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إىل تأليفي كتقدـ للحصوؿ على أم  تنتمي رسالةأقرر أف ىذه ال 
فيها التأليفات كاألراء اليت  سالدرجات األكاديبية يف جامعات ما. كلي

أعدىا األخركف، إال كفقا دببادئ كإعداد البحوث العلمية اؼبذكورة يف 
مراجع العلمية. كالباحث مستعد لقبوؿ العقوبة فيما يقذؼ عليها من 

 انتحاؿ اؼبؤلفات )اؼبسركقة(.
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 صاحب التقرير
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 َأُعْوُذ بِاهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ 

 ِن الرَِّحْيمِ ِبْسِم اهلِل الرَّْحم  

لىٍقنىا السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرضى كىمىا  مىا خى
نػىهيمىا  ٓ  ًاالَّ بًاغبٍىقّْ كىاىجىلو مُّسىمِّى ٓ  بػىيػٍ

 ايٍنًذريٍكا ميٍعًرضيٍوفى  ٓ  كىالًَّذٍينى كىفىريٍكا عىمَّا

 
 ﴾3األحقاف: ﴿

 صدق اهلل العظيم
  



 

 ك 

 هداءإ
 

 

 

 ايب، كقدم ايب إىل ىذا العامل، كاىتم ياأت نيالذ  كأمييبأل -ُ
حىت أسبكن من رؤية عظمة اهلل يف ىذا كرعياين ، احبه

العامل. إلخويت الذين يقدمو دائمنا نصائح قيمة. أسبٌت أف 
من نار  هبَتنا اهللكأف  النعيمكعائليت يف جنة  اهلل ٍتدخلي

 جهنم.
الذين  يف جامعة اإلسبلمية اغبكومية الرانَت إىل أساتذيت -ِ

قدموا لنا علمهم بصدؽ كرجاء رضا اهلل مقابل ما 
، يف كؿببتوصبيعنا يف ضباية اهلل  تكونواأعطانا. أسبٌت أف 

 الدنيا كاآلخرة.
ين اغبماس كالتحفيز األصدقائي يف السبلح الذين منحو  -ّ

 ينطواالذين أعإليكم صبيعا شكران كاؼبسانبة كاالىتماـ. 
خبلؿ  كمرارة التعلم احلو  حيايتيف  ذكاؽالكثَت من األ

 اؼبتاعب.ذلك شعر كل نا ال . كلكن معن سنواتطبسة 
  نأمل أف نرل ذركة قباح كل منا يف اؼبستقبل.
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 الشكر والتقدير
 

 

 

اغبمد هلل الذم خلق الكوف كؿبتوياتو كأرسى قواعد اغبياة 
ا رىسيٍوؿي اهللً أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىأى ؼبخلوقاتو.  . ٍشهىدي أىفَّ ؿبيىمَّدن

حبيب اهلل النيب ؿبمد  علىكنقدمها  قي لَّ مى تى دعونا نػى  الصبلة كالسبلـ
حىت نشعر  بصعوبة،ىذا الدين  ضبلصلى اهلل عليو كسلم الذم 

 .بالنعمة بثمار ىذا الدين اإلسبلمي

ىذا البحث الذم  الباحث صبعى  ىأهن كتوفيقو،حبمد اهلل 
اللغة العربية بكلية الًتبية جامعة اإلسبلمية  تعليمً  قسمي حدده 

 اعبامعية األكىلكشرط للحصوؿ على درجة  نَتمااغبكومية الر 
"عالقة ثقة الطالب عنواف ىذه الرسالة ىو مع  لوريوس(ا)البك

 بندا آتشيه". بالمعهد العصري دار العلوم الكالمبممارسة 

ب عن ود الباحث أف تعر ي القصَت،يف ىذا اػبطاب 
تعليم  قسميف خاصةن تقدير عبميع اؼبعلمُت الك  الشكرمتناف ك اال

، كصبيع ةكاعبامع الًتبية،عبميع اؼبعلمُت كلية عموما ك اللغة العربية، 



 

 ح 

أعضاء ىيئة التدريس  -األكاديبيُت كغَت األكاديبيُت. أعضاء 
 .جامعة الرانَتم طبلب –الذين يشاركوف يف تعليم الطبلب 

صوصية ؼبرشدم ىذه الرسالة كنبا كالشيء األكثر خ
حيايت، سلمى  األستاذةك  نينورسي، اؼباجستَت ميذترمد.األستاذ 
إىل  الرسالة من بداية ربديد عنواف الباحثى  رىبػَّيىااللتاف  اؼباجستَت

 يف الدنيا كاآلخرة. اػبَت . جزاىم اهلل خَت كل شيءاسبةاػب

قسم تعليم اللغة  رئيس ، إىلإىل عميد الكلية، ك مدير اعبامعةكإىل 
العربية الذم ليس سول مرشدم. كفقكم اهلل صبيعان يف الدنيا يف 

ألصدقائي الذين قدموا مساعدة  كالشكر . أينما تكوف اآلخرة
خصوصا إىل صاحيب  لرسالة،كبَتة كمدخبلت يف إعداد ىذه ا

رافقٍت يف كل اللياؿ كالنهار على اليقاـ  الذمؿبمد إكراـ 
 الرسالة ةإىل مشرف ئت جايتالإيرمانيسة كلصديقيت بالرسالة، 
بيانات البحث  ربليلللمساعدة يف  حيايت(سلمى  )األستاذة

 أكجي ىندياين اػباصة، إىل أخيت مستندايتعلى  تككذلك حفظ
رجوكم كايام أف نلتقي يف أ .للغاية مفيدةن  نصائح تٍ مى دَّ اليت قى 

لشكر إىل ذركة النجاة يف اؼبستقبل كجزاكم اهلل خَت اعبزاء. كا
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اؼبعهد العصرم كرئيسة اؼبدرسة العالية دار العلـو اللتاف ظبحاين 
 بإجراء البحث يف اؼبكاف الذم يتحكماف فيو.

يب،  ايب إىل ىذا العامل، كاىتم ياأت ينالذ نكإىل كالدي
حىت أسبكن من رؤية عظمة اهلل يف ىذا كرعياين ، احبه اكقدم

نصائح قيمة. أسبٌت أف دائمنا  قدـالذم الكبَت ي جالعامل. أل
 من نار جهنم. هبَتنا اهللكأف  النعيمكعائليت يف جنة  اهلل ٍتدخلي

كآخر كبلمي يف ىذا اػبطاب القصَت، شكرا جزيبل على 
اىتمامكم عسى اهلل أف يعسرنا يف أمورنا الدنيا كاألخرة كأف 

 هبتمعنا يف الزمرة السبلمة.
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 ُٓ  ............................. أدكاة البحث     -ج
 ّٓ  ......................... طريقة صبع البيانات    -د
 ٓٓ  ...................... طريقة ذبليل البيانات     -ق



 

 ـ 

 66  ............... الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشاتها
 ُٔ  ............................ عرض البيانات - أ

 ُٔ  ............... أدكات اعبمع البيانات -ُ
 ّٔ  ..................... آّموعة كالعينة -ِ
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 البحث مستخلص

: عبلقة ثقة الطبلب بأنفسهم دبمارسة الكبلـ   اؼبوضوع
  Banda Acehدار العلـو  باؼبعهد العصر

 : خَت العليا  االسم
 ََُُُُِِٕ:  رقم القيد

باللغة  كبلـىناؾ العديد من اؼبعوقات كالتحديات يف فبارسة ال
العربية. من بينهم طبلب ليسوا متحمسُت للغاية ؼبمارسة اللغة. 
الثقة بالنفس ىي أحد العوامل اليت تؤثر على فبارسة اللغة. كاف 

طبلب يف الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد مستول ثقة ال
 كبلـفبارستهم للغة العربية كمعرفة مدل ضباس الطبلب يف ال

.  حً مسٍ مع طريقة الى  يّّ مّْ باللغة العربية. منهج البحث اؼبستخدـ كى 
كانت تقنية صبع البيانات اؼبستخدمة عبارة عن استبياف مت توزيعو 

الذين مت اختيارىم بشكل  ستجيبُتعينة من اؼب ُٔعلى عدد من 
ة منظمة. ربليل بيانات البحث باستخداـ عشوائي بطريق

( كالتكرار اؼبئوية النسبة القيمة، معدؿاإلحصاء الوصفي الكمي )
 كأظهرت. سبَتماف ارتباط اختبار كىو االستداليل، كاإلحصاء
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 ككاف ،ِٕٔ.َ بلغ بالنفس الطبلب ثقة مستول أف النتائج
 الطبلب ثقة بُت عبلقةن  ىناؾ ككانت ،توسطنام الرقم ىذا تفسَت

دار  اؼبعهد العصرمغة العربية يف لل الطبلب كفبارسة بأنفسهم
.  العلـو
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ABSTRACT 

Subtitle : The Relationship of Students' Confidence 

to the Practice of Arabic at the Darul Ulum 

Islamic Boarding School in Banda Aceh 

Name : Khairul Ulya 

Student ID : 170202111 

 

 

There are many obstacles and challenges in the practice of 

speaking Arabic. Among them are students who are not too 

enthusiastic about language practice. One of the factors that 

influence language practice is self-confidence. The purpose 

of this study was to determine the level of students' 

confidence in their Arabic practice and to find out the extent 

of students' enthusiasm in speaking Arabic. The research 

approach used is quantitative with a survey method. The 

data collection technique used was a questionnaire/ 

questionnaire which was distributed to a number of 61 

samples of research respondents who were randomly 

selected in a structured manner. Analysis of research data 

using quantitative descriptive (mean value, percentage and 

frequency) and inferential statistics, namely the spearment 

correlation test. The results showed that the level of student 

self-confidence was at 0.672 the interpretation of this 

number was moderate and there was a relationship between 

students' self-confidence and students' Arabic practice at the 

Darul Ulum Islamic Boarding School. 
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ABSTRAK 

 

Judul

  

: Hubungan Kepercayaan Diri Siswa Terhadap 

Praktik Bahasa Arab Di Pesantren Darul Ulum 

Banda Aceh 

Nama  : Khairul Ulya 

NIM

  

: 170202111 

 

Terdapat banyak hambatan dan tantangan dalam praktik 

berbahasa arab. Diantaranya murid tidak terlalu 

bersemangat dalam praktik bahasa. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi praktik berbahasa adalah kepercayaan diri. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kepercayaan diri siswa terhadap praktik bahasa arabnya dan 

mengetahui sejauh mana antusiasme siswa dalam berbicara 

Bahasa Arab. Adapun pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah  kuantitatif dengan metode survei. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket/kuesioner 

yang dibagikan kepada sejumlah 61 sampel responden 

penelitian yang dipilih secara acak terstruktur. Analisis data 

penelitian mengunnakan deskripsif kuantitatif (nilai rata-

rata, persentase dan frekuensi) dan statistic inferensial yaitu 

uji korelasi spearment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat kepercayaan diri siswa berada pada angka 0,672 

interpretasi dari angka ini adalah sedang dan terdapat 

hubungan antara kepercayaan diri siswa terhadap praktik 

Bahasa Arab siswa di Pesantren Darul Ulum.  
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 األول الفصل

 البحث أساسية

 مشكلة البحث - أ
 الفرد بقدرات إيباف أك موقف ىي بالنفس الثقة  
 للشخص نفسية أك عقلية حالة بالنفس الثقة تكوف حبيث اػباصة

بو.   القياـ أك ما بعمل للقياـ بنفسو قوينا إيباننا يعطي الذم
 إىل كيفتقركف للذات، سليب مفهـو لديهم الواثقُت غَت األشخاص

 ُأنفسهم. على ينغلقوف ما غالبنا ألهنم قدراهتم، يف الثقة

 يف اإلنساف ىو "ثقة بالنفس الثقة تعريف القاموس يف
 فيعٌرؼ النفس علم ماألؤلمور".  تقييمو كيف صفاتو كيف قدراتو

 كوبب كيقٌدرىا، ذاتو وبًـت شخص بأنو نفسو من الواثق اإلنساف
 ازباذ على بقدرتو كيثق كفاءاتو، كيدرؾ يؤذيها، كال نفسو

 بالتفاؤؿ يتسم الشخص ذبعل النفسب الثقة الصحيحة. القرارات

                                                           
1  Rini Jesinta.F, Menupuk Rasa Percaya Diri, (Jakarta: 

Gramedia, 1999) hlm. 11 



ِ 
 

 

 األشخاص كتقييم أىدافو ربقيق على كالقدرة كاالطمئناف
 ِلذاتو. كتقديره لنفسو لنظرتو كفقان  صحيحة بصورة كالعبلقات

 ىيالنفس ب الثقة أف ذبد العربية القواميس بعض يف
 لنا بالنسبة أنبية ذم ما إقباز كربقيقأ ما بعمل القياـ على القدرة

 داخلية، حالة باهنا تعريفها يبكن كما كالشكوؾ. اػبوؼ رغم
 كمواىب قدرات من مبتلكو فيما إهبايب كاعتقاد إنساين، كشعور
 اآلخرين. عن زبتلف

 كخاصة األجنبية باللغات الكبلـ كسائل أىم من الثقة
 لكن لغة، نتعلم عندما التحديات من كالعديد بالعربية.  ىنا

 ّبالنفس. الثقة من ضررنا أكثر الشيء

                                                           
، مفتوح على ََِِنوفمرب  َِ، تعريف الثقة بالنفس فاسبا،2

http://nawa3em.co/ية، تاريخ الدغوؿ /ركماسُْْٖٓٓبالنفس/-ثقة-تعريف
 َُِِنوفمرب  َِ

3  Anis Syafitri, Audi Yundayani, Wisnu Kala Kusumajati, 

Hubungan Kepercaan Diri Siswa Terhadapa Kemampuan Berbicara 

Bahasa Inggris, (Jakarta: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 

STKIP Kusuma Negara, 2019) 
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 ىي اللغوية اؼبهارات إحدل فإف اللغة، عن البحث
 السهل باألمر ليست الكبلـ مهارة فإف نشطة، الكبلـ.  كمهارة

 فقط ليس مكثفنا، إتقاننا اإلتقاف إتقاهنا.  يتطلب الطبلب على
 ْلغوية.ال غَت اعبوانب أيضنا كلكن اللغوية اعبوانب يف

 الداخلية العوامل أحد بالنفس الثقة تعد التعلم، عملية يف
احملتمل.   قباحهم يف الطبلب يدعم الذم اللغوم غَت اعبانب من

ا مهمة بالنفس الثقة  الثقة ألف طالب، كل يف لغرسها جدن
 باللغة الكبلـ عند الطبلب فشل أيضنا تسبب أف يبكن بالنفس
 العربية.

اؼبعهد  الباحث يف كجد فقد مر،األ ّٔذا يتعلق فيما
 يف ضباسنا أقل كانوا الطبلب بعض أف العلـو دار العصرم
 أحدمع الباحث  يتضح ذلك من مقابلةك  العربية، باللغة اؼبمارسة
 ذلك اؼبعهد. يف اؼبعلمُت

                                                           
4 Arini Susana, Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa 

Melalui Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pire Share, 

(Jember: Skripsi IAIN Jember, 2013), hlm.1 
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ذل سيبحثو الباحث ىناؾ. اؼبعهد الٌ  ذاتية سَتة عن قليبلن 
 باندا يف معاىد نم كاحدة ىي العلـو دار إف اؼبعهد العصرم

كورامات.   قرية كواال، شاه شارع يف ىذا اؼبعهد تقع آتشيو،
 شخصية ؽبا إسبلمية كريثة أجياؿ خلق إىل اؼبعهد ىذا يهدؼ
 على التفكَت يف كحرةو  كاسعة، كمعرفة جيدة، بصحة كسبتيعً  نبيلة،
 كالتقول. اإليباف أساس

 ،الباحث يف اؼباضي كصفها مت اليت باؼبشكبلت تتعلق
 يف بالنفس ثقة عامل عن ناذبنا تكوف قد ىذه أف الباحث يفًتض
 كمهمنا شيقنا البحث ىذا ييعترب لذلك، .العربية باللغة الكبلـ

 للدراسة.

