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 التهمال
 
 

 ))ًإَّنآ أىنٍػزىٍلنىوي قػيٍرءىًنن عىرىبًيًّا لآعىلآكيٍم تػىٍعًقليوفى((
 (ِ)سورة يوسف:

 
  العيٍسًر ييٍسرنا ًإفآ مىعى 

 (ٔنررح:)سورة اال
 

   أىنٍػزىٍلنىوي قػيٍرءىًنن عىرىبًيآا لىعىٌلكيٍم تػىٍعًقليوفى ًنٌ إً 
 (ِ:يوسف )سورة

 

 غىًة العىرىبًيىًة فىًإنآوي جيٍزءه ًمٍن ًدٍيًنكيمٍ اىٍحًرصيٍوا عىلىى تػىعىليًم الل  
 )قاؿ عمر ابن اخلطاب(
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 بيداء
 
 
 
 

 أىدل ىذه الرسالة إرل:
 أيب ك أمي اللذين ربياين ك أٌدابين أحسن التأديب

 العزيزة زكجي كبنيت أزقيبل سلم أعيرة
 
 

حلياة كالتعليميع أىلي األحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أمورم كخاصة يف اكمج  
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 كلمة الشور و التقديــم
 

احلمد هللا الذم أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت. كالصبلة كالسبلـ على النيب العريب 
األمُت. كمن اىتدم بسٌنتو كدعا بدعوتو إذل يـو الدين. كعلى آلو كصحبو أمجعُت، أما 

 بعد.

 البحث اجلامعي دبوضوع. احلمد هللا كشكرا ابهللا كثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذا

 الضغوط النفسية الألكادمية لطلبة
 امعة مونا ا مال  ببراييم اسإلمامية اكحوومية ماناج جب ةيف تعليم اللغه العربي
 Structural Equation) املعادلة اهليولية منوذجالقائم على  من خمال القياس

Modeling) 
إذل الذين كانوا ذلم فضل يف إسباـ كتتقدـ الباحثة أمجل الركر كالتقدير كالعرفاف 

 ىذا البحث إذل حَت الوجود كدل يبخلوا أحدىم بريء طلبت، منهم: 

، مدير جامعة موالًن مالك إبراىيم احلاج عبد احلريسمساحة األستاذ الدكتور  .1
 اإلسبلمية احلكومية دباالنج

والًن جامعة م دراسة العليا كلية  ، عميدسنمبلة  أمي احلاجة ةمساحة الدكتور  .2
 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج

دراسة ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية الدكتور كلداًن كرغادينااتمساحة  .3
 جامعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنجالعليا

بوصفهما ادلررؼ نياؿ حلمي ادالدكتور  ك نور ىادمالدكتور احلاج مساحة  .4
,اللذاين بفضبلف إبشراؼ البحثتقدًن اين على ىذا لبحثاألكؿ كادلررؼ لبث

األرشادات النافعة كالتوجيهات ادلفيدة اليت ساعدين كثَتا يف اكماؿ ىذا 
  البحث.
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كما أقداـ بكل الركر كالتقدير إذل ادلدرسُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  .5
ة دباالنج. فلهم مٍت  جامعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومي دراسة العليا

كادلعارؼ كالترجيع كجزاىم هللا  علـوكل الركر كالتقدير على ما قدموا من 
 عٍت خَت اجلزاء

كختاما، فإنٍت أتقدـ ابلركر كالتقدير لكل الزمبلء كالزميبلت يف قسم تعليم  .6
                                                                                              جامعة موال دراسة العلياكلية    فصل أ اللغة العربية

ًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج على أرشاداهتم  كتوجيهاهتم 
كتعليقاهتم يف ادلناقرة، كعلى دعمهم كترجيعهم لنا على إسباـ ىذا البحث 

 كأسبٌت ذلم دكاـ النجاح كالتوفيق

. أسعدكم هللا يف ََِِسنة  ليووفيقو يف شهر يو حث بعوف هللا كتمث ىذا الب
 الدارين كأشكركم جزيل الركر على اىتمامكم ككرمكم كهللا كرل التوفيق كاذلداية. 
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 مستخلص البحث
امعة موالًن الضغوط النفسية الؤلكادمية لطلبة يف تعليم اللغو العربية جب."ََِِ .ثراي، أكلياء رمحة

القائم على ظلوذج ادلعادلة  مية احلكومية ماالنج من خبلؿ القياسمالك إبراىيم اإلسبل
(". رسالة ماجستَت يف الًتبية Structural Equation Modeling) اذليكلية

 العربية. جامعة إبراىيم الدكلة اإلسبلمية ماالنج. 
 الدكتور احلاج نور ىادم ادلاجستَتادلررؼ: 
 نياؿ حلمي  ادلاجستَتاالدكتور د 

 علم نفس الطلبة ، اللغة العربية ، ظلذجة ادلعادالت اذليكليةت البحث: كلما
عادةن ما الضغوط النفسية الؤلكادمية لطلبة أف يكونوا قادرين على التكيف دخوؿ الفصل يف 
كقتها, كالقياـ ابلواجبات، كالنضج، كادلسؤكلية، كلديهم ركح القيادة ذباه أنفسهم. عدد ادلطلبة سيؤثر على 

ة. خاصة على تعلم اللغة العربية اإلضافية يف برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية. هتدؼ ىذه الدراسة النفسي
إذل قياس نفسية الطلبة يف تعلم اللغة العربية من خبلؿ القياسات القائمة على ظلذجة ادلعادلة 

النفس لدل  . دلعرفة النسبة ادلئوية دلستوايت علم(Structural Equation Modeling)اذليكلية
 الطلبة مع منع زايدة االضطراابت النفسية لدل الطلبة.

الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة كمية كمية. بينما تستخدـ تقنية التحليل ظلذجة 
ادلعادلة اذليكلية. ابلنظر إذل النموذج ادلفاىيمي ذلذه الدراسة ، فإنو ػلتوم على ثبلثة متغَتات مستقلة 

ىي تقنية ربليل تسمح  (Structural Equation Modeling)ة ادلعادلة اذليكليةكاحدة. ظلذج
بتحليل أتثَتات العديد من ادلتغَتات على متغَتات أخرل يف كقت كاحد. عينة ىذا البحث ىي جزء من 
طلبة برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية من كليات العلـو يف التكنولوجيا كاالقتصاد كعلم النفس. كانت 

 أدكات البحث ادلستخدمة ىي ادلقاببلت كاالستبياًنت كالواثئق.
( كجدت الباحثة انواع عن ضغوط النفسية سلتلفة لدل الطلبة يف تعلم اللغة ُنتائج الدراسة: 

( كجدت الباحثة البياًنت اسباب الضغوط النفسية لدل ِالعربية كانت ذات صلة ابلنظرايت ادلوجودة. 
( العوامل الكامنة كراء الضغوط النفسية ّلعربية كالذم يرتبط ابلنظرايت ادلوجودة. الطلبة يف تعلم اللغة ا

، كؽلكن إثباهتا امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنجللطلبة تؤثر على تعلم اللغة العربية جب
، ٕٕٗ.َمية بقدر من خبلؿ النظرل يف النتائج اليت مت احلصوؿ عليها من خبلؿ كسائل اإلعبلـ التعلي
، كاخللفية  ٖٕٕ.َأعلية برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية لدعم كفاءات الطلبة يف مجيع رلاالهتم بقدر 

 ٖٗٔ.َ، كعلم النفس للطلبة برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية من  ْٕٓ.َادلدرسية بقدر 
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Psychological new students are usually required to be able to quickly adjust 

to class hours, do assignments, mature, responsibility, and have a leadership spirit 

towards themselves. The number of demands will affect the psychological. 

Especially on additional Arabic learning in PKPBA. This study aims to measure 

the psychology of students in learning Arabic through measurements based on 

Structural Equation Modeling. To find out the percentage of student psychology 

levels while preventing an increase in student psychology disorders. 

The method used in this research is a qualitative quantitative approach. 

While the analysis technique uses structural equation modeling. Given the 

conceptual model of this study has three dependent and one independent variable. 

SEM is an analysis technique that allows the analysis of the influence of several 

variables on other variables simultaneously. The sample of this research is part of 

PKPBA students from the faculties of science in technology, economics and 

psychology. The research instruments used were interviews, questionnaires and 

documentation. 

The results of the study: 1) the researcher found data on various psychology 

stresses of students in learning Arabic that were relevant to existing theories. 2) 

researchers find data because of the psychological stress of students in learning 

Arabic that is relevant to existing theories. 3) the factors underlying the 

psychological pressure of students influence the learning of Arabic in PKPBA 

UIN Malang, and can be proven by looking at the results obtained by learning 

media as much as 0.779, the importance of PKPBA to support student 

competencies in all their fields as much as 0.778, school background as much as 

0.745, and PKPBA student psychology of 0.698 
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Kata Kunci  : Psikologi Mahasiswa, Bahasa Arab, Structural Equation 

Modeling 

Psikologis mahasiswa baru biasanya dituntut untuk dapat cepat 

menyesuaikan diri dengan jam kuliah, mengerjakan tugas, pendewasaan, tanggung 

jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan terhadap dirinya sendiri. Banyaknya 

tuntutan akan mempengaruhi psikologisnya. Terutama pada pembelajaran bahasa 

arab tambahan dalam PKPBA. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur psikologi 

mahasiswa dalam belajar bahasa Arab melalui pengukuran berdasarkan Structural 

Equation Modeling. Untuk mengetahui persentase tingkat psikologi mahasiswa 

sekaligus mencegah peningkatan gangguan psikologi mahasiswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

kualitatif. Seddangkan teknik analisis menggunakan structural equation modeling. 

Mengingat model konseptual penelitian ini memiliki tiga dependen dan satu 

independen variable. SEM adalah teknik analisis yang memungkinkan analisa 

pengarh beberapa variable terhadap variable yang lain secara simultan.Sampel 

penelitian ini sebagian mahasiswa PKPBA dari fakultas sains teknologi, ekonomi 

dan psikologi. Instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara, angket 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian: 1) peneliti menemukan data macam-macam tekakan 

psikologi mahasiswa dalam belajar bahasa Arab yang relevan dengan teori yang 

ada. 2) peneliti menemukan data sebab tekakan psikologi mahasiswa dalam 

belajar bahasa Arab yang relevan dengan teori yang ada. 3) factor yang melatar 

belakangi tekanan psikologi mahasiswa berpengaruh terhadap pembelajaran 

bahasa Arab di PKPBA UIN Malang, dan dapat dibuktikan dengan melihat hasil 

nilai yang diperoleh media pembelajaran sebanyak 0,779, pentingnya PKPBA 

untuk menunjang kompetensi mahasiswa sesua bidangnya sebanyak 0,778, latar 

belakang sekolah sebanyak 0,745, dan psikologi mahasiswa PKPBA sebanyak 

0,698 
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 حمتوايت البحث
 

 أ          الغلف
 ب         صفحة العنواف

 ج           إىداء
 د         موافقة ادلررفُت

 ق        اعتماد جلنة ادلناقرة
 ك         إقرار الباحثة

 ز         استهبلؿ
 ح        كلمة الركر ك التقديػػم

 م       ربيةاللغة الع مستخلص البحث
 ؿ      اللغة االصللزية مستخلص البحث
 ـ      اللغة اإلندكنيسية مستخلص البحث

 ف         زلتوايت البحث
 ف         قائمة اجلدكؿ

 ف        قائمة الرسـو البينات

 ف         قائمة ادلبلحق
 العام اسإطار : األول الفصل

 الفصل األكؿ: اإلطار العاـ
 ُ         أ. مقدمة 

 ٕ         ب. أسئلة البحث
 ٕ         ج. أىداؼ البحث

 ٖ          د. أعلية البحث
 ٗ         ق. حدكد البحث 
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 َُ         ك. ربديد ادلصطلحات
 ُُ         ح. الدراسة السابقة 

 الفصل الثاين: اسإطار النظري
 طلبةل ةاألكادميي النفسيةالضغوطاملبحث األول: 

 ُّ         نفسيةمفهـو   . أ
 ُٓ          انواع نفسية . ب
 ُٗ         اسباب نفسية . ج
 ُِ      ضغوطردكد الفعل النفسية بسبب ال . ج
 ِِ        الضغوطحلة التعلم امر  . ج
 ِٓ      يف التعلم الضغوطالعوامل اليت تسبب  . د
 ِٔ     كالعبلج الضغوطاجلهود ادلبذكلة لزايدة مناعة  . ق

 (Structural Equation Modeling) ليةمنوذجة املعادلة اهليو  :املبحث الثاين

 ِٖ      ادلعادلة اذليكلية ك أعليتو ظلوذجةأ. 
 ُّ      (SEMمعادلة اذليكل ) ظلوذجةادلزاية ك العيوب ب. 

 ِّ        ج. الكتابة ادلتغَتة كالرسم
 ّْ     (SEMمعادلة اذليكل ) ظلوذجة ريقة استخداـطد. 

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 ّْ       لبحث ك منهججيةمدخل ا . أ

 ّْ        رلتمع البحث كالعينية . ب
 ّْ       أداكة البحث البينات كمصادرىا . ج
 ّٔ         البينات كمصادرىا . د
 ّٕ         مراحل التطوير .ه

 ّٕ        أسلوب ربليل البياًنت . ك
 ّٕ         اسلوب مجع البياف . م



 س
 

 
 عرض البيا ات وحتليلها و مناقشتها: رابعالفصل ال

امعة الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جب بحث األٌكؿ: أنواع ادل
 َْ      موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

امعة ادلبحث الثاىن : اسباب الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جب
 ْْ      االنجموالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية م

امعة الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جب ادلبحث الثالث : درجة
ظلوذجة ادلعادلة  من خبلؿ القياسموالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 

 ْٔ       (Structural Equation Modeling) اذليكلية
 ْٔ       الوصف العاـ للمستجبُت . أ

 ْٖ   (Discriptive Analysisليل الوصف العاـ للمستجبُت)التح . ب
 ْٗ    (Discriptive Variable Analysisربليل متغركصف) . ج
 ْٓ   (Test Statistics and Resultإحصائيات كنتائج االختبار ) . د
 ٔٓ    (Structural Equation Modeling)ظلوذجة ادلعادلة اذليكلية   . ق
 َٔ          نقاس . ك
 

 مناقشة جتائ  البحث: ام الفصل اخل
امعة الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جب ادلبحث األٌكؿ: أنواع  

 ِٔ      موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
امعة ادلبحث الثاىن : اسباب الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جب

 ِٔ      ىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنجموالًن مالك إبرا
امعة الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جب ادلبحث الثالث : درجة

ظلوذجة ادلعادلة  من خبلؿ القياسموالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 ْٔ       (Structural Equation Modeling) اذليكلية
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 س: اخلامتةالفصل الساد
 ملخص  اتئ  البحث . أ
 التوصيات  . ب
 اناقرتاحات . ج
 املراجقائمة 

 قائمة املاحقة
 قائمة اجلدول

 الصفحة البيا ات الرقم
 ّٔ (Likert)معلومات حوؿ مقياس اإلجابة ليكرت ُ
 ُْ ادلستجيبُت حسب الكلية ِ
 ِْ ادلستجيبُت حسب اجلنس ّ
 ْٖ يم اللغو العربيةبرًنمج اخلاص تعل نتائج ربليل كسائل التعلم ْ
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 الفصل األول
 اسإطار العام

 املقدمة . أ
ىم االنتقاؿ من مرحلة ادلراىقة إذل النضج. يعد إجراء التعديبلت يف بيئة  طلبةال

السنة األكذل من تغَتات  طلبة. يعاين الطلبةخلطوة األكذل اليت يقـو هبا كل عالية ابلتأكيد ا
تماعي. يعد إعداد كل ما سلتلفة ربدث يف بيئتهم اجلديدة، مثل األكادؽلي كاالج

، كالتكيف مع ، كالتعرؼ على أماكن جديدةكالتعرؼ على أصدقاء جدد ،ػلتاجونو
كسيؤثر ىذا التكيف إذل حد ما على  للتكيف. طلبة، زلاكلة من الالعمل يف ادلهاـ

 نفسيةىم.
دخوؿ على التكيف اجلدد أف يكونوا قادرين  طلبةال نفسية عادة ما ييطلب من

كالقياـ ابلواجبات، كالنضج، كادلسؤكلية، كلديهم ركح القيادة ذباه الفصل يف ميعاد, 
لة الراحة. أنفسهم. ىذا الطلب يكفي للتأثَت على ظلط حياهتم مثل األكل ادلتأخر كق

كنتيجة لذلك ، فإف أركاحهم مضطربة. كأخَتنا، يبحثوف عن انتقاؿ جلعل قلوهبم كأركاحهم 
 .طلبةسعيدة مرة أخرل ليكونوا مستعدين للعمل كالقياـ بواجباهتم ك

، ألف ىذا ىو الوقت ادلناسب احملاضرة ىي فًتة انتقالية حرجة السنة األكذل من
الحقنا على النجاح األكادؽلي. ابإلضافة إذل ادلراكل  لوضع األساس الذم سيؤثر طلبةلل

األكادؽلية، فإف ادلراكل اليت ستتم ذبربتها خبلؿ عملية التنرئة االجتماعية ىي البيئة 
االجتماعية كالتعليم العارل. دبعزؿ عن األسرة، من الصعب إدارة الرؤكف ادلالية ككجود 

فية كاالجتماعية كالصداقة كالتنظيم مراكل يف ادلساكن اجلديدة كاالختبلفات الثقا
 ُكاحملاضرات.

 طلبة، ىناؾ سبع مراكل نفسية عرضة للهجـو على الHello Sehatكفقنا دلوقع 
بركل عاـ، دبا يف ذلك االكتئاب كاضطراابت القلق كاضطراابت األكل كإيذاء النفس 
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 deficit  Attentionكاألرؽ كعدـ االنتباه كاضطراب نقص االنتباه كفرط النراط‘

 hyperactivity disorder  (ADHD)ؽلكن للعديد من خدرات. كمع ذلك، كتعاطي ادل ،
كالضغوط  طلبةاألشخاص إخفاء أعراضهم أك السيطرة عليها يف ادلدرسة. عندما تزداد ادل

فرط احلركة كنقص  يف احملاضرات حبيث يكوف من الصعب السيطرة على أعراض اضطراب
ييقدر أهنم يعانوف من  طلبةابدلائة من ال ٓإذل  ْاألحباث أف حوارل ، تظهر االنتباه. لذلك

، ألف لنفسية ادلختلفة يف بداية ظهورىاصعوابت يف التعلم. غلب التعامل مع األمراض ا
، بل تؤدم أيضنا إذل ترقق طويل تداخل مع اإلصلاز األكادؽلي فحسبالظركؼ اليت لن ت
 ِ.يف الصحة العقلية

امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية جب طلبةكاف ينظر إذل   كيف السنة األكذل،
على أهنم يتمتعوف بعلم نفس قوم من خبلؿ حضور احملاضرات جبد ،  احلكومية ماالنج

كالتزامهم ابدلواعيد يف كاجباهتم ، كتنظيمنا اجتماعينا كجيد التنظيم ، كاحلصوؿ على 
ا أيضن  ىناؾ. اجملاالت مجيع يف مناسبادرجات جيدة. ىناؾ أيضنا مستول نفسي متوسط 

أكلئك الذين ىم أقل قدرة على التكيف مع الوضع ، كلديهم ادلزيد من ادلرح ، كادلري 
إذل مناطق اجلذب السياحي ، كالبقاء حىت كقت متأخر مع األصدقاء حىت ال يدخلوف 

 زلاضرات كيكوف أداءىم األكادؽلي ضعيفنا.
قاء يف ادلهجع دلتابعة مجيع األنرطة ابإلضافة ابإلضافة إذل ذلك ، غلب عليهم الب

إذل ساعات احملاضرات لزايدة مهاراهتم يف اللغة العربية. ىذا غلعل الباحثُت يريدكف قياس 
 Structural) ظلوذج ادلعادلة اذليكليةالقائم على  من خبلؿ القياس مستواىم النفسي

Equation Modeling امعة جبنفسية الطلبة ة دلستول كالذم سيعرؼ الحقنا النسبة ادلئوي(
 .موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

اجلدد الذم دل يعد سرنا عامنا ىو االستقرار يف ادلعهد كحضور  طلبةالربًنمج األكؿ لل
 الطلبة. كبلعلا عبارة عن برامج تدعم مجيع ةزلاضرات برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربي
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الذين لديهم مدرسة داخلية  الطلبةكح كالفكر كاللغة. ييطلب من من حيث اإلؽلاف كالر 
أساسية أك ال ينتموف إذل مدارس داخلية ادلراركة يف ىذا النراط بغض النظر عن االذباه 

أكثر كفاءة يف اللغة كغليدكف  الطلبةالذم يتخذه. ألف اذلدؼ من ىذا الربًنمج ىو أف 
الًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  جامعة مو قراءة القرآف. اللغات اليت مت تعلمها يف

ليكونوا  الطلبة ة ىي العربية كاإلصلليزية. كيدعم برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربي ماالنج
 ككتابة. ,كالقرعة ,كإستيما ,كىي زلـر كبلـ ,ابرعُت يف اللغة العربية مع أربعة مهارة شللوكة
ك أكؿ كتاب  ُٕٗٗموجودنا منذ عاـ ة يكاف برًنمج اخلاص تعليم اللغو العرب

نفس . كيف لنرعُت مؤلفنا من ستة رللدات ، كىي كتاب األنساب العربية ويستخدـ في
دليل للمعلمُت ، دركس إضافية مثل الفقو كالتاريخ كالًتمجة الفورية  القت ذلم كتاب

 حىت ُٕٗٗمن  ,سنوات ٔللصفوؼ أبعلى قدرة. استمرت ادلناىج الدراسية دلدة 
مت  ,ةبعد تدريب زلاضرم برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربي ََِْ. مث يف عاـ ََِّ

يف الرايض  اليت نررهتا العربية رل اجلميع ,العربية بينا ايديكا تغيَت ادلناىج ادلستخدمة إذل
  ّكأضف ربفيظ جزء عم إذل الدرجة العالية.

