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 إهداء
 

 :إلى الرسالة هذه أهدي
 

 ستي بنت محبوبة والفاضلة  معطيأبي وأمي المحبوبين الفاضل 
 أعطياني رحمتهما وأنفقا لحياتي ودراستي حتى اآلن و  ربياني صغيرا ناللذي

  ايديهم على تلقيت لذينا األولين لمعلميناو 
  والوفاء الصدق مبادئ أول

 ني أحسن التربية اوأدب
 والتأديب.

 

  ،ومحمد رفعي مسلمرجال مسلم  محمد إخواني إلىو 
 ولزوجتي واألوالد المستقبلي   تي روضة الجنة ورزقنا عائشة خير النساء،اخو أوإلى 
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 مستخلص البحث
معهد االمين الحرمين ب أثر الذكاء العاطفي والثقة بالنفس في تحصيل تعلم اللغة العربية. 1027 رضا مسلممحمد 

، رسالة الماجستير، قسم تعليم اللغة العربية، الدراسات العليا جامعة موالنا جاوي الشرقي مادورا بانقسم
( األستاذ 7، دانيال حلمي( األستاذ الدكتور 1المشرف:  .قماالنمالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 .عون الرفيقالدكتور 
 العربيةالثقة بالنفس، تحصيل تعلم اللغة ، الذكاء العاطفي الكلمات المفتاحية:

والذكاء العاطفي أيضا يلعب دورا مهما في العملية الذكاء العاطفي يلعب دورا مهما في الحياة اإلنسانية، 
التعليمية، الطالب الذي يملك الذكاء العاطفي لديه الثقة بالنفس، وهو يستطيع أن يمارس لغته بدون الحياء 

مح له الثقة بالنفس هي إدراك الفرد لخصائصه وممّيزاته ويسامل التي تغلب التحصيل، والخوف ألنه يغلب العو 
حصل على الطالب الذي يستوعب المهارات اللغوية سيو بأن يثق بنفسه ويتعامل بفعالية مع المواقف المختلفة، 

التحصيل الدراسي المرتفع، واستيعاب المهارات حصل من الثقة بالنفس والذكاء العاطفي أي أثر منهما ألن 
لديهم  مين الحرميناأل ولكن طالب المعهدرفع شجاعته في العملية التعليمية، يستطيع أن يدير شعوره ويالطالب 

خلفية الحياة والبيئة المختلفة قبل دخول إلى المعهد، وهذا يؤثر إلى ذواتهم وذكائهم لنيل تحصيل الدراسي، ومن 
 عالقاتهمية و قة بالنفس وتحصيل تعلم اللغة العربهذه الخلفية أراد الباحث أن يبحث كيف درجة ذكاء العاطفي والث

 .بمعهد األمين الحرمين
كذلك لمعرفة و الذكاء العاطفي والثقة بالنفس وتحصيل تعلم اللغة العربية ف هذا البحث لمعرفة درجة اوأما أهد

 الب في برنامج العربية.طنفس في تحصيل تعلم اللغة العربية، وحدد الباحث العينة كل أثر الذكاء العاطفي والثقة بال
 Associative) بوصف الترابطية السببية المسحيةالدراسة مدخل ب يمالك البحث منهجستخدم هذا البحث ا

Causal) ،الدراسات الترابط أو العالقة المتعدد للبرسين ولتحليله باستخدام (Pearson) . ولجمع البيانات
دأ المالحظة والمقابلة والوثائق، فأما الخطوات لتحليل البيانات تبو  االستبانة المطلوبة استخدم الباحث أسلوب

 باستخدامات البيان وتحليلها متغيراتكل   يانات، وعرض البوإعطاء النتيجة لها، االستبانة من جمع البيانات
 .الدراسات الترابط

 87حصل إلى المتوسط معهد اآلمين الحرمين درجة الذكاء العاطفي في ( أن 1فنتائج من هذا البحث وهي: 
حصل إلى المتوسط معهد اآلمين الحرمين في  درجة الثقة بالنفسأن ( 7وحصلت إلى النتيجة بالدرجة جيد. 

معهد اآلمين الحرمين في  درجة تحصيل تعلم اللغة العربيةأن ( 0 .وحصلت إلى النتيجة بالدرجة جيد 87،04
( 1Xالذكاء العاطفي )أن وجود عالقة بين  (4 .وحصلت إلى النتيجة بالدرجة جيد 25،50حصل إلى المتوسط 

أن وجود  (5. %1وtabelr " 5%"أكبر من جدولو  0،400تدل على الداللة ( Y) اللغة العربيةفي تحصيل تعلم 
 "من جدولأكبر و  0،024 تدل على الداللة( Y) في تحصيل تعلم اللغة العربية( 2X)عالقة بين الثقة بالنفس 

tabelr" 5%أن وجود عالقة المتعددة بين بين الذكاء العاطفي ( 0. %1و(1X ) والثقة بالنفس(2X ) في تحصيل
 .%1وtabelr " 5%"أكبر من جدولو  0،404تدل على الداللة ( Y) تعلم اللغة العربية
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ABSTRAK 

 

Mohammad Ridlo Muslim, 2017. Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Percaya Diri Dalam 

Hasil Belajar Bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Amin Al-Haromain Sampang 

Madura Jawa Timur, Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Pasca 

Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 

(1) Dr. Danial Hilmi, M.Pd. (2) H. Aunur Rofiq, Lc. M.ag, P.hD.  

 

Kata Kunci: Kecerdasan Emosi, Percaya Diri, Hasil Belajar Bahasa Arab 

Kecerdasan Emosi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, 

Kecerdasan Emosi juga mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, Siswa 

yang mempunyai Kecerdasan Emosi pasti mempunyai Kepercayaan Diri, Siswa akan dapat 

mempraktekkan Bahasa tanpa merasa malu dan takut karena dia dapat mengalahkan faktor-

faktor yang dapat menyebabkan menurunnya Prestasi, Kepercayaan Diri adalah kesadaran 

seseorang akan karakteristik dan kelebihannya yang menyebabkan dia memiliki 

Kepercayaan Diri serta dapat berinteraksi secara efektif terhadap individu yang berbeda-

beda, seorang siswa yang memiliki keterampilan berbahasa akan memperoleh prestasi 

belajar yang tinggi, adapun pemerolehan keterampilan berbahasa diperoleh dari 

Kepercayaan Diri dan Kecerdasan Emosi atau bisa dikatakan pengaruh dari keduanya, 

karena dengannya seorang siswa dapat mengelola perasaannya serta meningkatkan 

keberaniannya dalam proses pembelajaran, akan tetapi santri Pondok Pesantren memiliki 

latar belakang serta lingkungan hidup yang berbeda, hal ini tentu saja mempengaruhi 

pribadi serta kecerdasan mereka dalam memperoleh prestasi belajar, berdasarkan latar 

belakang inilah peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat Kecerdasan Emosi dan 

Kepercayaan Diri serta Prestasi Belajar Bahasa Arab santri pondok Pesantren Al-Amin Al-

Haromain beserta korelasi daripadanya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Kecerdasan Emosi dan 

Kepercayaan Diri dan Prestasi Belajar Bahasa Arab serta untuk mengetahui pengaruh 

Kecerdasan Emosi dan Kepercayaan Diri dalam Prestasi Belajar Bahasa Arab, dan peniliti 

membatasi sampel penelitian hanya pada siswa yang mengikuti program Bahasa Arab. 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kuantitatif dengan pendekatan 

survey yang bersifat Asosiatif Kausal, adapun untuk analisisnya menggunakan Studi 

Korelasi ganda Pearson. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti 

menggunakan metode Angket, observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah analisis 

data dimulai dengan mengumpulkan data angket dan memberikan skor nilai, dan penyajian 

data seluruh variabel data selanjutnya data dianalisis menggunakan studi Korelasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Tingkat Kecerdasan Emosi Santri Pondok 

Pesantren Al-Amin Al-Haromain terletak pada rata-rata 82 dan menunjukkan nilai “Baik”. 

2) Tingkat Kepercayaan Diri Santri Pondok Pesantren Al-Amin Al-Haromain terletak pada 

rata-rata 82,04 dan menunjukkan nilai “Baik”. 3) Tingkat Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Santri Pondok Pesantren Al-Amin Al-Haromain terletak pada rata-rata 79,50 dan 

menunjukkan nilai “Baik”. 4) Terdapat hubungan antara Kecerdasan Emosi (X1) dalam 

prestasi belajar Bahasa Arab (Y) menunjukkan hasil korelasi sebesar 0,436 dan lebih besar 

daripada rtabel pada taraf kesalahan 5% dan 1%. 5) Terdapat hubungan antara Kepercayaan 

Diri (X2) dalam prestasi belajar Bahasa Arab (Y) menunjukkan hasil korelasi sebesar 0,374 

dan lebih besar daripada rtabel pada taraf kesalahan 5% dan 1%. 6) Terdapat hubungan antara 

Kecerdasan Emosi (X1) dan Kepercayaan Diri (X2) dalam prestasi belajar Bahasa Arab (Y) 

menunjukkan hasil korelasi sebesar 0,464 dan lebih besar daripada rtabel pada taraf 

kesalahan 5% dan 1%.  
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ABSTRACT 

 

Mohammad Ridlo Muslim, 2017. The Influence of Emotional Intelligence and Self-

Confidence in Achievement of Learning Arabic at Islamic Boarding School Al-

Amin Al-Haromain of Sampang Madura East Java, Thesis, Department of Arabic 

Language, Post-Graduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 

Malang. Counselor (1) Dr. Danial Hilmi, M.Pd. (2) H. Aunur Rofiq, Lc. M.ag, 

P.hD. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Self-Confidence, Achievement of Learning Arabic 

Emotional Intelligence had an important role in human life, Emotional Intelligence 

also had an important role in the learning process, Students who had Emotional Intelligence 

must have Self Confidence, Students practiced the Language without feeling shy and afraid 

because he defeated the factors that can cause the decline an Achievement, Self Confidence 

was a person's awareness of his characteristics and advantages that cause him to have self 

confidence and can interacted effectively to different individuals, a student who had 

language skills gained high learning achievement, while the acquisition of language skills 

obtained from Self Confidence And Emotional Intelligence or can be said the influence of 

Two variables, because of it a student managed his feelings and increase his bravery in the 

learning process, but students of Islamic Boarding School Had a different background and 

Environment of life, it was affected their personal and intelligences in obtaining learning 

achievement, based on this background researchers wanted to know the level of Emotional 

Intelligence and Self Confidence and Achievement of Learning Arabic students of Islamic 

Boarding School Al-Amin Al-Haromain with the correlation of them. 

The purpose of this study was to determine the level of Emotional Intelligence and 

Self Confidence and Achievement Learning Arabic and to determine the Influence of 

Emotional Intelligence and Self Confidence in Achievement Learning Arabic, And 

researcher only taking a sample for this research from students who joined in Arabic 

Program. 

This research used Quantitative Research method with survey approach of 

Assosiative Causal, as for the analysis using multiple Correlation Study of Pearson. To 

collect the required data, the researcher used the method of Questionnaire, observation, 

interview and documentation, the data analysis step began by collecting the questionnaire 

data and giving score of it, and the data presentation of variables and was analyzed using 

multiple correlation study. 

The results of this study show: 1) Emotional Intelligence Levels of  Islamic 

Boarding Scholl Al-Amin Al-Haromain lied at an average of 82 and shows a "Good" value. 

2) The Level of Self Confidence of  Islamic Boarding Scholl Al-Amin Al-Haromain lied 

at an average of 82.04 and shows a "Good" value. 3) Achievement Level of Arabic 

Language Learning Islamic Boarding Scholl Al-Amin Al-Haromain was located at an 

average of 79.50 and showed of the "Good" value. 4) There was a correlation between 

Emotional Intelligence (X1) in achievement of learning Arabic (Y) showed correlation 

result of 0,436 and bigger than rtabel at error level 5% and 1%. 5) There was a correlation 

between Self Confidence (X2) in achievement of learning Arabic (Y) showed correlation 

result of 0.374 and bigger than rtabel at error level of 5% and 1%. 6) There was a relationship 

between Emotional Intelligence (X1) and Self Confidence (X2) in achievement of learning 

Arabic (Y) showed correlation result of 0.464 and bigger than rtabel at 5% and 1% error 

level.  
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 الشكر والتقدير
نعوذ بالله ونستغفره، و  ونستعينهإن الحمد لله، نحمده  بسم الله الرحمن الرحيم،

ادي ، ومن يضلل فال هيئات أعمالنا من يهده الله فال مضل لهمن سمن شرور أنفسنا، و 
  ال اله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد.له، أشهد أن 

العلمي تحت  كتابة هذا البحث  من فبعناية الله وتوفيقه وبإذنه قد انتهى الباحث
معهد ب أثر الذكاء العاطفي والثقة بالنفس في تحصيل تعلم اللغة العربية الموضوع "

علمي ال هذا البحث مع الرجاء ليكون " جاوي الشرقي مادوراسمبانق األمين الحرمين 
ة والطالبات والمهتمين باللغة العربية، ولن أصل إلى هذه النهاي نافعا لي ولجميع الطالب

إال بفضله عز وجل، وكل من ساعدني وأعانني بالمساعدات الكثيرة وأرشدني بالتوجيهات 
 إلى:القيمة، فبهذا الواقع ينبغي لي تقديم الشكر والتقدير 

نا عة موالالدكتور الحاج موجيا راهرجو، الماجستير مدير جام األستاذالفاضل  .1
  .نقبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالمالك إ

 ، الماجستير مدير الدراسة العليا بحر الدينالدكتور الحاج األستاذ  الفاضل .7
الفاضل الدكتور الحاج ولدانا ورغاديناتا الماجستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية   .0

 .قراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنإبكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 
ون ع، بصفته المشرف األول. والدكتور دانيال حلمي الماجستيرالدكتور  الفاضل  .4

اه وأشرف ها الباحث وأرشدبصفته المشرف الثاني، اللذان وجّ  الرفيق الماجستير
  عليه بكل اهتمام وصبر وحكمة في كتابة هذه الرسالة.

 
ربية  والتقدير إلى المعلمين في قسم تعليم اللغة العكما يتقدم الباحث بكل الشكر 

هم من . فلبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنقكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إ
الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم والمعارف والتشجيع وجزاهم الله 

 عني خير الجزاء.



 ل
 

لة ومثابة، وتكون رسالة الماجستير هذه نافعة سأل الله أن تكون أعمالهم مقبو او 
 ومفيدة للعباد والبالد، آمين. 

 
 

 م.7012 مايو 10، قماالن      
 الباحث،

 
 

  رضا مسلم محمد
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 المقدمة .أ

أشار جولمان إلى الذكاء العاطفي يلعب دورا مهما في الحياة اإلنسانية، كما 
فقط في نجاح الفرد في  (%02)أن الذكاء العام يسهم على أعلى تقدير بنسبة 

وتؤكد (، %02)حياته، بينما تسهم العوامل االخرى وأهمها الذكاء العاطفي بنسبة 
 ستيرنبرج(، 3882)ماير وسالوفي (، 3801)ذلك نتائج دراسات قام بها جاردنر 

 ،%32 ،%4)حيث اتضح أن الذكاء العام يسهم بنسب تتأرجح ما بين (، 3881)

 3.عوامل العاطفيةال، بينما تعزى النسب المتبقية إلى من تباين أداء الفرد (02%
إلدارة العواطف الشخصية، وتصنف الذكاء العاطفي يشير إلى القدرات 

فرح، والحب، والنعمة، والحياء. ، والخوف، والوالغضبعلى الحزن،  العواطف
وألجل توجيه الدوافع تستخدم صحيحا إلى نفس الشخصية وغيرها، كان خمس 
 مؤشرات تدّل على درجة الذكاء العاطفي للشخص. فقد أشار جولمان

(Goleman) الوعي بالذات -3هي: أن مجاالت الذكاء العاطفي خمسة عوامل ف
(Self Awareness )0- إدارة االنفعاالت(Managing Emotions )1- دافعية الذات
(Self Motivation )4- التعاطف(Empathy )2- المهارات االجتماعية(Social 

Skills.)0  

                                                 

والتحصيل الدراسي لطلبات  االبتكاريوالتفكير  االنفعاليعبد النبي، العالقات التفاعلية بين الذكاء  محسن3 
 .313، ص. 312-300: 0223، 31(1، ع)مجلة البحوث النفسية والتربوية بجامعة المنوفيةالجامعيات السعوديات، 

، ترجمة: كفافي عالء، صفاء األعسر )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر الذكاء الوجداني بام روبنس، جان سكوت،0 
 .10-16(، ص 0222 والتوزيع،
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الشخص الذي يستوعب عن  لدىمجاالت الذكاء العاطفي تكون المؤشرات و 
 االستبانةمقياسها بوسائل  عرفة درجة الذكاء العاطفي تستطيعالقدرة العاطفية، ولم

 لقياس درجة الذكاء.          االستبانة أو التقويم. وفي هذا البحث يستعمل الباحث وسيلة
والذكاء العاطفي أيضا يلعب دورا مهما في العملية التعليمية، الطالب الذي 

النفس، وهو يستطيع أن يمارس لغته بدون بثقة اليملك الذكاء العاطفي لديه 
أن  في بحثه كد سعودويؤ  ،التي تغلب التحصيلامل ألنه يغلب العو  الحياء والخوف

على كثير من الجوانب التي تعيق  الثقة بالنفس تلعب دورا بارزا في التغلب
التحصيل، وتساعد على رفع كفاءة الطالب، وتقوده إلى بذل جهد أكبر في 

لذلك أن الثقة بالنفس تدفع الطالب لرفع كفاءته وقدرته لنيل التحصيل  1تحصيله.

 الدراسي.
وقدرته  ومهارته( بأنها إدراك الفرد لكفاءته Shraugerشروجر ) الثقة بالنفس عندو 

يعني أن الثقة بالنفس هي إدراك و  4قف المختلفة.اعلى التعامل بفعالية مع المو 
قف انفسه ويتعامل بفعالية مع المو بالفرد لخصائصه وممّيزاته ويسمح له بأن يثق 

 المختلفة.
بالل نجمة قد ركز على خمسة إن عوامل أو مقومات الثقة بالنفس عند 

( 4( المقومات الوجدانية 1( المقومات العقلية 0( المقومات الجسمية 3جوانب: 
قة هي الطريالمقومات  وهذه 2.االقتصادية( المقومات 2المقومات االجتماعية 

 مع األخرين.إلدراك قدراته وكفاءته على التعامل لنيل الثقة بالنفس لدى الفرد 

                                                 
سعود بن شايش العنزي، الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عينة من الطالب المتفوقين دراسيا والعاديين في المرحلة 1

  .2(، ص. 0221)مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  رالماجستيالمتوسطة بمدينة عرعر، رسالة 
بين الشباب الجامعي، دراسات في بعض الخصائص النفسية المرتبطة بالعزلة االجتماعية عادل،  محمد عبد الله4

  . 386(، ص. 0222)القاهرة: دار الرشاد:  الصحة النفسية

الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب الجامعة )دراسة ميدانية على عينة من طالب بالل نجمة، "2 
 .16(، ص. 0234الجامعة مولود معمري،  :تيزي وزو) رالماجستي، رسالة الجزائر(-بجامعة تيزي وزو-تامدة-القطب الجامعي
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( القدرة على االعتماد 3وأما مؤشرات الثقة بالنفس عند الوشيلي وداد هي: 
( 4( مواجهة المشكالت 1( الحكم السليم على المواقف واألشياء 0النفس 

وهذه  1( العزم واإلرادة إلى جانب الشجاعة.2والتوصل إلى حلول مناسبة لها 
الذكاء العاطفي و  شرات لمعرفة مظاهر عالمات الثقة بالنفس لدى الفرد.بعض مؤ 

تحصيل الدراسي لدى الطالب في الوالثقة بالنفس يكونان بعض المكونات في 
نتيجة بحثه  بعضنتائج بحثه أن من بالل نجمة في  توصلكما  عملية تعليمية،ال
حصل إلى قيمة معامل وجود العالقة بين الذكاء الوجداني والثقة بالنفس ظهر ت

 (.α=2،23( عند مستوى الداللة )2،146االرتباط بيرسون )ر=
نفس ودافع بين الثقة بال ةارتباطيونظرة من نتيجة بحث سعود أن وجود العالقة 

في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر. ولمعرفة نتيجة البحث اإلنجاز لدى عينة 
 الكامل انظر إلى الدراسات السابقة.

ن كانت العالقة عمر فاروق في مقالته إ مجال الذكاء العاطفي يعرففي و 
االيجابية بين الذكاء العاطفي وكفاءة اللغة لدى الطالب، ويعرف أن الذكاء 

 على أساس تقويم المهارات العاطفي يوّفق على كفاءة الطالب في االنجليزية
كفاءة االيجابية بين الذكاء العاطفي و  عالقةال، ومن نتائج بحثه تدل على ربعاأل

  6كفاءة لغة الطالب.  فييؤثر أيضا  ب الذكاء العاطفياللغة لدى الطال
 الرتفاعالعاطفي مهم  الذكاءأسنى أندرياني في مقالتها، أن  ترى أيضاو 

سلوك الطالب في  يؤثر، ومن نتائج بحثها أن الذكاء العاطفي الدراسي تحصيلال
  0.تحصيل الطالب في المواد التعليمية الرتفاع

                                                 
الوشيلي وداد، الثقة بالنفس وبعض السمات الشخصية لدى عينة من الطلبات المتفوقات دراسيا والعاديات في 1

  .34(، ص.0226)مكة المكرمة: جامعة أم القرى:  رالماجستيبمكة المكرمة، رسالة  الثانويةالمرحلة 
7Muhammad Umar Faruq,  “Emotional Intelligence and Language Competence: A Case 

Study of the English Language Learners at Taif University English Language Centre”, Studies in 

Literature and Language, Vol 8(1), (2014), hlm: 6.    
8Asna Andriani, Kecerdasan Emosi Dalam Peningkatan Prestasi Belajar , Edukasi,  Vol 

2(1), Juni, 2014: 459-472, hlm. 2.  
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 تحصيل الدراسيالالطالب الذي يستوعب المهارات اللغوية سيحصل على 
أي أثر الذكاء العاطفي الثقة بالنفس و  ستيعاب المهارات حصل منالمرتفع، وا

 في العملية التعليمية.ويرفع شجاعته ألن الطالب يستطيع أن يدير شعوره  مامنه
تحصيل الدراسي لدى طالب، أما الالذكاء العاطفي يلعب دورا مهما في و 

 عليها هو النتائج التي حصل اإلندونيسيةالكبير المعجم  فيالتحصيل تعريف 
تدل المادة الدراسي و  فيتطور تيعني القدرة أو المهارة التي  التحصيل الطالب،

  8على النتائج من المعلم.
 (Benyamin Bloomبنيامين بلوم )لقياس التحصيل الدراسي عند وأما المؤشرات 

( 1 ةيوجدان( القدرة ال0 ة( القدرة المعرفي3 32على حد الكبير نظرة من ثالثة أوجه:
ولكن في هذا البالد، العملية  ، انظر بيانها في الفصل الثاني.ةالقدرة الحركي
تكتب في الكتب أو  مي في المدارسيتحصيل الدراسي األكادالالتقويمية في 

وفيه يستطيع أن يعرف إلى مدى حصول  الكشف يسمى بكشف الدرجات
ؤكد الدراسي طالب، هل هو ينجح أو مردود في المادة التعليمية، وهذا القول ي

عن التي اعطي المدرس  ةهو النتائج النهائي سومادي في أسنى أن كشف الدرجات
 33.وقت معينعند الطالب في  تحصيل الدراسيالالتقدم أو 

ليس متساويا لكل  ينطالب الناجحالتحصيل الدراسي لدى الوأما المعايير في 
ذاتية، أو معايير  خصوصية، ألن لكل المؤسسات ةالمدارس أو المؤسسات التربوي

 فيمدرس التخذها ة والقرارات التي يعليها المؤسسات التربوي توالمعايير التي بني
نتائج التقويم، لذلك في هذا البحث سوف يأخذ الباحث النتائج من كشف 

 هذه النتيجة التي قرر المعهد.و  62الطالب على نتيجة أعلى من  اتالدرج

                                                 
9 Penyusun kamus pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka : 1997) hlm. 787. 
10Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cet. Ke-10 (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 22.  
11 Asna Andriani, hlm. 8. 
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والثقة  مة بين الذكاء العاطفيهناك عالقة مه هذا الواقع وجد فكرة أنومن 
تعلم اللغة العربية، ألن في التعلم وجب على الطالب أن والتحصيل في  بالنفس

والثقة  والذكاء العاطفي لى النتيجة المرتفعةلحصول عل المهارات أربعيستوعب 
 الباحث فافترضومن ذلك الواقع ، سلوك طالب لنيل المهارات على انيؤثر  النفس

اللغة  الذي يعّلم فيه المعهد فيطالب اللدى دراسي اليبحث عن التحصيل  أن
في تحصيل  الثقة النفسو  الذكاء العاطفي أثر عن بحثي ان الباحث عزمالعربية، و 

 تعلم اللغة العربية.
علم ا تفيه ألن، ةالسابق ةهر اظالوفق إلى تي المؤسسات التربوية الت ىإحد هناك

تحصيل الدراسي لدى الاللغة العربية وهذا من بعض خصائص هذا المعهد، وأما 
والباحث يرى من الكأس  ،مالحظة األولى حول المعهدالطالب المعهد نظرة من 

 لةادجلمواالخطابة  بقاتمسامظهر أن طالب المعهد يكونون فائزين في بعض ال
قراءة الكتب التراث على مستوى القرية والمنطقية وبين المعاهد، وهذا بالعربية و 

 .ةهد في اللغة العربة جيددليل أن كفاءة الطالب المع
نظرة على مالحظة األولى أن  والثقة بالنفس وأما من ناحية الذكاء العاطفي

فهي  والثقة بالنفس طالب المعهد لديهم المؤشرات عن مجاالت الذكاء العاطفي
 الوعي بالذاتي نظرة من جهدهم في العملية التعليمية وثقة النفس للممارسة العربية

باللغة المدروسة، بالخوف والحياء عند يتكلم أمام الفصل  نيشعرو ال  والطالب
الحزن والكسل  وأالفرح بيستطيعون أن يديرون عواطفهم حين يشعرون  والطالب

مشاعرهم، والطالب يستطيعون أن اعطاء  نال يتبعو  والغضب ولكن الطالب
الواقع  وهذابة في التعلم و الدوافع النفسية حين يشعرون عن الكسل ويشعرون بالصع

في العملية التعليمية بوسيلة كشف الحضور، والطالب  اليومي اشتراكهمنظرة من 
وأصحابهم والضيوف وغيرها ويتكلمون بالكالم  ةعندهم حسن الخلق إلى األساتذ
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والمهارات والثقة بالنفس المعروف وهذه الصفة من مجاالت التعاطف 
 . االجتماعية

 
 أسئلة البحث .ب

العاطفي والثقة بالنفس  أثر الذكاء" قضايا الباحث قدمي البحث خلفية على بناء
 ."سمبانق مادورافي معهد األمين الحرمين  تعلم اللغة العربية في تحصيل

 :يالتال ماك البحث في األسئلة ركزي البحث هذا ليفأت في الباحث لتسهيل
 ؟سمبانق مادورامعهد األمين الحرمين ال طالبلدى  الذكاء العاطفيما درجة  -3

 ؟سمبانق مادورااألمين الحرمين المعهد  طالبلدى  الثقة بالنفسما درجة  -0

 ؟سمبانق مادورافي معهد األمين الحرمين  العربية تحصيل تعلم اللغة درجةما  -1

في معهد  العربية تعلم اللغة تحصيلو  الذكاء العاطفيبين درجة  تأثيرهناك هل  -4
 ؟سمبانق مادورااألمين الحرمين 

في معهد  العربية تعلم اللغة تحصيلو  الثقة بالنفسبين درجة تأثير هناك هل  -2
 ؟مادورا سمبانقاألمين الحرمين 

 تعلم اللغة تحصيل الذكاء العاطفي والثقة بالنفس فيهل هناك تأثير بين درجة  -1
 في معهد األمين الحرمين سمبانق مادورا؟ العربية

 أهداف البحث .ج
 :اآلتية األمورعن  الباحث هدفي السابقة بحث قضاياى لإ نظرة

 مادورا سمبانقفي معهد األمين الحرمين  الذكاء العاطفيدرجة  لمعرفة -3

 مادورا سمبانقفي معهد األمين الحرمين  الثقة بالنفسدرجة  لمعرفة -0

 سمبانق مادورافي معهد األمين الحرمين اللغة العربية  تعلم تحصيلدرجة لمعرفة  -1

في معهد األمين  العربية تحصيل تعلم اللغةو  العاطفيالذكاء أثر درجة معرفة ل -4
 سمبانق مادوراالحرمين 
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في معهد األمين  العربية تعلم اللغة تحصيلو  الثقة بالنفسأثر درجة و معرفة ل -2
 الحرمين 

تحصيل تعلم اللغة العربية  الذكاء العاطفي والثقة بالنفس فير بين درجة لمعرفة أث -1
 سمبانق مادوراهد األمين الحرمين في مع

 

 فوائد البحث .د
 :اآلتية والمنافع الفوائدالباحث بحصول  أملتي البحث هذابو 

 للباحث:
 وتحصيل التعلم  والثقة بالنفس الذكاء العاطفير و ماألزيادة العلوم خاصة ب -3

 والثقة بالنفس لمعرفة صحة النظرية واألفكار عما يتعلق بالذكاء العاطفي -0
 وتحصيل 

 للمعهد:

لدى طالب المعهد في العملية  والثقة بالنفس الذكاء العاطفي االهتماملزيادة  -1
 التعليمية

 المؤسسات التربوية في تحصيل التعلملمسا عدة بعض المدارس و  -4

 تعليم اللغة العربية  فيإضافة إلى ترقية األنشطة التعليمية  -2

 للطالب:

 تحصيل التعلمعلى والطرائق إلعطاء المعلومات  -1

  والثقة بالنفس الذكاء العاطفي لالهتمامطالب الإلعطاء األفكار  -6

 تعلمهم فيحدثت  التيعن المسائل طالب اللمساعدة  -0

 

 فرضيات البحث .ه
 الذكاء العاطفي له تأثير في تحصيل تعلم اللغة العربية بمعهد األمين الحرمين -3
 الثقة بالنفس لها تأثير في تحصيل تعلم اللغة العربية بمعهد األمين الحرمين -0
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الذكاء العاطفي والثقة بالنفس لهما تأثير في تحصيل تعلم اللغة العربية بمعهد  -1
 األمين الحرمين

 
 السابقة الدراسات .و

حث أن هناك بعض البحوث وجد الباالبحوث العلمية  مطالعة عدد منوبعد 
 ث فيما يلي:و . وأما البحالذكاء العاطفيتعلم اللغة العربية و عما يتعلق بالسابقة 

 البحث بالل نجمة  -1

-تيزي وزو-رسالة بحثية لنيل شهادة الماجستير، بالجامعة مولود معمري
الجزائر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في قسم علم النفس تحت الموضوع 
"الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب الجامعة )دراسة ميدانية على 

الجزائر(" في سنة -بجامعة تيزي وزو-مدةتا-عينة من طالب القطب الجامعي
م، أنه يبحث عن العالقة بين الذكاء الوجداني والثقة بالنفس لدى الطلبة 0234

والثقة )الذكاء الوجداني  المتغيرينالجامعيين، وهو يفّرق بين أفراد العينة في 
 إنساني(.أو إلى نوع التخصص )علمي و  أنثى(ذكر و (، وإلى نوع الجنس )بالنفس

توجد العالقة بين الذكاء الوجداني والثقة بالنفس  -3كانت النتائج كما يلي: و 
( عند مستوى الداللة 2،146حصل إلى قيمة معامل االرتباط بيرسون )ر=

(α=2،23 )0-  توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في متغير الذكاء
توجد  -1اإلناث ( والفروق لصالح α=2،22الوجداني عند مستوى الداللة )

فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في متغير الثقة بالنفس عند مستوى 
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين -4( والفروق لصالح الذكور α=2،22الداللة )

الطلبة ذوي التخصص العلمي والطلبة ذوي التخصص اإلنساني في متغير الذكاء 
توجد فروق دالة إحصائيا بين  -2( α=2،22الوجداني عند المستوى الداللة )

الطلبة ذوي التخصص العلمي والطلبة ذوي التخصص اإلنساني في متغير الثقة 
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( والفرق لصالح الطلبة ذوي التخصص α=2،22بالنفس عند المستوى الداللة )
 30العلمي.

