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Abstract 
Teaching grammar in university needs to innovation in building teaching and learning 
methods that meet students' brain needs. However, the problem of teaching basic 
grammar lies in their lack of understanding in building what they have learned. To 
solve this problem, the author introduces grammar instruction on the basis of the 
hypnosis entrance that invites them to learn to introduce encouraging words in the 
subconscious mind so as to add enthusiasm to the desired achievement as desired. In 
education, it is an important element to invite students to focus on the use of the 
learned material. The result indicates that the entrance to hypnosis is effective to solve 
problems of grammatical rules in university education. 
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Abstrak 

Pengajaran grammar pada level universitas membutuhkan sebuah inovasi guna 

mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan otak 

mahasiswa. Tetapi, permasalahan dalam pengajaran gramatika dasar terletak pada 

kekurangan mereka dalam memahami materi dalam mengembangkan apa yang mereka 

telah pelajari. Untuk memecahkan masalah ini, penulis memperkenalkan pengajaran 

gramatika menggunakan hypnosis yang mengajak mahasiswa untuk belajar mengenal 

memantapkan kosa kata pada alam bawah sadar dan juga untuk menambah antusiasme 

mereka untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam pendidikan, mengajak siswa 

untuk dapat fokus pada materi yang pernah mereka pelajari adalah sebuah elemen 

penting. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode hypnosis 

efektif untuk mengatasi masalah pengajaran gramatika pada pendidikan level 

universitas. 

Kata Kunci: pendidikan, gramatika, hipnosis  
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 مقدمة
 مصدر من اإلسالمية الدينية العلوم فهم تفيد اليت العربية اللغة كدارس اإلنسان بناء عملية ىو العربية اللغة تعليم

 العامل يف األكرب األمم إحدى من ادلسلمُت ألن العادلي اجملتمع يف جدا مهم موقفها. النبوية واألحاديث الكرمي القرآن
  .فيها كثَتة رلاالت يهيمنوا حىت

 اآليات ىذه تراكيب يف مهما دورا ذلا ألن صحيحا النحوية القواعد يفهموا أن على حيث القرآنية اآليات مضمون
 احلروف تبٌت صرفية وقاعدة صحيحة مجلة تكون بأن الكلمات تبٌت ضلوية قاعدة تعٍت قاعدتان العربية اللغة يف. القرآنية

 .كلمة أو مورفيم تكون بأن
 يفهموىا حىت الًتكيز إىل ربتاج أمهية ذلا أن على العربية اللغة دارسي لدى توصيلها البد النحوية القواعد فهم
 احملاوالت ىذه من. النحوية القواعد وفيها بإندونيسيا ادلعاىد معظم يف العربية اللغة تدرس. الكرمي القرآن فهم كوسيلة
 .جيدا هبا النبوية واألحاديث الكرمي القرآن فامهُت الدارسون فسيكون

 القاعدة ىذه فهم. النحوية القواعد معرفة إال تشمل ال بإندونيسيا تعليمها يف ادلستخدمة العربية للغة التعليمية ادلواد
 اجلامعات يف جيري النحوية القواعد تعليم. العربية النصوص قراءة يف بل العربية باللغة اجلملة بناء يف الدارسُت يساعد

 النحوية القواعد فهم يف ضعفوا الطالب بأن مشكالت ىناك ولكن. وتعليمها العربية اللغة قسم فيها اليت اإلسالمية
 (.5105)نسر الدين،  العربية والنصوص الفقرات كتابة يف الطالب أخطأ حيث

 اإلعرايب احلانب( 0: منها ،(8: 5105 الرازي،)  النحو تعليم عملية يف الطالب يواجهها اليت ادلشكالت من
 االمسية على يتضمن الذي الًتتييب اجلانب( 5 اجلمل، قراءة وكيفية باحلركات يتعلق ألنو الدقيق التفكَت إىل حيتاج الذي

 الذي الصعب ادلتعدي اجلانب( 4و بو يهتموا أن للطالب البد الذي وادلؤنث ادلذكر بُت ادلناسب اجلانب( 3 والفعلية،
 إىل ادلعلم حيتاج النحوية، القواعد فهم يف الطلبة كفاءة تنمية يف. التعليم عملية يف والشعور الذاكرة استفادة منهم يتطلب
  .وتسهيلو وإسراعو فهمهم لًتقية الفعال التعليم مدخل أو الطريقة

 الدماغ فطرة استفادة بواسطة التعليم إدارة يف احلديثة ادلداخل أحد ىو ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على التعليم
 يف الفعالة األشياء تطبيق أو التكويٍت التأثَت إدخال يف سهال يكون الذي الوعي ربت التفكَت والية إىل التعليم دعوة مع
 الصحيحة اإلرشادات إعداد إىل حيتاجون ولكنهم ادلعلمون يطبقو التعليم كان األخرى، الدروس يف. العلوم من رلال أي
 .لتصميمو الكافية واألوقات التفكَت مع

 ادلناسبة الوظائف إجراء موجاتو مع الدماغ عمل بتفعيل يقوم الذي ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على التعليم
 اللغة يتعلمون حينما الطالب استخدم كما والقواعد األبنية استخدام شلارسة مها األمرين ىذين تناسب من. النحو بتعليم

 الطالب يدعى ادلغناطيسي التنومي مدخل يف. العربية باللغة ادلكتوب الكرمي القرآن قراءة يف وشلارساهتم عامة األجنبية
 الذي التعليم. جيدا النحوية القواعد تطبيق يف وادلهارات األحوال تنمية يستطيعوا لكي معا الدماغ من اجلانبُت الستفادة