مت  ,َُِِ سنة ةو العربيبرًنمج اخلاص تعليم اللغالتعليمية يف  على أسس اخلربة
مساءن. مث استؤنفت يف الليل من غركب  ََ:ٓحىت  ََ:ِىذا التعلم من الساعة 

اجلدد من مجيع التخصصات  الطلبةغلب على مجيع  ليبل. ََ:َٖالرمس حىت الساعة 
مع قسم  ,ةبرًنمج اخلاص تعليم اللغو العربياالنضماـ إذل الربًنمج. شعرت دبساعدة 

برًنمج يف  ,ألنو ابإلضافة إذل التعود على التحدث ابللغة العربية ,العربية التعليم ابللغة
شحذت أيضنا مهاراتنا يف اللغة العربية لتكوف أفضل. كمع  ةاخلاص تعليم اللغو العربي

العلـو كالتكنولوجيا  طلبةكخاصة  ,فإنو يصبح انطباعنا سلتلفنا لؤلحفاد غَت العرب ,ذلك
 رايضيات كالفيزايء كالكيمياء كدركس تدعم زلاضراهتم.الذين يولوف األكلوية لل
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ىو أحد الربامج اليت تدعم كفاءات  برًنمج اخلاص تعليم اللغة العربية ,يف جوىرىا
جامعة موالًن مالك إبراىيم  طلبةفبل عجب أف  ,. لذلكالعربية يف رلاؿ اللغة الطلبة

ك علم  لعلـو كالتكنولوجياعلى الرغم من أهنم كليات ل ,اإلسبلمية احلكومية ماالنج
ليس من النادر  ,ال يفهموف سول القليل عن اللغة العربية. يف الواقع النسف ك اإلقتصاد

ذلا أتثَت  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةدلاذا  ,. كمع ذلكالطلبةأف ػلفظ القرآف أفضل 
؟ طلبة نفسية مرىقة على  العلـو

كاليت ترمل  ْٓ:ُِإذل الساعة  ْٓ:ٓاعة اجلدد اليت تبدأ من الس الطلبةأنرطة 
ترعر ابدللل  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةكالسبب يف  ,كاحملاضرات ,مجيع األنرطة

األنرطة اليومية اليت دل يعروا من قبل. ىذا طبقنا  ضغظكالتأكيد على أنفسهم يف 
سبب التغيَت أف الظركؼ اليت ت فيكالوصلاقاؿ الطبيب النفسي من  دادانج ىاكارم,ل

كإجبار شخص ما على التكيف مع التكيف ىي جزء من الضغوط النفسية 
ال ؽلكن ألم شخص التكيف بسرعة لتسبب شكاكل مثل  ,كاالجتماعية. كمع ذلك
 ْالتوتر كالقلق كاالكتئاب.

٘ من َٓأشار استخداـ استبياف إذل أف أكثر من  ,كفقنا لنتائج األحباث األكلية
ضغوطنا عند الدراسة يف برًنمج اخلاص  نفسيتهم عنهم لوجية يواجهوفالعلـو التكنو  طلبة

كعدـ استخداـ كسائل  ,تعليم اللغو العربية. ىذا يعتمد على التعب من احملاضرات العادية
كالكسل كالقلق كالتوتر عند  ,كخلفية ادلدرسة ,اإلعبلـ التعليمية يف الفصوؿ الدراسية

ا لقياس ة. هبذا يكوف الباحثبرًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية نفسية الطلبة  متحمسنا جدن
 كيقدـ العديد من احللوؿ فيو. الطلبةط األكادؽلي لدل وك لضغل خصة

لو أتثَت على عملية التعلم كالنتائج. كفقا  الطلبةعدـ االىتماـ بدكر كأتثَت عواطف 
 ٓذباىات للعمل.مع سلسلة من اال طلبة( احلالة البيولوجية كالنفسية للُٗٗٗجلودلاف )

كانزعاج عيوف العينُت كيبدك الوجو متوتران ىي بعض من خصائص  ,إنقاص الًتكيز
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الذين لديهم ىذه  الطلبةعادة ، يتم ربويل  ٔاألشخاص الذين يعانوف من التوتر.
اخلصائص انتباىهم إذل أشياء أخرل مثل الدردشة مع األصدقاء أك ترغيل اذلواتف 

 كلية ابلنـو أك السفر.احملمولة أك حىت زبطي ال
ىو حالة ربدث عندما يرتبط الرخص أك البيئة  الطلبةالذم يواجهو  ضىٍغطي النفسً 

تعد  ٕأم بُت ادلوقف ادلرغوب كالنظاـ البيولوجي أك النفسي أك االجتماعي للفرد. ,ابلفرد
عليمي مثل مناخ ت ,التغيَتات ادلستمرة يف ادلناىج كالظركؼ البيئية كاالجتماعية اجلديدة

من بُت األسباب اليت  ,جديد كعبلقات جديدة مع ادلعلمُت مع أقراهنم كما إذل ذلك
كف ابلتكيف مع طلبةم الطلبةكذلك ألف  ,الطلبةؽلكن أف تسبب ضغوطنا أكادؽلية على 

أكضح ابابليا  ,التغيَتات يف ادلناىج كالبيئة االجتماعية اجلديدة. سباشيان مع الرأم أعبله
لدل ادلراىقُت تزداد ألف ادلراىقُت غلب أف ػلاكلوا التكيف  ضغوطايت الأيضنا أف مستو 

مع التغَتات اجلسدية كالعاطفية يف أنفسهم كالتغلب على الصراعات اليت ربدث يف 
 ٖحياتو.

 ج أف ىناؾ عددنا من األشياء اليتؽلكن االستنتا  ,مث من خبلؿ البحث األكرل
ك علم النسف ك  ات للعلـو كالتكنولوجياكلي علـو التكنولوجيا طلبةلنفسية تدعم 

 دبا يف ذلك: , لذا فهي غَت مرػلة عند دراسة برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية اإلقتصاد
. االفتقار إذل كسائل اإلعبلـ ، كاالسًتاتيجيات كطرؽ التعلم ادلستخدمة من قبل ُ

 احملاضرين التدريس برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية
 طلبةبرًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية يف دعم كفاءة ال . أعليةِ
الذين ليسوا من خرغلي ادلدارس الداخلية  الطلبة. اخللفية التعليمية لبعض ّ

 اإلسبلمية أك ادلدارس اإلسبلمية
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كليات للعلـو  علـو التكنولوجيا طلبةلدل  نفسيةتدعم ىذه العوامل مستول ال
برًنمج اخلاص تعليم اللغو عند التعامل مع دركس  قتصادك علم النسف ك اإل كالتكنولوجيا

 ظلوذجة. ىذه ادلركلة ىي ما أاثره ادلؤلفوف كرسالة للباحثُت لقياس ابستخداـ العربية
 ادلعادالت اذليكلية كتقدًن حلوؿ للمراكل القائمة.

أجريت ىذه الدراسة لتحديد ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بُت متغَتات الضغط يف 
برًنمج ل اإلعبلـ كاالسًتاتيجيات كطرؽ التعلم ادلستخدمة من قبل زلاضرم نقص كسائ

 ,الطلبةيف دعم كفاءة  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةكأعلية  ,اخلاص تعليم اللغو العربية
الذين ليسوا خرغلُت من الصعود اإلسبلمي ادلدارس أك  الطلبةكاخللفية التعليمية لبعض 

لفرضية يف ىذه الدراسة ىي أف ىناؾ عبلقة سلبية بُت نقص كسائل ادلدارس اإلسبلمية. ا
برًنمج اخلاص اإلعبلـ ، كاسًتاتيجيات التعلم كاألساليب ادلستخدمة من قبل احملاضرين 

كاخللفية  ,الطلبةيف دعم كفاءة  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةكأعلية  ,تعليم اللغو العربية
ن ليسوا خرغلي ادلدارس الداخلية اإلسبلمية أك ادلدارس الذي الطلبةالتعليمية لبعض 

 .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةاإلسبلمية للتأكيد يف 
يف ىذه الدراسة لقياس التوتر كاحلصانة ابستخداـ مقياس ىودلز كمقياس ميلر 

 (SEM).ادلعادالت اذليكلية ظلوذجةكالذم يتم حسابو ابستخداـ  ٗمسيث مع استبياف.
ىي تقنية ربليل متعدد ادلتغَتات مت تطويرىا لتغطية  (SEM).ادلعادالت اذليكلية جةظلوذ

قيود النماذج التحليلية السابقة اليت مت استخدامها على نطاؽ كاسع يف البحوث 
 َُاإلحصائية. ترمل النماذج ادلعنية ربليل االضلدار كربليل ادلسار كربليل العوامل ادلؤكدة.

يفحص الباحث ىذا من خبلؿ تقدًن حلوؿ  ,لفية أعبلهمع صياغة ادلركلة كاخل
يف شكل جهود للحد من ضغوط التعلم اليت ؽلكن تطبيقها يف فئة برًنمج اخلاص تعليم 

 ادلعادلة اذليكلية ظلوذجةمنهجية استخداـ اللغو العربية. لذلك يعطي الباحث العنواف 
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(Structural Equation Modeling) ـو التكنولوجية يف برًنمج العل طلبة ضغظقياس الل
على  جامعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج ةاخلاص تعليم اللغو العربي

عند دراسة برًنمج اخلاص تعليم  نفسية الطلبةللالذين يتعرضوف   الطلبةأمل احلد من 
 كىذا البحث مفيد للقراء. اللغو العربية

 ألئلة البحث . ب
امعة موالًن ية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جبأنواع الضغوط النفسما  .ُ

 ؟ مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
امعة اسباب الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جبما  .ِ

 ؟ موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
امعة علم اللغة العربية جبم درجة الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تك .ّ

 ظلوذجة من خبلؿ القياس موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 ؟(Structural Equation Modeling) ادلعادلة اذليكلية
 أيداف البحث

 بناءن على صياغة ادلركلة ادلراد دراستها ، فإف أىداؼ ىذه الدراسة ىي:
امعة مية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جبأنواع الضغوط النفسية  األكددلعرفة  .ُ

 .موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
امعة اسباب الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية جبدلعرفة  .ِ

  موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
امعة اللغة العربية جب الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم درجة دلعرفة .ّ

ظلوذجة  من خبلؿ القياسموالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 (Structural Equation Modeling) ادلعادلة اذليكلية

 فوائد ىذا البحث ىي:
 . الفوائد النظريةُ
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من ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث معلومات للتعليم ، خاصة يف برامج برًنمج اخلاص 
 م اللغو العربية.تعلي

 . الفوائد العمليةِ
 جامعي طلبةأ. 

الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم  نتائج ىذه الدراسة ؽلكن أف تقلل من
  .امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنجاللغة العربية جب

 ب. زلاضر
ات اليت ؽلكن ؽلكن أف تكوف نتائج ىذه الدراسة أحد ادلدخبلت أك االعتبار 

جبامعة موالًن ملك ابرىيم عند تدريس  الطلبةتطبيقها من قبل احملاضرين يف تعليم 
 اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

 ج. الباحث
 ىذا الباحث ىو مرجع للباحثُت اآلخرين ادلهتمُت ابلبحث يف نفس اجملاؿ

 أمهية البحث . د
 ىذا البحث مهم ؿ:

امعة موالًن لطلبة يف تعلم اللغة العربية جب . قياس كتوقع مستول التوتر ادلتزايدُ
  مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

 يف التدريس . قياس قدرة احملاضرين برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةِ
امعة موالًن مالك إبراىيم لطلبة يف تعلم اللغة العربية جب. فهم ادلستول االجتماعي ّ

 اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 حدود البحث . ه

  اكحدود املوضوعية: .7
نفسية الطلبة دلوضوع العاـ, الباحثة ستخصص اذل الضغوط الطلبة يف  -

امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج تعليم اللغو العربية جب
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 Structural Equation) منهجية ظلوذجة ادلعادلة اذليكلية من خبلؿ القياس

Modeling) 
ستحصص الباحثة  موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية امعةجبالطلبة  -

  كليات للعلـو كالتكنولوجيا ك علم النسف ك اإلقتصاداذل ثبللة كليةكىم  
مت إجراء ىذا البحث يف جامعة موالًن مالك إبراىيم اكحدود املواجية :  .0

 ماالنج َٓجاجاايًن  يف اإلسبلمية احلكومية ماالنج
يف برًنمج اخلاص  طلبةس ضغوظ االكدمية لدل القيااكحدود الزمنية :  .3

جامعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج  تعليم اللغو العربية
 (Structural Equation Modeling) ستخداـ منهجية ظلوذجة ادلعادلة اذليكليةاب

 ـ ََِِ-َُِٗالعاـ الدراسي 
و يف ىذه الدراسة ىو تصميم البحث الذم سيتم استخدام: تصميم البحوث .4

البحث الكمي ابستخداـ طرؽ ادلسح )غَت التجريبية(. ترمل ادلتغَتات 
ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ثبلثة متغَتات خارجية كامنة ، كىي نقص 
كسائل اإلعبلـ كاالسًتاتيجيات كطرؽ التعلم ادلستخدمة من قبل زلاضرم 

برًنمج اخلاص تعليم اللغو  ( ، كأعليةX1)برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية 
 الطلبة( ، كاخللفية التعليمية للعديد من X2) الطلبةيف دعم كفاءة  العربية

الذين كانوا ليس خرغلي ادلدارس الداخلية اإلسبلمية أك ادلدارس اإلسبلمية 
(X3 كمتغَت كامن داخلي كاحد ، إجهاد برًنمج اخلاص تعليم اللغو ، )

 ُُ(.Y1العربيةيف التعلم )
 ديد املصطلخاتحت . و

يررح  ،يستخدـ الباحث عدة مصطلحات مهمة يف ىذا البحث ، كلتسهيل الفهم
 الباحث ادلصطلحات التالية:
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 التعلم/ األكادؽليغوطي  .ُ
حيث يكوف الررط  الطلبةالضغط األكادؽلي ىو الضغوط اليت ربدث عند 

جم ين ُِ.طلبةاألكادؽلية ادلخصصة لل طلبةًنمجنا عن ادلنافسة كالضغط كادل
األكادؽلي عن عدة عوامل ، كىي: العوامل الداخلية اليت ترمل:  ضغوطال

العقلية ، كالرخصية ، كادلعتقدات ، كالعوامل اخلارجية اليت تتكوف من الضغط 
من أجل ربقيق ادلتفوقُت ، كترجيع الوضع االجتماعي ، كالتعلم أكثر صبلبة 

 ُّ، كاآلابء يتنافسوف مع بعضهم البعض.
 (Structural Equation Modeling) ادالت اذليكليةادلع ظلوذجة .ِ

 Structural Equation)ادلعادلة اذليكلية  ظلوذجةتعريف آخر يقوؿ أف 

Modeling)  ىي تقنية ربليل متعدد ادلتغَتات عامة كمفيدة للغاية تتضمن
 إصدارات خاصة يف عدد من الطرؽ التحليلية األخرل كحاالت خاصة.

 لغو العربيةبرًنمج اخلاص تعليم ال .ّ
برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية مؤسسة تيعهد دبسؤكلية التعامل مع احملاضرات 
العربية اليت تتم إدارهتا بواسطة برًنمج خاص ابإلضافة إذل كحدات الدعم 

اجلدد  طلبةىو بديل للبرًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية األكادؽلي األخرل. 
 ُْ.بيةلتحسُت مهاراهتم يف اللغة العر 

 الدرالة السابقة . ط
 Structural Equation)ادلعادالت اذليكلية ظلوذجةبقدر ما قرأت ، مت استخداـ 

Modeling) على نطاؽ كاسع لقياس الرضا ، كربليل العوامل اخل إليكم الدراسات السابقة
 اليت قرأهتا:
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ُ. Jurnal Setera, Firqin.Pendekatan Metode Structural Equation Modeling  

untuk  analisis factor yang mempengaruhi stress dalam penyusunan 

skripsi 
كالظركؼ البيئية  طلبةيف ىذه الدراسة تؤكد ربليل العبلقات بُت احملاضرين كمعرفة ال

 ُٓكاالجتماعية كمرافق ادلكتبة أتثَتنا كبَتنا على التوتر يف إعداد الرسالة.
ِ. Amanah Pasaribu. Pendekatan Structural Equation Modeling Untuk 

Menganalisis Kepuasan Pelanggan Di Pt Telkomsel Sumbagut. 
( SEMادلعادالت اذليكلية.) ظلوذجةيف حبثو ، أكد الباحثوف على نتائج ربليل 

الذم يوضح أف عوامل جودة اخلدمة اليت تتكوف من ادللموسة كادلوثوقية 
 ُٔ.اليت تؤثر بركل كبَت على رضا العمبلءكاالستجابة كالتأكيد كالتعاطف 

بعنواف العبلقة بُت التفكَت اإلغلايب مع مستوايت  حبث العلم لليندا سارم  .3
التوتر لدل طلبة مدرسة عليا كحيد ىاشم يوجياكرات. مت ذبميع ىذه األطركحة 

 سوًنف كاليجاغا من قبل طلبة كلية الدعوة للتوجيو اإلسبلمي جامعة 
 ليندا سارم . يف حبثو ، أكد ََِٕمية يوجياكرات يف عاـ اإلسبلمية احلكو 

كأيضنا اخلطوات  الطلبةعلى دكر التفكَت اإلغلايب يف مستوايت التوتر لدل 
الوقائية الواجب ازباذىا للتعامل مع ضغوط احلياة بفعالية ككفاءة يف ادلراىقُت 

 ُٕمثل اجليل الراب.
اعي للرباب يف سن ادلدرسة احلب ، أسًتاي. أكصاؼ دافع االنسحاب االجتم .4

،  َُِّ، اجمللة العلمية لعلم النفس ، ديسمرب  Psympathicالثانوية. 
 .ٓٔٗ-ُٓٗ، الصفحة:  ِاجمللد. السادس ، ال. 