بناء على ىذا يوٌد الباحث الكتابة الرسالة ربت اؼبوضوع 
 الكبلـ باؼبعهد العصرم مارسةثقة الطبلب بأنفسهم دب عبلقة "

 ". Banda Acehدار العلـو
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 البحث سؤال - ب
باؼبعهد ارتفاع ضباس الطبلب يف الكبلـ  ما مدل (ُ

 ؟العصرم دار العلـو
مارسة دبىل ىناؾ العبلقة ثقة الطبلب بأنفسهم  (ِ

 ؟الكبلـ

  
 البحث هدفا - ج

مدل ارتفاع ضباس الطبلب يف الكبلـ التعرؼ على  (ُ
 .باؼبعهد العصرم دار العلـو

مارسة دبالعبلقة ثقة الطبلب بأنفسهم التعرؼ على  (ِ
 .الكبلـ

 
 أهمية البحث   -د

 : ىذا البحث فهي كأما أمهية يف
  ُتللمدرس (ُ

 أف يفهموا أحواؿ الطلبة اؼبتميزة.  -
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لكي يستخدموا اؼبعلموف طرؽ التعليم  -
اؼبناسب اليت تتناسب مع سيكولوجي 

 الطلبة.
 للطلبة (ِ

 يتمكن الطلبة من قياس ثقة بأنفسهم. -
 للباحث (ّ

ل عند ىذا التحليعن  عرفةؼبلزايدة ا -
 الطلبة.

 

 االفتراضات والفروض - ه

 كأما الفرض البحث ؽبذا البحث، كما يلي:
ثقة الطبلب بأنفسهم عبلقة بُت التوجد  :(Ha)الفرض البديل 

يف اؼبعهد العصرم دار  فبارسة الكبلـك 
 .العلـو
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عبلقة بُت ثقة الطبلب التوجد ال  :(H0)الفرض الصفرم 
يف اؼبعهد  بأنفسهم كفبارسة الكبلـ

 .عصرم دار العلـوال

 

 حدود البحث -و

 وضوعيؼبد اغبا (ُ
 ف موضوع البحث الذم يرغب الباحث البحث ىو"إف

دار  الكبلـ باؼبعهد العصرم مارسةثقة الطبلب بأنفسهم دب عبلقة
 "Banda Aceh العلـو

 كاينؼبد اغبا (ِ
اؼبعهد العصرم دار  " كاف الذم يود البحث فيو ىوؼبا

 "Banda Aceh العلـو

 مايند الز غبا (ّ
 َِِِ-َُِِمدة زماف البحث ىي  كأما
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 مصطلحاتلا ينمعا -ز
باحث من حسن التصرؼ أف ؼبر كل ىذه اراى مٍ تً سٍ القبل ا

من العامة تتوقع  يتمصطلحات البحث الكل   ينمعا بلنشرح قلي
ثقة الطبلب  عبلقة ث العلمي ىي: "حبوضوع خطة ؼبا ىف

 ." لـودار الع الكبلـ باؼبعهد العصرم مارسةبأنفسهم دب

 

 علم النفس (ُ
علم النفس ىو دراسة العقل كالسلوؾ.  يشمل التأثَتات 
البيولوجية كالضغوط االجتماعية كالعوامل البيئية اليت تؤثر على 
طريقة تفكَت الناس كتصرفهم كشعورىم. يبكن أف يساعد 
اكتساب فهم أكثر ثراءن كأعمق لعلم النفس الناس على ربقيق 

 ٓة إىل فهم أفضل لآلخرين.رؤل حوؿ أفعاؽبم باإلضاف

                                                           
5  ، متاح على تحصص أكاديميسيكولوجيا،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/ تارخ َُِِأكتوبر  َِ، علم_النفس ،
 َُِِ/  ُُ/ َّالدخوؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/علم_النفس
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 الًتبوم علم النفس (ِ
يهتم  علم النفس ىو فرع من فركع علم النفس الًتبوم

عمليات التعلم،  دراسةي  حي مى سٍ بالدراسة العلمية للتعلم البشرم. تي 
من منظور معريف كسلوكي، للباحثُت بفهم الفركؽ الفردية 

التنظيم الذايت، الذكاء، كالتنمية اؼبعرفية، كالتأثَت، كالدافع، ك  يف
كاؼبفهـو الذايت، باإلضافة إىل دكرىا يف التعلم. يعتمد ؾباؿ علم 
النفس الًتبوم كثَتنا على األساليب الكمية، دبا فيها االختبار 
كالقياس، لتعزيز األنشطة التعليمية اؼبتعلقة بالتصميم التعليمي، 
كإدارة الفصوؿ الدراسية، كالتقييم، كاليت تعمل على تسهيل 

 ٔ.رً مي مليات التعلم يف ـبتلف البيئات التعليمية على مدل العي ع

 بالنفس ثقةال (ّ
 كتقييمو كقدراتو صفاتو يف اإلنساف ثقة ىي بالنفس لثقةا
 بأىدافو اإلنساف إيباف بأهنا رضا أكـر الدكتور عٌرفها لؤلمور،

                                                           
6  ، متاح علىتحصص أكاديميسيكولوجيا،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/تارخ َُِِأكتوبر  َِ، علم_النفس ،
 َُِِ/  ُُ/ َّالدخوؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/علم_النفس
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 اإلنسافي  ؼي رَّ عى كيػي  بذاتو، اإليباف أم كإمكاناتو، كبقدراتو كقراراتو
 كيقدر وبًـت الذم الشخص بأنو النفس علم يف نفسو من ثقالوا

 ازباذ على بقدراتو كيثق لؤلذل، يعرضها كال نفسو كوبب ذاتو،
 ٕ.كفاءاتو كيدرؾ الصائبة القرارات

 مهارة الكبلـ (ْ
 كعند اؼبفيدة، األصوات عن عبارة اللغة أصل يف الكبلـ

 يقاؿ لفاظ،بأ عنو يعرب الذم بالنفس القائم اؼبعٌت ىو اؼبتكلمُت
: كبو اؼبفيدة اؼبركبة اعبملة: اةً حى الني  اصطبلح كيف كبلـ، نفسي يف

 ذلك: فهو ـبلللك حيبلصطاال التعريف أما ٖ.الشتاء جاء
 ىاجسو، من نفسو يف عم اؼبتكلم بو ربيع الذم اؼبنطوؽ الكبلـ

 بو يزخر كما كإحساسات، مشاعر من خباطره كماهبوؿ أكخاطره،

                                                           
 ، متاح علىَُِٕيونيو  ُٗ، تعريف الثقة بالنفسالرا عبياف،  7

http://mawdoo3/ َّتاريخ الدخوؿ  تعريف_الثقة_بالنفس /ُُ  /
َُِِ 

)مصر: مكتبة الشركؽ الدكلية، ، الوسيط عجملما شوقي ظيف، ٖ
 َُِ :، صِج( َُُِ

http://mawdoo3/%20تعريف_الثقة_بالنفس
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 معلومات، من غَته بو يزكد أف يريد كما ،فكر أك رأم من عقلو
 يف كساؼبة التعبَت يف صحة مع كانسياب، طبلقة يف ذلك، وكب أك

 ٗ.األداء

 

 ربليل ثقة بالنفس (ٓ
ستخداـ ات بات ىو عملية تقييم البياناليل البيانرب

ساعدة ؼبفيدة كاؼبعلومات اؼبكتشاؼ اال ليلية كإحصائية ربأدكات 
ليل ربىناؾ العديد من أساليب  .ةاختاذ القرارات التجاري يف

ليلها كتطوير ربت ك اذلك البحث عن البيان ا يفدبت االبيان
 .تاعماؿ كتصور البيانألا

 

 

                                                           
)جاكا الوسطى، اؼبدرسة  ،مهارة الكالم وتعليمهامهمد إلفياف ألقياف،   9

 ّ( جَُِّية اغبكومية قدكس، الثانوية االسبلم
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 الدراسات السابقة - ح
 كرقة اؼبؤسبر -ُ

 اندرا باغكيت قومارل : االسم 
العالقة بين الثقة بالنفس وتحصيل الطالب  : اؼبوضوع

 61والتخطيط الوظيفي
الدراسة إىل ربديد العبلقة بُت الثقة هتدؼ ىذه :  األىداؼ

بالنفس كالتحصيل التعليمي كالتخطيط الوظيفي 
 .SMP Negeri 3 Bantulلطبلب الصف الثامن 

يتعارض مستول توزيع اػبرهبُت الوظيفي مع :  اؼبشكبلت
التوظيف، لذلك يفًتض الباحث أف ىناؾ عبلقة 

 بُت ثقة الطبلب بأنفسهم.

البحث ىو كمي مع نوع البحث اؼبنهج يف ىذا  : الطريقة
 االرتباط.

                                                           
العالقة بين الثقة بالنفس وتحصيل الطالب  ،اندرا باغكيت قومارل 10

 (ـَُِٔ أضبد دحبلف، جامعة مؤسبرة، صحيفة سوراكرتا، )والتخطيط الوظيفي
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الفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث اغبايل ىو أف  : االختبلؼ
الثقة بالنفس كربصيل  ىذا البحث يركز على

، كبينما البحث اغبايل الطبلب كالتخطيط الوظيفي
  .ة العربيةباللغ ثقة الطبلب بأنفسهميركز على 

ث كالبحث الشبو بُت ىذا البح: كأما ألكجو   العبلقة
 .ثقة بالنفسبحث يف ربليل ي يل، فكبلنبااغبا

 الرسالة الثانية -ِ
 أيرميبل سوسانيت عاراىب : االسم 

ارتباط ثقة الطالب بأنفسهم بمهارة اللغة  : اؼبوضوع
 66اإلنجليزية

                                                           
ارتباط ثقة ، نيس شافيتَت، أكدم يوندياين، كسنوكبل كسوما جايتأ ُُ

، جامعة  البكالوريوس، رسالة كرتاجا ) ،الطالب بأنفسهم بمهارة اللغة اإلنجليزية
 ـ(َُِٗكسوما نغارل 
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كتشاؼ ىل توجد ذا البحث ال ىداؼ ىأ : األىداؼ
العبلقة بُت ثقة الطبلب بأنفسهم دبهارة اللغة 

 .اإلقبليزية

 يفميذ بلهارة كقع بعض التىذه اؼبقياـ أثناء  يفك :  اؼبشكبلت
اليت تتكوف من األخطاء األصوات خطاء اللغوية ألا

لذلك أردت الباحثة   .كاؼبفردات كالًتاكيب
 .الكتشاؼ ىذا األمر

التجريب سئلة كاألجوبة: تعترب طريقة طريقة األ : الطريقة
 اإلحصائى.

بحث كالبحث اغبايل ىو أف الفرؽ بُت ىذا ال:  االختبلؼ
االكتشاؼ العبلقة بُت ثقة ىذا البحث يركز على 

 .الطبلب بأنفسهم دبهارة اللغة اإلقبليزية

العبلقة ىذا البحث مع البحث اغبايل ىو أف :  العبلقة 
ثقة الطبلب بأنفسهم دبهارة البحث السابق حلل 

، بينما يقـو البحث اغبايل بتحليل اللغة اإلقبليزية
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باللغة  دبمارسة الكبلـثقة الطبلب بأنفسهم  عبلقة
 العربية.

 

 طريقة كتابة الرسالة  -ط
طريقة كتابة الرسالة فيعتمد الباحث على ما حددهتا  بنسبة

 اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية الرانَتم. اسم الكتاب ىو:
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016” 

الة العلمية )درجة اؼبرحلة اعبامعة األكىل( ككتابة الرس دليل إعداد
 قسم تعليم اللغة العربية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 علم النفس - أ
 تعريف علم النفس (ُ

علم النفس ىو دراسة العقل كالسلوؾ.  يشمل التأثَتات  
البيولوجية كالضغوط االجتماعية كالعوامل البيئية اليت تؤثر على 

صرفهم كشعورىم. يبكن أف يساعد طريقة تفكَت الناس كت
اكتساب فهم أكثر ثراءن كأعمق لعلم النفس الناس على ربقيق 

 رؤل حوؿ أفعاؽبم باإلضافة إىل فهم أفضل لآلخرين.

علم النفس )أك السيكولوجيا( ىو دراسة أكادمية 
كتطبيقة للسكلوؾ، كاإلدراؾ العلـو اآللية اؼبستنبطة ؽبما. يقـو 

سة اإلنساف لكن يبكن تطبيقو على غَت العلم النفس عادة بدا
 اإلنساف أحيانا مثل اغبيوانات أك األنظمة الذاكية.
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 تطبيق إىل أيضا النفس علم كلمة تشَت
 فيها دبا اإلنساين، النشاط من ـبتلفة ؾباالت على اؼبعارؼ ىذه

 .العقلية األمراض كمعاعبة اليومية اغبياة يف األفراد مشاكل

الدراسات العلمية للسلوؾ باختصار علم النفس ىو 
كالعقل كالتفكَت كالشخصية، كيبكن تعريفو بأنو: " الدراساة 
العلمية لسلوؾ الكائنات اغبية، كخصوصا اإلنساف، كذلك 

سلوؾ كتفسَته كالتنبؤ بو كالتحكم الّٔدؼ التواصل إىل فهم ىذا 
فيو". ككما أنو من العلـو اؼبهمة حديثا كمل يتوسعوا فيو قديبا كىذا 

لعلم ال يقتصر على فرع كاحد بل لديو عدة فركع كأقساـ ا
قد ال  باإلضافة إىل ذلك فإنو من العلـو اؼبمتعة مع أف دراستو

تكوف بالسهلة كيساعد ىذا العلم يف معرفة أمباط الشخصية 
 ُِ.اؼبختلفة

 
                                                           

ُِ  ، متاح على تحصص أكاديميسيكولوجيا،  
http://ar.wikipedia.org/wiki/ _تارخ َُِِأكتوبر  َِ، النفس علم ،

  َُِِ/  ُُ/ َّالدخوؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/علم_النفس
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 أنواع علم النفس (ِ
علم النفس ىو ؾباؿ كاسع كمتنوع يشمل دراسة الفكر 

تطور كالشخصية كالعاطفة كالتحفيز كغَت كالسلوؾ البشرم كال
ذلك.  نتيجة لذلك، ظهرت بعض اغبقوؿ الفرعية كؾباالت 
التخصص اؼبختلفة.  فيما يلي بعض آّاالت الرئيسية للبحث 

 ُّكالتطبيق يف علم النفس:

علم النفس غَت الطبيعي ىو دراسة السلوؾ غَت  -ُ
الطبيعي كعلم النفس اؼبرضي.  يركز ىذا آّاؿ 

ن صصي على البحث كالعبلج ّٓموعة متنوعة مالتخ
 .االضطرابات النفسية

يدرس علم النفس البيولوجي )علم النفس البيولوجي(   -ِ
كيفية تأثَت العمليات البيولوجية على العقل 
كالسلوؾ.  ترتبط ىذه اؼبنطقة ارتباطنا كثيقنا بعلم 
األعصاب كتستخدـ أدكات مثل التصوير بالرنُت 

                                                           
13  http://verywellmind.com/psychology-4014/660, Kendra 

Cherry, 20 June  2020, What is psychology?, diaskes pada tanggal 20 

November 2021  

http://verywellmind.com/psychology-4014/660
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التصوير اؼبقطعي باإلصدار اؼبغناطيسي كمسح 
البوزيًتكين للنظر يف إصابة الدماغ أك تشوىات 

 الدماغ.
علم النفس اؼبعريف ىو دراسة عمليات التفكَت  -ّ

البشرم دبا يف ذلك االنتباه كالذاكرة كاإلدراؾ كازباذ 
 القرار كحل اؼبشكبلت كاكتساب اللغة.

