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Abstrak. Salah satu metode yang ditawarkan untuk mengembangkan pembelajaran bahasa arab agar lebih mudah dan
komunikatif adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Salah satu model cooperative learning
adalah Student Team Achievement Division (STAD). Model ini memungkinkan para siswa bekerja sama dalam
kelompok kecil untuk saling membantu diantara anggota kelompok. Dalam pembelajaran maharah qiro’ah, ditemukan
bahwa ketika menggunakan metode presentasi para mahasiswa tidak semua bisa fokus dalam proses pembelajaran.
Dengan menggunakan STAD, semua siswa mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memahami materi yang
disampaikan dan ada pemberian poin untuk masing-masing mahasiswa, sehingga mereka merasa termotivasi untuk
memahami setiap teks yang disajikan.

 تعليم مهارة القراءة،STAD ، إسرتاتيجية:كلمات المفتاح
 خلفية البحث.أ

 ويتحدد النجاح يف عمليه التعليم والتعلم أيضا بالطرق اليت يستخدمها.ميسك املعلم دورا مهما يف عمليه التعلم
 جيب على املعلم العداد األساليب واالسرتاتيجيات املناسبة يف عملية التعليم ليفهم، وفيما يتعلق بذلك.املعلمون
.الطالب عن املواد املقدمة بسهولة
 ال ميكن التشكيك يف احلاجة.مهارة القراءة هي أحد مهارات اللغوية الذي جيب متعلم اللغة ماهرا ليفهما وتطبيقها
 مهارة القراءة هي القدرة على.1 لذلك فان القراءة هي أحد االنشطه املطلقة اليت جيب أن يُهتمها،ملهارات القراءة
، الطالب ليس فقط يقرء جيدا النص املقدم، لذلك.2تعريف وفهم حمتوي شيء مكتوب بنطق وفهم جيد يف القلب
.ولكن أكثر من ذلك اهنم جيب ان يفهموا حمتوي النص بشكل صحيح وعميق
 فانه يواجه على نطاق واسع ان املعلم فقط استخدام األساليب التقليدية أي حماضرة يف تدريس اللغة،يف الواقع
. فمن الضروري لالبتكار الطريقة املستخدمة جلعل التعليم ال تركز فقط على املعلم.العربية وخاصه يف تعليم مهارة القراءة
 أحد منها،student center / يف هذا العصر فمن املناسب إذا كان التعلم يرتكز على الطالب (مركز الطالب،ومع ذلك
.) جزء من طريقه التعليم التعاونيةSTAD هو اسرتاتيجية
1
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وجدن الباحثات ان هذا االسرتاتيجية  STADقد ُبثتوا األكادمييون .ومع ذلك ،فان معظم الدراسات
باستخدام  STADليست يف تعلم اللغة العربية .وخالفا هلم ،هنا الباحثات فقط تريد الرتكيز علي مناقشه تطبيق
اسرتاتيجية  STADيف تعليم مهارة القراءة لطالب يف اجلامعة .كمثل وف ًقا لبحث مشس األنام ،قال أنام إنه ميكن

استخدام منوذج  STADجلميع مهارات اللغة العربية (اإلستماع،كالم،قراءة ،و كتابة) ،باإلضافة إىل القدرة السلبية ،
أيضا على القدرة الفعالة جزءًا  ،بيث ميكن حتقيق اللغة كلغة تواصل .وهناك ميزة أخرى تتمثل يف إمكانية
حتصل ً
حتسني قدرة اجملموعات واألفراد3.يف البحث ريتنو إندراسواري أن طريقة  STADفعال لرتقية مهارات القراءة لطالب
الصف عاشر كما يتضح من الزيادة يف نتائج تعلم الطالب خالل عملية البحث 4.وكذالك يف البحث أستاذة أمي
حممودة  ,وصف أن هناك فرق بني جمموعة من الطالب يتعلمون باستخدام منوذج  STADللتعلم التعاوين ()PKs
مع جمموعة من الطالب يتعلمون باستخدام أساليب التعلم التقليدية ( . )PKvوالختبار فعالية أساليب STAD
وأساليب التعلم التعاوين التقليدية 5.و خري اهلدى يف اجمللة ،وجد أن تعلم اللغة العربية عن طريق تطبيق  STADميكن
استخدامه يف حتقيق مهارات االستماع والتحدث (الكالم) خبمس خطوات معروضة  ،وهي )1 :عرض تقدميي (تعريف
مادة اخلوار حول املفردات اليت مل يتم فهمها)  )2 ،تكوين اجملموعات  )3 ،مسابقات  )4 ،درجات التقدم الفردية ،
6
 )5تقييمات اجملموعة.
ووفقا هلذا ،يردن الباحثات دراسة املزيد عن أمرين  ،ومها )1 :كيفيه تطبيق اسرتاتيجية  STADعند استخدامها
يف تعليم مهارة القراءة )2 .ما هي اآلثار االجيابيه الستخدام اسرتاتيجية  STADيف تعليم مهارة القراءة .ويعتقدن
الباحثات ان دراسة عن اسرتاتيجية  STADمهم ألدائها ،بيث ميكن ان زيادة معلومات ونظرة لألكادمييني واملعلمني
خاصة يف اللغة العربية.
ب .منهجيه البحث