االنسحاب االجتماعي ىو سلوؾ ينسحب من ادلراىقُت أ يف ىذه الدراسة تؤكد
نوعية مع  بسبب جوانب غَت سليفة كغَت منظمة. تستخدـ ىذه الدراسة طريقة
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نوع كصفي من دراسة احلالة. كانت تقنيات البياًنت ادلستخدمة ىي ادلبلحظة 
كادلقاببلت كالتوثيق. تظهر نتائج ربليل احلالة أف ىناؾ خلبلن يف تنظيم اجلوانب 

العاطفية ادلتعلقة ابخلوؼ كالعار كالعار. ترَت نتائج الدراسة إذل عدد من 
االجتماعي عند األطفاؿ يف سن ادلدرسة العوامل اليت تؤثر على االنسحاب 

كىي شخصية الوالدين كبيئة األسرة كالبيئة احمليطة.
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 الفصل الثاين
 اسإطار النظري
 

 جفسية انمبحث األول:
 مفهوم جفسية . أ

علم النفس ىو أحد رلاالت العلـو كالعلـو التطبيقية اليت تناقش العلـو كالوظائف 
ن خبلؿ اإلجراءات العلمية. يرار إذل أكلئك الذين العقلية كالعمليات العقلية البررية م

ؽلارسوف ادلمارسة السريرية يف علم النفس ابسم علماء النفس. ػلاكؿ علماء النفس ربسُت 
جودة حياة الرخص من خبلؿ التدخبلت يف كل من الوظيفة العقلية كالسلوؾ الفردم 

 ُٖة البيولوجية.كاجلماعي ، كاليت تستند إذل العمليات الفسيولوجية كالعصبي
اليت  psychicأك  Psycheتتكوف اللغة اليوًننية ادلرتقة من الناحية النفسية من كلمة 

لذلك يعٍت علم النفس حرفيا علم النفس أك  ,تعٍت الركح كالرعارات اليت تعٍت العلم
فإف الدراسة  ,كلكن ألف الركح رلردة كال ؽلكن دراستها ذبريبيان  ُٗدراسة علم النفس.

كابلتارل فإف ما تتم دراستو ىو عرض من  ,إذل أعراض الركح أك السلوؾ البررمتتحوؿ 
 أعراض الركح أك السلوؾ.

ال يدرس علم النفس الركح / العقلية مباشرة بسبب طبيعتها اجملردة. كلكن ؽلكن 
 طلبةبينما يتم تعريف ال َِتعريف علم النفس أبنو علم يدرس السلوؾ كالعمليات العقلية.

 طلبةال ُِ.اجلامعةاللغة اإلندكنيسية على أهنم األشخاص الذين يدرسوف يف يف قاموس 
ىو شخص يقـو بعملية اكتساب ادلعرفة أك الدراسة كيتم تسجيلو على أنو خاضع للتعليم 
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لديهم ذكاء عاؿ كذكاء يف التفكَت كزبطيط العمل.  طلبةيف مؤسسة جامعية. يعترب ال
 .طلبةت سبيل إذل التربث ابلالتفكَت النقدم كالعمل بسرعة ىي مسا

األنرطة الفردية. السلوؾ أك األنرطة  علم النفس ىو علم السلوؾ أكعند كالغيتو  
ككذلك ىذه األنرطة ابإلضافة إذل , فهم كاسع ىو سلوؾ مرئي أك سلوؾ غَت مرئي يف

 ِِترمل ادلهارات احلركية أيضنا النراط العاطفي. األنرطة
-ُٖٔٓمع شخصية فركيد. كلد سيجموند فركيد )يتم تقريبنا التحليل النفسي 

يف فرايربغ مورافيا اليت كانت يف ذلك الوقت مقاطعة يف  ُٖٔٓمايو  ٔ( يف ُّٗٗ
اجملرية كىي اآلف أراضي مجهورية التريك. يف كتاب  Autroاجلزء الرمارل من إمرباطورية 

فركيد يف استمرت آراء  ,ََِٔعلم النفس كالنظم بقلم جيمس ؼ. بريناف يف عاـ 
التطور خبلؿ مسَتتو الطويلة. نتائج الكتابة اجلماعية الواسعة ىي نظاـ مفصل لتنمية 

. يعتقد Superegoك  Egoك  Idالرخصية. طرح فركيد ثبلثة ىياكل شخصية زلددة ىي 
 أف ىذه اذلياكل الثبلثة تركلت بركل أساسي يف سن السابعة.

لق إبمكانية الوصوؿ إذل الوعي ؽلكن عرض ىذا اذليكل بركل زبطيطي فيما يتع
الفردم أك نطاؽ الوعي. معرؼ ىو الرغبة اجلنسية الصرفة أك الطاقة النفسية غَت 
العقبلنية. اذلوية ىي الرغبة اليت تسًتشد دببدأ ادلتعة كزلاكلة تلبية ىذه احلاجة. األًن ىي 

النظاـ يف البيئة  منظمة حبيث ؽلكن إرضاء ادلعرؼ أك توجيهو يف البيئة االجتماعية. يعمل
على تقييم الواقع لتنظيم نبضات اذلوية حىت ال تنتهك قيم األًن العليا. يف حُت أف 

Superego  سيئة ،  -نفسها ىي جزء أخبلقي من شخصية اإلنساف ، ألهنا قيمة جيدة
 خاطئة ، صحيحة أـ ال ، شيء تقـو بو األًن اليت ىي معرؼ.

 (Consciousness and Unconsciousness) الوعي كالبلكعي .ُ
إف فهم الوعي البررم كالبلكعي ىو أحد أكرب مساعلات فكر فركيد. ككفقا 
لو ، فإف مفتاح فهم سلوؾ الرخصية كمراكلها ينبع من ذلك. ال ؽلكن دراسة 
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البلكعي مباشرة ، ألف السلوؾ الذم ينرأ ىو نتيجة منطقية. يف حُت أف الوعي 
رم أبكملو. ؽلكن تربيو ىذا جببل جليدم ىو جزء صغَت أك رقيق من العقل البر

ربت مستول سطح البحر. حيث تكوف قطع اجلليد أكرب يف الداخل شلا تظهر 
سيتم مجع كل التجارب كالذكرايت  ,مع الرخصية البررية ,كابدلثل على السطح.

 ادلكتئبة يف عادل البلكعي.
 (worry) القلق .ِ

، تطور ىذا القلق من  جزء آخر مهم من نظرية فركيد ىو القلق. كفقا لو
الصراعات بُت نظاـ اذلوية. األًن كاألًن العليا حوؿ نظاـ التحكم يف الطاقة 
النفسية ادلوجودة. كفقا لفركيد ىناؾ ثبلثة قلق: الواقع ، كالقلق العصيب 

 كاألخبلقي.
أ( قلق الواقع ىو اخلوؼ من اخلطر القادـ من العادل اخلارجي ، كتعتمد درجة 

  حد كبَت على التهديدات احلقيقية.القلق ىذه إذل
ب( القلق العصيب ىو اخلوؼ من أف الغرائز سوؼ زبرج عن ادلسار كتتسبب 

 يف قياـ شخص ما بريء ؽلكن أف يعاقبو.
ج( القلق األخبلقي ىو اخلوؼ من ضمَته. ؽليل األشخاص الذين مت تطوير 

ء يتعارض مع ضمائرىم دبا فيو الكفاية إذل الرعور ابلذنب عند القياـ بري
 ِّادلعايَت األخبلقية.

 أجواع النفسية . ب
يتضمن رلاؿ علم النفس اخلاص أشياء كثَتة حسب رلاالت احلياة ادلتنوعة 

 ِْكجوانبها. تتضمن أنواع معينة من علم النفس:
 

                                                           
23

 Kartini Kartono, Psikologi Umum. (Bandung: Mandar Maju, 1996) Hlm. 5-6. 
24

 Chaplin, J.P, Kamus Lengkap Psikologi (Penerjemah Kartini Kartono), (Jakarta: Raja Gravindo 
Persada, 2006), Hlm. 78. 



  ُٔ 
 

 Developmental psychology التنموم نفسية .ُ
الوالدة أك قبل علم النفس التنموم ىو علم النفس الذم يدرس التنمية البررية من 

الوالدة حىت ادلوت. ىناؾ ثبلث مواصفات زلددة يف علم النفس التنموم كىي نفسية 
 األطفاؿ كعلم نفس الكبار كعلم النفس ادلتقدـ.

يدرس علم نفس الطفل بركل خاص التطور من الوالدة إذل ادلراىقة. كيف الوقت 
م ككيف يؤثر إذا دل يتمكن نفسو ، يتعلم علم النفس عند البالغُت مهاـ التطور الفرد

األفراد من إكماؿ مهامهم التنموية. يناقش علم نفس الكبار كعلم النفس ادلتقدـ أيضنا 
 عبلقة األفراد ببيئتهم ، كتطوير الذكاء ، كالرخصية ، كالقدرات ادلعرفية.

 Social Psychology االجتماعي نفسية .ِ
وؾ البررم فيما علم النفس االجتماعي ىو علم النفس الذم يدرس السل

يتعلق ابلبيئة. تتكوف دراسات علم النفس االجتماعي من التأثَتات االجتماعية 
  كالعمليات الفردية ادلرًتكة كالتفاعبلت اجلماعية.

 Educational Psychology  الًتبوم نفسية .ّ
دراسات علم النفس الًتبوم حوؿ ادلركبلت النفسية اليت ربدث يف عادل 

لكل  طلبةا اجملاؿ من دراسات علم النفس كيفية تعلم الالتعليم. يتناكؿ ىذ
شيء كمدل تطورىم. كىذا يرمل التعليم ادلقدـ من قبل ادلعلمُت كاجملتمع 

 كاآلابء الذين يؤثركف على بعضهم البعض.
 Personality Psychology الرخصية نفسية .ْ

يدرس علم نفس الرخصية السلوؾ البررم يف التكيف مع بيئتهم. يتفاعل 
األفراد مع األفراد اآلخرين ابستخداـ شخصياهتم. لذلك يرتبط علم النفس 
الرخصي بعلم النفس التنموم كعلم النفس االجتماعي ، نتيجة لتطور الفرد 

 منذ الطفولة يف رلالو االجتماعي.
 Environmental Psychology البيئي نفسية .ٓ



  ُٕ 
 

م بناءن على البيئة علم النفس البيئي ىو علم النفس الذم يدرس السلوؾ البرر 
اليت يؤثر فيها على البيئة االجتماعية كالبيئة ادلبنية كالبيئة الطبيعية. يدرس ىذا 
اجملاؿ أيضنا الثقافة كاحلكمة احمللية من مكاف ؽلكن أف يؤثر على موقف الفرد 

 كعقليتو.
 Psychodiagnostic الترخيص النفسي .ٔ

ستخدمة يف الترخيص يف اجملاؿ ىذا اجملاؿ ىو دراسة علمية للطرؽ ادلختلفة ادل
النفسي الذم يهدؼ إذل عبلج البرر بعبلج أكثر مبلءمة. تستخدـ ىذه 
الطريقة لتحديد االضطراابت النفسية من أجل تقدًن ادلساعدة ادلناسبة 

  كالدقيقة دبا يتوافق مع ادلركلة.
 Abnormal Psychologyد الرا نفسية .ٕ

علم النفس يدرس حالة االضلراؼ  علم النفس غَت الطبيعي ىو نوع خاص من
عن شيء طبيعي. أحد فركع علم النفس الذم يدرس أظلاط السلوؾ الراذ 
كيساعد األشخاص الذين يعانوف من تروىات بطرؽ معينة. ادلصطلحات 
األخرل لعلم النفس غَت الطبيعي ىي علم النفس ادلرضي ، السلوؾ غَت 

 ، كغَتىا.ادلتكيف ، االضطراب العقلي ، ادلرض العقلي 
 Criminal Psychology اإلجرامي نفسية .ٖ

يتعلم علم النفس اإلجرامي األمور ادلتعلقة ابجلرؽلة أك اجلرؽلة. تتضمن أىداؼ 
الدراسة يف علم النفس اإلجرامي السلوؾ ادلنحرؼ الذم ؽلكن أف يتعامل مع 

 القانوف كالسلوؾ الذم ينتهك القانوف كمعايَت العدالة يف اجملتمع.
 Corporate Psychology ادلؤسسي نفسية .ٗ

ىو نوع خاص من علم النفس على شكل فرع لعلم النفس يدرس السلوؾ 
البررم يف مكاف العمل. تركز ادلعرفة من علم النفس يف ىذه الرركة على 
دراسة صنع القرار اجلماعي، كمعنوايت ادلوظفُت كربفيز العمل، كاإلنتاجية، 
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، كما إذل ذلك ادلتعلقة ، كالتسويقظفُتكالضغط على الوظيفة، كاختيار ادلو 
 ابلوضع يف الرركة.

 Counseling Psychology االسترارة نفسية .َُ
ىذا النوع اخلاص من علم النفس ىو أحد رلاالت علم النفس التطبيقي الذم 
يتمثل دكره يف أحد زبصصات الصحة العقلية لفهم ادلركبلت النفسية 

علم النفس اإلرشادم ىو علم تطبيقي ادلختلفة ابستخداـ ادلبادئ النفسية. 
يسعى إذل إنراء كتطبيق كنرر ادلعرفة حوؿ معاجلة اضطراابت الوظيفة النفسية 

 ِٓالبررية ، كدراسة العبلقة بُت ادلعاجل كعميلو.
 social withdrawal   االنسحاب االجتماعي نفسية .11

ن أجل ترتبط إحدل أصعب ادلهاـ التنموية للمراىقة ابلتكيف االجتماعي. م
ربقيق ظلط التنرئة االجتماعية للبالغُت ، يتعُت على ادلراىقُت إجراء العديد من 
التعديبلت اجلديدة. كاألكثر أعلية ىو التكيف مع التأثَت ادلتزايد جملموعات األقراف ، 
كالتغَتات يف السلوؾ االجتماعي ، كالتجمعات االجتماعية اجلديدة ، كالقيم اجلديدة 

اقة ، كالقيم اجلديدة يف الدعم االجتماعي كالرفض ، كالقيم اجلديدة يف يف اختيار الصد
 اختيار القائد.

االنسحاب االجتماعي ػلدث عندما ينسحب شخص ما من التفاعبلت 
االجتماعية العادية. غالبنا ما ؽلتنع ىذا ادلراىق ادلنسحب عن األنرطة االجتماعية 

اابن عاطفينا سلوكينا أك اجتماعينا أك أماـ أقرانو. االنسحاب االجتماعي ليس اضطر 
سريراين زلددنا يف مرحلة الطفولة. يرمل ىؤالء األشخاص األشخاص الذين يقضوف 

 كقتنا طويبلن دبفردىم كيعملوف كحىت يلعبوف.
تتميز خصائص الطبلب الذين يعانوف من اضطراابت االنسحاب االجتماعي 

، كخاصة يف رلموعات األقراف.  حبد أدىن من مراركتهم يف األنرطة االجتماعية
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يصعب أيضنا التعاكف يف األنرطة ادلدرسية ، أقل تواصبلن ، خجوالن ، كئيبنا ، كليس 
 متحمسنا.

أف ىناؾ  (Thalib ،2002)يف  GreenWood ،Walker ،& Hopsأكضح 
 نوعُت من االنسحاب االجتماعي ، كعلا عدـ التفاعل كالرفض.

ارات االجتماعية ادلتخلفة كصعوبة التفاعل ييظهر عدـ التفاعل خصائص ادله
مع اآلخرين. عبلكة على ذلك ، ييظهر الرفض موقفنا عدكانينا كيتجاىل زمبلئهم يف 

 اجملموعة.
تظهر احلقائق أف االنسحاب االجتماعي إذا أتيحت لك الفرصة دلمارسة 

نسحاب ادلهارات االجتماعية يف الفصل أك يف أنرطة التعلم غَت الرمسية ، فإف اال
االجتماعي يف الفئات اخلفيفة كادلتوسطة لن يكوف مؤشرنا الضطراب التكيف الذايت 
يف ادلستقبل. ؽلكن رؤية الدافع لدل ادلراىقُت االجتماعيُت من خبلؿ ميل أفعاؿ 
األطفاؿ إذل أف تكوف أقل مراركة يف تفاعبلهتم االجتماعية ، كاليت ترتبط ابجلوانب 

 ِٔخاص ابخلوؼ كالقلق كالعار. العاطفية ادلرتبطة بركل
 
 ألباب النفسية . ج
 األكادمييالضغوط  مفهوم  (7
" كىو ما يعٍت أنو من strengreىو ادلصطلح الذم أييت من البلتينية " ضغوطال

الصعب. يتغَت ىذا ادلصطلح مع تطور الدراسات اليت تستمر من كقت الردة كالتوتر 
رر أبنو ادلرقة أك الضيق أك ادلرقة أك القرف السابع ع ضغوطكالتوتر. ييعرآؼ  ضغوطكال

ادلعاًنة. يف القرف الثامن عرر ، استخدـ ىذا ادلصطلح لئلشارة إذل ادلزيد من القوة 
كالضغط كالتوتر أك اجلهد الصعب الذم يركز على األشياء كالناس. من تطور ىذا 

                                                           
26

 Kasih, Astria. Gambaran Motivasi Remaja Social Withdrawal pada Usia 

Sekolah Menengah Pertama. Psympathic, Jurnal Ilmiah Psikologi Desember 

2013, Vol. VI, No.2, Hal: 953 



  َِ 
 

 ، مع اإلشارة إذل grenbergيف  Mc Nemeyادلصطلح ، سبت صياغتو دبا يف ذلك 
كرد فعل بدين كعقلي ككيميائي من اجلسم إذل مواقف سليفة كصدمة كمربكة   ضغوطال

 ِٕكخطَتة كمثَتة للقلق
كفقنا جلادزيبل ، فإف الضغط األكادؽلي ىو تصور ادلرء للضغوط األكادؽلية ككيف 
يتفاعلوف مع الضغوطات األكادؽلية اليت تتكوف من ردكد الفعل اجلسدية كالعاطفية 

ادلعرفية للضغط النفسي. كقاؿ لُت كترُت إف الضغوط األكادؽلية تتألف من كالسلوكية ك 
، كالقلق على نتائج التعلم اليت مت احلصوؿ عليها ،  طلبةنتائج التفاعبلت بُت ادلعلم كال

كاالمتحاًنت أك االختبارات اليت يتعُت مواجهتها ، كعملية التعلم يف رلموعات ، كأتثَت 
حوؿ قدرات التعلم اليت  طلبةدرات إدارة الوقت ، ك تصورات الأقراهنم يف التعلم ، كق

 ِٖستؤثر على األداء األكادؽلي.
كررط أك شرط يتم إنراؤه عندما تؤدم معاملة شخص  Hardjanaكفقنا لضغط 

كاألشياء اليت ييعتقد أهنا تثَت  ضغوطإذل إصابة شخص يعاين من ال ضغوطيعاين من ال
عدـ ادلبلءمة بُت الررط أك احلالة كنظم ادلوارد البيولوجية  التوتر جلعل الرخص ادلعٍت يرل
 ِٗ.كالنفسية كاالجتماعية ادلتاحة لو

ىو حالة ربدث عندما يرتبط الرخص أك  طلبةالذم يواجهو ال ضغط األكادؽلي
البيئة ابلفرد ، أم بُت ادلوقف ادلرغوب كالنظاـ البيولوجي أك النفسي أك االجتماعي 

يَتات ادلستمرة يف ادلناىج كالظركؼ البيئية كاالجتماعية اجلديدة ، مثل تعترب التغ َّللفرد.
مناخ تعليمي جديد كعبلقات جديدة مع ادلعلمُت مع أقراهنم كما إذل ذلك ، من بُت 

كف طلبةم طلبة، كذلك ألف ال طلبةاألسباب اليت ؽلكن أف تسبب ضغوطنا أكادؽلية على ال
لبيئة االجتماعية اجلديدة. سباشيان مع الرأم أعبله ، ابلتكيف مع التغيَتات يف ادلناىج كا
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أكضح ابابليا أيضنا أنو ابإلضافة إذل ذلك ، تزيد مستوايت التوتر ألف ادلراىقُت غلب أف 
ػلاكلوا التكيف مع التغَتات اجلسدية كالعاطفية يف أنفسهم كالتغلب على الصراعات اليت 

 ُّربدث يف حياتو.
ساس رد فعل نفسي ػلدث إذا شعر أحدىم بعدـ األكادؽلي ىو يف األ ضغوطال

 ضغوطاليت تواجو القدرة على التغلب عليها. كفقنا لرمحوايت، يعترب ال طلبةالتوازف بُت ادل
األكادؽلي حالة أك حالة حيث يوجد عدـ تطابق بُت ادلتطلبات البيئية كادلوارد الفعلية اليت 

د ابلضغوط كادلتطلبات ادلختلفة يف حبيث يصبحوف مثقلُت بركل متزاي طلبةؽلتلكها ال
 ِّاجملاؿ األكادؽلي.

