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  الباب الثاني

 المحادثة تعلم وإنجاز العاطفي الذكاء

 السابقةالدراسة   .أ 
أثر الذكاء العا تبد الباحثة, حبثت عن األحباث العلمية اليت تتعلق مبوضوع " أن قبل 

ة العلماء" شر مبدرسة "بنات ضاعال م احملادثة لدى تالميذ الصف) يف إجناز تعلّ EQطفي (

لبحث. و بعد بقة املتعلقة مبوضوع هذا ااس. وجدت الباحثة األحباث السالعالية اإلسالمية قد

  أحبث, توجد الفرق بني هذا البحث وتلك األحباث منها:حّللت الباحثة تلك 

حبث عن اإلرتباط بني إجناز تعّلم عقيدة االخالق ) 3102278مني (امحد شيح اال .1

ان لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة املتوسطة احلكومية واحد مسارانج.  العاطفيلذكاء ا
ي أن اجناز تعلم عقيدة االخالق ارتباط وتؤثر مع هذا البحث يدل على وجود والنتيجة ه

  1الذكاء العاطفى الطالب ىف الصف الثامن مبدرسة املتوسطة احلكمية واحد مسارانج.

) على الذكاء PAIتاءثري الذكاء العاطفى معلم تربية الدين االسالم (، العسرية رائحة .2
وصف  على بناءالعاطفى (الدرسة رأي تالميذ مبدرسة العالية احلكومية واحد وهلان جفار.

على  استبيان مع الذى قدمت القياس PAIلمعلمني الذكاء العاطفي ل نأ حبثها، فخلصت
قيمة  متوسط يقطر  فئة بساطة عن يف إدخاهلا ، ويتم53,5 -5، 51لزمينا الفاصل
 دخلواالذين ي 53,5 – 49,5الفرتة الفاصلة  للطالب هو يف العاطفي .والذكاء 53,5

 2.متغريين كتأثري إجيابيو كبري بني، وهن  53,9متوسط  مع فئة خري يف
از تعّلم النحو وإجناز تعّلم اللغة ) حبث عن اإلرتباط بني إجن3102226نور حيايت (. 3

العربية للتالميذ ىف الفصل األول باملدرسة "فتوحية" العالية اخلاصة اإلسالمية مراجنن دماك. 

ان هذا البحث يدل على وجود اإلرتباط بني إجناز تعّلم النحو وإجناز تعّلم اللغة العربية 

                                                             
العاطفي لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة املتوسطة احلكومية واحد لذكاء ااإلرتباط بني إجناز تعّلم عقيدة االخالق ,امحد شيحول امني1

 2008ية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكمية مسارانج, كلمسارانج,  

) على الذكاء العاطفى (الدرسة رأي تالميذ مبدرسة العالية احلكومية PAIتاءثري الذكاء العاطفى معلم تربية الدين االسالم (، رائحة العسرية2
 2007كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكمية مسارانج, واحد وهلان جفار,  
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اخلاصة اإلسالمية مراجنن دماك ألن  للتالميذ ىف الفصل األول باملدرسة "فتوحية" العالية

  3معامل اإلرتباط اكرب من جدوال اإلرتباط.

  

  الذكاء العاطفي وإنجاز تعلم المحادثة  .ب 

  مفهوم الذّكاءالعاطفي .1

 تعريف الذّكاء  )أ 
  يف تعريف املخابرات والذكاء, والالهاىل تعريفات خمتلفة منها:

. هو يعّرف الذّكاء ككفائة التأقلم C.P. Chaplin(1975ج.ف.جفلني (  .أ 
 4وضاع اجلديدة سرعة وفعالية.والتكييف على األ

 ability to learn from  ), اّن الذّكاء من Tulus Tu’uوعند تولوس توؤ(  .ب 

experience, to solve problem rationally, and to modify behavior 
with changes in environment, faculty of understanding and 

reasoning.  
فهم العقلى, الذّكاء قد ينطوى القجرات والكفائات الواسعة, ليس لكفائة ال

لكفائات على تنظيم السلوك التعامل بالبيئة , بل هو من اوالعلم, وحل املشكالت

 5املتغرية وكفائة التعّلم من التجربة.