 البحث مصطفى رشاد مصطفى األسطل -2

م علم النفس بالجامعة التربية قسرسالة بحثية لنيل درجة الماجستير في كلية 
تحت الموضوع "الذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة غزة -اإلسالمية

 م.0232الضغوط لدى طلبة كليات التربية بجامعات غزة" في سنة 
توجد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية -3وأما نتائج من بحثه هي: 

الذكاء العاطفي العام وبين الدرجة  ( بين مستوىα=2،23عند مستوى داللة )
الكلية لمهارات مواجهة الضغوط ومهاراتها أي أنه كلما زاد مستوى الذكاء 

توجد عالقة ارتباطية طردية -0 العاطفي زادت مستوى مهارات مواجهة الضغوط.
( بين مهارات مواجهة الضغوط α=2،23ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اطفي وأبعاده أي أنه كلما زاد مستوى مهارات مواجهة ومستوى الذكاء الع
  31الضغوط زادت مستوى الذكاء العاطفي وأبعاده.

 بحث يوسف بن سطام العنزي -3

رسالة بحثية لنيل درجة دكتوراة الفلسفة كلية الدراسات العليا قسم العلوم 
تحت م، 0232االجتماعية في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض في سنة 

الموضوع "الذكاء االنفعالي والسمات الشخصية لدى المنتكسين وغير المنتكسين 
 على المخدرات".

توجد الفروق ذات داللة إحصائية في الذكاء -3وأما نتائج من بحثه هي: 
لى المخدرات لصالح المنتكسين. االنفعالي بين المنتكسين وغير المنتكسين ع

                                                 

الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب الجامعة )دراسة ميدانية على عينة من طالب بالل نجمة، "30 
 .(0234الجامعة مولود معمري،  :تيزي وزو) ، رسالة الماجسترالجزائر(-بجامعة تيزي وزو-تامدة-القطب الجامعي

مصطفى رشاد مصطفى األسطل، "الذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة الضغوط لدى طلبة كليات التربية 31 
 م(.0232 الجامعة اإلسالمية، :غزة) رسالة الماجستر ،بجامعات غزة"
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الخارجية( بين -في وجهة الضبط )الداخليةتوجد الفروق ذات داللة إحصائية -0
المنتكسين وغير المنتكسين على المخدرات لصالح غير المنتكسين ذوي وجهة 

يرات التي تنبئ باالنتكاسة على المخدرات هي وجهة أهم المتغ-1داخلية. ضبط 
 34الضبط بعد إدارة االنفعاالت.

 مقالة لدكتور محمد عمر الفاروق -4

 Emotional Intelligence and Language Competence: A Case الموضوع "

Study of the English Language Learners at Taif University English Language 

Centreلدى الطالب الجامعة  ث عن العالقة الذكاء االنفعالي وكفاءة اللغة" يبح
 Taif) الطالب ذكر واألنثى المتخرجون من 022البيانات مجموعة من الطائف، 

University English Language Centre.) 
من نتائج بحثه يُعرف أن الذكاء االنفعالي يوّفق على كفاءة الطالب في 
االنجليزية على أساس تقويم أربعة المهارات، ومن نتائج بحثه تظاهر العالقة 

ؤثر الذكاء االنفعالي ياليجابية بين الذكاء االنفعالي وكفاءة اللغة لدى الطالب و ا
  32أيضا إلى كفاءة لغة الطالب.

وتعليم اللغة  الذكاء العاطفي عن بحثوا ينأن من بعض الباحث نيحثامن البو 
بأثر  عما يتعلق البحث الباحث يجدو  .وعديد من المتغيرات المختلفة العربية

 بحثال علىولذلك، عزم الباحث . على قدرة العمل لالرتفاعالذكاء العاطفي 
 عالقةتحليل  باستخدام ليستمر على البحوث السابقة الموضوعهذا ل االستمراري

تعلم اللغة  العاطفي والثقة بالنفس في تحصيل أثر الذكاء على لمعرفة تعددالم
 .سمبانق مادورافي معهد األمين الحرمين  العربية

 

                                                 

الذكاء االنفعالي والسمات الشخصية لدى المنتكسين وغير المنتكسين على  "يوسف بن سطام العنزي، 34 
  .م(0232جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  :الرياض) رسالة الدكتورة، المخدرات"

15Muhammad Umar Faruq,  Emotional Intelligence and Language Competence: A Case 

Study of the English Language Learners at Taif University English Language Centre. Studies in 

Literature and Language, Vol 8(1), 2014, hlm. 6.    
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 تحديد المصطلحات .ز
فهم هذا البحث  في ءاألخطاالموجودة إلزالة  االصطالحاتوضع الباحث 

في  اللغة العربية تحصيل تعلمأثر الذكاء العاطفي والثقة بالنفس في  بموضوع "
 :هذا البحث في االصطالحات توضيح" و  سمبانق مادورامعهد األمين الحرمين 

 العاطفي الذكاء  -3
أو  هو القدرة الدافعية العاطفي أو يسمى االنفعالي أو الوجدانيالذكاء 

خيبة، واإلدارة االنفعال وحالة الشعور، الو أحباط اإلتشجيع النفسي لتوجيه ال
 طالب كل العاطفيوحدد الباحث الذكاء  31زعج االفكار.ا لكيال تويحفظه

 . معهد األمين الحرمينب في برنامج الخاص لتعليم اللغة العربية
 الثقة بالنفس -0

أن الثقة بالنفس هي: احدى سمات الشخصية األساسية،  وأشار المخزومي
التي يبدأ تكوينها منذ نشأة الفرد، وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بتكيف الفرد نفسيا 

وفي  36واجتماعيا، وتعتمد اعتمادا على مقوماته العقلية، والجسمية، والنفسية.
هذا البحث تتمثل الثقة بالنفس في مجموع الدرجات التي يحصل عليها 

   . والمالحظة الطالب من إجابته على مقياس الثقة بالنفس بوجود االستبانة
 تعلم اللغة العربية التحصيل في -1

شكل الرقم أو ب الجهد الشخصية أو الطالبتحصيل التعلم هو القيمة على 
يظهر التحصيل بالكشف في الوقت المعين. و  الحرف والذي يُبلغ الطالب

تحصيل الدراسي لهذا المعهد حصل الوأما المعيار في  30(.Raporالدرجات )
  .من نتائجهم 62طالب على األقل متوسط 

                                                 
16 Daniel Goleman, Emotional Intellegence, terj. T. Hermaya, “Kecerdasan Emosional” 

(Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 45. 
-300: 0220(، 11(، مجلد )260، العدد )مجلة المنهل، التنشئة االجتماعية والثقة بالنفس، المخزومي أمل36

  .301، ص. 302
18Sutratina Tirtonegoro, Anak Super Normal dan Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994), hlm. 48. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
  المبحث األول: الذكاء العاطفي 

 تعريف الذكاء .أ
مصطلح الذكاء أقدم في نشأته من علم النفس ودراسته العلمية كما سبق 

الكلمة الالتينية " إلى Intelligenceأن ذكرنا وترجع كلمة الذكاء "
"Intelligential( كما أشار إلى ذلك بيرت "Burt حيث لم يكن تناول موضوع )

النشاط العقلي تأخر على علماء النفس، وإنما تناوله العلماء والفالسفة من 
ثالثة مكونات أو قبلهم، فقد توصل أفالطون إلى تقسيم النفس اإلنسانية إلى 

الغضب، وهذه المكونات التي ذكرها -الشهوة-مظاهر رئيسية وهي: العقل
 16النزوع.-الوجدان-بل في علم النفس الحديث اإلدراكأفالطون تقا

معنى الذكاء لغة هو محصلة لمجموعة من القدرات النفسية كاإلحساس 
 17واإلدراك واإلدارة واالنفعال والهيمان والعاطفة والتذكر والتصور والتخيل.

( Wechslerددة وكثيرة منها: عرفه وكسلر )والذكاء اصطالحا فله تعريفات متع
بأنه القدرة العامة الشاملة التي تمكن الفرد من أن يتصرف تصرفا وأن يفكر 

( بأنه Dearbomويعرف ديروبون ) 18تفكيرا وأن يتكيف مع بيئة بكفاءة وجدارة.
  19القدرة على اكتساب الخيرة واإلفادة منها.

                                                 

)الكويت:  1ط،  ،معاصرةأسس علم النفس التربوي رؤية تربوية إسالمية محمد اسماعيل عمران، وحمد العجمي، 16 
 .639(، ص، 6006مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 

  .13(، ص، 6006)بيروت: دار الفكر المعاصر،  1، ط،األذكياءمعروف زريق، 17 
 .308(، ص، 6001)الرياض: مكتبة العبيكان،  علم النفس التربويعبد المجيد منصور وآخرون، 18 
 .639ص، ...، أسس علم النفس التربوي اسماعيل عمران، وحمد العجمي،  محمد19 
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والغير المألوفة  المألوفاتويعرف الزغول بأنه القدرة على حل المشكالت 
من خالل التوظيف المعارف والخبرات المعالجة للمواقف المختلفة التي 

قال أيضا تعريف الذكاء هو القدرة على االكتساب والتعلم و  60األفراد. يوجهها
المجردة، وفهم واالستدعاء، واستخدام المعلومات لفهم المفاهيم العينية و 

العالقات بين األشياء واألفكار، واستخدام المعرفة أو المعلومات بطريقة لها 
معنى ولهدف واضح. وقيل أيضا هو القدرة على التحليل والتركيب والتمييز 

  61واالختيار وعلى التكيف إزاء المواقف المختلفة.
الباحث أن الذكاء هو القدرة على اكتساب العلوم والمعلومات  وقد الحظ

واستخدامها لفهم عن المفاهيم واألشياء وقدرة على حصول الخيرات  الجديدة
 .واإلفادة منها والمهارة التكيف على مواصلة مع األخرين

   
 مفهوم الذكاء العاطفي  .أ

لمفهوم، فمنهم من أراء الباحثين في التسميات التي أطلقت على هذا ا تاختلف
أطلق عليه اسم الذكاء العاطفي وفريق ثاني أطلق عليه اسم الذكاء الوجداني، وفريق 

، وفريق رابع أطلق عليه اسم الذكاء المشاعر، االنفعاليلث أطلق عليه اسم الذكاء ثا
وكانت كل هذه التسميات أقرب معنى إلى المصطلح الذي أطلق باللغة اإلنجليزية 

(Emotional Intelligence  ولذلك توضح تلك التسميات بأن الذكاء العاطفي )
يشير إلى الجوانب غير السارة أو السلبية في االنفعاالت كالخوف والحزن 
والغضب، والذكاء العاطفي يشير إلى االنفعاالت السارة كالسرور والحب 

ت واإلعجاب، والذكاء الوجداني يشير إلى انه أكثر مسؤولية حيث يضم الخبرا
االنفعالية السارة وغير السارة، والذكاء المشاعر يشير إلى الجانب الحسي من 

                                                 

)اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي،  6، ط، مبادئ علم النفس التربويزغول، ال عبد الرحيم عماد60 
 .622(، ص. 6002

 3(، ص.www.mhayah.comطريق الملك فهد، موقعنا: -)الدمام الذكاء العاطفيمركز مهارات الحياة للتدريب، 61

http://www.mhayah.com/
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د في بحثه مصطلح الباحث يعتمو  66الخبرة االنفعالية كالشعور بالدفء أو الراحة.
من علماء  المرتبطة العديدة وفيما يلي سيتم عرض بعض التعريفاتالذكاء العاطفي 

الواضحة، وأما تفصيلها   مالمفاهيلتوضيح  بهذا المصطلح علم النفس عما يتعلق
 كما التالي:

 
 العاطفي تعريف الذكاء -1

والعطف  63هو اسم الفاعل لِعَطَف بمعنى الشفوق أو الشعور. لغة العاطف
مصدر عطف بمعنى اإلشفاق والميل والحنو، ومعاني العطف تصريفاتها ال 
ترتبط ارتباطا قويا بما هو سائد اليوم عند الناس من معنى العاطفة، ولكن لها 

عند الزمخشري عطف عليه عطوفا وعطفه الله  62بها تعلق لغوي ال يخفى.
وسادة أي يثبتها تعالى عطفا وفالن أهل أن يعطف عليه والرجل يعطف ال

يعرف الفراهدي العطاف أي الرجل العطف على غيره تفضيله و  62فيرفعها.
العاطف يعني شيء يتعلق بشعور اإلنسان  66لحسن الخلق البار اللين الجانب.
 المستخدمة للمواصلة مع األخرين.

حول الذكاء العاطفي يمكن نظرة من تعريفات  مالمفاهيولفهم عن 
 عند خبراء كما يلي: اصطالحا الذكاء العاطفي اتتعريفأما و  االصطالح

على أنه  ( الذكاء العاطفيMeyer & Saloveyولقد عرف ماير وسالوفي ) .أ
قدرة الفرد على إدراك انفعاالته النفسية للوصول إلى االنفعال ليساعده على 

                                                 

)عمان: دار الفكر  1، ط، الذكاء الوجداني للقيادة التربويةحسين، عبد العظيم ، وطه حسينعبد العظيم سالمة 66 
 . 12(، ص. 6006ناشرون وموزعون، 

23Ahmad  Warson Munawwir, Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Cetakan ke- 14 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 945. 

 .3ص. ...، الذكاء العاطفيمركز مهارات الحياة للتدريب، 62 
 .266، )بيروت: دار صادر، دون سنة(، ص. أساس البالغةمحمود بن عمر الزمخشري، 62 
 .17)بيروت: منشورات مؤسسة األعلى للمطبوعات، دون سنة(، ص.  كتاب العبن، الفراهديخليل بن أحمد 66 
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التفكير وفهم انفعاالت االخرين بحيث يؤدي إلى تنظيم وتطوير النمو 
  67الذهني.

األعسر والكفافي بأنه الذكاء الذي يشمل معرفة الشخص بعواطفه  وعرف .ب
وإدراكها ومحفزا لنفسه ومعرفة مشاعر االخرين وتوجيه العالقات 

 68اإلنسانية.
وعرف ياسر العيتي أن الذكاء العاطفي هو قدرة اإلنسان على التعامل  .ج

من اإليجابي مع نفسه ومع االخرين، وهناك التعريف اخر يتفق عليه كثير 
العلماء وهو أن الذكاء العاطفي يعبر عن قدرة اإلنسان على التعامل مع 

 69عواطفه، بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من السعادة لنفسه ولمن حوله.
( يعرف بأنه القدرة على إدراك المشاعر من خالل Georgeوأما جورج ) .د

ن التفكير وفرض المعرفة العاطفية وتنظيم المشاعر بحيث يستطيع الفرد أ
 30يؤثر في مشاعر االخرين.

ويعرف عثمان بأنه القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد لالنفعاالت والمشاعر  .ه
الذاتية وصياغتها بوضوح لمراقبة وإدراك دقيق النفعاالت االخرين ومشاعرهم 
للدخول معهم في عالقات انفعالية اجتماعية إيجابية تساعد الفرد على الرقي 

 31والمهني وتعلم المزيد من المهارات اإليجابية للحياة.العقلي واالنفعالي 
( بأنه مجموعة منظمة من المهارات والكفايات Bar-onأون )-ويعرف بار .و

غير معرفية في الجوانب الشخصية واالنفعالية واالجتماعية. والتي تؤثر في 

                                                 
27 J.D. Meyer and Salovey, Emotional Intelligence and Construction  and Regulation of 

Feeling, Applied and Preventive Psychology, Vol 4. 1997, hal. 34. 

 .63(، ص 6000 )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، 1، طالوجدانيالذكاء والكفافي عالء الدين،  األعسارصفاء 68 
 .18(، ص. 6003)دمشق: دار الفكر،  الذكاء العاطفي نظرة جديدة في العالقة بين الذكاء والعاطفةياسر العيتي، 69 

30 J. M. George, Emotions and Leadership: The Role of Emotional Intelligence, Human 

Relations. 53 (8) 2000,  hlm. 103 

مقياس الذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه، القياس واالختبارات النفسية عثمان ومحمد عبد السميع، فاروق السيد 31 
  .626(، ص. 6006)القاهرة: دار الفكر العربي،  سلسلة التربية وعلم النفس
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قدرة الفرد على معالجة المطالب، والضغوط البيئية. وهو عامل مهم في 
 36رة الفرد على النجاح في الحياة.تحديد قد

( Robert K Cooper and Ayman Sawafأيمان سواف )وعند روبرط قوبير و  .ز
" عرف أن الذكاء العاطفي هو قدرة شعور االنفعال  Executive EQفي كتبه "
 33، والمعرفية، وصلة وأثر االنساني.ةكالطاق

وعند جولمان الذكاء العاطفي أو يسمى االنفعالي أو الوجداني هو القدرة  .ح
الدافعية أو التشجيع النفسي لتوجيه اإلحباط أو الخيبة، واإلدارة االنفعال 

 32تزعج االفكار. لكيالوحالة الشعور، ويحفظها 
الذكاء العاطفي على أنها إدراك الفرد عن مشاعره ومشاعر االخرين ووعيه بها 

والتحكم بها، كما أرشدنا  رالقراه لها، واإلدارة العواطف والمشاعر وأخذ وفهم
إلى ما يريبك فإن  كما يريبالرسول إلى استخدام الحدس في اتخاذ القرار "دع 

حديث حسن صحيح، واستخدم المعرفة  32الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة"،
لزيادة التشجيع في عملية التعليمية، ولتحسين المهارات، والتفاعل  العاطفية

االجتماعي، والتواصل مع االخرين، والتعاطف مع مشاعرهم ويرجع على أن 
البد أن يحدث في ذات اإلنسان أوال، كما ذكر  ناإلنساأساس تغير في الحياة 

وهذا دليل  36،ى يُ َغيِ ُرْوا َما بِأَنْ ُفِسِهْم"" ِإنَّ اللَه اَل يُ َغيِ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ الله عز وجل 
 صريح على أن تغيير البد أن يحدث من نفس االنسان أو من ذاته.

 
                                                 

32 Bar-on, The Impact of Emotional Intelligence on Subjective well-being, Perspectives in 

education, 23(2), 2005, 41-62, hlm. 41. 
33Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf, Executive EQ, Terj. Alex Trikuncoro Widodo, 

“Kecerdasan Emosional Dalam Kepemimpinan dan Organisasi” (Jakarta: Grammedia, 2000), hlm. 

XV. 
34 Daniel Goleman, Emotional Intellegence, terj. T. Hermaya, “Kecerdasan Emosional” 

(Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 45. 

دار إحياء  :بيروت، الجزء الرابع )الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي32 
  .668، بدون سنة(، ص. التراث العربي
 .11(: 13الرعد )36 
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 مجاالت الذكاء العاطفي .ب
المؤشرات لدى الفرد ألن فيها تتكون على  يالعاطفمجاالت الذكاء تكون 

لقياس عن ، ويفصل خبراء عن هذا األمور صفة الفرد حين يحصل على هذا الذكاء
( أنواع الذكاء العاطفي التي قدمها جاردنر Salovyصنف سالوفي )و  السلوك الفرد،

(Gardner في تحديده األساسي للذكاء العاطفي، الذي اتسع ليشمل خمسة )
 37مجاالت أساسية:

 أن يعرف كل إنسان عواطفه -1
لحجر األساس في فالوعي بالنفس، والتعرف على شعور ما وقت حدوثه، هو ا

كما أن عدم القدرة على مالحظة مشاعرنا الحقيقية، تجعلنا الذكاء العاطفي،  
نقع تحت رحمتها. فاألشخاص الذين يثقون بأنفسهم، هم من نعتبرهم أفضل 
من يعيشون حياتهم، ألنهم يمتلكون حاسة واثقة في كل ما يتخذونه من 

 يشغلونها. قرارات، مثل اختيار زوجتهم، أو الوظيفة التي 
 إدارة العواطف  -6

على الوعي بالذاتي،  شاعر لتكون مشاعر مالئمة، قدرة تبنىإن التعامل مع الم
إن من يفتقرون إلى هذه المقدرة، يظل كل منهم في حالة عراك مستمر مع 

 اوتقلباتهالحياة  تكأبواشعور بالكآبة، أما من يتمتعون بها فهم ينهضون من  
 بسرعة أكبر.  

 فستحفيز الن -3
أي توجيه العواطف في خدمة هدف ما، أمر مهم يعمل على تحفيز النفس  

وانتباهها، وعلى التفوق واإلبداع أيضا. ذلك ألن التحكم في االنفعاالت 
، أساس مهم لكل مال تقاو بمعنى تأجيل اإلشباع ووقف الدوافع المكبوتة التي 

إنجاز، وكذلك القدرة على االنغماس في تدفق العواطف حين يستلزم ذلك 

                                                 

  . 69-68(، ص. 6000، ترجمة. ليلى الجبالي )الكويت: عالم المعرفة، الذكاء العاطفيجولمان،  نيالاد37 
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التوصل إلى أعلى أداء. ونحن نجد أن إنتاج األشخاص المتمتعين بهذه 
المهارة العاطفية، على أعلى مستوى من األداء كما أنهم يتمتعون بالفاعلية في  

 كل ما يعهد به إليهم.
 خرينالتعرف على عواطف اآل -2

( وهو مقدرة أخرى تتأسس على الوعي Empathyاو التقمص الوجداني )
باالنفعاالت، إنه "مهارة إنسانية" جوهرية بحق. فاألشخاص الذين يتمتعون 
بملكة التقمص الوجداني يكونون أكثر قدرة على التقاط اإلشارات االجتماعية 

استعداد ألن  التي تدل على أن هناك من يحتاج إليهم، وهذا يجعلهم أكثر
 يتولوا المهمة التي تتطلب رعاية مثل مهن التعليم، والتجارة، واإلدارة.

 توجيه العالقات اإلنسانية -2
إن فن العالقات بين البشر هو في معظمة مهارة في تطويع عواطف اآلخرين. 

الكفاءة االجتماعية، وعدمها، والمهارات المميزة التي تستلزمها  يشمل على
ذه هي القدرات التي تكمن وراء التمتع بالشعبية، والقيادة، هذه الكفاءة. ه

والفعالية في عقد الصالت مع اآلخرين. وال شك في أن المتوقين في هذه 
المهارات، يجيدون التأثير بمرونة في كل شيء يعتمد على التفاعل مع الناس. 

 إنهم فعال نجوم المجتمع.
وفي هذا المنطلق يعرف أن الذكاء العاطفي يتضمن على مجموعة من القدرات 

اآلخرين وفهمها بصورة أساسية  ومشاعرالعقلية تساعد الفرد على معرفة مشاعره 
 والذكاء العاطفي يوجه القدرة على ضبط المشاعر وتنظيمها.
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 الذكاء العاطفي ومؤشرات مكونات .ج
قد قسم مكونات الذكاء العاطفي إلى في كتبه أن جولمان  بام روبنس وعند

، فهذه المكونات تكون المؤشرات لدى الشخص الذي يملك خمسة عوامل
 38 :نها كما التالياوأما بي الذكاء العاطفي

معرفة الفرد لحالته المزاجية  ويتضمن(: Self Awareness) الوعي بالذات (1
 بحيث يكون لديه ثراء في حياته االنفعالية ورؤية واضحة النفعاالته. 

الفرد على تحمل  وهي قدرة: (Managing Emotions) إدارة االنفعاالت (6
االنفعاالت العاصفة وال يكون عبدا لها، أي يشعر بأنه سيد نفسه، وهذا يمثل 

 ر الحياة )تنظيم الذات(.  دالة على الكفاءة في تناول أمو 
بمعنى أن الذكاء يؤثر بقوة وعمق في كافة : (Self Motivation) دافعية الذات (3

القدرات األخرى إيجابا وسلبا ألن حالة الفرد االنفعالية تؤثر على قدراته 
 العقلية وأدائه بشكل عام.

إلى ويقصد به معرفة وإدراك مشاعر الغير مما يؤدي  :(Empathy) التعاطف (2
 التناغم الوجداني مع اآلخرين.

ويقصد بها التعامل الجيد والفعال مع (: Social Skills) المهارات االجتماعية (2
 اآلخرين بناء على فهم ومعرفة مشاعرهم.

مكونات التي تساعد الفرد على فهم سلوكه وتغيرها من سلوك سلبي إلى وهذه ال
اآلخرين والتعاون معهم في  سلوك إيجابي ومساعدته على إدراك عواطفه وعواطف

المجاالت لكي يكون لديه المقدرة على حل المشكالت وتحقيق النجاح في 
 جميع المواقف الحياتية.

  

                                                 

 .68-67...، ص.  الذكاء الوجداني بام روبنس، جان سكوت،38 
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  الذكاء العاطفي من منظور اإلسالمي .د
إن الله سبحانه وتعالى كرم اإلنسان وشرفه وأعلى قيمه وهذه مظهر من مظاهر 

ءَاَدَم  "َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِنى  في محكم التنزيل: الذكاء كما دل عليه الله سبحانه وتعالى
ن   َوَحَمْلن    َكِثْيٍر مِ مَّْن َخَلْقَنا   ُهْم َعَلى  ِت َوَفضَّْلن   ُهْم مِ َن الطَّيِ ب  ُهْم ِفي اْلبَ رِ  واْلَبْحِر َوَرَزق ْ

  11.تَ ْفِضْيالا "
المحسوس ويرى ابن سيناء أن النفس جوهر روحاني ال تنتمي إلى هذا العالم 

20 ولها قوتان في اإلنسان العاقل:
 

القوة األولى: هي قوة تتجه نحو البدن وهي العقل العامل ووظيفتها أن تسوي  -1
 البدن وتثريه 

 القوة الثانية: هي قوة تتجه نحو المعرفة ووظيفتها التعرف واإلدراك -6
 وهذا ما دلت عليه اآليات الكريمة التي تحدثت عن العقل والتعقل والتفكير

ِب َأْصح   َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا ِفي   َوقَالُْوا" والتدبر في قوله سبحانه وتعالى:
ُْوِلى ي  ِلَك أَل  ذ   " ِإنَّ ِفي  وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: 21لسَِّعْيِر "،ٱ  26"،لنُّهى  ٱٍت ألِ 

ى ُجُنوِبِهْم ماا َوقُ ُعوداا َوَعل  للَه ِقي  ٱلَِّذْيَن َيْذُكُروَن ٱ" وأيضا في قوله سبحانه وتعالى:
َنَك َفِقَنا ِطالا ُسْبح  ذا ب  أْلَِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت ه  ٱِت وَ و  لسَّم  ٱَن ِفي َخْلِق َويَ تَ َفكَُّرو 
23"،لنَّارِ ٱَعَذاَب 

أما الجاحظ يقول: إن العقل هو وكيل الله عند اإلنسان وفي شأن  
لتخطئ وإن الحواس لتكذب، وأما الحكم  الحواس يقول: ولعمري إن العيون

 القاطع إال للذهن وأما االستبانة الصحيحة إال للعقل.
وهذا دلت عليه اآليات القرآنية التي تحدثت عن العقل والحواس كما قال الله 

ُروا ِفي  سبحانه وتعالى في قوله: هآ أْلَْرِض فَ َتُكْوُن َلُهْم قُ ُلوٌب يَ ْعِقُلوَن بِ ٱ" أَفَ َلْم َيِسي ْ
                                                 

 .70(: 17اإلسراء )39 
  .26-21األسطل، الذكاء العاطفي...، ص. مصطفى رشاد مصطفى 20
 .10(: 67الملك )12 

 .22(: 60طه )11 

 .191(: 3آلعمران )11 
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لَِّتي ِفي ٱْلُقُلوُب ٱِكن تَ ْعَمى ُر َول  أْلَْبص  ٱَأْو َءاَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبهآ فَِإن ََّها اَل تَ ْعَمى 
22"،لصُُّدورِ ٱ

ِتُكْم اَل لله َأْخَرَجُكْم مِ ْن بُطُوِن أُمَّه  ٱ" وَ وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: 
ئاا َوَجَعَل َلُكُم  22أْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ".ٱَر وَ أْلَْبص  ٱلسَّْمَع وٱتَ ْعَلُمْوَن َشي ْ

 

وهذا ما دلت عليه اآليات الكريمة التي تحدثت عن الفهم والتدبر في قوله 
ِن َأْن َءاِمنُ ْوا ِبَربِ ُكْم فَ َئاَمنَّا َرب َّنَا "َرب ََّنآ ِإن ََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدياا يُ َناِدى ِلْْلِْيم   سبحانه وتعالى:
26أْلَبْ رَاِر"،ٱبَ َنا وََكفِ ْر ع نَّا َسيِ ئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع فَاْغِفْر لََنا ُذنُو 

"َوأَنَّا وأيضا في قوله تعالى: 
ى قُ ُلوِبِهْم فَ ُهْم اَل "َوَنْطَبُع َعل  وأيضا في قوله تعالى: 27َءاَمنَّا بِِه"، ْلُهَدى   ٱَلمَّا َسِمْعَنا 
في تاريخ اإلسالمي يستطيع أن يؤكد أن الذكاء  وبذلك المتمعن 28َيْسَمُعوَن"،

العاطفي متعمق في كافة مناهج الدين اإلسالمي وهذا ما أكدته آيات القرآن 
َب ْلِكت  ٱ"َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:

ي    حيث دلت اآلية الكريمة  29ُمْسِلِمْيَن"،لِلْ  ناا ِلُكلِ  َشْيٍء َوُهداى َوَرْحَمةا َوُبْشَرى  تِب ْ
 على شمولية النظرة اإلسالمية لجميع مناحي الحياة الدنياوية واألخروية.

ويستطيع المتمعن في هذه اآليات التعرف على الجوانب العاطفية والشعور بها 
والنظر إليها من داخل القلوب، ألن الله سبحانه وتعالى يخاطب قلوب المؤمنين 

بذكر الله عند سماع آياته وهذا ما نزل عليه في قوله سبحانه  لكي تلين
.ٱاْ َأن َتْخَشَع قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللِه َوَما نَ َزَل ِمَن "أََلْم يَْأِن لِلَِّذْيَن َءاَمنُ و  وتعالى:  20ْلَحقِ 

                                                 

 .26(: 66الحج )22 
 .78(: 16النحل )11 

 . 193(: 3آلعمران ) 26
 .13(: 76الجن )11 

 . 100(: 7األعراف )11 

 .89(:16النحل )11 

 .16(: 27الحديد )12 
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إن القرآن الكريم يحتوي على كثير من المواقف التي تبين مكونات الذكاء 
اإلسالمية في ام بتبنيه علماء النفس من الناحية النفسية العاطفي حسب ما ق

 ات القرآنية التي يمكن إيجازها على الصورة التالية:اآلي
 الوعي الذاتي )اإلدراك( -1

إن الله في كتابه الكريم حث اإلنسان المسلم ونور له الطريق لكي يفهم ذاته 
"َأَوَلْم يَ تَ َفكَُّرواْ  تعالى:ويدرك ما يدور حوله من أحداث والتأمل والتدبر. قوله 

ُرواْ ِفي  قال أيضا:و  21ِفي أَنْ ُفِسِهم،   26ْلَخْلَق.ٱأْلَْرِض فَاْنظُُرواْ َكْيَف َبدأَ ٱ"ُقْل ِسي ْ
 23 إن اإلدراك كما تحدث عنه علماء النفس له ثالثة أنواع مهمة:

النوع األول: اإلدراك الشعوري الناجم عن حس داخلي يشعر به طلبا  .أ
 عضويةلحاجة 

الصادر عن الغرائز البشرية وما ينتج عنها  المشاعرالنوع الثاني: اإلدراك  .ب
من لذة اإلشباع أو خلق الحرمان وهما يقعان داخل البدن أو الحس 

 الداخلي
النوع الثالث: اإلدراك أو الوعي ويكون على شكل حسي خارجي يأتي  .ج

دائية عن طريق الحواس الخمس وهو يتمثل باستجابة الدماغ االبت
 للمؤثرات الواقعة على أعضاء الحس

إن اإلدراك الحسي وظيفة يشترك فيها كل من اإلنسان والحيوان على أن الله قد 
خص اإلنسان بوظيفة إدراكية أخرى هامة يتميز فيها عن سائر المخلوقات األخرى 
  أال وهي العقل التي به يستطيع اإلنسان أن يعلوا بإدراكه عن األشياء المحسوسة.

 
 

                                                 

 . 8(: 30الروم )21 
 .60(: 69العنكبوت )11 

  .166(، ص. 6001)القاهرة: دار الشروق،  7، ط، القرأن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي، 23
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 تنظيم االنفعاالت -2

الكريم واألحاديث الصحيحة ترشد الفرد المسلم إلى  القرانإن كثير من آيات 
توجيه انفعاالته لكي يكون لديه المقدرة على تنظيمها والسيطرة عليها 

لضَّرَّآِء ٱلسَّرَّآِء وَ ٱلَِّذْيَن يُ ْنِفُقوَن ِفي ٱ" والتحكم فيها وهذا ما دل عليه قوله الله:
إن النبي  22ْلُمْحِسِنْيَن".ٱلنَّاِس َواللُه ُيِحبُّ ٱْلَعاِفْيَن َعِن ٱْلَغْيَظ وَ ٱِظِمْيَن ْلك  ٱوَ 

الله  دعاه يُ ْنِفَذهُ أن  قادر علىا وهو صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظ
اْلُحوِر َما َحتَّى ُيَخيِ َرُه اللَُّه ِمَن  يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  يوم القيامة على رءوس الخالئق

 22.َشاءَ 
التي يشعر بها  تاالنفعاالوكما وصف القرأن الكريم وصفا دقيقا لكثير من 

اإلنسان وهي مثل الخوف والغضب والحب والفرح والكره والغيرة والحسد 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله  26والندم والخجل والخزي.

عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يمتلك نفسه عند 
وتنظيم االنفعاالت يعطى إرشاد الفرد ليأخذ القرار والتحكم في  27الغضب.

حياة الفرد ويستطيع أن يدير االنفعاالت وال يتبع ويستغرق شعوره ألنه يعرف 
 مكان يضع الشعور.في أي 

 (Motivation) الدافعية -3
وتنظيمها وفق مبادئ الدين اإلسالمي   اأقر اإلسالم الدوافع البشرية وقام بإدارته

( إشباع الحاجة 1كما أن الفرد المسلم يسعى في حياته إلى حاجتين هما: 
 ( العبادة.6

                                                 

 .132( :3آلعمران )22 
  .392، جزء الرابع )بيروت: دار الكتب العربي، د.ت(، ص. سنن أبي داودأبو داود، 22
  .62، ص. القرأن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي، 26
  .1111، ص. (6000 )بيروت: إحياء التراث العربي، صحيح مسلم مسلم،ابي الحسين 27
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( إن هناك نوعان من الدوافع أو الحاجات Maslowوفي ذلك قال ماسلو )
 28وحاجات روحية: فسيولوجيةهي أساسية 

الحاجات الفسيولوجية األساسية وهي تشمل لدى اإلنسان الجوع  .أ
 والعطش والجنس.

الحاجات الروحية وهي تشمل لدى اإلنسان العدل والخير والجمال   .ب
ي والنظام االتحاد ويرى ماسلو أن حاجات اإلنسان الروحية ه

حاجات فطرية يتوقف على إشباعها تكامل نمو شخصية الفرد 
 ونضوجه.

 التعاطف -4
كد على التعاطف اإلنساني في اإلسالم حتوى القرأن الكريم آيات كثيرة تؤ ا

 ليشمل العطف على الوالدين واألبناء والمساكين وذي القربى والجيران واليتامى
للَه َواَل ُتْشرُِكوْا بِِه ٱْعُبُدوْا ا" وَ  ل الله عز وجل:وابن السبيل. وهذا ما دل عليه قو 

ئاا َوبِاْلو   ْلَجاِر ٱِكيِن وْلَمس  ٱِكيِن وَ ْلَمس  ٱوَ  َمى  ْليَ ت  ٱوَ  ْلُقْرَبى  ٱناا َوِبِذى ِلَدْيِن ِإْحس  َشي ْ
لسَِّبيِل َوَما َمَلَكْت ٱْبِن ٱلصَّاِحِب بِاْلَجنِب وَ ٱْلُجُنِب وَ ٱْلَجاِر ٱوَ  ْلُقْرَبى  ٱِذى 
  29 ُنُكم ِإنَّ اللَه اَل ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاالا َفُخوراا.أَْيم  

ألن التعاطف أو التقمص الوجداني يقوم على أساس الوعي الذاتي، ألنه 
ينبع في محاكاة اآلخرين جسميا باختصار مشاعر اآلخرين إلى داخل 
المتعاطف، فعلى ما نكون قادرين عليه من تقبل مشاعرنا وإدراكها نكون 

 رين على قراءة مشاعر اآلخرين.قاد
 
 
 

                                                 
  .38، ص. القرأن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي، 28
 .36( :2النساء )29 
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 التواصل االجتماعي -5
حث الله تعالى المسلمين على التعاون والتكامل االجتماعي وهذا ما نجده 

ْلِبرِ  ٱ"َوتَ َعاَونُوا َعَلى  في اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، كما قال الله تعالى:
ْثِم وَ ٱَواَل تَ َعاَونُواْ َعَلى  لت َّْقَوى  ٱوَ   60ْلِعَقاِب.ٱت َُّقواْ اللَه ِإنَّ اللَه َشِدْيُد ٱِن وَ ْلُعْدو  ٱإْلِ

وأما الحديث النبوية التي حثت على التعاون والتماسك بين المؤمنين هو: عن 
أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان 

 61يشد بعضه بعضا.
له دور مهم في الحث على أهمية  ييرى الباحث إن الدين اإلسالم

االنفعاالت وإدارتها والسيطرة عليها وفق الشريعة اإلسالمية وبهذا يكون الدين 
   اإلسالم رحمة للعالمين.

 
  الذكاء العاطفي على عناصر تؤثر .ه

وعلى األساس أن الذكاء العاطفي هو المهارات أو القدرات، وهذه المهارات 
( أن التعلم عنصر مهم ألن التعلم Harlockهارلوك )تحصل من إنتاج التعلم، عند 

 66عنصر الذي يمكن التحكم. وأما مناهج لدعم الذكاء العاطفي يتكون على:
 ( Trial and Eror Learningالتعلم التجربة والخطيئة ) -1
 (Learning by Imitationالتعلم التقليدي ) -6
 (Learning by Identificationالتعلم تعريف النفسي )  -3
 (Conditioningتعلم الحالي )ال -2
 (Trainingالتدريبات ) -2

                                                 

 .6( :2المائدة )60 
  .1103، ص. صحيح مسلمأبي الحسين مسلم، 12

62 Elizabet E. Hurlock, Perkembangan Anak, terj,  Med Meitasari Tjandrasa (Jakarta: 

Erlangga, 1998), hlm. 213-214. 
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وهذه العناصر التي يدعم لنيل الذكاء العاطفي بوسيلة التعلم وهذه المهارات 
 ي يمكن التحكم إلى تنمية الذكاء.تحصل من إنتاج التعلم ألن التعلم عنصر الذ

 باإلضافة ذلك كانت عناصر التي تؤثر إلى تطوير الذكاء العاطفي وهما:
الوارثة هي مجموع خصائص فرد الموروثة من الوالدين إلى : (Heredity) الوارثة .أ

الولد أو جميع إمكانات البدنية والنفسية لدى الفرد منذ في بطن امه كالميراث 
العنصر الوارثة يستطيع أن يؤثر إلى الصفة  63الوالدين من خالل الجينات.

والتنمية الفرد وكذلك فيه الذكاء العقلي. والبيئة يعطي تحفيزا أيضا لتنمية الذكاء 
 العاطفي.

البيئة هي أحوال التي تشمل عليه الفرد كالماء، الهواء،  :(Environment) البيئة .ب
وغيرها. عند األرض، الشمس، والشخص ومجتمع والعادة والنظام المجتمع 

 62 ساتين في عاليم فوروانطا، البيئة على حد الكبير تقسم إلى:
 (Eksternal Environmentالبيئة الخارجية )  (1

في هذه البيئة كالمدرسة، المدرسة هي مؤسسة التربوية التي تنفذ التوجيه 
البرامج والتعليم والتدريب من أجل مساعدة الطالب لتنمية طاقتهم، وتشمل 

   62، والعاطفية.االجتماعيةعلى األخالقية، الروحية، العقلية، 
 (Internal Environmentالبيئة الداخلية ) (6

االسرة، االسرة عندها دورا هاما في تنمية الولد.  يقصد في هذه البيئة مثل
الثقافية هي  االجتماعيةتربية الوالدين وتعليم على قيمة الحياة، الدينية أو 

   66الولد ليكون الفرد وأفراد المجتمع الصحة. الستعدادعنصر نافذ 
 (Social Environmentالبيئة المتجمع ) (3

                                                 
63Syamsu Yusuf, Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), hlm. 31. 
64M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 

28-29. 
65Syamsu Yusuf, Perkembangan Anak dan Remaja, hlm. 54. 
66Syamsu Yusuf, Perkembangan Anak dan Remaja, hlm. 37. 
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  67.االجتماعيةوغير  االجتماعيةأما عنصر المجتمع يتكون على بيئة و 
دعمه وتنميته يمكن إلى  يالعاطفالذكاء  ومن العناصر الحظ الباحث أن

بوسيلة المناهج المعينة، والعناصر بيئة تكون العناصر المسيطر لنيل الذكاء العاطفي 
 .الله بعدم إلى العنصر الوارثة التي ال يمكن بنائها ألن الوارثة هي من فضل

 الثاني: الثقة بالنفسالمبحث 
اختلف العلماء في تحديد مصطلح الثقة بالنفس، فيطلق عليه بعض الباحثين: تقدير 

اآلخر: السلوك التوكيدي، وغيرهم: الكفاية النفسية االجتماعية،  الذات، والبعض
 لتوضيح هذه التعريفات يمكن نظرة من تعريفات التالي:

 
 تعريف الثقة بالنفس .أ

( بأنها القدرة على التعبير عن النفس بثقة، وااللتزام Pristonيعرف بريستون )
يشير هذا  68باحتياجات الفرد ورغابته وقيمه، واحترام اآلخرين في الوقت نفسه.
 التعريف أن الفرد الواثق هو الفرد الذي يستطيع أن يعبر نفسه بثقة.

، أن الثقة بالنفس هي: احدى سمات الشخصية األساسية وأشار المخزومي
التي يبدأ تكوينها منذ نشأة الفرد، وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بتكيف الفرد نفسيا 

  69واجتماعيا، وتعتمد اعتمادا كليل على مقوماته العقلية، والجسمية، والنفسية.
ويعرف من هنا أن الثقة بالنفس من سمات األساسية للفرد، وتقوم أساسا على 

يحيط به كما أنها تعتمد على كفاءة الفرد الفرد مع نفسه ومع ما حسن تكيف 
 العقلية والجسمية والنفسية.

                                                 
67Muhibbin Syah, Pendidikan Masa Depan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 

140.  
سالم محمد المفرجي، الثقة بالنفس وحب االستطالع ودافعية االبتكار لدى عينة من طالب وطالبات الثانوية بمكة  68

  .187(، ص. 6008رمة، رسالة دكتورة، )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، المك
-166: 6006(، 63(، مجلد )278، العدد )مجلة المنهلالمخزومي، التنشئة االجتماعية والثقة بالنفس،  أمل69

  .163، ص. 162
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وأما العنزي يرى أن الثقة بالنفس هي قدرة الفرد على أن يستجيب استجابات 
توافقية تجاه المثيرات التي تواجهه وإدراكه تقبل اآلخرين له وتقبله لذاته بدرجة 

 70مرتفعة.
التي يملكها الفرد والتي تمكن من  ويعرف هنا أن الثقة بالنفس هي القدرة

االستجابة لمختلف المثيرات كما تمثل شعور الفرد بأنه قبول من طرف اآلخرين، 
 وتقبله بدرجة عظيمة.

 
 مظاهر الثقة بالنفس .ب

للثقة بالنفس مظاهر تستطيع من خاللها تمييز الفرد الواثق من نفسه أو مدى 
بنفسه، والثقة بالنفس تظهر في قدرة الفرد ومهارته وخبراته الجيد وتقبل  ثقة الفرد

اآلخرين له وثقتهم فيه. ولقياس على الثقة بالنفس لدى الفرد يمكن نظرة من معايير 
  والمؤشرات التالي:

 معايير الثقة بالنفس -1
( إلى الثقة بالنفس معايير الشخصية، وهذه Albert Ellisعند ألبرت إليس )

 71عايير لقياس درجة حصول الثقة الفرد في هذا االتجاه، ومعايير منها:الم
 اهتمام الفرد بذاته وتحقيقه لرغبة السوية (1
 حصول الفرد على االهتمام االجتماعي من االخرين (6
 تقبل الفرد لْلحباط وإمكانية التعامل معه بفاعلية (3
 قدرة الفرد على توجيه ذاته واعتماده على نفسه (2
 الحصول السعادةالقدرة على  (2

                                                 
 مجلةالعنزي، التحصيل الدراسي وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب المرحلة الثانوية وطالبتها، الكويت،  فريح عويد70

  .39، ص. 399-377: 6002(، 36( مجلد )6، العدد )العلوم االجتماعية
)مصر: دار المعرفة الجامعية،  اصول علم النفس المهنى والصناعي والتنظيمي وتطبيقاتهعبد الفتاح محمد دويدار، 71

  .679(، ص. 6006
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 القدرة على التفكير العلمي (6
 تقبل الذات والثقة بالنفس (7
 تحمل المسؤولية الذاتية عن االضطراب االنفعالي  (8

الشعور بأنه قوي وماهر  الواثق من نفسه سوف يعطى لآلخرين والشخص
 وكلها سمات من القيادة واإلسهام في حل مشكالت الجماعة. 

 مؤشرات الثقة بالنفس -2
ثقة الفرد يمكن قياسها بوسيلة المؤشرات المظهر منه، وقد ذكر  لمعرفة عن

 76العنزي أن اهم المظاهر المميزة للثقة بالنفس فهي:
 مواجهة مشكالت الحياة، في الحاضر والمستقبل اإلحساس بالقدرة على  (1
 القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الحلول (6
 تقبل الذات والشعور بتقبل اآلخرين واحترامهم (3
 شعور باألمن عند مواجهة الكبار والتعامل معهم والثقة بهمال (2
 الترحيب بالخبرات والعالقات الجديدة (2

في نفسه هو يستطيع التعامل  نرى من المؤشرات على أن الفرد الذي يثق
مواقف الحياة المختلفة بالكفاءة والقدرة، كما أنه الفرد يحب لنفسه ولديه مع 

 ه عن مشكالته.ن دون تردد أو خوف مواجته واآلخرينظرة إيجابية نحو ذا
 

 مقومات الثقة بالنفس .ج
إلى الثقة بالنفس وتجعل منها قوة ال يستهان بها في بناء  تؤثرهناك مقومات 

بالل شخصية الفرد ونمو النفسي وحدوث االستقرار والصحة النفسية. وأوضح 
 73أن الثقة بالنفس تعتمد على بعض العوامل منها: نجمة

                                                 
( العدد 11، المجلد )دراسات نفسية مجلةالشعور بالسعادة وعالقته ببعض السمات الشخصية،  ،العنزي فريح عويد76

  .218ص. ، 33-21: 6000(، 3)
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 : سالمة البدنية، وبهاء المنظر، والجاذبية الشخصيةصحية، يشملمقومات  (1
 : الشعور باالحترام والتقدير داخل الجماعةمقومات اجتماعية، يشمل (6
 مقومات عقلية، يشمل: قوة الذاكرة، واالستعداد للتعلم (3
مقومات اقتصادية، يشمل: تعدد سبل الكسب، والدخل المرتفع، ورغد  (2

 العيش
 يشمل: التفاؤل، واالتزان االنفعال، وتقدير الذات االيجابيمقومات وجدانية،  (2

ج ان الثقة بالنفس تشكلها مجموعة من العوامل الجسمية، واالنفعالية، تواستن
 الفرد في تقوية ثقة بنفسه.على ؤثر ، ولكل العوامل توالعقلية، واالجتماعية، واالقتصادية

 
 أهمية الثقة بالنفس .د

لثقة بالنفس أهمية كبيرة في حياة الفرد، ومن بعض أهميتها يلخص بالل إن ل
 72الموجودة فيمكن تلخيصها فيما يلي: نظرياتنجمة من بعض 

 تحقيق التوافق: الثقة بالنفس دليل الصحة النفسية واالتزان االنفعالي (1
 استمرار اكتساب الخبرة: ارادة الفرد وثقة بقدراته تعينه على اكتساب الخبرات (6
 النجاح في العمل: الثقة بالنفس شرط أساس لألداء الجيد والنجاح في العمل (3
 حب اآلخرين: احترام الشخصية االنسانية والتعامل بالود (2
مواجهة الصعاب والمشكالت: ضبط النفس في المواقف الحرجة وقوة  (2

 االحتمال
أهداف،  ويمكن القول بأن الثقة بالنفس كونها السبيل إل تحقيق طموح وبلوغ 

واالتزان النفسي،  كما أنها تؤثر على حالته النفسية فتؤدي إلى تحقيق التكامل

                                                                                                                                      
على عينة من طالب الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب الجامعة )دراسة ميدانية بالل نجمة، "73

  .70، ص. (6012الجامعة مولود معمري،  :تيزي وزو) ، رسالة الماجسترالجزائر(-بجامعة تيزي وزو-تامدة-القطب الجامعي
  .79ص.  ،الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس "بالل نجمة،72



12 

 

فتساعد الفرد على اكتساب الخبرات، ويكون سالحا يوجه بها الفرد مختلف 
  الصعوبات التي قد تعترض طريقه.

 
 تنمية مستوى الثقة بالنفس .ه

التي يجب أن يمتلكها الفرد حيث تمثل  راتحد القدإتعتبر الثقة بالنفس 
وهذه القواعد لبناء والكتساب أساس النجاح في محيط العمل أو في الحياة عامة، 
  72على الثقة بالنفس عند يوسف األقصري، فيما يلي:

إن أفضل الطرق الكتساب الثقة بالنفس أن تنمي في نفسك الصفات  (1
 االيجابية التي تؤهلك للنجاح

قدراتك  إطاربالنفس، كن معتدال في أهدافك وكن في الكتساب الثقة  (6
 وإمكانياتك

نفسك أمام الناس فتعلم كيف تعامل الناس، فالناس إذا أردت مزيدا من الثقة ب (3
 تتعامل جيدا مع االشخاص الذين يعطونهم اهتمام وتقديرا

 من أجل اكتساب ثقتك بنفسك اعتن بمظهرك الخارجي (2
 تتخير األصدقاء الذين يثقون بكالكتساب الثقة بالنفس عليك أن  (2

يفتقدون الثقة بالنفس، والحظ مدى تنوع القواعد الموجهة إلى األفراد الذين 
 وإلى كل من يريد زيادتها وتنميتها قصد تحقيق أهدافه وبلوغ مطامحه.

 
 التحصيل في تعلم اللغة العربية: الثالثالمبحث 

الدراسي ألنه من المتغيرات  في هذا المبحث يتناول الباحث الحديث عن التحصيل
األساسية في هذه الدراسة ولذا ال بد من استعراض بعض تعريفاته للوصول إلى تعريفات 

 يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة، ثم اإلشارة إلى بعض العوامل المؤثرة فيه.

                                                 
  .19(، ص. 6001)القاهرة: دار اللطائف،  الثقة بالنفساألقصري يوسف، 72
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 التحصيل الدراسي تعريف  .أ

 يةلغة الهولندالمن هو  Prestasi اللغة االندونسيةالدراسي في تحصيل  اللفظ
Prestatie.76 ( وفي اللغة اإلنجليزيةAchievement( من لفظ )to Achieve بمعنى )
مصدر من ماض حص ل بمعنى وأما التحصيل في لغة العربية هو  التحصيل،
وعند ابن منظور لفظ التحصيل الدراسي هو الحاصل من كل شيء،  اإلنجاز،

حصل الشيء أي حصل حصوال والتحصيل تمييز ما حصل وتحصل الشيء تجمع 
 77وتثبت.
اهتم العديد من التربويون بدراسة الدراسي اصطالحا تحصيل التعريف  وأما

ف مجالت التحصيل الدراسي وتعريفه واختلفت منطلقاتهم في تعريفه نظرا الختال
دراساتهم له فبعضهم انطلق من كونه عمليات، كما عرفه الصالح بأنه ناتج عملية 
التعليم المتمثل في متوسط درجات المواد للطالب والذي يقاس بواسطة 

التحصيل  الطالب، هو نتائج التي حصل الدراسيالتحصيل  78االختبارات.
 شكل تدل علىالمادة الدراسي و  فيطور تيعني القدرة أو المهارة التي ت الدراسي

 79النتائج من المعلم.
 تظهر د الشخصية أو الطالبو جهتحصيل التعلم هو القيمة على وعند سوتراتنا 

بشكل الرقم أو الحرف والذي يُبلغ الطالب في الوقت المعين. والمثال: في 
يظهر التحصيل بالكشف الدرجات النهائي و  واالمتحانالنصفي  االمتحان

(Rapor.)80 

                                                 
76Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa..., hlm. 787. 

  .123(، ص. 1990، المجلد الثالث )لبنان: دار صادر، لسان العرب ابن منظور جمال الدين أبو الفضل،77 
، ص. (6002 )عمان: الوارق للنشر والتوزيع، ،عوامل التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعيةمصلح الصالح، 78 

30. 
79 Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa..., hlm. 787. 
80Sutratina Tirtonegoro, Anak Super Normal dan Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994), hlm. 48. 
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ورأى األخر، أن  81الدراسي هو تطور المهارة على طريقة التعليمية. التحصيل
في شكل الرقم أو الحرف  يغيرتحصيل التعلم هو القيمة على السعي شخص الذي 

 واالمتحانالنصفي  االمتحانوالذي يُبلغ الطالب في وقت الخاص. والمثال: في 
  86(.Raporالنهائي الذي يظهر التحصيل بالكشف الدرجات )

عرفه الثبيتي  83رأى تربويين في عماد بن سيف عن التحصيل الدراسي،و 
( بأنه مجموع الدرجات التي حصل عليها التلميذ في مختلف المقررات ه1216)

( بأنه التقدير العام الذي حصلة عليه ه1217الدراسية. وعرفت سميرة الخطيب )
تصل عليه الطالب من مجموع ( بأنه مقدار ما يحه1261الطلبة. وعرفه حلواني )

الشفهية والتحريرية  واالختباراتالدرجات خالل العام الدراسي من أعمال السنة 
 لمستمر في جميع المواد الدراسية. والتقويم ا
( بأنه مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب ه1266القرني ) وعرف

متوسط مجموع  ( بأنهه1263حان )لجميع المواد المقررة. وعرفت بدرية السد
( بأنه متوسط مجموع الدرجات ه1266رجات الكلية للمواد. وعرفه الزير )الد

حصيلية. ويعرفه الكلية للمواد الدراسية التي حصل عليها الطالب في االختبارات الت
بأنه المجموع العام للدرجات الذي يحصل عليه الطالب في  (ه1262أبو طالب )

تحصيل الدراسي بأنه مقدار االكتساب الذي ويعرف عالم ال السنة الدراسية.
يحصل عليه المتعلم من معلومات أو معارف أو مهارات معبرا عنها بدرجات 

 82االختبار والتي تحدد مستوى نجاحه في مادة الدراسية أو مجال تعلمي محدد.

                                                 
81 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 895. 
82 Sutratina Tirtonegoro, Anak Super Normal dan Program Pendidikan, hlm. 48. 

أثر حلقات تحفيظ القرأن الكريم على التحصيل الدراسي والقيم بن سيف بن عبد الرحمن العبد اللطيف،  عماد83 
 .23(، ص. 6010)الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،  الحلقية

)القاهرة: دار الفكر  والنفس: أساسيته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرةالقياس والتقويم التربوي صالح الدين عالم، 82
  .20(، ص. 6000العربي 
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، ( في حمزةAdeyinka, Adedeji, Olumfemiووصف ادوينكا وادجا واولوفمي )
ة التعليمية األنشط فاعليةالمعايير للحكم على التحصيل الدراسي بأنه مجموعة من 

 ةاألكاديميمنها، وتصنيف مستويات الطلبة  لالستفادة وكفاءتهومدى قدرة المتعلم 
 82بناء عليه إلى مرتفعة، ومتوسط، ومنخفضة.

( في حمزة، أن مفهوم التحصيل الدراسي يتضمن عدد من Glennويرى جلين )
 86بأنه: الدراسيالدالالت التربوية والنفسية التي توضح معنى التحصيل 

معيار أساسي للحكم على قدرات الطلبة وامكاناتهم الدراسية في منهاج  -1
 دراسي محدد

مؤشر هام للتحديد مستوى المعززات والمزايا واالدوار االجتماعية التي  -6
 يستحقها الطلبة

 مصدر رئيسي للتغذية الراجعة حول مدى تحقيق االهداف التعليمية -3
التي يحتاجها الطلبة للتغلب على معوقات  ةاألكاديمييحدد مقدار المساعدة  -2

 تحصيلهم.
وكل هذه التعريفات اقتصرت على تحصيل الطالب للدرجات والواقع أن 
التحصيل الدراسي من أهم أهداف العملية التعليمية وهذا ال يتحقق على حصول 

ضعف التحصيل  وأالدرجات فقط بل إن الدرجات أحد أهم المؤشرات على قوة 
الطالب من  المعرفي، فإذا يعرف الباحث أن التحصيل الدراسي هو ما حصل عليه
قوة أو ضعف معلومات في المواد الدراسية مقاساا بالتقدير العام للدرجات 

 التحصيل المعرفي.
 
 

                                                 
عبد الكريم الربابعة، معوقات التحصيل الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة )التوجيهي( من وجهة نظر الطلبة  حمزة82

 .686، ص.682-301: 6012(، 3) 11، العلوم التربويةالناجحين وغير الناجحين وأولياء أمورهم، 
86M. Glenn, Academic Achievement and School Ability; Implications to Guidance and 

Counseling Programs, Journal of Arts, Science & Commerce, 2(3), 2012: 49-55, hlm. 52. 
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 مجاالت التحصيل الدراسي .ب
( هو تغيير السلوك Benyamin Bloomالتحصيل الدراسي عند بنيامين بلوم )

يشمل على ثالثة مجاالت، مجال معرفي ومجال وجداني ومجال حركي وأما 
 87كما التالي:بيانها  

 مجال معرفي، يتعلق على التحصيل الدراسي المعرفي ويتكون على ستة -1
الجوانب فهي المعرفة أو الذاكرة، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتوليف، 

 والتقويم
فهي  مجال وجداني، يتعلق على الموقف ويتكون على خمسة الجوانب -6

 تيعابالقبول، واالستجابة، والتقويم، والجمعية، واالس
   مجال حركي، يتعلق على التحصيل الدراسي من المهارة والقدرة على العمل  -3

 
 دراسيالتحصيل المؤشرات  .ج

غير تحصيل الدراسي يشمل على مجاالت تال مقياسعند محبين شيخ أن 
العملية التعليمية الطالب، وتغير السلوك من كل السلوك كاإلنتاج من الخبرة و 
ومفتاح (. Intangibleشيء غير ملموس ) وجدانيمجاالت خاصة في المجال ال

هو حد الكبير من  قياس والبيانات على تعلم الطالباألساسي لتحصيل ال
في الجدول التالي يدل على . و تعلق باإلنجاز الذي يريد أن تقاستالمؤشرات التي 

 ;Surya, 1982، وهذا الجدول من المراجع )التقويم الدراسي، والمؤشرات، و األنواع

Barlow, 1985; Petty, 2004):88 
 
 

                                                 
87Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cet. Ke-10 (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 22. 
88Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), hlm. 148-150. 
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 2.1 الجدول
  طريقة التقويم اإلنجازاألنواع، والمؤشرات، و 

 طرائق التقويم المؤشرات مجال/نوع التحصيل
 مجال معرفي .أ

(Kognitif) 
  

 (Pengamatan) الرقابة .1
 شارةاإل قدرة على (1
 ةقارنمالقدرة على  (6
 االتصالقدرة على  (3

 شفوي اختبار (1
 تحريري اختبار (6
 مالحظة (3

 قدرة على التذكر (1 (Ingatan) الذاكرة .6
 قدرة على إعادة إشارة (6

 شفوي اختبار (1
 تحريري اختبار (6
 مالحظة (3

 قدرة على بيان (1 (Pemahaman) الفهم .3
 شفويقدرة على بيان  (6

 شفوي اختبار (1
 تحريري اختبار (6

 قدرة على اعطاء المثال (1 (Penerapan) التطبيق .2
 ستخداماالقدرة على  (6

 تحريري اختبار (1
 إعطاء الوظيفة (6
 مالحظة (3

 تحليلالقدرة على  (1 (Analisis) التحليل .2
 تصنيفالقدرة على  (6

 تحريري اختبار (1
 اعطاء الوظيفة (6

 (Sintesis) التوليف .6
 تصالالاقدرة على  (1
 خالصةالقدرة على  (6
 تعميمالقدرة على  (3

 تحريري اختبار (1
 اعطاء الوظيفة (6

 مجال وجداني .ب
(Afektif) 
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 قبولالقدرة على  (1 (Penerimaan) لقبولا .1
 رفضالقدرة على  (6

 تحريري اختبار (1
 موقف اختبار (6
 مالحظة (3

 (Sambutan) االستقبال .6
 مشاركةالقدرة على  (1
 فادةاإلقدرة على  (6

 تحريري اختبار (1
 موقف اختبار (6
 مالحظة (3

 (Apresiasi) االحترام .3
 اعتبر هام وفوائد (1
 تنسيقاعتبر جميل و  (6
 تعجبال (3

 موقف اختبار (1
 إعطاء وظيفة (6
 مالحظة (3

 عتقادالعتراف واالا (1 (Internalisasi) التعميق .2
 رافضال (6

 موقف اختبار (1
 إعطاء وظيفة (6
 مالحظة (3

 الخصائص .2
(Karakterisasi) 

 القضاء (1
 جلب في سلوك يومي (6

 عطاء وظيفةا (1
 مالحظة (6

 مجال حركي .ج
(Psikomotor) 

  

تنسيق حركة عين، ويد، ال (1 كفاءة حركي والتصرف (1
 ورجل، وغيرها

 ( مالحظة1
 حركي اختبار( 6

كفاءة لفظي وغير  (6
 لفظي

 تلفظال (1
 تعبير وجه وحركة بدنية (6

 تحريري اختبار (1
 مالحظة (6
 حركي اختبار (3
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 العناصر على أثر تحصيل الدراسي .د
وهذه العناصر تؤثر على التحصيل الدراسي سلباا أو إيجاباا، وأخذ الباحث من 

 89مختصر العوامل من الكتب عماد بن سيف، ومن أهم هذه العناصر كما التالي:
 الذاتيةفردية العوامل ال -1

ويقصد بها تلك العوامل التي يتحكم بها الفرد وليست خارجة عن إدارته 
مثل ما يفكر به الشخص وما يطمح إليه وعادته وطريقته. وقد تطرق له العديد 

( إلى عدد من العوامل ه1202من الباحثين حيث يشير كابلي وآخرون )
الذاتية )الفردية( وهي الرغبة في تحقيق وضع اجتماعي رفيع داخل األسرة 
والمجتمع والحرص على تعلم األنظمة الدراسية واللوائح واالستعانة بالمراجع 
والتردد على المكتبات العامة والمستوى في اللغات األجنبية والمواظبة على 

( أن الحضور من العوامل التي لها تأثير م1992الحضور، ويؤكد الحامد )
 واضح على دافعية اإلنجاز الدراسي. 

هي عوامل الفردية ألنه إذا كان الطالب يملك الدوافع  ةالعوامل المسيطر 
المواد  علىفي تعلمه وهو يركز  ليتكاسفهو ال تحصيل الدراسي اللنيل 

 العلوم الجديدة.  الكتسابالمدروسة 
  

 عوامل أسرية -2
بها العوامل المتعلقة باألسرة فقط سواء كانت من تصرف األسرة  ويقصد

وإرادتها أوال وقد أكد العديد من الباحثين هذه العوامل حيث يشير إلى أن من 
عوامل التفوق الدراسي سعادة األسرة وعدم وجود المشاكل والعكس كذلك 

نشغال أي أن من عوامل اإلخفاق الدراسي أسباب اجتماعية خاصة باألسرة وا
( أهمية عدد من ه1217الطالب بالمشاكل األسرية، وتؤكد جوهرة الصقر )

                                                 

  .90-82ص. ...، أثر حلقات تحفيظ القرأن الكريمبن سيف بن عبد الرحمن العبد اللطيف،  عماد89 
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العوامل األسرية التي تؤثر في التحصيل الدراسي منها: عدد األخوة واألخوات 
ترتيب الطالبة بينهم المستوى التعليمي للوالدين مهنة الوالدين وجود خدم في 

 المنزل وااللتحاق برياض األطفال. 
م( إلى عامل آخر وهو اإلقامة مع األسرة أو 6002لح )ويشير الصا

خارجها حيث أن إقامة الطالب مع اسرته له أثر إيجابي على التحصيل 
وأما العوامل السالبة على التحصيل الدراسي فهي: عمر الوالدين  الدراسي.