 ضغوطردود الفعل النفسية بسبب ال (0
الطويل مع كظائفنا البررية كوظائف اجلسم  ضغوطبركل عاـ ، سيتداخل ال

 دبا يف ذلك: ضغوطككظائف الركح كالوظائف الركحية. فيما يلي عدد من أعراض ال
 أ. عقل
 . عدـ القدرة على الًتكيزُ
 فقداف االىتماـ ابألشياء من حولنا مع أشخاص آخرين. ِ
 . عدـ القدرة على ازباذ القراراتّ
 . ألـو نفسكْ
 . كره نفسكٓ
 . القياـ أبشياء غَت متحالفةٔ
 . مترائمٕ
 . شعور مسكوف ابدلراكل كالفرل كادلراعر السيئةٖ
 . زلاكلة إيذاء نفسكٗ
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 ب. شعور
 . حزين ، معاًنةُ
 اليومية طلبةادلفرطة بسبب ادل. الرعور ابألعباء ِ
 . عدـ الثقةّ
 . ال زبدـ نفسكْ
 . فقداف الرضآ
 . البلمباالة )ال هتتم(ٔ
 . يرعر خبيبة أمل ، كليس ادلنافسة ، كليس قيمتهإ
 . يرعر برع كغَت جذابةٖ
 . الغضب كالتوتر كاالرتباؾ كالقلقٗ
 ج. للوك

 . خفض مستول النراطُ
 . كل شيء يرعر صعبة كثقيلةِ
 . من الصعب احلصوؿ على ما يصل كيكوف التزاكجّ
 . االنسحاب من الناس من حولكْ
 . أف تكوف ملزمة ابالضطراابت كتكوين اجلمعياتٓ
 . الركولٔ

 جسمد. 
 فقداف الرهية .ُ
 النـو ابالنزعاج .ِ
 تفقد العاطفة االسًتخاء .ّ

 
 



  ِّ 
 

 الضغوطمرحلة التعلم  . ج
ة ، كمن غَت الواضح مىت بركل عاـ ، ربدث األحداث اجملهدة ببطء يف البداي

تبدأ كغالبنا ما ال يتم مبلحظتها. كلكن على الرغم من ذبربة ادلمارسة النفسية ، ػلاكؿ 
اخلرباء تقسيم الضغط إذل ستة مراحل. تيظهر كل مرحلة عددنا من األعراض اليت يرعر هبا 

 ّّ.الرخص ادلعٍت ، دبا يف ذلك ما يتعلق بتعلم اإلجهاد
ن مراحل التوتر اليت يعاين منها األفراد ككذلك تعلم اإلجهاد كذكر أنواع سلتلفة م

 من قبل ركبرت جيو فاف أمربج ، كىو طبيب نفسي على النحو التارل:
 ادلستول األكؿ الضغوط. ُ

ىذه ادلرحلة ىي أخف مستول من التوتر كعادةن ما تكوف مصحوبة دبراعر مثل 
سارة كذبعل الناس أقل محاسة ، دكف  العصبية ادلفرطة. ىذه ادلرحلة عادة ما تكوف غَت

 إدراؾ أف احتياطيات الطاقة الفعلية تنخفض.
 ادلستول الثاين الضغوط. ِ

يف ىذه ادلرحلة يكوف أتثَت اإلجهاد الذم يبدأ يف الظهور ىو الركاكل بسبب 
. غالبنا ما يتم رفع الركاكل على النحو التارل ،  عدـ كفاية احتياطيات الطاقة طواؿ اليـو

لرعور ابلتعب كالتعب كالرعور ابلتوتر كعدـ القدرة على االسًتخاء. ىذا يسبب كا
 فقداف احلماس للتعلم بسبب الرعور ابلتعب.

 ادلستول الثالث الضغوط. ّ
يف ىذه ادلرحلة ، تبدك شكاكل اإلرىاؽ مصحوبة أكثر ابألعراض كادلراعر التالية 

إلغماء )كليس اإلغماء(. يف ىذه دلستول متزايد ، كيرعر اجلسم ابلضعف كالرعور اب
ادلرحلة ، غلب على ادلريض استرارة الطبيب ألنو بدأ يؤثر على اجلسم ، ما دل يتم زبفيف 

، كيتاح للجسم الفرصة للراحة أك االسًتخاء الستعادة  طلبةعبء اإلجهاد أك ادل
 إمدادات الطاقة.
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 ادلستول الرابع الضغوط. ْ
أ ، كاليت تتميز ابخلصائص التالية ، كفقداف لقد أظهرت ىذه ادلرحلة حالة أسو 

القدرة على االستجابة للحاالت ، كالعبلقات االجتماعية كغَتىا من األنرطة الركتينية ، 
كترعر دبراعر سلبية كثقيلة ، كقد تقلصت القدرة على الًتكيز بركل حاد كاطلفضت 

 مراعر اخلوؼ غَت ادلربرة ، ال افهم دلاذا.
 خلامسا الضغوط. مستول ٓ

أعبله ، مثل اإلرىاؽ العميق ،  ْىذه ادلرحلة ىي حالة أكثر عمقا من ادلرحلة 
 كأقل قدرة على القياـ بعمل بسيط ، كالرعور ابخلوؼ الذم أصبح على ضلو متزايد

 السادس الضغوط. مستول ٔ
ىذه ادلرحلة ىي مرحلة الذركة اليت ىي حالة طارئة. ال يتم نقل ادلرضى يف ىذه 

ذل ادلسترفى. األعراض يف ىذه ادلرحلة رىيبة للغاية ، دبا يف ذلك أف خفقاف ادلرحلة إ
القلب يرعر بقسوة شديدة ، كيرجع ذلك إذل أف األدرينالُت الناتج بسبب اإلجهاد 
مرتفع للغاية يف الدكرة الدموية ، كاجلسم ادلرتعش ، كاجلسم البارد كالعرؽ ، كالطاقة حىت 

 د ذلا أم طاقة.األشياء اخلفيفة اليت دل تع
إذا كنت االىتماـ ، يف مرحلة اإلجهاد أعبله يظهر مظاىر يف اجملاالت اجلسدية 
كالنفسية. يف اجملاؿ البدين من التعب ، بينما يف اجملاؿ النفسي للقلق كاالكتئاب. كذلك 
ألف أسباب الطاقة البدنية كالعقلية ذبربة التعريف ادلستمر. كثرة التبوؿ كصعوبة النـو ىي 

 .ّْعبلمات االكتئاب
من اطلفاض احلماس  طلبةبناءن على الوصف أعبله ، تتكوف مراحل التوتر لدل ال

لدل الفرد الذم يؤثر على الطاقة يف جسمو. مث تظهر األعراض اجلسدية اليت تتطلب 
من ادلريض استرارة الطبيب كربتاج إذل فرصة للراحة للتعايف. عبلكة على ذلك ، تظهر 

نفسيا مثل مراعر اخلوؼ اليت يصعب تفسَتىا كقدرة الًتكيز ادلنخفضة. األعراض متعبة 
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اخلوؼ الذم يصبح أكثر فأكثر سيصبح حالة من الذعر الذم يؤدم إذل حاالت 
 الطوارئ اليت تثَت غضب الناس.

 العوامل اليت تسبب اسإجهاد يف التعلم . د
بة احلياة ، ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على تقييم اإلجهاد ، كىي ذبر 

كاتساع النظرة العامة كالنضج الرخصي لتجربة احلياة ، كاألشخاص الذين عانوا من 
إخفاقات يف ادلاضي سيجعلونو ػلكم بسهولة من رلموعة متنوعة من األشياء اليت 
اعتدت عليها. كلكن ابلنسبة لؤلشخاص الذين ينجحوف دائمنا ، يعد الفرل مصدرنا ال 

 ّٓ.يصدؽ للتوتر
احلدث ضغوطنا على شخص ما ، كلكنو قد ال يعٍت شيئنا لآلخرين. ػلدد  قد يسبب

الرخص ادلعٍت كحده شدة التوتر الناتج عن ضغوط معينة. غلمع اإلجهاد عدة عوامل 
 على النحو التارل:

. الرخصية ، كلما كاف ادلرء أكثر مركنة كتوقعات أعلى من العيش بتفاؤؿ ، ُ
ت عقبلنية ، أبعد ما يكوف عن اإلجهاد كالتفكَت اإلغلايب كلديو معتقدا

 كأخف الضغط عليو.
. فلسفة احلياة ، كأكثر االستسبلـ إلرادة هللا ، كأكثر ربررا الرخص من ِ

 اإلجهاد
. اإلدراؾ ، كلما كاف حدث ما أكثر اسًتخاءن ، كلما زاد الضغط على ّ

 الرخص بسبب احلادث.
خص يف بيئتو االجتماعية ، زاد . كلما لعب ادلركز االجتماعي دكرنا كدمج الرْ

 صعوبة اإلجهاد فيو.
. اخلربة ، يف كثَت من األحياف يزكر شخص معُت ضغوطنا ، يكوف احتماؿ ٓ

 التعرض للتوتر أقل
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 . الصحة ، الرخص األكثر صحة كنضارة ، قل احتماؿ تعرضك لئلجهادٔ
ص الذين . الدافع ، إذا كاف احلدث اجملهد يهدد ميثيل احلياة ، فإف األشخإ

 يواجهوف أحدااث مرىقة سيعانوف من ضغوط شديدة
. احلاالت ، األشخاص األكثر قدرة على السيطرة ، ىم أقل أتثران ابإلجهاد ٖ

بركل عاـ من األشخاص األقل قدرة على التحكم يف األشياء ادلليئة 
 ّٔابإلجهاد.

 ّٕكفقا لريتا ، األحداث اليت ؽلكن أف تسبب التوتر ىي:
 لصادمة. األحداث اُ
 . الصراعات الداخليةِ
 
 اجلهود املبذولة لزايدة مناعة اسإجهاد والعماج . ه

 يف حالة العبلج الضطراابت التوتر كإفرازات العبلج ؽلكن إعطاء ما يلي:
 أ. العبلج النفسي النفسي

يلتـز ىذا النوع من العبلج ابدلبادئ النفسية ادلعتادة. الغرض الرئيسي من ىذا 
و استعادة الثقة ابلنفس كتعزيز كظيفة األًن. يف ىذا العبلج ، يستعيد النوع من العبلج ى

 .طلبةقدرات التعلم اليت تبلشت سابقنا عن طريق غرس الثقة يف ال طلبةال
إعطاء التقدير أك ادلكافآت عندما غليب  طلبةمن األمثلة على غرس الثقة يف ال

التقدـ إذل مقدمة الفصل.  على األسئلة بنجاح بركل صحيح أك عندما يررع يف طلبةال
ىذا ابإلضافة إذل تعزيز الثقة يف نفسك يثَت أيضا ركح صديقو للحصوؿ على نفس 

 ادلكافأة.
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 ب. العبلج النفسي الديٍت
لديهم  طلبةيوصى بتوفَت العبلج النفسي من كجهة نظر دينية ابلنظر إذل أف مجيع ال

فة الدينية للمريض ، كؽلكن أف كدراسة الدين. اذلدؼ من ىذا العبلج ىو إضافة الكثا
يكوف ذلك من خبلؿ الصلوات. يف ىذا العبلج ، مزيد من الًتكيز على إعطاء ادلواد 

 .طلبةالركحية اليت ؽلكن أف هتدئ أركاح ال
مثل قراءة  ؽلكن القياـ هبذا العبلج قبل كبعد تعلم برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية

 أك قراءة أمساء احلسناء.الصلوات. قراءة الرسائل القصَتة 
 

 Psychopharmacaج. 
العبلج الدكائي النفسي ىو العبلج ابستخداـ مضادات االكتئاب. إعطاء ىذا 
الدكاء غلب أف ؼلرب ادلريض عن اآلاثر اجلانبية اليت ستحدث. يف العبلج ابستخداـ 

 مضادات االكتئاب ، من ادلمكن دلستوايت التوتر اليت تؤدم إذل االكتئاب.
 . عبلج االسًتخاءد

يتم إعطاء ىذا النوع من العبلج للمرضى الذين ؽلكن اقًتاحهم بسهولة. يريع 
استخداـ ىذه الطريقة من قبل ادلعاجلُت الذين يستخدموف التنوًن ادلغناطيسي. مع ىذا 
العبلج ادلقًتح ، يتم تدريب ادلريض على االسًتخاء. يوفر ىذا العبلج اقًتاحات أك طاقة 

تتيح للمريض أف يكوف قادرنا على االسًتخاء ابستخداـ طريقة التنوًن ادلغناطيسي إغلابية 
 ، شيء شلاثل ذلذا العبلج ىو العبلج ابلتنوًن ادلغناطيسي.

دلمارسة ىذا العبلج ، يلعب احملاضر دكرنا كامبلن يف تنفيذه من خبلؿ إعطاء انطباع 
لم كإعطاء العقيدة القائلة أبف أكؿ شلتع ، كجعل الفصل يستمتع ابستخداـ كسائط التع

اللغة العربية سهلة التعلم. يسر احملاضرين أيضنا تقدًن احلافز كالتوجيو برأف فوائد تعلم 
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اللغة العربية يف برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية. كابلتارل سيتم زبفيض مستول اإلجهاد 
 ّٖ.طلبةلل

ة أدًنه حىت تزيد مناعتو ؽلكن أف يقـو شخص ما بتنفيذ بعض التعليمات الوارد
 ّٗضد اإلجهاد:

 . الغذاءُ
 . النـوِ
 . الرايضةّ
 . كزف اجلسمْ
 . الضيافةٓ
 . الوقتٔ
 . الدينٕ
 . الًتفيوٖ
 . االقتصاد االجتماعيٗ

 . ادلودةَُ
 

 (Structural Equation Modeling) نمذجة انمعادنة انهيكهية  :املبحث الثاين
 همنذجة املعادلة اهليولية و أمهيت . أ

( عبارة عن ربليل متعدد ادلتغَتات ؽلكنو ربليل SEMظلذجة ادلعادالت اذليكلية )
العبلقات ادلتغَتة ادلعقدة. يستخدـ ىذا التحليل بركل عاـ للدراسات اليت تستخدـ 

 العديد من ادلتغَتات.
( عبارة عن رلموعة من التقنيات اإلحصائية اليت SEMظلذجة ادلعادالت اذليكلية )

بار رلموعة معقدة نسبينا من العبلقات يف كقت كاحد. تسمح النمذجة من تسمح ابخت
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(  أيضنا للباحث ابإلجابة على أسئلة البحث SEMخبلؿ ظلذجة ادلعادالت اذليكلية )
. ؽلكن أف يؤدم ربليل ظلوذج البحث  الًتاجعية كاألبعاد ، أم قياس أبعاد ادلفهـو

ذل ربديد أبعاد البنية ، كيكوف يف الوقت ( إSEMابستخداـ ظلذجة ادلعادالت اذليكلية )
 َْنفسو قادرنا على قياس أتثَت أك درجة العبلقة بُت العوامل.

ىي كاحدة من طرؽ البحث متعددة ادلتغَتات  (SEMظلذجة ادلعادالت اذليكلية )
ادلستخدمة يف الغالب للبحث يف رلاالت العلـو االجتماعية كعلم النفس كاإلدارة 

الجتماع كالعلـو السياسية كعلـو التسويق كالتعليم. سبب استخداـ كاالقتصاد كعلم ا
يف ىذه الدراسات ىو أف ظلذجة ادلعادالت اذليكلية  (SEMظلذجة ادلعادالت اذليكلية )

(SEM) ؽلكنو شرح العبلقة بُت العديد من ادلتغَتات يف الدراسة.ُْ
تكمن ميزة تطبيقات 

وث اإلدارية يف قدرهتا على أتكيد أبعاد ادلفهـو يف البح (SEMظلذجة ادلعادالت اذليكلية )
أك العامل ادلستخدـ بركل شائع يف اإلدارة ككذلك قدرهتا على قياس العبلقات ادلوجودة 

ِْ.نظراي
ييعرؼ ىذا النموذج للعبلقة بُت ادلتغَتات الكامنة كمتغَتات ادلؤشر ابسم ظلوذج 

( ، ال SEMذجة معادلة اذليكل )ادلؤشر التكويٍت. يف النمذجة اذليكلية ابستخداـ ظل
تكوف مؤشرات البحث شلكنة إال لنماذج ادلؤشرات العاكسة حبيث تكوف ىناؾ حاجة 

( للنمذجة اذليكلية يف ظلاذج ادلؤشرات SEMإذل هنج آخر يف ظلذجة معادلة اذليكل )
 ّْ.التكوينية
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ىناؾ يف البحوث االجتماعية يتزايد. ( SEMيف ظلذجة معادلة اذليكل )استخداـ 
على نطاؽ كاسع يف البحث، ( SEMيف ظلذجة معادلة اذليكل )ثبلثة أسباب الستخداـ 

 ْْكىي:
 كامنة. . يستخدـ البحث عمومنا قياسات لوصف ادلتغَتاتُ
 . الباحثوف االجتماعيوف مهتموف جدا ابلتنبؤات. يف صنع التنبؤات ليس فقطِ

ا"يتضمن ظلوذجنا ثنائي ادلتغَت ، لكن ؽلكن أف يتضمن ظل ىيكل  وذجنا أكثر "تعقيدن
 العبلقة بُت العديد من متغَتات البحث.

ككذلك ربليل جلودة القياس ( SEMيف ظلذجة معادلة اذليكل ). ؽلكن أف يعمل ّ
 يف النماذج ادلتغَتة الكامنة. كالتنبؤ. خاصة

 يف ربليل كقياس الدراسة ىي: (SEMظلذجة معادلة اذليكل )قدرة 
  ادلعركفة للمعادالت اذليكلية اخلطية.أ. تقدير ادلعامبلت غَت

 ب. يتضمن ظلوذجنا ػلتوم على متغَتات كامنة.
 ج. ػلتوم على قياسات اخلطأ لكل من ادلتغَتات ادلستقلة كادلستقلة.

 د. قياس التأثَتات ادلباشرة كغَت ادلباشرة للمتغَتات التابعة كادلتغَتات ادلستقلة.
 ببية ادلتزامنة كادلًتابطة.ق. السياؽ ادلتبادؿ ، العبلقات الس

لررح شامل للعبلقة  (SEMظلذجة معادلة اذليكل )كيتم ربليل البياًنت ابستخداـ 
، ليس لتصميم نظرية (SEMظلذجة معادلة اذليكل )بُت ادلتغَتات يف الدراسة. يستخدـ 

ذجة ظلبل يهدؼ إذل دراسة كتربير النموذج. كابلتارل ، فإف ادلتطلبات الرئيسية الستخداـ 
ىي بناء ظلوذج افًتاضي يتكوف من النماذج اذليكلية كظلاذج  (SEMمعادلة اذليكل )

ظلذجة معادلة اذليكل القياس يف شكل سلططات ادلسار على أساس التربير النظرم. 
(SEM)  عبارة عن رلموعة من التقنيات اإلحصائية اليت تسمح ابختبار سلسلة من

 بلقة بُت كاحد أك عدة متغَتات مستقلة.العبلقات يف كقت كاحد. مت بناء الع
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  ُّ 
 

  (SEMمنذجة معادلة اهليول )العيوب املزاية و  . ب
مقارنة  (SEMظلذجة معادلة اذليكل )، فإف مزااي  سارككنوك  نارؽلا كايتكفقنا لػ

 ْٓ:ابالضلدار ادلتعدد ، من بُت أمور أخرل
 ( يسمح ابفًتاضات أكثر مركنة ؛ُ)
د لتقليل أخطاء القياس من خبلؿ كجود العديد ( استخداـ ربليل عامل التأكيِ)

 من ادلؤشرات يف متغَت كامن كاحد ؛
( نداء كاجهات النمذجة الرسومية جلعل من السهل على ادلستخدمُت قراءة ّ)

 سلرجات نتائج التحليل ؛
 ( إمكانية اختبار النموذج ككل بدالن من ادلعامبلت الفردية ؛ْ)
 ابستخداـ العديد من ادلتغَتات التابعة ؛( القدرة على اختبار النماذج ٓ)
 ( القدرة على ظلذجة ادلتغَتات الوسيطة؛ٔ)
 ؛( القدرة على ظلوذج مصطلح خطإٔ)
 ؛ت بُت عدة رلموعات من ادلوضوعات( القدرة على االختبار خارج ادلعامبلٖ)
( القدرة على التغلب على البياًنت الصعبة ، مثل بياًنت السبلسل الزمنية ٗ)

 ء االرتباط التلقائي ، كالبياًنت غَت الطبيعية ، كالبياًنت غَت الكاملةأبخطا
 ىي كما يلي (SEMظلذجة معادلة اذليكل )بعض نقاط الضعف اليت لدل 

ال يستخدـ إلنتاج ظلوذج كلكن لتأكيد ظلوذج  (SEMظلذجة معادلة اذليكل )( ُ)
 النموذج.