صف الذكاء والطرافة وقدرة  يعرف اتمع الذكاء كمصطلح الذ

لك الذكاء العليا صفات, منها فلذ. اتاملشكالت التعّرضتفكريالشحص  وكفائة حل 

يكون له انعكاس جيد ىف الدراسات. وال ميكن ان ينكرها, بل الخطت التاريخ بّن 

هل وعامل النفس من الفرنسى وفريقة على اجياد كأ  Binetقد حصل  1904من سنة 

  )Inteligensi Quotient/IQبالذّكاء حاصل( االلة لقياس الذّكاء الىت مسيت

                                                             
ة اإلسالمية نور حيايت, اإلرتباط بني إجناز تعّلم النحو واجناز تعّلم اللغة العربية للتالميذ ىف الفصل األول با ملدرسة "فتحوية" العالية اخلاص 3

 2008اإلسالمية احلكمية مسارانج, مراجنن دماك, كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو 

4Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Offset, 2011) Cet. XII, hlm. 106. 

5Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Prilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: PT Grasindo, 
2004), hlm. 78. 
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  تعريف العاطفي  )ب 

وهو الثرب وهو مبعىن  emovereاو  emotusالعاطفي يف لغة اخرى هو مبعىن 

ةيدفع تغيريا حال القلب احد ما الىت يسببه على الشيئ. مثال العاطفي الفرح احلثّ 

  6.يضحك

 اصطالح اخر ان العاطفي هو كبري سريع التأثر على العواطف ويف

بريا املتخذة ليس مجيع التدا اوحالة العواطف املتغرية. متعدد الغالم اذا كان7وصغريه.

تماد على زيادة شهية فقط, ولكن الشحص الذى ّمت استخدام عقله سيشعر مع باالع

توجيه الصوت سيب للرقابة واحلكم الذى حيتمل العمل الذى سيبق ىف القوعد 

  التنظيمية املعمولة ا.

قال: ان لالنسان  Singgih Dirga Gunarsoكما نقلها  JB Watsonعند 

  ثالثة العواطف االساسية منها:

 ف الذى ميكن له ان يتطور اىل اهلّم.اخلو  )1
 الغضب الذى يتطور اىل الغاضبة )2
 8احلّب الذى صار التعاطف وضده الكراهة. )3

  )EQتعريف الذّكاء العاطفي (  )ج 

ىف خلق االنسان من قبل اهللا فشئة بالذكاء الذى جعله النمو واالزدهار 

 ,)IQحياته. تعليقا بالذكاء وجد العقالء ثالثة اشكال الذكاء, وهي الذّكاء حاصل (

  SQ.(9), والذّكاء الروحى (EQوالذّكاء العاطفي (

العامل  1990عاطفي قد طرح الّول مّرة يف الّسنة اصطالح الذّكاء ال 

 University ofمن John Mayerو Harvard Universityمن  Peter Saloveyالنفس

                                                             
6Singgih Dirgagunarsa, Pengantar Psikologi, (Jakarta: Mutiara, 1980), hlm, 129 
7Kartini Kartono, Patologi Sosial 3:Ganguan-Gangguan Kejiwaan, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2002), hlm 121 
8Singgih Dirgagunarsa, Pengantar Psikologi , hlm. 131 
9Taufik Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ, Antara Neurosains dan Al-Qur’an, (Bandung: PT. 

Mizan Pustaka,2005), hlm 135. 
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New Hampshire  لشرح الصفات العاطفية الىت تبدو ضرورية لتحقيق النجاح. و مها

واالخرين,  عّرفا ان الذّكاء العاطفي كقدرة وكفائة على رصد ومراقبة املشاعر الذاتى

  واستخدامها لتوجية الفكرو العمل. 

قد يتأثر الذّكاء العاطفي للبيئة بدون تسوية وقد يغري ىف اى وقت كان. 

ولذالك كان دور تاوالدين قد اثّر ىف تشكيل الذّكاء العاطفي عند مرحلة الطفولة. 

يوى يف او مهارة املعرفية, ولكنها قد تغاعل بشكل ح IQليس بضّد مهارة  EQومهارة 

  10املفاهم كان ام العامل احلقيق. بل هو ليس بتأثري طريق الذرية فقط.