  .لتفعيلو فعاال يعد الدماغ بفطرة يهتم
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 ادلباحث تليو األساسية ادلباحث أن كما  بو للقيام الصعوبة إىل مييل ادلبتدئُت الطالب لدى النحو تعليم تطبيق
 أو األبنية سلتلف تعريف البد فطبعا اإلعراب عالمة ادلعلم يعلم حينما ادلثال، سبيل على. عندىم صعبا تعد اليت األخرى
 وذلك ينصرف ال باسم ادلختصة اجلر لعالمة الفتحة حركة مثل قبل من الطالب عنها يدرس مل أو تعرف مل اليت ادلواقع
 جيري لكي مهم الدماغ وفطرة وظائف تفعيل ادلشكلة، ذلذه بالنسبة. تعلمو صعوبة إىل يؤدي لذلك يعرفوه، مل االسم
 .وأعمق بأوضح الطالب يفهمو طويال النحو تعليم

 عملية يف ادلغناطيسي التنومي مدخل إجراء" العنوان ربت( 5105) منادي أمحد العنوان ىذا على بالبحث قام قد
 بتوازن باالىتمام اإلسالمية الًتبية مادة يف ادلغناطيسي التنومي مدخل إجراء أن ىي حبثو ونتيجة". اإلسالمية الًتبية

 .يريد دبا للقيام القوي ادلادة فهم منها حيصل لكي الوعي ربت العقلي التأثَت بوسيطة الدماغية ادلوجات
 حيتاج النحوية القواعد تعليم ألن جدا مهما البحث فيكون مهما للتعليم ادلغناطيسي التنومي مدخل لكون بالنسبة

 ادلعاىد يف لدراستها طويلة خربات لديهم ليست الذين للطالب خاصة فهمها على الطالب لسهولة الطويل التفكَت إىل
 استفادة يف أيضا فيصلح الدماغ من اجلانبُت بستخدم الذي النحوية القواعد تدريس لذلك. اإلسالمية ادلدارس أو

 .ادلغناطيسي التنومي مدخل باستخدام تعليمها
 
 البحث منهج

 فعالية ومعرفة إلفادة وتقريرىا البيانات ربليل يف اإلحصائي األسلوب يفيد الذي الكمي ادلنهج البحث ىذا يستخدم
 قياس تفيد اليت التجريبية الدراسة فهي البحث منهج وأما. ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على النحوية القواعد تعليم
  .ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على النحوية القواعد تعليم تطبيق فعالية

 فيعُت التجرييب، األسلوب استخدام يف. التعلم إصلاز يف التأثَت لًتى ادلضبوطة ادلتغَتات ظهور التجرييب البحث حياول
 النحوية القواعد تعليم تطبيق ذبربة يف يًتكز البحث ىذا(. 86: 5115 أريكنطا،) ادلناسبة التجربة زبطيط حريا الباحث

 تعليم فسم يف 5105 – 5104 الرابعة ادلستوى طالب مجيع فهو البحث رلتمع وأما. ادلغناطيسي التنومي أساس على
" د" و الصغَت" أ" فصل يف الطالب فهي عينتو وأما ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة العربية اللغة

 .الكافية النحو مادة على حصلتا قد اللتُت الصغَت
 
 المغناطيسي التنويم مدخل أساس على النحوية القواعد تعليم

 أنو على جدا مهما كونو. العربية العبارات من تنفرق ال  قاعدة تكون اليت اللغوية العناصر من اجلوانب أحد النحو
 على تعتمد اجلملة أن( 60: 0989) طعيمة يرى. معناىا ادلرتب القواعد زبضع اليت الكلمات من رلموعة يدرس علم

 أو ادلستمعُت من النظرة تبٌت ادلعاين ىذه. معجمي ومعٌت تركييب معٌت معنيان ذلا اجلملة كانت لذلك وادلفردات، القواعد
 .اليومي احلوار على القدرة وتتطلب ادلعينة ادلفردات حبفظ الفهم عملية تقّدم وأحيانا. ادلقبولة ادلفاىيم فهم يف القراء
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 أن قبل لذلك. مجلة يف الكلمات من سلسلة أو البنية تكوين يف الطالب صعوبة ىي األساسية النحو تعليم مشكلة
 اجلوانب(.  553: 5105) فخرالرازي) بقواعدىا ادلناسبة التامة اجلملة نعُت أن علينا العربية النصوص نقرأ أو نتكلم

 األم بلغة الطالب عليها يقدر اليت ادلفاىيم ربط زلاولة منها تتطلب اليت البنية مفهوم تعطي النحوية القواعد يف ادلكتوبة
 ادلفاىيم تطبيق أو قراءة يف للتدقيق الطالب يدعو النحو مادة مضمون. خصائص ذلا اليت اجلديدة اذلدف لغة تصَت

 .ادلقدورة
 اللغة مستخدمي إرادة. العريب الذوق إلقاء على القادرين الطالب شخصية بناء يف شاملة أساليب لو النحو تعليم

 العربية الثقافة.. العربية اللغة دارسو يستخدمها النحوية القواعد يف ادلوكلة العربية الثقافة تكون لكي ىي دراستها يف العربية
 وجهة  سلتلفة حروف ذلا أهنا على األخرى اللغات وبُت بينها ادلختلفة األحوال تعطي العربية اللغة تعليم يف ادلدروسة
 .األخرى باللغة زبتلف اليسار إىل اليمُت من تبدأ كتابتها

 دلعرفة. العربية للغة الطالب دراسة صلاح جوانب من أهنا على للتعليم ادلشجعة األحوال إىل ربتاج النحو تعليم عملية
 :(5103 برتيوي،) النحو تعليم أىداف بالتايل متعمقا تعليمو
 .صحيحا اللغات شلارسة وخلق األخطاء من الكتابة وحفظ اللسان فهم .0
 .جيدا ادلعاين فهم يف الطالب يساعد حىت الكلمات مواقع فهم .5
 .للطالب ادلفردات وتزييد الذوق وربسُت العقل فطرة تنمية .3
 وحجة النظريات استخدام اخلالصة، أخذ تدريب والًتتييب، العقلي التفكَت تدقيقا، النظر يف الطالب شلارسة .4

