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 الباب الثانى
 دراسة نظرية

 
  الذآاءة الشخصية:الفصل األول

  الشخصية تعريف .أ 
 من الكلمات الشائعة االستعمال فى حياتنا هيالشخصية 

ولكن استعمالها الشائع یختلف عن االستعمال العلمى 16.اليومية
 فنحن فى استعمالنا العادى نقول مثال أن فالنا من .لهذه الكلمة
 ضعيفه أو ليست له شخصية قویة، أو له شخصيةالناس له 
 المميزة تحمل قسمات شخصيةه الوهذ . على اإلطالقشخصية

خرین و آل فرد یشبه اال. صة تميزها عن غيرهااو مالمح خ
عنهم فى بعضها االخر، وامنه فى تلف  ویخفى بعض النواحى

النهایة ینفردبترآيبه خاصة نجمع مختلف العناصر في آل 
 .واحد متكامل

 :یتضح من التعریفين السابقين ما یأتى
 فكرة الدیناميكة في إلىیشير " ولبرتأ"ن تعریف أ:  وال أ

شارة على التفاعل المستعميرین إالشخصية 
النبات  "إلىیشير " بيرت"ن تعریف أ. هاعناصير
همية عناصر الشخصية التي التتغير أن أاى " نسبيا

آثيرا على طول الزمن فهذه هي الصفات التي یصح 
ى الشخصية مثل هيئة  الحكم علفيستناد عليها اال

الجسم والذآاء العام والصفات الموروثة او المكتسبة 
 .التي لها صفة الدوام نسبيا

                                      
 ،)1996:دار الكتب العلمية:بيروت(الشيح آامل محمد محمد عویضة، التحليل النفسي،  50. ص 16



 13 

 ، آل من تعریفين یؤآد فكرة التكامل وآون الشخصية:  ثانيا
ج منها تائ وأنما وحدة الن،ليست مجرد مجموع الصفات

 .فهي أآثر من مجرد حاصل الجميع
 تكوین الشخصية بيولوجية فيبعض الصفات اذاحلة  : ثالث

جسمنية مثل لون الشعر وقوة الجسم والترآيب الغردي 
دآاء واالنفعال والعضلي وبعضها صفات عقلية مثل ال

 .والمزاج
 تكيف فيلم یهمل التعریفان اهمية البيئة وأثر الصفات :  رابعا

الفرد معها ولذا الیمكن دراسة الفرد منغزال عن 
" بيرت"المجموع الذي یحيط به آما یتضح من اشارة 

 . اهمية التكيف نحو البيئة اإلجتماعيةإلى
 التى تجعل آل  آل من التعریة الفكرة التميزفيیظهر  :خامسا

فرد محتلفا عن غيره بحيث الیوجد اثنان متشابهان 
 .أماسبها ت

ن سلوك الفرد أ حقيقة الشخصية تنظيم فأننا نلمس أما
ن الشعراء أ الحقيقة في ولكن في وحدة الكية،ینتظم 

ن یتعملوا مع أوالقصصين والروائين هم الدین یستطعون 
ماء النفس الذین  علأما ،سخصيا تهم التي یكتبون عنها آكل

یستهدفون الدقة والموضوعية فأنهم یجدون صعوبة إزاءهذه 
 .الفكرة

ص آان لفظ أو إصطالح الشخصية عندنا مشهورا بالشخ
(personality)التى توخد من لغة لطين  (persona) یدل على معنى 

ن ألى لعبة الدرامة فى زمان الروماوى، ة المستعملة فقنعألا
ة قنعألاعب دوره الموافق على الزمان یلعب االفى ذلك 
صطالًحا على إ (personality)، ثم بعد ذلك یتغير المستعملة
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فراد من ألاجتماعية الخاّصة التى تسلم على إلالصورة  ا
فراد مورتجى عمال موافقا على ألاالیكون . الفرقة والمجتمع

. ليق صبورأ( قوصوارا المستعملةجتماعية إلالصورة  ا
2003:299 .( 

صطالحات آثيرة إتحليل الشخصية وجدت  فى مسئلة 
 :منها

الباعث والصفة والمزاز الذى یدل على خصوصّية مزاج 
آان تعریف الذلى ). 2003:299. ليق صبورأ(االنسان یرى 

ليق ألبورت فى أقال . یتصل بالشخصية آثيرًا
دینامية /ن الشخصية هى منظمات فّعالأ) 2003:300(صبور

نفراد التى یلتزم على الكيفية إلانظمة العقل والهدف من أمن 
 .الخاصة  الموافق النفسى الى البيئة

 :ومما ذآر یعرف الشخصية تملك والعناصر آما یلى
آانت الشخصية منظمات دینامية ویقال انها ليست متعادلة  .1

 .لكنها متغيرا فى آل وقت
آانت تلك منظمات فى نفس النفراد وبذلك آان الشخصية ال  .2

 .نفرادإل شخصية ا جتشمل فى خار
لبورة أنظمة العقلية، ویرى ألآانت المنظمات یتشمل على ا .3

نظمة البدنية من ألانها تشمل على الصفة و الملكة، وعلى  ا
 .اعضاء البدن المتصلة

نسان إلنوع موافقة ا/نواعألتزام إآانت المنظمات یدل على  .4
 17.نفراد على بيئتهإلالوحيد من آل ا

نسان إل وتحليل المسئلة آان آل القضاء الحوائج
ن منهم قدبشعر أل. نيطهرطبعيًا، وعادیا وصحًةأالیستطع 

                                      
 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2003), 300:  رجم من یت17
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ليق صبور أفى آتاب ) 1986(ب هودلوجك أغرصحة یرى 
 : شياء آمایلىألن الشخصية الصحة یعرف باأ

تقد  یعنى أن اال نسان یستطيع. ر النفس حقيقيایستطيع تقدی .1
 .یر النفس آما آان، مزیدًا أونقصًا

یعنى أن اال نسان یستطيع . یستطيع تقدیر االحوال حقيقيا .2
 .مقابلة احوال الحياة حقيقية ویستلمها طبعيًا

 یستطيع تقدیر اال نجاز الذى ینال حقيقيًا .3
 تسليم الواجبة واقامتها .4
  النفساعتماد .5
 معرفة الهدف .6

   معرفة المحرج-
 جتماعيةإل تسليم ا-
  یملك الفلسفة الحياتية-
  السعادة-

 :أما الشخصية غير الصحة تعریف باأل شياء آما یلى
 سهل الغضب -
 دليل الخوف والقلق -
 الهائم والحيرة -
قسوة القلب وحب األذى الى من الذى آان عمره أصغر  -

 منه أو الى الحيوان
عدم المحافظة على األعمال السيئة ولو آان اإلنسان  -

 یعرف ویعلم ویحكم
 الكّذب -
 آثرة العمل -
 موقف المخاصمة على سلطة -
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 حب االستهزاء واالنتقاد على الغير -
 صعبة النوم -
 نقصا إقامة الواجبة -
 مرضى الصداع مرارًا -
 عدم الشعور نقصن الشعور -
 المتشائم فى مقابلة الحياة -
 عدم الغيرة فى حياة الدنيا -

 ألن الطالب حذیقتهم مهارة معرفةوجب للمدرس 
 معرفة  المدرس الیفعل منفرداوآان. یستعين في صعب تعلمه

 بل یستسلم ،مهارة او حذیقة الطالب الیفعل المدرس منفردا
. هلية في تلك الحالةأ خلفية التربية ویملكالذي   القنصلورإلى

ن یختبر أا فسكلوجي فيستعين علي  فيه آانوالمدرسة التي
ه مضبوطة وآان نشاط التعليم اصلن حوكلي ،ذآاء الطالب

   .Munzert A. Wوعرف منزرت . مناسب على ذآاء الطالب

ن الذآاء موقف المعي الذي یحتوى على سرعة أ) 1994(
ورمز دفيد وسكلير . ة حل المسائلةإستطاع والتصفية وجابةاإل
)David Weschler (د للعملافر هو قدرة عامة من األلذآاءأن ا، 