اّن الذّكاء العاطفي هو الكفائة على تعارف مشاعرنا  Golemanوعند 

لذاتيةمع االخرين. والكفائة على حنفيز النفس والكفائة على تكيف وادارة العواطف ا

  11يف نفسه والواصلة مع االخرين.

 العوامل التى تؤثّر على الذّكاء العاطفي  )د 

 كان العوامل الىت تؤثّر الذكاء العاطفي, منها:

  العوامل العائلية  .أ 
العائلة دور عظيم مهّم لتطوير نفسية االطفال.ورعاية الوالدين مع الرمحاء 

رس يف التعّلم عن القيم احلياة من الدين والثقافة االجتماعية من العوامل التما

  12العداد االطقال كشخصية  اعضاء اتمع الّصّحة.

االسرة السعيدة من امرمهّم لتطوير عواطف اعضائها (خاصة لالطفال). 

ّيد. الوظيقة االساسية لالسرة هي وحتقيقها اذا كانت االسرة قد تعمل اشكاهلم جب

  13اعطاء الشعور انتماًء, واملودة واالمن وتطوير العالقان بني اعضاء االسرة.

                                                             
10Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence Pada Anak, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 10 
11Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, alih bahasa Alex 

Tri Kantjono Widodo,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.512. 
12Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), hlm. 37 
13Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, hlm.38 
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دور االسرة والعائلة مهّم جّدا يف تعّلم عواطف االطفال.   Golemanوعند

 14م مند طفوليتهم جبيد العميقة الدئمة لالطفال.كيف عالج  االباء الطفاهل

  العوامل يف بيئة املدرسة  .ب 
Sekolah adalah sebagai salah satu tempat dimana 

masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan mencari 
pembetulan terhadap cacat anak dibidang keterampilan emosional 
dalam pergaulan. Hal ini bukan berarti hanya sekolah yang dapat 
menggantikan semua lembaga sosial yang sering kali berada dalam 
ambang keruntuhan. Tetapi, karena setiap anak masuk sekolah, 
anak dapat diberi pelajaran dasar untuk hidup yang barang kali tak 
pernah akan mereka dapatkan dengan cara lain. Keterampilan 
emosional menyiratkan lebih luasnya lagi tugas sekolah, dengan 
memikul tanggung jawab atas kegagalan dalam mensosialisasikan 
anak. Tugas yang berat ini membutuhkan dua perubahan penting, 
yaitu guru harus melangkah melampaui tugas tradisional mereka 
dan masyarakat harus lebih terlibat dengan sekolah. 

يح العيوب املدرسة هي من االماكن الىت كان اتمع نالوا العلم لتصح

 املدارس الىت متكن ان حتل االجتماعية. وهذا اليعىن يف  ةعاطفيال اراةاملهيف جمال 

اإليار. ولكن االطفال يدخلون  غالبها يف شفامجيع املؤسسات االجتماعية الىت 

مدارس فيمكن اعطاء الدروس االساسية لالطفال يف احلياة الىت رمبامل حنصل باّي 

العمل املدرسى, احتماال على  سع علىلة اخرى. املهاراة العاطفية قد او وسي

شل يف اجتماعية االطفال. والعمل الشديد املشقة هذا قد احتاج مسؤلية الف

التغريي املهم, ومها جيب على املعلم ان حيظو اكرب على معاملتهم التقليدية واخنرط 

  15اتمع  مع املدرسة.

                                                             
14Harywinoto, SKM, Anak Unggul Berotak Prima, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2002), hlm. 43 
15Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, Mengapa EI Lebih Penting Dari Pada EQ, 

(Jakara: Gramedia Pustaka,1996), hlm. 397 
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ؤسسات الىت تنّفذ الربامج املنتظمة, والتدريس والتدريب املدرسة من امل

ا, سواء كانت من يكونوا قادرين على تطوير امكانا الجل مساعدة التالميذ وان

  16خالقية  الروحية والفكرية والعاطفية واالجتماعية.جهة اال

لى شخصية االطفال مهّم جدا ضح باّن دور املدرسة عقد وا وبذالك

  ر وتنمية الذكاء العاطفي.التطو 

    عناصر الذّكاء العاطفي  )ه 

الذّكاء العاطفي مخسة عناصر اللالتى ) Daniel Golemanعند دنيل جوملان (

مل على : تمهارتني, ومها املهارة الشخصية واملهارة االجتماعية, الىت تشتشمل على 

  17الوعي الذاتى, والتنظيم الذاتى, والدافع, والتعاطف, واملهارة االجتماعية.