 

 النفس علم ربقيقها إىل يسعى اليت األىداؼ (ّ
 :امنه عديدة

 كتفسَته السلوؾ فهم -ُ
 السلوؾ عليو سيكوف دبا التنبؤ -ِ
 .فيو مي كُّ حى كالتى  السلوؾ ضبط  -ّ

 

 

 



َِ 
 

 

 علم النفس التربوي - ب
 مفهـو علم النفس الًتبوم (ُ

يهتم  علم النفس ىو فرع من فركع علم النفس الًتبوم
بالدراسة العلمية للتعلم البشرم. تسمح دراسة عمليات التعلم، 

لباحثُت بفهم الفركؽ الفردية من منظور معريف كسلوكي، ل
الذكاء، كالتنمية اؼبعرفية، كالتأثَت، كالدافع، كالتنظيم الذايت،  يف

كاؼبفهـو الذايت، باإلضافة إىل دكرىا يف التعلم. يعتمد ؾباؿ علم 
النفس الًتبوم كثَتنا على األساليب الكمية، دبا فيها االختبار 

قة بالتصميم التعليمي، كالقياس، لتعزيز األنشطة التعليمية اؼبتعل
كإدارة الفصوؿ الدراسية، كالتقييم، كاليت تعمل على تسهيل 

 ُْعمليات التعلم يف ـبتلف البيئات التعليمية على مدل العمر.

يبكن فهم علم النفس الًتبوم جزئينا عن طريق عبلقتو مع 
يف اؼبقاـ  علم النفس الًتبوم التخصصات األخرل. يسًتشد

كسباثل عبلقتو مع ىذا االختصاص العبلقة األكؿ بعلم النفس، 

                                                           
14  Snowman, Jack, Educational Psychology,(Boston: MA: 

Houghton Mlfflin, 2009), hlm. 9-151 
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بُت الطب كعلم األحياء. كيسًتشد أيضنا بعلم األعصاب. يقدـ 
علم النفس الًتبوم بدكره معلومات ّٓموعة كاسعة من 
التخصصات يف الدراسات الًتبوية، تشمل التصميم التعليمي، 

ليم كتكنولوجيا التعليم، كتطوير اؼبناىج، كالتعلم التنظيمي، كالتع
، كإدارة الفصوؿ الدراسية كربفيز الطبلب. يستمد علم ياػباص

النفس الًتبوم من العلـو اؼبعرفية كعلـو التعلم كيسهم فيها. توجد 
أقساـ علم النفس الًتبوم يف اعبامعات عادةن يف كليات الًتبية، 
يرجع ذلك غالبنا لعدـ سبثيل ؿبتول علم النفس الًتبوم يف كتب 

 ُٓيدية.علم النفس التمه
 

 األىداؼ التعليمية (ِ
األىداؼ التعليمية كيقصد بأهنا أىداؼ اؼبدرسة التعليمية 
بصفة عامة كالتعليم السلوكي االمبائي بصفة خاصة. خصائص 
مبو التبلميذ يتعامل علم النفس الًتبوم مع طرؽ صياغة 

                                                           
15  Lucas, JL; Blazek, M.A. & Riley, A.B, The Lack of 

represenation of educational psychology and school psychology . 

(Zammbia, Educational psychology, 2005) , hlm.51-347. 
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األىداؼ كتصنيفها كاستخدامها يف التعليم فعند صياغة 
صائص التلميذ حىت يبكن معرفة كيفية األىداؼ ينبغي مراعاة خ

 حدكث التعلم اعبيد عند ىذا التلميذ.

ينبغي معرفة الطرؽ اليت يبكن  طرؽ التدريسكأما ناحية 
ّٔا تنمية القدرات اؼبعرفية للتبلميذ ككذلك طرؽ تنميتهم يف 
اعبوانب اعبسمية كاالجتماعية كاالنفعالية يف مراحل النمو 

الرشد، باإلضافة إىل معرفة أساليب ذم إىل  الطفولة اؼبختلفة من
يتم تقومي التعلم بواسطة االختبارات  تقومي التعلم تعليم التبلميذ.

كل ذلك يبُت أنبية علم النفس الًتبوم   .بأنواعها اؼبختلفة
كتركز البحوث يف علم النفس الًتبوم  كاستخداماتو يف اؼبدرسة.

ىي األىداؼ متغَتات ىامة  ثبلثؾباالت رئيسية أك  ثبلث يف
 ُٔس.مية، خصائص التلميذ، كطرؽ التدريالتعلي

                                                           
على موقع كاؾ باؾ  َُِٕمارس  ُِ، نسخة محفوطة ستار تايبر، 16

 ....مشُت
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 كراء من اؼبطاؼ، هناية يف الًتبوم، النفس علم كيهدؼ
 يفسر أف ّٔا يستطيع اليت اؼبعرفة إىل الوصوؿ يف العلمي نشاطو
 اؼبواقف يف السلوؾ دبثابة ىي اليت اؼبتغَتات بُت النظامية العبلقة

 ذلك أتىي كال السلوؾ، ىذا إحداث إىل اؼبؤدية كالعوامل الًتبوية،
 ُٕ:التالية األىداؼ ربقيق خبلؿ من إال

 السؤالُت عن اإلجابة يف اؽبدؼ ىذا يتمثل الفهم (ُ
 .السلوؾ وبدث( كؼباذا؟ كيف؟)

 ماذا) السؤالُت عن اإلجابة يف اؽبدؼ ىذا يتمثل التنبؤ (ِ
 يتبناه الذم الفهم معيار إف (وبدث؟ كمىت وبدث؟
 لزيادة ؿباكلة أم بأف القوؿ يبكن كلذا التنبؤ، ىو العلماء
 ىي الوصف نتائج تكوف حُت قيمة ذات تكوف الفهم
 .األصلية الظاىرة عن الدقيق التنبؤ

 بعض يف التحكم يف الباحث قدرة الضبط كيعٍت الضبط (ّ
 إحداث يف تسهم اليت اؼبستقلة اؼبتغَتات أك العوامل

                                                           
على موقع كاؾ باؾ  َُِٕمارس  ُِ، نسخة محفوطةستار تايبر،  17

 ....مشُت
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 ذهى كضبط .أخرل متغَتات يف أثرىا لبياف ما، ظاىرة
 لتنوعها السهل، باألمر ليس الًتبوم آّاؿ يف اؼبتغَتات
 .كتفاعلها

 

 بالنفس ثقةال  -ج

 مفهم الثقة بالنفس (ُ
 يطل ااكن بَّ شي  بل للنجاح، مفتاحا القوية الشخصية إف

 قوية، شخصية يبتلك أف وبب ال منا كمن كاإلبداع، التفوؽ على
 التصرؼ ىعل كقدرة بأنفسنا، أمورنا غبل كحكمة بالنفس كثقة

 بُت اجتماعية مكانة إىل كالوصوؿ اؼبختلفة، اؼبواقف يف بنجاح
 كإمكانياتو، كصحتو كقتو من يستفيد أف يستطيع من كىو الناس،

 .كالشر اػبَت بُت التمييز على كالقدرة السليم، اػبتيارك  كاغبكمة

 كتقييمو كقدراتو صفاتو يف اإلنساف ثقة ىي الثقة لغة
 بأىدافو اإلنساف إيباف بأهنا رضا أكـر ورالدكت عٌرفها لؤلمور،
 اإلنساف كيعرؼ بذاتو، اإليباف أم كإمكاناتو، كبقدراتو كقراراتو



ِٓ 
 

 

 كيقدر وبًـت الذم الشخص بأنو النفس علم يف نفسو من الواثق
 ازباذ على بقدراتو كيثق لؤلذل، يعرضها كال نفسو كوبب ذاتو،

 الواثق لشخصا يتسم كما كفاءاتو، كيدرؾ الصائبة القرارات
 كتقييم األىداؼ، ربقيق على كالقدرة كالتفاؤؿ باالطمئناف بنفسو

 لنفسو نظرتو على بناءن  صحيح بشكل كالعبلقات األشخاص
 السنوات مدار على بالتكوف بالنفس الثقة كتبدأ لذاتو، كتقديره

 كذبارب كاالنطباعات التجارب بأكؿ اؼبركر حىت الوالدة من ابتداءن 
 اؼبعلمُت كمع كاعبامعة، كاؼبدرسة، األسرية، كائرالد يف اغبياة

 ُٖ.كاألصدقاء

 

 

 

 
                                                           

، متاح على َُِٕيونيو  ُٗ، تعريف الثقة بالنفسالرا عبياف،  ُٖ
http://mawdoo3/_َّتاريخ الدخوؿ  الثقة_بالنفس تعريف /ُُ  /َُِِ 

http://mawdoo3/تعريف_الثقة_بالنفس
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 : بالنفس ثقة شبرات (ِ
 تعينك كثَتة شبرات تعطيك ّٔا كاإليباف نفسك قدر معرفة إف

 ُٗ:كمنها الناجحة اغبياة على

 ذات: سواىا عن متميزة صشخ كل حياة أف تشعر (ُ
 خصائصك اكتشاؼ على كتساعدؾ فذة، فردية خصائل

ي بػى كتػي : كقدراتك إلمكاناتك اسبامن  ركان مد ذبعلك (ِ  لك ُتّْ
 .االنطبلؽ إىل فتدفعك فيك كالقوة الضعف نقاط

 النموذج زبتار كأف :قدكة تتخذ أف االستعداد تعطيك (ّ
 أعمى، تقليد دكف اآلثار كتقتفي اغبياة يف لك اؼبناسب

 .اغبياة يف كالتميز النجاح لتحقيق الضركرية اػبطوة كىي
 فهي إليو، الوصوؿ إىل دفعككت: ىدفك لك توضح (ْ

 .طاقتك مصدر
 

                                                           
)اؼبملكة العربية ناء الثقة بالنفس كيفية بأشرؼ فؤاد ؿبمد أبو سامل،  ُٗ

كاإلرشاد، السعودية، معهد االدارة العامة، ادارة خدمات اؼبتدربُت، قسم التوجيو 
َُِٖ) 



ِٕ 
 

 

 :ة بالنفسقالعوامل اليت ترقي ث (ّ
تم يلن تتحقق تنمية قدرة الشخص أك إمكاناتو إذا مل 

ها، كإىل أم مدل هبتهد الشخص حىت يتمكن من ربقيق تي عى ابػى تى مي 
إمكاناتو إىل كاقع. يبكن اغبصوؿ على ىذا إذا كاف لدل 

 .الن الشخص على األقل ثقة بالنفس أك 

  َِ:العوامل اؼبؤثرة يف تكوين الثقة بالنفس كىياكم، حبسب اغب

 ةالداخلي عواملال ( أ
 مفهـو الذات .ُ

مفهـو الذات ىو التقييم الذايت. يبدأ تكوين مفهـو 
الذات لدل الشخص بتطوير مفهـو الذات الذم مت 

 .اغبصوؿ عليو يف التنشئة االجتماعية مع البيئة
 

                                                           

20  Thursan Hakim, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, 

(Jakarta: Puspa Swara, 2002) Hal.336-338 
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 عبساديةاغبالة ا .ِ
ات يف اغبالة اعبسدية أيضنا على الثقة تؤثر التغيَت 

بالنفس. يبكن أف يتسبب اؼبظهر اعبسدم للشخص 
كعدـ كفاءتو اعبسدية أيضنا يف تدين احًتاـ الذات لدل 

 .ىذا الشخص
 

 ذبربة اغبياة .ّ
الثقة بالنفس اليت تتشكل يف كل شخص ىي نتيجة 
ذباربو طواؿ اغبياة. عادة األشخاص الذين لديهم ذبارب 

لآلماؿ، سوؼ يتسببوف يف الشعور بالنقص يف ـبيبة 
شخص ما عدـ األماف  شعرخاصة إذا بالنسبة أنفسهم. 

 .كقلة اغبب كقلة االنتباه

 

 



ِٗ 
 

 

 العوامل اػبارجية ( ب
 التعليم .ُ

يبيل اؼبستول التعليمي اؼبنخفض إىل جعل الشخص 
اػباضع للسلطة أكثر ذكاءن، كمن ناحية أخرل فإف 

تعليم سيكوف أكثر الشخص الذم لديو اؼبزيد من ال
استقبللية كلن يعتمد على اآلخرين. مثل ىذا الشخص 

 .سوؼ يليب ضركريات اغبياة بثقتو كقوتو
 البيئة .ِ

البيئة اؼبشار إليها ىنا ىي البيئة األسرية كآّتمعية. الدعم 
من البيئة األسرية، مثل أفراد األسرة الذين  التقاءهالذم 

ا مع بعضهم البعض، سي الراحة  وفمنحيتفاعلوف جيدن
كالثقة العالية بالنفس يف شخص ما. كباؼبثل مع البيئة 
آّتمعية اليت ؽبا تأثَت إهبايب، فإف الشخص سوؼ يتطور 

 .إىل األفضل

 



َّ 
 

 

 ظبة الطبلب لديهم ثقة بالنفس  (ْ

أف خصائص األشخاص الذين لديهم ثقة  اغباكم كذكر
 ُِ:شملبالنفس تى 

 كن ىادئنا دائمنا يف فعل شيء ما -ُ
 إمكانات كقدرات كافيةلديهم  -ِ
 التوترات اليت تنشأ يف اؼبواقف اؼبختلفة دً يٍ يً قادرة على ربىٍ  -ّ
 قادرة على التكيف كالتواصل يف اؼبواقف اؼبختلفة -ْ
 .يعاين من حالة نفسية كجسدية كافية لدعم مظهره -ٓ
 الكايف لدم الذكاء -ٔ
 كجود مستول رظبي كاؼ -ٕ
لدم مهارات أك مهارات أخرل تدعم اغبياة، مثل  -ٖ

 رات اللغة األجنبيةمها
 .أف يبتلك مهارات اجتماعية -ٗ

                                                           
21 Thursan Hakim, Mengatasi Rasa..., Hal.122 
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 ؿباكلة لبناء ثقة بالنفس (ٓ
ألف الثقة  ،أزمة الثقة ىي قضية مهمة للغاية هبب حلها

بالنفس ىي رأس اؼباؿ األكيل ألم شخص يف مواجهة حياة مليئة 
ىناؾ العديد من الطرؽ اليت يبكن القياـ ّٔا  ،باؼبنافسة. بالطبع

 ِِزيادة الثقة بالنفس على اؼبدل الطويل.بل كالتدرب عليها ل

الثقة بالنفس، هبب على اعبميع أف يبدأكا من  نبتل
داخلهم. ىذا مهم للغاية بالنظر إىل أف الفرد اؼبعٍت ىو الوحيد 
 القادر على التغلب على انعداـ الثقة الذم يعاين منو. يذكر

 بالنفس،كيفية تنمية الثقة  Setaiwan Pongky ستياكاف فوكي
أم: تقييم الذات دبوضوعية، كإعطاء تقدير صادؽ لنفسو، 

                                                           
22  Gabriella Tenerezza Paramitha, Tingkat Percaya Diri 

Peserta Didik, (Yogayakarta, Skripsi: Universitas Sanata Dharma, 2016) 

hal.18 
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كالتفكَت اإلهبايب، كاعبرأة على اؼبخاطرة، كتعلم أف تكوف فبتننا 
 ِّكتتمتع بنعمة اهلل.

 

 الكالم ممارسة -د

 مفهـو الكبلـ (ُ
 كعند اؼبفيدة، األصوات عن عبارة اللغة أصل يف الكبلـ 

 يقاؿ بألفاظ، عنو عربي الذم بالنفس القائم اؼبعٌت ىو اؼبتكلمُت
: كبو اؼبفيدة اؼبركبة اعبملة: النحاة اصطبلح كيف كبلـ، نفسي يف

 الكبلـ ذلك: فهو للكامل االصطاغبي التعريف أما ِْ.الشتاء جاء
 أكخاطره، ىاجسو، من نفسو يف عم ؼبتكلم يعرببها الذم اؼبنطوؽ
 من عقلو بو يزخر كما كإحساسات، مشاعر من خباطره كماهبوؿ

 وكب أك معلومات، من غَته بو يزكد أف يريد كما ،فكر أك رأم

                                                           
23 Setiawan Pongky, Siapa Takut Tampil Percaya Diri,(2014, 

Salatiga, Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Salatiga) hal.46 
 َُِ ص:، ِ، ج...الوسيط عجملما ظيف،شوقي  ِْ
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 يف مةبلكس التعبَت يف صحة مع كانسياب، طبلقة يف ذلك،
 ِٓ.األداء

عنص من اؼبهارات اللغوية  من أحديعد فبارسة الكبلـ  
كىي مهارة الكبلـ. اؼبمارسة ىي عملة يقـو ّٔا السخص البراز 

 ِٔما ينطقو عن شيء ما يف ذىنو.