 شرط أن الذآاءو . البيئة مؤثرةإلى هم وتبادل،والفكر المنطقي
 وبذلك آان الطالب ،من شروط نجاح الطالب في المدرسة

 لكن ،نجازهمأوتحت الیرتجى إذآائهم منحفص الذین ینقضن 
 18.الى في المدرسة بالذآاء العشروطن أال آفال 

 : ن عالمات الذآاء آمایلى أهل الفسكولوجي رائ أ
                                      

Dasar Pendidikan dalam Konsep dan Makna Belajar, :یترجم من .  18  

http://mjieschool.multiply.com/journal/item/36 
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 .غير مارن وألة یستعد في نغيير العمل الذي یوفق الحا
 .أهداف العمل .1
 .یسرع في العمل والتفاعل .2
تنظيم العمل هو التنسيق الحسن بين الحاالت والبيئة في حل           .3

 .المسئلة
 .م العمل بالتنسيط القوىالج إ .4
        ).Success orientted(نجاح العمل  .5

 تسعة طبقات آما إلىمقياس الذآاء  وجمع بينيت الذآاء أ
  19:یلى

 عبقرى:    اعلى– 140 :مقياس الذآاء
 علىأ:   120 – 139
 الذآاء:   110 – 119
 السوى:   90 – 109

 تحت السوى:   80 – 89
 الجاهل:   70 – 79
 )Moron(مورون :   50 – 69
 )Embisil(مبسيل أ:   30 – 49
 )Idiot(حمق أ:    ...- 29

 الشكلعلى ثمنية   (Howard Gardner)ورائ هوواد غوردیر 
 : آما یلى 

ذآاء یظهر في     لا هذا) Bahasa(غة  واللأ) Verbal( القولي   الذآاء .1
ى  اس المعن ع  وأاحس ظ م ب اللف تطاعترتي تعمال إة إس س

واع ام      أن ى الع وي المعن ذي یحت ئ ال ين الش ي تع ة ف .  اللغ
                                      

-http://cahledug.wordpress.com/2008/06/03/peran-iq-eq-sq-dalam-perkembangan . یترجم من19
etika-profes/ 
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ة األ  درس لمفاوض ه الم ي   ویحتاج ون ف ذین یتعلق زاب ال ح
 .مساعدة تأدیة حاجة الدراسة

ذا  والریاض الذآاء المنطقى أ    .2 ار وال   أ ية ه دیر تق سهل في العي
ر أ ذا فك ك إلىنوه نتفيك ) Anlitik(تي ذا ) Sainstifik(وسيس وه

رفي و ؤل والمص وتير والمس ب اللكومبي رى محاس ل أی ه
ة    ة التربي درس ومهن ه الم ية ویحتاج وم  ألالریاض ذ الحك خ

 20.ثبات سياسة الدراسةإو
اء  .3 ووالذآ و) Visual (الفص نفس   أه ال ال ل خي ن یحص

وتكریر Tiga Dimensi  تفكر بة الإستطاعخطوط ولوتصویر ا
ا فصووالاإل ي دني راع ف درس خصوصا ،خت ه الم  ویحتاج

ا    ق لم ا المواف ة وتخطيطه امج الدراس ي برن ق ف ذي یتعل بال
 . یرتجى نيل درجة الجودة

ذآاء  ن  اآ): Kinestetik(الذآاء الجسد    .4 ين      هذا ال  یمكن إتصال ب
 ،قصالر: فعال مثلها حصل األ  ی ألنالفكر والجسد المقتضى    

ذا         ،والریاضة اج المدرس ه درما ویحت ذآاء     ولعب ال عن  ال
ام الطالبأ ةلتقدیم ئا إذا  ،م ان جاس ارن فينبت  وأآ ر م غي

 .  و مرنه عدم قریبه أثرأ
يقي  .5 ذآاء الموس ان ): Musikal(ال انآ ذااإلنس ك ه ذآاء   یمل ال

ا ویستطع             ألنه   ه طبع اه  إیستمع تصميم الموسيق ونظم نتج
ذا    ذآاء م   ویخصله وآان ه ا   حال ر    ألن بوب در تغيي ا  إه یق  ،فاقتن

 .  مهنة العقلإرتفاع و،نزال الحيرةإو
                                      

: ترجم من . 20
http://www.dispendikkabprob.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=22- 

Tujuh Jenis Kecerdasan ala Gardner  
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ذآاء  .6 دیر) Interpersonal Intelligence( ال  ،لو والقنص،وجب للم
الج ى م وال،والمع م السياس ان األ. خصص بعل رادآ ذین ف  ال
ذآاءیملكون  ذا ال ي إستطاع ه وي ویمهرون ف ة الحدس الق

ر      ،زاج والم  ،قرأة حال القلب    ذا   .  والحث وقصد الغي ان ه  آ
درس  ع الم ذآاء ینف ي ألنال ة یشرع ف ة وإجاب ات إ الواقع ثب

 .  فقةاحل المسئلة المو
يم و إستطاع هو (Intrapersonal Intelligence) الذآاء  .7 ل يفص تة التفه

ان            طریق العمل  ة والشحصية وآ امق من الطبعي آاء ذال  الع
در        ليم       یبینفع لمدرسين ورائيسي المدرسة لت وتهم في تس  ق

 .زاع في تنفيذ التعليم التحدي وحل الن
 بل ، على الوقتآان یوصف هذا الذآاء: الذآاء الروحي

توحيد الذآاء أنه ن یحكم أهوواد غوردیر حكم آان 
)Interpersonal Intelligence ( والذآاء)Intrapersonal Intelligence ( بزیادة

 یعلم ما ألنلمدرس ا ذآاءیهتم هذا ال و،و القيمةعنصر القدرة أ
 من جملة هذا الذآاءهل آان  . وینفع للمنشأة والدراسة،یصنع

 هذا الذآاءویمكن . أوالجودة الدفاتر التي صنعها 
ومما سبق یعلم أن الشخصية هى الرغبة لفهم الغير 
وهذا استطاعة اإلستماع والفهم صحيحا وعقال وشعرا ومسئلة 

وهذا أهلية لتقدیر . ير تامةٍِِالغير التى ال تقال أو یقال بغ
المتعددة وعميق الفهم إلى الغير وهكذا تستمل حماسية بين 

 21.الثقافات
 

  أنواع الشخصية .ب 

                                      
-http://indosdm.com/kamus-kompetensi-pengertian-antar-pribadi-interpersonal: ترجم من . 21

understanding  
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ة اإلنسانية حاول آثير من العلماء أن یقسموا الشخصي
إلى عددة أنواع وأنماط ثابته تشترك في مجموعة صفات 
موحدة تنطبق على آل األفراد الذین یذخلون تحتها، وقد ظهر 
. هذا االهتمام لدى اليونان األولين أمثال أبقراط وجالينوس

وآذلك لدى العرب خاصة فخر الدین الرازي، وابن أبي طالب 
لجسمية واألخالقية الدمشقي حيث ربطوا بين األمزجة ا

والنفسية لكل فرد تمهيدا ألن یستدلوا منها على طباقة 
" علم الفرسة"وصفاته، وهو مایعرف عند العرب باسم 

وانتهوا إلى وجود أربعة أنواع أو أنماط تندرج تحتها آل 
الدموى والصفراوي والسودوي : الشخصيات اإلنسانية هي

عة التي ورد ذآرها والبلغمي، وقد اشتقوها من العناصر األرب
 .آثيرا لدى فالسفة اليونان والعرب

وإن هذه التقسيمات السابقة التي تمثل وجهة نظر القدماء 
تجاه الشخصية من حيث مكوناتها وأنواعها قد ظلت سائدة 
حتى القرن التاسع عشر، وهي ليست ذات أساس علمي 
تجریبي، بل آان منهجها تأمليها فلسفيا، لذلك اظطر علماء 