ستخدامها لتوجية اخذ صنع القرار حني وا الوعي الذاتى هو معرفة مايشعر يف )1
 للنفس

عواطف حىت يؤثر اثرا اجيابيا على تنفيذ انشطة التعلم والتنظيم الذاتى هو تعامل ال )2
 وقادرا على التعاىف من االجهاد العاطفي.

زمام  الدافع هو استحدام الرغبة العميقة لتزير اال هداف و يساعد على اخذ )3
 تمل الغشل واالحباط. املبادرة والعمل الفعاىل وحت

التعاطف هو الشعور على ما يشعر غريه. وقادر على فهم نظرهم, وتنمية العالقة  )4
 املتنوعة من جمموعة الناس.

املهارة االجتماعية هو التعامل جبّيد عند التعامل مع االخرين,ويقراء بعناية  )5
 شبكات الوضع ولالجتماعية

 

  خصائص الذّكاء العاطفي  )و 

) يصور بعض خصائص الذكاء العاطفي يوجد يف شخص  Goleman( جوملان

  كما يلى:

                                                             
16Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, hlm 54 
17Daniel Golman, Kecerdasan Emosional Unuk Mencapai Puncak Prestasi, hlm 42 
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 القدرة على حتفيز نفسك   .أ 

 مقبوض يقابله خمّيب  .ب 

 القدرة على التحكم يف  تشجيع قلب وال أبلغ واملتعة  .ج 

ل تمالقدرة على حيافظ احلالة أو الوضع قلب و حيافظ لكي  اعباء شدد التش  .د 

  18يتعاطفوا وصلى. القدرة على التفكري,

من املالحظة خصائص الذّكاء العاطفي السابق ان الناس يلزم ان ميلك 

السلوك يف وجه املشكالت الىت حتدث الناس ضبطه ويستطيع ان يلجم الناس 

  بالقلوب وبلوغ اىل جيابية.

 

  المحادثة نجاز تعّلمم إمفهو  .2

  تعريف إنجاز تعّلم  ) أ

–يفعل   -أفعل وزن على إجنازا –ينجز  –أجنز  إجناز لغة مصدرمن

  وأما اصطالحا منها : 19إفعاال.

املكافأة من عليه التلميذ أو  وهو ما حصل”Prestasi“ يف القاموس اإلندونيسية )1
 املعروفة أو املهارة الىت طورت ا املادة الدراسية وأشار إليها املدرس بالدرجة عادة.

  "Achievement"يف القاموس اإلجنليزية هو  )2
Something accomplished especially by superior ability, 

special, effort, great valor, etc".20
 

(كل شيء قد مت أداءه بنجاح خصوصا بسبب اإلستطاعة األعلى والتجرب 

 الكبرية وغريها).اخلاص والشجاعة 

                                                             
18Aunurahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.89 

 .16ص ألمثلة التصريفية,(سمارنج: فوستكا العلوية, بدون تاريح)، ا،حممدمعصومبنعلى 19

ن زهري, اإلرتباط بني حفظ االجرومية و إجنااز تعّلم اللغة العربية للطالب يف صف االجرومية مبعهد حوض العلوم بكبومني,  سيف الدي   20
 9- 8, ص.  2012كلية الرتبية وايل سوجنو اإلسالمية احلكمية مسارانج ,



8 

اإلجناز هو النتيجة حققت شخص عند العمل مهمة أو نشاط معني. 

التحصيل الدراسى هو نتيجة التعّلم املكتسبة التالميذ من نشطة التعّلم يف املدرسة 

  21أو الكلية عادة املعريف ويتحدد من خالل القياس والتقييم.

سنعرض فيما يلى بعض التعاريف التعّلم, لنرى إىل أى حد تتفق هذه 

  التعاريف: 

1. Cronbach  ) الرأى كما واستشهد سيف البحرى مجارةSaiful Bahri 

Djamarahان (“learning is shown by change in behavior as a result 

of experience”.  لية الىت تدل تغيري السلوك كنتائج من التعّلم كعم
 22اخلربات.