انفصال الوالدين تعدد زوجات األب حجم األسرة عدد السيارات التي 
 وع سكن األسرة االستعانة بمدرس خصوصي. تمتلكها األسرة ن

 عوامل مدرسية -3
ويقصد بها كل ما يتعلق بالمدرسة أو الدراسة بشكل عام وقد تناولها 
العديد من الباحثين وتعتبر من أهم العوامل المدرسية إلى أن من العوامل 
المؤثرة في التحصيل الدراسي واإلخفاق فيه األستاذة وطريقة تدريسهم وصعوبة 

( إلى عوامل أخرى  ه1212اجبات واالمتحانات. ويشير الشهراني والغنام )الو 
كعدم استخدام المعلم للوسائل التعليمية والتركيز على طريقة اإللقاء فقط وفيما 
يتعلق باالختبارات أشار إلى أن وقت اإلجابة غير كافي وأن الفاصل الزمن بين 

 االختبارات قليل.
حصيل طالب ألن في هذا المجال عوامل مدرسية يعطى سهم إلى ت

على  تعتمديجعل فكرة طالب قويا لنيل تحصيل الدراسي، وأما عواملها 
  عملية التعليمية. في البيئة ال وتكوينوطريقة تدريسهم وأصحاب  ةذاتساأل

 عوامل اقتصادية -4
ويقصد بها العوامل المادية وغالبا البد للمتعلم أو أسرته فيها ألن كل 

تكون غنية وألنها بتقدير الله وأمر الله سبحانه وتعالى ببذل  األسر تتمنى أن
األسباب. وقد أشار إلى هذا العامل عدد من الباحثين حيث يشير نصر الله 
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م( إلى عدد من العوامل االقتصادية المؤثرة في التحصيل الدراسي  6002)
 كمهنة الوالدين والدخل الشهري وطبقة السكن ونوعيته.

بل قد تضطر األسرة الفقيرة لتشغيل أطفالها بالعمل والكسب وتشغلهم 
عن الدراسة واالهتمام بها وإن كان في بعض األحيان يكون ذلك عامالا لبذل 
الطفل المزيد من الجهد في تحصيله الدراسي ليعوض أسرته شعوراا منه 

 اباا أحياناا. بالمسؤولية وعلى كال الحالين فهو عامل مؤثر سلباا غالباا أو إيج
 عوامل نفسية -5

ويقصد به العوامل الداخلية وقد تظهر في السلوك. وهي من أهم العوامل 
( أن الطمأنينة النفسية تزيد من التحصيل ه1262ويؤكد هذا السهلي )

الدراسي والعكس صحيح حيث أنه كلما قلت الطمأنينة النفسية قل التحصيل 
بعض العوامل النفسية التي تؤثر على التحصيل الدراسي   ومنالدراسي. 

كضعف الثقة بالنفس وضعف الميل للدراسة وكذلك االضطرابات النفسية 
 واالنفعالية والعصبية واإلحباط والصرع.

 ة ورياضيةيحصعوامل  -6
ويقصد بها كل العوامل المتعلقة بالجانب الجسدي للفرد وقد أشار إليها 

وجود عالقة ارتباطية  أن( ه1216حيث يشير الثبيتي )العديد من الباحثين 
موجبة بين كل من التنشئة الصحية بجميع أبعادها )الطاقة والحركة النظافة 
الوقاية الغذاء المتكامل( وبين الذكاء والتحصيل الدراسي وأن أكثر عوامل 
التنشئة الصحية إسهاماا في التحصيل الدراسي هو النظافة ألنه يؤدي إلى 

من عوامل الضعف الدراسي ضعف البصر و ء ذهني لدى األطفال. صفا
والسمع لعدم إدراك كل ما يشرحه المعلم وللشعور النفسي السلبي عند مقارنة 
الطالب نفسه باآلخرين. وكذا فقر الدم الحاد أو بعض األمراض الداعية 

   للغياب وعدم الحضور أو عدم التركيز أثناء الحصة الدراسية.
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 تعلمعريف الت .ه
ذ الوالدة وتستمر طوال إن التعلم يعد عملية مستمرة ليس لها حدود، تبدأ من

من الذي يتعلم عن األشياء سيغير سلوكه، ويعرف الزغول، التعلم هو الحياة. و 
جميع التغيرات الثابتة نسبياا في جميع المظاهر السلوكية العقلية واالجتماعية 

الناتجة من تفاعل الفرد مع البيئة المادية واالنفعالية واللغوية والحركية 
 90واالجتماعية.

وقد استنتج علماء النفس أن التعلم قد حدث، بمالحظة تغير السلوك، وهذا 
دليل التعلم باستخدام نفس الطريقة التي يستنتجها عالم النفس، حينما يرى شخصا 

س ذلك يعض أصابعه، أو يتكلم بصوت متردد، بقوله: الشخص قلق، ويمكن قيا
التعلم، بقياسات التغيير، تقدم بها الشخص، عن الحالة التي بدأ بها موقف العلم، 

 91فإن تقدم هذه القياسات تعتبر أدلة في تغير السلوك )أي التعلم(.
وتعلم يعني تغير السلوك طالب لنيل العلوم والمعلومات الجديدة من مجال 

 من تفاعل طالب مع البيئة.ركية العقلية واالجتماعية واالنفعالية واللغوية والح
 علم اللغة العربية ت .و

إن من أعظم النعم التي خص الله تعالى بها اإلنسان، وميزه بها على الحيوان 
دة اإلنسان الرئيسية في التفكير واكتساب اللغة هي اهي قدرته على تعلم اللغة. ف

المعرفة وتحصيل العلوم. فاللغة، باعتبارها رموزا للمفاهيم، قد مكنت اإلنسان من 
تناول جميع المفاهيم في تفكيره بطريقة رمزية، مما ساعده على أن يحقق ما حققه 

 والصناعات المختلفة.  في اكتساب المعرفة وتحصيل العلوممن تقدم هائل 
يستطيعون أن يكونوا مفاهيم قبل أن يتعلموا   األطفال الصغار قبل تعلمهم اللغةو 

كلمات ترمز إليها. ولكن حينما يبدأ الطفل في تعلم اللغة فإنه سرعان ما يكون 
                                                 

 .86(، ص. 6016دار الكتاب الجامعي،  :UAE -)العين مبادئ علم النفس التربويعماد عبد الرحيم الزغول، 90 
(، ص. 6011)عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،  فلسفة التفكير ونظريات في التعلم والتعليمفارس راتب االشقر، 91

168 .  
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لنفسه حصيلة لغوية تمكنه من متناول المفاهيم المختلفة بسهولة في تفكيره بما 
ك قدرته على التفكير في الماضي يتجاوز حدود المكان والزمان، فتزيد بذل

والمستقبل، وتعلم أشياء جديدة، واكتشاف العالقة بين األشياء، واستنباط المبادئ 
 96والقوانين، واالختراع واالبتكار.

فباستخدام المفاهيم في التفكير، وباستخدام الكلمات كرموز لهذه المفاهيم 
استطاع اإلنسان أن يتناول جميع األشياء في تفكيره بطريقة رمزية، كما استطاع أن 
يقوم في تفكيره بعملية التحليل والتركيب، والمقارنة والتمييز، واكتشاف العالقات، 

اعد على سرعة تطور البحث العلمي المبادئ والقوانين، مما س واستخالص
 وتقدمه.

فإن أول سورة نزلت من القرآن  ناإلنساوللتنويه بأهمية تعلم اللغة في حياة 
الكريم كانت تحث على القراءة، وتشير إلى فضل الله تعالى على اإلنسان إذ أوجد 

ت في طبيعته القدرة على تعلم اللغة، وتعلم القراءة والكتابة والعلوم والصناعا
المختلفة، والهدى واإليمان، وما لم يكن يعلم اإلنسان من قبل أن يهديه الله 

 93تعالى إلى تعلم ما وصل إليه من علم.
والمعارف والفهم  لوماتاللغة هي أداة االتصال المهمة لتوسيع المعوأما تعريف 

ي في أنواع العلوم. وهي مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين، والت
يتعارف أفراد ذو ثقافة معينة على دالالتها، من أجل تحقيق االتصال بين بعضهم 

من  92واللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. 92ببعض.
عن ألفاظ  مالمفاهيلغة العربية هو استخدام البيان السابق يرى الباحث أن تعلم 

 العربية لمعرفة مقاصد العرب بطريقة تعلم على أساس أربع المهارات.

                                                 
  . 128(، ص. 6001)القاهرة: دار الشروق،  7، ط، القرآن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي، 96
 .160، ص. القرآن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي، 93 

 .66 .ص( 1998القاهرة: دار الفكر العربي، ) تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي مناهجطعيمة، رشدي أحمد 92
 . 7(، ص. 6007)بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني،92 
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 لعوامل التي تسهل عملية التعلم على المعلم والتلميذا .ز
هناك مبادئ تعتبر قواعد تسهل عملية التعلم على المعلم والتلميذ أو هي 

ة وتحصيل صفات للتعلم الجيد، وهي تعلم القواعد الخلقية واالتجاهات االجتماعي
 96محمد قاسم فيما يلي: عندالمعاني واألفكار. وبمراعاة قواعد التعلم 

 ضرورييجب أن يالحظ المعلم في الفصل أن الدافع شرط : مبدأ الدافعية -1
لكل تعلم، فال تعلم بدون دافع، وذلك ألن التعلم هو تغير في السلوك ينجم 

بنشاط من غير دافع، وكلما كان  مال يقو عن نشاط يقوم به التلميذ، والتلميذ 
الدافع قويا زادت فاعلية التعلم ولكن لو زادت شدة الدافع إلى حد معلوم 

 عطل التعلم.
المعلم أن أفضل أنواع التعلم في الفصل هو  يعيالبد أن : النشاط الذاتي -6

التعلم القائم على بذل الجهد والنشاط الذاتي، واستجابة التلميذ لما يسمعه 
 من المعلم، ان يفكر فيه ويحاول تطبيقه ومناقشته مع نفسه. 

 يجب على المعلم تنظيم المادة الدراسية التي تقوم بتدريسها. : الفهم والتنظيم -3
فالمعلم الناجح يجب أن يعرف أن استخدام األسلوب : التكرار الموجه -2

العلمي في التفكير يحتاج إلى تكرار أكثر من مرة، ولكن لكي يكون هذا 
التكرار مفيد ومثمر البد أن يقترن بالتعزيز واالنتباه والمالحظة وفهم الموقف 

 من زوايا عديدة.
لتدريب على موضوع أو بمعنى أن أثار أو خالصة التعلم أو ا: انتقال أثر التعلم -2

مهارة معينة قد ينتقل إلى تعلم واكتساب موضوع آخر، أو مهارة أخرى 
 مشابهة لتلك التي سبق تعلمها أو قريبة شبه منها.

وهذه العوامل هي المناهج التي تسهل عملية تعليم والتعلم على المعلم  
 بالراحة ونعر هذه العوامل لكي يجعل طالبه يشبوالطالب، االستاذ البد أن يهتم 

                                                 
 .122 -120(، ص. 6001، )د.م، المدخل إلى علم النفس التربويناجي محمد قاسم وآخرون، 96
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أهمية  إلىطالب  بد للمعلم أن يعطى الدافعية ليوجه فكرال في حجرة الدراسية و 
 .التعليمية

 روط التعلمش .ح
بما فيه المتعلم والمعلم لعديد من الشروط والعوامل  يالتعليميخضع الموقف 

أن تتم عملية  نال يمكالتي تؤثر على عملية التعلم، وهناك ثالثة شروط أساسية 
 97التعلم بدونها. وهي كما التالي:

هو الطاقات الكامنة في الكائن الحي التي تدفعه ليسلك : (Motiveالدافع ) -1
 سلوكا معينا في العالم الخارجي.

هو تغير يحدث في أداء الكائن الحي وفقا للسن، : (Maturationالنضج ) -6
 مارسة والخبرة.  ويعتمد العوامل الداخلية أكثر من اعتماده على الم

هي تكرار معززي يؤدي إلى تحسين تدريجي في أداء : (Practiceالممارسة ) -3
الفرد نتيجة التعزيز الذي قد يكون صادرا عن الفرد نفسه أو من الخارج عن 

 طريق إمداد الفرد بمعلومات عن النتائج استجاباته.
ألدائها، فمثال من دوافع ونضج وممارسة  ةفي عملية التعلم هناك شروط ضروري

من  تالدوافع حصلو وهذه يساعد إلى تنمية الطالب في عملية التعلم، والعادة 
 حصل الطالب الدوافع حينبستاذ في المدرسة ولكن يظهر السؤال فكيف اال

منزله أو خارج الفصل؟، وهذه مسألة الضرورية. لْلجابة عن هذه  في يكون
نظر من المؤشرات الذكاء العاطفي، ومن بعضها الدوافع ت ستطيع أنالمسألة ت

النفسية طالب لديه الذكاء يستطيع أن يظهر الدوافع النفسية بدون المساعدة من 
  .خارجة

 
 

                                                 
  .122، ص. المدخل إلى علم النفس التربويناجي محمد قاسم وأصحابه، 97
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه .أ

 حيةالدراسة المس البحث الكّمي بمدخلمنهج  في هذا البحث يستخدم الباحث
(، المراد به للوصف أو للقياس Associative Causal) ةالسببي ةبوصف الترابطي

التحليل الدراسات  هذا البحث مواستخد 98المتغيران أو أكثر. المفترض عن العالقة
 .(Pearsonبرسين )للالمتعدد  الترابط أو العالقة

نة المعينة أو العي عالمجتمهو منهج البحث الذي يستخدم للبحث البحث الكّمي 
ائية من الكمية أو إحص وصفه ويستخدم أدوات البحث للجمع البيانات وأما تحليله

 99.أجل لقياس المفترض المقرر
ل اعينة من مجتمع البحث باستعمال ذي يأخذال البحثالدراسة المسحية هي 

هي جمع المعلومات وبيانات عن  الدراسة المسحيةويعرف رجاء وحيد  100،االستبيان
ظاهرة المتعرف عليها وتحديد وضعها ومعرفة جوانب الضعف والقوة فيها، لمعرفة 

  101.إلجراء تغيرات فيه الحاجةمدى 
هي اسلوب في البحث يتم من خالل جمع  الدراسة المسحيةويرى عبيدات 

ذلك بقصد معلومات وبيانات عن ظاهرة ما أو حادث ما أو شيء ما أو واقع ما و 
التعرف عن الظاهرة التي ندرسها وتحديد الوضع الحالي لها والتعرف. على جوانب 

                                                 
98Sugiyono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi (Bandung:Alfabeta, 

2013), hlm. 37. 
99Sugiyono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi, hlm. 23. 

100Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian  (Yogyakarta:Ar-ruzz Media, 

2011), hlm, 176. 
 .191 .(، ص8008)دمشق: دار الفكر ، البحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العمليةرجاء وحيد دويدري، 101 
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القوة والضعف فيه من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى الحاجة 
   108تغييرات جزئية أو اساسية فيه. إلحداث

يسّمى  ةّنيالتقمنهج البحث الذي يستعمل تحليل  يه بطاالدراسات التر ومنهج 
في علم  ترابط. والالبيانات في البحثمتغير هو طلب عن العالقة  الترابط. الترابط

ويعرف رجاء وحيد  101ن أو أكثر من ذلك.يبين المتغير  الترابطاإلحصائية بمعنى 
بط هي بدورها توصل إلى أوصاف بعض الظاهرات، إذ تؤكد مدى االدراسات التر 

 104مل ما مع تغيرات عامل اخر.ترابط متغيرين وإلى أي حد تتطابق تغيرات عا
وقال عبيدات الدراسات التربط هي العالقة بين المتغيرين أو أكثر لمعرفة مدى 

ال  ءشيهو  والمتغير  105االرتباط بين هذه المتغيرات والتعبير عنها بصورة رقمية.
هو تحليل الترابط  وتحليل 106.طويلو  ،عمر ،ربح ،إنتاج ،كالثمن  ،نتائجه تيثب
 وأ ةس قو القي تحليلوهذا  107ن أو أكثر من ذلك.يفيما يتعلق المتغير حصائي اإل

الذكاء  أهذا تعلم اللغة العربية.التحصيل  في والثقة بالنفسالذكاء العاطفي ضعف 
 الطالب. تعلم التحصيلفي  انيؤثر  والثقة بالنفسالعاطفي 

 

 متغيرات البحث .ب
تعلم  حصيلتعلى  العاطفيالذكاء في هذا البحث الباحث سوف يبحث عن تأثير 

 وأما متغيرات البحث فيما يلي: اللغة العربية
 ( الذكاء العاطفي Independent Variable) المتغير المستقل (1

 ( الثقة بالنفسIndependent Variable) المتغير المستقل (8

                                                 

 .811 .(، ص1998)الرياض: دار أسامة،  أساليبهأدواته و البحث العلمي مفهومه و وأصحابه،  ذوقان عبيدات108 
103Hartono, Statistik Untuk Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm, 68. 

 .809.صالبحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العملية...، رجاء وحيد دويدري،  105 

 .857 .صأساليبه ...، و البحث العلمي مفهومه وأدواته وأصحابه،  ذوقان عبيدات 104 

106 Zuraidah, Statistika Deskriptif (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), hlm. 14. 
107  Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 

hlm. 175. 
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X1 

X2 

 

Y 

 

R
rr

 
 ( تحصيل تعلم اللغة العربيةDependent Variableالمتغير التابع ) (1

 1.3الجدول 
 بين المتغيرات نموذج عالقة

 
Rx1y  

 
    Rx1x2 Rx1x2y 

 

 Rx2y 
 

 البيان:
1X الذكاء العاطفي : 
2X الثقة بالنفس : 

Y تحصيل الدراسي : 
 
 مجتمع البحث وعينته .ج

 مجتمع البحث (3
 الطالب هذا البحث هو في (Population Research) البحث جتمعكان م

مجتمع البحث هو والية اإلجمال تتكون على: أما و ، الحرميناألمين معهد في 
يرى  108وخالصته. للمدروسمعّين ال اتمساليملك الذي مفعول أو المبحث 

يعني جميع المفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث،  البحث جتمعمعبيدات 
أو جميع االفراد أو االشخاص أو االشياء الذين يكونون موضوع مشكلة 

                                                 
108Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, ..., hlm .176. 
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نطبق بحث ويأن يالمعرفة من مجتمع البحث هو كل هدف ينبغي و   109البحث.
 110ومكان التي نبحث عنها.، إنتاج البحث في مجتمع البحث

كل طالب معهد   ومجتمع البحث ه نوفي هذا البحث الطالب سيكونو  
لمستوى ا برامج الخاص تعليم اللغة العربية فيمادورا سمبانق  األمين الحرمين

 .8016-8017األول عام 
 العينة (2

وذكر  111صفة أو جملة. مجتمع البحثالالعينة هي بعض وأما تعريف 
رجاء وحيد العينة هي فئة تمثل مجتمع البحث أو جمهور البحث، أي مجموعة 

مجتمع البحث الجزئية الوالعينة هي  118الجزئية من المجتمع موضوع البحث.
مع كل مجت  وثبح عال يستطيخذ العينة إذا أ. و عميقاالذي سيبحث عنهم 

 111وكل كل مجتمع البحث.ي أن ينبغي هو البحث. وشرط األول من العينة
 ومن المالحظة ،وفي هذا البحث أخذ العينة من متناول مجتمع البحث

ليم في برامج الخاص تع األمين الحرمينطالب معهد أّن  الباحث التي قد فعل
 العينة فجعل كل، 100أقّل من  طالبا فقط، فهذا 50عددهم اللغة العربية 

إذا   ،سوهارسيمي أريكونط في أحد كتبه قولل تأكيداوهذا بالبحث المجتمع. 
 ابحث كونكي بحثه ي  موضوع ينبغي أخذ كل ،100أقل من  وضوعمالكان 

 114.(Penelitian Populasi) اجتمعم
 
 

                                                 

 .109 .صأساليبه ...، البحث العلمي مفهومه وأدواته و وأصحابه،  ذوقان عبيدات109 

110Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif (Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2010), hlm. 257. 
111Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 118. 

 .105 .صالبحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العملية...، رجاء وحيد دويدري، 118  

113Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif...., hlm. 258. 
114Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka 

Cipta,  2002), hlm  . 112. 
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 هامصادر و  البيانات .د
ين أشكل البيانات و  الكمي هي العلميالبحث  في هادر امصو المراد البيانات 

 ظةوالمالح البيانات في هذا البحث هي مجموع من نتائج االستبيان .هانالت
مصادر البيانات في هذا وطالب المعهد، وأما  ةاألساتذ أراءمن و  والتسجيالت

 طالب المعهد.و  ةاألساتذ هوالبحث 
كشف ي  أ والوثائق ونتائج المالحظة االستبيان نتائج البيانات األساسية هي

عرفة أما لمو  ،لمعرفة درجة الذكاء العاطفياستعمل الباحث االستبيان ، الدرجات
مالحظة الباحث المباشرة في حصل من  لدى طالب المعهدالثقة بالنفس درجة 

 لدى طالب كشف الدرجاتحصل من نتائج في   الوثائق بياناتوأما ال المعهد،
رفية لمعرفة درجة مع النصفن والباحث سوف يأخذ البيانات بعد االمتحاالمعهد. 

 لدى طالب كامال وهذه البيانات حصل من مدرس المعهد.
، األساسية لبياناتد لكتؤ البيانات وهذه  ،جيالتوتسء أرا هيوالبيانات الثانوية 

 وطالب المعهد من المقابلة ةاألساتذو  المدير المعهد أراءيعرف والباحث سوف 
 التسجيالتوأما  ،الثقة بالنفسالذكاء العاطفي و  هو أثربموضوع البحث التي تتعلق 

التي تؤكد للبيانات األساسية ككشف الغياب والحضور والكتب المستعمل وغيرها 
 حصل من اإلدارة المعهد.

 
 إجراءات البحث .ه

 مبعد نيل إلى رسالة االستئذان للبحث من قسم تربية جامعة موالنا مالك إبراهي
وحصول االستئذان من مدير المعهد إلقامة البحث بهذا المعهد، أقام الباحث 

 .8017مارس  80البحث من شهر فبراير حتى 
فخطوة األول قبل فعل البحث، يصنع الباحث أدوات البحث لقياس متغيرات 
البحث ليعبر مفترض البحث. وأما األدوات المستخدمة في هذا البحث هي 
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 لمراد بها أن االستبيان فيها االسئلة واالجابات المعينة. بعد نيلاالستبيان المغلق، ا
إلى إجابات االستبيان من مجتمع البحث، فخطوة التالي تحليل البيانات ليعبر 
تحصيالت البحث لكل متغيرات البحث وعالقات بينهم، وأخيرا اخذ الباحث 

 الخالصة منها.
 

 جمع البيانات اسلوب .و
 (Angket) االستبيان -1

وحقائق  بياناتالة مالئمة على معلومات و ايعتبر االستبيان أو االستقصاء أد
مرتبطة بواقع معين، ويقدم االستبيان بشكل عدد من االسئلة يطلب االجابة عنها 

توزيع  وهذه االستبيان 115من قبل عدد من االفراد المعنيين بموضوع االستبيان.
لومات الالزمة في موضوع لدراسة بعض مفردات الدراسة وحصر وتجميع المع

 الدراسة التي تتعلق بالموضوع هذا البحث.
االستبيان بشكل االستبيان المغلق أو المقيد أو محدود الخيارات،  وتصنع

حيث يطلب من المفحوص اختيار االجابة الصحيحة من مجموعة من 
 أقل\فقاوا\اوافق بشدة ،يستعمل لتحديد درجة الموافقة همقياسوأما  116االجابة،

عما  سؤاال 80 من سئلة االستبيانوتتكون ا .بشدة اوافق ال \ال اوافق\اوافق
واالستبيان الذكاء العاطفي بناء على نظريات جولمان  تتعلق بالذكاء العاطفي،

 فهي كما التالي:وأما تفصيل اسئلة  أساليب متعلق بها،و 
  

                                                 

 .181 .صأساليبه ...، البحث العلمي مفهومه وأدواته و ، آخرونذوقان عبيدات و 115 
 .111. صالبحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العملية...، رجاء وحيد دويدري، 114 
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 1.2 جدولال
 الذكاء العاطفي االستبيان أبعاد

 نسبة اسئلةرقم  مكونات الرقم
1 
8 
1 
4 
5 

 القدرة على الوعي بالذات
 إدارة االنفعاالت القدرة على

 القدرة على دفع الذات
 القدرة على التعاطف مع االخرين

 القدرة على إقامة عالقة اجتماعية 

1 ،8 ،1 ،4 
5 ،6 ،7 ،8 

9 ،10 ،11 ،18 
11 ،14 ،15 ،16 
17 ،18 ،19 ،80 

80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

   100% 
 

 (Documentary) الوثائق -8
بوسيلة الدرجة  بيةاللغة العر تعلم الطالب في  التحصيل لمعرفة عن الوثائق فبيانات
طالب بعد نهاية ال خذ البيانات التي تتعلق بالتحصيلوالباحث سوف يأ الدفاتر

االمتحان النهائي لمعرفة درجة معرفية لدى طالب كامال وهذه البيانات حصل 
 .أو بوسيلة اإلدارة المعهد من مدرس المعهد

 (Interview) المقابلة -1
لجمع المعلومات في هذا البحث. فعن  ةالثانويتعد المقابلة من الطرق 

طريقة المقابلة يستطيع الباحث أن يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر 
وقال أيضا المقابلة هي أداة لجمع البيانات الالزمة للبحث،  117االخرين،

ويمكن تعريفها تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف موجهة يحاول فيه شخص 
القائم بالمقابلة أن يستشير معلومات أو اراء أو معتقدات شخص اخر أو 

                                                 

(، 8011)عمان: مكتبة المجتمع العربي،  1ط،  ،البحث النوعي في التربية وعلم النفسأحمد غباري وأصحابه،  ثائر114 
 .19ص. 
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في هذا البحث و  118أشخاص اخرين والحصول على بعض البيانات الموضوعية.
ما ع لمعرفة أراءهم طالب المعهدو  ةاألساتذمدير المعهد و  مع تكونالمقابلة 

يل الدراسي، وتحص الذكاء العاطفي والثقة بالنفس يتعلق بهذا الموضوع، يعني
 وهذه البيانات لتؤكد البيانات األساسية.

  ( Observation) المالحظة -4
ى العادي في اكتسابه لخبراته ومعلوماته عل بأنها وسيلة يستخدمها االنسان

أن يتبع الباحث في ذلك منهًجا معيًنا يجعل الباحث من مالحظاته أساًسا لمعرفة 
لنيل  المالحظة بموضوع البحث مباشرة فعلت 119أو فهم دقيق لظاهرة معينة.

 اتصفوبينها  ،العملية التعليمية في المعهد المتقينفي  الثقة بالنفس البيانات
 وحول المعهد ووصفية مكان البحث. طالب فيها

 مؤشراتها فهي: بناء علىوأما أبعاد لقياس على الثقة بالنفس 
  اآلخرين التحدث مع (1
 والتفاعل االجتماعي (8
 المظهر الجسميو  (1
 اإليجابية والتفاؤلو  (4
   ياألكاديمواألداء  (5

ولتوضيح جمع البيانات ومصادر البيانات وكذلك اساليب لحصولها في هذا 
 التالية: جدولالبحث، خلص الباحث عنها إلى 

 
 
 

                                                 

 .858ص. ...، البحث النوعي في التربية وعلم النفسأحمد غباري وأصحابه،  ثائر118 

 .117 .صالبحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العملية...، رجاء وحيد دويدري، 119 
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  1.1 الجدول
 البيانات ومصادرها واساليبها

 االساليب المصادر البيانات اتر المتغي الرقم

 الذكاء العاطفي 1
 االستبيان الطالب نتيجة االستبيان

 المقابلةنتيجة 
 ةاألساتذ
 المقابلة وطالب

 الثقة بالنفس 8
 المالحظة الطالب نتيجة المالحظة
 االستبيان الطالب نتيجة االستبيان

التحصيل  1
 الدراسي

 الوثائق كشف الدرجات نتيجة كشف الدرجات

 

 ثبات الصدق و ال .ز
 (Validity)الصدق  (1

ن أجل مواالستبيان الذي يقيس ما وضع واالستبيان الصادق هو واالستبيان 
يملك سمات الصادق إذا تستطيع قياس ما و  يكونقياسه، وأدوات البحث 

. اسقيلالصدق عندما يقيس ما الغرض ل يكونواالستبيان  ،الصادق للقياس
ظاهرة، فيكون أدوات انات إذا حصل من أدوات الصحيحة والصدق و والبي

  180.المستخدمة الصدق والصحيح

من  هووفي هذا البحث أن االستبيان المستخدمة على أساس نظرية جولمان و 
وأما في االستبيان الثقة بالنفس قد صدق وثبات  .أحد مؤسسات الذكاء العاطفي

 مقياسها ألنها المقياس المستخدمة في البحث القادم.
 

                                                 
120 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

hlm. 73. 
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 ( Reliability)ثبات ال (8
الذي ستبيان واالالثابت هو واالستبيان الجيد بالثبات، واالستبيان يتصف 

 181اثلة،كثر من مرة في ظروف متمأيعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا طبق 
وادوات البحث الزم ثباتها لجمع البيانات. واستعمل الباحث الطريقة قياس 

(، وأما الطريقة Stability( أو يسمى )Test-Retestالخارجي هو إعادة االختبار )
اني، هي بوسيلة معامل االرتباط بين تجريب االولى والثواالستبيان لقياس الثبات 

إذا كان معامل االرتباط حصل على نتيجة إيجابية ويدل على داللته، فهذه 
فاستعمل الباحث  188(.Stabilityاألدوات يدّل على الثبات. فهذا القياس يسمى )

اعدة تحليل ثبات ( لمسStatistical Package for Social Science) SPSSبرنامج 
    تجريب االولى والثانياالستبيان ولمعرفة معامل االرتباط بين 

  :يفيما يل رمزهوأما 

r𝑖 =
𝑛∑x𝑖y𝑖 − (∑x𝑖)(∑y𝑖)

√[𝑛∑x𝑖
2 − (∑x𝑖)2][𝑛. ∑y𝑖

2 − (∑y𝑖)2]
 

 الشرح:
ir  =الثمن لقياس الثبات االدوات 

N ( عدد المتكررة =Number of Cases) 
iX =  المعيناجمال نتائج االختبار 
iY = إجمال نتائج 

iyix∑  مجموع النتائج مضرب بين النتيجة =ix  و النتيجةiy 

i×∑  مجموع نتائج=ix 

iY∑  مجموع نتائج =iy 

                                                 

 .191. صأساليبه ...، البحث العلمي مفهومه وأدواته و ذوقان عبيدات وأصحابه، 151 

122 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Ke-22  (Bandung: Alfabeta, 2013 ), hlm. 

354. 
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الجدولية ( r) المحسوبة أكبر من قيمة( r)قيمة  واالدوات يسمى الثبات إذا
 181.%1أو  5%( Significanceبنسبة الداللة )

ان المجتمع البحث، فجمع الباحث نتائج االستبيبعد توزيع االستبيان إلى 
لقياس المتغيرات المستخدمة، ولكن قبله ال بد أن يعرف أهذه االستبيان صادق 
وثبات في تطبيقها، لذا يقيس الباحث ثبات االستبيان لمعرفة صحة االستبيان 

 المستخدمة.
 ( Reliability)ثبات القياس  (1

 االستبيان هي بوسيلة معامل االرتباط بين تجريبوأما الطريقة لقياس الثبات 
االولى والثاني، إذا كان معامل االرتباط حصل على نتيجة إيجابية ويدل على داللته، 

وقد فعل  184(.Stabilityفهذه األدوات يدّل على الثبات. فهذا القياس يسمى )
تعليم  صالباحث إعادة االختبار بين تجريب األولى يعني الطالب في برامج الخا

اللغة العربية، وتجريب الثاني من الطالب في برامج الخاص تعليم اللغة اإلنجليزية، 
بمجرد لمعرفة ثبات االستبيان المستخدمة بوسيلة نتائج االستبيان من تجربين. 

 SPSS (Statistical Packageوبعد نيل إلى نتائج االستبيان، استعمل الباحث برنامج 

for Social Science ) لتحليل ثبات االستبيان ولمعرفة معامل االرتباط بين تجريب
 االولى والثاني، وأما تحصيل تحليلها كما يلي:

 (معامل االرتباط بين تجريب االولى والثاني)  1.4جدول 
Correlations 

 TEST1 TEST2 

TEST1 

Pearson Correlation 1 ,806** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 50 50 

TEST2 

Pearson Correlation ,806** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 50 50 

                                                 
123 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 356-357. 
124 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 354. 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

نظرة من جدول السابق أن معامل االرتباط بين تجريب األول والثاني حصل    
االستبيان، نظرة وقبل اتخاذ القرار عن ثبات  0،806( المحسوبة = rإلى قيمة )
=  %5عند مستوى داللة  50(= n( الجدولية في عدد المتكررة )rمن قيمة )

( المحسوبة أكبر من rيبين أن قيمة ) 0،161= %1وعند مستوى داللة  0،879
 %1و 5% (Significance)( الجدولية عند مستوى داللة rقيمة )

ذه أدوات ثبات (، لذا يستطيع أن يأخذ القرار أن ه0،161<0،879<0،806)
 ويستطيع أن يستعمل للبحث.

