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Abstract 

The study aimed to identify the role of emotional intelligence in academic achievement in the 

Arabic language among eleventh-grade students in post-basic schools in the Sultanate of 

Oman. The study also investigated any possible statistically significant differences in the 

role of emotional intelligence on academic achievement due to the gender variable. A 

descriptive research approach was implemented to achieve the objectives of the study. The 

study targeted eleventh-grade students in the North Al Batinah Governorate (N = 8636); 

however, a sample size of 337 students was randomly selected. The results of the study 

showed that the role of emotional intelligence in the academic achievement of eleventh-grade 

students in the Sultanate of Oman came to a high degree, with an average score of 3.81. The 

results also indicated that there were statistically significant differences at the significance 

level of 0.05≥α in favour of the female students. In light of these results, the study 

recommended the development of emotional intelligence skills among students and teachers 

to improve the teaching process and develop its outputs.                                                                                             
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التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة  دور الذكاء الوجداني في

   ُعمان
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر 

داللة إحصائية في دور الذكاء الوجداني بمدارس التعليم ما بعد األساسي في سلطنة عمان، والكشف عن وجود فروق ذات 

على التحصيل الدراسي تُعزى إلى متغير النوع االجتماعي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وتكّون 

، وتكونت عينة الدراسة التي 8636مجتمع الدراسة من طلبة الصف الحادي عشر في محافظة شمال الباطنة، البالغ عددهم 

طالبا وطالبة، في حين تم االعتماد على أداة االستبانة لإلجابة عن تساؤلي  377تيارها بالتقنية العشوائية البسيطة من تم اخ

الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أّن دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الحادي عشر بسلطنة 

لصالح  α≤0.05(، كما أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 3.81عمان جاء بدرجة عالية، بمتوسط مقداره )

الطالبات. وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بتنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى الطلبة والمعلمين؛ من أجل تحسين 

  .العملية التدريسية وتطوير مخرجاتها

 .ية، سلطنة ُعمانالذكاء الوجداني، التحصيل الدراسي، اللغة العرب: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

يمكن اعتبار التحصيل الدراسي من المؤشرات المعموول بهوا لقيواس مسوتوى القودرات العقليوة لودى الطلبوة؛ نظورا لموا 

يترتب عليه من اتخاذ قرارات تربوية في المجال التعليمي، كمعرفة مدى تقدم الطلبة في مهارة ما، واختيار البرامج المناسبة 

في تكووين شخصوية الطالوب، إذ أن التحصويل الدراسوي يُحودد المسوتوى االجتمواعي واالقتصوادي الوذي  لهم، فضال عن دوره

 (.2010سيكون عليه الطالب في المستقبل، ولذلك فإن التحصيل الدراسي للطلبة يعكس نتاج التعليم )الجهورية، 

واتجاهوات وميوول وقويم وأسواليب ويُعرف التحصيل الدراسي بأنه: "كول موا يكتسوبه التالميوذ مون معوارف ومهوارات  

تفكير وقدرات على حل المشكالت نتيجة لدراسة ما هو مقرر عليهم في الكتوب المدرسوية، ويمكون قياسوه باالختبوارات، التوي 

(. كما يُعرف بأنه: "مدى استيعاب الطلبة لما فعلوا مون خبورات معينوة، 89، ص. 2003يعدها المعلمون" )شحاتة، والنجار، 

رات دراسوية، ويقواس بالدرجوة التوي يحصول عليهوا الطلبوة فوي االختبوارات التحصويلية المعودة لهوذا الغور " من خوالل مقور

(. ويتضووح موون التعووريفين السووابقين أن التحصوويل الدراسووي هووو حصوويلة نتوواج الووتعلم لوودى 84، ص.2003)اللقوواني، والجموول، 

 طة أدوات متنوعة يتم إعدادها لذلك الغر .الطلبة، نتيجة مرورهم بخبرات تعليمية تفاعلية، ويمكن قياسه بواس

وهنووام مجموعووة موون العواموول المووؤحرة فووي التحصوويل الدراسووي، منهووا مووا يتعلووق بالبيسووة االجتماعيووة، مثوول: المسووتوى 

االجتموواعي والثقووافي للوالوودين، وأنموواط التنشووسة األسوورية، واألصوودقاء موون ناحيووة تووأحيرهم علووى الطالووب فووي اكتسووابه العووادات 

ر واالتجاهووات التووي تووؤحر علووى مسووتواه التحصوويلي. وموون العواموول مووا يوورتبط بالمدرسووة كتوووافر األجووواء المدرسووية واألفكووا

المساعدة على تحقيق التحصيل الدراسي المرتفع، وأنماط التعامل مع الطلبة في البيسة المدرسية عاموة، ومنهوا موا يُعوزى إلوى 