نفس في القرن العشرین إلى رفضها والبحث عن تقسيمات ال
أخرى للشخصية یستخدم فيها المنهج التجریبي ومالحظة 
السلوك، وإن أهم صفة حسنة في التقسيم القدیم هو أنه وحد 
بين الجسم والنفس في وحدة متكاملة یحاول العلماء تحقيقها 

 .حاليا بالتجربة وليس بالتأمل
رین ظهرت تقسيمات جدیدة وفي بدایة القرن العش

ألنماط الشخصية آان أبرزها تقسيم آاذل یونج عالم النفس 
السویسري الذي توصل من مالحظاته ودراساته إلى أنه یوجد 

المنبسط والمنطوي، وإن لكل : نمطين للشخصية اإلنسانية 
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منها صفاته الخاصة به والتي یندرج تحتها معظم أفراد البشر، 
ىء واسع الخيال ینفر من الناس ویحلق فالمنطوي إنسان هاد

وتشوب نظرته النزعة الذاتية . بخياله بعيدا عن الواقع
أما المنبسط فهو . والصرامة المثالية الخالية من مرونة الواقع

على النقيض یندمج في الجماعة ویهتم بالحقائق الموضوعية 
ویتكيف بسهولة مع البيئة ویؤثر أن یمثل دورا جریئا في 

 . بدال من أن یكون متفرجا فقطالحياة
وقد وضع یونج إلى جانب هذین النمطين السابقين أربعة 
وظائف أساسية للحياة یختلف فيها األفراد حيث التغلب إحداها 
على البقية وتسود في شخصية الفرد سواء آان منطویا او 

اإلحساس، التفكير، اإللهام، : منبسطا، هذه الوظائف هي
نها وظيفة أخرى وسط، وال بد أن یتصف الوجدان، وبين آل م

آل شخص بإحدى هذه الوظائف أو یتوسط بينها سواء آان 
منطویا أو منبسطا، فالشخص الحسي هو الذي یعتمد في حياته 
على المؤثرات الحسية الخارجية ویتأثر بها جدا ویميل إلى 
التغير المستمر ومثله آالطفل الصغير، وعلى العكس من ذلك 

الفكرى یميل إلى المعنویات دون المحسوسات نجد الشخص 
وتعتمد حياته على التأمل واالستدالل والحكمة، أما الشخص 
اإللهامي فهو الذى یصدر أحكامة بسرعة وعنف، دون أن 
یفكر أو یستدل بالعقل والمنطق، إن أحكامه وسلوآه بمثابة 

وأخيرا نجد الشخص الوجداني یعتمد أساسا على . وحي منزل
وهناك أشخاص . ویميل إلى الفنون ویتميز باالنفعاالتعاطفته 

 .أوساط یجمعون بين مميزات الفكري والحسي
 

 العوامل الشخصية .ج 
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 تكوین الشخصية الطفل یصعب فيالعوامل التى تؤثر 
 :هيربعة عوامل أ فيتعدیلها 

الحالة اإلقتصادیة لألسرة بمعنى ان یكون دخلها آافيا لسد  .1
ن المأآل والملبس والتعليم والنساط حجتها األساسية م

 .الترویحى
فأءذا فقد .األباء وهما مصدر العطف واالصمئنان لألبناء .2

احدهم بسبب الوافاة او بسبب الطالق والتفككالعائلي او 
اختل الوضع الطبعي لألسرة بأن یشرف على الطفل مثال 
زوجة ابيه او زوج امه او أحد األفراد فأن هذا ن شأنه ان 

  شخصية الطفل في      ثریؤ
المعاملة التى یلقاها األبناء من الوالدین ومدي التفاقهما  .3

 هذه المعاملة وآذلك مذى تشددهما فياوتناقضهما 
آل هذا ینعقش على .  الشواب والعقابفيوتساهلهم 

  22هم النفسيةفي حياتشحضية أبنائهم ویؤثر 
 

 مكونات الشخصية .د 
غذا اقتنعنا بفكرة وحدة الشخصية وتداخل مكوناتها 
واستمرار تفاعل عناصرها مع بعضها البعض أمكننا أن 
ندرك الصعوبة التي تواجهنا عند محاولة إحصاء هذه 

ولكن البد لنا من رسم . العناصر أو تصنيف هذه المكونات
 عامة تحدد أرآان الشخصية الرئيسية إذا ما أرذنا خطة

فما هي إذان أهم النواحي التي یصح . دراستها أو الحكم عليها
أن تؤخذفي االعتبار عند مانود أن نصف شخصية متكاملة أو 
مفككة، وهناك االعتبارات آثيرة یمكن أن نتخذ أساسا لذلك، 
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روث فيصح أن نجمع الصفات المختلفة مبوبة بحسب المو
 23 .منها والمكتسب، أو الصفات الجسمية والعقلية

بهذه اال عتبارات جميعها في تقسيمة " آاتل"وقد أخذ 
وصف وقياس "للشخصية إلى وحداتها األولية في آتابه 

 :ت في جدول آاالتيحيث وضع هذه الواحدا" الشخصية
 
 
وحدات تكوینية  

 "موروثة"
وحدات 

من البيئة"مكتسبة"
الدوافع والرغبات .1 العوامل الدینامكية

 والحاجات
العواطف . 4

واالتجاهات 
 العقلية

 العوامل المزاجية
 

الصفات .2
االالنفعالية 
 والمزاجية

                         

الذآاء والمواهب .3العوامل المعرفية    
الخاصة آالذاآرة 
والقدرة الموسيقية 

المهارات . 6
المكتسبة 

والمعلومات 
 \العامة شعوریة

 الشعوریة
ي شرحة وتقسيمه لهذه الوحدات ف" آاتل"وقد قضى 

وتقسيمه لهذه الوحدات الست الرئيسية إلى فروعها وعوامها 
بشيء من التفصيل، إلى أن وصل لوضع قائمة طویلة 
للصفات التي یصح دراستها للحكم على الشخصية حكما 
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شامال من جميع النواحي، ووصل عدد هذه الصفات في 
 . صفة171القائمة المذآورة إلى 

ما یؤخذ على تقسيم آهذا إهماله التام للنواحي ولكن م
الجسمية، ونظره إلى الشخصية بمعناها المحدود وبما یقع في 

 . دائرة علم النفس وحده
ویالحظ أن آثرة الصفات والقوائم الطویلة التي یلجأ 
إليها بعض العلماء في دراسة الشخصية التفيد آثيرا في 

فيد من یرید القيام إعطاءصورة سریعة للشخصية وإن آانت ت
بأبحاث إحصائية بقصد دراسة الصفات التي تتمشى مع 
بعضها البعض والتي تتعاون في تكوین أنماط لسلوك وأنواع 

 .الشخصيات المختلفة
وإذا فحصنا القوائم الكثيرة التي یضعها العلماء 

 وإن اختلفت في -المختلفون لمكونات الشخصية فإن نجدها
غالبا _ االسترسال في التفاصيل ظاهرها من حيث العدد و

تتفق على أألبعاد الرئيسية التي ینبغي أال تغفل في أي تقسيم 
 :أو تصنيف وهي

 النواحي الجسمية .1
بالرغم من أن النواحى الجسمية تدخل في نطاق بحث 
العلوم الطيبية إال أن دراسة الشخصية التكتمل إال إذا أخذنا 

ي سواء من حيث بعين إعتبار نواحي التكوین الجسم
التشریح أو وظائف األعضاء أو الصحة العامة وأثرها في 

ومما الشك فيه أن النواحي الجسمية . الشخصية بوجه عام
تؤثر في الحالة النفسية وباألخص في الناحية االنفعالية 
المزاجية التي تعتميد في أساسها على الترآيب الكيميائي 

 توضح أثر النواحى وهناك أمثلة آثيرة. والغددى والدموي
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الجسمية في الحالة العقلية مثل حاالت األمراض والعاهات 
وما تحدثه من األم نفسية تؤثر في الشخصية آلها، بل إن 
الشعور بالنقص وهو حالة نفسية قد یكون سببه حالة 