 .القواعد عن االستنباطي التعليم اشًتاك يف الطالب
 .ادلدروس القاعدي ادلعيار من العودة مع بالسهولة اجلمل يف األخطاء معرفة .5

. القواعد استخدام يف زلذرين جيعلهم تعليمو ألن النحو تعليم من أساسي مهم شيء األخطاء عن الطالب محاية
 توجد. الكتابات يف تطبيقهم وكيفية فهمهم مدى على يعتمد والفقرات اجلمل وتكوين الكلمات ترتيب يف تدقيقهم

 .بذلك مسدودا الفهم يكون حىت التعليم يف اللغات استخدام فروق منها ادلشكالت النحو تعليم يف أحيانا
 سلتلفة أساليب سلتلفة، شخصيات سلتلفة، خلفيات ذلم ألن واألخر الواحد ادلدرس بُت سلتلف النحو تعليم تطبيق

. وعيوب مزايا ذلا سلتلفة وطرائق تنوعات لو النحو تعليم كان لذلك. أيضا سلتلفة التعليم كيفية إىل تؤدي سلتلفة ومظاىر
 كفاءة ومدى بادلوضوعات ادلناسبة األمثلة إعطاء مع النحوية القواعد بذكر تبدأ اليت القياس طريقة النحو تعليم طرائق من

 (.5103: برتيوي) وادلتقدمة ادلتوسطة للمرحلة أفضل الطريقة ىذه واختيار الطالب،
 دائما فالقياس اجملهول، إىل ادلعلوم من الوصول يف العقل يستخدمها اليت التفكَت طرق إحدى ىي القياسية الطريقة

 إحلالقا إال ليس الواقع يف ىو إذ عليو، بادلقيس جهل على تبنيو أن تستطيع فلن. ادلعرفة ىذه كانت أيا معرفة بعد يأيت
 معرفة يقدم أن للتعليم فينبغي بالقياس القيام(. 558: 0975 قورة،) البحث فيو وانتهى عرف الذي بشبيهو للشبيو

 .األمثلة إعطاء يليو مث ادلضمون فهم إىل اإلشارة فيو لذلك الكافية، ادلعارف العقل يبٌت حىت النحوية الدروس يف الطالب
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 األمثلة إعطاء مع بالسهولة العلم يتعلم سوف الطالب ألن العلوم جوانب بعض يف مستخدمة القياسية الطريقة
 السهلة واألمثلة باألساليب ادلواد ادلعلم يعد حينما السهولة على يدل النحو تعليم. ادلفاىيم فهم يف السهلة واألشكال

 :يلي كما النحو تعليم يف القياس طريقة تقدمي أساليب أن( 5103) برتيوي ترى. للفهم
 متكررين قراءهتا يف الطالب ويقلده ادلادة ادلعلم يقرأ مث واضحا السبورة على ادلعلم بكتابة القواعد تقدمي .0

 .ويفهمها وحيفظها
 شلا ادلعلم يتساءل مث الطالب يفهم حىت األمثلة فيها توجد اليت القواعد مواقع على ادلعلم بشرح األمثلة تقدمي .5

  .فهموا
. الطالب ميلئها معينة أمثلة فيها اليت البسيطة الطالب تدريبات كراسة بشكل تقدم أن ميكن القياسية الطريقة

 النحو الطالب يدرس حينما. منفردا النحوية القواعد على فهمهم وتكوين ترتيب منهم يتطلب الطريقة ىذه بوسيطة
 .القاعدة تلك على ادلتضمنة ادلعلومات مجع على فهمهم مدى ومعرفة لفعالية ادلًتكز التفكَت إىل حيتاج تعلم أن فسَتون

 ولقد. القاعدة منو تستنبط مث الشواىد على الًتكيز مع الطالب ويناقش يقرأ كامل بنص تبدأ ما غالبا النحو دروس
 يف التعديل ىذا وقع فقد ذلك مع. جامع شتاهتا جيمع ال اليت ادلعاين ادلبتورة األمثلة من التخلص التعديل هبذا أريد

 عن التالميذ أذواق إىل اإلساءة ىي النتيجة فكانت ادلقصودة، القواعد تتضمن حىت النصوص صياغة يف التكلف مشكلة
 اسم الطريقة ىذه على الباحثُت بعض أطلق ولقد. النحوي ادلوضوع يف ادلرادة القواعد الحتواء ادلصطنعة النصوص طريق

 اليت القاعدة إىل الوصول قبل اللغوية االستعماالت كل نستقرئ ال ألننا دقيقة غَت تسمية وىي االستقرائية الطريقة
 من أكثر فيو منها كل النحوية القواعد فمعظم. الواحدة ادلسألة يف اآلراء اختلفت دلا كذلك األمر كان ولو. ربكمها

 (.339: 0990 مدكور،) األقل على واحد رأي
 سبق فيما ادلعلم قبل من اإلرشادات بتقدمي يفهمون الذين الطالب أحيانا فيوجد النحوية القواعد ادلعلم يعلم حينما

 منها يتطلب القياسية الطريقة. السابقة األمثلة فيها جاءت عندما خبرباهتم تتعلق اليت األولية ادلشكالت ترى ال حىت
 .سبق فيما النظريات يفهموا حىت النموذج إيتاء قبل الدروس ربضَت

 الطرائق ىذه من. النحوية القواعد على الطالب فهم لتنمية ادلستخدمة الطرائق بعض ىناك العربية اللغة تعليم يف
. اإلسالمية وادلعاىد ادلدارس بعض يف ادلعلم يطبقها اليت والًتمجة القواعد طريقة ىي النحو تعليم يف طويال جرت قد اليت
 (:007: 5118 بيان، نور) ىي الطريقة ىذه خصائص من