ظلذجة معادلة اذليكل بواسطة  ( ال يتم ربديد العبلقة السببية بُت ادلتغَتاتِ)
(SEM) .كلكنها مبنية على النظرية اليت تدعمها ، 
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  ِّ 
 

 
 
 
 
 
للتعبَت عن العبلقة السببية ، كلكن  (SEMظلذجة معادلة اذليكل )( ال يستخدـ ّ)

لقبوؿ أك رفض العبلقة السببية من الناحية النظرية من خبلؿ اختبار البياًنت 
 التجريبية.

قة للنظرايت ذات الصلة تصبح النموذج األساسي الختبار ( الدراسة ادلتعمْ)
 .(SEMظلذجة معادلة اذليكل )تطبيق 

 
 الوتابة املتغرية والرلم . ج

أكثر ما يثَت القلق ىو ادلتغَت الكامن كىو ادلفهـو  (SEMظلذجة معادلة اذليكل )
ات التجريدم لعلم نفس العمبلء. غلب على الباحث مبلحظة العبلقة بُت ىذه ادلتغَت 

ظلذجة الكامنة كادلتغَتات الظاىرة. فيما يلي شرح لكتابة كرسم ادلتغَتات ادلوجودة يف 
 ْٔ.(SEMمعادلة اذليكل )

 ادلتغَتات الكامنة )ادلتغَتات اليت ال ؽلكن قياسها مباشرة( .ُ
يتم سبثيل ادلتغَتات الكامنة بواسطة األشكاؿ  (SEMظلذجة معادلة اذليكل )

نوعاف من ادلتغَتات الكامنة كعلا ادلتغَتات الكامنة  البيضاكية أك احلذؼ. ىناؾ
الذاتية كادلتغَتات الكامنة اخلارجية. متغَتات الكامنة الذاتية ىي متغَتات كامنة 
اتبعة ، أك متغَتات كامنة غَت مستقلة. ادلتغَتات الكامنة اخلارجية ىي متغَتات  
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  ّّ 
 

إذل ادلتغَت اخلفي  ، يتم اإلشارة(SEMظلذجة معادلة اذليكل )كامنة حرة. يف 
 كيتم اإلشارة  ksi ''()اخلارجي بواسطة احلرؼ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (SEM) الوتابة املتغرية :7 الصور
. يف شكل رسـو بيانية،  eta ''()إذل ادلتغَت اخلفي الداخلي ابحلرؼ 

 يف ، االضلدار عبلقة أك( →يستهدؼ ادلتغَت الكامنة الداخلية بسهم كاحد )
 عبلقات أك( ↔) بسهمُت يستهدؼ خارجي كامن ادلتغَت أف حُت

 ْٕ.االرتباط
 

 متغَت كاضح .ِ
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  ّْ 
 

متغَت البياف ىو متغَت ؽلكن قياسو مباشرة. يتم استخداـ متغَت البياف كمؤشر 
للبنيات الكامنة. يتم سبثيل ادلتغَت الظاىر دبربع. يتم استخداـ متغَت البياف لتكوين بنيات  

 األسئلة اليت كجهت إذل اجمليبُت على مقياس كامنة. يتجلى ىذا ادلتغَت الظاىر يف
فئات من اإلجاابت ، كىي: ال أكافق  ٓليكرت. سيتم طرح األسئلة على اجمليبُت مع 

. يتم إعطاء ادلتغَت الظاىر لتركيل بنية  ق ، أكافق ، أكافق ، أكافق بردةبردة ، ال أكاف
كيل بنية الكامنة الداخلية بينما يتم إعطاء ادلتغَت الظاىر لتر Xكامنة خارجية الرمز 

 ْٖ.Yالرمز 

 
 (SEM) الوتابة متغري واضح :0 الصور

 (SEMمنذجة معادلة اهليول ) طريقة التخدام . د
ىناؾ العديد من ادلراحل الرئيسية اليت سيتم سبريرىا الستخداـ ظلذجة معادلة اذليكل 

(SEM.يف نراط حبثي )ْٗ 
 صفات ادلوديل(( )مواSEM. اصنع ظلوذج ظلذجة معادلة اذليكل )ُ
 . إعداد تصميم البحوث كمجع البياًنتِ
 . ربديد النموذجّ
 . اختبار النموذجْ
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(، البياًنت ادلستخدمة كمدخبلت ىي SEMيف ظلذجة ظلذجة معادلة اذليكل )
مصفوفة التغاير من بياًنت العينة )البياًنت التجريبية( ، كاليت تيستخدـ بعد ذلك إلنتاج 

 َٓ ادلقدرة.مصفوفة التباين السكاين
 مراحل يف النمذجة كالتحليل اذليكلي ، كىي: ٕىناؾ 

 تطوير النماذج النظرية .ُ
 تطوير ادلخططات االنسيابية .ِ
 ربويل ادلخططات االنسيابية إذل معادالت ىيكلية كظلاذج القياس .ّ
 حدد نوع مصفوفة اإلدخاؿ كتقدير النموذج ادلقًتح .ْ
 تقييم ربديد النماذج اذليكلية .ٓ
 خلَتتقييم معايَت ا .ٔ
 تفسَت النموذج كالتعديل .ٕ
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 لثالفصل الثا
 املنهجية البحث

 مدخل البحث و منهججية . أ
إٌف ادلدخل ادلستخدـ يف ىذه البحث ىو الكيفي ك الكمي. تستخدـ الباحثة 

 Structuralادلدخل الكيفي لوصف كيف خطوات منهجية ظلذجة ادلعادلة اذليكلية)

Equation Modelingل الكمي دلعرفة مقاربة لتحليل العوامل (.كيستخدـ الباحثة ادلدخ
 العلـو التكنولوجية يف برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية. طلبةاليت تؤثر على ضغوط 

 
 جمتمع البحث والعينية . ب

العلـو التكنولوجية ادلستول  طلبةإٌف رلتمع البحث يف ىذا البحث ىو مجيع ال
ا جددنا طلبةف يف ىذه الدراسة ا. كاف السكاطلبة ََّمن اكثر األكذل الذم يتكوف 

ماالنج الذين انضموا  موالًن ملك ابراىيم اإلسبلمية احلكومية جامعة لتكنولوجيا العلـو
 :خصائص رلتمع الدراسة ىي كما يلي .إذل برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية

 العلـو تكنولوجيا جامعة موالًن ملك ابراىيم اإلسبلمية احلكومية طلبة .ُ
 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية جلدد الذين أيخذكف التعلما طلبةال  .ِ

الذين كانوا يدرسوف  طلبةكانت العينة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي جزء من ال 
برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية كاليت كانت تتفق مع خصائص السكاف. يف ىذه 

 عينة. َُٓالدراسة كاف ىناؾ 
 
 
 
 
 



  ّٕ 
 

 مصادرياأداوة البحث البينات و  . ج
 تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث أسلوب مجع البياًنت ادلطلوبة كىي:

 ادلقابلة .ُ
سوؼ ستستخدـ ادلقابلة يف بعض ادلواقف ادلناسبة اليت عن طريقها يتم مجع 

العلـو تكنولوجيا الذم  طلبةالبياًنت منها. كؽلكن اجرائها خبلؿ ادلبلحظات مع بعض ال
كطريقة لتنفيذ ىذه ادلادة تؤثر كثَتة. ادلقابلة يف  .و العربيةيتعلم بربًنمج اخلاص تعليم اللغ

ىذا البحث ابستخداـ ادلقابة غَت الًتكييب كىي مقابلة احلرة حيث ما استخدمت الباحثة 
بدليل ادلقابلة ادلركة كادلنظمة جلمع البياًنت. دليل ادلقابلة ادلستخدمة إالاخلطوط الًتقيبية 

 ُٓحوؿ ادلركلة.
 

 االستبانة .ِ
االنتخاابت  ىو طريقة كاحدة جلمع البياًنت انةع البياًنت عن طريق االستبمج

التمهيدية. البياًنت األكلية ىي البياًنت اليت يتم احلصوؿ عليها من ادلصدر األكؿ لكبل 
ادلبلحظات اخلاصة  كاألفراد. يف طريقة مجع البياًنت األكلية ، أجرل الباحثوف األفراد

 ادلخترب.سواء يف ادليداف أك يف 
احلصوؿ على البياًنت ابستخداـ استبياف لو مزااي أخرل عند مقارنتو بػطريقة 

الكثَت  ؽلكن احلصوؿ على ادلقابلة ألنو ابإلضافة إذل إرساذلا ابلربيد ، يكوف الباحث كميان 
 ِٓ.من البياًنت اليت يتم نررىا ابلتساكم يف ادلنطقة لتكوًنلتحقيق

سات البياًنت ابستخداـ مقياس ليكرت. يف ىذه الدراسة ، يف ق الدراسة ، مت إجراء قيا
،  Likert لقياس ادلتغَتات ادلستقلة )اخلارجية( كادلتغَتات التابعة )الداخلية( مع مقياس

 :يتم إعطاء أكزاف النقاط كما يلي
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 معلومات حول مقياس اسإجابة ليورت :7اجلدول 
 النمرة اإلجابة اخليارات النتيجة

 ُ موافق بردة ٓ
 ِ توافق ْ
 ّ زلايد ّ
 ْ ال توافق ِ
 ٓ ال أكافق بردة ُ

Sumber: sugiono (2008) 

 
 التوثيق .ّ

يف ىذه ادلرحلة، مت مجع البياًنت اليت تغطي توزيع االستبياًنت ، كيف ىذه الدراسة 
جامعة موالًن ملك ابراىيم اإلسبلمية  اجلدد يف طلبة، مت توزيع االستبياًنت على ال

برًنمج اخلاص تعليم اللغو  الفقَتة يف التكنولوجيا كالذين شاركوا يف برًنمجاحلكومية 
كاستيفوا ادلعايَت اليت كضعها الباحثوف. مت توزيع االستبياًنت اللتقاط معلومات  العربية

 .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية الذين أخذكا برًنمج طلبةحوؿ خصائص كظركؼ ال
 البينات ومصادريا . د

 .(SEMظلذجة ادلعادالت اذليكلية.)جملبلت عن كتب ك ا .ُ
 كتب ك اجملبلت عن ضغوط  .ِ

 
 
 
 

 مراحل التطوير . ه



  ّٗ 
 

من  (SEMظلذجة ادلعادالت اذليكلية.)يف ىذا البحث استخدـ النظرم عن 
Singgih Santoso  ط استخدـ النظرم من ك للضغوRobert J Van Amberg . 

 

 أللوب حتليل البيا ات . و
خلطوة األساسي من خطوات البحث ألٌف اذلدؼ من ىي ا أسلوب مجع البياًنت

البحث أخذ البياًنت. دكف أسلوب مجع البياًنت فبل تستطيع الباحثة أخذ البياًنت اليت 
   ّٓتوفَت شركط ادلعيار البياًنت.

 كالتبلميذ للخرباء االستبانة من البياًنت الباحث حلل البياًنت الكمية .ُ
استخداـ  (Descriptive Analysis Statistic).الوصفي اإلحصائى أبسلوب

الباحثة يف ىذا البحث منهج الكمية بلمتغَتتُت, كاستعمل الباحثة فيو 
رقم.  البياًنت الكمية ىي بياًنت ذات طبيعةصائي. التحليل اإلح

البياًنت ادلدرجة يف البياًنت الكمية ىي بياًنت ذات فًتات زمنية 
 و ربح شركة.مثاؿ على البياًنت الكمية ى كمقاييس نسبة.

 كالتبلميذ للخرباء االستبانة من البياًنت الباحث حلل. البياًنت الكمية .ِ
 (Descriptive Analysis Statistic).الوصفي اإلحصائى أبسلوب

 
 اللوب مجع البيان . د

مجع البياًنت عن طريق االستبياف ىو كاحد من طرؽ مجع البياًنت األساسية. 
يتم احلصوؿ عليها من ادلصدر األكؿ ، سواء األفراد أك  البياًنت األكلية ىي البياًنت اليت

 األفراد. يف طريقة مجع البياًنت األكلية ، أجرل الباحثوف مبلحظاهتم اخلاصة.
يف ىذه ادلرحلة ، مت مجع البياًنت اليت تغطي توزيع االستبياًنت. يف ىذه الدراسة 

امعة موالًن مالك إبراىيم اجلدد يف تكنولوجيا ج طلبة، مت توزيع االستبياًنت على ال
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  َْ 
 

اإلسبلمية احلكومية ماالنج الضعيفة الذين شاركوا يف برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية 
كاستيفوا ادلعايَت اليت كضعها الباحثوف. مت توزيع االستبياًنت اللتقاط معلومات حوؿ 

 ادلراركُت يف برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية. طلبةخصائص كظركؼ ال
صوؿ على البياًنت عن طريق االستبياف لو مزااي أخرل عند مقارنتو أبسلوب احل

، Google ادلقابلة ألنو ابإلضافة إذل القدرة على االتصاؿ ابإلنًتنت ابستخداـ ظلوذج
ؽلكن للباحث احلصوؿ على بياًنت كمية إذل حد كبَت تنترر ابلتساكم يف ادلنطقة ادلراد 

 التحقيق فيها.
ياف، يرجى مبلحظة أف االستبياف ليس فقط جلمع البياًنت عند عمل االستب

 حسب احلاجة ، كلكن أيضنا كرقة عمل غلب استخدامها بركل صحيح.
 

 مقياس القياس
 مقياس االمسية• 

أبسط مقياس القياس. يتم استخداـ ىذا ادلقياس لتصنيف الكائنات إذل رلموعات 
بو أك االختبلفات يف بعض خصائص الكائن الذم تتم منفصلة إلظهار أكجو الترا

مبلحظتو. ابستخداـ مقياس القياس االمسي ، ؽلكن سبييز نتائج القياس اليت مت احلصوؿ 
عليها كلكن ال ؽلكن فرزىا كىي أعلى أك األكثر أعلية. كمن أمثلة بياًنت ادلقياس االمسي 

 البياًنت اجلنسانية.
 (random samplingعينة عروائية )

 مقياس العادية• 
احلجم ادلوجود على ادلقياس الًتتييب ال يعطي قيمة مطلقة للكائن ، كلكنو يعطي 
فقط ترتيبنا نسبينا )الًتتيب(. ال يلـز أف تكوف ادلسافة بُت اجملموعتُت األكذل كالثانية ىي 

يب ىي نفسها ادلسافة بُت اجملموعتُت الثانية كالثالثة. ك ىكذا. أمثلة على مقياس ترتي
 ادلسار الوظيفي كادلوقف كالطبقة االجتماعية.
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 Flow Chart :3 صورة
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 رابعالفصل ال
 عرض البيا ات وحتليلها و مناقشتها

يف تعليم  عن الضغوط النفسية الؤلكادمية لطلبة فيما يلي كصف لنتائج البحث
 من خبلؿ القياس ة ماالنجامعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية جباللغو العربي

 .(Structural Equation Modeling) ظلوذج ادلعادلة اذليكليةالقائم على 
البياًنت ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي البياًنت األكلية اليت مت احلصوؿ عليها 

طالبا من ضمن عينة  َُٓمن إجاابت ادلبحوثُت من خبلؿ االستبياًنت ادلوزعة على 
تائج إجاابت ىؤالء ادلبحوثُت معلومات يف اإلجابة على ادلراكل اليت الدراسة. ستكوف ن

مت ذكرىا يف الفصل السابق.كفقنا للمركبلت كصياغة النموذج اليت مت ذكرىا ، ككذلك 
 ل ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ترملأعلية اختبار الفرضيات، فإف تقنيات التحلي

(Structural Equation Modeling). 

 للمستجيبني الوصف العام
 طلبةعلم النفس ك  طلبةعلـو التكنولوجيا ك  طلبةمن ا البحث كاف ادلراركوف يف ىذ

 :ؽلكن رؤيتو يف ما يلي ستجيبُتتفاصيل تقسيم ادل االقتصاد.
 ستجيبُت حسب الكليةادل -ُ

 :بناءن على الكلية، ؽلكن تصنيف ادلراركُت على النحو التارل
 

 
 ب الوليةاملستجيبني حس 4.7 الرلوم البينات
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 املستجيبني حسب الولية 4.7اجلدول 
 النسبة املئوية كمية كلية

 ْٖ %ٗ,ْٔ العلـو التكنولوجيا
 ّٖ %ِ,ِٔ االقتصاد

 ّٗ %ٗ,ِٔ علم النفس
 ُْٓ %ََُ كمية

من أعضاء  ستجيبُتادلمن ىذا الرسم البياين ؽلكننا أف نكترف أنو كفقنا دلعظم 
 ُْٓ٘ من ٗ.ْٔـ كالتكنولوجيا كصلوا إذل ىيئة التدريس كانوا من كلية العلو 

مستجيبنا. بينما من كلية  ٖٔ. لذلك، من كلية العلـو كالتكنولوجيا كاف ىناؾ ستجيبُتادل
 ّٗ٘ أك ٗ.ِٔمستجيبنا. ككلية علم النفس هبا  ّٖ٘ أك  ِ.ِٔاالقتصاد، كاف ىناؾ 

 مستجيبنا.
  حسب اجلنسُتادلستجيب -ِ

أساس اجلوانب اجلنسانية يف الرسم البياين على ؽلكن رؤية تكوين ادلستجيبُت على 
 النحو التارل

 
 
 
 
 
 

 املستجيبني حسب اجلن  4.0 الرلوم البينات
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 حسب اجلن  املستجيبني 4.0اجلدول 
 النسبة املئوية كمية جن 
 ْٗ %ٖ,ّّ رجل
 ٔٗ %ِ,ٔٔ انثى
 ُْٓ %ََُ كمية

جلدكؿ أف عدد ادلستجيبُت كاستنادا إذل تركيبة ادلستجيبُت حسب اجلنس ، يبُت ا
 مرارؾ. ْٗ٘ أم ٖ.ّّمستجيبا. بينما بلغت نسبة الذكور  ٓٗ٘ أم ِ.ٔٔ.ٔٗبلغ 

 مراحل التطوير .ُ
 حتليل اكحاجات واملشومات .ِ

امعة موالًن مالك ة جبيف تعليم اللغو العربيادلركبلت أف الطبلب  ةالباحثت كجد
 :التالية كما نتائج البحث إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

، يتم احلصوؿ على الرسم  طلبةحوؿ علم نفس ال  yنتائج استبياف من العامل
 البياين التارل

  
 
 
 

  
 

الرلم البياين لنتائ  التبيان العوامل النفسية، السؤال  :4.3 الرلوم البينات
 األول



  ْٓ 
 

م كافقوا على أهن طلبة٘ من الٖ.ْْمن ىذا السؤاؿ ؽلكننا أف نرل يف السؤاؿ األكؿ أف 
ذباه  طلبةيبحثوف دائمنا عن كقت فراغ لقضاء كقت شلتع. لذا ؽلكن االستنتاج أف نفسية ال

 ابلضغط الرديد. طلبةىذا السؤاؿ زلايدة. حيث ال يرعر ال
 

 
 

 
 
 

 
 

 ثاينالرلم البياين لنتائ  التبيان العوامل النفسية، السؤال ال :4.4 الرلوم البينات
٘ زلايدة من القلق كالقلق عند ٔ.ّٖلنسبة إذل بينما يف السؤاؿ الثاين كصلت ا

امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية تعلم اللغة العربية جبتعلم اللغة العربية يف 
 زلايد كليس مرىقنا. طلبةشلا يعٍت أف علم نفس ال .ماالنج

، توجد بياًنت ذات صلة ابلنظرية بةمن نتائج ادلقاببلت مع العديد من الطل
 نفسيةإذل فئة  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةذكورة أعبله. ينتمي علم نفس الادل

البيئي ادلصنف على أنو زلايد.  نفسية الرخصي ك نفسية الًتبوم ك نفسية االجتماعي ك
. ادلدرسة يف استقبللية أقل ىم الذين أكلئك ىمالذين ىم أقل من ادلتوسط  طلبةلل نفسية

 كاألنرطة الظركؼ مع التكيف ؽلكنهم الذين أكلئك ىو احليادم طلبةال نفس علم
 الذين أكلئك ىم ادلتوسط فوؽ ىم نفسية تكوف الذين أكلئك أف حُت يف. اجلديدة
 ة بركل رئيسي.العربي ابللغة التعليم يكوف عندما كاإلصلاز االستقبلؿ على اعتادكا
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م احلصوؿ على الرسم ، يتلبةحوؿ علم نفس الط  yنتائج استبياف من العامل
 البياين التارل

 
 

 
 
 

 
 

 ثالثالرلم البياين لنتائ  التبيان العوامل النفسية، السؤال ال :4.5 الرلوم البينات
تصنف على أهنا قادرة على إدارة كقتهم % الطلبة ْ,ِٓىذا الرسم يدؿ علي 

يف تعلم بركل جيد. كىذا دليل على أنو ؽلكنهم التغلب على مستوايت التوتر لديهم 
امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج من خبلؿ إدارة جباللغة العربية يف 

 الوقت.
 