 حليل البياناتت .ح
في هذا البحث استخدم الباحث تحليل التقني للبيانات إلجابة اسئلة البحث 

  يشمل على:ولقياس فروض البحث 
 (Scoring) عطاء النتيجةإ .3

لنتيجة إلى عطاء اطواتها اإلوالثقة بالنفس، فخلمعرفة نتائج من الذكاء العاطفي 
   االسئلة في االستبيان، واالعطاء النتيجة لكل االجابة كما التالي:

 1.5 جدول
  والثقة بالنفس النتيجة االجابة استبيان الذكاء العاطفي

 (-السلبي ) االيجابي )+(
 النتيجة االجابة النتيجة االجابة

 1 اوافق بشدة 5 اوافق بشدة
 8 اوافق 4 اوافق

 1 اقل اوافق 1 اقل اوافق
 4 ال اوافق 8 ال اوافق

 5 ال اوافق بشدة 1 ال اوافق بشدة
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جابة عن ، ويستخدمها لإلفتراتقرر نتائج وبعد إعطاء النتيجة فخطوات التالي 
 .1-1اسئلة البحث 

 
 (Intervalفترات )نتائج قرر  .2

 لبالتصنيف، ولكن قبله البد أن يط ، فخطوات التاليإعطاء النتيجةوبعد 
 لىفخطوة االو  فتراتج نتائقبل يطلب  (،Mean)ومتوسط  (Interval) فتراتج نتائ

 185:كما التالي  هاوأما رموز طلب عن رتب فترات الطولية والشبر والرتب، 

 
P=R÷K 

R=NT-NR+1 
K= 1+ (3, 3) log N 

 
  :البيان

P  طوليةال= رتب فترات   NR نتيجة االدنى = 
R ( الشبر =Span)   K  =ال( رتبClasses) 

NT  =نتيجة العليا    N  جملة الموضوع = 
 1.5 جدول

  (Frequency Distribution) المساعدة توزيع التكرارجدول 

 فترات
(Interval) 

 (F) التكرار
(Frequency) 

  منتصف

(titik tengah) 
(X) 

F.X X 2X 2Fx 

       
 N=      

 
                                                 

125 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 36. 
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 (Meanالمتوسط ) .1

لى المتوسط علمعرفة الباحث يطلب عن المتوسط، و  فترات،نتائج  وبعد طلب
(Mean للنتيجة الذكاء )عربية الطالب تحصيل تعلم اللغة الو  الثقة بالنفسو  العاطفي

 186برمز:
 

 
 :البيان

  �̅� المتوسط : 
  𝑚𝑖  :المتوسط كل النتيجة 
  𝑓𝑖 : عدد التردد 
  𝑛 العينة  د: عد 

 
 (Standard Deviation) المعياري االنحراف .4

 االنحراففحسب الباحث لطلب  (Mean)وبعد نعرف قيمة المتوسط 
والثقة درجة أو جودة من الذكاء العاطفي لمعرفة  (Standar Deviasi) المعياري
 187:برمز فيما يليتحصيل الدراسي و بالنفس 

 
 

 
 :البيان

∑𝑓𝑖(𝑚𝑖−�̅�)2  :نتائج بين الضرب 
𝑛   : عدد العينة 

                                                 
126 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 49. 
127Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 58. 

�̅�  =
∑𝑓𝑖𝑚𝑖

𝑛
  

𝑠𝑑𝑥 = √
∑𝑓𝑖(𝑚𝑖−�̅�)2

𝑛−1
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وبعد نعرف انحراف المعيار يستطيع أن يصنف نتائج من كل المتغيرات بوسيلة 
ليؤكد نتائج و  أو بدرجة جيد وضعيف. تغير النتائج إلى الحرف المعين، مثل أ، ب

 ( في تحليل النتائج.SPSSالحساب، استخدم الباحث برنامج )
 

 ( Coefficient of correlation) ارتباطمعامل  .5
 النفسوالثقة ب العاطفيالذكاء  مهمة بين عالقةألن هذا البحث لينظر أكانت 

وهذا تحليل ، r "Product Momentستعمل رمز "يف ،تعلم اللغة العربية في تحصيل
 188:يفيما يل رمزهوأما ، بين المتغيرينلقياس عن الفروض البحث 

 

r𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑛. ∑𝑦2 − (∑𝑦)2]
 

 :البيان
xyr  =( معامل االرتباط  بين متغيرx( و )y) 

N  ا= عدد التكر( رNumber of Cases) 
∑xy  مجموع النتائج مضرب بين النتيجة =x  و النتيجةy 

 x=مجموع نتائج  ∑×

y∑  مجموع نتائج =y 

 
د رموز عالقة المتعد تاستخدم، المتعددةوإلجابة أثر بين المتغيرات 

 189:يليكما   رموزهوأما  للبرسين
 

                                                 
128 Hartono, Statistik Untuk Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm.  

76. 
129Sugiyono, Cara mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, hlm. 98.  
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r𝑥1𝑥2𝑦 = √
𝑟𝑦𝑥12 + 𝑟𝑦𝑥22 − 2𝑟𝑦𝑥1 𝑟𝑦𝑥2𝑟𝑥1𝑥2

1 − 𝑟𝑥1𝑥22
 

 البيان: 
 yx1x2R  1: عالقة بينX  2وX  فيY  

yx1R  1: عالقة بينX  وY 
 2yxR  2: عالقة بينX  وY  

x1x2R  1: عالقة بينX  2وX 
 Product" نتيجة تخطيطية )rعالقة " االرتباطمعامل بعد حصول 

Moment)،  وز المتعدد باستخدام رم االرتباطفخطوات التالي قياس أهمية معامل
 110(، وأما رموزه كما يلي:Fقياس )

 
𝑓ℎ =

𝑟2/𝑘

(1 − 𝑅2)/(n − k − 1)
 

 

 البيان:
R  المتعدد االرتباط: معامل 
K  المستقل المتغير: عدد 
N عدد المجتمع أو المبحث : 

 

                                                 
130Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Hlm. 235.  
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 

 
لصورة ابحث الباحث في الفصل الرابع بثالثة مباحث وهي المبحث األول عن 

رض ع مادورا جاوى الشرقي، والمبحث الثاني سمبانقفي المعهد األمين الحرمين  العامة
نفس لمن نتيجة االستبيان والمالحظة عن الذكاء العاطفي والثقة باوتحليلها البيانات 

سمبانق ن الحرمين بمعهد اآلميوتحليل المتغيرات تعلم اللغة العربية وكذلك نتيجة تحصيل 
 مادورا.

 مادورا سمبانقمين الحرمين معهد اآل صورة العامةال: المبحث األول
 معهد اآلمين الحرمين تأسيستاريخ  .أ

 أب من الشيخ المكرم مطهر الدين وهوالشيخ المكرم على حسين  أسسوقد 
ي مادورا ف سمبانقتيس بقرية نكاساريه بايوأ 9188سنة  في عهد األمين الحرمينالم

أي كتب  رألصفوالكتب ا نالقرآ بيته القادم. وفي أوله هو مدرسة الدينية لتعليم
ي إقامة جهده فو  سرعة بسبب صبرهالمختلفة الطلبة من الدائرة  دفازدا ،السلف

 . المدرسة
م على حسين على بناء المعهد، فبسبب الشيخ المكر  عزم قد وفي نهاية،

ابنه  جيءموال يسميه قبل  بسيطتأسس المعهد بشكل  مؤسسة التربويةه لبناء جهد
 فابنى الشيخ على حسين ثالث غر  الوقتهذا و  المكة المكرمة.في من معهد 

رم الشيخ المك رافإشوينال الطالب الدراسة تحت  قدرتهم. رفعلدراسة الطالب و 
 رة. على حسين مباش
وانتقل هذه من مكة المكرمة جاء ابنه الشيخ مطهر الدين  9111وفي سنة 

 نباآلميمعهدا جديدا ما يسمي  مكان غير بعيد من مكان األول وبنىالمعهد إلى 
معهده و  مادوراسمبانق حرمين الالحرمين وأخذه ألنه يتقلد على معهد شيوخه من 
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هكتار تقريبا مملوء  9 المعهدض وكان عر  ،حرمين من أرض مكة المكرمةالقادم ال
من  الذين يتخرجون أساتذة 1. ثم لهذ المعهد والمسجد الطلبةكن مسبلوازم التربية و 

من نفس البالد وخارجها. والدروس الذي يعطي إلى الطلبة من  المعاهد والجامعة
زيادة و  الكتب السلفّي المعتبر بصحيحها للمعاهد أهل السنة والجماعة في إندونيسيا

 . منه البرامج الخاص لتعليم اللغة األجنبية العربية واالنجليزية
 
  مين الحرمينواألهداف لمعهد اآلالرؤية والرسالة  .ب

إلقامة المعهد الجيد، هذا المعهد يقوم على األساس الرؤية والرسالة واألهداف 
  939 التي قرر مؤسس المعهد كما يلي:

 :الرؤية
 لمسلم.ا إعداد أجيال المسلم الذكي ومفكر .9
 لة فيالمعتد الحياة الدينية من أجلالجماعة السنة و  أهل تعاليم فظة علىاالمح .2

  .بالد اندونيسيا
 : الرسالة

لدين الطلبة في خدمتهم ل كريم لدينشأ ثقافة العلم، العمل، التقوى وأخالق ال .9
     .الجماعةالسنة و  أهلوالمجتمع على أساس 

 النّقاد، ثدياحواأل بتعاليم القرآن كونيتمس المسلمين الذين من لاجيألا يطبع .2
 .كافة المجال في حترفينوالم

 هلأ اإلسالم بمذهب تعاليمالمسؤولية على نشر  المسلمين من لاجيألا يطبع .3
      .الجماعةالسنة و 

 :األهداف

                                                           

 م.1209 فبراير 02احث في ديوان اإلدارة، في التاريخ ها البالوثيقة التي أخذ636 
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تكوين المعهد المرموق والنماط في ترقية وتكامل تربية اللغة العربية، الدعوة  .9
 وخدمة للمجتمع.

 لعالياالداعين الذين يتعمقون باللغة العربية، والخلق العظيمة، ومحترفي  انتاج .2
 لديهم الخصائص في العلم مدي حياتهم.

اختراع بيئة اللغة الممتعة والحسنة في ضوء ترقية جودة تعليم اللغة العربية ودعوة  .3
 اإلسالم.

إلسالم ان، والشريعة وفن في نشر اللغة العربية، علم القرآ نشأ حماسة الرغبة .4
 لمصلحة األمم.  

 
 معهد اآلمين الحرمين جغرافيالع قمو ال .ج

ناحية و  مناطق الجبلية في قرية ناكاساريه على تقعوكان معهد اآلمين الحرمين 
من  اخمسة كيلو متر تقريب تقعهذه المنطقة  ت. وكانسمبانقبايواتس ومنطقة 

 932:ليمعهد اآلمين الحرمين كما ية . أما حدود واليالقرية ناحية
حّد قائم الماء المشهور باسم وادوك معهد اآلمين الحرمين من جهة الشمال  (9

جوكو ويدودو  اإلندونيسيةالذي دّشنه رئيس جمهور ( Waduk Nipah)نيفا 
 ورفي قرية مونط

  بقرية طوالغ دحدّ معهد اآلمين الحرمين ومن جهة الجنوب  (2
 ربقرية الرال دحدّ معهد اآلمين الحرمين ومن جهة الغرب  (3
  بقرية تافأن دحدّ معهد اآلمين الحرمين ومن جهة الشرق  (4
 

  للمعهد األمين الحرمين يمكن نظرة من الجدول التالي: العامة الصورةلتسهيل على 
  

                                                           

 م.1209 فبراير 91، في التاريخ الباحث المالحظة المباشرة التي فعل932 
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 1.4الجدول 
 الصورة العامة للمعهد األمين الحرمين سمبانق مادورا

 التقرير ة العامةالصور  الرقم
  معهد اآلمين الحرمين اسم المعهد  9

 المعهد العنوان 2
س بايواتناكاساريه شارع راتو جمفاكا 

  سمبانق 
 9188 تاريخ تأسيس المعهد  3
 الشيخ علي حسين سس المعهدمؤ  4
 علي حسينابن الشيخ مطهر الدين  مدير المعهد  5

 رقم الهاتف 6
 (089254531145المعهد للبنين )
المعهد للبنات 

(085330695011) 
 
 
 

 في معهد األمين الحرمين المعلمين .د
 األساتذةأحوال  .أ

إلطالق عملية التعليمية يحتاج إلى األساتذة في تنفيذها، وأما أحوال األساتذة  
     933 كما التالي:

 1.4الجدول 
 في معهد األمين الحرمين األساتذةأحوال 

 الجامعة االسم الرقم
 الجامعة األحقاف عبد الصمد  9
 مين فرندوان مادوراالجامعة األ توفيق هداية  2

                                                           

 م.1209 فبراير 02ها الباحث في ديوان اإلدارة، في التاريخ الوثيقة التي أخذ933 
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 الجامعة الحميدية سهلي  3
 الجامعة سونان أمفيل حسون سافوترا الماجستير 4
 الجامعة فامآكاسان مسعد  5
 الجامعة دار اللغة والدعوة  مبارك  6
 الجامعة فامآكاسان حسني  1
 المعهد دار المصطفى اليمني فورق  8
 المعهد روضة العلوم باسوك صفي القلوب 1

 
 أحوال الطالب .ب

دراسة مادورا لسنة السمبانق وأما عدد الطالب للبنين في معهد اآلمين الحرمين 
طالب. فأما الطلبة التي تشترك البرامج في دور  902م، حوالي  2096-2091

من مستوى  95من مستوى االبتداء،  20اللغة العربية من المستويات فيما يلي، 
مكن بعض، ويما سن الطلبة مختلفة بعضها . وأالعاليمن مستوى  95الوسطى، 

 : 934اآلتيالرؤية لمجموعة الطالب كما في الجدول 
 1.4الجدول 

 بيانات الطلبة المشتركة في برنامج اللغة العربية في معهد اآلمين الحرمين
 4142-4142سنة الدراسة 

 عدد طلبة المستوى الرقم
 20 االبتداء 9
 95 الوسطى 2
 95 العالي 3
 50 

                                                           

 م.1209 فبراير 02ها الباحث في ديوان اإلدارة، في التاريخ الوثيقة التي أخذ934 
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 هيكل تنظيم معهد األمين الحرمين .ه

ليجعل مؤسسة التربوية الجيدة وجب على وجود هيكل تنظيم لتسهيل عملية 
    935 ، وأما هيكله كما يلي:اوإلدارة عملية فيه التعليمية

 1.1الجدول 
 هيكل تنظيم معهد اآلمين الحرمين 

 2091-2096سنة الدراسة  سمبانق-بايواتيس-نكآساريه-شارع. راتو جمفاكا
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

                                                           

 م.1209 فبراير 02ها الباحث في ديوان اإلدارة، في التاريخ الوثيقة التي أخذ636 

 مدير المعهد
 الشيخ الحج مطهر الدين

 رئيس المعهد
 األستاذ عبد الصمد

 وكيل الرئيس
 األستاذ مسعد 

 

 رئيس المسكن 
 ألستاذ فهم العلوما

 

 

 

 سكرتير
 احمد حميدي

 

 أمين الصندوق 
 جعفر صديق

 

 مشرف الحلقة 
 األستاذ محسنين

 

 

 

 

 

 مشرف األمن
 األستاذ حسون

 

 

 

 

 مشرف التنظيف
 األستاذ صفي القلوب

 

 

 

 

 

 مشرف اللغة
 األستاذ يسري 

 

 

 

 

 قسم الحلقة
 األستاذ مستعين

 

 

 

 

 

 قسم األمن
 سهلي
 

 

 

 

 قسم التنظيف
 علي شهاب

 

 

 

 

 

 قسم اللغة
 األستاذ حرمان
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 منهج التعليم في معهد األمين الحرمين .و
هج الدراسية المستقلة مادورا بمن سمبانقستخدم المعهد اآلمين الحرمين ا
أن هذا المنهج ال يرتبط بالمنهج الحكومة أو غيرها بخالف المعاهد  المراد فيه

فصول لبمنهج األخرى. وتوجد في هذا المعهد االموجودة في بعض المدن التي تتقلد 
 بتدائيعلى مستويات، منها مستوى االنقسم هذه الفصول الدينية التي عقدها ليال وت

    لكل مستويات.فصول  ثالثةتكون على تو  والعالي والوسطى
نجليزية، فهما العربية واال نتتكون على البرنامجي عقدها مساء اللغوية البرامجأما 
وأما الغرض  ،يوالعالالوسطى و  االبتدائيكون على ثالثة فصول فهي تبرامج تولكل ال

ولتنفيذ  ،هو لتكوين البيئة اللغوية في داخل المعهدعلى وجود هذه البرامج األساسي 
ي هذا فيلتزم كل الطلبة فالبرامج اللغوية التي أقامها معهد ملزمة لجميع الطالب، 

 ينموجودة العربية كانت أم اإلنجليزية، والباحث سيبالمعهد أن يختاروا بين البرامج ال
امج العربية فقط الن هذا البحث يبحث عن تحصيل في تعلم اللغة نمنهج بر  عن

 العربية.
جدول لاوتحتوي منهج تعليم اللغة العربية في معهد األمين الحرمين كما تظهر في 

 936لي:التا
 أهداف التعليم -4

ربية ي لتجعل الطلبة على استخدام اللغة العأن أهداف التعليم اللغة العربية ه
في جميع األنشطة اليومية، وتجعلهم لتعبير اللغة العربية كالميا أم كتابيا، 

 طلبة اللغوية. كفاءة ال  ترقيةولتكوين البيئة اللغوية الجيدة التي تساعد إلى 
 المحتويات -4

ات األربع  ر وأما تخطيط تعليم اللغة العربية في هذا المعهد يركز على المها
 كما يلي:

                                                           

 م.1209 فبراير 92، في التاريخ من إدارة المعهد الباحث الوثيقة التي أخذها936 
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 1.4الجدول 
 البرنامج العربية محتوى المنهج 

 المهارات األربع 
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكالم مهارة االستماع

 كتابة المفردات مطالعة الكتب الحوار األسبوعي مشاهدة األفالم
 األسبوعياالنشاء  قراءة كتب التراث الخطابة اللغوية ةالسماعياالستماع 

 التمرينات قراءة نصوص العربية محاضرة اللغوية التدريب في معمل 
 كتابة الخط العربي اختبار االسبوعي مسرحية اللغوية اختبار االسبوعي

 اختبار االسبوعي  المجادلة االسبوعي 
   اختبار االسبوعي 

  
الطلبة اللغوية   ية مهاراتلترق تالفعالياومن خالل تنفيذ برنامج العربية قام هذا المعهد 

 931عة أنوع فهي:إلى أرب تالفعالياكالتدريبات اللغوية ومسرحية والخطابة وغيرها، وتنقسم 
 اليومية تالفعاليا .أ

 زيادة المفردات كل صباح في يوم اإلثنين واألربعة والجمعة واألحد (9
 الحوار في اليوم الثالثاء والخميس لكل أسابيع (2
 وم اإلثنين والسبتكتابة االنشاء اليومي في ي (3
 الخطابة أو المحاضرة في يوم االحد  (4

 الفعاليات األسبوعية .ب
 المسرحي األسبوعي في يوم الخميس (9
 مشاهدة األفالم العربية (2
 المجادلة في يوم الجمعة (3

                                                           

 م.1209 فبراير 92، في التاريخ من إدارة المعهد الباحث الوثيقة التي أخذها636 
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 الفعاليات الشهرية .ج
 مرة لكل الشهر من األشهر الفعاليةاختبار الشفوي  (9
 محاضرة او الخطابة الكبرى حسب الصفوف (2
 العبارات في األماكن المعينةتلصيق  (3

 الفعاليات السنوية .د
 الحفلة اللغوية بأنواع المسابقات اللغوية (9
 االحتفاالت اإلسالمية بأنواع المسابقات اللغوية (2

 
 المواد الدراسية في البرنامج اللغة العربية .ز

وأما المحتوى التعليمي لتنفيذ برنامج اللغة العربية يستخدم أربعة كتب في كل 
ابين في كل نصف سنة، وتشمل الكتب من المفردات والحوارات، وأما سنة، وكت

 الموضوعات كما يلي: 
 1.2الجدول 

 الدراسيةالمواد الدراسية في الكتب 
 االولفي الكتب المواد  

 الموضوعات الفصل الرقم
 التعارف، الحجرة، المسجد، المقصف، الدراسة الفصل األول 9

لمكتبة، إلى المدرسة، في الفصل، في الدراسة، في ا الفصل الثاني 2
 المدرسة

(، 9الذهاب إلى المسجد، في المسجد، الصالة ) الفصل الثالث 3
 (، المعاملة2الصالة )

 الثانيفي الكتب المواد 
 الموضوعات الفصل الرقم
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صالة الجماعة، في المكتبة، المعمل، المكتبة،  الفصل األول 9
 المقصف

 ن، الهوايات، الطعام، العائلة، العملاالمتحا الفصل الثاني 2
 ، الطعام والشرب، الضيف3، 2، 9الحياة اليومية  الفصل الثالث 3

 الثالثفي الكتب المواد 
 الموضوعات الفصل الرقم
 االسرة، في البيت، السكن، الضيف، الواجب الفصل األول 9

اة يفي الحديقة، في المدينة، أمي، في السوق، الح الفصل الثاني 2
 اليومية

في رمضان، رمضان مبارك، يوم العيد، اإلجازة، في  الفصل الثالث 3
 مكة

 الرابعفي الكتب المواد 
 الموضوعات الفصل الرقم
 الرحلة، السوق، الهواية، المباراة، الملعب والمطعم الفصل األول 9
 في النادي الرياضي، المراسلة، حادث، العمل، العمرة الفصل الثاني 2

 ،الوقوف في عرفات، الهجرة، مسابقات في المعلومات الفصل الثالث 3
 الحفل التمثيلي، التوفير

 
 بمعهد اآلمين الحرمين الطريقة التعليمية .ح

ليحصل إلى الغرض األساسي على تكوين البيئة اللغوية يحتاج إلى الطريقة 
عليم اللغة العربية ت الطريقة المستخدمة في التعليمية المناسبة في عملية التعليمية، أما

ي الطريقة ه ، كما فعل الباحث المالحظة المباشرة عند عملية التعليميةفي هذا المعهد
لطريقة التعليمية ااالنتقائية ما يرى األستاذ مناسبا لمستوى الطالب في عملية التعليمية، 
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 يقولطيع أن يست ألن لكل الفصول المستويات المختلفة، لذاال يساوي بين األستاذ، 
 يستخدم هذا المعهد الطريقة التعليمية االنتقائية ليسهل إلى انتقال المعلومات

 938.الجيدة
  

 بمعهد اآلمين الحرمين  التقويم .ط
 931 ا يلي:فيم ام، وأقسامهاينقسم التقويم في معهد األمين الحرمين إلى ثالثة أقس

 اختبار فصل النصفي   -4
داء والوسطى االبت كل المستويات منلويؤدى االختبار في التعليم اللغة العربية 

للفصل األول بعد عشرين أسابيع )خمس أشهر( لقاءات من أسابيع  والعالي
 الفعالية.

 اختبار فصل النهائي   -4
من كل حصة  %15تسمح الطالب لمشاركة االختبار إذا لديهم تحقيق محاضر 

 ار. ختبالدراسية، ولكن إذا لم تصل هذه النصبة فلديهم محرومة لمشاركة اال
 اختبار الشفوي   -4

داء والوسطى االبت كل المستويات منلويؤدى االختبار في التعليم اللغة العربية 
الختبار الشفوّي الذي أقامه المدرسون مرة لكل الشهر من األشهر ا والعالي

 الفعالية. 
 

 
 
 

                                                           

 (.م2091 مارس 90)برنامج الخاصة لتعم اللغة العربية المالحظة المباشرة في الفصل 938 

 م.1209 فبراير 92في التاريخ المقابلة مع أستاذ عبد الصمد، 931 
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 عرض البيانات وتحليلها: المبحث الثاني
نات غيرات، البد أن يقدم الباحث البياألن في هذا البحث يبحث عن العالقات المت

  لكل المتغيرات وكذلك تحليلها، وأما عرضها كما التالي:
  في معهد األمين الحرمين الذكاء العاطفي درجة .أ

الذكاء العاطفي هو قدرة اإلنسان على التعامل اإليجابي مع نفسه ومع االخرين، 
ادة ر قدر ممكن من السعوقدرة اإلنسان على التعامل مع عواطفه، بحيث يحقق أكب

لنفسه ولمن حوله، ولقياس الذكاء العاطفي لدى طالب المعهد استخدم الباحث 
اإلجابات  نيل البيانات من نتائجو  توزيع االستبانة بعداالستبانة لجمع البيانات، و 

 ،(Interval) نتائج فترات قرر، فخطوة التالي وإعطاء النتيجة لكل اإلجاباتالطالب 
 .9، وهذا تحليل إلجابة ركائز البحث رقم ة الذكاء العاطفيلمعرفة درج

 قرر نتائج فترات (4
  بر والرتبطلب رتب فترات الطولية والشيال بد أن  للمتغير ولمعرفة نتائج فترات

 940لي:ي كما  هوأما رموز ، كل منه
 

 
 

  :البيان
P  )طوليةالفترات ال= رتب )ف  NR نتيجة االدنى = 
R  )ر(( الشبر =Span)  K )ال= )ك( رتبClasses) 

NT نتيجة العليا =    N  =الموضوع عدد 
الباحث درّج تبعد توزيع استبيان الذكاء العاطفي وإعطاء النتيجة لكل اإلجابات، 

ائجها وأما نت ليستمر الخطوة، األدنى إلى العليا لمساعدة الباحثمن  نتائجال
  التالي: 

                                                           
140 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 36. 

P=R÷K 
R=NT-NR+1 

K= 1+ (3, 3) log N 
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 1.8الجدول 
 (1X) المتدرجة فينتائج االستبيان الذكاء العاط

 النتيجة الرقم النتيجة الرقم النتيجة الرقم النتيجة الرقم النتيجة الرقم
9 24 99 11 29 80 39 84 49 81 
2 12 92 18 22 80 32 84 42 81 
3 12 93 18 23 89 33 84 43 88 
4 13 94 18 24 89 34 85 44 81 
5 14 95 18 25 89 35 85 45 10 
6 14 96 18 26 89 36 85 46 10 
1 16 91 11 21 89 31 85 41 10 
8 16 98 11 28 82 38 85 38 10 
1 16 91 11 21 83 31 85 41 19 
90 11 20 80 30 83 40 86 50 411 

اء العاطفي، وأما الذك نتائج فترات الباحث، يقيس بعد نعرف نتائج األدنى والعليا
 كما يلي:  حسابها

R =NT-NR   K=9(+3،3)log N  Pك÷=ر 
=900-12=28    =9+(3،3)log 50  =28÷6،606 
=28     =9+5،606   =4،381 

       =6،6060   =4 
       =1 

، 4( هي 1Xالذكاء العاطفي ) متغيرالسابق يعرف أن نتائج فترات  حسابمن 
 (.Meanفخطوة التالي طلب الباحث المتوسط )

 
  يواالنحراف المعيار المتوسط  (4

ولمعرفة  ،واالنحراف المعياري المتوسططلب الباحث  فترات،نتائج  وبعد طلب
ث استخدم الباح للنتيجة الذكاء العاطفي واالنحراف المعياري( Meanالمتوسط )

 ، وأما جدولها كما يلي:حساباتالجدول المساعدة لتسهيل 
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 1.9 الجدول

 (1X)( Frequency Distributionجدول توزيع التكرار المساعدة )
 فترات

(Interval) 
 (iFالتكرار )

(Frequency) 
  منتصف

(iM) iM .iF  �̅�- iM 2) �̅�- iM( 2) �̅�- iM(i F 

 نسبة مئوية
(Prosentase) 

12-15 
16-11 
80-83 
84-81 
88-19 
12-15 
16-900 

6 
93 
99 
92 
1 
0 
9 

13،5 
11،5 
89،5 
85،5 
81،5 
13،5 
11،5 

449 
9001،5 
816،5 
9026 
626،5 

0 
11،5 

-8،5 
-4،5 
-0،5 

3،5 
1،5 
99،5 
95،5 

12،25 
20،25 
0،25 
92،25 
56،25 
932،25 
240،25 

433،5 
263،25 
2،15 
941 

313،15 
0 

240،25 

92% 
26% 
22% 
24% 
94% 
0% 
2% 

 %900 9480،5   4015  50 مجموع

 ( برموز:1X( للمتغير )�̅�المتوسط ) حساب
 

 
  

�̅�  =
4015
50

=  89،1 =  82 

 الرموز:باستخدام  انحراف المعياريوحساب 
 
 
 

𝑠𝑑𝑥 = √
9480،5
𝑛 − 9

= √
9480،5
50 − 9

= √
9480،5

41
= √30،20 = 5،41 

�̅�  =
∑𝑓𝑖𝑚𝑖

𝑛
  

𝑠𝑑𝑥 = √
∑𝑓𝑖(𝑚𝑖−�̅�)2

𝑛−1
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 على، فحسب الباحث 5=وانحراف المعياري 82=بعد يعرف المتوسط
إلى قيمة مستوى  (Raw Score) إجعال اإلرشادات تحويل قيمة درجات خام

 :كما يلي  (Stan five)الخامسة 
 1،41الجدول 

 Stanfive( (1X)(الخامسة  قيمة مستوي

 الدرجة النتيجة الحساب التوجيه
∙ SD)9,5M+( 82(+9،5∙5)  ممتاز 81،5أكبر من 
∙ SD)0,5M+( 82(+0،5∙5) 81،5-84،5 جدا جيد 
∙ SD)0,5M-( 82-(0،5∙5) 84،5-11،5 جيد 
∙ SD)9,5M-( 82-(9،5∙5) 11،5-14،5 مقبول 
∙ SD)9,5M-( 82-(9،5∙5)  ردودم 14،5أصغر من  

العاطفي يدل على المتوسط  الذكاءنظرة من حساب السابق أن متغير 
(Mean) 82 ( الذي يقع في مستوى فتراتInterval )84،5-11،5  بدرجة

 .جيد
ية جدول اإلحصاءات الوصف باستخدامقام الباحث وليؤكد حسابات السابقة 

 (، والجدول التالي توضح ذلك:SPSSبرنامج )
 1،44الجدول 

 (1X( الذكاء العاطفي )SPSSبرنامج )لءات الوصفية حصااإل
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

K. Emosi 50 28 72 100 81,78 5,495 

Valid N  50      
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يتضح من الجدول السابق، إن متوسط درجات الذكاء العاطفي يدل على 
بناء على حساب الباحث عن ، و 5،415عياري درجة وبانحراف الم 89،18

التكرار  توزيع 4.1 جدولحسابات في االستبيان، نظرة إلى  طلبةاإلجابات 
حصلت درجة ، (SPSSوتؤكده برنامج ) (1X) (Frequency Distributionالمساعدة )

مبحث يدل  50من  انق مادورااألمين الحرمين سمبالذكاء العاطفي في المعهد 
، وطالب الذي 12والنتائج األدنى يظهر  900ائج العالي يظهر على أن النت

(، وأما في نتيجة %96طالبا ) 8يتكون على  900-88حصل على نتيجة بين 
يتكون  11-12(، وفي نتيجة بين %46طالبا ) 23يتكون على  81-80بين 

 (.%38طالبا ) 91على 
 لىع، فحسب الباحث 5وانحراف المعياري= 82بعد يعرف المتوسط=و 

إلى قيمة مستوى  (Raw Score)إجعال اإلرشادات تحويل قيمة درجات خام 
الذكاء العاطفي ، ألن المتوسط 4.90انظر بيانها إلى جدول (Stan five)الخامسة 

، وإذا ينظر على 84،5-11،5( Intervalالذي يقع في مستوى فترات ) 82
 بالدرجة جيد. أساس قيمة مستوى الخامسة حصلت إلى النتيجة

سمبانق  الحرميناألمين المعهد  وأما المقصود بالدرجة جيد، أن طالب
المؤشرات للذكاء العاطفي  مادورا عندهم الذكاء العاطفي القوي، الطالب عندهم

قدرة إدارة ( 3( قدرة دافعية النفسية 2معرفة شعورهم وغيرهم،  قدرة على( 9 فهي
 تذتهم، وهذه البياناتاالنفعال في صلة مع غيرهم، وصلة مع أصحابهم وأسا

 تستطيع أن تعرف من نتائج االستبانة. 
هذا الوقيع يستطيع أن ينظر من الواقعية في معهد األمين أن الطالب المعهد 

والطالب  949،الوعي بالذاتي نظرة من جهدهم في العملية التعليميةيملكون 
لغضب االحزن والكسل و  وأالفرح بيستطيعون أن يديرون عواطفهم حين يشعرون 

                                                           
   (.م2091 مارس 90)في الفصل برنامج الخاصة لتعم اللغة العربية  ة المباشرة التي فعل الباحثالمالحظ949
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ة يوالطالب يستطيعون أن اعطاء الدوافع النفس 942،شعورهم نال يتبعو ولكنهم 
ة من الواقع نظر  بة في التعلم وهذاو الصعحين يشعرون عن الكسل ويشعرون 

والطالب  943في العملية التعليمية بوسيلة كشف الحضور، اشتراكهم اليومية
الكالم ا ويتكلمون بوأصحابهم والضيوف وغيره ةعندهم حسن الخلق إلى األساتذ

 والمهارات االجتماعية. وف وهذه الصفة من مجاالت التعاطفالمعر 

 
 في معهد األمين الحرمين الثقة بالنفسدرجة  .ب

الثقة بالنفس هي سمات األساسية للفرد، وتقوم أساسا على حسن تكيف الفرد مع 
ة والنفسية، ينفسه ومع ما يحيط به كما أنها تعتمد على كفاءة الفرد العقلية والجسم

عل الباحث المظهر الطلبة، لذلك فولجمع البيانات الثقة بالنفس يستطيع أن ينظر من 
إعطاء و  مالحظة المباشرة بعد نيل البيانات منو  المالحظة المباشرة لكل الفصول،

في  الثقة بالنفسلمعرفة درجة  (،Interval) نتائج فترات، فخطوة التالي قرر النتيجة
 .2الحرمين، وهذا تحليل إلجابة ركائز البحث رقم المعهد األمين 

 قرر نتائج فترات (4
والشبر والرتب   فترات الطوليةالولمعرفة نتائج فترات للمتغير ال بد أن يطلب رتب 

 944وأما رموزه كما يلي:كل منه، 

 

                                                           

   خالصة الباحث من نتائج االستبانة عن الذكاء العاطفي942 

 (.م2091 مارس 99)الوثيقة التي اخذها الباحث من إدارة المعهد 943 

144 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 36. 