 .االىتمام فقليل واالستماع الكالم كفاءة وأما والًتمجة والكتابة القراءة بكفاءات هتتم الطريقة ىذه .0
 تستخدم الطريقة أن أخرى وبعبارة. ادلرادة اللغة تعليم يف أساسية كوسيلة األم لغة تستخدم الطريقة ىذه .5

 .التعليم يف أولية كوسيلة الًتمجة
 مهمة القراءة صحة تكون حىت األجنبية اللغات تعليم يف أساسية كوسيلة النحو علم بأنظمة هتتم الطريقة ىذه .3

 .جدا
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 األجنبية للغة اجلمل من لكل القواعد ربليل إىل مييلون الطريقة ىذه يستخدمون الذين ادلعلمُت من كثَت .4
 .ادلدروسة

 .وتعليمهم تعلمهم يف اخلطوات ىذه يتبع أن الطالب من يطلب ادلعلم كان .5
 يكون حىت الطالب لدى النحو تعليم يف ادلشهورة العربية اللغة تعليم طرائق إحدى ىي والًتمجة القواعد طريقة

 العربية النصوص مواقع عن البحث إىل سبيل فيها الدراسة. القراءة ومهارة والصرفية النحوية القواعد لتعليم مناسبا معظمها
 .النص كتابة بشكل أخرى دلرة الكتابة يف وتطبيقها فلسفيا

 يدعم ال استخدامها أثناء يف كان ولو الًتاكيب مناقشة أن ترى اليت النحوية القواعد تعليم يف ادلوقفية الطريقة ىناك
 ميكن ما فهم على قادر غَت اللغة تعليم من معينة مرحلة بعد نفسو جيد احلالة ىذه يف الدارس أن إذ اللغة، على السيطرة

 داللة ذا استخداما تستخدم أن ينبغي فيها تعلم اليت األوقات كل يف اللغة أن الطريقة ىذه تؤكد لذلك. عنها يقال أن
 (.354: 0985 الناقة،) االتصالية وأفعاذلم الناس أغراض يؤدي

 يستخدموهنا اليت الًتاكيب دبناقشة الطالب فهم مدى دلعرفة ادلوقفية الطريقة يقدم أن للمعلم ميكن النحو تعليم يف
 النحوية الدروس من فهموا ما تأكيد يف تًتكز اليت التعليم عملية إجراء فيمضي النحوية ادلواد لتقدمي بالنسبة. تعبَتاهتم يف

 .تعبَتاهتا على يقدرون الذين الطالب نسبة تظهر حىت
 التنومي. والتعليم ادلغناطيسي التنومي تعٍت العبارتُت اندماج ىو ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على التعليم
 تعطي اليت التعليم عملية ىو ىنا ادلعرب ادلغناطيسي التعليم. ادلنام أحوال يف ليس ولكنو النوم شبيهة ظاىرة ىو ادلغناطيسي

 الوعي التفكَت أنشطة إراحة ولكن الليلة يف العادة كما النوم أحوال يف ليس ىنا منام ومعٌت. الطالب أذىان يف التأثَت
 أو تنومي زلاولة ىو ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على التعليم(. 007: 5101 نور،) الوعي ربت التفكَت وتنشيط

 الذي التعليم مدخل إىل مييل االصطالح ىذا األخرى بالعبارة. مرتفعا وإصلازىم أجود كفاءاهتم تكون لكي الطالب تأثَت
 (.75: 5105 يوستيسيا،) جذابتهم ينبت الذي الوعي ربت بالتفكَت ادلناسبة اللغة ادلعلم فيو  يستخدم ادلادة تقدمي يف

 طاقة ترقى كيف تشجيع للتعليم ينبغي لذلك الدماغ، عمل استفادة الطالب من تتطلب والتعلم، التعليم عملية يف
 كتبتها اليت اجمللة يف ىرنتشكي وميك ديبتتار بوبيب يرى.  التعليم لفعلية الذاكرات يف ادلعلومات زبزين خاصة التفكَت
 أحوال يف يؤثر التأثَت أن ادلبدأ وتنتج( سوجيستولوجيا) التأثَت علم يف تًتكز لوزانوف جيورج عملها اليت التجربة أن رمحوايت
 يف الًتبوية الثقافة(. 60: 5115 رمحوايت،) سلبيا أو إجيابيا يؤثر أن يستطيع ادلعلم أمربو شيئ وكل. التعلم ونتائج

 لدى  والغضب واحلسية والقلق الشعور تشد حىت العالية ادلوجة إىل وتؤدي األيسر الدماغ دور يليها تزل مل إندونيسيا
 سياقيا ادلادة فهم يستطيعون ال أحيانا ولكن بسرعة األشياء حفظ يستطيعون الذين الطالب من كثَت ىناك. الطالب

 (.009: 5101 نور،)
 كما. واألمين األيسر اجلانب بُت التوازن يف خاصة جيدا تتطور مل إندونيسيا يف الطالب ميلكو الذي الدماغ فطرة