 
 
 
 
 
 

 رابعالرلم البياين لنتائ  التبيان العوامل النفسية، السؤال ال : 4.6صورة
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ترتبط غالبية ادلستجيبُت الذين لديهم سلاكؼ %  ٔ,ّٔ ىذا الرسم يدؿ علي
ابخلوؼ من عدـ القدرة على  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةلغة العربية يف برأف تعلم ال

 أماـ قدمنا للمضي اإلحراجاإلجابة ، كعدـ االستعداد لئلجابة على أسئلة احملاضر أك 
 ٘ٓ.ِٓ للغاية، قلقوف َِ٘. طبيعي أمر قلقهم مستول أف تعٍت القيمة ىذه. الفصل
 .للتعلم استعداد على أهنم أك قلقُت غَت ُ٘.ُّ ك ، قلقوف

ىيارم يف كتابو القرآف لعلم النفس كالصحة العقلية على أف  جتنص نظرية دادان
ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على تقييم اإلجهاد كىي ذبربة احلياة كاتساع النظرة 
كالنضج الرخصي لتجربة احلياة ، كاألشخاص الذين عانوا من الفرل يف ادلاضي بسهولة 
جعلو ػلكم من رلموعة متنوعة من األشياء اليت يتم استخدامها. كلكن ابلنسبة 

 لؤلشخاص الذين ينجحوف دائمنا ، فإف الفرل مصدر ضغط ال يصدؽ.
تقييم األحداث اليت ؽلكن أف تسبب التوتر لرخص ما ؽلكن أف ينبع من ثبلثة 

لى سبيل ادلثاؿ ، مع اخلسارة(. ع -أفكار. أكالن ، تقييم اخلسارة كاخلسارة )الضرر 
، فإف مجيع البياًنت اليت مت احلصوؿ عليها برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية بةظركؼ طل

، مث ػلصلوف على برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةىي ، إذا دل يكونوا جادين يف تعلم 
من  طلبةنع الكؽلكنهم م برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةدرجة سيئة حىت ال غلتازكا دكرة 

التخرج يف الوقت احملدد. لذلك سوؼ يسبب الضغط على ادلدل الطويل ألنو يصبح 
 عبئا على العقل.

اثنينا، فكر يف التهديدات. على سبيل ادلثاؿ ، مرض خطَت كاضطر إذل الذىاب 
إذل ادلسترفى. سيرعر اإلجهاد ابلوقت الذم ستستغرؽ فيو ، كالتكلفة ادلطلوبة ، كادلدة 

ستستغرقها معاجلة الوقت حىت يتم الرفاء سبامنا. ىذا ال ػلدث يف ادليداف. ألنو كجد اليت 
 يتمتعوف بصحة جيدة. طلبةأف معظم ال

اثلثنا ، فكر يف التحدايت. على سبيل ادلثاؿ ، كل زايدة يف مستول التعليم يتبعها 
ا طلبةالنظرية. أف ىناؾ  مسؤكليات تتزايد أيضنا كتتطلبها. كفقا لنتائج ادلقابلة ادلباركة هبذه
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أكثر محاسنا لتعلم اللغة العربية عندما ػلصلوف على درجات منخفضة يف الفصل الدراسي 
يرعركف ابألماف مع درجاهتم حىت يظل تعلمهم مستقرنا. كما  طلبةاألكؿ. ىناؾ أيضنا 

من تقدير اللغة العربية عندما يكوف لديهم درجات جيدة كيرعركف  طلبةيقلل بعض ال
لقدرة على تعلم اللغة العربية. كأكلئك الذين يواصلوف النضاؿ من أجل احلصوؿ على اب

برًنمج اخلاص درجات جيدة ألف لديهم ىدؼ أف يكونوا أفضل اخلرغلُت كألف درجات 
 تؤثر على الدرجات النهائية أك احملاضرات العادية. تعليم اللغو العربية

امعة مونا ا تعلم اللغة العربية جب الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف درجة .ّ
منوذجة املعادلة  من خمال القياسمال  ببراييم اسإلمامية اكحوومية ماناج  

 (Structural Equation Modeling) اهليولية
امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية حبث نفسية الطلبة يف تعليم اللغو العربية جب

 Structural) ائم على ظلوذج ادلعادلة اذليكليةالق احلكومية ماالنج  من خبلؿ القياس

Equation Modeling) الًتكيز ابستخداـ عاموس. Amos 24   مت مجع البياًنت ابستخداـ
 .استبياف

طرحها، ككذلك مصاحل اختبار الفرضيات مث  كفقا دلراكل كصيغ النماذج اليت مت
 ذجة ادلعادلة اذليكلية ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ترمل ظل تقنيات التحليل اليت ىي

(Structural Equation Modeling). 
 (Descriptive Analysis)  التحليل الوصفي . أ

مث مت تلخيصها  بناءن على البياًنت اليت مت مجعها، كانت إجاابت ادلستجيبُت
 كل متغَت. يعتمد تصنيف ادلستجيبُت على معايَت كػ كربليلها دلعرفة اإلجاابت الوصفية

 التالية:
 ُىن درجة نقاط ىي: أد

 ٓأعلى الدرجات ىي: 

٥ ۱فًتة

٥
  = =َ,َٖ 
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 ىم كاآليت: من أجل احلصوؿ على حدكد لتقييم كل متغَت
 = ال أكافق بردة َٖ.ُ - ََ.ُ
 = ال أكافق َٔ.ِ - ُٖ.ُ
 = زلايد َْ.ّ - ُٔ.ِ
 = موافق َِ.ْ - ُْ.ّ
 = أكافق بردة ََ.ٓ - ُِ.ْ

 (Descriptive Variable Analysis) حتليل متغري وصفي . ج
 بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربية جتائ  حتليل ولائل التعلم .7

برًنمج  االساتذات يفكاف االستبياف األكؿ ىو ذكر كسائل التعلم ادلستخدمة 
 اخلاص تعليم اللغو العربية

 
  

 
 
 
 

 
 

برًنمج اخلاص  االساتذات يفذكر كسائل التعلم ادلستخدمة  ٕ.ْ الرسم البياين
 يم اللغو العربيةتعل

برًنمج اخلاص تعليم اللغو من رسم البياين نعرؼ أكثر معلم يستخدـ الكتب 
نفرا. كأما استخداـ كسائل التعليمية  ُُّ% من ادلستجبُت اك ّ,َٗحىت  العربية

 % تعليم اللعبية.ٕ,َْ% ابلفيديو, ك َْ% يستخدموا الصورة, ْ,ُِ%. ٔ,ّٖ
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كنولوجي أك علم النفس أك االقتصادل دبعٌت, كل الفصل إما من علـو الت
. ك كسائل تعلمية كالفيديو برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةيستخدموا الكتب عند تعلم 

 تعليم اللعبية ليساعد الطلبة يفهموا ادلادة اكثر. ك
 بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربية جتائ  حتليل ولائل التعلم 4.3اجلدول 

 املعايري معدل مؤشر رقم

يستخدمها  ىل أنت مهتم بوسائل التعلم اليت 7
 زلايد ُِ,ّ احملاضركف عند التدريس

كسائل التعلم يف برًنمج اخلاص تعليم اللغو  0
 زلايد ِٕ,ّ قادرة على زايدة حافزم التعلم العربية

 زلايد ّْ,ّ تعلم كسائل اإلعبلـ غلعلٍت أكثر محاسنا للتعلم 3
 زلايد 3207 معدل

 ََِِعاجلة البياًنت األكلية، ادلصدر: م
يظهر أف تقييم  أعبله ّ.ْبناءن على نتائج جدكؿ التحليل الوصفي يف اجلدكؿ 

 xُ حبث كنتائج(. زلايد) ِٕ.ّ ىو التعليمية الوسائط الستخداـادلتوسط  ُتادلستجيب
 .)زلايد(. ىذا يعٍت أف ادلستجيب أعطى تقييما ّ)زلايد( ك  ِ)زلايد( ك  ُِ.ّىي ُ

ادلؤشرات الثبلثة الواردة يف متغَت استخداـ الوسائط التعليمية تساىم يف أف  أف
ادلستجيب زلايد يف استخداـ الوسائط التعليمية ، فالوسائط التعليمية تزيد بركل كاؼ 

 ة ذبعل الطلبة متحمسُت بركل كاؼو ، كما أف الوسائط التعليمي طلبةمن ربفيز ال
  للتعلم.

 
لدعم الوفاءات  م  اخلاص تعليم اللغه العربيةجتائ  حتليل أمهية بر ا .0
 ية وفقا جملاناهتمطلبةال
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لدعم الوفاءات  أمهية بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربيةجتائ  حتليل  4.4اجلدول 
 ية وفقا جملاناهتمطلبةال

 املعايري معدل مؤشر رقم

كىي  ربًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةأًن مهتم بػ 7
 موافق َٓ,ّ قسم الذم توليتومادة تتعلق ابل

0 
 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية فيقـو زلاضرك 

بتوجيو ادلفردات كادلواضيع / ادلواضيع كمناقرة 
 ازبذت التخصصات ابللغة العربية حوؿ

 موافق ْٗ,ّ

3 
يف البحث عن ادلفردات كادلصطلحات  طلبةفعالية ال

اخلاص برًنمج كادلواضيع / ادلواضيع كادلناقرة يف 
 عن التخصص ادلأخوذ. تعليم اللغو العربية

 زلايد َّ,ّ

ؽلكنٍت ربسُت  ربًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةب 4
 إصلازايت يف رلاؿ اللغة العربية

 موافق ُٖ,ّ

 موافق 3250 معدل
 ََِِادلصدر: معاجلة البياًنت األكلية، 

بله بناءن على نتائج أع ْ.ْبناءن على نتائج جدكؿ التحليل الوصفي يف اجلدكؿ 
يوضح أف تقييم ادلستجيب ادلتوسط  أعبله ْ.ْجدكؿ التحليل الوصفي يف اجلدكؿ 

 ِٓ.ّكفقنا جملاالهتم ىو  طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية يةألعل
 َّ.ّ ّ، )موافق( ْٗ.ّ ِ،  (موافق)َٓ,ّىو   ُ xِ (. كنتائج الدراسةموافق)

 .أعطى تقييما ُت)موافق(. ىذا يعٍت أف ادلستجيب ُٖ.ّ )موافق(، ك
برًنمج اخلاص تعليم اللغو  أف ادلؤشرات األربعة ادلوضحة يف ادلتغَت تساىم أعلية

برًنمج  ، فيوافق ادلستجيبوف على أعليةالطلبةية كفقنا جملاالهتميف دعم الكفاءات  العربية
مهتموف دبواد  طلبةكفقنا جملاالهتم. ال ةطلبلدعم كفاءات ال  اخلاص تعليم اللغو العربية
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 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية بكبا ادلتعلقة ابلقرصاف الذم أخذكه. أعطى احملاضركف
 .لتوجيو ادلفردات كادلواضيع / ادلواضيع كادلناقرة ابللغة العربية حوؿ

دات فعالُت يف العثور على ادلفر  طلبةالتخصصات اليت يتم أخذىا حبيث يكوف ال
عن . برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية كادلصطلحات كادلواضيع / ادلواضيع كادلناقرة يف

ربسُت  طلبةؽلكن لل برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية مع ,التخصص ادلأخوذ. لذلك
 .إصلازايت يف رلاؿ اللغة العربية

 
 جتائ  حتليل خلفية املدرلة .3

 ةخلفية املدرلجتائ  حتليل  4.5اجلدول 
 املعايري معدل مؤشر رقم

برًنمج ذلا دكر داعم يف تعلم  يتادلدرس ةخلفي 7
 موافق َٓ,ّ اخلاص تعليم اللغو العربية

تلعب مواد اللغة العربية يف ادلدرسة دكرنا داعمنا يف  0
 موافق ْٕ,ّ برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةتعلم 

3 
 تلعب اللغة العربية خارج ادلناىج الدراسية يف

برًنمج اخلاص تعليم مدرسيت دكرنا داعمنا يف تعلم 
 اللغو العربية

 زلايد ّّ,ّ

إف تعلم اللغة العربية خارج مدرسيت لو دكر داعم يف  4
 زلايد ّٗ,ّ برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية تعلم

 موافق 3249 معدل
 ََِِادلصدر: معاجلة البياًنت األكلية، 

يظهر أف متوسط  أعبله ٓ.ْليل الوصفي يف اجلدكؿ بناءن على نتائج جدكؿ التح
 ُ xّ الدراسة كنتائج(. موافق) ْٗ.ّ ىو ادلدرسة خلفية على ادلستجيبُت تصنيف



  ّٓ 
 

)زلايد(. كىذا  ّٗ,ّ)زلايد( ك  ّّ,ّ ّ)موافق( ك  ْٕ,ّ ِ)موافق( ك  َٓ,ّىو
 اخللفية ادلدرسية أعطى تقييما أبف ادلؤشرات األربعة الواردة يف متغَت ُتيعٍت أف ادلستجيب

برًنمج يؤثر اذل تعلم اللغة العربية يف  كافق على اخللفية ادلدرسية ُتساعلت يف أف ادلستجيب
 .اخلاص تعليم اللغو العربية

برًنمج اخلاص تعليم اللغو الذين يتعلموف اللغة العربية يف  طلبةتدعم ال طلبةخلفية ال
برًنمج اخلاص تعليم اللغو ة دكرنا داعمنا يف تعلم تلعب مواد اللغة العربية يف ادلدرس ,العربية
برًنمج اخلاص تعليم اللغو . اللغة العربية خارج ادلنهج يف مدرسيت داعمة سبامنا لتعلم العربية
ا لتعلم العربية برًنمج اخلاص تعليم اللغو . تعلم اللغة العربية خارج مدرسيت كاف داعمنا جدن
 .العربية

 
 بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربيةبة جفسية الطل جتائ  حتليل .4

 بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربيةجفسية الطلبة جتائ  حتليل  4.6اجلدول 
 املعايري معدل مؤشر رقم

على األقل مرة يف األسبوع أقـو بريء شلتع أك  7
 موافق َٖ,ّ مكاف للًتفيو أذىب إذل مكاف ما

اخلاص  برًنمجكثَت من األحياف قلقة عند دراسة أ 0
 موافق ُٗ,ّ تعليم اللغو العربية

ؽلكنٍت إدارة الوقت بركل فعاؿ حىت ال يفوتٍت  3
 زلايد ُِ,ّ برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةأحد دركس 

4 

برًنمج اخلاص تعليم أًن قلق من األشياء الصغَتة يف 
مثل اخلوؼ من عدـ القدرة على  اللغو العربية

لسؤاؿ احملاضر ، اإلجابة ، كعدـ االستعداد 
 كاخلجل من التقدـ للتحدث ابللغة العربية

 زلايد ّٖ,ّ
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 موافق 3248 معدل
 ََِِادلصدر: معاجلة البياًنت األكلية، 

يوضح أف متوسط  أعبله ٔ.ْبناءن على نتائج جدكؿ التحليل الوصفي يف اجلدكؿ 
 ْٖ.ّىو  لعربيةبرًنمج اخلاص تعليم اللغو ا النفس علم طلبة على ادلستجيبُت تصنيف

)زلايد(، ك  ُِ.ّ ّ)زلايد(،  ُٗ.ّ ِ)موافق(،  َٖ,ّ Yُ)موافق(. كنتائج الدراسة 
)موافق(. ىذا يعٍت أف ادلستجيبُت أعطوا تقييمنا أبف ادلؤشرات األربعة الواردة يف  ّٖ.ّ

ساعلت يف إجهاد ادلستجيبُت  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةمتغَت علم النفس لل
 ٘.ْٖ.ّنسبة ب

مرة كاحدة على األقل يف األسبوع بريء شلتع أك  طلبةمن الناحية النفسية ، يقـو ال
برًنمج قلقُت كقلقُت سبامنا عند دراسة  طلبةمكاف للًتفيو. كاف ال يذىبوف إذل شيء ما

. كما أهنم قادركف أيضنا على إدارة الوقت بركل فعاؿ حبيث ال اخلاص تعليم اللغو العربية
ا عن دركس يتأخ . كما أهنم قلقوف برأف أشياء برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةركف أبدن

مثل اخلوؼ من عدـ القدرة على اإلجابة ،  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةصغَتة يف 
كعدـ االستعداد لسؤاؿ احملاضرين ، كاخلجل من التقدـ إذل دركس التحدث ابللغة 

 العربية.
 (Test Statistics and Results) اناختباربحصائيات وجتائ   . د

 (Validity test)  اختبار الصماحية .7
 أك بناء اختبار الصبلحية من أجل CFAيستخدـ اختبار الصبلحية مع اختبار 

يقاؿ أهنا  انظر مؤشرات ما إذا كانت ادلتغَتات الكامنة قابلة لبلنتقاؿ أـ ال. مؤشر
  > (P)9,5,ذات القيمة االحتمالية   < (CR)19,6صاحلة إذا كانت نسبة ادلعايَت 

كما ىو موضح يف  . ؽلكن أف تكوف نتائج اختبار الصبلحيةAMOSابستخداـ برًنمج 
 على النحو التارل: ٕ.ْاجلدكؿ 

 صماحية اجلدول 4.7اجلدول 



  ٓٓ 
 

 Estimate S.E. C.R. P 

KM2 <--- KM 19242 ,9,,3 139335 *** 

KM3 <--- KM ,93,7 ,91,6 3943, *** 

CM1 <--- CM 19,,,    

CM2 <--- CM ,9776 ,9,5, 139136 *** 

CM3 <--- CM ,9335 ,9,64 139371 *** 

CM4 <--- CM ,95,7 ,9,73 39163 *** 

CM5 <--- CM ,9757 ,972 1,9547 *** 

EM1 <--- EM 19,,,    

EM2 <--- EM 291,3 ,9374 5937, *** 

EM3 <--- EM 29,37 ,9356 59363 *** 

EM4 <--- EM 19333 ,9335 59633 *** 

 AMOS 24ادلصدر: نتائج معاجلة البياًنت، 

كابلتارل ؽلكن  . مع<CR 1924، كجد أف مجيع قيم ٕ.ْاستنادنا إذل اجلدكؿ 
 .مصدقة يع األدكاتاستنتاج أف مج

 
 (Reliability test)  املوثوقيةاختبار  .0

تناسق البياًنت. ىذا  وثوقية لرؤيةيستخدـ اختبار ادلوثوقية مع اختبار بناء ادل
البحث  صنفت أف ادلؤشرات يف مث ٔ,َ < يعٍت أنو إذا كانت قيمة بناء ادلوثوقية

 .ٖ.ْاختبار ادلوثوقية يف اجلدكؿ  جيدة. ىا ىي النتائج
 جداول املوثوقية 4.8اجلدول 
 املوثوقية بناء مؤشر