أما طريقة البحث يف كتابة هذه املقالة فهي طريقة الكيفي وصفي .وجيمعن الباحثات بيانات من املالحظة والتوثيق.
العينة املستخدمة هي الطالب يف فصل ه للفصل الدراسي الثالث لفصل برنامج العاملية ( )ICPبقسم تعليم اللغة
العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق ،وعددهم  22طالبا .خيرتن
الباحثات هذا الفصل ألن الطالب يف هذا الفصل منتخبة أعضاؤها ،وميلكون أعلى قدرة وأعلى كفاءة من الطالب
اآلخرين يف مرحلتهم.
ج .مناقشة و نتائج البحث
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القراءة واحد من أهم املهارات اللغوية األربع ،وجانبان اجلانب اآليل وهو التعرف إىل أشكال احلروف وأصواهتا
والقدرة على تشكيل كلمات ومجل منها ،وجانب إدراكي ذهين يؤدي إىل فهم املادة املقروءة ،وال ميكن الفصل بال
من األحوال بني اجلانبني اآليل و اإلدراكي ،إذ تفقد القراءة داللتها وأمهيتها إذا اعرتى أي جانب منها الوهن و الضعف
فالقراءة تصبح ببغاوية إذا مل يكن القارئ قادرا على فهم واستيعاب ما يقراً ،وال ميكن أن تكون هناك قراءة إذا مل يكن
قادرا على ترمجة ما تقع عليه عيناه إىل أصوات مسموعة للحروف و الكلمات و اجلمل ،و هنا يلتقي اجلانبان االدراكي
و اآليل لتكون هناك قراءة باملعىن الدقيق ،ينتبق ذلك على نوعي القراءة اجلهرية و الصامتة ،فإن كانت اجلهرية حنتاج
إىل اجلانب الصويت و اإلدراكي معا ،فإن القراءة الصامتة حتتاج إىل القدرة على الرتمجة املادة املقروءة إىل دالالت و
7
معان.
و القراءة أيضا عامل أساسى يف بناء الشخصية وصقلها ،فهي تزود القارىء باملعارف و اخلربات الىت قد ال
يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل القراءة ،كمت أهنا هي أداة الطالب يف حتصيل علومه الدراسية ،فمن ال يقرأ
جيدا ال حيصل جيدا 8.مهارات القراءة هي مهارة فريدة من نوعها وتلعب دورا هاما يف تطوير املعرفة  ،وكأداة اتصال
للحياة اإلنسان  .يقال إنه فريد ألن ليس كل البشر قادرين على تطويره إىل أداة لتمكني أنفسهم .يقال إنه مهم ألن
النسبة األعلى لنقل املعرفة تتم عن طريق القراءة.تظهر احلقائق على أرض الواقع أن األشخاص يف البلدان املتقدمة
يتميزون بجم تطور ثقافة القراءة  .املثال  ،يف اليابان  ،لدى اجملتمع عادة عالية يف القراءة.