P=R÷K 
R=NT-NR+1 

K= 1+ (3, 3) log N 
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نتيجة لكل ال وإعطاء الثقة بالنفس لتأكيد المالحظة، فعل المالحظة المباشرة بعد
الباحث النتائج من األدنى إلى العليا لمساعدة الباحث ليستمر رّج تداإلجابات، 

  الخطوة، وأما نتائجها كما التالي: 
 
 1.44الجدول 

 (2X) المتدرجة الثقة بالنفس المالحظة نتائج
 النتيجة الرقم النتيجة الرقم النتيجة الرقم النتيجة الرقم النتيجة الرقم
9 21 99 11 29 89 39 84 49 86 
2 10 92 80 22 89 32 84 42 81 
3 10 93 80 23 82 33 85 43 81 
4 15 94 80 24 82 34 85 44 81 
5 15 95 80 25 82 35 85 45 88 
6 15 96 80 26 82 36 85 46 88 
1 15 91 80 21 82 31 85 41 88 
8 18 98 80 28 82 38 85 38 81 
1 11 91 89 21 83 31 85 41 10 
90 11 20 89 30 84 40 86 50 94 

النفس، وأما فترات الثقة ب نتائجبعد نعرف نتائج األدنى والعليا، يقيس الباحث 
 حسابها كما يلي:

R =NT-NR   K=9(+3،3)log N  Pك÷=ر 
=15-10     =9+(3،3)log 50  =25÷1 
=25     =9+5،606   =3،519 

       =6،6060   =4 
       =1 

، فخطوة 4( هي 2X)قة بالنفس الثمتغير  فتراتمن حساب السابق يعرف أن نتائج 
 (.Meanالتالي طلب الباحث المتوسط )
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  المعياري واالنحرافالمتوسط  (4
ولمعرفة  ،واالنحراف المعياري طلب الباحث المتوسط فترات،نتائج  وبعد طلب
ث استخدم الباحالثقة بالنفس للنتيجة  واالنحراف المعياري( Meanالمتوسط )

 ، وأما جدولها كما يلي:الجدول المساعدة لتسهيل حسابات
 1.44 الجدول

 (2X)( Frequency Distributionجدول توزيع التكرار المساعدة )
 فترات

(Interval) 
 (iFالتكرار )

(Frequency) 
  منتصف

(iM) iM .iF  �̅�- iM 2) �̅�- iM( 2) 𝒙- iM(i F 

 نسبة مئوية
(Prosentase) 

10-13 
14-11 
18-89 
82-85 
86-81 
10-13 
14-11 

3 

4 
95 
91 
1 
9 
9 

19،5 
15،5 
11،5 
83،5 
81،5 
19،5 
15،5 

294،5 
302 

9912،5 
9491،5 
181،5 
19،5 
15،5 

-90،5 
-6،5 
-2،5 

9،5 
5،5 
1،5 
93،5 

990،25 
42،5 
6،25 
2،25 
30،25 
10،25 
982،25 

330،15 
910 

13،15 
38،25 
212،25 
10،25 
982،25 

6% 
8% 
30% 
34% 
98% 
2% 
2% 

 %900 9911،5   4903  50 مجموع
 ( برموز:2X( للمتغير )�̅�حساب المتوسط )

�̅�  =
4903

50
=  82،06 =  82 

  باستخدام الرموز: انحراف المعياريوحساب 
 

𝑠𝑑𝑥 = √
9911،5

𝑛 − 9
= √

9911،5

50 − 9
= √

9911،5

41
= √24،03 = 4،10 = 5 
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 إجعال على، فحسب الباحث 5وانحراف المعياري= 82بعد يعرف المتوسط=
إلى قيمة مستوى الخامسة  (Raw Score)درجات خام  قيمةاإلرشادات تحويل 

(Stan five)  :كما يلي  
 1،41الجدول   

 Stanfive( (2X)(قيمة مستوي الخامسة 

 الدرجة النتيجة الحساب التوجيه
∙ SD)9,5M+( 82(+9،5∙5)  ممتاز 81،5أكبر من 
∙ SD)0,5M+( 82(+0،5∙5) 81،5-84،5 جيد جدا 
∙ SD)0,5M-( 82-(0،5∙5) 84،5-11،5 جيد 
∙ SD)9,5M-( 82-(9،5∙5) 11،5-14،5 مقبول 
∙ SD)9,5M-( 82-(9،5∙5)  مردود  14،5أصغر من 
 

 82 (Mean)يدل على المتوسط الثقة بالنفس نظرة من حساب السابق أن متغير 
 بدرجة جيد. 84،5-11،5( Intervalالذي يقع في مستوى فترات )

ات السابقة قام الباحث باستخدام جدول اإلحصاءات الوصفية وليؤكد حساب
 (، والجدول التالي توضح ذلك:SPSSبرنامج )

 
 1،44الجدول 

 (2X( الثقة بالنفس )SPSSبرنامج )لحصاءات الوصفية اإل
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

PD 50 25 70 95 82,04 4,90 

Valid N  50      
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 82،04، إن متوسط درجات الثقة بالنفس يدل على السابقيتضح من الجدول 
 طلبةبناء على حساب الباحث عن اإلجابات ، و 4،10درجة وبانحراف المعياري 

توزيع التكرار المساعدة  4.93 جدولحسابات ، نظرة إلى المالحظة في 
(Frequency Distribution) (2X) وتؤكده برنام( جSPSS) ، حصلت درجة الثقة

مبحث يدل  50من  انق مادورااألمين الحرمين سمببالنفس لدى طالب المعهد 
، وطالب الذي حصل 10والنتائج األدنى يظهر  15على أن النتائج العالي يظهر 

-18(، وفي نتيجة بين %22طالبا ) 99يتكون على  11-18على نتيجة بين 
 1يتكون على  11-10في نتيجة بين (، و %64طالبا ) 32يتكون على  85

 (.%94طالبا )
، فحسب الباحث 4،10وانحراف المعياري= 82،04بعد يعرف المتوسط=و 
إلى قيمة مستوى  (Raw Score)إجعال اإلرشادات تحويل قيمة درجات خام  على

الثقة بالنفس  المتوسط، ألن 4.94انظر بيانها إلى جدول  (Stan five)الخامسة 
، وإذا ينظر على 84،5-11،5( Intervalع في مستوى فترات )الذي يق 82،04

 بالدرجة جيد. أساس قيمة مستوى الخامسة حصلت إلى النتيجة
وليؤكد نتائج المالحظة استخدم الباحث االستبيان، بعد توزيع االستبيان حصل 

 ،وأصحابهمطلبة ال يخافون أن يقدم أمام األساتذة  %15الباحث على أكثر من 
يعرفون أن الثقة بالنفس هي شرط أساسي لألداء األكاديمي الجيد  ألن طلبة
كما عرفنا أن العمل لدى طلبة حين يسكنون في المعاهد و  945والعمل،والنجاح 

هو التعلم الجيد، ولتكوين التعلم الجيد شرط أساسي لدى طلبة هو يملك الثقة 
 مية.لتعليبالنفس ألنها من بعض المقومات على نجاح الطلبة في العملية ا

وهذا الوقيع يؤكد بقول أستاذ يسري مشرف اللغة في معهد االمين أنه قال "عند 
رأيي كل طالب في هذا المعهد لديهم الثقة بالنفس القوية، ألنهم يشعرون بثقة 

                                                           
  خالصة الباحث من نتائج االستبانة الثقة بالنفس945
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النفس حين يتقدم المحاضرة األسبوعية وفي برنامج المجادلة رغم أن اللغة مختلط 
 946ة المادورية ولكنهم ال يبالون تضحك أصحابهم".عادبين العربية واالنجليزية و 

 
  األمين الحرمينمعهد في  تحصيل تعلم اللغة العربيةدرجة  .ج

 (،Interval) نتائج فترات، فخطوة التالي قرر كشف الدرجاتبعد نيل نتائج الطالب من  
ة بلمعرفة درجة تحصيل تعلم اللغة العربية في المعهد األمين الحرمين، وهذا تحليل إلجا

 .3ركائز البحث رقم 
 قرر نتائج فترات (4

ولمعرفة نتائج فترات للمتغير ال بد أن يطلب رتب الفترات الطولية والشبر والرتب  
 941وأما رموزه كما يلي:كل منه، 

 

 
 
 

 : 666كما يلي  لكل مستويات أما البيانات من النتائج الطالب
  1.42الجدول 

 (Y) كل مستويات تحصيل تعلم اللغة العربية نتائج
 المستوى العالي المستوى الوسطى المستوى االبتداء

 النتيجة اسم الطالب الرقم النتيجة اسم الطالب الرقم النتيجة اسم الطالب الرقم
 15 أندي فارسي 9 10 أحمد توفيق  9 80 حرمان أحمد   9
 80 أحمد جيالني  2 15 أحمد زهير  2 10  سليمأحمد   2
 15 أديانإسماعيل  3 80 مسلمإمام  3 10 أحمد فوزي  3
 15 عارف هداية 4 80 زين المصطفي  4  15 مصدوق أحمد  4
 80 عرفان الدين 5 15 زيني دحلن 5 80 يفراهيدآدي  5

                                                           
   (.م2091 مارس 99)ن الحرمين مقابلة مع أستاذ يسري مشرف اللغة معهد األميال946

147 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 36. 

 (.م2091 فبراير 25نتائج الطالب في اختبار لفصل نصفّي )من الوثائق أخذها الباحث من إدارة المعهد 948 

P=R÷K 
R=NT-NR+1 

K= 1+ (3, 3) log N 
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 85 الدينسيف  6 80  الليل شهر 6 80 خليل أحمد  6
 80 اللهعبدي  1 80 عارف الله  1 10 خير الفالحين  1
 10 آلف رمضاني 8 15 وف عبد الرؤ  8 15 الدينال جر  8
 80 فخر الدين  1 80 عبيد الله 1 85 زين العابدين 1
 10 ربي يسرني 90 85 محمد خليل  90 60 عبد الرزاق 90
 80 موالنا يوسف  99 10 رازيمحمد  99 80 فهم العلوم  99
 10 محمد صفيان  92 80 محمد رفيعي 92 85 مجيب الرحمن 92
 15 محمد جميل  93 80 حمد على م 93 15 فبريان  محمد 93
 80 لبيب الرحمن  94 10  منور فضلي 94 10 فضلي محمد  94
 10 الرفيقفجر  95 80 هشام مكي  95 80 محمد قاسم 95
       15 بهكفى محمد   96
       80 محمد مرزوقي 91
       80 مصباح المنير 98
       10 نعم األولياء 91
       10 نور الدين 20

 9205 مجموع 9200 مجموع 9510 مجموع

 
بعد جمع النتائج لكل مستويات، تدرّج الباحث النتائج من األدنى إلى العليا 

  لمساعدة الباحث ليستمر الخطوة، وأما نتائجها كما التالي:
 1.42الجدول 

 (Y) المتدرجة تحصيل تعلم اللغة العربية نتائج
 النتيجة الرقم النتيجة الرقم لنتيجةا الرقم النتيجة الرقم النتيجة الرقم
9 21 99 15 29 80 39 80 49 85 
2 10 92 15 22 80 32 80 42 85 
3 10 93 15 23 80 33 80 43 10 
4 10 94 15 24 80 34 80 44 10 
5 10 95 15 25 80 35 80 45 10 
6 10 96 15 26 80 36 80 46 10 
1 15 91 15 21 80 31 80 41 10 
8 15 98 80 28 80 38 80 38 10 
1 15 91 80 21 80 31 85 41 10 
90 15 20 80 30 80 40 85 50 91 
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يل تعلم اللغة تحص بعد نعرف نتائج األدنى والعليا، يقيس الباحث نتائج فترات
 ، وأما حسابها كما يلي:العربية

R =NT-NR   K=9(+3،3)log N  Pك÷=ر 
=10-60     =9+(3،3)log 50  =30÷1 
=30     =9+5،606   =4،285 

       =6،6060   =4 
       =1 

( هي Y) يةتحصيل تعلم اللغة العربمن حساب السابق يعرف أن نتائج فترات متغير 
 (.Mean، فخطوة التالي طلب الباحث المتوسط )4

  واالنحراف المعياري المتوسط (4
لمعرفة و  ،واالنحراف المعياري طلب الباحث المتوسط فترات،نتائج  وبعد طلب
خدم تحصيل تعلم اللغة العربية استللنتيجة  واالنحراف المعياري( Meanالمتوسط )

 الباحث الجدول المساعدة لتسهيل حسابات، وأما جدولها كما يلي:
 1.48 الجدول

 (Y)( Frequency Distributionجدول توزيع التكرار المساعدة )
 فترات

(Interval) 
 (iFالتكرار )

(Frequency) 
  منتصف

(iM) iM .iF  �̅�- iM 2) �̅�- iM( 2) 𝒙- iM(i F 

 نسبة مئوية
(Prosentase) 

60-63 
64-61 
68-19 
12-15 
16-11 
80-83 
84-81 
88-19 

9 
0 
5 
99 
0 
29 
4 
8 

69،5 
65،5 
61،5 
13،5 
11،5 
89،5 
85،5 
81،5 

69،5 
0 

341،5 
808،5 

0 
9199،5 

342 
196 

-98،5 
-94،5 
-90،5 
-6،5 
-2،5 

9،5 
5،5 
1،5 

342،25 
290،25 
990،25 
42،25 
6،25 
2،25 
30،25 
10،25 

342،15 
0 

559،25 
464،15 

0 
41،25 
929 
122 

2% 
0% 
90% 
22% 
0% 
42% 
8% 
96% 

 %900 2248،5   3181  50 مجموع
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 ( برموز: Y( للمتغير )�̅�حساب المتوسط )

�̅�  =
3181
50

=  11،14 = 80 

  باستخدام الرموز: انحراف المعياريوحساب 

𝑠𝑑𝑥 = √
2248،5
𝑛 − 9

= √
2248،5
50 − 9

= √
2248،5

41
= √45،88 = 6،11 

 
إجعال  على، فحسب الباحث 1وانحراف المعياري= 80بعد يعرف المتوسط=

إلى قيمة مستوى الخامسة  (Raw Score) خاماإلرشادات تحويل قيمة درجات 
(Stan five)  :كما يلي  

 1،49الجدول 
 (Y) (Stanfive) قيمة مستوي الخامسة

 الدرجة النتيجة الحساب التوجيه
∙ SD)9,5M+( 80(+9،5∙1)  ممتاز 10،5أكبر من 
∙ SD)0,5M+( 80(+0،5∙1) 10،5-83،5 جيد جدا 
∙ SD)0,5M-( 80-(0،5∙1) 83،5-16،5 جيد 
∙ SD)9,5M-( 80-(9،5∙1) 16،5-61،5 مقبول 
∙ SD)9,5M-( 80-(9،5∙1)  مردود  61،5أصغر من 
 

المتوسط  يدل على تحصيل تعلم اللغة العربيةمن حساب السابق أن متغير  ظرةن
(Mean) 80  الفتراتالذي يقع في مستوى (Interval )10،5-83،5  بدرجة

 جيد.
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باستخدام جدول اإلحصاءات الوصفية  الباحثوليؤكد حسابات السابقات قام 
 (، والجدول التالي توضح ذلك:SPSSبرنامج )

 
 1،41الجدول 

 (Y) تحصيل تعلم اللغة العربية (SPSSبرنامج )لحصاءات الوصفية اإل
Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

HasilBelajar 50 30 60 90 79,50 6,778 

Valid N  50      

 
، إن متوسط درجات تحصيل تعلم اللغة العربية يدل السابقيتضح من الجدول 

، وبناء على حساب الباحث 6،118درجة وبانحراف المعياري  11،50على 
توزيع التكرار المساعدة  4.98 جدولحسابات نتائج الكشف الدرجة، نظرة إلى 

(Frequency Distribution) (Y )( وتؤكده برنامجSPSS) ، حصلت درجة تحصيل
مبحث  50ادورا من انق ماألمين الحرمين سمبتعلم اللغة العربية لدى طالب المعهد 

، وطالب المعهد 60والنتائج األدنى يظهر  10على أن النتائج العالي يظهر يدل 
طالبا  8يتكون على  88-19الذي حصل على نتيجة ممتاز يقع بين نتائج 

 81-84(، وطالب الذي حصل على نتيجة جيد جدا يقع بين نتائج 96%)
يتكون على  83-80ن نتائج (، وفي نتيجة جيد يقع بي%8طالبا ) 4يتكون على 

 99يتكون على  15-12(، وأما نتيجة مقبول يقع بين نتائج %42طالبا ) 29
 63-60(، وطالب االخر حصل على نتيجة مردود يقع بين نتائج %22طالبا )

 (.%92طالبا ) 6يتكون على 
، فحسب الباحث 6،118وانحراف المعياري= 11،50بعد يعرف المتوسط=و 
إلى قيمة مستوى  (Raw Score)دات تحويل قيمة درجات خام إجعال اإلرشا على

تحصيل تعلم ، ألن المتوسط 4.91انظر بيانها إلى جدول  (Stan five)الخامسة 
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، وإذا 83،5-16،5( Intervalالذي يقع في مستوى فترات ) 11،50 اللغة العربية
 بالدرجة جيد. ينظر على أساس قيمة مستوى الخامسة حصلت إلى النتيجة

 احثالبرأى  طلبةمع أحد األستاذ وبعض  المقابلةمن وهذا الوقيع كما حصل 
لة بالعربية ادجلمالخطابة وا بقاتمساأن من بعض طلبة يكونون فائزين في بعض 

وقراءة الكتب التراث على مستوى القرية والمنطقية وبين المعاهد، وهذا دليل أن  
التحصيل الدراسي على أنه مقياس  941.ةكفاءة الطالب المعهد في اللغة العربة جيد

النجاح أو مهارة أو كفاءة للفرد لمعرفة مدى تحصيله عن المواد التعليمة من خالل 
 التفاهم والتقابل. 

 
 (Coefficient of correlationمعامل االرتباط )

في  (2X( والثقة بالنفس )1Xالعاطفي )الذكاء  بين اتعالقهذا البحث لينظر ألن 
ل ، وهذا تحليr "Product Momentرمز "ال الباحث ستعمليف ،(Y) لغة العربيةتعلم ال تحصيل

قبل يستمر الخطوة  .4،5، وإلجابة ركائز البحث رقم لقياس فروض البحث بين المتغيرات
 يصنع الباحث الجدول التي تظهر البيانات من متغيرات البحث.

 1،44الجدول 
تعلم اللغة في تحصيل  (2Xبالنفس ) ( والثقة1Xالبيانات متغير الذكاء العاطفي )

 المساعدة (Y) العربية
1X 2X Y 2 رقم

1X 2
2X 2Y Y1X Y2X 2X1X 

9 15 10 80 5625 4100 6400 6000 5600 5250 
2 88 85 10 1144 1225 8900 1120 1650 1480 
3 84 15 10 1056 5625 4100 5880 5250 6300 
4 86 11 15  1316 6249 5625 6450 5125 6114 
5 89 80 80 6569 6400 6400 6480 6400 6480 
6 84 82 80 1056 6124 6400 6120 6560 6888 
1 86 81 10 1316 1561 4100 6020 6010 1482 

                                                           
  (.م2091 مارس 99)طلبة معهد األمين الحرمين  ىمقابلة مع أحد األساتذة وإحدال941
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8 18 80 15 6084 6400 5625 5850 6000 6240 
1 81 82 85 1561 6124 1225 1315 6110 1934 
90 14 10 60 5416 4100 3600 4440 4200 5980 
99 11 15 80 5121 5625 6400 6960 6000 5115 
92 82 80 85 6124 6400 1225 6110 6800 6560 
93 82 85 15 6124 1225 5625 6950 6315 6110 
94 89 85 10 6569 1225 4100 5610 5150 6885 
95 12 85 80 8464 1225 6400 1360 6800 1820 
96 81 88 15 1561 1144 5625 6525 6600 1656 
91 19 88 80 8289 1144 6400 1280 1040 8008 
98 82 89 80 6124 6569 6400 6560 6480 6642 
91 83 89 10 6881 6569 8900 1410 1210 6123 
20 900 10 10 90000 8900 8900 1000 8900 1000 
29 86 81 10 1316 1561 8900 1140 1830 1482 
22 14 15 15 5416 5625 5625 5550 5625 5550 
23 16 11 80 5116 6249 6400 6080 6320 6004 
24 82 82 80 6124 6124 6400 6560 6560 6124 
25 18 82 15 6084 6124 5625 5850 6950 6316 
26 19 89 80 8289 6569 6400 1280 6480 1319 
21 89 11 80 6569 6249 6400 6480 6320 6311 
28 14 80 15 5416 6400 5625 5550 6000 5120 
21 12 81 80 8464 1129 6400 1360 1920 8988 
30 12 80 85 8464 6400 1225 1820 6800 1360 
39 80 82 10 6400 6124 4100 5600 5140 6560 
32 82 89 80 6124 6569 6400 6560 6480 6642 
33 19 84 80 8289 1056 6400 1280 6120 1644 
34 86 84 10 1316 1056 8900 1140 1560 1224 
35 19 88 80 8289 1144 6400 1280 1040 8008 
36 88 80 15 1144 6400 5625 6600 6000 1040 
31 84 82 80 1056 6124 6400 6120 6560 6888 
38 14 10 15 5416 4100 5625 5550 5250 5980 
31 19 85 15 8289 1225 5625 6825 6315 1135 
40 86 15 80 1316 5625 6400 6880 6000 6450 
49 88 84 85 1144 1056 1225 1480 1940 1312 
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42 19 80 80 8289 6400 6400 1280 6400 1280 
43 10 86 10 8900 1316 8900 8900 1140 1140 
44 85 83 80 1225 6881 6400 6800 6640 1055 
45 80 18 10 6400 6084 4100 5600 5460 6240 
46 10 81 80 4100 1561 6400 5600 6160 6010 
41 15 85 10 1025 1225 8900 8550 1650 8015 
48 80 85 15 6400 1225 5625 6000 6315 6800 
41 85 15 80 1225 1025 6400 6800 1600 8015 
50 80 86 10 6400 1316 8900 1200 1140 6880 
 4203 4902 3115 355265 331804 398015 335095 326195 345651 

 

في معهد  (Y)تحصيل تعلم اللغة العربية في  (1Xالذكاء العاطفي )ة درجتأثير  .د
 .مادوراسمبانق األمين الحرمين 

"، ألن Product Moment"، استخدم الباحث عالقة السابق لقياس المفترض
 (.Intervalالبيانات من المتغيرين البيانات الفاصل )

 يلي:تصاغ الفرضية اإلحصائية كما 
(Ha ) : ρ ≠0  تأثير بين متغيرينهناك 
(Ho ) : ρ= 0 ليس هناك تأثير بين متغيرين 

  حساب االرتباط:
 

r𝑥1𝑦 =
𝑛∑𝑥1𝑦 − (∑𝑥1)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥1
2 − (∑𝑥1)2][𝑛. ∑𝑦2 − (∑𝑦)2]

 

r𝑥1𝑦 =
50(335095) − (4203)(3115)

√[(50 ∙ 355265) − (4203)2] [(50.398015) − (3115)2]

 

r𝑥1𝑦 =
96150150 − 96106125

√[91163250 − 91665201] [95103150 − 95800625]
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r𝑥1𝑦 =
43825

√[18049] [903925]

=
43825

√90990418925
=

43825
900550،1

= 0،436 

 
قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون من برنامج وليؤكد حسابات السابقات 

(SPSSليؤكد الحساب في الب ) يوضح ذلك:  4.22اب الرابع، والجدول    
 1.44لجدول ا

 (Y-1X)إحصاءات معامل االرتباط بين الذكاء العاطفي وتحصيل تعلم 
Correlations 

 X1 Y 

X1 

Pearson Correlation 1 ,436** 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 50 50 

Y 

Pearson Correlation ,436** 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 0،369=%9و 0،211=%5**ر الجدولية عند الخطأ المعياري 
 2،40658= 0،09، و9،61122=0،05**ت الجدول عند مستوى داللة 
 رمز:( بهذا الUji Signifikansi) االختبارطلب الباحث أهمية "، y1xrبعد يعرف نتيجة "

 

𝑡ℎ =
𝑟𝑥1𝑦√𝑁 − 2

√1 − 𝑟2𝑥1𝑦
 

 البيان:
 "ht"  االختبار: أهمية (hitungt)   
 "y1xr" " رقم االرتباط القياسي :r" 
 "N" عدد الموضوع : 
 (Konstanta: الثابت ) 2 
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 (Konstanta) ت: الثاب 9 
"y1x2r" " رقم االرتباط القياسي :r المضرب " 

ثم تدخلها إلى  0،436" هي y1xrلسابق، يعرف أن نتيجة "من حساب االرتباط ا
 " كما يلي:htأهمية االختبار "يعني رموز السابق 

  

𝑡ℎ =
0،436√50 − 2

√9 − 0،910016
=

0،436√48

√0،801104
=

0،436.6،128
0،81114

=
3،020

0،81114
= 3،351 

 
نتائج التي فترض. البعد قياس المفترض، فخطوة التالي تحليل نتائج قياس الم

 abeltr ( "t>rxyr)أكبر من ""  y1xr" تإذا كان ،" abeltrحصلت عليها قياس تباحث إلى "
 " أصغر من " y1xrوإذا كانت "(، Significantدل على الداللة )ت %9و%5في معيار 

abeltr("y1x>rtr في معيار )ليست  %9و%5( تدل على الداللةSignificant المراد ليس )
 العالقة. هناك

إلى  إذا تباحث xyr " =0،436أن " علىحصل  من نتائج قياس المفترض السابق
 حصل إلى: 50"، في الموضوع =  abeltrجدول "

"y1xr  ="0،436> " أكبر منabeltr  ="0،211  تدل على الداللة %5في معيار 
"y1xr  ="0،436> " أكبر منabeltr ="0،369  تدل على الداللة %9في معيار 
 " ارتباطها كما التالي:hitungtوأما نتيجة "   
"hitungt="3،351> "tabelt="9،61122(0،05) 
"hitungt="3،351> "tabelt="2،40658(0،09) 

 0،436التي حصلت من االستبيان هي  " xyr"من بيان السابق، يعرف أن نتيجة 
الخطأ ي ف abeltr ="0،369"، و%5 يمعيار الخطأ الفي  abeltr " =0،211"وأما 

. " abeltr"أكبر من جدول " y1xr"وهذه تدل على أن نتيجة االرتباط  %9ي معيار ال
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( 1Xهناك تأثير بين الذكاء العاطفي )ولذلك المفترض أو الفروض البحث فهي 
 .( مردودHo( مقبول و )Haمقبول، أو يستطيع أن يقول أن ) (Yوتحصيل تعلم )

( Koefisien Determinasiب الباحث برمز )حس المتغيرين ولمعرفة مدى العالقة بين
، الباحث سابالح ومن KD  =2r  ×900%  =0،910  ×900%  =91%وهو: 

 تهوبقي ،%91اللغة العربية بأكثر وتحصيل تعلم يؤثر إلى الذكاء العاطفي يلخص أن 

 مؤثر بالعناصر األخرى. 89%
لون مين يحصالسابق، ان طالب في المعهد األمين الحر  حسابويتضح أيضا من 

لى وتحصيل تعلم ولديهم قدرات ع العاطفيبمستوى أدنى من االرتباط بين الذكاء 
اكتساب مهارات التي دلت على أن طالب المعهد لديهم قدرات على معرفة مشاعرهم 
وانفعاالتهم التي يكونون بها قادرون على تنظيم حاالتهم النفسية واالجتماعية والحياتية 

القة ية خاصة في تعلم اللغة العربية، ولكن حينما ينظر إلى نتيجة عفي العملية التعليم
يعرف أن مدى ترابط بين الذكاء العاطفي وتحصيل تعلم ال ينال إلى درجة عال ألن 
الذكاء العاطفي ليس فقد أحد من العناصر الذي يؤثر إلى تحصيل تعلم، ومع أن وجود 

ع نتائج تحصيل م فهي الثقة بالنفس لرفالعناصر األخرى التي تؤثر أيضا إلى تحصيل تعل
 تعلم. 

ويمكن تفسير أيضا بأن طالب المعهد لديهم القدرة على إدارة انفعاالتهم وحل 
مشكالتهم وتحسين عالقتهم مع االخرين أي مع األساتذة واصحابهم مما يجعلهم 

 .فيها بشكل يزيد تحصيل تعلم المرتفع وكفاءاتهم ونجاحهم في العملية التعليمية
فبذلك فإن الباحث يرى أن هذا البحث أكد على وجود تأثير بين الذكاء العاطفي 

"الذكاء  لتابعاوتحصيل تعلم اللغة العربية أي أن هذه النتيجة قد توضح أن المتغير 
 في المتغير المستقل "تحصيل تعلم اللغة العربية".        %91العاطفي" له تأثير فعال بدرجة 
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في معهد األمين  (Y)تحصيل تعلم اللغة العربية في  (2X) بالنفس الثقةدرجة تأثير  .ه
 .مادوراسمبانق الحرمين 

"، ألن Product Moment، استخدم الباحث عالقة "السابق لقياس المفترض
 (.Intervalالبيانات من المتغيرين البيانات الفاصل )

 تصاغ الفرضية اإلحصائية كما يلي:
(Ha ) : ρ ≠0 متغيرين هناك تأثير بين 
(Ho ) : ρ= 0 ليس هناك تأثير بين متغيرين 

 حساب االرتباط: 
r𝑥2𝑦 =

𝑛∑𝑥2𝑦 − (∑𝑥2)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2
2 − (∑𝑥2)2][𝑛. ∑𝑦2 − (∑𝑦)2]

 

r𝑥2𝑦 =
50(326195) − (4902)(3115)

√[(50.331804) − (4902)2] [(50.398015) − (3115)2]

 

r𝑥2𝑦 =
96335150 − 96305450

√[96810200 − 96826404] [95103150 − 95800625]

 

r𝑥2𝑦 =
30300

√[63116] [903925]

=
30300

√651816250
=

30300
8999،08038

= 0،314 

 
صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون من  منولتحقق 

 يوضح ذلك: 5.5، والجدول ( ليؤكد الحساب في الباب الرابعSPSSبرنامج )
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 1.44الجدول 

 (Y-2X)( االرتباط بين SPSSإحصاءات برنامج )
Correlations 

 X2 Y 

X2 

Pearson Correlation 1 ,374** 

Sig. (2-tailed)  ,008 

N 50 50 

Y 

Pearson Correlation ,374** 1 

Sig. (2-tailed) ,008  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 0،369=%9و 0،211=%5**ر الجدولية عند الخطأ المعياري 
 2،40658= 0،09، و9،61122=0،05**ت الجدول عند مستوى داللة 

من (، Uji Signifikansi)أهمية االختبار  الباحث"، طلب y2xr" نتيجةبعد يعرف 
ثم تدخلها إلى رموز  0،436" هي y2xrحساب االرتباط السابق، يعرف أن نتيجة "

  " كما يلي:htأهمية االختبار "

𝑡ℎ =
0،314√50 − 2

√9 − 0،931816
=

0،314√48

√0،860924
=

0،314.6،128
0،121428

=
2،519012
0،121428

= 2،113 

 
النتائج التي  .المفترضبعد قياس المفترض، فخطوة التالي تحليل نتائج قياس 

abeltr ( "t>ry2xr )" أكبر من " y2xr"، إذا كانت " abeltrاس تباحث إلى "حصلت عليها قي
 " أصغر من "y2xr(، وإذا كانت "Significantتدل على الداللة ) %9و%5في معيار 

abeltr("y2x>rtr في معيار )ليست  %9و%5( تدل على الداللةSignificant المراد ليس )
 هناك العالقة.