 ٕٕٗ,َ برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية كسائل التعلم
لدعم الكفاءات  أعلية برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية

 ية كفقا جملاالهتمطلبةال
َ,ٕٕٖ 

 ْٕٓ,َ خلفية ادلدرسة
 ٖٗٔ,َ برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةنفسية ال
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يظهر أف  ٔ.َ < يتم احلصوؿ على قيمة بناء ادلوثوقية ٖ.ْاستنادنا إذل اجلدكؿ 
 اسة جيدة كؽلكن أف تستخدـ يف البحث.مجيع ادلؤشرات يف الدر 

 
 (Structural Equation Modeling) منوذج املعادلة اهليولية . ه

ىو تقنية ربليل متعددة   (Structural Equation Model)ظلوذج ادلعادلة اذليكلية
ادلتغَتات من اجليل الثاين تسمح للباحثُت بفحص العبلقة بُت ادلتغَتات ادلعقدة العودية 

يتم تنفيذ ظلذجة ادلعادلة  ْٓ.للحصوؿ على صورة شاملة للنموذج أبكملو وديةكغَت الع
 AMOS. يعرض برًنمج AMOSدبساعدة برًنمج  (Structural Equation Model)اذليكلية 

  القياسات كادلركبلت اذليكلية، كتستخدـ لتحليل كاختبار النماذج االفًتاضية.
 (Goodness of Fit Test)  اختبار جودة التوفيق .7

يف رلاؿ البحوث.  يستخدـ اختبار جودة النموذج الختبار النموذج ادلستخدـ
جامعة  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةػلدد اختبار جودة النموذج سيكولوجية 

، (Structural Equation Model)ربليل  .موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
االختبارات اإلحصائية الختبار فرضيات النموذج ادلطور. يتم استخداـ العديد من 

تيستخدـ االختبارات اإلحصائية لقياس مدل مبلءمة النموذج يف البحث بعد استيفاء 
 .(Structural Equation Model)االفًتاضات يف 

 
 . نتائج ظلوذج ادلعادلة اذليكلية للبياًنتُ.ْالركل 

 
 
 
 

                                                           
54 Ghozali, I. dan Fuad. (2008). Structural Equation Modeling. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 
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 AMOS 24، اًنتادلصدر: نتائج معاجلة البي
xمة يف سبع مراحل ، كىي  مت اختبار جودة ظلوذج ادلبلء

2
 (df) كمؤشر جودة ،

 adjusted، كمؤشر جودة ادلبلءمة ادلعدؿ goodness-of-fit index (GFI) ادلبلءمة

goodnessof- fit index (AGFI) كمؤشر ادلبلءمة اإلضافية ،Incremental Fit Index(IFI) ،
 normalized fit index، مؤشر ادلبلءمة ادلقيس Tucker Lewis Index (TLI)كمؤشر 

(NFI) مؤشر ادلبلءمة ادلقارف ،comparative fit index (CFI) خطأ اجلذر الًتبيعي ،
مع معايَت قيمة القياس  root mean square error of approximation(RMSEA)التقرييب 

٘، كابستخداـ ٓمعنوية قدرىا  بقيمة df=ْٖاحملددة مسبقنا. مت احلصوؿ على 
Microsoft Excel  مت احلصوؿ على النتائج أبف ،ْٖ=df  َُٔىي.ْ. 



 معايري األيلية للنموذج 4.9اجلدول 
 

 نموذج تحليلالنتائح قيمةالمعايير فهرس

chi square 
≤ , Chi square dari df 

adalah 84 dengan sig 

level 5% = 

106,4 
 حسن ٗ,َُِ

GFI َ,َٓ< َ,ٕٕٗ حسن 
AGFI َ,َٗ< َ,ُٖٗ حسن 

IFI َ,َٗ< َ,َّٗ حسن 
TLI َ,َٗ< َ,ْٕٗ حسن 
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CFI َ,َٗ< َ,َُٗ حسن 
NFI َ,َٗ< َ,ٖٗٓ حسن 

RMSEA َ,َٕ> َ,َِٕ حسن 
 ََِِادلصدر: نتائج معاجلة البياًنت ، 



قابلت جدكل  ، تبُت أف مجيع االختبارات قيد االختبار ٗ.ْاستنادنا إذل اجلدكؿ 
ك  IFIك  AGFIك  GFIالقيم على  موذج قيمة ادلعايَت احملددة مسبقنا. مت احلصوؿ عليهاالن

TLI  كCFI  كNFI  كىو مدرج يف اجلدكؿ بينما قيم  كما  َٗ.َأكرب منRMSEA  أقل
 ؽلكن القوؿ أف النموذج مناسب كمناسب. حبيث َٖ.َمن 

 (Hypothesis testing) اختبار الفرضيات .0
)النموذج الداخلي(  ية على نتائج اختبار النموذج اذليكلييعتمد اختبار الفرض

 على النحو التارل: tكالذم يتضمن معلمات ادلعامل كإحصائيات 
 (Testing the inner model) اختبار النموذج الداخلي  (ُ

ضد الذاتية.  الفرضية اإلحصائية للنموذج الداخلي ىي ادلتغَت الكامن اخلارجي
الفقراء علم النفس ضلو تعلم اللغة  طلبةتريد ال اللغو العربية برًنمج اخلاص تعليم كىي

 .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية العربية يف
 :الذم مت احلصوؿ عليو ُِ.ْبناءن على اجلدكؿ 

ذلا أتثَت إغلايب على  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية أف كسائل إعبلـ تعلم  ( أ
 p م اللغو العربية، كىذا معركؼ من قيمةبرًنمج اخلاص تعلي طلبةتعلم  يةنفس

<α كاليت تبلغ قيمة ، p َ,َََ بينما α  ىذا يدؿ على أنو مت َٓ.َمن .
 H ُؿ قبو 

كفقنا جملاالهتم ذلا  طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية  أف أعلية ( ب
كمن . و العربية برًنمج اخلاص تعليم اللغ طلبةالتعلم لدل  نفسيةأتثَت إغلايب على 



  ٓٗ 
 

ىذا يدؿ على أنو مت  .َٓ,َ α بينما ََْ,َ p ، قيمة p <α ادلعركؼ من قيمة
 .H ِؿ قبو 

برًنمج اخلاص تعليم  طلبةتعلم ال نفسيةأف خلفية ادلدرسة ذلا أتثَت إغلايب على  ( ج
 α بينمإْٓ,َ p ، كىي قيمة p <α اللغو العربية، كىذا معركؼ من قيمة

 .مت رفضوH ّ  ىذا يدؿ على أف .َٓ,َ
 جقاش  . و

يف  طلبةبناء على الوصف الذي مت شرحه عن العوامل اليت تؤثر على جفسية ال
ميون التنتاجها على  بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربيةغة العربية يف تعلم الل

 النحو التايل:
ذلا أتثَت إغلايب على  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية أف كسائل إعبلـ تعلم  .7

 .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةتعلم  يةنفس
 <|  َٓ.َٓٓ| .tvalue( بركل كبَت )X1يؤثر ادلتغَت الكامن لوسائط التعلم )

برًنمج يف تعلم اللغة العربية يف  طلبة( كيؤثر بركل إغلايب على نفسية الٕٕٗ,َ

 معلومات فرضية فرضية

H7 
 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية أف كسائل إعبلـ تعلم

برًنمج اخلاص  طلبةتعلم  يةذلا أتثَت إغلايب على نفس
 تعليم اللغو العربية

 ثبت

H0 
لدعم   برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية  أف أعلية
 نفسيةإغلايب على كفقنا جملاالهتم ذلا أتثَت  طلبةكفاءات ال

 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةالتعلم لدل 
 ثبت

H3  طلبةتعلم ال نفسيةأف خلفية ادلدرسة ذلا أتثَت إغلايب على 
 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية

 
 مل يثبت
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. إذا زاد استخداـ كسائل اإلعبلـ التعليمية ، فإف اخلاص تعليم اللغو العربية
 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةيف تعلم اللغة العربية يف  طلبةسيكولوجية ال

 ستزداد.
كفقنا جملاالهتم ذلا  طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية  ةأف أعلي .0

 .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةالتعلم لدل  نفسيةأتثَت إغلايب على 
كفقنا  طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية ادلتغَت الكامن يف أعلية

كيؤثر بركل  (ٕٕٗ,َ|َٓ.َٓٓ| .tvalue) بَتيؤثر بركل ك (xِ) جملاالهتم
. برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية يف تعلم اللغة العربية يف طلبةإغلايب على نفسية ال
كفقنا  طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية إذا اطلفضت أعلية

رًنمج اخلاص تعليم ب يف تعلم اللغة العربية يف طلبةجملاالهتم ، فإف سيكولوجية ال
 .ستزداد اللغو العربية

برًنمج اخلاص تعليم  طلبةتعلم ال نفسيةأف خلفية ادلدرسة ذلا أتثَت إغلايب على  .3
 .اللغو العربية

| tvalue)( بركل كبَتxّيؤثر ادلتغَت الكامن خللفية ادلدرسة )
 اللغة تعلم يف طلبةال نفسية على إغلايب بركل كيؤثر (ٕٕٗ,َ|َٓ.َٓٓ.

. إذا كانت اخللفية الثانوية ، سيزداد .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية يف بيةالعر 
  .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةيف تعلم اللغة العربية يف  طلبةنفسية ال

 
 

 ام الفصل اخل
 مناقشة جتائ  البحث
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امعة ية جبالضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العرب أجواع املبحث األّول: 
 .مونا ا مال  ببراييم اسإلمامية اكحوومية ماناج 

، توجد بياًنت ذات صلة ابلنظرية بةمن نتائج ادلقاببلت مع العديد من الطل 
 نفسيةإذل فئة  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةادلذكورة أعبله. ينتمي علم نفس ال

البيئي ادلصنف على أنو زلايد.  سيةنف الرخصي ك نفسية الًتبوم ك نفسية االجتماعي ك
. ادلدرسة يف استقبللية أقل ىم الذين أكلئك ىمالذين ىم أقل من ادلتوسط  طلبةلل نفسية

 كاألنرطة الظركؼ مع التكيف ؽلكنهم الذين أكلئك ىو احليادم طلبةال نفس علم
 لذينا أكلئك ىم ادلتوسط فوؽ ىم نفسية تكوف الذين أكلئك أف حُت يف. اجلديدة
 ة بركل رئيسي.العربي ابللغة التعليم يكوف عندما كاإلصلاز االستقبلؿ على اعتادكا

املبحث الثاىن : الباب الضغوط النفسية  األكدمية لطلبة يف تعلم اللغة العربية 
 ة اكحوومية ماناج امعة مونا ا مال  ببراييم اسإلماميجب

ىيارم يف كتابو القرآف لعلم النفس كالصحة العقلية على أف  جتنص نظرية دادان
ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على تقييم اإلجهاد كىي ذبربة احلياة كاتساع النظرة 
كالنضج الرخصي لتجربة احلياة ، كاألشخاص الذين عانوا من الفرل يف ادلاضي بسهولة 

كم من رلموعة متنوعة من األشياء اليت يتم استخدامها. كلكن ابلنسبة جعلو ػل
 لؤلشخاص الذين ينجحوف دائمنا ، فإف الفرل مصدر ضغط ال يصدؽ.

تقييم األحداث اليت ؽلكن أف تسبب التوتر لرخص ما ؽلكن أف ينبع من ثبلثة 
ادلثاؿ ، مع  اخلسارة(. على سبيل -أفكار. أكالن ، تقييم اخلسارة كاخلسارة )الضرر 

، فإف مجيع البياًنت اليت مت احلصوؿ عليها برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية بةظركؼ طل
، مث ػلصلوف على برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةىي ، إذا دل يكونوا جادين يف تعلم 

من  بةطلكؽلكنهم منع ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةدرجة سيئة حىت ال غلتازكا دكرة 
التخرج يف الوقت احملدد. لذلك سوؼ يسبب الضغط على ادلدل الطويل ألنو يصبح 

 عبئا على العقل.
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اثنينا، فكر يف التهديدات. على سبيل ادلثاؿ ، مرض خطَت كاضطر إذل الذىاب 
إذل ادلسترفى. سيرعر اإلجهاد ابلوقت الذم ستستغرؽ فيو ، كالتكلفة ادلطلوبة ، كادلدة 

ها معاجلة الوقت حىت يتم الرفاء سبامنا. ىذا ال ػلدث يف ادليداف. ألنو كجد اليت ستستغرق
 يتمتعوف بصحة جيدة. طلبةأف معظم ال

 
اثلثنا ، فكر يف التحدايت. على سبيل ادلثاؿ ، كل زايدة يف مستول التعليم يتبعها 

ا طلبةية. أف ىناؾ مسؤكليات تتزايد أيضنا كتتطلبها. كفقا لنتائج ادلقابلة ادلباركة هبذه النظر 
أكثر محاسنا لتعلم اللغة العربية عندما ػلصلوف على درجات منخفضة يف الفصل الدراسي 

يرعركف ابألماف مع درجاهتم حىت يظل تعلمهم مستقرنا. كما  طلبةاألكؿ. ىناؾ أيضنا 
من تقدير اللغة العربية عندما يكوف لديهم درجات جيدة كيرعركف  طلبةيقلل بعض ال

على تعلم اللغة العربية. كأكلئك الذين يواصلوف النضاؿ من أجل احلصوؿ على  ابلقدرة
برًنمج اخلاص درجات جيدة ألف لديهم ىدؼ أف يكونوا أفضل اخلرغلُت كألف درجات 

 تؤثر على الدرجات النهائية أك احملاضرات العادية. تعليم اللغو العربية
ة لطلبة يف تعلم اللغة العربية الضغوط النفسية  األكدمي درجةاملبحث الثالث : 

منوذجة  من خمال القياسامعة مونا ا مال  ببراييم اسإلمامية اكحوومية ماناج  جب
 (Structural Equation Modeling) املعادلة اهليولية

يف تعلم  طلبةبناء على الوصف الذم مت شرحو عن العوامل اليت تؤثر على نفسية ال
 ص تعليم اللغو العربية ؽلكن استنتاجها على النحو التارل:اللغة العربية يف برًنمج اخلا

هلا أتثري بجيايب على  بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربية أن ولائل بعمام تعلم  .7
 .بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربية طلبةتعلم  يةجفس

|  َٓ.َٓٓ| .tvalue( بركل كبَت )X1يؤثر ادلتغَت الكامن لوسائط التعلم )
برًنمج يف تعلم اللغة العربية يف  طلبةكيؤثر بركل إغلايب على نفسية ال (ٕٕٗ,َ <
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. إذا زاد استخداـ كسائل اإلعبلـ التعليمية ، فإف اخلاص تعليم اللغو العربية
 ستزداد. برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةيف تعلم اللغة العربية يف  طلبةسيكولوجية ال

نفسية على  تعليميةأتثَت كبَت بُت كسائل ترَت نتائج ىذه الدراسة إذل كجود 
. ىذا يعٍت برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية، كخاصة يف تعلم اللغة العربية يف طلبةال

إذل أقصى حد، فسيكوف علم النفس للتعلم  تعليميةأنو إذا استخدـ ادلعلم كسائل 
منخفضنا.  يةنفس، فسيكوف إذا كاف استخداـ الوسائط ضئيبلن  مرتفعنا. على العكس،

برًنمج اخلاص تعليم اللغو احملاضر يف تعلم اللغة العربية  تعليميةكاستخداـ كسائل 
 .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةال نفسيةيؤثر على  العربية

يف تعلم اللغة العربية  نفسية الطلبةعلى  تعليميةاآلاثر ادلًتتبة على أتثَت كسائل 
أكثر تنوعنا.  تعليميةىي استخداـ كسائل  للغو العربيةبرًنمج اخلاص تعليم ايف 

استخداـ الصوت مثل االستماع أك التعلم لبلستماع إذل األخبار كاإلعبلًنت 
كالقصص العربية حسب ادلوضوع. ؽلكن اجلمع بُت استخداـ الصور إلتقاف ادلفردات 

، ؽلكنك سمع بصرلبنراط يف التعلم. أك اب طلبةالعربية كاأللعاب اليت ترارؾ مجيع ال
 ما فهموه. طلبةاالستماع إذل مقاطع الفيديو ابللغة العربية مث يلخص ال

برًنمج اخلاص تعليم اللغو  طلبةلا نفسيةعلى  تعليميةأثر استخداـ كسائل 
برًنمج اخلاص تعليم اللغو دل ؽللوا من تعلم اللغة العربية يف  طلبةىو أف ال العربية
ا. . سيكونوف أكثر محاسن العربية ا كنراطنا كادلبادرة يف تعلم اللغة العربية عالية جدن

 يف العربية اللغة تعلم عند نفسية الطلبة يدرسوف الذين طلبةال عددحبيث ينخفض 
برًنمج . مع ذلك، غلب على فرؽ كزلاضرم برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية

ستخداـ كسائل اإلعبلـ احلصوؿ على مزيد من النفوذ يف ا اخلاص تعليم اللغو العربية
 العربية.
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 طلبةلدعم كفاءات ال بر ام  اخلاص تعليم اللغه العربية  أن أمهية .0
بر ام  اخلاص  طلبةالتعلم لدى  جفسيةوفًقا جملاناهتم هلا أتثري بجيايب على 

 .تعليم اللغه العربية
 طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية ادلتغَت الكامن يف أعلية

كيؤثر بركل  (ٕٕٗ,َ|َٓ.َٓٓ| .tvalue) يؤثر بركل كبَت (xِ) كفقنا جملاالهتم
إذا . برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية يف تعلم اللغة العربية يف طلبةإغلايب على نفسية ال

كفقنا جملاالهتم ،  طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية اطلفضت أعلية
 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية يف تعلم اللغة العربية يف طلبةجية الفإف سيكولو 

 .ستزداد
برًنمج اخلاص تعليم اللغو ترَت نتائج ىذه الدراسة إذل كجود أتثَتكبَت بُت أعلية 

، خاصة يف تعلم اللغة طلبةال نفسيةكفقنا جملاالهتم إذل  طلبةلدعم كفاءات ال العربية
. كىذا يعٍت أنو إذا كاف ادلعلم على دراية ص تعليم اللغو العربيةبرًنمج اخلاالعربية يف 

كفقنا جملاالهتم،  طلبةيف دعم تعلم ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةاتمة أبعلية 
برًنمج اخلاص ألعلية  طلبةعالية. على العكس، إذا كاف فهم ال طلبةال نفسيةفستكوف 

، فسيكوف علم النفس  بةطللدعم كفاءات ال تعليم اللغو العربية كفقنا جملاالهتم ضئيبلن
ية كفقا طلبةلدعم الكفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةمنخفضنا. مث أعلية 

يؤثر على  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةجملاالت احملاضرين يف تعلم اللغة العربية 
 .برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةال نفسية

كفقنا  طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةضمُت أعلية إف ت
ىو رفض نسياف أف اللغة  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةال نفسيةجملاالهتم يف 

العرب الذين ػلتاجوف إذل اللغة  طلبةالعربية مهمة جلميع التخصصات. عقيدة أف ال
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يٍت أك القانوف ىم فقط سلطئوف. يف الواقع، سيتم العربية أك األدب أك التعليم الد
من سلتلف التخصصات. لذا من ادلهم  طلبةاستخداـ اللغة العربية يف احلياة اليومية لل

أنو من ادلهم تعلم اللغة العربية اليت تدعم كفاءهتم. ؽلكن للغة العربية  طلبةأف نفهم لل
 ؿ احلصوؿ على شهادة لغة.أيضنا دعم إصلازاهتم يف عادل العمل الحقنا من خبل

كفقنا  طلبةلدعم كفاءات ال برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةإف أتثَت أعلية 
ىو أنو عندما يفهموف سبامنا أعلية اللغة العربية يف  طلبةال نفسية علىجملاالهتم 

التخصصات اليت مت أخذىا، سيتمكنوف من التحكم يف عواطفهم كأفكارىم عند تعلم 
ة تعلم اللغ طلبة. كابلتارل ، يفضل البرًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةبية يف اللغة العر 

برًنمج ، كال تبتعد عن تعلم اللغة العربية يف كال تقلل من شأنك ،العربية. ال تتجنب
، فإف ادلعرفة ادلكتسبة ستكوف أكرب كأكثر فائدة . كابلتارلاخلاص تعليم اللغو العربية
 ا.للتخصصات اليت اختاركى
                     

بر ام   طلبةتعلم ال جفسيةأن خلفية املدرلة هلا أتثري بجيايب على  .3
 .اخلاص تعليم اللغه العربية

| tvalue)( بركل كبَتxّيؤثر ادلتغَت الكامن خللفية ادلدرسة )
 العربية اللغة تعلم يف طلبةال نفسية على إغلايب بركل كيؤثر (ٕٕٗ,َ|َٓ.َٓٓ.