 من اإلنساف عن يصدر ما بأنو الكبلـ عريفت كيبكن 
 أك كالسامع، اؼبتكلم ذىن يف داللة لو شيء عن بو يعرب صوت

 الذم الكبلـ فإف ىذا، على كبناء  .اؼبتكلم ذىن يف األقل على
 ىي بل كبلما اليعد السامع، أك اؼبتكلم ذىن يف داللة لو ليس

 ِٕ.ؽبا ال معٌت أصوات

                                                           
 ُٔ ص:، ُ، ج...الوسيط عجملما شوقي ظيف، ِٓ

26  http://isubogor.pikiran-rakyat.com/saksama/pr-

452301962/mana-yang-benar-praktik-atau-prakte benar, Muhammad 

Husni Tamami, Mana  Yang Benar,Praktik atau Praktek?, 30 Juli 2021, 

diaskes pada tanggal 20 November 2021  
 ّج ...،مهارة الكالم مهمد إلفياف ألقياف،  ِٕ



ّْ 
 

 

 جنس: متعددة عواملل تبعا الكبلـ مهارة كتتعدد 
 األنثى، مهارات عن زبتلف الكبلـ يف الذكر فمهارات: اؼبتحدث

 عن زبتلف الكبلـ يف الصغار فمهارة: الزمٌت العمر كمنها
 الشيوخ مهارات عن زبتلف الشباب كمهارات الشباب، مهارات
 التعليمية اؼبستويات فمهارات :التعليمي مستول كمنها كىكذا،

 الثقافية، اػبربات كمنها الكبلـ، يف عضهاب عن زبتلف كزبصصها
 عن هي دي عٍ بػي  أك منو، اؼبتحدث موضوع بً رٍ كقػي  اللغوم، كالرصيد

 عوامل من ذلك َتغ إىل اؼبتكلم كدافعية اؼبتكلم، زبصص صباؿ
 ِٖ.أخرل

ىذه  يفتعقدة. ك ؼبـ ىي استخداـ اللغة اهارة الكبلإف م 
ل صبكلمات ك   يفشاعر ؼبفكار كاألا َتهارة بتعبؼبالة ترتبط ىذه اغبا

مر أبهارات ذات الصلة ؼبصحيحة كسليمة. كىكذا، فإف ا
يقاؿ. كمع ذلك، ىي ذات الصلة  حوؿ ما َتفكار أك التفكألا
ى كجو سليم صحيح. ه كشعره علَت تفك قدرة على قوؿ ما متالب

                                                           
، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخريؿبمد كامل الناقة،  ِٖ

 ْٓ( ص: ُٖٓٗ)مكو، حقوؽ الطبع كإعادتو ؿبفوظة اعبامعة أـ القرم 
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فردات، كالنحوية ؼبهارات مرتبطة بقدرات نظم اؼبكىكذا، فإف ا
للصوت. ككل تلك القدرات تتطلب سليم كيم الغبلية، كاالالدٌ ك 
طلوب ؼبتتناسب مع الوضح ا يتمل العبمن الكلمات كا زادو  ىلإ

ـ عن بل من الكَتت على الكثبياًت مارسة كالؼبا ىلتاج إوبالذم 
 ِٗ.طريق الفم

 

 ـأمهية مهارة الكبل (ِ
كلمة، فإف ىذه   أف الصورة قد تساكم ألف ُتح يف

اليد إذا كانت الصورة  ؿً اكى نى تػى مي  يفشك  بلالكلمات ستكوف ب
يء، أفضل طريقة للتواصل أك سيئة الفهم. بعد كل ش ةن ىى وَّ شى مي 

 .ـبلؿ الكبلىي من خ

 كبلـستماع كالالا يفتمثلة ؼبربع األهارات اللغوية اؼبا
كل مهارة ضركرية   يفالكفاءة كالقراءة كالكتابة كلها مرتابطة. تعد 

هارة توفر دب كبلـجيدا، كلكن القدرة على ال بللتصبح متواص
                                                           

29  H.Ahmad Izzan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung : Humaniora, 2019) hlm. 46-57 
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ميع ذبتميزة. توفر القدرة على ؼبا ايزااؼبمن  للمتحدث العديدى 
شاعر ؼبراء كاآلفكار كاألا بطريقة ىادفة لتعكس ان معالكلمات 

 : همةؼبا ازايؼبللمتحدث ىذه ا

كن يب. قناع كالتوجيوإلـ كابلعإلالقدرة على ا (ُ
مهور، فبا عباللتحدث بوضوح كثقة أف يلفت انتباه 

عل الرسالة معركفة. عبرصة ذىبية للمتحدث فيوفر 
يلفت انتباه  مثالذم يكتسب تحدث ؼبكيم ىو اغبا
جيد،  ميعرض تقد يفتارة جيدا ـبمهور، بكلمات عبا

 َّ.فهومةاؼبعلومات ك باؼبفبا يشكل رسالة فعالة كغنية 
 َتالتعب يفنساف الطالقة إلـ يعود ابلكيب على الكًت ال (ِ

 .َتماىعبكمواجهة ا ةً أى ادى مبى لي اعن أفكاره، كالقدرة على 
ياة غبنساف مواجهة اإلـ يعود ابلكيب على الكًت ال (ّ

 ىلكحاجة ماسة إا فيها من حرية كثقافة، دبعاصرة ؼبا
                                                           

ـ، متاح َُِِ، أغسطس أهمية مهارات التحدث ىيناء البيطار، َّ
تاريخ الدخوؿ   التحدث-مهارات- أنبية /http://roya.devعلى 

َٔ/ُُ/َُِِ 

http://roya.dev/أهمية-مهارات-التحدث
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 ايالقضا يفقناع، خاصة إلناقشة، كإبداء الرأم، ك ؼبا
ت بلشكؼب، أك اُتتكلمؼببُت اطركحة للمناقشة ؼبا
 .ؼبلل خؿبتكوف  يتاصة كالعامة الػبا

للحكم على  -حد ما  ىلإ –ر صادؽ ـ مؤشبلكال (ْ
جتماعية، إلكطبقتو ا، يفتكلم كمعرفة مستواه الثقاؼبا

ؼ أنواعهم، بل على اختُتتكلمؼبف األكمهنتو، ذلك 
عن  ٌتى بػٍ حات لغوية تػي بلغالبا اصطا يستخدموف مبإ

 .عملهم
يقـو بو كل إنساف حيث يتيح  ينـ نشاط إنسابلكالك (ٓ

 عن َتياة، كالتعبغبمع اعامل الت يفر للفرد فرصة أكث
س عما يعانيو، ليخفف من طالبة الضركرية، كالتنفيؼبا

 .اؽبيتعرض  يتواقف الؼبيعانيها، أك ا يتالمة ز ألجدة ا
كل مراحل   يفللتعليم كالتعلم  ـ كسيلة رئسيةبلكالك (ٔ

عنو  ٍتكن أف يستغيب الاللحد، ك  ىلهد إؼبياة، من اغبا
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واد: للشرح ؼبعملية من ا أية مادة يفلب علم أك الطاؼبا
 ُّ.وابعبكالسؤاؿ كاكالتوضيح 

 

 ـأىداؼ مهارة الكبل (ّ
ـ، بلثرية كمتنوعة من تعليم مهارة الكىناؾ أىداؼ ك

ية العامة، كىناؾ ؾ مع أىداؼ اللغة العربًت تشـ بلكأىداؼ الك
 ِّ:كن توضيحها فيما يلييبـ بلأىداؼ عامة للك

لنشاط اللغوم ميع ألواف اجبفراد على القياـ ألا إقدار -ُ
، كالتعود على النطق تمعي جملي يتطلبها منهم ا يتال

أف يتعلم الفرد فن اللغة  ىعً دٍ تى سٍ يى كىذا السليم للغة، 
 يناعؼبعلى الة الكقواعدىا، حيث يستخدـ ألفاظا للد

                                                           
، ها وطرائق تدريسهايتهالمهارة اللغوية ماأضبد فؤاد ؿبمد علياف،  ُّ
 ٖٖ( ص: ُِٗٗ ،ملاؼبس )الرياض: دار
 ٓٗ-ْٗ.....، ص: المهارة اللغويةأضبد فؤاد ؿبمد علياف  32
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 يفـ بلالك حو ضـ، ك بلأثناء الك يفترد  يتتنوعة الؼبا
 .عبارات صحيحة

نفوسهم، أك عما  يفعما  َتمن التعب فرادً ألا ٍُتي كً سبىٍ  -ِ
بتزكيدىم يشاىدكنو بعبارة سليمة. كيكوف ذلك 

كتكوف لديهم القدرة دة اللغوية، لًتتقى لغتهم، ااؼبب
ناسبة، ؼبالكلمات استخداـ ابفكار ألعلى توضيح ا

مل ربلفاظ ألف األناسب، كذلك ؼبسلوب األكا
 .تنفصل عنها الشحنات معنوية 

دارىم على تنسيق قإبسيع دائرة أفكارىم، كذلك تو  -ّ
 الاصبفي عليها صا يدبعرب عنها ؼبعناصر الفكرة ا

، كإقدارىم على نقل كجهة السامع يف َتأثتكقوة 
النفس  يفنة عما ابإلىم من الناس، كاَت غ ىلنظرىم إ

 .سهل مفهـو َتبتعب
نطقي، كالتعود ؼب اَتفراد على التفكألا )تعٌود( تعويد -ْ

ككيفية مواجهة  ،َت كالتعبَتعلى التفكعلى السرعة 
م فاجئة، كتعويدىم على تنظيؼبكا ضرةواقف اؼبؼبا
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فكار أليع اصبتعربيهم عن طريق تدريبهم على 
كاستفائها، كترتيبها ترتيبا منطقيا، كربط بعضها 

 .ببعض
نفس، الخرين، كتنمية الثقة بآلعلى مواجهة ا لقدرةا -ٓ

تطلب فصاحة ت يتيوية الغبعداد للمواقف اإلكا
اؿ، كالتعود على ذبر االرة على اللساف، كالقد

، كالقدرة َتالتعب يفقة بلديث كالطغبا يفؽ بلنطاال
رأة كصدؽ، كتنمية جبالنفس  يف عما َتعلى التعب

 .الرأم يفؿ بلستقاالالقدرة على 
ـ بلاعتبار أف الكبياة، غبواقف اؼبع دائرة التكيف اتسا  -ٔ

احثات، بؼبواب، كاعبا منها: كالسؤاؿ كاَت يتضمن كث
التعليمات كالتوجيهات، كإدارة اظرات، كإلقاء نؼبكا
 .ذلك َتخبار كغألناقشات، كالتعليق على اؼبوار كاغبا

شياء ألحظة السليمة عند كصف ابلؼبإتقاف ا -ٕ
  يف قي قّْ دى يقها، فالفرد يي حداث كتنوعها كتنسألكا

يكوف مدققا بصورة  المو بلك  يفتو، كلكنو ابكتا
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لسرعة ابب أف يتصف هبتقاف إلجيدة، كىذا ا
ناسبة ؼبلفاظ األا )اختيار( اءً قى تً ناسبة، مع انٍ ؼبا

ف ألا، ّٔاكيب كالعبارات، كالتزكد ًت ، ككذا الينللمعا
 .حياتو اللغوية يفتكلم سيحتاج إليها ؼبا

بتكار، االك  لً يُّ خى كفبارسة التى  ذيب الوجداف كالشعور،هت -ٖ
فكار ألشاعر كاؼبحاسيس كاأل الصحيح عن اَتكالتعب

( اضح راؽأسلوب ك  يف  .كمؤثر )عاؿو

 

 العربية َت بغُتـ للناطقبلكىناؾ أيضا أىداؼ تعليم الك
 ّّ:كن عرضها فيما يلييبك 

غة العربية، كأف يؤدم تعلم أصوات اللؼبأف ينطق ا (ُ
ختلفة كذلك بطريقة مقبولة من ؼبكالتنغيم ا ربىً أنواع الني 

 .أبناء العربية
                                                           

طرائق تدريس اللغة العربية لغير  ؿبمود كامل الناقة، أضبد طعيمة، ّّ
 َُّ( ص : ََِّإيسيسكو،  :رمص) الناطقين بها



ِْ 
 

 

 .تشاىبةؼبتجاكرة كاؼبصوات األأف ينطق ا (ِ
ة َت ركات القصغب اُتالنطق ب يفؾ الفرؽ در أف ي (ّ

 .ركات الطويلةغبكا
أفكاره مستخدما الصيغ النحوية عن  أف يعرب (ْ

 .ناسبةؼبا
أفكاره مستخدما النظم الصحيحة عن  أف يعرب (ٓ

 .ـبلالكلغة  يفالعربية خاصة  يفكيب الكلمة ًت ل
 َتالتعب يفصائص اللغوية ػبدـ بعض اأف يستخ (ٔ

اؿ غبكاييز العدد سبك أنيث كالت َتالشفهي مثل التذك
تكلم ؼب ذلك فبا يلـز اَتكنظاـ الفعل كأزمنتو كغ

 .عربيةالب
مية مناسبة لعمره بلأف يكتسب ثركة لفظية ك (ٕ

الثركة كمستول نضجو كقدراتو، كأف يستخدـ ىذه 
 .اـ عملية اتصاؿ عصريةسبإ يف

قبولة ؼبدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية اأف يستخ (ٖ
عملو، جتماعي كطبيعة التواه اناسبة لعمره كمسؼبكا
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اث ًت ساسية عن الألعلومات اؼبكأف يكتسب بعض ا
 .ميبلسإلكا يبالعر 

مواقف  يفا كاضحا كمفهوما َت  عن نفسو تعبربأف يع (ٗ
 .ديث البسيطةغبا
ا ّٔكالتحدث لغة العربية الب َتأف يتمكن من التفك (َُ

 .ات زمنية مقبولةًت ابط لفًت بشكل متصل كم

 

 ـأنواع الكبل (ْ
: ُتنوع ىلوضوع إؼب من حيث اَتـ أك التعببلم الكينقس 

داء ألبدعي. كما ينقسم من حيث اإلا َت الوظيفي كالتعبَتالتعب
 .الشفوم َت التحريرم كالتعبَتا: التعبنب أيضا ك ُتنوع إىل

صاؿ الناس بعضهم ىو ات َتفإذا كاف الغرض من التعب
ظيفي،  الو َتتعبلابكقضاء حوائجهم يسمى م هتببعض لتنظيم حيا

 كإلقاء التعليمات ربخألكاناقشة، كقص القصاص ؼبادثة كاحملمثل ا
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ذاكرات ؼبت، ككتابة الرسائل كاانبلعإلرشادات، كعمل اإلكا
 ّْ.كالنشرات

واطر ػبفكار كاألن اع َتأما إذا كاف الغرض ىو التعب
ة، فهذا َت ية مشوقة كمثخرين بطريقة إبداعآلا ىلالنفسية ما نقلها إ

ليف أتت ك القاؼبنشائي مثل كتابة اإلبداعي أك اإلا َتىو التعب
 .اجم كنظم الشعرًت ت كالبلكالتمثيالقصاص 

 يفت لكل إنساف اي ضركر َتكىذاف نوعاف من التعب
قيق حاجتو رب نساف يفإلكؿ يساعد ااألديث، فغبتمع آّا

ياة العامة غبا يفكنو أف يؤثر يب ينجتماعية، كالثاالادية كاؼبكمطالبة ا
ذا  يناثكاف التعليم كالتدريب على النوع كشخصيتو. كإذا  فكاره أب