 كلها اليت واالختبار والقياس التقومي طريقة حىت ادلعلمُت تعليم وأساليب التعليمية ادلواد من التعليم أنظمة بعض يف يوجد
 ادلدى على الطالب تفكَت كفاءة توجد حينما الطبيعية األمور من لذلك. الدماغ من األيسر اجلانب استفادة إىل سبيل
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 الدفاعات ميلك الذي الدماغ من األمين اجلانب بوسيطة علومهم لتنمية واالبتكارات االخًتاعات قلة ذلم ولكن اجليد
 .الواقعية احلياة يف يطبق ال درسوا ما يكون حىت الطويل ادلدى على الذاكرات على للمحافظة
 علم باستخدام علميا للمراجعة ميكن ادلغناطيسي التنومي أساس على التعليم أسلوب أن( 370: 5100) مندار يرى
 بأحوال هتتم اليت التعليم بعملية التنومي أساليب اشًتاك يعٍت ادلغناطيسي التنومي أساس على التعليم. النفس وعلم العصب
 .ودلتا وتيتا وألفا بيتا موجات إىل اإلنسان دماغ موجات تصنف العصب، علم دراسة يف. العقل دماغ موجات
 وإدارة فهمها يف الطالب احتياجات ويطبق بو ادلعلم يهتم أن البد ادلغناطيسي، التنومي أساس على التعليم عملية يف
 بواسطة للفهم سهل شيئ أي فتأثَت لطالهبم التنومي ادلعلم طبق إذا. ادلدخل ىذا يف ادلربمج الدماغ بفطرة ادلتأسس التعليم
 .تيتا موجة يف وحيملهم الوعي التفكَت

 وروحيا نفسيا ادلمتعة الدراسية البيئة ادلعلم يصنع كيف ىو ادلغناطيسي التنومي أساس على التعليم أسلوب مفتاح
 فتكون شلتعا ادلادة ادلعلم يقدم وحينما أيضا، بادلتاع التعلم عملية فيشعرون بادلتاع الطالب يشعر حينما ألنو. وجسديا

 تتحقق لكي الطالب إليها حيتاج اللغة تعلم يف ادلمتعة الشعور ربضَت(. 70: 5115 رتناوايت،) للفهم سهلة ادلادة
 الًتبوي التقومي لذلك بو يشعر ال بل الطالب لدى زلبوبا يكون ال ادلعلم يوجد أحيانا. بالرجاء ادلناسبة التعليم أىداف

 .التعليم عملية يف جدا مهم
 انتقال حدوث ينبغي ما إجراء على احلاجات ربقيق شخصيات إىل ادلعلم حيتاج بالتنومي، التعليم عملية تطبيق يف
 (:5-4: 5105 منادي،) ىي التنومي مدخل ربقق اليت التعليم شخصيات من. أخرى إىل واحدة موجة من الًتكيز
 تركيز من تتطلب اليت الوعي ربت األفكار إىل الوعي يف األفكار لنقل تستفاد طريقة العميقة، األبدان إراحة: األول 
 .ودلتا تيتا إىل وألفا بيتا من تنحفض الدماغ موجة حينئذ التفكَت، يسًتيح األبدان، تسًتيح حينما. األبدان

 من بالتشجيعات الوعي يف التفكَت ميأل العادية األحوال يف. التنبيو يًتكز التنومي أحوال يف ادلركز، التنبيو: الثاين
 .التشجيعات تلك إىل التنبيو يًتكز بل ادلعينة، األحساس

. للتنمية ربتمل األحساس كفاءة أن على تدل األحساس باستخدام التجربة األحساس، كفاءة تنمية: الثالث
  .متنمية تكون وادلدققة العميقة االستقرائية التفكَت كفاءة لذلك. بالتأثَت إشَتت إذا لإلجراء قابلة األحساس
 ال اجلسد فيكون مقبوضا، يكون حىت بالتنومي اإلنسان يتأثر حينما. اجلسد وأنشطة ادلفاجأة األحوال ضبط: الرابع

 درجة تغَت إىل تؤدي األكسجُت ومدخل التنفس عملية واضلفاضو، ارتفاعو يف لإلدارة ربتمل احليض أوقات شيئا، يتحرك
 .اإلنسان حرارة

 يكو لكي األساسية القيم عن يبتعد ال أن التأثَت عملية يف البد. التنومي عملية بعد التأثَت على االستجابة: اخلامس
  .مردودا بل مقبوال

. الطويلة ادلدى على خاصة ادلعلومات إدخال يف. الدماغ يقبلها اليت ادلعلوماتية االذباىات تعُت األحساس استفادة
 حينما. الطالب ذاكرات يف وزلفوظة فعالة ادلدروسة ادلعلومات تكون لكي العميق والًتكيز اإلراحة إىل الطالب حيتاج
 .ادلعربة التعبَتات جبانب الكافية التشجيعات إىل فيحتاجون الطالب، إىل ادلعلم من ادلعارف تشر حيدث
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 ادلعلم يعلم ادلواد، لفهم. عميق شرح بال الذايت للتفكَت الطالب يدعو ادلغناطيسي التنومي أساس على التعليم إجراء
 تقدمي مع األحوال تلك يف سبكنهم اليت واألفالم الواقعية الصورة تسجيل يف وحيملهم كفاءهتم حسب الطالب ادلدرب أو

 .لتشجيعهم األمثلة
 :فهي( 5105) زعيمة شرحتو كما ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على التعليم تطبيق مزايا أما
  .قوي ارتباط والطالب ادلعلم وبُت اجملاورة لألحوال قابال أكثر التعليم عملية .0
 .وادليول بادلوىوب ادلناسبة الطالب تنمية مهارات تزداد .5
 .ادلدخل ىذا يف كثَتا ادلهارات تنمية عملية تعطى .3
 .متنوعة التعلم عملية .4
 .للتعلم متشجعون ألهنم بالسهولة ادلادة الطالب يفهم .5
 .تفعيال أكثر ادلادة تعليم .6
 .تدقيقا أكثر التعليم عملية يف الطالب مراقبة .7
 .االبتكاري والتفكَت للخيال فرصة يعطي الذي التعليم الطالب يدعو .8
 .سرور بكل الفصل يف الطالب يتعلم .9

 .حيفظون ال ألهنم الطالب أذىان يف حفظا وأطول أسرع لفهم قابال أكثر ادلدخل ىذا يف التعلم كيفية .01
 .جيدا جيري بادلادة الطالب انتباه .00