) فيعرف التعّلم بأنه عبارة عن عملية اكتساب الطرق الىت Gatesأما جيتس ( .2
خذ دائما شكل صل إىل حتقيق أهدافنا. وهذا يأتجتعلنا نشبع دوافعنا أو ن

  حل املشكالت.
) فيعرف التعّلم عبارة عن أى تغري يف السلوك ناتج Guilfordأما جلفورد ( .3

  23عن استثارة.
التعّلم هو عملية حتدث اىل التالميذ ويكون تغيري السلوك بوسيلة  أو 

  اخلربات.

 إجناز تعّلم منها: تعريف

جناز التعّلم هو نتائج تعّلم حققت التالميذ ) " إTulus Tu’uقال تولوس توؤ ( .1

إجناز تعّلم  اعندما اتبع ويعمل املهام واألنشطة تعليم يف املدرسة". هذ

التالميذ تدّل بقيمة و نتائج التقومي الذي قد عمل املدّرس واالختبارات اليت 

   24التعليم قامت بالتالميذ ىف مدي

                                                             
21 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Prilaku dan Prestasi Siswa, hlm. 75 
22 Syaiful bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 13 

 23-20مصطفى فهمى, سكولوجّية التعلم, الناشر: مكتبة مصر، ص. دكتور   23

24 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Prilaku dan Prestasi Siswa, hlm. 75 
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" إجناز التعّلم هو تغيري هام ويرجى ان ) Muhibbin Syahقال حمّبني شاح ( .2

   25يتصور التغيري الذى حيدث كنتائج تعّلم التالميذ.

اذن إجناز التعّلم تغيري كنتائج التعّلم الذيفيم بالتالميذ يف مدى االتباع وعمل 

 الوظيفة و تعليم يف املدرسة و يدل نتائج تعّلم بقيمة املعلم.

 العوامل المؤثرة في إنجاز تعّلم   ) ب

  جناز التعّلم للطالب نوعان. أما العوامل اليت تؤثر على إ

عامل من نفس الطالب : قدرة الطالب ، دوافع التعلم، الرغبة، املثابرة،  )1
 اإلجتماعية، اإلقتصادية، عامل جسمي وعامل نفسي.

  26عامل من بيئة الطالب أو غريه. )2
يف السكولوجية الرتبوية، وجدت أن العوامل اليت تؤثر على إجناز التعّلم 

  تقتسم على قسمني، ومها :

 العوامل الداخلية )1
العوامل الداخلية هي العوامل الىت كانت من نفس املتعلم (البدنية والروحنية)، 

 وتتكون العوامل على :

 الصّحة  )أ 
الروحانية تأثرية عظيمة على قد أثرت الصحة والعافية يف اجلسمانية و 

  قدرة تعلم الطالب والنجاح فيه، إذا كان مريضا فيصعب التعلم عليه. 
 لذكاء  )ب 

يتعلم الطالب الذكي العربية بالسهولة، حىت يكون له إجناز جيد. 
وأما الطالب البطيئ يف الفكرة فيوجه املشكالت يف تعلمها حىت يكون له 

  إجناز سيئ.

                                                             
25 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

213 

26Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar, (Bandung: Algesindo, 1997), hlm. 39. 
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العامة يف الوظائف العقلية املختلفة مثل درجة  عقلي هو درجة النمو
الذكاء والقدرة على التفكري والتخيل والربط والتحليل والرتكيب. كلها تؤثر 

  على اإلجناز للطالب.
  طرق التعليم  )ج 

تؤثر طريقة التعليم على إجناز التعلم للطالب. سينال إجنازا دون 
الساليب، العوامل البدنية، املعيار املقرر حينما يتعلمها غري اهتماما با

 27السيكولوجية ومعرفة الصحة.
 الرغبة والدافعة  )د 

الرغبة هي اإلغراف والغرة العالية أو اإلشتهاء العظيم على شيئ. 
والدافعة هي 28دراسية.وتؤثر الرغبة على درجة اإلجناز للطالب يف املواد ال

قدرة احملركة أو على أداء العمل، وتؤثر أيضا على قوة الدافعة يف التعلم 
  وضعفها على جناح التعلم.