كالتدريب على النوع رحلة الثانوية، فإذا التعليم ؼبا يفأمهية خاصة 

                                                           
لترقية القدرة الطالبات فعالية استعماع الوسيلة السمعية ريتا زىرا،  ّْ

 ص:( َُِٗ، )بندا أتشيو، جامعة اإلسبلمية اغبكومية الرانَتم على مهارة الكالم
ُِ-ُّ 
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فيما  ىلك ألاـ اىتمالاب يى ظً وبيٍ ب أف هب الوظيفي َتكؿ كىو التعبألا
 ّٓ.قبل ذلك من مراحل

  

                                                           
، )القاىرة، دار الفكر تدريس فنون اللغة العربيةعلي أضبد مدكور،  ّٓ

 َُٓ ص:ـ( َُِٖالعريب، 



 

ْٔ 

 الفصل الثالث

 يإجراءات البحث الحقل

 منهج البحث - أ
يػة التػي نبأليلمس ا كبع لتطور العلـو يستطيع أتتؼباإف 

ئمتػو بلم ىذا التطور، كيرجع ذلك إىل يف رتباطينهج االؼباحتلهػا ا
يصػف الظواىر  نهجؼبف ىػذا األجتماعية، اللدراسػة الظػواىر ا

عليهػا  ػلي صَّ حى تى يػى  يتت الانؿ البيابلموضوعيا من خ ارتباطا
. كقد ارتبطت نشأة لعلميستخداـ أدكات كتقنيػات البحث ااب

فرنسا  بكرة يفؼبدراسات االجتماعيػة كبالا الستعراضبانهج ؼبىذا ا
 ّٔ.تحدةؼبت اايالالو  نثربولوجية يفألالدراسات ابكانكلرتا، ككذا 

على دراسة الظاىرة كػمػا توجػد  رتباطياالنهج ؼبكيعتمد ا
  ا أكعنها كيفيػ ربدقيقا، كيع ارتباطاكيهػتم بوصفها ، الواقع يف

يفػي يصػف الظاىرة كيوضح خصائصها، أما الك َتكميػا. فػالتعب

                                                           
، المنهج الصفي التحليلي في مجال البحث العلمييونس مليح،  ّٔ

 ِامعة ؿبمد اػبمس بالرباط( ص: )الرباط، جب
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رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة  ارتباطاالكمي فيعطيها  َتالتعب
 ّٕ.خرلألا أك درجة ارتباطها مع الظواىر اأك حجمهػ

و أسػلػوب مػن نػأب رتباطياالنهج ؼبكن تعريف ايبكما 
اىرة افية كدقيقة عن ظرتكػز عػلى معلومات كؼبأساليب التحليل ا

ات زمنية معلومػة كذلك من ًت ة أك فًت أك موضػوع مػحػدد عػبػر فػ
يها بطريقة موضػوعية صػوؿ عػلى نتائج عمليػة تػم تفسر غبأجل ا

و نأبعطيات الفعلية للظاىرة، كىناؾ من يعرفو ؼبتنسجم مع ا
ؿ منهجية علمية بلػراد دراستو من خؼبوضػوع اؼب"طريقة لوصػف ا

توصل إليها على أشكاؿ يتم ال يتير النتائج الة كتصو صحيح
ف آخػر للمنهج . كىناؾ تعريػكن تفسريها"يبة رب رقميػة مع

لية عرفة الدقيقة كالتفصيؼبا اكلة الوصػوؿ إىلؿبكىػو " رتباطياال
 ؽ  دى م أفضل كأى فه ، للوصوؿ إىللعناصر مشكلة أك ظاىرة قائمة

                                                           
، )القاىرة، تقنيات ومناهج البحث العلمياؼبشوخي ؿبمد سليماف،  ّٕ

 ْٓ( ص: ََِِدار الفكر العريب، 
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بُت  أّة اصػبلية استقبؼبجراءات اإلأك كضع السياسات كا
 ّٖ".الشيئُت

 البحثى  و الباحثي م فيرً هبيٍ كاف الذم ؼبموقع البحث ىو ا
أما عن موقع ىذا البحث . زمةبلت الاناللحصوؿ على البي

 .باؼبعهد العصرم دار العلـو دي قى عى نػٍ ؼباي 

 

 مع والعينةجتالم -ب

 )ؾبموعة( سكاين (ُ
ين فراد الذألىم عدد من ا موعةآّ، فإف الباحثسب حب

 يتوضوعات الؼبيع اصبقل أك ألكاحدة على اكة ًت ة مشظبلديهم 
 ب فئةبلىذه الدراسة من ط يف موعةآّ تكان ّٗا.هى تػي اسى رى دً  ادي رى تػي 

                                                           
 مناهج البحث العلمي، تطبيقات ادارية اقتصاديةالرفاعي أضبد،  ّٖ

 ُِِ( ص: ُٖٗٗ)عماف، دار كائل النشر 
39 Hadi.S, metode Researc. (Yogyakarta, Andi Offset, 2000)  

hlm. 35 
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ا دب َِِِ/َُِِالعاـ الدراسي  يف باؼبعهد العصرم دار العلـو
 .عالية مدرسةو  طالب ّٖٓ يصل إىل

 العينة (ِ
عدد السكاف  َْ.ُتحوثبؼبا موعةآّالعينة جزء أك فبثل 

ت البحثية انع البياصبعند إجراء فعاؿ كمضيعة للوقت  َت غَتالكب
 الدراسة،ىذه  يع السكاف يفصب ُتعلى السكاف. لذلك، من ب

ليكونوا  جموعةلمل ُتاعتبارىم فبثل متء الذين الاعتبار بعض ىؤ  مت
  ُْ.البحث عينةى 

فمن  ،ََُوضوع أقل من ؼبكقاؿ أريكوكنتو إنو إذا كاف ا
إذا  اث سكانية. حبأشكل  خذ كل شيء، لذلك يفأتفضل أف ألا

 َِأك  ُ٘ٓ - ٘ َُ ُتو ما بذبا، فيمكن اَت وضوع كبؼبكاف ا
طالبا، مع  ّٖٓ إىل موعةآّ. بلغ عدد ِْ٘ أك أكثرِٓ ،٘

                                                           
40 Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

(Jakarta, Rineka Cipta, 1998) hlm.117 
41  Mustofa Rifki, Pengaruh Rasa Percaya Diri Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa (Malang, UIN Malang, 2008) hlm.50 
42 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik”, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006) hlm.134 
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يث تكوف العينة حبطالبا.  ّٖٓمن  ُ٘ٓث حبعينات 
ياء شأبطالبا. فيما يتعلق  ُٔعدد ىذه الدراسات  ستخدمة يفؼبا

ت، يتم ابساغبا القدرة كالوقت كالطاقة كالتكاليف كلتسهيل يف
 ربف الباحث يعتأل، مدرسة العاليةب بلط إجراء البحث فقط يف

 ّْ.ثيةحبت انجابة على استبيائلل اؼبدرسة العاليةالطبقة 

 عشوائيةن  الة يستخدـ الباحث عينةن غبىذه ا يف
(Probability Sampling)  نات خذ العيألكىي طريقة أك تقنية

ديد عناصر العينة. رب حتماؿ يفالا ةى دى اعً قى  ستخدـ التقنيةي حيث تي 
ليكوف  موعةآّعنصر من توفر ىذه التقنية فرصة متساكية لكل 

توم وبإذا كاف عدد السكاف  اؼبثاؿ،. على سبيل (مثاؿ)عينة 
سيتم أخذ  يتمن السكاف بينما العينة ال اعنصر  ّٖٓعلى 

فإف كل عنصر من ىذه العناصر لديو ، َٔعينات منها ىي 
 ْْ.ليتم اختياره كعينة ّٖٓ/َٔاحتماؿ 

                                                           
43 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian..., hlm.120 
44  http://penerbitdeepublish.com/teknik-pengambilan-sampel/ 

Salma, Teknik Pengambilan Sampel :, 31 Mei 2021. Tanggal Masuk 07 

November 2021 

http://penerbitdeepublish.com/teknik-pengambilan-sampel/
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 أدواة البحث  -ج
ا ّٔمع ذب يتأدكات البحث ىي الوسائل البراد ؼبكا

 ْٓاختبار فركضة. جابة أسئلة البحث أكإلزمة بلعلومات الؼبا
ىذه خطة البحث  استخدمها الباحث يف يتأدكاة البحث ال

 .ستبيافإلالعلمي ىي ا

ىي Questioner) : ليزيةقبإلاب(بياف ستاالستبانة أك اال
سئلة كغريها األموعة من ؾبأحد أدكات البحث، كىي تتكوف من 

علومات من ؼبميع اذبعلومات كذلك من أجل ؼبمن أكجو طلب ا
الغالب  ت تكوف يفانستباالشخاص موضع البحث، كمع أف األا

تميز كت ْٔ.تابئلجالحصائي إلأجل التحليل ا مصممة من
 الك  ةً فى لً كٍ ا قليلة التى هناقي أدكات البحث بكو بعن ت انستباالا

                                                           
تحليل األخطاء في كتابة الهمزة الوصل والقطع لدي أرامينا،  ْٓ

)بندا أتشيو، جامعة اإلسبلمية اغبكومية الرانَتم( ص:  الطلبة بمعهد علوم الدين
ٗٗ 

46 Gaulth,RH (1907), A History Of The Questionnarie Method 

Of Research I Psychology, 14 (3) : 366-383 
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هود الذم يتطلبو ّٓن يطرح السؤاؿ نفس القدر من اتتطلب فب
اتف، كغالبا ما يكوف ؽبؿ ابلالبحث لفظيا أك من خبالقياـ 

ميع ذبعل من السهل هبددة بشكل ؿبت قياسية ابستبانة إجابلل
 .ت كتنظيمهاانالبيا

 يف ىذه الدراسة، استخدـ الباحث مقياس ليكرت
(Scale Likert)  من الفهم  كاستبياف إلجابات اؼبستجيبُت. قليبل

ستخدـ لقياس اؼبواقف كاآلراء. ؼبقياس ليكرت ىو مقياس حبث يي 
ف إكماؿ االستبيانات البلزمة و اؼبستجيب بى يف مقياس ليكرت، طيلً 

إىل األسئلة أك  اري شى ما يي  لئلشارة إىل موافقتهم على األسئلة. عادة
يقوؿ  ْٕ.ات البحثَتّْ غى تػى العبارات اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة دبي 

أف مقياس ليكرت يستخدـ لقياس اؼبواقف  Sugiono سوجيونو
كاآلراء كتصورات األفراد أك آّموعات اؼبتعلقة بالظواىر 

 .االجتماعية اليت ىي موضوع البحث

                                                           
47  https://accounting.binus.ac.id/2021/08/13/memahami-skala-

likert-dalam-penelitian-ilmiah/, Articles, Memahami skala Likert Dalam 

Penelitian Ilmiah, 13 Agustus 2021, diakses pada tanggal 06 Juli 2022 

https://accounting.binus.ac.id/2021/08/13/memahami-skala-likert-dalam-penelitian-ilmiah/
https://accounting.binus.ac.id/2021/08/13/memahami-skala-likert-dalam-penelitian-ilmiah/
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 6-3الجدول 
 بداجل االستبياف جدكؿ تعميم األسئلة

 تعميم األسئلة مؤشرات الرقم
 ٓ، ْ، ّ، ِ، ُ: أسئلة ٓ الطموح ُ

 االستقبللية ِ
 َُ، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ: أسئلة ٔ
،ُُ 

 التفاؤؿ ّ
، ُٓ، ُْ، ُّ، ُِ: أسئلة ٔ

ُٔ ،ُٕ 

 التسامح ْ
، ُِ، َِ، ُٗ، ُٖ: أسئلة ٕ

ِِ ،ِّ ،ِْ 
 

 تانمع البياجطريقة  -د
يع صبمع عبستخدمة ؼبالطريقة ات ىي انع البياصبطريقة 

 ب. سيتمبلمن قبل الط قان  ملؤىا مسبمت يتستبياف الالت اانبيا
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كتملة كآخرىا يستخلص ؼبستبياف االا تانصياغة بيا احقال
 .النتائج

ساسي لبناء البحث ألصدر اؼبت اانعلومات كالبياؼبثل اسب
 يتختلفة كالؼبمن مصادرىا امعها، جبيقـو الباحث  يتلالعلمي، كا

طوطات ـبوضوع البحث، أك دبمتعلقة  اثن اأىحٍبى أك  ،قد تكوف كتبا
صوؿ غبكن ايبكتوبة، ك ؼبكتوبة كغرم اؼبصادر اؼبمن اىا َت أك غ

لفة كمتنوعة تـبت عن طريق اتباع طرؽ انعلومات كالبياؼبعلى ا
 ْٖ.دؼ منوؽبحسب طبيعة البحث كا

 

 

 

 
                                                           

 ُْأدكات الدراسة كأنبتها يف البحث العلمي،  (weefaak)كيفاؾ ْٖ
-يف-كأنبتها-الدراسة-/أدكاتhttp://wefaak.comمتاح على  َُِٖيوليو 
  َُِِ/  ُُ/ َٖتاريخ الدخوؿ  العمي/-البحث

http://wefaak.com/أدوات-الدراسة-وأهمتها-في-البحث-العمي/
http://wefaak.com/أدوات-الدراسة-وأهمتها-في-البحث-العمي/
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 تانالبيا تحليلطريقة  -و

 تاليل البياانربمفهـو  (ُ
ستخداـ ابت انت ىو عملية تقييم البياانليل البيارب

ساعدة ؼبفيدة كاؼبعلومات اؼبكتشاؼ اال ليلية كإحصائية ربأدكات 
ليل ربىناؾ العديد من أساليب  .اختاذ القرارات التجارية يف

ليلها كتطوير ربت ك انذلك البحث عن البيا ا يفدبت انالبيا
 .تانعماؿ كتصور البياألا

 رسالةىذه  سيستخدمها الباحث يف يتكأما طريقة ال
  .SPSS حصائيإلامج التحليل انىي بر  يةالعلم يةالبحث

 Social for) اختصارحصائي ىو إلامج التحليل انيعد بر 

Package Statistical Sciences،) ـز غبابامج نىذا الرب ٍتكيع
ثابة عدد من دبىو  SPSS جتماعية، إف برامبجالحصائية كاإلا
بدكرىا أف تقـو  يتسابية الشاملة كالغبت اانا البياسيم الـز ك غبا

 ستخدامها يفالختلفة ؼبأنواعها اب لةدخؼبات انبتحليل البيا
ية. حيث يستطيع ت رقمانتتضمن بيا يتحباث العلمية الألا
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ت انيع البياصبأف يقـو بقراءة ب SPSS حصائيالبرامبج التحليل ا
ل اخراج النتائج من أج يقـو بتحليلها يلالتابات ك فى ملى لى ختلف ادب

 حصائيالامج التحليل ارنا. إف بؽبحصائي الككذلك التقرير ا
SPSS  ت، كتعديل انإدخاؿ البيابأف يقـو بيسمح للمستخدـ

 ستخداـاب جديدة تانبيا سيما الت على شكل متغريات ك انبياال
 ْٗ.تالعادؼبا

 

 SPSSمع  Spearman’sاختبار معامل ارتباط  (ِ
حث يثبت االرتباط لتحديد كما ىو معلـو أف الب

مستول العبلقة بُت اؼبتغَتات يف الدراسة. يبكن إجراء اختبار 
، كىذا يعتمد على نوع البيانات طرؽو  ةى دى عٍ العبلقة أك االرتباط بػي 

 :َٓاؼبستخدمة، مثل

                                                           
، متاح على SPSS اؼبنارة، البيانات اإلحصائية ككيفية دخاؽبا يف ْٗ

http://manaraa.com/post /2889 َٕوؿ ، تاريخ الدخ  /ُُ  /َُِِ 
50  https://www.konsistensi.com/2015/02/uji-koefisien-korelasi-

spearman-dengan.html, Sahid Soharjo, “Uji Koefisien Korelasi 

http://manaraa.com/post/2889
http://manaraa.com/post/2889
https://www.konsistensi.com/2015/02/uji-koefisien-korelasi-spearman-dengan.html
https://www.konsistensi.com/2015/02/uji-koefisien-korelasi-spearman-dengan.html
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ُ. correlation product moment  ىو معامل
، ككبلنبا ؽبما مستول yك xاالرتباط ؼبتغَتين 

 .rasio أك النسبة interval قياس الفًتة
للقياس  Spearman يستخدـ معامل ارتباط .ِ

 اإلحصائي للبيانات الًتتيبية غَت البارا
. سوؼ يقـو  (statistic non- parametrik)مًتية

بًتتيب بيانات البحث يف  spearmanارتباط 
 البداية، مث اختبار االرتباط.