 فهذه. سهال ستصبح وإكثارىا الزمان دبرور ولكنها بدايتها يف صعبا أمرا تكون اإلجيابية العبارات استخدام شلارسة
 .أذىاهنم يف للفهم قابلة وادلادة أحسن للتعلم الطالب شجاعة يف تؤثر اإلجيابية العبارات

 التنومي مدخل أساس على التعليم يف يقدم كما التعلم فعالية تنظم اليت اخلطوات إىل التعليم عملية ربتاج
  :(88-85: 5105 يوستيسيا،) التالية باخلطوات يهتم أن ادلدخل ىذا تطبيق يريد دلن البد. ادلغناطيسي

 بالنفس والثقة القوية النية
 الثقة يف. اليومية للحياة أىدافهم أو صلاحهم لتحقيق والعمل اجلهد يف عزائمهم أو نياهتم على يعتمد الطالب صلاح

  .وفطراهتم كفاءاهتم تنمية يف فرصتهم تسد اليت األخرى القوة تغلب قوية دوافع بالنفس
  المعادلة

 التعليم حيث لذلك. الطلبة لدى الدماغ وموجات اجلسم وحركة اللغة بُت ادلناسبة ىي ادلدخل ىذا يف بادلعادلة ادلراد
 بدون ميكن ما بأحسن ادلعلمُت من واألمور الواجبات يف ويًتكزوا التعليم يف والسرور الراحة الطالب يستخدم أن على

 .وبينهم بينو مسافة توجد اليت ادلشاعر
  القيادة

 التعليمي التيار إلجراء تستفاد العملية ىذه. ادلرادة باألنشطة يقوموا بأن لطالبو ادلعلم توجيهات عملية ىي القيادة
 .منزليا أو كان صفيا الواجبات يعملوا بأن للطالب ادلعلم أمر القيادة صفات من. التعلم فعالية ربقيق يف
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  اإليجابية التعبيرات
 كانت إذا. الطالب فطرة تنمية يف بالنفس الثقة لتشجيع وسيلة بأهنا الدماغ إليها حيتاج اإلجيابية التعبَتات 
 .ادلملة األحوال عن وبعيدا مرحيا التعليم فسيكون الطالب دماغ يف تدخل اإلجيابية التعبَتات

 المدح إعطاء
 إىل الطالب حيتاج لذلك. التعليم عملية يف جدا مهما كونو على بالنفس الثقة وتبٌت تشجع اليت األشياء من ادلدح

  .نفسو التعليم وعملية واألصدقاء الفصل مثل ادلتنوعة باألحوال يشعرون الفصل يف دراستهم أثناء بأهنم ادلدح
 النمذجة

 أن البد العملية ىذه. ادلواد بتوصيل تتعلق اليت واألفعال األقوال تقدمي يف الفصل أعضاء عرض عملية ىي النمذجة
 قد اليت ادلواد من فهموا قد ما تصديق يف الطالب يقدمها وأن النموذج إىل ربتاج اليت الدروس سبثيل يف ادلعلم يقدمها
 .درسوىا

. النحوية القواعد تعليم إجراء يف السيما التعليم عملية يف ربقيقها البد اليت ادلهمة األشياء من الست اخلطوات ىذه
 الطالب يتمتع حىت الكافية والتشجيعات اإلجيابية العبارات استخدام ىو ادلغناطيسي التنومي مدخل تطبيق يف األسس
 القوية واإلرشادات التوجيهات إىل حلاجتهم الفصل يف التأثَت ربضَت ىي اخلطوات تنفيذ وعالمة. جيدا التعليم باشًتاك

 .ودوافعهم كفاءاهتم تنمية يف
 استخدام منو يتطلب التعليم ألن وآخر واحد بُت يرتبط اللغة تعليم يف ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على التعليم

 استخدام فيو يًتكز ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على اللغة تعليم يف. التنومي كأدوات العبارات أو اللغات
 يف يؤثر ومظهره ادلعلم تشجيع ذلك جبانب. للتعلم الطالب ويشجع يؤدي الذي التأثَت تقدمي مع ادلفتاحية ادلصطلحات

 .تعلمهم صلاح
 أشكال من. األخرى التعليم وبُت بينها زبتلف مواصفات ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على التعليم إجراء لعملية

 ىي وىذه. معينة فرصة يف أجسادىم بإراحة التعليم تنمية إىل تؤدي الىت األمور على اجلاد االنتباه ربقيق ادلواصفات تلك
 (:90-85: 5105 يوستيسيا،) ادلدخل ىذا فيها تًتكز اليت ادلواصفات

 ادلواصفة ىذه من. ادلرجوة األىداف تتحقق لكي الطلبة بكفاءة تناسب أن التعليمية للمواد البد ىي األوىل ادلواصفة
 باحتياجات العمل الطالب بكفاءة ادلواد تناسب كيفية. طالبو لدى وقابال وتربويا ترتيبيا خبربتو يعلم أن للمعلم فيمكن
 .األصعب إىل السهولة من التعليم ببدء وتوصيلها الطالب

 ادلعارف يعطي ادلفهومة اللغة استخدام. الطلبة عند وادلفهومة للفهم السهلة اللغة ادلعلم استخدام ىي الثانية ادلواصفة
 حىت السهلة التعبَتات ادلعلم يعرب أن البد التعليم، إجراء يف. الفصل يف نشاط بكل ادلعلم أمرىم أمر كل فهم يف الكافية

 اليت الكلمات استخدام بالطبع الدافعية تأثَت ادلدخل صفات من. صحيحا قياما ادلعلم إرادة حسب الطالب هبا يقوم
 .كفاءاهتم ترقية يف تشجعهم أن تستطيع
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 يقبلون ال ألهنم اإلجيابية العبارات من الطالب يعرب ما ادلعلم يقدم بأن اإلجيابية الكلمات تعبَت ىي الثالثة ادلواصفة
 وتزداد بأنفسهم الثقة تنمو حىت الطالب نفسية حركة يف جدا مهم التأثَت ظهور التعليم، عملية يف. السلبية الكلمات

