوّي بعضهم وبعض.

 
 ج. اإلختتام 

احلمد هلل و الشكر هلل قد أعطاان قوة اإلميان و وفقنا إىل دين اإلسالم و رزقنا عقل 
 السالم حىت تستطيع الباحثة إلمتام هذا البحث بكل الطاقة و اإلستطاعة. 



أن الباحثة إنسان عادّي فال ختلوا عن خطاء و نسيان، فأيقن الباحثة أن ىف كما  
هذا البحث النقصان و اخلطيئات املتعددة من جهة كتابته و مضمونه و الباعد عن الكمال 
و التمام فلذلك ترجو الباحثة أن ميتد القراء الكرماء األذكياء أيدي املساعدة و اإلقرتاحات 

إلكمال   التصحيحات  و  و  القراءة  يريد  ملن  انفعا  صاحلا  البحث  هذا  ليكون  لبحث  هذا 
 اإلستفاد منه.  

         
  

 
        

 
 

 
           

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 الباب اخلامس

 اخلامتة
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