. فكيف ىذه األطركحة، أخذ الباحث بيانات حبث سبَتما
 شرح بسيط للمصطلحات أعبله.

 مًتية الًتتيبية غَت البارا (statistic non- parametrik). 
ييعرَّؼ االختبار غَت اؼبعيارم على أنو اختبار فرضية ال 
يعتمد على االفًتاضات األساسية أك ال يتطلب أف ييشار 
إىل توزيع السكاف دبعلمات معينة. يعتمد ىذا االختبار 

                                                                                                                      
Spearman Dengan SPSS Lengkap”, 6 Mei 2015, diakses pada tanggal 

19 Juni 2022. 
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الفرؽ يف اؼبتوسطات. لذلك، ييعرؼ بشكل أساسي على 
 ُٓ.أيضنا باسم االختبار اػبايل من التوزيع

  ة ًتتيبيالالبيانات(ordinal) 
البيانات الًتتيبية ىي البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها عن 
طريق. بشكل عاـ، مفهـو البيانات الًتتيبية ىو نوع من 
بيانات البحث اليت يتم تشكيلها بشكل قاطع بًتتيب 

ُت، حيث يتم سرد متغَتات البحث اؼبختلفة يف ىذه مع
 ِٓالبيانات الًتتيبية بالتسلسل.

 تفسَت اإلرتباط (ّ

، بعد معرفة قيمة االرتباط، هبب حصلت النتيجةكبعد 
كما يلي  .معرفة إىل أم مدل يوجد االرتباط بُت اؼبتغَتين

 اعبدكؿ:

                                                           
51 https://algorit.ma/blog/perbedaan-statistik-parametrik-dan-

non-parametrik-2022/, Algoritma, “Perbedaan Statistik Parametrik dan 

Non-parametrik”, 4 Maret 2022, diakses pada tanggal 19 Juni 2022. 
52 https://penerbitdeepublish.com/data-ordinal/, Salmaa, “Data 

Ordinal:Pengertian, Fungsi, Ciri-ciri, dan Contohnya”, 8 Maret 2022, 

diakses pada tanggal 19 Juni 2022. 

https://algorit.ma/blog/perbedaan-statistik-parametrik-dan-non-parametrik-2022/
https://algorit.ma/blog/perbedaan-statistik-parametrik-dan-non-parametrik-2022/
https://penerbitdeepublish.com/data-ordinal/


ٓٗ 
 

 

 2-3الجدول 
 جدكؿ مستويات العبلقة بُت اؼبتغَتات

 اإلهبايب  rho السليب  rho النوع
 ٗ،َ ≤ rho ≥ -َ،ٗ ُ rho ُ- قوم جدا

 ٕ،َ ≤ rho ≥ -َ،ٕ َ،ٗ rho ٗ،َ- قوم
 ٓ،َ ≤ rho ≥ -َ،ٓ َ،ٕ rho ٕ،َ- متوسط
 ّ،َ ≤ rho ≥ -َ،ّ َ،ٓ rho ٓ،َ- ضعيف

 َ ≤ rho ≥ -َ َ،ّ rho ّ،َ- ضعيف جدا
 

 تفسَت رؤية اؼبفًتضات البيانات (ْ
من  األظباءم شرح تفسَت يف اختبار الفرضيات، يت

كالذم وبدد التفسَت  مسبقنا،ربليلها  تاليت سب اإلحصاءات
 ّٓ.القرارات يف البحث الذم يتم إجراؤه بناءن على البحث

                                                           
53  https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas-

spearman.html, Anwar Hidayat, Uji Heteroskedastisitas Spearman Rho, 

19 Februari 2013, diakses pada tanggal 06 Juli 2022 

https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas-spearman.html
https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas-spearman.html
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 :Spearmanأساس ازباذ القرارات يف اختبار 

 Ha يبكن القوؿ إف   >َٓ،َإذا كانت قيمة التوقيع.  -ُ
 مرفوض Hoمقبوؿ 

 Ha يبكن القوؿ إف  <َٓ،َإذا كانت قيمة التوقيع.  -ِ
 مقبوؿ Hoمرفوض 

بعد مقارنة نتائج اختبار االرتباط مع التفسَتات اؼبذكورة 
أعبله يبكن للباحث أف يستنتج ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بُت 
ثقة الطبلب بالنفس كفبارسة اللغة العربية أك عدـ كجود عبلقة 

 .األمر ذاهبب على الباحث االنتباه إىل ى لذلك،بُت اؼبتغَتين. 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاتها

اؼبناقشة يف الفصل التايل يف ىذه الرسالة ىي نتيجة  
البحث ككيف يقـو الباحث بتحليل البيانات اليت حصل عليها 

إجراء حبثو  مت و أنو الباحثتعونكبفضل من اهلل كدب يف اؼبيداف.
 .ة لتحليلهايَّ ثً كحصل على بيانات حبىٍ 

 

 البيانات ضعر   - أ
 البياناتأداة اعبمع  -ُ
كؿ ما هبب كصفو يف البحث ىو األداة اليت األ

يستخدمها الباحث يف البحث. اآلف يف ىذه اغبالة يستخدـ 
أك استبياف عبمع  استبانةباستخداـ البيانات الباحث أداة اعبمع 

 ِْسؤاالن، منها  ّٔاألصوات أك اآلراء. كتضمن االستبياف 
ا احتوت على أسئلة الثقة بالنفس، كتتألف من سؤاالن، أربعة منه

 كاالستقبللية ،Ambition)) عدة فئات ىي: الطموح
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(Independence)، كالتفاؤؿ (Optimism)، كالتسامح 
(Tolerance) .ُِ اؼبتبقية ىي ثقة الطبلب يف فبارسة اللغة  سؤاال

 .مرفقة )شكل االستبياف كعداجو( ىذه الوثيقة العربية.
 

تبياف أسئلة متنوعة حوؿ موضوع الدراسة كيضم االس 
كيف  ْٓكىي األسئلة اؼبفتوحة، األسئلة اؼبغلقة، األسئلة اؼبختلطة.

اؼبقاييس  على أخذ األسئلة اؼبغلقةىذا النوع اعتمد الباحث 
فبيزاهتا سهولة اإلجابة  ألف من أحد طريقة من األسئلة اؼبغلقة()

صياغة اإلجابة عنها من دكف اغباجة إىل التفكَت يف طريقة 
كالتعبَت عنها: حيث يقتصر األمر على كضع إشارة عند اإلجابة 

 ٓٓاؼبناسبة.

                                                           
من أعضاء ىيئة التدريس كلية اآلداب كالعلـو لببة متخصصة  54

، )جده: مركز والكتابة العلميةمبادئ البحث ، جامعة اؼبلك عبد العزيز اإلنسانية
 ٗٗ(، ص. قَُْْالنشر العلمي جامعة اؼبلك عبد العزيز، 

من أعضاء ىيئة التدريس كلية اآلداب كالعلـو لببة متخصصة  ٓٓ
 َُُ، ص. ...مبادئ البحثاإلنسانية جامعة اؼبلك عبد العزيز، 
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 اياختيار  سؤاال ّٔ، ىناؾ الذم قد سبقيف االستبياف  
ىناؾ يوجد ، ّٔ. من بُت األسئلة ةتعدداالجبابة اؼب اختيار من
اإلهبايب ٍُتً )السؤالى  كبُتسؤاالن سلبينا.  ُِسؤاالن إهبابينا ك ِْ

فهما يف اختبار الثقة بالنفس كاختبار فبارسة اللغة  ،(السليبك 
 .العربية

 آّموعة كالعينة -ِ
 حبىٍثىوي أجرل الباحث  َُِِديسمرب  ٗكاغبمد هلل يف 

 ُٔ ة منالباحث ؾبموع عى كحصل على البيانات اؼبطلوبة. صبىى 
 ذى خً مت أي  .ابن يّْ جى تى سٍ مي  َّك ةن بى يّْ جى تى سٍ مي  ُّمشاركنا، يتألفوف من 

فصل ك  ةعاليال فصل السنة األكىلمن  ُٔف البالغ عددىم و اؼببحوث
 ذكور. فصبلف منناث ك من اإل ف، فصبلةعاليال السنة الثانية

طالبنا، لتسهيل أخذ الباحث  ّٖٓإصبايل عدد الطبلب 
عينة من  ُٔ٘ من السكاف اغباليُت. ُٓللعينات، أخذ الباحث 
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العينات فقد مت  ذً خٍ ٘. كمن حيث أى ْٖ.ُٓا بلغت عن مُّ ذبىى  ّٖٓ
 ها يف الفصل السابق كربديدان يف الفصل الثالث.شرحي 

 
 6-4الجدول 

 عدد الطالب )المجموعة والعينة(

 ؾبموعة:
طبلب يف 

باؼبعهد اؼبدرسة 
دار  العصرم

 ّٖٓالعلـو )
 طالبا(

 ُٔالعينة: 
 طالبا

 طالب

فصل األكؿ: 
ُٓ 

فصل الثاين: 
ُٓ 

 طالبة

فصل األكؿ: 
ُٓ 

صل الثاين: ف
ُٔ 
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صل الباحث على بيانات البحث من وببعد أف 
ؼبعاعبة  يهدؼلخص الباحث صبيع القيم. ىذا ياؼببحوثُت، 

 البيانات يف اؼبستقبل.

 نتيجة البيانات -ّ
ىنا يعرض الباحث البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها كمت 

 و: كفيما يلي بيانات  ذبميعها.
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 2-4الجدول 
 الطالب بأنفسهم(ثقة )نتيجة  نتيجة البيانات

 

 

 

 

 

  

 
 الوصف: 

 : عدد الطالب الصندوق األرجوان 
 : عدد السؤال الصندوق األخضر 
 : نتيجة والنسبة المؤية الصندوق األحمر 
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 3-4الجدول 
 (ممارسة الكالم  نتيجة البيانات )نتيجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖٔ 
 

 

 

 الوصف: 
 : عدد السؤال صفرالصندوق األ 
 : عدد نتيجة والنسبة المؤية حمرالصندوق األ 

  

 اتهاشتحليل البيانات ومناق - ب
الباحث عدد الدرجات اليت  شرح، سيالةيف ىذه اغب

 لئلجابات اليت مؤلكىا، كهبمع فى وٍ بػي يٍ جً تى مسٍ حصل عليها الي 
عدد اؼبستجيبُت كفقنا لنتائج االختبار اليت مت اغبصوؿ  الباحث

مدل قوة تفسَتنا اىل أم عطي كيي ة، يى وً مئى الي  ةعطي النسبتي عليها، ك 
 كما يلي بياهنا:  .كمستول فبارستهم ثقتهم

 بيانات الثقة بالنفسحصيل  -ُ
 SPSS قاـ الباحث بتحليل البيانات اؼبوجودة يف برنامج

مع البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها. البيانات يف شكل بيانات 
ت الثقة يف الثقة بالنفس كبيانات اؼبمارسة العربية. مت ربليل بيانا
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البيانات ) كما يلي اعبدكؿ. (frecuency) جدكؿ الًتدد
 :الكاملة(

 4-4الجدول 
 )من نتيجة ثقة بالنفس( البيانات الكاملة

التفس
 ير

اعتم
 دؿ

S

D 

عنصور  االجوبة
 السؤاؿ

ST رقم

S 
TS N S SS 

 3،3 متوسطة
1،2
6 

ٔ 
ٗ،ٖ
% 

 ُُ 
ُٖ،َ

% 

ُِ 
ُٗ،

ٕ% 

َِ 
ِّ.ٖ

% 

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

أنا جاد يف 
أداء 

الواجبات 
من مدرس 
 اللغة العربية

 

 ُس

 3،5 متوسطة
1،0
7 

ُ 
ُ،ٔ
% 

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

ُٓ 
ِْ،

ٔ% 

ُِ 
ّْ،ْ

% 

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

أحاكؿ أف 
أكوف 

األفضل يف 
دركس اللغة 

 العربية

ِس  

 3.3 متوسطة
1،2
0 

ِ 
ّ،ّ
% 

ُٓ 
ِْ،ٔ

% 

ُٔ 
ِٔ،

ِ% 

ُّ 
ُِ،ّ

% 

ُٓ 
ِْ،ٔ

% 

أىدؼ إىل 
إهناء  ّس  
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يت اللغة كاجبا
العربية يف 
 ددالوقت احمل

 3،4 متوسطة
1،3
3 

ٕ 
ُُ،ٓ

% 

َُ 
ُٔ،ْ

% 

َُ 
ُٔ،

ْ% 

ُٗ 
ُّ،ُ

% 

ُٓ 
ِْ،ٔ

% 

أف  أحاكؿ
 ٓأكوف من 

يف أفضل 
مواد اللغة 

 العربية

 ْس

 3،2 متوسطة
0،0
9 

 
ُٕ 

ِٕ،ٗ
% 

ُُ 
ُٖ،

َ%  

ِّ 
ِٓ،ٓ

% 

ُ 
ُ،ٔ
% 

أىدؼ إىل 
صبح أف أي 

عربينا  منظمان 
 يف اؼبنظمة

 اؼبعهدية

 ٓس

 3،1 متوسطة
1،0
5 

ْ 
ٔ،ٔ
% 

ُٔ 
ِٔ،ِ

% 

ٕ 
ُُ،

ٓ%  

ّّ 
ْٓ،ُ

% 

ُ 
ُ،ٔ
% 

حفظت 
اؼبفردات 

العربية دكف 
يأمرين أف 

 أحده 

 ٔس

 3،3 متوسطة
0،0
7 

ُ 
ُ،ٔ
% 

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

ُِ 
ُٗ،

ٕ%  

ّٓ 
ٕٓ،ْ

% 

ُ 
ُ،ٔ
% 

أحاكؿ القياـ 
 واجبايتب

اللغة العربية 
بشكل 
 مستقل

 ٕس

 3،5 متوسطة
1،0
0 

يف  تي شٍ شى غى  ُ ٗ ُِ ُْ ُٔ  ٖس



ُٕ 
 

 

ِٔ،ِ
% 

ِّ،َ
% 

ّْ،
ْ%  

ُْ،ٖ
% 

ُ،ٔ
% 

لغة امتحاف ال
العربية يف 

 اؼبدرسة

 3،4 متوسطة
1،2
9 

ُٔ 
ِٔ،ِ

% 

ُٖ 
ِٗ،ٓ

% 

ُِ 
ُٗ،

ٕ%  

ٗ 
ُْ،ٖ

% 

ٔ 
ٗ،ٖ
% 

أقـو بتقليد 
 كاجب
عند  يصديق

تكليفو اللغة 
 العربية

 ٗس

 3،5 متوسطة
1،2
1 

ُٔ 
ِٔ،ِ

% 

ِِ 
ّٔ،ُ

% 

ٖ 
ُّ،

ُ%  

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

ّ 
ْ،ٗ
% 

أشتكي عند 
القياـ 

اللغة واجب ب
 العربية

س
َُ 

 3،4 متوسطة
1،2
7 

ْ 
ٔ،ٔ

% 

ُْ 
ِّ،َ

% 

ٗ 
ُْ،

ٖ%  

ُٗ 
ُّ،ُ

% 

ُٓ 
ِْ،ٔ

% 

أستخدـ 
مصركؼ 

اعبيب لشراء 
الكتب 

لدعم تعلم 
 اللغة العربية

س
ُُ 

 3،1 متوسطة
1،1
6 

ُ 
ُ،ٔ
% 

ّّ 
ْٓ،ُ

% 

ٗ 
ُْ،

ٖ%  

ُْ 
ِّ،َ

% 

ْ 
ٔ،ٔ
% 

أعتقد أف 
تعلم اللغة 

العربية 
 صعب

س
ُِ 

 3،1 متوسطة
1،0
3 

ٕ 
ُُ،ٓ

ٔ 
ٗ،ٖ

ُٗ 
ُّ،

ِٖ 
ْٓ،ٗ

ُ 
ُ،ٔ

د أنا متأك
من أنٍت  س
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% % ُ% أستطيع  % % 
التحدث 