ومن أهم النواحي الجسمية التي یظهر لها . جسمية صرفة
 :أثر واضح في تكوین الشخصية

ك أن التكوین الجسمي واآتمال نمو أجهزة الجسم الش: اوال
المختلفة من النواحي التشریحية ووظائف األعضاء لها 
. تأثير آبير في الحالة النفسية وفي تكوین الشخصية

وآثيرا مانلجأ في أحكمنا على الشخصية إلى معرفة 
العمر الزمني الذي أمكن للشخص فيه أن یمشي أو 

 عنده البلوغ والنضوج یتكلم، أو التاریخ الذي تم
الجنسي،فمثل هذه النواحي من مظاهر النمو الجسمي 
تلقى آثيرا من الضوء على سمات الشخصية التي یراد 
بحثها ألن المعروف أن لكل ناحية من نواحي النمو 
وقتها وموعدها الطبيعي، فإذا تأخر النمو أو النضج 
عن موعده الطبيعي، أو على العكس حدث قبل ذلك 

ذا یؤدي إلى عدم التوافق بين النمو الجسمي فإن ه
والنمو العقلي، ویترتب على ذلك اختالل في وظائف 
 .بعض األعضاء مما ینعكس اثره على الشخصية آلها

وتتأثر الشخصية من حيث بيية الجسم بالتكوین 
الطبيعي الذى یظهر فيه الطول والقصر ووزن الجسم 

وعلى . هاوتكوین األعضاء المختلفة والتناسق بين
العموم فإن التكوین الجسمي یؤثر آثيرا على اتجاهات 
الشخص وعلى آثير من سلوآه، سواء في معاملة 
الناس له أو نظرتهم نحوه، أو نظرته نحو نفسه وموقفه 
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من الناس، وآثير من أنواع الشذوذ آالتعاظم أو 
الشعور بالحقد ضد المجتمع سببها األصلي الشذوذ في 

 .  عامالنمو الجسمي ال
 حالة الجهاز العصبي: ثانيا

یتكون الجهاز العصبي المرآزي والجهاز 
ویتكون الجهاز العصبي المرآزي . العصبي الثانوي

من المخ، والمخيخ، والنخاع المستطيل، والنخاع 
وعلى الرغم . الوآي، واألعصاب المنتشرة في الجسم

من أن هذا الجهاز یعمل آوحدة متكاملة، فإن لكل جزء 
 . وظيفة خاصة یقوم بهافيه

فالمخ یعتبر أهم أجزاء الجهاز العصبي ألن 
المسؤل عن تنظيم اإلدراك والتعليم والتفكير والتخيل 
وآل ما یحدث من آسب الفرد لخبرات جدیدة وما 
یحدث في الشخصية من تكامل وتنسيق لوظائفها 

 . المختلفة
أما المخيخ فإنه یقوم بدور هام في إیجاد التوافق 

ویعتبر .  نشاط العضالت وحفظ التوازن الحرآيبين
النخاع الشوآي مرآز اإلشارات العصبية التي تحدث 

ویعمل . األفعال المنعكسة وتؤدي إلى حرآة األطراف
النخاع المستطيل في السيطرة على بعض العمليات 
 . الحيویة آالتنفس ووظائف القلب والهضم وضغط الدم
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 فيةالنواحي العقلية المعر .2

النواحي العقلية المعرفية هي دراسة ميدان علم النفس، 
وهي أهم نواحي مكونات الشخصية ألنها تتناول ما وراء 
السلوك من عمليات عقلية وقدرات معرفية یتوقف عليها 
آسب المعرفة والخبرة، وتشمل العماليات العقلية آل 
مایتصل باإلحساس، واإلدراك، والتصویر، والتخيل، 

على التذآر والتفكير والتعليم، أى جميع العمليات والقدرة 
أما .العقلية التى یقوم بها العقل في تكوین الخبرت المعرفية

القدرات العقلية فهي المواهب واالستعدادات التى یزود بها 
الفرد وتساعده على اآتسب الخبرة وهذه القدرات الموروثة 

ات قدرات موروثة، وقدر: هي تلك القدرات على نوعين
والقدرات موروثة هي تلك القدرات التي یولدبها . مكتسبة

الشخص وال تتغير آثيرا مدى الحياة وتعتبير من الصفات 
الثابته نسبيا في الشخصية وهي نوعان هما القدرة العقلية 

أما القدرات . المعرفيةالعامة أو الذآاء، والقدرة الخاصة
دلك الثقافات المكتسبة فتشمل الثقافة العامة عند الشخص وآ

 .أو الميول الخاصة
والذآاء آما سبق أن ذآرنا هو القدرة العقلية المعرفية 
الفطریة العامة ویعتبير دعامة من دعأمات الشخصية من 
حيث التصریف والتكيف والتحكم في النزعات والدوافع 

وعلى .الفطریة والتوفيق بينها وبين تقاليد البيئة ومقتضياتها
لشخص من ذآاء تكون قدرته على قدر ما یكون لدى ا

اإلستفادة بما حوله من تسهيالت وقدرته على اختيار 
مایصلح من خبرات وتعليم ما ینبغي أن یتعليمه من 

فالشخص الذآي یستطيع أن . المعارف لتكوین مجال حياته
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یعمل على تهيعة الظروف االجتماعية المحيطة به بما 
حي النقص في یساعد على تحسين مستواه واستكمال  نوا

بينما الشخص الغبي الیمكنه قصوره العقلي من . شخصية
هذا، بل آثيرا ما یسوقه ضعفه العقلي إلى ما یحيط من 

 .شأنه، وما یزید في انحالل شخصيته وشذوذها
وبجانب نسبة الذآاء العام الموجودة عند الشخص فإن 
قد یكون لدیه نوع من االستعداد أو القدرة الفطریة في نواح 
عقلية معرفية أو فكریة خاصة فيكون قادرا على التفوق 

 .فيها دون غيرها وهذا هو مانعنية بالقدرات الخاصة
ورغم تأآيدنا ألهمية الذآاء والقدرات الخاصة في 
تكوین الشخصية فإن القدرات المكتسبة ال تقل عنها اهمية، 
فهي اآثر وضوحا، وتخضع للقياس المباشر التصالها بما 

الشخص فعال، وما یقوم به من أعمال، وما  یظهر به 
 . یكتسبه من قدرات ثقافية عامة، وقدرات ثقافية خاصة

وآما أن هناك طبقات مختلفة من مراتب الذآاء 
ومستویاته فكذلك یمكن أن نجد من األشخاص من یتميزون 
بقدرة ثقافية واسعة في آل النواحي تقریبا وبصفة عامة، 

 .وسطحية جدا  بوجه عامومن نجد ثقافتهم محدودة 
أما القدرات الثقافية الخاصة فتتصل آثير بما نسمية 
الميول الخاصة، وهذه الميول یمكن أن تتعدد وتتنوع 
بحسب تشعب العوامل الكثيرة التي تتفاعل في تكوینها، 
وعلى ضوء هذه الميول الخاصة یمكن أن نميز أنواعا 

 24 .لميولمختلفة من الشخصيات بحسب مالدیهم من هذه ا
 النواحي المزاجية .3
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یقصد بالنواحي المزاجية االستعدادات الثابته نسبيا، 
المبنية على مالدى الشخص من الطاقة االنفعالية والدوافع 

، والتي تعتبر العزیزیة التى یزود بها منذ بدایة طفولته
وراثية في اساسها ولذا التتغير آثيرا طول حياته، والتى 
تعتميد على التكوین الكيميائي والغددى والدموى وتتصل 
اتصاال وثيقا بالنواحي الفسيولوجية والعصبية، والتي تظهر 
في الحاالت الوجدانية والطبائع والمشاعر، وفي الدوافع 

ة استثارتها أو بطئها، والغرائز واالنفعاالت من حيث سرع
ومن حيث قوتها أو ضعفها، ومن حيث قابلتها للبقاء أو 

 .الزوال والتغير
   النواحي الخلقية  .4

یرى بعض العلماء النفس أن النواحى الخلقية هي 
الشخصية، وربما یعزى ذلك الرتباط الخلق بأساليب 