 .التعليم اشًتاك يف الستعدادىم الدوافع
 أثارا يعطي ادلدح تعبَت. وروحيا جسميا لتنميتها الطالب نفسية تشجع جائزة بأنو ادلدح تعبَت ىي الرابعة ادلواصفة

 بتحريك اذلتاف ىي اخلامسة وادلواصفة. الطالب باحتياجات مناسبة أحوال يف وميّكنهم الطالب أذىان يف قوية
 اليت باألسئلة ادلعلم يسأل بأن ادلشجع السؤال ىي السادسة وادلواصفة. دوافعهم لتجديد الصفق شكل على محاساهتم

 اليت األوقات ادلعلم ينظم بأن العواطف تذكَت توقيت ىي السابعة وادلواصفة. نفسيتهم وتنمو الطالب مشكالت ربل
 .واطمئناهنم وسبرينهم وسكوهتم الطالب حلركة زبتص

 الذي للطالب التأثَت إعطاء إىل ادلعلم حيتاج ادلغناطيسي، التنومي مدخل أساس على النحوية القواعد تعليم إجراء يف
 قراءة بشكل اليومية احلياة يف والتطبيق للفهم ادلادة تطبيق تقوية وكيفية النحو تعليم أمهية عن ثانية مرة اإلدارة يفيد

 احتياجات تكون لكي العربية احلوارات واستماع الكالم يف تعبَتىا العربية، الكتابة مهارة يف تعبَتىا العربية، النصوص
 .تطبيقها شلارسة يف السيما جيدا تتوفر الدماغ

 القوية اجلهود إىل حيتاج ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على التعليم باستخدام النحوية العناصر تطبيق
  وآخر واحد بُت سلتلفة فتكون الطالب اخًتاعات طاقة أما. باألىداف ادلناسب التخطيط يتحقق لكي واالخًتاعات

 .الكافية والطاقات واألنظمة األحوال فروق إليها تؤدي
 بالبحث قام ما حسب التالية ادلراحل بتطبيق ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على النحوية القواعد تعليم جيري

 :ادلادة هبذه يتعلق عما( 5105) حلمي
 القبلي التقديم مرحلة

 رببون ىل" ىي األسئلة أمثلة من. النحو تعلم يف الدوافع لتنمية للطالب ادلؤثرة األسئلة ادلعلم يقدم, ادلرحلة ىذه يف
 تساعد اليت النحوية القواعد تعلم يف ميوذلم عن ادلعلومات يعطي السؤال ىذا". النحو؟ درس عن رأيك وما النحو؟ درس
 .ادلناسبة التعليم وأساليب الطرائق اختيار يف ادلعلم

. التعلم أسلوب بأروع ويقدموهنا أحسن ادلواد يقبلون وىم النحو تعلم يف الطالب استعداد ادلعلم يعرف أن يستطيع
 ادلرحلة ىذه يف. ادلادة قبول يف يستعدوا حىت ادلتمتعة األحوال على بتقسيمهم جيدا ادلعلم هبا يقوم أن البد ادلرحلة ىذه

 العبارات استخدام ادلواد ربط تقدمي يف البد. سبق فيما خرباهتم عن السؤال لتقدمي االستيجاب إىل التعليم حيتاج أيضا،
 حياولوا أن للطالب ينبغي لذلك". بو؟ ادلفعول عن يسمع منكم أحد ىل"  مثل التعلم يف متمتعُت ذبعلهم اليت ادلؤثرة
 .ادلعطية ادلعايَت ربقيق
 المواد نشر مرحلة

 يستمع حينئذ. النحوية ادلواد استماع وجوب حول األنظمة بإعطاء االطمئنان ساعة ادلعلم يقدم ادلرحلة، ىذه يف
 ىي ادلرحلة ىذه يف األساسية العوامل. الوقت تلك يف فيشرحو بو، ادلفعول ادلعلم يعلم عندما النظام، وينفذون الطالب
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 يف ادلرحلة ىذه صلاح على يعتمد التالية ادلرحلة صلاح. سبق فيما وفهمو خربتو حسب ادلعلم فهمها اليت ادلواد نشر عملية
 .الطالب لدى وإجراءىا األنظمة إعطاء
 المعلومات ربط مرحلة

 أن والبد ادلناقشة، أوقات يف ادلوزعة رلموعاهتم حسب ذلم الواجبات بإعطاء اجملموعات ادلعلم يقسم ادلرحلة ىذه يف
 اجملموعة أعضاء يشرح لكي التوجيهات إىل ادلعلم يشَت ادلناقشة أثناء. ادلعلم ألقاىا اليت ادلادة وتشرح اجملموعة تناقش
 .دوافعهم تشجع اليت اإلجيابية العبارات بتعبَت ادلادة تقدمي على ادلدح إعطاء شلارسة مع اآلخرين أمام متبادال

. وحيلها فيشرحها ادلشكلة وجدت إذا اجملموعة، تفهمها مل اليت ادلادة لشرح حوذلم يدور وادلعلم ادلناقشة ذبري حينما
 للطالب ادلعلم يسمح ادلناقشة، أوقات بقية يف. ادلذكورة ادلادة حول البسيطة األسئلة ادلعلم يعطي ادلناقشة، فرغت عندما

 .والتعب ادللل إلزالة دقائق مخس ضلو لالسًتاحة الراحة أوقات باستخدام
 الفهم تصديق مرحلة