باللغة العربية 
 بنشاط

ُّ 

 3،2 متوسطة
1،0
3 

ٔ 
ٗ،ٖ
% 

ٕ 
ُُ،ٓ

% 

ُٖ 
ِٗ،

ٓ%  

ِٖ 
ْٓ،ٗ

% 

ِ 
ّ،ّ
% 

لست 
خائفا من  

كل دركس 
 اللغة العربية

س
ُْ 

 3،5 متوسطة
1،2
3 

ٓ 
ٖ،ِ
% 

ٕ 
ُُ،ٓ

% 

ُٕ 
ِٕ،

ٗ%  

ُٔ 
ِٔ،ِ

% 

ُٔ 
ِٔ،ِ

% 

أنا كاثق من 
القياـ 

اللغة  واجبب
 العربية

س
ُٓ 

3،1 متوسطة  
1،0
5 

ُ 
ُ،ٔ
% 

َّ 
ْٗ،ِ

% 

ُٔ 
ِٔ،

ِ%  

ٕ 
ُُ،ٓ 

ٕ 
ُُ،ٓ 

لست 
ا من  متأكدن

أنٍت أستطيع 
فهم كل 

دركس اللغة 
 العربية

س
ُٔ 

 3،0 متوسطة
0،9
0 

ٕ 
ُُ،ٓ

% 

ٔ 
ٗ،ٖ
% 

ِٕ 
ْْ،

ّ%  

َِ 
ِّ،ٖ

% 

ُ 
ُ،ٔ
% 

أنا قادر على 
إكماؿ 
اللغة  كاجب

العربية دكف 
مساعدة 
 اآلخرين

س
ُٕ 
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 3،1 متوسطة
1،1
7 

ِ 
ّ،ّ
% 

ّّ 
ْٓ،ُ

% 

ٗ 
ُْ،

ٖ%  

ٖ 
ُّ،ُ

% 

ٗ 
ُْ،ٖ

% 

يساعدين 
 األصدقاءي 

ا عند  دائمن
القياـ 

اللغة  واجبب
 العربية

 

س
ُٖ 

 2،0 متوسطة
0،9
3 

ِ 
ّ،ّ
% 

ِّ 
ّٕ،ٕ

% 

ُٗ 
ُّ،

ُ%  

ُٓ 
ِْ،ٔ

% 

ِ 
ّ،ّ
% 

ا  أنا دائمن
أساعد 

 األصدقاءى 
يف اؼبواد 

العربية عند 
طلب 

 اؼبساعدة
 

س
ُٗ 

 3،1 متوسطة
1،0
9 

ّ 
ْ،ٗ
% 

ُٖ 
ِٗ،ٓ

% 

ٖ 
ُّ،

ُ%  

ِٖ 
ْٓ،ٗ

% 

ْ 
ٔ،ٔ
% 

أشارؾ يف  
كل نشاط 

متعلق باللغة 
العربية يف 

 اؼبدرسة

س
َِ 

 3،5 متوسطة
1،2
0 

ّ 
ْ،ٗ
% 

َُ 
ُٔ،ْ

% 

ُْ 
ِّ،

َ%  

ُٕ 
ِٕ،ٗ

% 

ُٕ 
ِٕ،ٗ

% 

شاركت يف 
إعطاء 

اؼبفردات 
العربية 

س
ُِ 
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ألشقائي 
 الصغار

 

 3،5 متوسطة
1،3
4 

ٖ 
ُّ،ُ

% 

ٔ 
ٗ،ٖ
% 

ٗ 
ُْ،

ٖ%  

ُِ 
ّْ،ْ

% 

ُٕ 
ِٕ،ٗ

% 

أساعد 
اؼبعلمُت يف 

أنشطة قباح 
 اؼبدرسة

س
ِِ 

 3،4 متوسطة
1،3
2 

ُٖ 
ِٗ،ٓ

% 

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

ُٔ 
ِٔ،

ِ%  

ٗ 
ُْ،ٖ

% 

ٔ 
ٗ،ٖ
% 

ال أريد 
مشاركة 

معرفيت باللغة 
العربية مع 
 األصدقاء

س
ِّ 

 3،3 متوسطة
1،0
1 

ٓ 
ٖ،ِ
% 

ٕ 
ُُ،ٓ

% 

ُُ 
ُٖ،

َ%  

ّٔ 
ٓٗ،َ

% 

ِ 
ّ،ّ
% 

لقد ساعدت 
يف االستماع 

إىل حفظ 
اؼبفردات 

العربية من 
 األصدقاء

س
ِْ 

ةمتوسط   معدؿ الكاملي 3،3 
 

. )كاملي( بعد أف يتم ربليل صبيع البيانات بشكل مثايل
توجد عدة اختبلفات يف مستول الثقة بالنفس لدل الطبلب. 
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 ستجيبوفعرض الباحث بإهباز البيانات اليت حصل عليها اؼبيس
 :كإليكم التفسَتات

 5-4الجدول 
 )من نتيجة ثقة بالنفس( تفاصل الفئات

 نتيجة لاؼبستو  الرقم
عدد األسئلة 
 حصلت عليها

 َُ - ٖ -ِ ٓ،ّ مرتفعة ُ
 – ُٔ – ُّ – ُِ – ٔ ُ،ّ متوسطة ِ

ُٖ - َِ 

 ُٗ ٖ،ِ منخفضة ّ
 

، نعلم أف الذم قد سبقاستنادنا إىل اعبدكؿ اؼبوضح 
 الطبلب بأسئلة اؼبتعلقة العناصر عبميع اإلصبالية القيمةمتوسط 

 القوؿ يبكن كبالتايل،. توسطةاؼب الفئة يف القيمة ىذه. ّ.ّ ىو
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 جوانب يف جًدا مرتفًعا ليس بنفسو الطالب ثقة مستول إف
 .معينة

 عبلكة على ذلك، يعتمد التحليل على العناصر، كىناؾ
بالعناصر  العديد من العناصر اليت ىي األعلى مقارنةن توجد 

 بُت العناصر األخرل. مث نى دٍ األخرل. كىناؾ أيضنا عنصر األى 
أف سؤاؿ رقم  .ِ السؤاؿقة يف أعلى فئة موجود يف عنصر الث

 الثاين يقع يف اؼبستول ثقة بالنسف الطموح. 

 6-4الجدول 
 )من نتيجة ثقة بالنفس( فئة المرتفعة

 SD دؿاعتم التفسَت
 االجوبة

عنصور 
 رقم السؤاؿ

ST

S 
TS N S SS   

 1،07 3،5 متوسطة

ُ 
ُ،ٔ
% 

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

ُٓ 
ِْ،ٔ

% 

ُِ 
ّْ،ْ

% 

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

أحاكؿ أف 
أكوف 

األفضل 
يف دركس 

ِس  
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اللغة 
 العربية

الطبلب مع  تسابقيف ىذه اغبالة، ي إنويبكن القوؿ  
بعضهم البعض ليكونوا األفضل أك يرغبوف يف التنافس مع 

 كىذا يدؿ على اىتمامهم يف ثقة بالنفس. زمبلئهم.

 

 أف .َُك ٖ السؤاؿ، مث رتفعيال يزاؿ على العنصر اؼب
 كالعاشر يقع يف اؼبستول ثقة بالنفس االستقبليل. الثامن السؤاؿ

 7-4الجدول 
 )من نتيجة ثقة بالنفس( فئة المرتفعة

 SD دؿاعتم التفسَت

عنصور  االجوبة
 رقم السؤاؿ

STS TS N S SS 

 1،00 3،5 متوسطة

ُٔ 
ِٔ،ِ

% 

ُْ 
ِّ،َ

% 

ُِ 
ّْ،ْ

% 

ٗ 
ُْ،ٖ

% 

ُ 
ُ،ٔ
% 

يف  تي شٍ شى غى 
امتحاف اللغة 

العربية يف 
 سةاؼبدر 

 ٖس
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 1،21 3،5 متوسطة

ُٔ 
ِٔ،ِ

% 

ِِ 
ّٔ،ُ

% 

ٖ 
ُّ،ُ

% 

ُِ 
ُٗ،ٕ

% 

ّ 
ْ،ٗ
% 

أشتكي عند 
واجب القياـ ب

 اللغة العربية
 َُس

ىذه اغبالة تتصور أحواؿ الطبلب بالستقبليل. حيث إهنا 
بالصدؽ كاألمانة. كالوصف يف السؤاؿ  يقوموف بأداء اإلمتحاف

ة إلجراء كل العاشر أف الطبلب لديهم طموح كالقوة الداخلي
 الواجبات كالعمل اللغة العربية.

 

، حيث ُٗيف أدن فئة، كىي يف السؤاؿ  دخلنا كبعدو 
 لتسامحيف فئة الثقة بالنفس لالتاسع العشر يكوف السؤاؿ 

(Tolerance) مستول. نبلحظ أنو يف ىذه الفئة يظهر متوسط 
ا منخفضة الفئة كىذه. ٖ.ِ عند بنفسو الطالب ثقة  مقارنةن  جدن

 .األخرل بالفئات
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 8-4الجدول 
 )من نتيجة ثقة بالنفس( فئة المنخفضة

داعتم التفسَت
 SD ؿ

 رقم عنصور السؤاؿ االجوبة
ST

S 
TS N S SS   

 2،0 متوسطة
0،9
3 

ِ 
ّ،ّ
% 

ِّ 
ّٕ،ٕ

% 

ُٗ 
ُّ،ُ

% 

ُٓ 
ِْ،ٔ

% 

ِ 
ّ،ّ
% 

ا أساعد  أنا دائمن
يف اؼبواد  األصدقاءى 

العربية عند طلب 
 اؼبساعدة

 

س
ُٗ 

تنتج أنو، يف ىذه اغبالة من اؼبمكن أف يرغب الطبلب يس
  .كتركوا اليمتىسىاؿًبًٍُتى من الطلبة يف أف يكونوا األفضل يف فصوؽبم

 مٍ هي سى افى نى كيبكن تفسَت ذلك أيضنا أف الطبلب ال يريدكف أف يػي 
 ، خاصة يف اؼبواد العربية. لذلك، فإف الطبلب ليسوا غَتى أحده 

 ق دبساعدة أصدقائهم اآلخرين.مبالُت للغاية فيما يتعل
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 ٔٓكأما تفسَت نتيجة التحليل ييٍستىٍخدىميها كالتايل: 

 9-4الجدول 
 منفسهأثقة الطالب ب مستوىجدول 

 القيمة اإلصبالية األنصف
 5،0 – 3،67 مرتفعة

 3،66 – 2،34 متوسطة

 2،33 – 1،0 منخفضة

 

 الكبلـ دراسة نتيجةبيانت  -ِ
. ََُ=  َٔللطبلب ىو اغبد األقصى لدرجة التعلم 

سؤاالن كاغبد األقصى للدرجة لكل  ُِألف األسئلة تتكوف من 
 .ٓسؤاؿ ىو 
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 ةيَّ الِ ثَ صيغة حساب العدد المِ 

 
شرح الدرجات اليت مت اغبصوؿ يكيف اعبدكؿ التايل س

 عليها مع عدد الطبلب الذين حصلوا على ىذه الدرجات.

  

 61-4الجدول 
 ةيَّ الِ ثَ صيغة حساب العدد المِ 

عدد الطبلب حصوؿ  نتيجة التعلم رقم
 عليها

 ًنٍسبىة ًمثىوًيَّة )%(

ُ ّْ  /ََُ ّ ْ،ٗ% 
ِ ْٓ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
ّ ْٕ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
ْ ْٖ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
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ٓ َٓ  /ََُ ِ ّ،ّ% 
ٔ ّٓ  /ََُ ّ ْ،ٗ% 
ٕ ٓٓ  /ََُ ْ ٔ،ٔ% 
ٖ ٕٓ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
ٗ َٔ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 

َُ ِٔ  /ََُ ِ ّ،ّ% 
ُُ ّٔ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
ُِ ٔٓ  /ََُ ِ ّ،ّ% 
ُّ ٕٔ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
ُْ ٖٔ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
ُٓ َٕ  /ََُ ِ ّ،ّ% 
ُٔ ِٕ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
ُٕ ّٕ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
ُٖ ٕٓ  /ََُ ِ ّ،ّ% 
ُٗ ٕٕ  /ََُ ُ ُ،ٔ% 
َِ ٕٖ  /ََُ َّ ْٗ،ِ% 

 %ََُ طالبا ُٔ ؾبموع
 ََُ/  ّْ،ٖٔ  (mean)معتادؿ نتيجة 
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حصل  اعليها أهن الطلبةي  تٍ عيًلمى من النتيجة اليت حصل 
. كىذا ََُ/ٖٕطالبا على الدراجات اؼبرتفعة فهي درجة  َّ
عدد الكبَت للغاية مع عدد الطبلب الباقية الذين وبصلوف % َٓ

كىذا يدؿ أف فبارسة كبلـ أقل الدرجات مع عدد القليل. 
 الطبلب جيدة جدا للغاية. 

 

مع فبارسة  الثقة بالنفس رتباطابيانات  ربليل -ّ
 الكبلـ

بعد ربليل مدل الثقة بالنفس لدل الطبلب كمستول 
للغة العربية يتم اختبار العبلقة أك االرتباط بُت افبارسة الطبلب 

. كىا ىي البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها بعد ربليل نً يٍ َتى غى ؼبتػى اي 
 :نً يٍ رى يػّْ غى ؼبتػى اي 
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 66-4الجدول 
 مع ممارسة الكالم لنفسالثقة باعالقة 

Spearman’s rho 
متعادؿ ثقة 

 بالنفس
y1 

متعادؿ ثقة 
 بالنفس

Coreelation 
coefficient 
Sig. (2-tailed) 
n 

6،111 
، 

66 

1،672 
1،111 

66 

y1 Coreelation 
coefficient 
Sig. (2-tailed) 
n 

1،672 
1،111 

66 

6،111 
، 

66 

 

ضهرٍت نتيجة  نً يٍ رى يػّْ غى متػى بعد أف قاـ الباحث بتحليل كل الي  
بأنو عدد ارتباط بُت اليمتػىغىيػّْرىٍيًن  Spearman’s rho التحليل

كىذا األمر يقع يف مستول متوسط. كتفسَت ّٔا يسكن  ِٕٔ،َ
يف  تويبكننا مبلحظ . كتفصيل تفسَتىآ،َ ≤ rho ٕ،َبُت 

 .ُِ-ْاعبدكؿ 
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 62-4الجدول 
 جدكؿ مستويات العبلقة بُت اؼبتغَتات

 اإلهبايب  rho السليب  rho النوع
 ٗ،َ ≤ rho ≥ -َ،ٗ ُ rho ُ- قوم جدا

- ≤ rho ٗ،َ- قوم
َ،ٕ 

َ،ٗ rho ≥ َ،ٕ 

- ≤ rho ٕ،َ- متوسط
َ،ٓ 

َ،ٕ rho ≥ َ،ٓ 

- ≤ rho ٓ،َ- ضعيف
َ،ّ 

َ،ٓ rho ≥ َ،ّ 

ضعيف 
 جدا

-َ،ّ rho ≥ -َ َ،ّ rho ≥ َ 
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 تحقيق الفروض -ج

  فهي:حث بأما الفركض ؽبذا ال
(Ha)  :)عبلقة بُت ثقة الطبلب بأنفسهم التوجد )فرض البديل

. كفبارسة الكبلـ  يف اؼبعهد العصرم دار العلـو

(H0)  عبلقة بُت ثقة الطبلب التوجد ال : (م)فرض الصفر
. بأنفسهم كفبارسة الكبلـ  يف اؼبعهد العصرم دار العلـو

 

ات كنبا بيانات متغَت البيانعد أف قاـ الباحث بتحليل ب
(، مث yكبيانات متغَت فبارسة اللغة العربية )، (x) بالنفس الثقة

البيانات.  )االرتباط( البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من كفاءة
 ان ليبُتلذلك  بعد ذلك هبب أف نصف أك نفسر ىذه البيانات.

