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  األول الباب

 المقدمة
  خلفية المسألة  .أ 

إحدى اللغات البشرية ىف العامل. فإذا كّل اإلنسان املسلم  إّن اللغة العربية هي من
يدرسها سواءكان ىف اجلزيرة العربية أم ال، مثل بالد آسيا وأفريقا وغريها. كما قال اهللا تعاىل ىف 

.واملقصود  بـ"عربيا" 1)2القرآن الكرمي "ِإنا أَنـَْزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن" (سورة يوسف : 
وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  2أي اللغة العربية واملقصود بـ"تعقلون" أي تفهمون معانيه.

أحّبو العرب لثالث، ألّين عرىب والقرآن عرىب وكالم اهل اجلنة عرىب( رواه العقيل والطرباىن 
وكذلك أّن اللغة العربية هي من إحدى مباّدة الدراسة الواجبة على الّطالب  3واحلاكم والبيهقى)

ىف املدارس اإلسالمية. وتعليم اللغة األجنبية خاّصة اللغة العربية ىف املدارس اإلسالمية ليس 
 ين اإلسالمى.ل للّطالب غري الناطقني ا. ألّا تتعّلق مباّدة درس اللغة والدّ يبأمر سه

 احملادثةومن يتعّلم  4عن عملية تغيري أو حتويل ىف السلوك أواخلربة. إن التعّلم عبارة
 احملادثة تعّلم ىف العاطفي تنظيم وصاخص. تعّلمها ىف الييئس و الصرب اىل حتتاج بسهالت ليس

 من القّمة لنيل بأنّ  قدزعموا الّناس من وكثري. تعّلمها ىفالعاطفي  الذّكاء إىل حيتاج لذالك و
 أخرى عوامل هلم كان الواقع وىف. عاليا )IQ( مثّقف الذّكاء ميلكو ان هلم فلزم ,التعّلم إجناز
 والعاطفي الّنفس لتوّىل  القدرة وهو. (EmotionalQuotient/EQ) العاطفي الذّكاء مسيت الىت

 مل العليا والذّكاء خلرباتا من)EQ(العاطفي الذّكاء وظهر5.الغري مع أثر وىف الّنفس لدى احلسن
  6.الّنجاح إىل الّتالميذ إليصال يكف
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  كما يلي: 156له كقو تعاىل ىف القرآن الكرمي البقرة أية 
  )101ّمصيبة قلوا انّاهللا و إنّاإليه رجعون."(سورة البقرة: أ�����" الذين إذا 


	�ىف اية مقصود ��بة كفشل الناس أن يبلع شيئا مث إزالة يصعرفنا إذا وقعت الناس م ا
ىف كّل حال  ينبغى علينا أن ينّظم العاطفي شخصا والينجاح الناس ىف إلمتحان و غري ذلك.

  7لنيل الّساكن.
%  يف حتديد جناح  20ى حوايل قال علماء النفس أن معدل الذّكاء ليس له دور سو 

% هو بسبب عوامل أخرى. ومن أمهها يعىن الذّكاء 80ة لك متام حتديد النسبة املتبقية اياحل
يذ, على حد سواء استخبارات وهو مطلوب. أن الذّكاء . ويف عملية تعّلم التالم)EQ(العاطفي 

اليعمل جيدا بدون الذّكاء العاطفي عن املوضوعات املقدمة من  قبل املعلم يف املدرسة. لكن 
العدة كالمها يكمل كل منهما اآلخر, والتوازن بني معدل الّذكاء حاصل و الذّكاء العاطفي هو 

الذكاء العطفي أمر حاسم لعلم املهارات من إمكاناتنا, 8املفتاح النجاح التالميذ يف املدرسة.
واملهارات العلمية اليت تقوم على مخسة عناصر من الذّكاء العاطفي واالعرتاف العواطف, وإدارة 

  9العواطف, والتحفيز الذايت, والتعاطف و املهاراة يف تطوير العالقات مع اآلخرين.
لية اليت ا) عن الكفاءات الفعDaniel Golemanحبث الذى أقامه دانيال جوملان (

. أثبت أن يف حتديد إجنازات الذروة يف العمل, و دور تؤدي إىل النجاح يف أي وظيفة كانت
10الذّكاء حاصل هو يف املركز الثاين بعد الذّكاء العاطفي فقط.