إذا تباحث إلى  y2xr  ="0،314على أن " حصلالسابق من نتائج قياس المفترض 
 حصل إلى: 50"، في الموضوع =  abeltrجدول "

"y2xr  ="0،314> " أكبر منabeltr  ="0،211  تدل على الداللة %5في معيار 
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"y2xr  ="0،314> " أكبر منabeltr ="0،369  تدل على الداللة %9في معيار 
 ا كما التالي:" ارتباطهhitungtوأما نتيجة "   
"hitungt="2،113> "tabelt="9،61122(0،05) 
"hitungt="2،113> "tabelt="40658،2(0،09) 

 0،314هي المالحظة التي حصلت من  " y2xr" نتيجةمن بيان السابق، يعرف أن 
الخطأ في  abeltr ="0،369"، و%5ي معيار الخطأ الفي  abeltr " =0،211"وأما 

. " abeltr"أكبر من جدول " y2xr"ى أن نتيجة االرتباط وهذه تدل عل %9ي معيار ال
( وتحصيل 2X)ثقة بالنفس هناك تأثير بين الولذلك المفترض أو الفروض البحث فهي 

 ( مردود.Ho( مقبول و )Ha) إنمقبول، أو يستطيع أن يقول  (Yتعلم )
و: ( وهDeterminasi Koefisienبرمز ) الباحثولمعرفة مدى العالقة بينهما حسب 

KD  =2r  ×900%  =0،931  ×900%  =93% حساب السابق، الباحث  ومن
 %81 تهوبقي ،%93اللغة العربية بأكثر وتحصيل تعلم يؤثر إلى  الثقة بالنفسيلخص أن 

  مؤثر بالعناصر األخرى.
لون الحرمين يحص األمينالسابق، ان طالب في المعهد  حسابويتضح أيضا من 

ديهم قدرات وتحصيل تعلم وطالب ل الثقة بالنفسباط بين بمستوى أدنى ايضا من االرت
 على اكتساب مهارات التي دلت على أن طالب المعهد لديهم سمات الشخصية
والقدرة على االعتماد النفس والحكم السليم على المواقف واألشياء ومواجهة 

ي ف المشكالت والتوصل إلى حلول مناسبة لها والعزم واإلرادة إلى جانب الشجاعة
العملية التعليمية خاصة في تعلم اللغة العربية، ولكن حينما ينظر إلى نتيجة عالقة 

الثقة ن وتحصيل تعلم ال ينال إلى درجة عال أل الثقة بالنفسيعرف أن مدى ترابط بين 
ليس فقد أحد من العناصر الذي يؤثر إلى تحصيل تعلم، ومع أن وجود  أيضا بالنفس

ج أيضا إلى تحصيل تعلم فهي الذكاء العاطفي لرفع نتائ العناصر األخرى التي تؤثر
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تحصيل تعلم، ومن هنا يرى الباحث أن الذكاء العاطفي والثقة بالنفس ال يستطيع أن 
 يفرق بينهما، ألنهما عنصران مهمان لرفع تحصيل تعلم طالب. 

لكل مستويات عندهم الثقة بالنفس القوية، وأكثر منهم وبالحقيقة، طالب المعهد 
ال يخافون لتقديم المقالة والفكرة امام الفصل واألستاذ وعند يمارسوا لغة العربية امام 

بحث سعود أن وجود العالقة ارتباطية بين الثقة بالنفس وكما أكد  950الفصل واألستاذ،
ودافع اإلنجاز لدى عينة في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر. ولمعرفة نتيجة البحث 

فبذلك، فإن الباحث يرى أن اسات السابقة في الباب األول. الكامل انظر إلى الدر 
عربية أي أن وتحصيل تعلم اللغة الالثقة بالنفس هذا البحث أكد على وجود تأثير بين 

عال بدرجة مميزة " له تأثير فالثقة بالنفس هذه النتيجة قد توضح أن المتغير التابع "
 ".في المتغير المستقل "تحصيل تعلم اللغة العربية

 
تحصيل تعلم اللغة مع  (2X) الثقة بالنفسفي  (1Xالذكاء العاطفي ) درجةتأثير  .و

 .مادوراسمبانق في معهد األمين الحرمين  (Y)العربية 
بعد نعرف عالقة بين متغيرين، استمر الباحث الخطوة تحليل عالقة المتعددة، هذا 

 اط بين المتغيراترتبتحليل هو التحليل التتابع من تحليل السابق يعني طلب عن اال
 Multiple" المتعددة عالقة الرمز لقياس المفترض، استخدم الباحثالمتعدد، و 

Correlation ،" البيانات من المتغيراتو ( البيانات الفاصلInterval.) 
 تصاغ الفرضية اإلحصائية كما يلي:

(Ha ) : ρ ≠0 هناك تأثير بين متغيرات  
(Ho ) : ρ= 0  غيراتمتليس هناك تأثير بين  

                                                           

 م(.2091مارس  90حظة المباشرة في الفصول برنامج الخاصة لتعم اللغة العربية )المال950 
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" البد أن يحسب Multiple Correlation"المتعددة  عالقةولكن قبل حساب 
استخدم الباحث ، و (2Xالثقة بالنفس )( و 1X) العاطفيالذكاء الباحث عالقة بين متغير 

 " لحساب عالقة بينهما.Product Momentالرمز عالقة "
 حساب االرتباط:

r𝑥1𝑥2 =
𝑛∑𝑥1𝑥2 − (∑𝑥1)(∑𝑥2)

√[𝑛∑𝑥1
2 − (∑𝑥1)2][𝑛. ∑𝑥2

2 − (∑𝑥2)2]
 

r𝑥1𝑥2 =
50.345651 − (4203)(4902)

√[50.355265 − 91665201] [50.331804 − 96826404]

 

r𝑥1𝑥2 =
91282150 − 91240106

√[91163250 − 91665201] [96810200 − 96826404]

 

r𝑥1𝑥2 =
42244

√[18049] [63116]

=
42244

√6254623636
=

42244
11086،9185

= 0،534  

 
 ( وأما تحصيله كما يلي:SPSSوليؤكد الحساب، استخدم الباحث برنامج )

 1،41الجدول 
 (2X-1X)االرتباط بين  (SPSSإحصاءات برنامج )

 

 
 
 
 
 

Correlations 

 X1 X2 

X1 

Pearson Correlation 1 ,534** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 50 50 

X2 

Pearson Correlation ,534** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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من (، Uji Signifikansi) الداللة االختبار الباحث"، طلب x1x2rبعد يعرف نتيجة "
ثم تدخلها إلى رموز  534،0" هي  1xxrحساب االرتباط السابق، يعرف أن نتيجة "

 " كما يلي:htأهمية االختبار "

𝑡ℎ =
0،534 √50 − 2

√9 − 0،285956
=

0،534 √48

√0،194844
=

0،534 .6،128
0،845484

=
3،661552
0،845484

= 4،340 

 
الخطوة تحليل عالقة  الباحث(، استمر 2X-1Xبعد نعرف عالقة بين متغيرين )

Multiple " المتعددةفاستخدم الباحث الرمز عالقة  (،Y-2X-1Xالمتعددة )

Correlation." 
 :المتعدد حساب االرتباط

r𝑥1𝑥2𝑦 = √
𝑟𝑦𝑥12 + 𝑟𝑦𝑥22 − 2(𝑟𝑦𝑥1 )(𝑟𝑦𝑥2)(𝑟𝑥1𝑥2)

1 − 𝑟𝑥1𝑥22
 

r𝑥1𝑥2𝑦 = √
0،436

2
+ 0،314

2
− 2(0،436)(0،314 ∙)( 40،53 ) 

1 − 0،534
2  

r𝑥1𝑥2𝑦 = √
0،910 + 0،931 − 2(0،436)(0،314 ∙)(0،534) 

1 − 0،285
 

r𝑥1𝑥2𝑦 = √
0،321 − 0،914

 

0،195
= √

0،955
0،195

= √0،296 = 0،464 

 
 اإلحصائية الداللةعلى  من حساب السابق يعرف أن هناك عالقة اإليجابية

( ومع تحصيل تعلم اللغة العربية 2Xالثقة بالنفس )( و 1Xبين الذكاء العاطفي ) 0،464
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(Y ،)( فخطوات التالي قياس أهمية معامل االرتباط المتعدد باستخدام رموز قياسF ،)
 وأما رموزه كما يلي:

𝑓ℎ =
𝑟2/𝑘

(1 − 𝑅2)/(n − k − 1)
 

 البيان:
R معامل االرتباط المتعدد : 
K عدد المتغير المستقل : 
N المبحث : عدد المجتمع أو 

 (: Fحساب قياس )
𝑓ℎ =

𝑟2/𝑘

(1 − 𝑅2)/(n − k − 1)
 

𝑓ℎ =
(0،464)2/2

(9 − (0،464)2)/(50 − 2 − 9)
 

𝑓ℎ =

0،295216
2

(9 − 0،295216)

41

=
0،901648
0،184104

41

=
0،901648

0،09661583
= 6،44151111 

"، Fى جدول "إل النتيجة أن يقارنيستمر الباحث  ،"F"حساب بعد يعرف نتيجة 
"dk( عداد "Pembilang"= )k" و " dk( تعداد "Penyebut( = )n-k-1" إذا .)dk "

، نتيجة %5 يمعيار بالخطأ ال. 41=9-2-50" تعداد = dk و " 2عداد =
" أكبر من Fحساب " ، هنا يعرف أن نتيجة5،08=%9و 3،91" هي=Fجدول"

" أكبر Fساب "، ألن نتيجة ح3،91<5،08<6،441( يعني fh>ft" )Fجدول "
  ( مردود.Ho( مقبول و )Ha)يدل على أن  " لذلكFمن جدول "

 بناء على حسابات السابقات، يلخص الباحث إلى جدول التالي:
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 1،44الجدول 
 الخالصة نتائج قياس المفترض

 معامل تحديد نتائج ( االرتباطr) عالقة المتغير
(Y-1X) 0،436 91 الداللة% 
(Y-2X) 0،314 93 الداللة% 
(2X-1X) 0،534 28 الداللة% 
(Y-2X-1X) 0،464 29 الداللة% 

 

( 2Xالثقة بالنفس )( و 1Xدرجة الذكاء العاطفي )ألن هذا البحث لمعرفة تأثير بين 
انق مادورا أو يسمى بفي معهد األمين الحرمين سم (Y)تحصيل تعلم اللغة العربية مع 

رمز ة بين المتغيرات استخدم الباحث العالقة المتعددة، ومع أن لمعرفة عالقة المتعدد
يعرف أن هناك عالقة اإليجابية على و  ،"Multiple Correlation" المتعددةعالقة 

( ومع تحصيل 2X( والثقة بالنفس )1Xبين الذكاء العاطفي ) 0،464الداللة اإلحصائية 
 .(Yتعلم اللغة العربية )

 :جدول التالي إلىلتوضيح نتائج البحث يلخص الباحث 
 
 1،42الجدول 

 الجدول نتائج عالقة المتعدد
 
 

 
 

 ".2R"و"1R" أكبر من نتائج "3Rومن الجدول يتضح أن نتائج عالقة المتعدد "
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فبذلك، فإن الباحث يرى أن هذا البحث أكد على وجود تأثير بين الذكاء العاطفي 
نتيجة  نمعا في تحصيل تعلم اللغة العربية، ألن قد توضح الجدول أالثقة بالنفس و 

أن المتغير التابع "الذكاء " أي 2R"و"1Rنتائج "عالقة المتعدد أكبر من نتائج عالقة بين 
في المتغير المستقل  %29" لهما تأثيران فعال بدرجة "الثقة بالنفسالعاطفي" و

 "تحصيل تعلم اللغة العربية". 
يفرقان  نومن هنا يرى الباحث أن الذكاء العاطفي والثقة بالنفس ال يستطيعان أ

بينهما، ألنهما عنصران مهمان لرفع تحصيل تعلم طالب، وبرغم أن نتيجة عالقة 
، ألن لرفع تحصيل تعلم ليس بمجرد الذكاء العاطفي %29المتعدد درجة عالقة حصل 

التي تؤثر أيضا إلى تحصيل  %11والثقة بالنفس فقط، هناك عناصر األخرى بأكثر 
 تعلم.
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 الخامس الفصل
 نتائج البحث مناقشة

خالل  ل إليها منتم التوص يالتنتائج لل تفصيليبعرض  في هذا الباب الباحث سيقوم
تطبيق أدوات البحث، باإلضافة إلى مناقشة ما تم الوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة 

لة التي مشكشرح االول لترجع إلى الباب كائز البحث في هذا البحث، يمكن ير  على
 كما التالي:  ركائز البحثوأما  تتعلق بركائز البحث،

 مادورا سمبانقاألمين الحرمين المعهد  لدى طالب الذكاء العاطفيدرجة  .أ
األمين الحرمين كما تظهر في الباب المعهد  لدى طالبالعاطفي  أن درجة الذكاء

مين األالمعهد  وأما المقصود بالدرجة جيد، أن طالب الرابع حصلت إلى درجة جيد،
 مادورا عندهم الذكاء العاطفي القوي، الطالب عندهم قدرة على سمبانقالحرمين 

معرفة شعورهم وغيرهم، وقدرة دافعية النفسية وقدرة إدارة االنفعال في صلة مع غيرهم، 
  انة.وهذه البيانات تستطيع أن تعرف من نتائج االستب وصلة مع أصحابهم وأساتذتهم،

هذا الوقيع يستطيع أن ينظر من الواقعية في معهد األمين أن الطالب المعهد 
يستطيعون والطالب  151،جهدهم في العملية التعليمية الوعي بالذاتي نظرة منيملكون 

 ن يتبعو الالحزن والكسل والغضب ولكنهم  وأالفرح بأن يديرون عواطفهم حين يشعرون 
سل ية حين يشعرون عن الكوالطالب يستطيعون أن اعطاء الدوافع النفس 152،شعورهم

العملية التعليمية  في الواقع نظرة من اشتراكهم اليومية بة في التعلم وهذاو الصعويشعرون 
وأصحابهم  ةوالطالب عندهم حسن الخلق إلى األساتذ 153بوسيلة كشف الحضور،

 وف وهذه الصفة من مجاالت التعاطفوالضيوف وغيرها ويتكلمون بالكالم المعر 
 154والمهارات االجتماعية.

                                                           
   (.م2112 مارس 11)في الفصل برنامج الخاصة لتعم اللغة العربية  ة المباشرة التي فعل الباحثالمالحظ151

   خالصة الباحث من نتائج االستبانة عن الذكاء العاطفي152 

 (.م2112 مارس 11)الوثيقة التي اخذها الباحث من إدارة المعهد 153 

 (.م2112 مارس 11)طلبة معهد األمين الحرمين  ىاألساتذة وإحد مقابلة مع أحدالخالصة الباحث من 154 
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نظيم المعهد حيث يسود ت بيئةد طبيعة الجو االنفعالي الذي يسو  فيكذلك و 
هم االنفعالية على معرفت وقدرة وتعاطفهم وإدارتهم وتواصلهم االجتماعي طلبةانفعاالت 

شكال ناجحا يعبرون فيه عن مشاعرهم وانفعاالتهم على تصرفاتهم بشكل جيد، وهذا 
لى عيدل على أنهم يعيشوا في جو مملوء بالهدوء والطمأنينة واألمان الذي يساعدهم 

ة لديه الذكاء العاطفي يكون مرتاح في العمليالطالب ممارسة حياتهم اليومية بنجاح، 
التعليمية ألنه يشعر عن األمان عن التهديد وعدم القلق، إن القلق يؤثر إلى النفس 

 العملية التعليمية. الطالب في
البيئة تكون بعض العناصر لتنمية الذكاء أن  شمس يوسفوهذا يؤكد بقول 

في هذه البيئة كالمدرسة،  155 :الخارجيةالبيئة  (1العاطفي، وهو ينقسم البيئة إلى: 
المدرسة هي مؤسسة التربوية التي تنفذ التوجيه البرامج والتعليم والتدريب من أجل 
مساعدة الطالب لتنمية طاقتهم، وتشمل على األخالقية، الروحية، العقلية، 

االسرة في هذه البيئة مثل االسرة،  156 :البيئة الداخلية (2. االجتماعية، والعاطفية
عندها دورا هاما في تنمية الولد. تربية الوالدين وتعليم على قيمة الحياة، الدينية أو 

     االجتماعية الثقافية هي عنصر نافذ الستعداد الولد ليكون الفرد الصحة.
 
 مادوراسمبانق األمين الحرمين المعهد  لدى طالبدرجة الثقة بالنفس  .ب

األمين الحرمين كما تظهر في الباب المعهد  لدى طالبأن درجة الثقة بالنفس 
هد المع وأما المقصود بالدرجة جيد، أن طالبالرابع حصلت إلى درجة جيد أيضا، 

يمارسون  وهم يستطيعون أنالقوي، الثقة بالنفس مادورا عندهم  سمبانقاألمين الحرمين 
 .امل التي تغلب التحصيللغتهم بدون الحياء والخوف ألنهم يغلبون العو 

                                                           
155Syamsu Yusuf, Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

hlm. 54. 
156Syamsu Yusuf, Perkembangan Anak dan Remaja, hlm. 37. 
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، البيانات الثقة بالنفس اخذها من نتائج والمالحظة المباشرة االستبانةومن 
لوشيلي االمؤشرات التي توافق مع قول الطالب عندهم أن  التي تم الباحث، بينهما،

، قدرة على االعتماد النفس( 1 152أنها تركز المؤشرات الثقة بالنفس تتكون على: وداد
رة من نظ االعتماد ذواتهم حين تعلم داخل الفصلعهد قدرة على طالب الميملكون 
( 2 .ذةولكن ال يبتعد عن إشراف االسات في العملية التعليميةقائم بذواتهم سلوكهم 

شياء األ ، طالب المعهد يستطيع أن يتحكمم السليم على المواقف واألشياءالحك
شجع على ت القوة واليقين على عمل األشياء الحسنة التيالسليم ويجعل هذه الصفة 

، والتوصل إلى حلول مناسبة لهاومواجهة المشكالت ( 3تحصيل الدراسي الجيد 
وطالب المعهد يستطيع أن يواجه المشكلة في العملية التعليمية كالصعوبة والكسالن 

يستخدمون شجاعتهم لنيل  ، وطالبالعزم واإلرادة إلى جانب الشجاعةو  (4 وغيرهما
  158.لتعليميةة المرتفعة في العملية االدرج
ان طالب لكل مستويات عندهم الثقة بالنفس القوية،  من مالحظة أيضا يعرفو 

لتقديم المقالة والفكرة امام الفصل واألستاذ، ولكن يوجد قلة  نوأكثر منهم ال يخافو 
 159ل واألستاذ.الفصالطالب ما لديهم الثقة بالنفس القوية عند يمارسوا لغة العربية امام 

الفرد الذي يملك  161أن الثقة بالنفس شرط أساسي لتنمية إدراك النفسي، ويؤكد ماسلو
الثقة بالنفس يستطيع أن يعرف ويفهم نفسه، في حين الفرد الذي انعدم الثقة نفسه 
يمنع على تنمية قدرته، لذا الفرد الذي انعدم الثقة نفسه يكون تفاعليا على مواجهة 

 ة والحكم األشياء.المشكلة الحياتية، ويتردد على تعبير فكر 
   

                                                           
وداد، الثقة بالنفس وبعض السمات الشخصية لدى عينة من الطلبات المتفوقات دراسيا والعاديات في  الوشيلي152

  .14(، ص.2112)مكة المكرمة: جامعة أم القرى:  رالمرحلة الثانوية بمكة المكرمة، رسالة الماجستي
 عن الثقة بالنفسوالمالحظة خالصة الباحث من نتائج االستبانة 158 

  (.م2112 مارس 11)المالحظة المباشرة في الفصل برنامج الخاصة لتعم اللغة العربية 159
160Hakim Thursan, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, (Jakarta: Puspa Swara, 2002). 

Hlm. 30. 
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 ادورامسمبانق األمين الحرمين في المعهد درجة تحصيل تعلم اللغة العربية  .ج
األمين الحرمين كما تظهر في الباب المعهد  لدى طالبأن درجة الثقة بالنفس 

هد المع وأما المقصود بالدرجة جيد، أن طالب، الرابع حصلت إلى درجة جيد أيضا
هذا  ،ثالثة أوجهمادورا عندهم المؤشرات التي يشمل على سمبانق األمين الحرمين 

بنيامين بلوم أن التحصيل الدراسي هو تغيير السلوك الذي يشمل االمر يوافق إلى رأي 
يتعلق على التحصيل الدراسي : ( القدرة المعرفية1 161فهي: على ثالثة مجاالت،

بيق، الفهم، والتطالمعرفي ويتكون على ستة الجوانب فهي المعرفة أو الذاكرة، و 
يتعلق على الموقف ويتكون على : ( القدرة الوجدانية2 والتحليل، والتوليف، والتقويم،

( 3 خمسة الجوانب فهي القبول، واالستجابة، والتقويم، والجمعية، واالستيعاب،
  .يتعلق على التحصيل الدراسي من المهارة والقدرة على العمل :القدرة الحركية

من نتائج الطالب المعهد، أن نتائجهم أعلى من معيار المعهد  تحققوهذا الوقيع 
يستطيع أن يعرف إلى مدى  ، ومن هناطالبا 6إال  25يعني أكثر نتائجهم أعلى من 

 162.نجح أو مردود في المادة التعليميةلطلبة، هل هي تحصول الدراسي 
وممارسة  جفي عملية التعلم هناك شروط ضرورية ألدائها، فمثال من دوافع ونض

ة شروط هناك ثالثتنمية الطالب في عملية التعلم، وكما أكد ناجي  وهذه يساعد إلى
النضج ( Motive )2( الدافع )1 163وهي: أن تتم عملية التعلم بدونها نأساسية ال يمك

(Maturation) 3 )( الممارسةPractice) حصلت من االستاذ في فالعادة والدوافع . وأما
ولكن يظهر السؤال فكيف بحصل الطالب الدوافع حين  أو داخل الفصل، المدرسة

يكون في منزله أو خارج الفصل؟، وهذه مسألة الضرورية. لإلجابة عن هذه المسألة 
طالب لاتستطيع أن تنظر من المؤشرات الذكاء العاطفي، ومن بعضها الدوافع النفسية 

 خارجة. لالنفسية بدون المساعدة من يستطيع أن يظهر الدوافع ا العاطفي الذكاء عنده
                                                           

161Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cet. Ke-10 (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 22. 
  خالصة الباحث من نتائج طالب المعهد162
  .145، ص. المدخل إلى علم النفس التربويناجي محمد قاسم وأصحابه، 163
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وبعض طلبة رأى الباحث أن من بعض طلبة يكونون  األستاذ أحد مع المقابلةمن و 
لى لة بالعربية وقراءة الكتب التراث عادجلمالخطابة وا بقاتمسافائزين في بعض 

 مستوى القرية والمنطقية وبين المعاهد، وهذا دليل أن كفاءة الطالب المعهد في اللغة
 164.ةالعربة جيد

التحصيل الدراسي على أنه مقياس النجاح أو مهارة أو كفاءة للفرد لمعرفة مدى 
تعليمة من خالل التفاهم والتقابل، ولقرار تحصيل تعلم الطالب تحصيله عن المواد ال

يحتاج إلى التقويم على التحصيل الدراسي، التقويم مهم ألن به يستطيع أن يعرف 
لطالب في التعلم ويقرر الخطوات التالية لتنمية جودة مؤسسة درجة أو مدى تحصيل ا

 التربوية.
    

 ألمين الحرمين افي المعهد تحصيل تعلم اللغة العربية الذكاء العاطفي في  تأثير .د
الب المعهد ان طالعالقة بين المتغيرين كما تظهر في الباب الرابع حصلت إلى 

 من االرتباط بين الذكاء العاطفي وتحصيل أدنىاألمين الحرمين يحصلون بمستوى 
 التي دلت على أن طالب مهارات قدرات على اكتسابال همالطالب لدي ، ولكنتعلم

قدرات على معرفة مشاعرهم وانفعاالتهم التي يكونون بها قادرون على  عندهمالمعهد 
ة خاصة في تعلم اللغة يميتنظيم حاالتهم النفسية واالجتماعية والحياتية في العملية التعل

الذكاء  عرف أن مدى ترابط بيناالرتباطية ت  العربية، ولكن حينما ينظر إلى نتيجة 
العاطفي وتحصيل تعلم ال ينال إلى درجة عال ألن الذكاء العاطفي ليس فقد أحد من 

يضا وجود العناصر األخرى التي تؤثر أ ومع أنالعناصر الذي يؤثر إلى تحصيل تعلم، 
 .لرفع نتائج تحصيل تعلم حصيل تعلم فهي الثقة بالنفسإلى ت

الذكاء العاطفي والثقة بالنفس يكونان بعض المكونات وكما أكد بالل نجمة أن 
تائج بحثه وتظهر من بعض نعملية تعليمية، التحصيل الدراسي لدى الطالب في الفي 

                                                           
  (.م2112 مارس 11)طلبة معهد األمين الحرمين  ىوإحدمقابلة مع أحد األساتذة ال164
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وجود العالقة بين الذكاء الوجداني والثقة بالنفس حصل إلى قيمة معامل االرتباط أن 
هذه نتيجة البحث توكد  165(.α=1،11( عند مستوى الداللة )1،342بيرسون )ر=

 أن الذكاء العاطفي والثقة بالنفس متعلق بينهما.
داء ألحيث يتضح أن هناك عالقة وثيقة بين الذكاء االنفعالي واوكما أشار أسماء 

، ذلك ألن الطالب إذا لم يستطيع التوافق انفعاليا، فلن تتوفر لديهم القدرة ياألكاديم
 166على التركيز فيما يتعلمونه، وهذا ما يؤثر سلبا على أداء الطالب ومستوى إبداعهم.

الذكاء العاطفي يلعب دورا كبيرا في تعليم الطالب وفي توظيف قدراتهم ومشاعرهم في 
المجتمع، كما تمثل المهارات االنفعالية واالجتماعية ضرورة كبرى خدمة المدرسة و 

  لنجاح الطالب في الحياة العملية بعد التخرج.
عمر فاروق في مقالته إن كانت العالقة االيجابية بين الذكاء العاطفي  ويؤكد

وكفاءة اللغة لدى الطالب، ويعرف أن الذكاء العاطفي يوّفق على كفاءة الطالب في 
عالقة لا، ومن نتائج بحثه تدل على ربععلى أساس تقويم المهارات األ االنجليزية

  يفااليجابية بين الذكاء العاطفي وكفاءة اللغة لدى الطالب الذكاء العاطفي يؤثر أيضا 
 162كفاءة لغة الطالب.

إدارة انفعاالتهم وحل أن طالب المعهد لديهم القدرة على  أيضا القولويمكن 
سين عالقتهم مع االخرين أي مع األساتذة واصحابهم مما يجعلهم مشكالتهم وتح

. ة التعليميةفي العمليوكفاءاتهم ونجاحهم تحصيل تعلم المرتفع  فيها بشكل يزيد
عاطفي الذكاء ال على وجود تأثير بين ث أكدفبذلك فإن الباحث يرى أن هذا البح

                                                           
لدى طالب الجامعة )دراسة ميدانية على عينة من طالب الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس بالل نجمة، "165

  (.2114الجامعة مولود معمري،  :تيزي وزو) ر، رسالة الماجستيالجزائر(-بجامعة تيزي وزو-تامدة-القطب الجامعي
أسماء العبد الالت، فعالية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء االنفعالي في التكيف األكاديمي واالجتماعي وفي 166011

(، ص. 2118االتجاهات نحو المدرسة لدى الطلبة الموهوبين في األردن، أطروحة دكتورة )عمان: كلية الدراسات التربوية العليا، 
25.  

167Muhammad Umar Faruq,  “Emotional Intelligence and Language Competence: A Case 

Study of the English Language Learners at Taif University English Language Centre”, Studies in 

Literature and Language, Vol 8(1), (2014), hlm: 6.    
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وتحصيل تعلم اللغة العربية أي أن هذه النتيجة قد توضح أن المتغير التابع "الذكاء 
        .في المتغير المستقل "تحصيل تعلم اللغة العربية" %19العاطفي" له تأثير فعال بدرجة 

 
ألمين الحرمين افي المعهد تحصيل تعلم اللغة العربية في الثقة بالنفس  تأثير .ه

  سمبانق
ان طالب  إلىأيضا العالقة بين المتغيرين كما تظهر في الباب الرابع حصلت 

 قة بالنفسالثمن االرتباط بين  ايضا أدنىالمعهد األمين الحرمين يحصلون بمستوى 
زهر أن تلكن حين نظرة من نتائج االستبانة والمالحظة و  ،اللغة العربية وتحصيل تعلم

مات سلديهم قدرات على اكتساب مهارات التي دلت على أن طالب لديهم طالب ال
والقدرة على االعتماد النفس والحكم السليم على المواقف واألشياء  الشخصية

ية في العمل والعزم واإلرادة إلى الشجاعة هاومواجهة المشكالت والتوصل إلى حلول
 168العربية. يمية خاصة في تعلم اللغةالتعل

الثقة ين يعرف أن مدى ترابط ب ،في الباب الرابع عالقةالينظر إلى نتيجة  وحين
يس فقد أحد ل أيضا الثقة بالنفسوتحصيل تعلم ال ينال إلى درجة عال ألن  بالنفس

من العناصر الذي يؤثر إلى تحصيل تعلم، ومع أن وجود العناصر األخرى التي تؤثر 
هنا يرى  لرفع نتائج تحصيل تعلم، ومنأيضا إلى تحصيل تعلم فهي الذكاء العاطفي 

ما، ألنهما عنصران بينه انقالباحث أن الذكاء العاطفي والثقة بالنفس ال يستطيع أن يفر 
طالب المعهد  يعرف أن ،أيضا من المالحظةو مهمان لرفع تحصيل تعلم طالب. 

يم المقالة لتقد نلكل مستويات عندهم الثقة بالنفس القوية، وأكثر منهم ال يخافو 
 169لغة العربية امام الفصل.والفكرة امام الفصل واألستاذ وعند يمارسوا 

كد سعود في بحثه أن الثقة بالنفس تلعب دورا بارزا في التغلب على كثير من ويؤ 
 هن نتيجة بحثونظرة م الجوانب التي تعيق التحصيل، وتساعد على رفع كفاءة الطالب،

                                                           
  خالصة الباحث من نتائج االستبانة والمالحظة المباشرة168
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بين الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عينة في المرحلة  ةأن وجود العالقة ارتباطي
ه وقدرته ءتلذلك أن الثقة بالنفس تدفع الطالب لرفع كفا 121المتوسطة بمدينة عرعر.