يدؿ على أف فرض البديل مقبوؿ  Sig َ.َََ < ,,,0 أف نتائج
ثقة بالنفس ؽبا أف  ظهرت اغبالةكيف ىذه . كفرض الصفر مرفوض

 عبلقة دبمارسة الكبلـ باللغة العربية.
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 :Spearmanأساس ازباذ القرارات يف اختبار ارتباط 

 Ha يبكن القوؿ إف  >0,,, إذا كانت قيمة التوقيع -ّ
 مرفوض Hoمقبوؿ 

 Ha يبكن القوؿ إف <0,,, إذا كانت قيمة التوقيع -ْ
 مقبوؿ Hoمرفوض 

 

 ةمناقشال -د 
مهمة يف عملية التعلم. الثقة  همنفسأبب بلطالثقة  

بالنفس اعبيدة كالصحية ضركرية للطبلب لتطوير اؼبهارات 
الشخص  ىبلقاالجتماعية ككذلك اؼبهارات الفردية اليت يبكن أف 

من أنفسهم عادة يكوف لديهم  وفاألشخاص الذين كاثق أقول.
 مبادرة، مبدعوف كمتفائلوف باؼبستقبل، قادركف على إدراؾ نقاط

ضعفهم كقوهتم، يفكركف بشكل إهبايب، يفًتضوف أف كل 
يتميز األشخاص  كعكسها اؼبشاكل هبب أف يكوف ؽبا حل.
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دبواقف ربب ركح  يسوا كاثقُت بأنفسهم ال يبكن انتخأّمالذين ل
  حياهتم، مثل الدكنية كالتشاـؤ كالسلبية.

ليس باألمر اػبطَت الذم  أف الثقة بالنفساؼبرء  كوبتسب
فإف  اعبوىر،يبتلكو اؼبرء أك ال يبتلكو. كلكن من حيث  يبكن أف

عدـ الثقة بالنفس ؽبا تأثَت على أداء الشخص يف حل مشكلة أك 
األشخاص الذين لديهم قدرات  ليس قليبل التعامل مع اؼبشكلة.

عالية يفشلوف يف العمل مع الوظائف ألهنم غَت كاثقُت من 
هبيدكف مواضيعهم  من الطبلب الذين  أيضاأنفسهم. ليس قليبل

إىل عدـ  األمركيرجع  االجتماعي،كلكنهم يفشلوف يف التفاعل 
فالثقة  حجة،باغبوار أك تقدمي  يتعلقاألمر  كالسيماالثقة بالنفس. 

ضركرية للغاية يف ىذه اغبالة ألنو يتعُت عليهم التعامل مع العديد 
فإف فبارسة اللغة العربية تتطلب من  كباؼبثل،من األشخاص. 

 طبلب إجراء حوار مباشر مع احملاكر.ال
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بقدرة على تنفيذ أك حل بالنفس  ةتتعلق ثق نعرفو،فبا 
مشكلة أك كظيفة. بثقة يبكن ألم شخص إكماؿ العمل بشكل 
أكثر كفاءة كدقة. يتضح ىذا من خبلؿ البحث الذم مت إجراؤه 

 ثقة بالنفسأف معظم الطبلب يتمتعوف دبستول عاؿو من  أعبله،
اللغة العربية يف بيئتهم. كأيضان دراسة سابقة بعنواف يف فبارسة 

حيث  "اإلقبليزية"عبلقة ثقة الطبلب بأنفسهم دبهارات اللغة 
 أظهرت الدراسة أيضان نتائج مهمة بُت متغَتين.

كيدعم ذلك أيضنا العديد من آّبلت التعليمية كالبحث 
يات العلمي اليت تناقش العبلقة بُت ثقة الطبلب بأنفسهم كمستو 

 ألفو علميحبث  اؼبثاؿ،على سبيل  التعلم يف العديد من اؼبواد.
جامعة اإلسبلمية اغبكومية  أحد الطبلب ،ٕٓمسطفى رفقي

حوؿ متغَت "تأثَت الثقة على  ثقة الطبلبيف  ثى حبىى  ،ماالغ
اإلسبلمية يف اؼبدرسة الثانوية التحصيل التعليمي لدل طبلب 
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ائج حبثو إىل كجود عبلقة . تشَت نتاؼبعاريف سيغو سارم ماالغ
 بُت اؼبتغَتين.

 حبث آخر يدعم حجة الثقة بالنفس ىو ؾبلة علمية من
"تأثَت الثقة بالنفس  بعنوافجامعة اإلسبلمية اغبكومية باغكولو 

. كما أظهرت ٖٓعلى ربصيل الطبلب يف مواد العلـو الطبيعية"
 نتائج الدراسة رقما موجبا على كجود عبلقة بُت متغَتين كنبا

 الثقة بالنفس كربصيل الطالب يف اؼبواد العلمية.

من البحث الذم يدعم اغبجة يوضح الباحث أف ىناؾ 
مستول  لكن اؼبتغَتين،الكثَت من البيانات اليت تدعم العبلقة بُت 

كىناؾ داللة  ـبتلفة،العبلقة بُت متغَتم البحث لو مستويات 
ستول يف اؼب يقع النتيجةقوية جدا بُت اؼبتغَتات كىناؾ أيضنا 

  الوسط.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث - أ
كبناءن على نتائج التحليل الذم أجراه الباحث يف الفصل 

 .الباحث إىل نتائج أحباثو على النحو التايل استنتجالسابق، 

كمتغَت  (x) نتائج بُت متغَت الثقة بالنفسال فإ -ُ
. ِٕٔ.َتظهر الرقم  (y) اؼبمارسة العربية

إىل جدكؿ مستول االرتباط اؼبوضح يف باإلشارة 
أن االرتباط بين الفصل السابق، يبكن االستنتاج 

 .المتغيرين هو على مستوى متوسط
 (x) النتيجة اؼبعنوية بُت متغَتم الثقة بالنفس فإ -ِ

 َََ.َتظهر الرقم  (y) كمتغَت اؼبمارسة العربية
. لذلك، يبكن استنتاج أف َٓ.َكىو أصغر من 

 .ين المتغيرينب ارتباطاهناك 
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 المقترحات - ب
ردبا يوجد يف ىذه الدراسة العديد من النواقص  -ُ

الباحث، كيأمل  لً بى اليت مل يتم حلها من قً 
الباحث أف يكوف ىناؾ يف اؼبستقبل باحثوف 
آخركف يقوموف بدراسة ىذه اؼبشكلة دبزيد من 

 .التفصيل
على اؼبعلمُت يف اؼبدارس كاعبامعات االىتماـ  -ِ

نفس لدل الطبلب كدعمها يف بقضايا الثقة بال
 .الدراسة كالعبادة

 يأمل الباحث أيضنا أف يساعد ىذا البحثي  -ّ
اؼبعلمُت يف تطوير الطبلب يف فبارسة اللغة 

 .العربية
أف يهتم اؼبدرسوف باعبوانب األخرل اليت تدعم  -ْ

 .تطور الطبلب يف اؼبمارسة العربية
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 المراجع

 المراجع العربية - أ
 المراجع الكتب -6

دار احياء الًتاث  بَتكت: لسان العرب، ،ََُِ ر،ابن منظو 
 .العريب

يتها هالمهارة اللغوية ما، ُِٗٗأضبد فؤاد ؿبمد علياف، 
 .ملالرياض: دار اؼبس ،وطرائق تدريسها

تحليل األخطاء في كتابة الهمزة الوصل ، َُِِأرامينا، 
 :بندا أتشيو ،والقطع لدي الطلبة بمعهد علوم الدين

 .اغبكومية الرانَتمجامعة اإلسبلمية 

 ،كيفية بناء الثقة بالنفس، َُِٖ، أشرؼ فؤاد ؿبمد أبو سامل
معهد االدارة العامة، ادارة  :اؼبملكة العربية السعودية

 .خدمات اؼبتدربُت، قسم التوجيو كاالرشاد
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العالقة بين الثقة بالنفس ، َُِٔندرا باغكيت قومارل، إ
فة مؤسبرة ، صحيوتحصيل الطالب والتخطيط الوظيفي

 .سوراكرتا جامعة أضبد دحبلف،

تحليل األخطاء الغوية في  ،ََِِ أيرميبل سوسانيت عاراىب،
مهارة الكالم بالمدرية المتوسطة اإلسالمية باتو جاوى 

، رسالة اؼباجستَت، جامعة موالنا مالك إبراىيم الشرقية
 .جاكل الشرقية، اإلسبلمية اغبكومية ماالنج

مناهج البحث العلمي، تطبيقات ، ُٖٗٗالرفاعي أضبد، 
 .دار كائل النشر :عماف ،ادارية اقتصادية

فعالية استعماع الوسيلة السمعية لترقية ، َُِٗريتا زىرا، 
جامعة  :بندا أتشيو ،القدرة الطالبات على مهارة الكالم

 .اإلسبلمية اغبكومية الرانَتم

، على موقع كاؾ باؾ نسخة محفوطة، َُِٕ ستار تايبر،
 .مشُت
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مصر: مكتبة الشركؽ ، الوسيط لمعجما ،َُُِشوقي ظيف،
 الدكلية.

 :، القاىرةتدريس فنون اللغة العربية، َُِٖعلي أضبد مدكور، 
 .دار الفكر العريب

تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات ، ُٖٓٗؿبمد كامل الناقة، 
حقوؽ الطبع كإعادتو ؿبفوظة اعبامعة أـ  :، مكوأخري
 .القرم

تقنيات ومناهج البحث ، ََِِمد سليماف، اؼبشوخي ؿب
 .دار الفكر العريب :القاىرة ،العلمي

جاكا  مهارة الكالم وتعليمها،، َُِّمهمد إلفياف ألقياف، 
 الوسطى: اؼبدرسة الثانوية االسبلمية اغبكومية قدكس.

لببة متخصصة من أعضاء ىيئة التدريس كلية اآلداب كالعلـو 
مبادئ ، قَُْْ، العزيز اإلنسانية جامعة اؼبلك عبد
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مركز النشر العلمي ، جده: البحث والكتابة العلمية
 .جامعة اؼبلك عبد العزيز

المنهج الصفي التحليلي في مجال البحث يونس مليح، 
 .جبامعة ؿبمد اػبمس بالرباط :، الرباطالعلمي

 

 المراجع من اإلنترنيت -2

 :http ، متاح على تحصص أكاديمي، َُِِسيكولوجيا،
//ar.wikipedia. org/wiki/ تارخ  علم_النفس

 َُِِ/  ُُ/ َّالدخوؿ 

، ربقيق: أنوار ما هو مفهوم اللغة، َُِِعبد الرضبن ؿبمد،
-ىو-ما/http://sotor.comعبد الغٌت، متاح على 

 َُِِ/  َُ/ َّتارخ الدخوؿ  اللغة-مفهـو

http://ar.wikipedia.org/wiki/علم_النفس
http://ar.wikipedia.org/wiki/علم_النفس
http://ar.wikipedia.org/wiki/علم_النفس
http://sotor.com/ما-هو-مفهوم-اللغة
http://sotor.com/ما-هو-مفهوم-اللغة
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، متاح على تعريف اللغة العربية، َُِٗكتاب سطور، 
http://sotor.com/ تارخ الدخوؿ  العربية-اللغة-تعريف

َّ/َُ/َُِِ 

ما أسباب قلة الثقة بالنفس وكيف نستطيع ، ََِِغرينتش، 
، متاح على لتقلب علبها؟ا

http://arabicpust.net/بالنفس/اليف-الثقة-قلة-
 ُِ/ُُ/َّتاريخ الدخوؿ  ستايل/

، مفتوح على ََِِنوفمرب  َِ، تعريف الثقة بالنفس فاسبا،
http: //nawa3em.co/ثقة-تعريف-

نوفمرب  َِ/ركماسية، تاريخ الدغوؿ ُْْٖٓٓبالنفس/
َُِِ 

 متاح على ،تعريف الثقة بالنفس، َُِٕالرا عبياف، 
http://mawdoo3/ _تاريخ  بالنفس تعريف_الثقة

 َُِِ/  ُُ/ َّالدخوؿ 

http://sotor.com/تعريف-اللغة-العربية
http://arabicpust.net/قلة-الثقة-بالنفس/لايف-ستايل/
http://arabicpust.net/قلة-الثقة-بالنفس/لايف-ستايل/
http://mawdoo3/%20تعريف_الثقة_بالنفس
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اح ، متSPSSالبيانات اإلحصائية وكيفية دخالها في اؼبنارة، 
تاريخ  http://manaraa.com/post /2889على 
 َُِِ/  ُُ/  َٕ الدخوؿ

، مهارات األربع األساسية في تعليم اللغات، ََِِنيساف، 
-اؼبهارات اؼبهارة/ http://lokinmena.com متاح على

 .َُِِ/َُ/َّتاريخ الدخوؿ  اللغ/-تعلم-يف-األربع

أدوات الدراسة وأهمتها في ، َُِٖ، (weefaak)كيفاؾ
، متاح على البحث العلمي

http://wefaak.com/يف-نبتهاكأ-الدراسة-أدكات-
  َُِِ/  ُُ/ َٖتاريخ الدخوؿ  العمي/-البحث

، متاح على أهمية مهارات التحدث، َُِِ ىيناء البيطار،
http://roya.dev/ تاريخ   التحدث-مهارات- أنبية

 َُِِ/ُُ/َٔالدخوؿ 
 

http://manaraa.com/post%20/2889
http://lokinmena.com/المهارة%20المهارات-الأربع-في-تعلم-اللغ/
http://lokinmena.com/المهارة%20المهارات-الأربع-في-تعلم-اللغ/
http://wefaak.com/أدوات-الدراسة-وأهمتها-في-البحث-العمي/
http://wefaak.com/أدوات-الدراسة-وأهمتها-في-البحث-العمي/
http://roya.dev/أهمية-مهارات-التحدث
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Output Practice Language 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 43.00 3 4.9 4.9 4.9 

45.00 1 1.6 1.6 6.6 

47.00 1 1.6 1.6 8.2 

48.00 1 1.6 1.6 9.8 

50.00 2 3.3 3.3 13.1 

53.00 3 4.9 4.9 18.0 



 

 

 

55.00 4 6.6 6.6 24.6 

57.00 1 1.6 1.6 26.2 

60.00 1 1.6 1.6 27.9 

62.00 2 3.3 3.3 31.1 

63.00 1 1.6 1.6 32.8 

65.00 2 3.3 3.3 36.1 

67.00 1 1.6 1.6 37.7 

68.00 1 1.6 1.6 39.3 

70.00 2 3.3 3.3 42.6 

72.00 1 1.6 1.6 44.3 

73.00 1 1.6 1.6 45.9 

75.00 2 3.3 3.3 49.2 

77.00 1 1.6 1.6 50.8 

78.00 30 49.2 49.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

 

Statistics 

y1   

N Valid 61 

Missing 0 

Mean 68.3443 

Std. Deviation 12.08703 

Minimum 43.00 

Maximum 78.00 

Sum 4169.00 

 



 

 

 

 

 

 

Correlations 

 

rataratakeper

cayaandiri y1 

Spearman's 

rho 

rataratakeper

cayaandiri 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .672

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 61 61 

y1 Correlation 

Coefficient 
.672

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 61 61 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

  