9

 .1أهمية القراءة

القراءة مهم يف هياة البشر و مما يؤكد هذه األمهية أن اهلل-سبحانه وتعاىل -جغل القراءة فاحتة خماطبته للرسول
عليه وسلم يف غار حراء فقال له (اقرأ باسم ربك الذي خلق) ذلك أن القراءة هي وسيلة اإلنسان إىل التعرف عليه
املعرفة بكل أنواعها الدينية و العلمية و الثقافية و األدبية و غريها .إن القراءة اليت تعنيها هي قراءة التفكري و التحقق و
التدبر و الفهم ،القراءة اليت يفهم من خالل هلا نفسه و جمتمعه وبيئته وعصره حىت يتمكن من السيطرة على البيئة و
التفاعل مع اجملتمع تفاعال إجيابيا بناءً .ولعل من األمور اليت تدل على أمهيتها ما يلي :القراءة عامل حاسم يف اكتساب

التالميذ اخلربات املختلفة و املعارف اخلصبة،و عن طريقها يتم اتصال الفرد بغريه مهما تباعدت بينهما املسافات أو
األزمان ،القراءة وسيلة من وسائل التذهيب و غرس األخالق احلميدة يف نفوس الصغار،عن طريق القراءة يتذوق الصغار
األدب و القيم اليت حتقق هلم الراحة النفسية و تغرس يف نفوسهم الطمأنينة ،عن طريقها يقرأ التالميذ القصص و الكتب
10
األخرى غري اللغة العربية.
7هبة حممد عبد احلميد ،أنشطة ومهارات القراءة و االستذكار يف املدرستني االبتدائية و االعدادية (عمان :دار صفاء
للنشر )2005،ص17 ،
8ناصري عبد اهلل الغاىل و عبد احلميد عبد اهلل ،أسس إعداد الكتب لتعليمية لغري الناطقني بالعربية ،دار اإلعتصام،ص57
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab(Malang: Dream Litera Buana, 2014) hlm: 134

10أبو اهليجه فؤاد حسن ،أساليب و طرق تدريس اللغة العربية ،ط( 2.عمان :دار املناهج  )2006 :ص86 .

9
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 .2أهداف القراءة

وميكن حصر أهداف القراءة على اختالف أنواعها وهو جودة النطق وحسن األداء و متثيل املعىن،كسب املهارات
القرائية املختلفة كالسرعة ،واالستقالل بالقراءة ،و القدرة على حتصيل املعىن ،وإحسان الوقف عند اكتماله ،ورد املقروء
إىل أفكار أساسية،تنمية امليل إ ىل القراءة ،الكسب اللغوي ،التدريب على التعبري الصحيح عن معىن ما يقرأ،الفهم:
ويكون لكسب املعلومات ،أو االنتفاع باملقروء يف احلياة العملية ،أو للمتعة والتسلية و التذوق ،أو لنقد املوضوعات،
الوسيلة األوىل لفهم القرآن الكرمي و السنة الشريفة و التعرف على معانية الدقيقة ،اإلطالع و املعرفة على جتارب األمم
و الشعوب و االستفادة منها،استثمارة الوقت و االنتفاع مبا يعود على الفرد و اجلماعة بالنفع و الفائدة ،تنمية قدرات
الفرد الفكرية و اللغوية و التعبريية .خلق جمتمع مثقف قارئ واع بقضايا األمة قادرة على مواجهة التحديات،تقوين
جيل املبدعني الكتاب و املفكرين ،تذوق األدب و صوره والوقوف على النواحي البالغية و اجلمالية يف القرآن و األدب
11
نشرا.
شعراً و ً
ومبا أن هدف القراءة هو الفهم واالستيعاب فال مناص من وجود حافز ودافع له ،قد يكون أمراً مادياً ،والغالب
فيه أن يكون نفسياً جمرداً .وحىت تتم عملية القراءة بأحسن صورها البد من توفر عوامل نفسية منها :الثقة بالنفس،
وبناء املعلومات اجلديدة على قاعدة معلوماتية مسبقة ،يتم معها نقد هذه األفكار وتصنيفها ،بل إن أشكال التأخر