  العوامل اخلارجية )2
 يست من نفس املتعلم وهي :أما العوامل اخلارجية هي العوامل الىت ل

 األسرة  )أ 
ولد الطالب يف األسرة الىت تتكون من األب، األم واألخ. واألسرة 
البيئة الطبعية اليت تتعهد الطفل بالرتبية ألن غريزة األبوة. واألممة هي اليت 
تدفع بكل من األب واألم إىل القيام برعاية الطفل وصيلنته والسيما يف 

  29طفولته.السنوات األوىل من 
واألسرة هي اجلماعة األوىل اليت ينتمي إليها الطالب ويعيش بني 

فاألسرة أيضا املدرسة األوىل  30ظهرانيها مع أفرادها يف سنني حياته األوىل.
  ينال أول القسط من الرتبية وينعم باحلب.له، فيها 

                                                             
27 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 57. 
28 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 

136. 

 .84، ص التربيةصاحل عبد العزيز و عبد العزيز عبد ايد،  29

 .50ص مدخل، حممد مزمل اليشري و حممد مالك سعيد،  30
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ولقد دلت البحوث على أن الطالب يف هذه املرحلة، يتعلم باحملاكاة 
والتقليد وأن ما يتعلمه من قيم وأفكر يصاحبه طول حياته. واألسرة تؤثر 
على تربية الطفل اجلسمانية والعقلية والصحية واألخالقية واإلجتماعية، هلذا 

  تماما كبريا بدور األسرة يف تربية النشىء.يهتم الرتبيون اه
 املدرسة  )ب 

حالة املدرسة مكان التعلم، ودورها مهمة يف نيل درجة التعلم، وهي 
من إحدى العوامل املؤثرة يف إجناز التعلم يف املواد الدراسية. وتؤثر أيضا 
جودة املدرسني، وطرق التعليم واملنهج الدراسي املناسب بكفاءة الطالب 

ياجة، أحوال الفصول، عدد الطالب يف كل الفصل، تنفيذ نظام وإحت
  31املدرسة وحنوها. وتؤثرن كلها على جناح التعلم للطالب.

  البيئة اإلجتماعية  )ج 
مجيع العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف  (environment)يقصد بالبيئة 

اللحظة اليت يتمم فيها التلقيح، والبيئة تؤثر  الكائن احلي منوه أي من
  32الشخص تأثريا يف تكوين خلقهم وسلوكهم.

البيئة من ناحية اللفظ أعم وأمشل من كوا، عناصر طبعية من أرض 
يئة تعين جمموع وماء وهواء ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات وحيوانات، فالب

املوارد الطبيعية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع 
  33حاجات اإلنسان وتطلعاته.

وكانت األحوال اإلجتماعية مؤثرة على أجناز التعلم، حينما كان 
ألفراد الرتبوية وهلم أخالق  التلميذ يسكن يف اإلجتماعية الىت تتكون من ا

كرمية. والعكس إذا يسكن يف اإلجتماعية اليت تتكون من املشاغلني وليست 
من الرتبوين قد أثرت إىل نقص غرم ألن اليوجد مساعد يف التعلم حىت 

  .ينقص دافعة تعلمه

                                                             
31  Dalyono, Psikologi Pendidikan, hlm 59. 

 .128، ص التربيةصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد،  32

 .47، ص مدخلحممد مزمل اليشري و حممد مالك سعيد،  33
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  المحادثة ج. تعريف

و عند رشدي  أمحد طعيمة  34احملادثة هي الكالم يف املوافق االتصال غري املعدة.

  احملادثة هي املناقشة احلرة التلقائية اليت جتري بني فردين 

يس احملادثة هي احدى املهارات اليت حتسب بنفس النشاط. هذا تبني بتنفيد تدر 

  لعربية بإندونسي. اللغة ا

  35أنواع احملادثة عند الدكتور رشدي:

املناقشة: املدادثة مناقشة. معىن هذا ان من اشكال االتصال اللغوي االخرى ماال   )أ 

لقي شاعر من هذه األشكال مثال: أن ي, وإن كان شفيها كاحملادثة. يعترب حمادثة

قصيدة يف حفل. منها أن يلقي متحدث كلمة يف لفاء ما، منها غري ذلك من جماالت 

احلديث الشفوي مما خنرجه من طاقاحملادثة، لسبب واحد وهو أا تفتقر إىل روح 

  املناقشة ومتطلباا.   