ولكن مما هو جدیر بالذآر أن . السلوك والتعامل مع البيئة
نواحي الخلقية ما هي إال جانب واحد من الجوانب ال

 .الرئيسية للشخصية اإلنسانية
العادات والميول، وأسالب : ویقصد بالنواحي الخلقية 

السلوك المكتسبة ذات الطابع الثابت نسبيا والتي یمكن 
مالحظتها في الشخص من تكرار ظهورها عنده فتجعله 

 الصفات الخلقية متميزا عن غيره من أفراد بيئته، وتتكون
عند آل فرد نتيجة مایمتصه من البيئة الخارجية التي تحيط 
به سواء عن طریقة المنزل أو المدرسة أو المصنع أو 

وهذه الصفات تعتمد أساسا على تعليم . المجتمع بصفة عامة
والتربية، ومن ثم نجد أن النواحي الخلقية في الشخصية 

طور والتقدم، وهي هي اآثر مكونتها قابلية للتغير والت
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المجال الذي یظهر فيه التفاوت بوضوح بين الشخصية 
 .المختلفة

وحاول بعض العلماء تجميع الصفات الخلقية التي 
یمكن االستعانة بها في التقدیر الشخصية، وقد وضعوا لذلك 

والتي امكنه " آاتل"قوائم مختلفة ومن هذه القوائم ماذآره 
مناطق الشخصية أن یبوبها في مجموعات تغير عن 

المختلفة، وقد وصف آل صفة تذآر بعكسها مما یسهل 
تدیر األشخاص بتعيين الدرجة التي توجد بها آل صفة أو 
ضدها عنده، آأن نقول مثال أن أحد األشخاص شجاع جدا، 

 .أو شجاع، أو متوسط، أو جبان، أو جبان جدا
 "آاتل"وهذه بعض الصفات التي ذآرت في قائمة 

التكامل الخلقي، وما یتبع ذلك من صفات التهذیب و )1
 .األمانة وإنكار الذات

النضوج والتكامل االنفعالي، وما یتبع ذلك من مدى  )2
 .قدرة الشخص على مواجهة الواقع، واليقظة

الصراحة والتفاؤل واالتزان، وما یتبع ذلك من الروح  )3
 .الریاضية والتحرر من التعصب

ء الذهن، وما یتبع ذلك من التعقل ووضوح التفكير وصفا )4
 .قدرة عاى االبتكار والتصرف الحكيم

نظرة الشخص لنفس ولغيره، وما یتبع ذلك من ميل إلى  )5
حب الظهور والغرور أو التواضع، ولوم النفس أو لوم 

 . الغير
 النواحي البيئية .5

یقصد بالبيئة جميع العوامل الخارجية التي تؤثر في 
آان ذلك متصال بعوامل الشخص من بدء نموه سواء 
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أو یتصل بالعوامل الثقافية من عادات . طبيعية أو اجتماعية
ویمكن أن . ونظم التربویة أو ظروف أسریة أو مدرسية

ندرس تأثير البيئة في تكوین الشخصية بدراسة البيئة 
 .المنزیلية والمدرسية وبيئة المجتمع العامة

مية ویختلف الباحثون في الشخصية في نظرتهم لأله
النسبية لهذه النواحي، فنجد علماء النفس التربوي مثال 
یولون اهتمأما خاصا للنواحي العقلية المعرفية آالذآاء 
والقدرات التحصيلية، بينما علماء النفس الطبي یولون 
للنواحي الجسمية واالنفعالية والمزاجية اهتمأما أآبر في 
ى نظرتهم إلى الشخصية، وآذلك علماء النفس الجنائ

والباحثون في اإلجرام زیؤآدون أهميةالنواحى الخلقية 
 .واالجتماعية

وقد یكون من المفيد أن نضع تخطيطا عأما لمكونات 
الشخصية وعواملها الفرعية في شكل یسهل إدراك وحدتها 
وتحليلها عند الدراسة والبحث آما في التنظيم المبين على 

 .الصفحة التالية
تداخل هذه العوامل جميعها، وینبغي أن نؤآد هنا أهمية 

وتفاعلها المستمر، بحيث ینتج منها جميعا ترآيب عام یميز 
 .الفرد ویجعل منه شخصية فریدة

هذا ومن الممكن أن نستمر في التحليل عند آل ناحية 
: من نواحي الشخصية فنقسم العوامل المنزلية مثال إلى 

نزلي في عالقة الفرد بباقي أفراد المنزل، وتأثير الوسط الم
ویمكن بنفس األسلوب أن نقسم . النواحي الثقافية والخلقية

النواحي الجسمية من حيث وظائف األعضاء إلى حالة 
الجهاز العصبي، وتأثير الغدد الصماء، وحالة الجهاز 



 32 

وآذلك في المهارات المكتسبة التي یمكن تقسيمها . الهضمي
إلى نواحي التخصص الدراسي ونواحي التخصص المهني 
وما ینطوي تحت آل منهما من صفات الینكر أثرها في 

 .تكون الشخصية
ویمكن بصفة عامة أن یفيدنا هذا التخطيط العام فيما 

 :یأتي
یسهل على الباحث االجتماعي أو أي أخصائي یهمة :أوال

طفال _دراسة الحاالت أو تحليل شخصية أحد األفراد
في تنظيم عمله _ آان او رجال، عادیا أو شاذا

فإذا أردنا دراسة طفل منحرف أو متهم، . رتيبهوتت
بجریمة، فيمكن أن نتخذ هذا التقسيم أساسا لهذه 

وإذاآنا بصدد تصميم بطاقة مدرسية لتكون . الدراسة
سجال لحالة آل تلميذ في حياته المدرسية فيصح أن 

ناحية من النواحي . نستعين بهذا التخطيط حتى النغفل
لحكم على الشخصية عند التي تكون ذات أثر هام في ا
 .توجيه التلميذ تعليميا أو مهنيا

یوضح هذا التخطيط أهمية العالقة بين علم النفس : ثانيا
وباقي العلوم البيولوجية واالجتماعية األخرى، وتعاون 
هذه العلوم المختلفة وترابط ميادین الدراسة فيها 
وتداخلها بشكل یجعل اإلحاطة بها جميعا أمرا واجبا 

ن یتعرض لدراسة الشخصية في أي صورة من لكل م
فمثال عوامل البيئة من حيث المنزل . صبورها

والمدرسة والمجتمع یمكن فهم أثارها على الشخصية 
من فهمنا لمبادىء علوم الخدمة االجتماعية والتربية 

والعوامل الجسمية تتطلب . واالجتماع واألنثروبولوجيا
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ا والصحة العامة اإللمام بعلوم التشریح والفسيولوجي
 25 .والعلوم الطيبية بصفة عامة

 
  الذآاءة الشخصيةتعريف .ه 

آان إصطالح هذا الذآاء مشهورا منذ یعّرف هوارد 
 Multiple(غاردنر النظریة التى تسمى متعدد الذآاء 

Intelligence ( أن آل اإلنفراد فى : ، أنه یقول1985فى سنة
 .الذآاءة الشخصية الذآاء منها 8الدنيا یملك على األقل 

 وآان هذا الذآاء  الذآاءة الشخصيةآان اإلنسان یملك 
متعلقا عن طریقة فهم الشعور وحال القلب والهمة مع مزاج 

ى یملك واإلنسان الذ. الذآاءة الشخصية الغيلر وذلك یسمى با
هذا الذآاء یبنى المبادلة على ما فى خارجه من اإلنفراد 
األخرى وآان هذا الذآاء یمكن اإلنسان یملك اإلتصالية 

وینفع هذا الذآاء . والمبادلة بالغير والمحافظة فى اإلجتماعية
لدفع الغير ومعرفته وحرمته آما حرم نفسه ومؤثرة الغير 

ألستاذ ورئيس السياسة آان ا. والمشارآة بالغير فى المجتمع
والعلماء والقنصلور والفسيكولوجى والراهب وجب عليهم 