 .إذا كانت اخللفية الثانوية، سيزداد. اص تعليم اللغو العربيةبرًنمج اخل يف
ترَت نتائج ىذه الدراسة إذل كجود أتثَت كبَت بُت اخللفية ادلدرسية على علم 

، كخاصة يف تعلم اللغة العربية برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةنفس التعلم لدل 
يعٍت أف اللغة العربية األساسية اليت تعلمتها . كىذا برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةيف 

 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةعندما تؤثر ادلدرسة على عملية تعلم اللغة العربية يف 
، إذا كاف ىناؾ نقص يف تعلم اللغة العربية يف ادلدارس، ستكوف عالية. على العكس
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ستكوف  م اللغو العربيةبرًنمج اخلاص تعليفإف سيكولوجية تعلم اللغة العربية يف 
برًنمج  طلبةال نفسيةمنخفضة. مث أعلية تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ذلا أتثَت على 

 .اخلاص تعليم اللغو العربية
برًنمج اخلاص تعليم  طلبةال نفسيةاآلاثر ادلًتتبة على خلفية التعليم على علم 

دلدرسة سيكوف ذلا أتثَت إغلايب من خبلؿ تعظيم مواد اللغة العربية يف ا  اللغو العربية
. ال يزاؿ ىناؾ العديد من برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةعلى ركح التعلم عند 

برًنمج اخلاص تعليم الذين ؼلروف إجراء اختبارات اللغة العربية لتحديد فئة  طلبةال
 ماالنججامعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية عندما يدخلوف  اللغو العربية

ا فيها. غالبنا ما ينرأ ىذا اخلوؼ عندما ال يكوف لديهم طلبةأكحىت يصبحوا رمسينا 
أساس يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة. كغالبا ما يعاين ىذا من قبل ادلهٍت الثانوم. 

الذين كانت خلفياهتم ادلدرسية يف بوندكؾ كادلدرسة عالية، ؽليلوف  طلبةيف حُت أف ال
وا أكثر اسًتخاء كجاىزين دلواجهة اختبارات إتقاف اللغة العربية. سواء إذل أف يكون

 نفسيةمستعدين إلجراء اختبار إتقاف اللغة ىذا أـ ال، فسيؤثر ذلك على  طلبةأكاف ال
. لذلك، من ادلهم برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةذباه تعلم اللغة العربية يف  طلبةال

 .طلبةس كأساس لقدرة التعلم اللغة العربية يف ادلدار 
ىو  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةيف  طلبةال نفسيةأتثَت اخللفية ادلدرسية على 

 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةأهنم سيبدككف أكثر ثقة كػلققوف إصلازات أفضل يف 
. كىذا سيقلل من مستوايت التوتر عند مواجهة كل معهد سوًنف امبيل العارلأك يف 

يتعلق ابلعربية. علم نفسهم ادلنخفض سيدعم ركح التعلم، كأسلوب احلياة الصحي  ما
 ، كإدارة الوقت اجليد كاإلصلازات اليت تفخر هبا.

كاستنادا . برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةيف تعلم اللغة العربية يف  طلبةنفسية ال
على قيمة حصانة إذل دليل قياس اإلجهاد يف كتاب إدارة اإلجهاد. مت احلصوؿ 

الرخص من اإلجهاد، لذلك مت إضافة درجة العنصر. نتائج اجملموع ًنقص عدد 
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، يكوف الرخص أقل حصانة من اإلجهاد ، يف حُت أف  ٓ-ُاألسئلة. الرقم بُت 
 .، فإف الرخص ليس زلصننا ضد اإلجهاد َُ-ٔقيمة 

من أجل  ترتبط إحدل أصعب ادلهاـ التنموية للمراىقة ابلتكيف االجتماعي.
ربقيق ظلط التنرئة االجتماعية للبالغُت ، يتعُت على ادلراىقُت إجراء العديد من 
التعديبلت اجلديدة. كاألكثر أعلية ىو التكيف مع التأثَت ادلتزايد جملموعات األقراف ، 
كالتغَتات يف السلوؾ االجتماعي ، كالتجمعات االجتماعية اجلديدة ، كالقيم اجلديدة 

صداقة ، كالقيم اجلديدة يف الدعم االجتماعي كالرفض ، كالقيم اجلديدة يف يف اختيار ال
 اختيار القائد.

االنسحاب االجتماعي ػلدث عندما ينسحب شخص ما من التفاعبلت 
االجتماعية العادية. غالبنا ما ؽلتنع ىذا ادلراىق ادلنسحب عن األنرطة االجتماعية 

طراابن عاطفينا سلوكينا أك اجتماعينا أك أماـ أقرانو. االنسحاب االجتماعي ليس اض
سريراين زلددنا يف مرحلة الطفولة. يرمل ىؤالء األشخاص األشخاص الذين يقضوف 

 كقتنا طويبلن دبفردىم كيعملوف كحىت يلعبوف.
تتميز خصائص الطبلب الذين يعانوف من اضطراابت االنسحاب االجتماعي 

ية ، كخاصة يف رلموعات األقراف. حبد أدىن من مراركتهم يف األنرطة االجتماع
يصعب أيضنا التعاكف يف األنرطة ادلدرسية ، أقل تواصبلن ، خجوالن ، كئيبنا ، كليس 

 متحمسنا.
أف ىناؾ  (Thalib ،2002)يف  GreenWood ،Walker ،& Hopsأكضح 

 نوعُت من االنسحاب االجتماعي ، كعلا عدـ التفاعل كالرفض.
هارات االجتماعية ادلتخلفة كصعوبة التفاعل ييظهر عدـ التفاعل خصائص ادل

مع اآلخرين. عبلكة على ذلك ، ييظهر الرفض موقفنا عدكانينا كيتجاىل زمبلئهم يف 
 اجملموعة.



  ٖٔ 
 

تظهر احلقائق أف االنسحاب االجتماعي إذا أتيحت لك الفرصة دلمارسة 
االنسحاب ادلهارات االجتماعية يف الفصل أك يف أنرطة التعلم غَت الرمسية ، فإف 

االجتماعي يف الفئات اخلفيفة كادلتوسطة لن يكوف مؤشرنا الضطراب التكيف الذايت 
يف ادلستقبل. ؽلكن رؤية الدافع لدل ادلراىقُت االجتماعيُت من خبلؿ ميل أفعاؿ 
األطفاؿ إذل أف تكوف أقل مراركة يف تفاعبلهتم االجتماعية ، كاليت ترتبط ابجلوانب 

 ٓٓكل خاص ابخلوؼ كالقلق كالعار.العاطفية ادلرتبطة بر
كبذلك ؽلكن استنتاج ىذه الدراسة من نتائج اجاابت مجيع ادلبحوثُت كنتائج 
ادلقاببلت بركل عروائي. ىناؾ بعض الطبلب الذين انسحبوا اجتماعيا. الطبلب 
الذين يظهركف ىذا ادلوقف يف الفصل مع فئة معتدلة كمتوسطة ليسوا متنبئُت 

ؽلكن رؤية الدافع لبلنسحاب االجتماعي من ميل   ادلستقبل.ابضطراابت التكيف يف
تصرفات األطفاؿ سواء كانوا أقل مراركة يف تفاعبلهتم االجتماعية اليت ترتبط 

 ابجلوانب العاطفية اليت ترتبط بركل خاص ابخلوؼ كالقلق كالعار.
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 سادسالفصل ال
 اخلامتة

 ملخص جتائ  البحث . أ
 Structural Equation)مت إجراؤه ابستخداـ ربليل بناءن على نتائج التحليل الذم

Modeling)  طالبنا مستجيبنا لبلشتباه يف تعرضهم  ُْٓ، من االستبياف ادلوزع على
الضطراب نفسي يف تعلم اللغة العربية بسبب عدـ فعالية الطبلب يف تقسيم كقتهم ، 

 ؽلكن استخبلص االستنتاجات كاالقًتاحات على النحو التارل:
 التنموم تبت الباحثة يف فصل الثاين ذات صلة على نفسيةكما ك

(Developmental psychology)االجتماعي ,نفسية (Social Psychology),نفسية 
,  (PersonalityPsychology) الرخصية ,نفسية (Educational Psychology)الًتبوم
  (.Environmental Psychology)البيئي نفسية

م إذل إدراؾ ىو شيء ًنتج عن تفاعل الفرد مع البيئة، شلا يؤد نفسية الضغوت التعلم 
، الناشئة عن مواقف تنرأ يف النظم البيولوجية كالنفسية كاالجتماعية ادلسافة بُت ادلطلبة

 للفرد.
برًنمج اخلاص عند تعلم اللغة العربية يف  طلبةىناؾ أربعة عوامل تؤثر على نفسية ال

 .تعليم اللغو العربية
 التعليمية لالوسائ -ُ
 لدعم الكفاءات كفقا جملاالهتا برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةأعلية  -ِ
 اخللفية ادلدرسية -ّ
 طلبةالنفسية لدل ال -ْ

برًنمج  م يف تعلم اللغة العربية يفطلبةلذلك ىناؾ شك يف أف سبب علم النفس ال
أييت من ية ماالنج احلكوم امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلميةجب اخلاص تعليم اللغو العربية

 .ربعةىذه العوامل ا
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 التوصيات  . ب
ا على نتائج البحث ك التطوير, ىناؾ التوصيات من الباحثة على قراء ىذا اعتماد

برًنمج اخلاص ك على معلم  برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربيةالبحث عامة ك على الطلبة 
 خاصة, منها: احلكومية ماالنج ةامعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلميجب تعليم اللغو العربية

 طلبةيقسم كقتو كأفكاره حىت يتمكن من القياـ أبنرطة كاألحسن لطلبة عن  .ُ
برًنمج اخلاص تعليم جدد يف ماالنغ ، كخاصة يف إجراء زلاضرات منتظمة ك 

على عدـ التقليل من كل مهمة معينة، كاالستماع إذل  طلبة. ضلث الاللغو العربية
كاحلصوؿ على أسلوب حياة صحي. ال تنسى  دركس الصف بركل جيد

شلارسة الرايضة، خذ الوقت الكايف للتخلص من ادللل، أخرب األشخاص 
على أقصى  طلبةادلوثوقُت ابدلركبلت اليت تواجههم. كابلتارل سيحصل ال

برًنمج النتائج دكف مواجهة االضطراابت النفسية يف تعلم اللغة العربية يف 
 .بيةاخلاص تعليم اللغو العر 

 :من الزايدة ىي طلبةادلراحل اليت غلب على ادلعلم ازباذىا دلنع سيكولوجية تعلم ال .ِ
 طلبةغلب على ادلعلم إعطاء انطباع أكؿ جيد لل (ُ
حىت يتمكن ادلعلم من ربديد  طلبةغلب أف يفهم ادلعلم خلفية كشخصية ال (ِ

خلق اسًتاتيجيات التعلم كأساليب التعلم ككسائل التعلم ادلناسبة. من أجل 
 متحمسُت للتعلم. طلبةجو تعليمي لطيف ، كليس شلبلن كجعل ال

 عدـ نسياف فتح كإغبلؽ التعلم ابلصبلة من أجل التأمل الذايت (ّ
النرطُت كاحملقُت يف اإلجابة على  طلبةال تنس إعطاء التقدير أك اجلوائز لل (ْ

 األسئلة
 إجراء اختبار أك امتحاف يومي على شكل لعبة (ٓ
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 اناقرتاحات . ج
على نتائج الدراسات السابقة ، طلب الباحثوف من ابحثُت آخرين تطوير ىذا بناءن 

 برًنمج اخلاص تعليم اللغو العربية طلبةالبحث ، كدراسة أعمق حوؿ علم النفس لتعلم 
ألنو ال يزاؿ ىناؾ عدد قليل من  احلكومية ماالنج امعة موالًن مالك إبراىيم اإلسبلميةجب

من ربسُت جودة  ةقًتاحات ذلذا البحث حىت يتمكن الباحثالباحثُت، كتقدًن النقد كاال
 الكتابة يف الدراسات البلحقة.
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 بياًنت االستبانة عن ضغوط الطلبة
Tabulasi Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Kuesioner 

ُ :ِ :ّ :ْ :ٓ: 

 كلية ادلستجبُت
  األلئلة

تعلمية                      كسائل  (x1كسائل تعلمية )
(x2) 

كسائل تعلمية 
(x1) 

كسائل تعلمية 
(y1) 

 

ُ 

 
النف
لم 
ع

 

1 4 3 3 5 4 3 4 2 4 4 4 5 3 3 4 
 

ِ 
12345 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 3 2 3 2 

 
ّ 

1245 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 2 
 

ْ 
12345 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 3 

 
ٓ 

1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
 

ٔ 
1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 

 
ٕ 

1WhatsApp 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 
 

ع ٖ مل  ا ل ج ف  5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 145 س
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ٗ 
12345 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 

 
َُ 

12345 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 
 

ُُ 
1 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 

 
ُِ 

1245 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
 

ُّ 
1245 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

 
ُْ 

1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
 

ُٓ 
1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 2 4 4 

 
ُٔ 

15 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 1 3 3 
 

ُٕ 
134 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 

 
ُٖ 

1234 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 
 

ُٗ 
1 3 3 3 3 5 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 

 
َِ 

12345 4 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 5 
 

ُِ 
15 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

 
ع ِِ مل  ا ل ج ف  3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 س
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ِّ 
134 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

 
ِْ 

12345 4 4 3 4 4 4 4 1 1 1 1 3 4 3 4 
 

ِٓ 
1 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 

 
ِٔ 

14 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 
 

ِٕ 
1 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 5 5 

 
ِٖ 

14 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
 

ِٗ 
4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 

 
َّ 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

ُّ 
1245 5 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 

 
ِّ 

124 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 1 1 
 

ّّ 
134 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

 
ّْ 

1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 1 2 
 

ّٓ 
12345 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

 
ع ّٔ دل  ا ل ن ف  س

WHATSAPP 3 2 2 2 2 3 3  4 5 5 4 4 2 3 2  
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ّٕ 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 2 5  
ّٖ 134 2 3 5 5 2 4 3 5 5 4 2 5 1 2 1  
ّٗ 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 2 5  
َْ 134 2 3 5 5 2 4 3 5 5 4 2 5 2 1 1  
ُْ 4 3 4 4 5 2 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5  
ِْ 

صاد
القت

ا
 

 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3  
ّْ Buku, WA, Google 

Classroom 
2 3 3 2 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2  

ْْ 124 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4  
ْٓ 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3  
ْٔ 145 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 4  
ْٕ 14whatsapp 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4  
ْٖ 14 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 3 3  
ْٗ 14 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3  
ا َٓ ال ق ت ص ا   3 2 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 145 د
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ُٓ 12345 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 2 3 2  
ِٓ 145 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 3 4 4 4  
ّٓ 14 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2  
ْٓ 12 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 4  
ٓٓ 13 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 4  
ٓٔ 13 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 4  
ٕٓ 1 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 4 5 2 5  
ٖٓ 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4  
ٓٗ 124 3 4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 4 2 4 2  
َٔ 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3  
ُٔ 1 4 3 5 4 4 4 5 2 2 2 3 5 4 4 5  
ِٔ 15 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4  
ّٔ 14 3 3 3 5 4 2 5 4 5 5 5 2 1 3 3  
ا ْٔ ال ق ت ص ا   5 4 4 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 1 د



34 
 

ٔٓ 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 5 3 5  
ٔٔ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3  
ٕٔ 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
ٖٔ 1 3 2 2 4 4 4 5 1 5 2 5 2 2 2 5  
ٔٗ 1 3 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 4  
َٕ 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 2 4  
ُٕ 15 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 2 4  
ِٕ 15 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 5  
ّٕ 15 NASEHAT MOTIVASI 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 3 3 3 3  
ْٕ 15 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4  
ٕٓ 145 3 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 1 4 3  
ٕٔ 1 4 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3  
ٕٕ 1234 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3  
ا ٖٕ ال ق ت ص ا   3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1234 د



35 
 

ٕٗ 134 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4  
َٖ 12345 4 4 3 4 4 4 4 1 1 1 1 3 4 3 4  
ُٖ 12 3 3 4 5 5 3 5 1 4 3 3 4 4 3 4  
ِٖ 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4  
ّٖ 12345 3 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5  
ْٖ 

ـو 
العل

جيا
ولو

تكن
 

123 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3  
ْٖ 124 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4  
ٖٔ 1245 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
ٖٕ 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 5  
ٖٖ 1234 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 1 3 1  
ٖٗ 1245 4 4 4 3 3 3 4 4 4 1 2 4 2 4 1  
َٗ 12345 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4  
ُٗ 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 3 2 2  
ا ِٗ ل ع ل ك  ـ  ت ك ن ك  ل ك  ج  اي

1 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3  
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ّٗ 1 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2  
ْٗ 145 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2  
ٗٓ 12345 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4  
ٗٔ 125 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 4 3  
ٕٗ 125 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3  
ٖٗ 125 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3  
ٗٗ 1 3 2 2 4 2 3 5 5 5 3 3 3 2 1 3  

ََُ 14 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 5 4  
َُُ 12345 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1  
َُِ 12 3 3 4 5 5 3 5 1 4 3 3 4 4 3 4  
َُّ 12345 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4  
َُْ 1 2 3 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3  
َُٓ Zoom dan Google 

classroom 
3 2 4 1 2 3 4 1 2 2 4 2 4 3 5  

ا َُٔ ل ع ل ك  ـ  ت ك ن ك  ل ك  ج  اي

2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 1 3  



37 
 

َُٕ 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4  
َُٖ  2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3  
َُٗ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3  
َُُ 123 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2  
ُُُ 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4  
ُُِ 14 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2  
ُُّ 12 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 5 3 5  
ُُْ 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 2 3 3  
ُُٓ 15 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4  
ُُٔ 135 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 5  
ُُٕ 1 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3  
ُُٖ 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3  
ُُٗ 135 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 2 3 3  
ا َُِ ل ع ل ك  ـ  ت ك ن ك  ل ك  ج  اي

1 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 2  



33 
 

ُُِ 12345 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2  
ُِِ 125 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3  
ُِّ 12 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 4 3 5 4  
ُِْ 14 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4  
ُِٓ 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2  
ُِٔ 12345 3 4 4 3 2 4 5 4 4 4 3 4 2 2 4  
ُِٕ 12345 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 4  
ُِٖ 1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5  
ُِٗ Buku, audio 

,gambar 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4  

َُّ 15 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 2 4  
ُُّ 12345 4 3 3 4 3 3 3 5 4 3 5 4 2 3 1  
ُِّ 35 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 2  
ُّّ 135 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3  
ا ُّْ ل ع ل ك  ـ  ت ك ن ك  ل ك  ج  اي

125 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 1 5  



3, 
 

ُّٓ 2 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 5 1 5  
ُّٔ 125 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 2 5 1  
ُّٕ 123 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 2  
ُّٖ 145 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5  
ُّٗ 1234 5 5 5 3 2 3 5 5 5 3 4 3 2 4 4  
َُْ 145 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3  
ُُْ 1 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 1 5  
ُِْ 15 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2  
ُّْ 125 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 2 2 3  
ُْْ HP 3 3 3 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 3 3  
ُْٓ 1234 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3  
ُْٔ 125 4 5 5 4 3 3 5 3 3 1 1 4 3 3 5  
ُْٕ 14 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3  
 تكنولوجياالعلـو  ُْٖ

2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
 



,, 
 

ُْٗ 
1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 5 

 
َُٓ 

1 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 
 

Uji Validitas                  
Uji Reliable                 

 