 لنيل التحصيل الدراسي الجيدة.
تعتبر الثقة بالنفس أحد القدرة التي يجب أن يمتلكها الطلبة، وتوجد الفكرة التي 

رط من الثقة بالنفس شأما  يقولأنه ني فكرة بالل نجمة توافق إلى حال الطلبة، يع
كما عرفنا أن العمل لدى طلبة حين   121،أساس لألداء الجيد والنجاح في العمل

يسكنون في المعاهد هو التعلم الجيد، ولتكوين التعلم الجيد شرط أساسي لدى طلبة 
عملية ال هو يملك الثقة بالنفس ألنها من بعض المقومات على نجاح الطلبة في

 التعليمية.
ثقة بالنفس الفبذلك، فإن الباحث يرى أن هذا البحث أكد على وجود تأثير بين 

لثقة ا وتحصيل تعلم اللغة العربية أي أن هذه النتيجة قد توضح أن المتغير التابع "
 ة"." له تأثير فعال بدرجة مميزة في المتغير المستقل "تحصيل تعلم اللغة العربيبالنفس
 

ي المعهد فتحصيل تعلم اللغة العربية في الثقة بالنفس و  الذكاء العاطفي تأثير .و
 األمين الحرمين سمبانق

( 2Xالثقة بالنفس )( و 1Xدرجة الذكاء العاطفي )ألن هذا البحث لمعرفة تأثير بين 
أو يسمى  مادوراسمبانق في معهد األمين الحرمين  (Y)تحصيل تعلم اللغة العربية مع 

احث الرمز استخدم الب عالقة المتعددة بين المتغيراتلمعرفة عالقة المتعددة، ومع أن 
يعرف أن " )انظر بيانها في الباب الرابع(، و Multiple Correlation" المتعددةعالقة 

( والثقة 1Xبين الذكاء العاطفي ) 1،464هناك عالقة اإليجابية على الداللة اإلحصائية 

                                                           
العنزي، الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عينة من الطالب المتفوقين دراسيا والعاديين في المرحلة  سعود بن شايش121

  .5(، ص. 2113)مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  رالمتوسطة بمدينة عرعر، رسالة الماجستي
  .29ص.  ...،الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفسبالل نجمة، 121
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( ولقياس أهمية معامل االرتباط المتعدد Y( ومع تحصيل تعلم اللغة العربية )2Xبالنفس )
 .)انظر بيانها في الباب الرابع( (،Fباستخدام رموز قياس )

 لتوضيح نتائج البحث يلخص الباحث إلى جدول التالي:
 1.5الجدول 

 الجدول نتائج عالقة المتعدد
 
 
 

 
 ".2R"و"1R" أكبر من نتائج "3Rومن الجدول يتضح أن نتائج عالقة المتعدد "

، فإن الباحث يرى أن هذا البحث أكد على وجود تأثير بين الذكاء فبذلك
وضح الجدول أن ألن قد ت ،تحصيل تعلم اللغة العربيةفي  امعالثقة بالنفس العاطفي و 

أن المتغير التابع " أي 2R"و"1Rنتائج "نتيجة عالقة المتعدد أكبر من نتائج عالقة بين 
في المتغير  %21فعال بدرجة  انتأثير  ما" لهنفسبال ة"الثق"الذكاء العاطفي" و

 تقل "تحصيل تعلم اللغة العربية".المس
ان قر بالنفس ال يستطيعان أن يفومن هنا يرى الباحث أن الذكاء العاطفي والثقة 

عالقة  نتيجةأن  وبرغمبينهما، ألنهما عنصران مهمان لرفع تحصيل تعلم طالب، 
، ألن لرفع تحصيل تعلم ليس بمجرد الذكاء العاطفي %21درجة عالقة حصل  المتعدد

التي تؤثر أيضا إلى تحصيل  %29والثقة بالنفس فقط، هناك عناصر األخرى بأكثر 
 تعلم.

تعتمد فعالية أساليب المواجهة على الكفاءات أنها قالت وهذا كما أكد أسماء 
العاطفية، حيث يؤدي قصور الكفاءات العاطفية لدى األفراد إلى ضعف مهارات 

ها فاألفراد األذكياء يعرفون مشاعرهم وينظمون مواجهة وتنفيذها كتنظيم االنفعال،ال

X1 

X2 

 

Y 

 

R
rr

 

R1=0,436 

R=0,464 

R2=0,374 

R3= 
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كاء أما األفراد ذوو الذ  عالية سلبية،في مواجهة خبرات انف ويصبحون أكثر نجاحا
يعيق  االعاطفي المنخفض فهم غير قادرين على إدراك ومن ثم تنظيم انفعاالتهم، مم

م إن األفراد الذين لديهم كفاءات العاطفية قوية يجب عليه قدرتهم في عملية المواجهة،
بيعي، ا أمر طأن يكونوا قادرين على إدراك استجاباتهم االنفعالية لصدمة ما على أنه

ورؤية الصدمة وانفعاالتهم في سياق حياتهم األشمل، وتحديد ميزات ايجابية عن 
 122الصدمة وعن انفعاالتهم.

وكما تظهر السابق أن من بعض المؤشرات الثقة بالنفس هو قدرة على مواجهة 
ين ذالمشكلة، وهذه القدرة تأثير من االفراد الذين لديهم الذكاء العاطفي، إن االفراد ال

مشكلة على مواجهة اللديهم كفاءات العاطفية القوية يجب عليهم أن يكونوا قادرين 
الحياتية، وأما المشكلة لدى طالب المعهد مثل الصعوبات في تعلم والكسالن والقلق 

 .امل التي تغلب التحصيلالعو  تغلبوا ويجب عليهم قادرين على، وغيرها
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 الفصل السادس
 الخاتمة

 
 نتائج البحث .أ

لدراسة ابالمدخل و ي الكم المنهجبلبيانات السابقة  الباحث التحليل أقام بعد
علم أثر الذكاء العاطفي والثقة بالنفس في تحصيل تعن  المسحية وتحليل الترابط

لباحث قد وصل ا الحرمين سمبانق مادورا جاوي الشرقيبمعهد األمين  اللغة العربية
 ستنتاج األخير واستخلصه كما يلي:إلى ا

 أن درجة الذكاء العاطفي في معهد األمين الحرمين سمبانق مادورا حصل إلى -1
4 وإذا 2،48-5،48( Intervalالذي يقع في مستوى فترات ) 28المتوسط 

 د. بالدرجة جي ينظر على أساس قيمة مستوى الخامسة حصلت إلى النتيجة
ثقة بالنفس في معهد األمين الحرمين سمبانق مادورا حصل إلى أن درجة ال -8

2،48-5،48 4( Intervalالذي يقع في مستوى فترات ) ،2840 متوسطال
 وإذا ينظر على أساس قيمة مستوى الخامسة حصلت إلى النتيجة بالدرجة جيد.

 في معهد األمين الحرمين سمبانق مادورا تحصيل تعلم اللغة العربيةأن درجة  -3
-2348( Intervalالذي يقع في مستوى فترات ) 5،480متوسط الحصل إلى 

 4 وإذا ينظر على أساس قيمة مستوى الخامسة حصلت إلى النتيجة5،48
 بالدرجة جيد.

( Y) ( في تحصيل تعلم اللغة العربية1Xأن وجود عالقة بين الذكاء العاطفي ) -،
"  tabelrوأما " ،04،3" التي حصلت من االستبيان هي  xyrنتيجة "تدل على 

في الخطأ المعياري  4tabelr ="043،1 و"%8في الخطأ المعياري  ،0485=
". ولذلك  tabelr" أكبر من جدول" x1yrوهذه تدل على أن نتيجة االرتباط " 1%
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( وتحصيل 1Xهناك تأثير بين الذكاء العاطفي )المفترض أو الفروض البحث فهي 
 ( مردود.Ho( مقبول و )Haمقبول4 أو يستطيع أن يقول أن ) (Yتعلم )

( تدل Y) ( في تحصيل تعلم اللغة العربية2X) الثقة بالنفسأن وجود عالقة بين  -8
 " tabelr"وأما  ،0435التي حصلت من المالحظة هي  " y2xr" نتيجة على

ي معيار الخطأ الفي  tabelr ="043،1"4 و%8ي معيار الخطأ الفي  ،0485=
. ولذلك " tabelr"أكبر من جدول " y2xr"وهذه تدل على أن نتيجة االرتباط  1%

( وتحصيل 2Xهناك تأثير بين الثقة بالنفس )المفترض أو الفروض البحث فهي 
  ( مردود.Ho( مقبول و )Haمقبول4 أو يستطيع أن يقول إن ) (Yتعلم )

( في 2Xبالنفس )( والثقة 1Xأن وجود عالقة المتعددة بين الذكاء العاطفي ) -،
وإذا يقارن  ،،،04اإلحصائية  الداللة( تدل على Y) تحصيل تعلم اللغة العربية

 ،341" هي=4F نتيجة جدول"%8بالخطأ المعياري  "F4جدول " النتيجةإلى 
F( "fh>ft )" أكبر من جدول "4F هنا يعرف أن نتيجة حساب "8402=%1و

" Fأكبر من جدول "" 4F ألن نتيجة حساب "،341<8402<5،،4،يعني 
  ( مردود.Ho( مقبول و )Ha)لذلك يدل على أن 

 
 القتراحاتا .ب

 فيها   ةومن ناحية االقتراحات أراد الباحث أن يعطي اآلراء الهتمام األساتذ
 على قدر انيؤثر  نفهذالرفع الذكاء العاطفي والثقة بالنفس نقصان االهتمام  .1

 تعلم. تحصيلالطالب في استيعاب 
  اللغة داخل المعهدمعمل  نقصان .8
 تلصيق المفردات ليس شهر واحد بل سنة واحدة. .3
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 لتوصياتا .ج
 ومن ناحية التوصيات اعطي الباحث المدخالت ليكامل النقصان في هذا المعهد

اهتمام لرفع ذكاء العاطفي لدى طلبة وثقتهم بالنفس  ينبغي للمدرس أن يملك .1
 لكي يحصلون إلى درجة ممتاز

ويات4 خاصة لكل المست االربعينبغي أن يكون المدرس كثيرا في تعليم مهارة  .8
 اجتنابا من ملل الطالب في تعلم اللغة العربية.  
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 .بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .جامع الدروس العربية .مصطفى الغالييني،
0223. 

دون  .بيروت: منشورات مؤسسة األعلى للمطبوعات .نيكتاب الع .خليل بن أحمد ،الفراهدي
 سنة.

 .0220 .د.م .المدخل إلى علم النفس التربوي .وأصحابه .ناجي محمد ،قاسم
أثر حلقات تحفيظ القرأن الكريم على  .عماد بن سيف بن عبد الرحمن العبد ،اللطيف

 .0202 .الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع .التحصيل الدراسي والقيم الحلقية
طريق الملك فهد، موقعنا: -الدمام .الذكاء العاطفي .مركز مهارات الحياة للتدريبمجلة ل

www.mhayah.com). 
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(23 ،)0220 :000-002. 

ب الثقة بالنفس وحب االستطالع ودافعية االبتكار لدى عينة من طال .المفرجي، سالم محمد
مكة المكرمة: جامعة أم القرى. وطالبات الثانوية بمكة المكرمة. رسالة دكتورة. 
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تربوية بجامعة مجلة البحوث النفسية والالدراسي لطلبات الجامعيات السعوديات، 

  .022-002: 0220 .02(3ع) .المنوفية
 .0220 القاهرة: دار الشروق. .3ط،  .القرآن وعلم النفس .نجاتي، محمد عثمان
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الثقة بالنفس وبعض السمات الشخصية لدى عينة من الطلبات المتفوقات  .الوشيلي وداد،
مكة المكرمة:  .رالماجستيرسالة  .بمكة المكرمة الثانويةي المرحلة دراسيا والعاديات ف
  .0223جامعة أم القرى: 

 .0220 القاهرة: دار اللطائف. .الثقة بالنفس. األقصري، يوسف
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 لذكاء العاطفيلاالستبيان 
 : ....................... االسم

 : ....................... الجنس
 : ....................... الفصل

 اإلشارة والبيان:
 ( أمام اإلجابة التي تنطبق عليك، وال توجد إجابة صحيحة أو خاطئةXضع عالمة )

SS  :وفق بشدةأ  S  :أوافق   KS اوافق ل: أق  
TS  أوافق: ال  STS  وفق بشدةأ: ال 
 STS TS KS S SS الفقرة رقم

      ال أستطيع إدراك مشاعري 1
      أدرك أن لدي مشاعرا رقيقة 2
      ال أشعر راحة عند ما أكون تحت ضغوط 3
      أستطيع أن أتحدث بسهولة عن مشاعري 4
      ال أتحلى بالصبر إذا لم أحقق نتائج سريعة 5
      أغضب بسهولة 6
      أتحكم مشاعري لكي يكون عملي كما اريد 7
      أستطيع أن أضع عواطفي في مكانها 8
      ال أستطيع نسيان مشاعري السلبية بسهولة 9
      عندما أقوم بعمل ملل فأنني استمتع بهذا العمل 11
      أستطيع انجاز االعمال المهمة بكل قوتي 11
      وجود ضغوط ال أشعر بالتعبفي  12
      أنا حساس لما يحتاجه اآلخرين 13



      ال أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة 14
      عندي القدرة على معرفة انفعاالت اآلخر من سلوكه 15

ال أستطيع إدراك مشاعر اآلخرين دون أن يخبروني  16
 بها

     

      بالنسبة ليبناء الصداقات أمر مهم  17
      ال أستمتع بصحبة األشخاص اآلخرين 18

أجد صعوبة في مواجهة صراعات الحياة ومشاعر  19
 القلق واإلحباط

     

21 
ال أحاول فهم أصدقائي من خالل تفهم رؤيتهم 

 لألشياء
     

 
  



 المالحظة
 الثقة بالنفس لدى طالب المعهددرجة لمعرفة أو فهم دقيق 

 .......................:  االسم
 : ....................... الجنس
 : ....................... الفصل
 البيان:

 غالبا : 5  : أحيانا 3  ا: نادر  1
 : كثيرا 4  قليال : 2

 5 4 3 2 1 الفقرة رقم

1 
عندما يعطي االستاذ الفرصة لتقدم إلى األمام، تقدم الطالب 

 بشجاعة
    

 

      االستاذ يثير الحماسة لدى طالبه في العملية التعليمية  2
      االستاذ ال يثير حماسة لدى طالبه في العملية التعليمية 3

4 
عندما يعطي االستاذ الفرصة لتقدم إلى األمام، يسكن طالب 

     في مقعدهم
 

      يعطي األستاذ المكافأة إلى طالبه في حجرة التعليم 5
      الطالب االختالط مع أصدقائهميحب  6
      الطالب ال يحبون االختالط مع أصدقائهم 7
      يستطيع الطالب أن يقدم أعمالهم أمام أصحابهم  8
      يعبر الطالب آرائهم إلى أصحابهم في المناقشة التعليمية 9
      الطالب ال يجيبون أسئلة من االستاذه 11

 

 



 اإلستبيان
 نتيجة المالحظة في معرفة درجة الثقة بالنفس لدى طالب المعهدليؤكد 

 : ....................... االسم
 : ....................... الجنس
 : ....................... الفصل

 اإلشارة والبيان:
 ( أمام اإلجابة التي تنطبق عليك، وال توجد إجابة صحيحة أو خاطئةXضع عالمة )

 غالبا : 5  : أحيانا 3  ا: نادر  1
 : كثيرا 4  قليال : 2

 5 4 3 2 1 الفقرة رقم
      شعرت بالضيق من نفسي كثيرا في المرة الماضية 1
      أنا راض عن مظهري الجسمي ومسرور به 2
      أشعر بالخجل كثيرا عند التحدث أمام مجموعة من الناس 3

من الزمالء الذين أتنافس أعترف أنني كطالب لست ممتازا مثل العديد  4
      معهم

      أشعر بالراحة والسعادة في تجمعات اجتماعية 5

حينما تعقد االختبارات أو الواجبات الدراسية أكون على اليقين من  6
      أنني سوف أنجح

      عند مقابلة ناس جدد أتحدث إليهم بشكل أفضل من كثيرين غيري 7

اجتماعية فإنني كثيرا ما أشعر باالرتباك حينما أذهب إلى تجمعات  8
      والتعب

      عندما أدرس مقررا جديدا أكون متأكدا من أنني سوف أجتازه بتفوق 9
      أبدوا أفضل في مظهري من أي شخص عادي 11
 



 المتقين دليل المقابلة مع مدير معهد 

 : ......................................... االسم
 : ......................................... اليوم والتاريخ

 : ......................................... الساعة
 : ......................................... المكان

 ؟المتقينكيف تاريخ معهد  .1
 ؟المتقينما األهداف التعليمية لمعهد  .2
 ؟ليم اللغة العربية في هذا المعهدكيف أحوال تع .3
 ؟التعليمية لتعليم اللغة العربية ما هي المواد .4
 ؟ما رأيك عن الذكاء العاطفي والثقة بالنفس .5
 ما مدى الذكاء العاطفي والثقة بالنفس لدى طالب؟ .6
 ؟اللغة العربية لدى طالب المعهدكيف تحصيل تعلم  .7
 ؟في تعليم اللغة العربية لدى الطلبة كيف كيفية مقياس النجاح .8

 
 
 
 
 
 

 



 

  اللغة العربيةتعليم و  الذكاء العاطفي والثقة بالنفس ين فيمدرسال أحد دليل المقابلة مع

 : ......................................... االسم
 .........................................:  اليوم والتاريخ

 : ......................................... الساعة
 : ......................................... المكان

 من ناحية شخصية .أ
 ؟ما اسمك الكامل .1
 ؟المتقينمتى بدأت التعليم في معهد  .2
 ؟في أّي جامعة/معهد تخرجت .3
 ؟المعهد ة تعلم في هذاالماد ةأي .4
 ؟كيف رأيك عن الذكاء العاطفي والثقة بالنفس .5
 كيف درجة الذكاء العاطفي والثقة بالنفس لدى طالب المعهد داخل الفصل؟ .6
 ؟ تعليم اللغة العربية تمعلّ في أي مستوى  .7
 كيف تحصيل الدراسي لدى طالب في فصلك؟   .8
 
 
 

 



 الذكاء العاطفي والثقة بالنفس دليل المقابلة مع أحد الطلبة من كل المستويات في
  اللغة العربيةتعليم و 

 : ......................................... االسم
 : ......................................... اليوم والتاريخ

 : ......................................... الساعة
 ......: ................................... المكان

 ؟الذكاء العاطفي والثقة بالنفس عنما رأيك  .1
 تستطيع إدراك نفسك وإدراك مشاعر أصحابك؟هل  .2
 هل عندك قدرة على المعرفة فيما إذا كان أحد أصدقائك غير سعيد؟ .3
 هل أنت تساعد أصحاب إذا أصابه األخطاء أو النقائص عندما يتعلم اللغة العربية؟ .4
 التكلم بين أصدقاءك بثقة نفسك؟هل تمارس اللغة العربية في  .5
 مع أصدقائك؟ اختالطهل تحب  .6
 هل تفرح في تعليم اللغة العربية داخل الفصل؟ .7
  هل شعرت بالحياء عند تقدم إلى األمام؟ .8
 لنيل تحصيل الدراسي؟ كاستراتيجيتكيف  .9

 كيف حصلت الدافعية في عملية التعليمية؟ .11
 هل يعطيك االستاذ الدافعية في عملية التعليمية؟ .11

 

 



 

 اإلجابات االستبانة الذكاء العاطفي لكل المستويات
HASIL ANGKET KECERDASAN EMOSI 

 المستوى االبتداء
NO اسم SS S KS TS STS 5 4 3 2 1 TOTAL 

 72 1 2 12 52 5 1 1 4 13 1 حرمانأحمد  1

 85 0 2 12 16 55 0 1 4 4 11 سليمأحمد  2

 78 0 2 6 60 10 0 1 2 15 2 أحمد فوزي 3

4 
أحمد 
 مصدوق

8 10 2 0 0 40 40 6 0 0 86 

 76 1 0 9 56 10 1 0 3 14 2 يفراهيدآدي  5

 81 1 2 9 24 45 1 1 3 6 9 خليلأحمد  6

 84 0 4 3 32 45 0 2 1 8 9 خير الفالحين 7

 76 1 0 9 56 10 1 0 3 14 2 الدينال جر  8

 84 0 2 6 36 40 0 1 2 9 8 زين العابدين 9

 74 0 6 12 36 20 0 3 4 9 4 عبد الرزاق 10

 76 0 4 15 32 25 0 2 5 8 5 فهم العلوم 11

12 
مجيب 
 الرحمن

3 12 4 1 0 15 48 12 2 0 77 

 78 0 2 6 60 10 0 1 2 15 2 فبريان محمد 13

 79 1 4 9 20 45 1 2 3 5 9 فضليمحمد  14

 90 0 2 3 20 65 0 1 1 5 13 محمد قاسم 15

16 
كفى محمد  
 به

10 5 3 0 2 50 20 9 0 2 81 

17 
محمد 
 مرزوقي

12 6 2 0 0 60 24 6 0 0 90 

 81 0 0 9 52 20 0 0 3 13 4 مصباح المنير 18

 82 0 4 6 32 40 0 2 2 8 8 نعم األولياء 19



 85 0 2 6 32 45 0 1 2 8 9 نور الدين 20

 المستوى الوسطى
 85 0 0 9 36 40 0 0 3 9 8 أحمد توفيق  21

 73 0 6 15 32 20 0 3 5 8 4 أحمد زهير  22

 74 0 0 21 48 5 0 0 7 12 1 إمام مسلم 23

 81 0 0 6 60 15 0 0 2 15 3 زين المصطفي  24

 78 0 2 12 44 20 0 1 4 11 4 زيني دحلن 25

 89 0 0 9 20 60 0 0 3 5 12  الليل شهر 26

 80 0 0 6 64 10 0 0 2 16 2 عارف الله  27

 72 1 2 12 52 5 1 1 4 13 1 عبد الرؤوف  28

 91 0 0 6 20 65 0 0 2 5 13 عبيد الله 29

 100 4 4 3 24 65 4 2 1 6 13 محمد خليل  30

 79 1 4 9 20 45 1 2 3 5 9 رازيمحمد  31

 78 0 2 12 44 20 0 1 4 11 4 محمد رفيعي 32

 87 0 2 3 32 50 0 1 1 8 10 محمد على  33

 78 0 4 0 64 10 0 2 0 16 2  منور فضلي 34

 83 1 4 6 12 60 1 2 2 3 12 هشام مكي  35

 المستوى العالي
 80 0 0 18 32 30 0 0 6 8 6 أندي فارسي 36

 81 1 4 3 28 45 1 2 1 7 9 أحمد جيالني  37

38 
إسماعيل 

 أديان
4 6 8 2 0 20 24 24 4 0 72 

 88 0 0 6 32 50 0 0 2 8 10 عارف هداية 39

 83 0 0 9 44 30 0 0 3 11 6 عرفان الدين 40

 85 0 0 6 44 35 0 0 2 11 7 الدينسيف  41

 87 2 0 3 12 70 2 0 1 3 14 اللهعبدي  42

 85 0 2 3 40 40 0 1 1 10 8 آلف رمضاني 43

 90 0 0 3 32 55 0 0 1 8 11 فخر الدين  44



 

 بالنفساإلجابات المالحظة المباشرة الثقة 
DATA OBSERVASI PERCAYA DIRI 

 المستوى االبتداء

 مجموع 1 2 3 4 5 نادرا قليال أحيانا اكثير  اغالب اسم رقم

 70 1 4 12 48 5 1 2 4 12 1 حرمانأحمد  1

 85 0 0 6 44 35 0 0 2 11 7 سليمأحمد  2

 75 2 4 3 36 30 2 2 1 9 6 أحمد فوزي 3

4 
أحمد 
 مصدوق

4 13 2 0 1 20 52 6 0 1 79 

 80 0 2 9 44 25 0 1 3 11 5 يفراهيدآدي  5

 82 0 2 6 44 30 0 1 2 11 6 خليلأحمد  6

 87 0 0 3 44 40 0 0 1 11 8 خير الفالحين 7

 80 0 2 9 44 25 0 1 3 11 5 الدينال جر  8

 82 0 2 6 44 30 0 1 2 11 6 زين العابدين 9

 70 1 4 12 48 5 1 2 4 12 1 عبد الرزاق 10

 75 2 4 3 36 30 2 2 1 9 6 فهم العلوم 11

12 
مجيب 
 الرحمن

5 11 3 1 0 25 44 9 2 0 80 

 85 0 0 6 44 35 0 0 2 11 7 فبريان محمد 13

 85 0 2 6 32 45 0 1 2 8 9 ربي يسرني 45

 77 1 2 6 48 20 1 1 2 12 4 موالنا يوسف  46

 90 0 2 3 20 65 0 1 1 5 13 محمد صفيان  47

 79 1 4 9 40 25 1 2 3 10 5 محمد جميل  48

 80 0 4 6 40 30 0 2 2 10 6 لبيب الرحمن  49

 84 0 4 6 24 50 0 2 2 6 10 الرفيق فجر 50

jml  351 453 135 49 19 1755 1812 405 98 19 4089 



 85 0 0 6 44 35 0 0 2 11 7 فضليمحمد  14

 85 0 0 6 44 35 0 0 2 11 7 محمد قاسم 15

16 
كفى محمد  
 به

12 5 2 1 0 60 20 6 2 0 88 

17 
محمد 
 مرزوقي

11 7 1 1 0 55 28 3 2 0 88 

 81 0 2 6 48 25 0 1 2 12 5 مصباح المنير 18

 81 1 0 6 44 30 1 0 2 11 6 نعم األولياء 19

 90 0 0 0 40 50 0 0 0 10 10 نور الدين 20

 المستوى الوسطى
 87 0 0 3 44 40 0 0 1 11 8 أحمد توفيق  21

 75 1 2 9 48 15 1 1 3 12 3 أحمد زهير  22

 79 0 2 9 48 20 0 1 3 12 4 إمام مسلم 23

24 
زين 

 المصطفي 
6 11 2 1 0 30 44 6 2 0 82 

 82 0 2 3 52 25 0 1 1 13 5 زيني دحلن 25

 81 1 2 9 24 45 1 1 3 6 9  الليل شهر 26

 79 1 0 6 52 20 1 0 2 13 4 عارف الله  27

 80 0 2 9 44 25 0 1 3 11 5 عبد الرؤوف  28

 89 0 2 3 24 60 0 1 1 6 12 عبيد الله 29

 80 0 2 9 44 25 0 1 3 11 5 محمد خليل  30

 82 0 2 6 44 30 0 1 2 11 6 رازيمحمد  31

 81 0 2 6 48 25 0 1 2 12 5 محمد رفيعي 32

 84 1 0 3 40 40 1 0 1 10 8 محمد على  33

 84 0 2 0 52 30 0 1 0 13 6  منور فضلي 34

 88 0 2 6 20 60 0 1 2 5 12 هشام مكي  35

 المستوى العالي
 80 0 2 9 44 25 0 1 3 11 5 أندي فارسي 36



37 
أحمد 

 جيالني 
8 9 1 1 1 40 36 3 2 1 82 

38 
إسماعيل 

 أديان
6 5 4 3 2 30 20 12 6 2 70 

 85 0 0 6 44 35 0 0 2 11 7 عارف هداية 39

 75 1 2 9 48 15 1 1 3 12 3 عرفان الدين 40

 84 0 0 3 56 25 0 0 1 14 5 الدينسيف  41

 80 0 2 9 44 25 0 1 3 11 5 اللهعبدي  42

 86 0 2 0 44 40 0 1 0 11 8 آلف رمضاني 43

 83 1 4 3 20 55 1 2 1 5 11 فخر الدين  44

 78 1 2 6 44 25 1 1 2 11 5 ربي يسرني 45

 87 0 0 0 52 35 0 0 0 13 7 موالنا يوسف  46

 85 0 0 6 44 35 0 0 2 11 7 محمد صفيان  47

 85 0 0 6 44 35 0 0 2 11 7 محمد جميل  48

 95 0 0 0 20 75 0 0 0 5 15 لبيب الرحمن  49

 86 0 2 6 28 50 0 1 2 7 10 الرفيق فجر 50

  332 514 96 40 18 1660 2056 288 80 18 4102 

 



 قسم اللغة العربية بمعهد األمين الحرمين

 لفصل النهائي ختبار ال 
  6102-6102العام الدراس ي  

Alamat: Jl. Ratu Cempaka, Dsn. Sabbegen-Ds. Nagasareh- Kec. Banyuates- Kab, Sampang- Madura 

 

 

 : اللغة العربية المادة
 : االبتداء المستوى
 : أستاذ سهلي المدرس
 النتيجة اسم الطالب الرقم
 08 حرمان أحمد   1
 08  سليمأحمد   2
 08 أحمد فوزي  3
  07  مصدوقأحمد  4
 08 يفراهيدآدي  7
 08 خليل أحمد  6
 08 خير الفالحين  0
 07 الدينال جر  0
 07 زين العابدين 0
 68 عبد الرزاق 18
 08 فهم العلوم  11
 07 مجيب الرحمن 12
 07 فبريان  محمد 13
 08 فضلي محمد  14
 08 محمد قاسم 17
 07 بهكفى محمد   16
 08 محمد مرزوقي 10
 08 مصباح المنير 10
 08 نعم األولياء 10
 08 نور الدين 28

 1708 مجموع
 



 قسم اللغة العربية بمعهد األمين الحرمين

 لفصل النهائي ختبار ال 
  6102-6102العام الدراس ي  

Alamat: Jl. Ratu Cempaka, Dsn. Sabbegen-Ds. Nagasareh- Kec. Banyuates- Kab, Sampang- Madura 

 

 

 : اللغة العربية المادة
 الوسطى:  المستوى
 توفيق: أستاذ   المدرس

 

 النتيجة اسم الطالب الرقم
 08 أحمد توفيق  1
 07 أحمد زهير  2
 08 إمام مسلم 3
 08 زين المصطفي  4
 07 زيني دحلن 7
 08  الليل شهر 6
 08 عارف الله  0
 07 عبد الرؤوف  0
 08 عبيد الله 0
 07 محمد خليل  18
 08 رازيمحمد  11
 08 محمد رفيعي 12
 08 محمد على  13
 08  منور فضلي 14
 08 هشام مكي  17
   
   
   
   
   

 1288 مجموع
 



 قسم اللغة العربية بمعهد األمين الحرمين

 لفصل النهائي ختبار ال 
  6102-6102العام الدراس ي  

Alamat: Jl. Ratu Cempaka, Dsn. Sabbegen-Ds. Nagasareh- Kec. Banyuates- Kab, Sampang- Madura 

 

 

 : اللغة العربية المادة
 العالي:  المستوى
 حسون سافوترا: أستاذ   المدرس

 

 النتيجة اسم الطالب الرقم
 07 أندي فارسي 1
 08 أحمد جيالني  2
 07 أديانإسماعيل  3
 07 عارف هداية 4
 08 عرفان الدين 7
 07 الدينسيف  6
 08 اللهعبدي  0
 08 آلف رمضاني 0
 08 فخر الدين  0
 08 ربي يسرني 18
 08 موالنا يوسف  11
 08 محمد صفيان  12
 07 محمد جميل  13
 08 لبيب الرحمن  14
 08 الرفيق فجر 17
   
   
   
   

 1287 مجموع
 





 



 الجدول "ر"

 



 الصورة في معهد األمين الحرمين 

 قائم الماء يسمى وادوك نيفا
 

 
 

 

 

 

 

 
 احدى لوازم التربية مسجد منال

 

 

 

 

عملية التعليمية في فصل برنامج 
 تعليم اللغة العربية

 

 

 

 

 

 محادثة اليومية في ساحة المعهد

 

 

 

 

 مسرحية األسبوعية

 

 

 

 

 الطالب يرفع يديهم ليعبروا رأيهم 



احث   مة  الب  رج   ت 

في بانكاالنبون كاليمانتان الوسطى في ولد  محمد رضى مسلم،
ء دراسته بروضة بد ،موافق بسنة الجديدة م1991يناير  1تاريخ 

ويستمر دراسته  ،مجاسري لوجريت عانجوك الخديجة األطفال
وتخرج  كبمدرسة اإلبتدائية الحكومية نغيفيىه الثاني لوجريت عانجو 

 دراسته التحقبعد تخرج منها و  ،م1002سنة في من هذه المدرسة 
ذه وتخرج من ه ضة العلماء مجاسري لوجريت عانجوك،نهبمدرسة المتوسطة اإلسالمية 

سالمية اإل الثانويةمدرسة استمر دراسته إلى ال م، بعد انتهاء الدراسة1002المدرسة سنة 
وحين تعلم في  م،1009سنة  منها فينهضة العلماء مجاسري لوجريت عانجوك وتخرج 

هذه المدرسات أنه سكن في المعهد الغفران المعهد الخاصة للصغار في مجاسري 
 ةبرنامج الخاص لتعليم اللغ أخذقبل يدخل إلى الجامعة . و فيه سنة 11عانجوك حولي 

 ة واحدةوسكن في المعهد الثنائية اللغة دار الفالح تقريبا سن في باري ةواإلنجليزيالعربية 
المية الحكومية  امعة اإلسجاللغة العربية ب تعليم قسمكلية التربية دراسته في   تحقالثم  ،فيه

نة وتخرج من هذه الجامعة س كديري وتعلم أيضا في المعهد األنوار فيطؤ موجو كديري،
بعد تخرج من هذه الجامعة استمر دراسته مباشرة إلى الدراسة العليا جامعة  ،م1012

بعلوم م 1012وسيتخرج إنشاء الله من هذه الجامعة في سنة  ،موالنا مالك إبراهيم ماالنق
 .إنشاء الله ركاتفعة والبانال