والظاهر من هذا الذآاء یرى فى المشارآة . ملك هذا الذآاء
الخاصة بين الولد والوالد لترقية ذآاء الشخصيتهم ومن ذلك 

آيفية حرمة /یعلم األوالد النشاطات اإلجتماعية وطریقة
وافقة بالغير وهكذا إرتفاع اإلختالف  فى المجتمع والم

 26.اإلبتكارى لتكون االجرائية اإلجتماعية الجدیدة

                                      
 308،ص )1996:دار الكتب العلمية:بيروت(  الشيح آامل محمد محمد عویضة، التحليل النفسي، 25

 Mulyanto, Aplikasi Teori Multiple Intelligences dalam Proses Pembelajaran di: ترجم من . 26
Sekolah Minggu.  http://www.sttjakarta.ac.id/umum-artikel/050115-Mulyanto-MI.htm 



 34 

آاء مشهورا بالذآاء بين الشخص وأول َمْن  آان هذا الذ
 هوارد غاردنر فى آتابه متعدد  الذآاءة الشخصيةیسمى هذا

یعنى أن هذا الذآاء إستطاعة فهم ) Multiple Intelligence(الذآاء 
اإلنسان إلى الغير وما یدافعه وآيفيتهم العمل و آيفيتهم 

 27.المشارآة بينهم
) UNIKA(آان الفسيكولوج من آلية الفسيكولوجى 

 الذآاءة قال أن() سوغيجافرانتا، سمارنج، یانج روسویتا
 یسمى بالذآاء اإلجتماعية هو إستطاعة الفهم إلى الشخصية

. الغير والحساس إلى شعور الغير ودفعه وصفته األخرى
ت العاّمة منهم یستطيعوا المشارآة والمبادلة والمهارة فى وآان

اإلشتراآية، باستعمال أنواع الطریقة فى المشارآة والمبادلة 
. ویستطيع ذون شعور القلب والفكر واألحوال وإرتجاء الغير

وقال أیضا أن الولد یملك هذا الذآاء مستطيع مؤثرة راي 
لة مؤثرًا، وهكذا وستطيع الفهم و المشارآة والمباد. الغير

وآانت هذه العالمات تري منذ . ماهر موافقة النفس ببيعته
یملك الولد البيئة األوسع من البيئة فى البيت یعنى بعد دخوله 

ولذلك یحتاج إلى البيئة المتناسقة، الن فى . فى المدرسة
األسرة یتعلم الولد عن آل ُأَنظٍَّمٌة ورجاء البيئة، /البيت

ارآة والمبادلة تعطى أول الخبرة الثمنة إلى المتناسقة فى المش
 28.الولد إلتصال المشارآة والمبادلة بالغير

 هو إستطاعة الحياة الذآاءة الشخصيةواما مایتعلق ب
ونمو هذا الذآاء . جماعة  ومشارآة  ومبادلة  وعالقة بالغير

باءعطاع التعبير وفهم شعورالغير وإسراجية التعليم جماعة 
                                      

 .Howard Gardner, Multiple Intelligence,  (Batam: Interaksara, 2003), 24: ترجم من  27
 .Mita Zoelandari. Kembangkan Kepiawaian Anak Bersosialisasi: ترجم من  28

http://www.inspiredkidsmagazine.com/ArtikelEducation.php?artikelID=60  
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والمشارآة والمبادلة بينهم والّتَقّمِص إلى الغير حصوصا إلى 
مریض وحازن وتقسيمالواجبة فى المدرسة وتجریبة 

وتسلم اإلقتقاد . الألصدقاءالنشاطات فى المشارآة بين 
بالسكينة والهدفة وشعور الدوفع من اصدقائه و إقامة الواجبة 

 29.فى الفرقة أوالجماعة
وآان هذا الذآاء مؤثر على البيئة التى آانت صفته غير 
ثابت ومتغيرة فى آل ساعة وبذلك دور البيئة حصوصا الوالد 

 . ونموهاالذآاءة الشخصيةالولد فى تكویف  ُمَؤثٌِّر إلى
 أن إنجاز )Frame Of Mind(ل هوارد غاردنر فى آتابه قا

الحياة ليس بالذآاء الواحد فقط بل یحتاج إلى طيف الذآاء 
علم اللغة والریاضية اوالمنطق : الواسع بسبعة األنواع یعنى

وآان . والحيزى وعلم الحرآة والموسيق والداخلية والخارجية
ودانيل . صيلذآاء الشخ هوارد غاردنر یسمى هذا الذآاء با

 .غوليمان یسمى هذا الذآاء بالذآاء اإلنفعالية والعاطفية
 یستمل على الذآاءة الشخصيةقال هوارد غاردنر أن 

الذآاء بين الشخص  هو قدرة الفهم إلى الغير وما بدافعه 
وأما لذآاء . وآيفية مشارآتهم وآيفية المعاونة بالذآاء
جهة إلى داخل الخارجية هو قدرة معلقة ومبادلة لكنها موا

وذلك الذآاء قدرة تكون الطرز من جهة نفس اإلنسان . النفس
بحًَْث ومرجعا على نفسه مع قدرة إستعمال ذلك أصل الذآاء 

 ).2002:52.غوليمان."(فىالحياة مؤثرا
الذآاءة قال هوارد غاردنر فى الرمز األخر أن ُلّب  

لقلب  یستمل على قدرة  التفریق واالعتناء بموافقة االشخصية
                                      

 Yani Paryono, Meningkatkan Kualitas Guru Bahasa Indonesia dengan: ترجم من . 29
Mengembangkan Kecerdasan Ganda  

http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/laman/nawala.php?info=artikel&infocmd=show&infoid=38&row=  
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وآان هذا الذآاء مفتاح . ومزاج البدن والدفع وحب الغير
قدرة لتفریق  معرفة النفس ألنه یظهر إتصالية شعور النفس و

 .ذلك الشعور ومنفعته إلیقاد األحوال
ثمانية األذآياء " قال لّتوا الووت محمد فرمان فى آتابته

ور  یملك قدرًة لفهم الشعالذآاءة الشخصيةانسانية أن من یملك 
وهكذا مستطيع . والدوافع والطبيعة والحب على الغير

. والمشارآة والمبادلة فى المنظمات قوال وفعال حسنا بالغير
فى الرتبة السهلة آان هذا الذآاء یستمل على قدرة  الولد إلى 

 .معرفة ورقة الشعورلمن أآبر عمره منه فى حواليه
ن البالغ وآانت المهارة الداخلية المرآبة هي قدرة اإلنسا

. لمعرفة حب اإلنسان وفهمها ولو آانت غيلر معينة وخافية
معرفًة محيحا وحقيقة على األخر مایرغب وما فى القلب 

الشعور الموجود حتى آان یؤثر ویؤم الغير  وحالة القلب و
آان التالميذ  الين یملكون هذا الذآاء یتعلموا . صحيحا وحسنا

فى المشارآة  ء وإتصالهمؤثرًا بالتعلم التعاون مع األصدقا
ومن یملك هذا الذآاء العالى أوفق ملك الوظيفة مثل . والمبادلة

إمام الدین واألستاذ والمساوم والطبيب النفسى والممرضة 
 .والطبيب والمواظف اإلجتماعى
 فى هذا البحث ة الشخصيةوآان المقصود من الذآاء

قة إلى قدرة التالميذ الحياة جماعًة ومشارآًة ومبادلًة وعال
معرفًة االنفعالية والعاطفية من الغير وقدرة بناء   الغير و

 .المشارآة والعالقة على الغير
 انجاز تعلم اللغة العربية: الفصل الثانى

 تعريف إنجاز تعلم .أ 
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آان لفظ انجاز تعلم یتكون من لفظين مفترقين وهما 
از  نخإللفظ ا. وستبيين الباحثة تعریفهما" التعلم"و " نخازإلا"

نجاز هو إلا. بمعنى تحصيل االختيار" prestise"فى لغة هولندا 
قدرة ومهارة الشخصية فى انتهاءاالمر یجعله داللة نجاح 