ة حرة. أن احملادثة التتم قسرا والحتدث إجبارا. إن حرية املتحدثة احلرة: احملادثة مناقش  )ب 

شرط حلديثة, وعندما يفتقد هذا الشرط يصبح مايقوله املتحدث ترديدا او إمالء,عليه 

  من األخرين.

التلقائية: و احملادثة عملية تلقائية. وهي ضمن ماتعنية, أن مثة مغريات كثرية حتكم   )ج 

  سري بشكال معني قد اليتوقعه السامعون.عملية الكالم, وجتعلهي

  فردين: كانت احملادثة نشاط يدور بني فردين.  )د 

  موضوع: فاحملادثة تدور حول املوضوع  )ه 

وطبيعة املوضوع فمن املوضوعات ماحتتمل اشرتك التالميذ يف مناقشة, و كشف 

القاضية  36ن.غوامضه, بصورة مستمرة, ومنها مايستوجب العرض واإللقاء يف أكثر األحيا

                                                             
 14), ص, 1991بد اهللا حسن, املوجة يف تعليم اللغة العربية لغري ناطقني ا, (جاكرتا: العدد الثالث, سعود بن ع34

   169), ص, 1989الدكتور رشدي امحد طعيمة, تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه, (مصر: جامعة املنصورة,  35
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تتلخص يف تقدمي لوسيلة له لكى يعرب عن نفسه, ويقابل االراء ووجهات النطر مع غري من 

الزمالء, حول موضوع معني املشكلة اذن تكمن يف اثارة احملادثة. والعثور على موضوعات 

  37ارسني إىل اخلروج من دائرة الصمت والسلبية إىل التعبري احلرا الطليق.تدفع الد

حدث والسامع وضده, إن عملية احملادثة يف الفصل اللغة عنده توجيها يعىن املت

وممكن التالميذ يتصل  اتأول أساس احملادثة هو: قدرة االستماع. قدرة املفردات والتعرب 

  38فكره.

درس االستماع الذى تكون  ولذ لك يقال أن درس احملادثة هو استمرار من

وعالقة بني االستماع ومهارة احملادثة هي إذا كان السماع  39تدريب احملادثة يف أنشطته.

رديئا فاحملادثة اليت يتبعه جيد فاملهارة على احملادثة (النطق) جيد, وإذا كان السماع ال

هذا كما قال االستاذ الدكتور صالح عبد ايد العريب أما احلديث فهو الشف  40رديئة.

االجتماعى اخلالق هلذا املهارة. وال يتم احلديث إالحبضورطرفني على األقل مها املتحدث 

احد إىل أخر فيصبح املتحدث سامعا والسامع  والسامع. حبيث يتبادالن األدوار من

 41متحدثا.

  

  المحادثة تعّلمد.أهداف 

أرادت الباحثة ذه احملادثة يف هذا البحث مادة من املواد الدراسة يف مدرسة 

العلماء" يف قدوس اليت تتعلق بعليمية. ولكل عملية التعليم أهداف معينة.  "بنات ضة 

كما قيل إن اعتبار العرض مهم يف التدريس ويلزم على كل عملية التدريس أن يوجه إىل 
                                                                                                                                                                       

 32عبد العلم إبراهم, املوجه الفىن املدرس الغة الربية,(مصر:دار املعارف), ص, 36

 301), ص, 1987محادة إبراهم, االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية والغاة احلبة األخرى لغري الناطقني(القاهره: دار الفكرا العريب,  37

38Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Indonesia, (Jakarta: Pustaka al-
Husna Baru, 2000), hlm. 38 

 118ماءمون أفاندى نور, مناهج املستشرفني يف داراسه اللغة الربية,(مسارانج: مبا سكيت, د.ت), ص,  39

 223محادة إبرهم, مراجع السابف, ص, 40

 135صالح عبد ايد العريب, تعلم اللغات احلية وتعليها بني النطرية والتطبيق, (مكتبة لبنان:د), ص,  41
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أن الغرض أمر هام يف التعليم. ومن األهداف تدريس  ولذلك42إدراك أهداف املقرر.

  احملادثة كمايلى:

  القدرة على توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسبة واألسلوب املناسب  . أ

ال وقوة تأثري يف القدرة على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها مبا يضفي عليها مجا  . ب

  السامع والقارئ.