القرائي هي بدورها هلا أسباهبا النفسية كما سنرى الحقاً يف هذا البحث.
 .3التعليم التعاوين
التعليم التعاوين هو منوذج التعلم اليت يتعلم هبا الطالب يف جمموعات صغرية و اليت هلا مستويات القدرة املختلفة.
يف اجناز قام به فريق العمل ،كل عضو تتعاون مع بعضها البعض وتساعد على فهم املواد التعليمية 12.التعليم التعاوين
هو شكل من أشكال ال تعلم مع طريقة اليت يتعلم الطالب و العمل يف جمموعات صغرية يف التعاونية اليت تتكون من
 6-4أشخاص الذين يعانون من غري ربية غري متجانسة هيكال أعضاء اجملموعة .ووفقا لعبد احلق أنه "مت تنفيذ التعلم
التعاوين من خالل عملية تبادل بني املشاركني يف درس ،وذلك لتحقيق فهم مشرتك بني املشاركني يف التعلم نفسها".
و رأي نورول هيايت أ ،التعلم التعاوين هو اسرتاتيجية التعلم الذي ينطوي على مشاركة الطالب يف جمموعة صغرية
13
للتفاعل.
 .4مفهوم اسرتاتيجية STAD
 STADهو جزء واحد من طريقة التعلم التعاوين .مت تطوير هذه اسرتاتيجية بواسطة روبرت سالفني وأصدقائه
يف جامعة جون هوبكني .املدرس اليت يستخدمها هذه اسرتاتيجية،يشري إىل تعلم جمموعات من الطالب كل أسبوع
باستخدام العروض اللفظية والنصية .يف جمموعة واحدة ،يتكون الطالب من  5-4طالب غري متجانسني .يستخدم
11

بليغ محدي إمساعيل ،اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية (عمان :دار املناهج للنشر و التوزيع  )2013 :ص82 .
Aris Shoimin,68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014)hal.45.
Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012) hal.203
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أعضاء الفريق أوراق النشاط أو أدوات التعلم األخرى الستكمال املواد  ،مث يساعدون بعضهم البعض على فهم املواد
التعليمية من خالل الربامج التعليمية أو االختبارات أو املناقشات .كل أسبوع يتم إعطاء الطالب مسابقة .يتم إعطاء
14
مسابقات ويتم إعطاء كل فرد درجة التطوير.
حيتوي التعليم التعاوين على مخسة أنواع  ،هي  STADو  TGTو  JIGSAWو  TAIو  .CIRCمن
قادرا على التغلب على مشاكل التعلم يف الفصل .الفكرة الرئيسية
بني األنواع اخلمسة للتعلم التعاوين  ،يعترب ً STAD
لتعلم طريقة  STADهي حتفيز الطالب على مساعدة يف فهم املواد التعليم و حل املشكالت .من أجل احلصول
على جائزة من املعلم  ،جيب على أعضاء الفريق احلصول على درجات عالية يف التقييم .لذلك فريق التعاون والتحفيز
املتبادل سوف يؤدي الطالب إىل النجاح .15أما بالنسبة لنوع من التعلم التعاوين تقسيم فرق إجنازات الطالب ()STAD
ويتكون من مخسة عناصر رئيسية وهي عرض الصف ،فريق ،مسابقة ،وعشرات من التقدم الفردي ،واالعرتاف على
الفريق.16
يف ( STADسالفني ،)1994،يتم وضع الطالب يف فريق تعليمي يتكون من  4أشخاص يتم خلطهم وف ًقا
ملستوى األداء واجلنس و القبيلة .يتكون  STADمن دورة تعليمية ثابتة .التعلم التعاوين يف فرق القدرات املختلطة،
ومسابقات مع اجلوائز أو املكافآت للفريق الذي جتاوز أعضائه سجلهم السابق .الدورة هي على النحو التايل :تدريس
تقدمي الدروس ،التعليم يف فرق :يعمل الطالب يف فرقهم مع توجيه أوراق النشاط الطاليب إلكمال املوضوع ،اإلختبار:
يعمل الطالب يف اختبارات أو وظيفة أخرى بشكل فردي (على سبيل املثال  ،مقال اختبارات أو اإلجراء) ،مكافآت
الفريق :يتم احتساب نتائج الفريق بناءً على درجات حتسني أعضاء الفريق  ،ويتم استخدام الشهادات أو التقارير
17
الدورية للفصل أو لوحات النشرات ملكافأة الفرق اليت سجل أعلى الدرجات.
 .5تطبيق استراتيجية