 30.الطالب فى التعلم
 نتيجة التى تحصلها وفى المعجم الشعبية االنجاز معنه

  31.الطالب
آما عرفنا من قبل ان انجاز هو قيمة من هيئات یعملها 

  32.الشخص او المجموعة
نخاز هو انتاج إل ا(Nasrun Harahab)قال نصر هارهب 

التربية عن تطور وتقدم الطالب المتعلق باستيعاب المادة 
  33.الموجودة فى منهج الدراسة

از هو نتيجة الحصول نخإلوقال سوهارسيمي اریكونطا ا
التى تمثل على طبقات الطالب فى نيل االغراض المعينة فى 

 هونتيجة الشخص بعد استراآة بالتربية 34.آل المادة الدراسة
 .ةوالتجرب

واما تعریف التعلم لقد عرفنا من قبل انه تغيير الخلقية 
  35.الثابتة آنتيجة من الخبرات او الخلقية

 ان التعلم هو تغيير )Robert Gagne (رابت غكنىوقال 
آذلك  و36.خلقية الفرد آنتيجة االتصال مع االخر ومع بيئته

                                      

 Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 3:  ترجم من30
 .Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: PT:ترجم من. 31

,Usaha Nasional, 1994), 21  
  Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru 21   نفس المرجع .32
  Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru 21  نفس المرجع. 33
 .36 22 نفس المرجع  34

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 282  ترجم 
 35. من
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التعلم هو النشاط یعمله الفرد بالعمد لنيل نتيجة من مادة 
 37.الدراسة المدرسة

والتعلم هو السعى الذى قام به الشخصى لنيل تغيير 
موقف الجدید فى نفسه آنتيجة تجيریبة االتصال مع بيئته من 

  تلخص الباحثة ان التعلم هو عبارة عن عملية 38.ةاراء  السابق
 .التغيير فى السلوك و الخبرة

من " التعلم"و" االنجاز" وبعد بحثنا عن تعریف 
 هو قيمة إنجاز تعلمطيع ان نلخص بان فنست. التعاریف السابقة

  39.تسبب الى تغيير الشخصى آنتيجة نشاط التعلم
اما انجاز تعلم اللغة العربية ال یزال بعيدا من التعریف 

دة اللغة على انه نتيجة من عملية التعليم و التعلم خاصة الما
العربية بشكل الرمز او الرقم یناله الطالب فى وقت معين 

 .ومكتوب فى دفتر درجات
 
 
 إنجاز تعلمالعوامل المؤثرة  .ب 

 Drs. Slameto آثيرة، لكن قسم إنجاز تعلمالعوامل المؤثرة 

 40:قسمين هما الى 
 :العوامل الداخلية وتشمل على .1

  عوامل الجسمانية . أ
                                                                                                                                      

 .http://mjieschool.multiply.com/journal/item/36 :ترجم من. 36

  Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar، 4 :مترجم من . 37
 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usahaنفس المرجع  . 38

Nasional, 1994), 21  
 Nana Sudjana, Dasar Proses Belajar Mengajar..............,39: ترجم من. 39

 ,Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta:ترجم من 40
1995)56 
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 عوامل الروحانية . ب
 العوامل الخارجية .2

  عوامل العا ئلة . أ
 عوامل المدرسة . ب

 عوامل االجتماعية . ت

 :وبيان تفصيلى عنهما آما یلى
 عوامل الداخلية  .1

ند محبين شاح هى المراد بالعوامل الداخلية ع
  وتشمل 41.العوامل التى آانت مصدرها من نفس التالميذ

 :هذه العوامل على
 42. الحالة الجسمانية وتنقسم هذه العوامل الى قسمين-أ

الن . الحالة الجسمانية على العموم تؤثر عملية التعلم. 1
الجسمانية الصحيحة صالحة لعملية التعلم وعلى 

العكس الجسمانية غير الصحيحة ال تكون صالحة 
 :م حاالن اهتماًما تامالذلك البد ان تهت. لعملية التعلم

ن النقص فى قدر الطعام ألالتغذیة الكافية :  اول
فيناقص طانوس جسمانى ویؤثر الى سریع 

 .التعب والنعسان
بعض االمراض الخطيرة مثال نزلة والوافدة :  الثانى

البد ان . والسعال ووجع االنسان وما الى ذلك
 .تهتم هذه االمراض النه توسوس عملية التعلم

حالة الجسمانية المعينة اهمعا الحواس الخمس  ال.2
لكل انسان الحواس الخمس یحتاج االنسان 

                                      
   Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru    23نفس المرجع . 40

 , Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja: ترجم من. 41
(1995), 130Rosdakarya 
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. الحواس الخمس وحياته وآذلك فى عملية التعلم
لذلك علينا ان نحفظ الحواس الخمس آى ینفعنا 

   نافعة صالحة 
  عوامل الروحانية-ب

 43:وتشمل هذه العوامل على
 الذآاء .1

الذآاء اثر مهم فى عملية التعلم وفى تعيين 
فان آان الذآاء العالى . نجاح الطالب فى دراستهم

لو آانوا  قد . ان ینالوا النجاح العالىفيستطيعون 
یكونوا فشالفى تعلمهم الن هناك العوامل الكثيرة 

 .   المؤثرة فى عملية التعلم والذآاء احدى منها
 

 هتمامإلا .2
عند الغزالى هو فعالية النفس العالى 

على الطالب ان تهتم . الموجة على الموضوع
مواد لذلك البد . مواد الدرس لنجاحهم فى التعلم

الدرس جًدا به آى یجذب الطالب فى االستراك 
 .التعلم

 الرغبة .3
هو مبول ثابت لذآر واالهتمام النشاطات 
ان آان الفرد یرغب فى النشاطات سيهتموها 

                                      

-http://ditptksd.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46:faktor ترجم من. 43
faktor-yang-mempengaruhi-prestasi-belajar-anak&catid=34:umum&Itemid=1 
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. للرغبة اثر عظيم فى عملية التعلم. اهتماما آافًيا
ان آانت المادة ال تناسب بلرغبة الطالب فيكسل 

  . فى تعلمه النه یحذب به
 التشویق  .4

ان آانت المادة مناسبة . هو القدرة لتعلم
. بتشویق الطالب فتحسن نتيجة النه یرغب بها

ومهم لمعرفة تشویق الطالب لو ضعهم فى 
 . المدرسة المناسبة بتشویق الطالب

 

 العوامل الخارجية  .3
المراد بالعوامل الخارجية عند محبين شاح هى 

 44.ج نفس التالميذالعوامل التى آانت مصادرها خار
 :العوامل المؤثرة فى التعلم تشمل على

 عوامل العائلة .1
العائلة هى بيئة اشد تاء ثيرا و اول عوامل 

وفيه یتعلم الولد العادات ویقف على مقدار . التعلم
ض فكار واالراء  ویفقه معنى بعألعظيم ا

ن العائلة خاصة الوالدین أل. العالقات االجتماعية 
العوامل المؤثرة فى تعلم  و. اقرب الناس بالولد

الطالب من بيئته العائلة هى طریقة التربية من 
الوالد بين وصلة بين اعضاء العائلة وحالة 
المترول وحالة االقتصادیة واهتمام الوالدین وعادة 

 .العائلة
 عوامل المدرسة .2
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رسة اآبر عوامل التعلم فقد اسست المد
نها لم أللتربية النشئى وليس لها وظيفة اخرى 

وبمعنى ان المدرسة هى . تؤسس اّال للتربية
مؤسسة اجتماعية انشائها المجتمع لتنمية 

فراد تنمية آافية ليصبحوا اعضاء ألشخصيات ا
 .الصالحين فيه

 هى إنجاز تعلمعوامل المدرسة المؤثرة فى 
س ومنهاج الدراسة والصلة بين طریقة التدری

المتعلم  المعلم والمتعلم و والصلة بين المتعلم و
والنظام المدرسة والمادة واوقات الدراسة ومقدار 