غريه عن الناس واإلبانة عما بنفسه سواء بطريق  ره إىلقدرة الفرد على تقل وجهة نظ  . ج

  لكبابة

الصراحة يف القول واألمانة يف النقل حبيث الجيني املعرب عن مواجهة املوافق بإبداء   . د

  الرأى أو اليسرف رأى غريه وينسبه إىل نفسه.

  ق يف احلديث أو الكتابة عند ماتدعو احلاجة إليهما.نطالاال  . ه

االحتفاظ بالرتاث الفكري وغريه عرب العصور ينبض بااحلياة وينخر باملعاىن ويدفع إىل   . و

  االستزادة واالبتكار

تساع دائرة التكيف املوافق احلياة باعتبار أن التعبري يتضمن كثريا منها كالسؤال الا  . ط

واخلطابة والتأليف وإلقاء التوجيهات وكتابة املذاكرات واملقاالت واجلواب واملناظرة 

 43وحترير األخبار وغري ذلك.

 

  ه. مستويات المحادثة

  ات رئيسية:للمحادثة ثالث مستوي

املستوى األول: وهو خاص بالدارسني اجلدد الذين ينتظمون يف برامج تعليم اللغة   )أ 

العربية. فيهيلقى املعلم احملادثة أوال, يقرؤها هو قراءة سليمة,وبأداء طبيعي ال تكلف 

                                                             
42 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2000), hlm, 56 

- 200), ص, 1981حسني سليمان قورة, دارسات حتليلة وموافق تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والذين االسالمى, (مصر: دار املعارف,  43
199   
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فيه, مث يطلب من الدارس هذه احملادثة مجلة أو متنيلها. أو تكليف بعضهم بذكر 

ها. املهم هنا أن يأليف الدارس أصوات اللغة ومفرداا وأن يتعرف على ماحيفظونه من

منط الكالم والتعبري فيها. احملادثة منط ثقايف خيتليف بالشك من جمتمع ألخرو من 

 44مجاعة لغوية أخرى.

عادة حول موضوعات أوسع, املستوى الثاىن: وهو أعلى درجة منسابقة. تدور احملادثة   )ب 

وقضايا أعقد, وموافق أكثر جتريدا. وتدور احملادثة يف املستوى حول موضوعات 

وأفكار. مثل املناقشة حتفيظ اإلصطالحات اخلاصة وامنا يعتدى ذلك إىل التوظيف 

 45احلقيق واملستمر والذي من مشأنه أن يريب الثقة يف نفوس الدارسني.

املستوى الثالث: هذا أعلى مستوى منها فيه يتوقع من الدارسني ممارسة احملادثة املفهم   )ج 

تناولناه احملادثة. من مناقشة حرة بني افردها خيتلف األراء. واملعلم يف هذا املستوى 

 يعتدى دوره إلقاء احلوار حىت يقلده الدارسون أنه جمرد موجهه للحديث. يرقب جمراه

وإن اهلدف املستوى ميكن  46ويضبط حدوده ويصحح أخطاءه ويوجه تيار الفكرية.

 47استعمال بعض الوسائل اخلفية اخلاصة ملستويني السابقني.

  

   الفرضية   . ظ

  48مبعىن احلقيقة."thesa"و ،األسفل يف مبعىن " hypo " الكلمة من الفرضية

تعريف الفرضية هى اجلواب املؤقت على املشكلة من الدراسات النظرية الىت تعترب على 

  49قيقة.األرجح أو أعلى من احل

                                                             
 166رشدى أمحد طعية, مراجع السابق, ص, 44

 267سابق, ص, رشدى أمحد طعية, مراجع ال 45

 268رشدى أمحد طعية, مراجع السابق, ص,  46

 311محادة إبراهم, مراجع السابق, ص, 47

48Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1986), Edisi Revisi, Cet ke 13, hlm. 71 

49Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm. 67 
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ستنادا إىل النظر السابق اتقدم الباحثة الفرضية كماتلي:"يوجد أثر الذّكاء الا 

 - ) يف إجناز تعّلم احملادثة التالميذ مبدرسة بنات ضة العلماء العالية اإلسالميةEQالعاطفي (

  قدس".
 

 

 

 

 