. الورقة بشكل أو الكتب يف ادلعدة الواجبات الطالب يعمل أن البد حيث الزر أوقات ادلعلم يطبق ادلرحلة ىذه يف
 اجملموعة من ادلادة بتقدمي سبق فيما جرت قد اليت ادلناقشة نتائج عن العام ادلبحث ىي األنشطة كانت ذلك، جبانب
 الفرصة ادلعلم يعطي الطالب، فهم لتصديق. الكافية الدافعية حبضور يشعروا لكي زلاوالهتم على بالتقوية يؤكد وادلعلم
 أن الطالب أحد من ادلعلم يطلب ادلرحلة، الختتام. تصيبهم أن ميكن اليت األشياء أو يفهموىا مل اليت ادلواد عن للسؤال
 .الطالب ناقشها قد اليت ادلادة يلخص
 الحواصل تعبير مرحلة

 تعٍت اجملموعة ناقشتها اليت ادلادة عن ادلشجعة األناشيد بصناعة رلموعة لكل الفرصة ادلعلم يعطي ادلرحلة، ىذه يف
 ويف. للتقومي ادلعدة األسئلة إجابة الطالب من ادلعلم يطلب ادلادة، سبام على الكافية ادلادة لتصديق. مستطيعون أننا عبارة

 .وتقوميها ادلادة تصديق عملية يعرفوا لكي اجلواب علة يشرحون مث معا ادلكتوبة األجوبة يناقشون الطالب كان األخَت
 ما يرتب أن للمعلم فيمكن ادلغناطيسي، التنومي مدخل أساس على النحوية القواعد لتعليم ادلقدمة اخلطوات ىذه من

 مع النحوية القواعد دراسة لسهولة القوي التشجيع ىو ادلدخل ىذا من والًتكيز. الدراسي الفصل أمام التعبَتات من عرب
 .اإلجيابية الكلمات باستخدام خاصة حسنة مثَتة بعبارات التأثَت تقدمي

 ادلواد بكافية الطالب يكتسب لكي الفعال التفكَت زلاولة إىل حيتاج النحو تعليم أن فهي البحث نتيجة وأما
 أو ادلداخل استخدام بدون قبوذلا ميكن ال تعليمها يف. شامال تفكَتىا والبد مهم تعليمها ذبديد عن التفكَت. النحوية
 ادلغناطيسي التنومي مدخل تطبيق عن البحث إجراء. بالسهولة يطبقوا حىت الطالب بأحوال ادلناسبة األساليب أو الطرائق
  .فهمهم على لتدل وتطبيقها ادلعارف فهم يف كفاءاهتم لًتقية الدماغية الفطرة بتفعيل السيما وآخر واحد بُت يتعلق

 أن على يدل ىذا. طالبا 58 الطالب عدد من 73،50 ادلعدل يكون حيث الضابط الفصل يف البحث عملية تدل
 على لقدرهتم يستوىف ال كفاءاهتم ارتفاع ولكن. القبلي االختبار لنتيجة بالنسبة مرتفعة ادلواد فهم على الطالب كفاءات

 يف االختبار نتيجة أن فهي البعدي االختبار نتيجة وأما. وإعراهبا الكلمات من ادلواقع تعيُت يف الصعوبة ىناك بل فهمها
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. نتيحتهم نقصت طالبا وفيهم جدا اجليدة النتيجة على حيصلون طالبا فيهم حيث وآخر واحد بُت سلتلفة الفصل ىذا
 .ادلادة فهم يف الطالب يقارهنا ال ادلعدل ارتفاع أن على يدل ىذا

 يف الطالب كفاءات أن على يدل وىذا 81،93 الطالب نتيجة معدل جيث التجرييب الفصل يف االختبار نتائج
 كفاءة. القواعد فهم يف بالصعوبة يشعر من منها يظهر ال التجرييب الفصل يف التعليم عملية يف. مرتفعة النحوية ادلواد فهم

 .وواضحة صحيحة مجيعا كلمات كل مواقع ذكر أثناء السيما ومركزة اجليدة األحوال إىل سبيل القراءة
 الصفية الدراسة ويشًتكون جدا جيدا الطالب كفاءة أن فهو عليها حصلوا قد اليت الطالب نتائج معدل وأما
 ىذه من. دراساهتم هناية يف ومهما جيدا أصدقاءىم يدعو ادلغاطيسية التعليم كان لذمل بالنسبة. والسريعة بالسهولة
 خاصة النحوية ادلشكالت حلل فعاال ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على النحوية القواعد تعليم فيكون البيانات
 .ضيقة أوقات يف فهمهم الطالب من يتطلب اليت اجلامعية للمرحلة
 
 خالصة
 كما احلاجات ربقيق شخصيات إىل ادلعلم حيتاج ادلغناطيسي، التنومي مدخل أساس على التعليم عملية تطبيق يف

 واالستجابة اجلسد وأنشطة ادلفاجأة األحوال وضبط األحساس كفاءة وتنمية ادلركز والتنبيو العميقة األبدان إراحة: يلي
 أساس على التعليم يف يقدم كما التعلم فعالية تنظم اليت اخلطوات إىل التعليم عملية ربتاج. التنومي عملية بعد التأثَت على

 وادلعادلة بالنفس والثقة القوية النية: التالية باخلطوات يهتم أن ادلدخل ىذا تطبيق يريد دلن البد. ادلغناطيسي التنومي مدخل
 .والنمذجة ادلدح وإعطاء اإلجيابية والتعبَتات والقيادة

 القبلي التقدمي مرحلة: التالية ادلراحل بتطبيق ادلغناطيسي التنومي مدخل أساس على النحوية القواعد تعليم جيري
 التوجيهات تبٌت ادلراحل ىذه. احلواصل تعبَت ومرحلة الفهم تصديق ومرحلة ادلعلومات ربط ومرحلة ادلواد نشر ومرحلة
 ادلشكالت حلل فعال التعليم أن على تدل البحث ونتيجة. جيدا النحوية القواعد يدرسوا حىت الطالب أذىان يف اجليدة

 ][.ادليدان يف لتكبيقو بالنسبة النحوية
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