 .المادة ووظيفة المترلية
 عوامل االجتماعية .3

عند قریش شهاب ان المجتمع هو جماعة من 
شخاص الكثيرة صغيرة آانت او آبيرة مترابط ألا

ة والعقيده والشریعه لحياة بينهم بالعاد
 45.االجتماعية

 
 
 
 

 إنجاز تعلمطريقة تقدير  .ج 
 إنجاز تعلمومن المعروف ان الطریقة المشهورة لتقدیر 

وقال سوهارسيمى انه اختبار . هى اإلمتحان والتدریبات
 .عرفة نتائج درس الطالبمعقود لم

واهداف اإلمتحان هى لنيل البيانات التى تدل على 
نتيجة تقدم الطالب فى نيل النجاح المرجوى، وتتمكن لمعلم 
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لتقدیر الخبرة المأخودة، ولتقدیر الطریقة التعليمية والوسائل 
 46.اإلیضاح التى استخدمها لمعلم

لذلك على المعلم ان یمتحن طالبه لنيل المعرفة عن 
 . والوسائل اإلیضاحإنجازهم فى التعلم ولتصليح الطریقة

 
 اللغة  وانجازالتعلم الذآاءة الشخصيةالعالقة بين: الفصل الثالث

 العربية
 

المنا فشة فى التربية، آما ینبغى الطالب  آلما مشدود
، وفوق ليحصل انجازالتعلملفشل أوغير ناجح مراًرا ویجرب ا
 .ذلك تخلف الفصل

 لكى  انجازالتعلمواليحصلأما الطالب آثيرون السعى 
وذلك السعى هو صریٌح . آمثل اشراف الدراسة. األحسن
ألن الذآاء الَمِعىُّ .  الذآاءة الشخصيةوذلك العوامل هم. ایجابيٌّ

 والفرصة  ویقابله اللهب،الشخصفقط ال یعطى استعداد 
ى، یستطيعون ان یعرفوا الشخص بالذآاء. اوالصُّعوبة والحياة

واعتنى الشعورهم بالخير ویستطيعون ان یقرؤا  ویقابله 
اما الشخصى بالنشاطات الشخصية . الشعور مع الغير المؤثر

. انجازینمو غلب على الظّن ساحاصل الحّث فى الحياة ویملك 
 العالى ویجرب الشخصى بدون النشاطات الشخصيةاما 

المبارة الباطنية انتهك اإلستطاعة ليرآز اإلهتمام الواجبة  
 .ویملك الفكر الّصافى

الحياة بدون الغير، واألصدقاء، واألئلة ليس الحياة 
الحياة : بسبب آل اإلنسان یملك الحياتاف، منها. الحقيقة

وفوق ذلك عالقة النفس بجانبه . الشخصية والحياة اإلجتماعية
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) Multiple Intelligence(الشخصية، وقال غاردنر فى آتابه عالقة 
الذآاءة وادخله عالقة الشخصية آمثل احدى عناصر 

 . او الذآاء اإلجتماعيةالشخصية
الذآاء  ( الذآاءة الشخصية.آما الذآاء األخرى

آما قال . یبدئوا منذاألن ویبتدؤاایًضا من البيئة) اإلجتماعية
فى شعره  (Dorothy Law Nolte،  Ph.D) دورواتى لونوالتى 

اذا الولد فى حياته اإلنتقاد  Children Learn What They Liveمشهوًرا 
واذا . صارم وعيب مراًرا، وهو یتعلم ان یحكم وادعى عليه

وعكس آذلك اذاالولد . حياةالعداوة، یتعلم التنازعوا ویثوره
 حياة التسامحة ویصبًرا، واذالتحریض هواإلعماد على النفس

 . وغير ذلك
هو یكبر ) طومى(انفاالشعر بمناسبة بالزمان الماضى 
اما آلية وسائلة . باإلنتهار، والتحریب الرغبة، واإلستطاع

 .خارج البالد
. حقيقة امر امه آلية وسائلة خارج البالد ليس اراده

والمواصالته یتأخر بسبب نقص اإلعتماد على النفس، وآذلك 
ومى لجنة القومية اإلندونيسيا قال اریف رحمن وهو رئيس الي

 )UNESCO(لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
یجب ان اعتبار فى النفس منذ الصغير، ویجب ان 

 . یسعرالبالغ عند فى روضة األطفال
آومفاس، (اآتشف على قضایا الباهل اإلجتماعى 

 اإلخوان فى اّلغا، وغومى، 92الموت ) 2006/2/11
فرى ) 2006/2/14آومفاس، ( اإلنفلوئنز الطيور وجيافورا،

  فى ففووا وآتى بيليج سودى سالالهى وهى )Freeport(فورت 
 .الذآاء اإلجتماعى الصحافى فى رصد رحلة األمة
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، NAD وعكس ذلك، األخرة ُیَنّفُد القضایا المؤسف فى 
اإلحساس المروءة . ویظهر الدور الذآاء  اإلجتماعى الشعب

المخاطر ) Katastrofe kosmik(آتسروافى آوسمك . والقلب رفيقا
 .وانتهازى الذآاء ليخدش الّرباح

آلما ). Sosial Intelligence( یفسر أثر الذآاء  اإلجتماعى
ولكن . مقياس الذآاء، یقدم على غيره فى التربية الرسمية

. وهذا اللشخص بارز. الذآاء  اإلجتماعى ال یظهر فى السطح
 .تماعىبل ینتقل فهم  اإلج

أما تغيير مقياس الذآاء الى الذآاء  اإلجتماعى فهو 
تمثيل التبدیل وتصميم الفكر واخالق اإلنسان مثل اإلنسان 

ویصدم اإلنفتاح الباطنية واغتطى اإلنسان فى . اإلجتماعى
النمية و التطویر اإلنسان العالم الصغير . منافسة اإلجتماعية

 .وتوّحدت األشياء بالعالم الكبير
 التطویر الذآاء  اإلجتماعى مثال براعة الشخصية، آان

 :اقّلُه یشتمل على أربعة المجال، منها
 یعرف خرافة والتشتُّت اإلجتماعى فى المجتمع .1
 فهم اإلهتمام على بناء النفس فى حياته .2
یعرف حرآة اإلجتماعية، والمطالبة حلة اإلجتماعية،  .3

 واختطُّ اإلصالح اإلجتماعى
 واهتمام مثلناالتطور  .4

على مادى، هذا الذآاء یسبق اإلفاقة الفكرة الّسياسه أو 
ألنه یعانق العالقة الشخصية واإلحساس . فهم الفسيكولوجى

اإلستطاعة لتقدیر حالة اإلجتماعية : اإلجتماعية واحد منها
ومن . بموضوعى، وهى قيمة الزیادة الذآاء من طقس الدینى
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MTV الى مقاومبلى علم المعقوالت، وارهاإ ) .Norman D 

Livergood ( 
 ان   )Paulo Freire(قال اختصاصى التربية فولوا فریرى 

ثر اإلجتماعى، وتفریق أن یتبين أ سریع الذآاء بافاقة ناقدة
اإلختالس، وخالفة الحكم، وشبكة الجریمة،  ونرجو هذا الذآاء 

یتعلم هذا الذآاء ال . یظهر النشاءة الحدیثة بدون اإلحتالس
كفى فى البيت والمدرسة  فقط، ولكن مهم جدا  ان یتعلم ی

 .اليومية
 أحد العوامل  الذآاءة الشخصيةومماسبق یعرف أن

 لنيل  الذآاءة الشخصيةالمهمة الذي یجب الطالب أن یملك
 .إنجاز تعلم األحسن فى المدرسة

 
 نظرية تحمينية 

أن یرمز عن الفرضية أى یعبر بناء على هذه نظریة، 
 : آما یلىحمينيةنظریة ت

ة ": )Ha(الفرضية البدلية  .1 ا العالق ينأن فيه ذآاءة  ب  ال
 " اللغة العربيةإنجاز تعلم والشخصية

 أن ليست فيها العالقة بين: "  )Ho(الفرضية الصفریة  .2
 " اللغة العربيةإنجاز تعلم والذآاءة الشخصية