 

 العقل، مع الشعور تقلبات ىف مهم الغاية للنسبة العقالنية. وفالعاطفة ولذلك، 
 العقالين، العقل مع جنب اىل جنبا والعمل بلحظة، حلظة قراراتنا العاطفية توجهت والقدرة

عواطفنا إال  يف تنفيذيا دورا تلعب الدماغ فاملنطق بكذا أيضا،  .نفسه ام ال العقل لالستفادة
 نطاق خبارج يعمل العاطفي والدماغ السيطرة نطاق اخلالف خبارج أوقات العاطفية يف إذا كانت
 املعلومات من والذكائان كالمها خمتلفتان الن، العقالن اثنانعق فلدينا املخصص مبعىن. السيطرة
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 من احلياة يف جناحنا يتحدد لذاك، .العاطفي والذّكاء العقالين الفكر مها اللتان االستخباراتية
 11.العاطفي على دور االهتمام الذّكاء ولكن منهما كل قبل

 مشكلة ليس التعّلم ألن و وجناحه. التعلم عملية يف للغاية العاطفي الذّكاءقد أثّر 
 التعليمية، واملواد الكتب مع التالميذ التعلم بتفاعل أيضا. ليس عاطفيا ولكن فقط، فكرية
 املكان ألمهية هو هذا .املعلمني أيضا و التالميذ بني عىناإلنسانية ي على لعالقات ينطوي ولكنه
  12.التعّلم يف العاطفي الذّكاء

انفرض أكثر التالميذ أن تعّلم احملادثة صعبا جدا, ولكن مجيع الصعوبات ميكن عليها 
ارتفاع االستخبارات العاطفية. وهذا  التغلب با جياد احلال, منها جيب على التالميذ أن يكون

ألن بوجود الذكاء العاطفي الذى ميلكها التالميذ ارتباط مع نتائج تعّلم التالميذ. وذلك ألن 
  العواطف ميكن أن يثري ذلك إجراءات الشخص على ما يواجهه.

 للصرب، ملحة فيطلب العلم قد احتاج أن احملادثة مع موضوعات الدراسات أما عالقته
 اليت اللغةالعربية من الدراسة والقبول والفهم، التعلم، عند والعواطف ،ا��و�ف ومراقبة ،ودقة
 وقبوهلا فهمها و دراسة احملادثة ويف  .جدا العالية الصرب التعليمية ويتطلب فيها املواد فيها توجد

 اةاحلي يف احملادثة دروس بتطبيق يتعلق فيما أيضا للطالب الذايت الوعي من موقف يتطلب
 .اليومية

 نتائج حتسني يف احلاسم من احد العوامل شكل العاطفي بأنه الذّكاء عن الوصف من
 الذكاء أثر" أرادت الباحثة أن تبحث البحث العلمى حتت املوضوع  التعّلم. فمن هناك

 نهضة العلماء" العالية شر بمدرسة "بناتاعلدى ال المحادثة تعّلم في إنجاز العاطفي

  ".قدس-اإلسالمية

  المسألة تحديد  .ب 

 :لىثة كما تستبحثها الباح اليت الرئيسية ملشكلة فإنه املذكورة، على خلفية إىل استنادا
 " العاليةضة العلماء مبدرسة "بنات شراالصف الع لدى التالميذ العاطفي الذّكاء كيف .1

 س ؟قد-اإلسالمية
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العالية  "ضة العلماء مبدرسة "بناتشر االصف الع لدى التالميذ احملادثة كيف إجناز تعّلم .2
 س ؟قد-اإلسالمية

شر مبدرسة االصف الع لدى التالميذ احملادثة العاطفي إجناز تعّلم الذّكاء أثر هل يوجد .3
 س ؟قد- "العالية اإلسالميةضة العلماء  "بنات

    أهداف البحث و فوائده  .ج 

 :كمايلي  لمى فهيالبحث الع كتابة أما األهداف الىت أرادا الباحثة يف
العالية  "ضة العلماء درسة "بناتمب شراالعاطفي لدى التالميذ ىف الصف الع الذّكاءملعرفة  .1

 سقد-اإلسالمية
 "ضة العلماء درسة "بناتمب شرالدى التالميذ ىف الصف الع إجناز تعّلم احملادثةملعرفة  .2

  سقد- العالية اإلسالمية
درسة مب شرالدى التالميذ ىف الصف الع احملادثة إجناز تعّلم يف العاطفي الذّكاء أكانت أثر .3

 س.قد- العالية اإلسالمية "ضة العلماء "بنات

 :جيدا فهى  ام عمليا نظريا كان البحث هذا أما فوائد
 جوانب النظرية .1

 إجناز تعّلم احملادثة. و العاطفي الذكاء عن الفكرية وحسنة العلم كخطاب
 العملية جوانب .2

 الصرب حتتاج احملادثة واليت علوم يف وخاصة ،م دائمادراسة اوالده واليهتمّ  فلآلباء  )أ 
  .وفهمها يف لتعّلمها املشاعر على والسيطرة

 .نوعية تربيتنا جودة التعليم حىت تكون ان تستمر ارتفاع نوعية ةرسوللمد  )ب 
 .ئماتنفيذ العاطفي دا خالل السيطرة انفسهم وان حيرتسوللتالميذ أ  )ج 

  اآلخرين دائما. حقوق أن حيرتموا د) وللمجتمع
 

 

 

 

  