STAD

أما تطبيق هذه االسرتاتيجية يف تعليم مهارة القراءة باملرحلة اجلامعة هي( :أ) قسم معلم الطالب إىل عده
جمموعات( ،ب)كل جمموعه تتكون من أربع أو مخس طالب الذين خيتلفون من اجلنس والقدرات،يقرا املعلم النص
دون شرح املعىن ومجيع أعضاء اجملموعة يستمعون باهتم جيد( ،،ج) يتحمل كل ال ُعضو يف اجملموعة مسؤولية عن فهم
حمتويات النص الذي يقراه املعلم( ، ،د)مث تُعطى الفرصة لكل جمموعه ملناقشه حمتويات النص الذي متت قراءته .يف
هذه احلالة( ،ه) جيب على رئيس اجملموعة لتأكيد كل العضو يفهم حمتويات النص بشكل جيد وصحيح،جيب علي
املعلم أن يشرف يف مجيع احناء ليوقن كل جمموعه أداء مناقشه جبيد ومرتب .عندما ال يفهم البعض( ،و) جيب علي
الطالب ان يسأل أصدقاء اجملموعة أوال قبل إىل معلم،ومبجرد انتهاء وقت املناقشة( ،ي)يعطي املعلم لكل طالب سؤاال
يتعلق بالنص الذي ناقشه( ،ك)وميكن أيضا أن يبدل املعلم عن النقطة السابقة بطلب من كل طالب ان يكتب
Nafiur Rofiq,”Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam,”Jurnal Falasifa, 1
(Maret,2010), 7-8
”15 Santi Utami,”Peningkatan Hasil Belajar Melalui Pembelajaran Kooperatif tipe STAD Pada Pembelejaran Dasar Sinyal Video,
Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 4 (Oktober,2015),245.
16 Slavin,R.Cooperative Learning:Teori, Riset, dan Praktik, (Bandung: Penerbit Nusa Media,2009),143-146.
17 Umi mahmudah dan Abdul Wahab Rosyadi,Cooperative Learning,(Malang:UIN Maliki Press, 2008),78.
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230

حمتويات النص الذي نوقش باستخدام لغتهم أو رأيهم .وأهم من ذلك ،ميكن للمعلمي إعطاء نقاط فرديه لكل
طالب،بعد كل الطالب قد حصلت على نقاط( ،،ل) مث إعطاء نقاط للمجموعة اليت أفضل عمليه املناقشة( ،،م)
أو إىل اجملموعة النشطة بالتساؤالت( ،ن)أو اجملموعة اليت شرح مفصل.
 .6منافع

أما منافع أو فوائد تنفيذ هذا االسرتاتيجية هي(:أ) بناء نقاط كل فرد ألن كل الطالب لديه نفس املسؤولية
لفهم النص املعروض .وعندما يعرفون اهنم سيعطون نتيجة من املعلم ،سيتم تشكيل روح التعلم اجلادة .ال يوجد من
الطالب الذين ال يهتمون ووعدم االستماع ،وسوف تركز مجيع الطالب يف املادة للحصول على أفضل نتيجة( .ب)
ميكن تدريب التعاون بني الطالب ألهنم عندما يناقشوا يف اجملموعة ،كل أعضاء اجملموعة مساعد بعضهم البعض لفهم
النص املقدم .إذا كان عضو اجملموعة تواجه صعوبات ،سيساعد األعضاء اآلخرين .وقائد اجملموعة يضمن كل عضو
يفهم حمتوي النص املقدم.
د .خالصة

وميكن تطبيق اسرتاتيجية  STADلطالب يف اجلامعة يف تعليم مهارة القراءة .وجيب أن يتوافق تنفيذ
اإلجراءات مع اخلطوات املنصوص عليها .وينبغي القيام بكل خطوة بطريقة منظمة .وينبغي أن يراقب املعلم عند عملية

التعليم .
أما منافع لتطبيق  STADيف تعليم مهارة القراءة هي )1 :ميكن بناء شجاعة التعليم يف نفس كل الطالب
ألن يبنأ املعلم نتيجة لكل فرد )2 .تدريب التعاون بني الطالب من خالل مناشة يف اجملموعة عند عملية تعليم مهارة
القراءة.
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