حقيوق التحصويل الدراسوي المرتفوع، وكفايوات المعلوم التوي تجعلوه قوادًرا علوى المعلم، مثل: استخدام االستراتيجيات المحفوزة لت

الرقي بمستوى الطلبة في البيسة التعليمية. ومن العوامول موا يتعلوق بالطالوب كالقودرات أو السومات الشخصوية، مثول: االعتمواد 

 (.2014على الذات، واالستقاللية، واالكتفاء الذاتي، والذكاء الوجداني )شيخى، 
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عد الذكاء الوجداني من المؤشرات ذات القدرة التنبؤية الجيدة بالتحصيل الدراسي، وتشير الدراسات إلى أن معامل ويُ 

التحصيل الدراسي( عادة ما يكون عاليا، وهذا االرتباط يكشوف عون عالقوة  -االرتباط بين هذين المتغيرين )الذكاء الوجداني 

 (..Preeti,2013; Mohzan et al؛ 2011ي )مزروغي، قوية بين الذكاء الوجداني والتحصيل الدراس

الذكاء الوجداني من العوامل الرئيسة لتحقيق النجاح والتفوق في التعليم واألمور الحياتية، ولكّن هذه الفكرة  كما يعتبر

عر سوولبية لقيووت نوًعووا موون االخووتالف فووي التطبيووق الووواقعي، إذ ُوجوود أن بعووت األشووخاص الووذين يتمتعووون بالووذكاء لووديهم مشووا

ومشكالت نفسية، في مقابل أشخاص آخرين أقل ذكاًء تكون لديهم مشاعر إيجابية ويحققون النجاح في المهمات التي يقوموون 

(. وقود نشوأ 2014بها، وهذا ما أظهر دور مفهوم آخر يوؤحر علوى مسوتوى الوذكاء وهوو مفهووم الوجدانيوة فوي الوذكاء )محمود، 

حينما قسم علماء الونفس العقول إلوى حالحوة أقسوام فوي القورن الثوامن عشور المويالدي، وهوذه  مفهوم الذكاء الوجداني أو العاطفي

األقسووام هووي: المعرفووة حيووي يكووون فيهووا اكتسوواب وتخووزين المعلومووات واسووترجاعها، والدافعيووة وهووي الميوول واالنجووذاب نحووو 

 (. 2015تحقيق األهداف، واالنفعال وهو جملة العواطف التي يشعر بها الفرد )العلوان، 

قودرة الفورد علوى الووعي بانفعاالتوه ( هوو: "91، ص.2018ومفهوم الذكاء الوجداني كما جاء في التميموي وآخورون )

 ,Golemanسووليمة". ويووذكر )وانفعوواالت ارخوورين ومعرفووة مووا يشووعر بووه الموورء واسووتعمال هووذه المعرفووة  نجووا  قوورارات 

 فعالي يتكون من خمسة أبعاد، وهي:( أن الذكاء االن2018، كما ورد في أبو الخير، 2000

 الوعي بالذات ومعرفة االنفعاالت. .1

 إدارة الذات والعواطف، وفيها يحدث التخلص من االنفعاالت السلبية. .2

 تحفيز الذات والدافعية والتحكم في االنفعاالت. .3

 استشعار انفعاالت ارخرين أو المشاركة الوجدانية. .4

 المهارات االجتماعية في التعامل مع ارخرين. .5

( تكمن في فهم 2013، كما ورد في اليحيائية، Davies, 2000والفكرة الرئيسة في الذكاء الوجداني كما أشار إليها )

االنفعال، وبناء القرارات الُمتّخذة عليوه، موع توظيوف المهوارات العقليوة األخورى، كوالتخطيط وحول المشوكالت، وهوذا يضومن 

 للفرد بناء وتطوير الكفاءة االنفعالية.

جواردنر فوي نظريوة الوذكاءات  Gardner"وقد فُّسر الوذكاء الوجوداني فوي ضووء عودّة نظريوات، منهوا موا ذكور لودى "

المتعددة، حيي أشار إلى وجوود حمانيوة أنوواع مون الوذكاء، وهوي: المنطقوي أو الرياضوي، واللفظوي أو اللغووي، والبصوري أو 

سوويقي، والجسوومي أو الحركووي، والتووأملي الووذاتي، والتواصوولي التعوواوني، والطبيعووي، وهووي نظريووة تووربط فووي المكوواني، والمو

 (. 2008؛ الموسوي،2018)فنطا ي،مجملها بين الجانب العاطفي والقدرة العقلية 

كون الوجدان  األهمية الناتجة من دراسة الذكاء الوجداني والتي تكمن في إن هذه النظرية في مجملها تُساعد على فهم

والعاطفة جزء من الحالة العقلية التي تودفع التخواذ القورارات، وبنواء التصورفات مون األفوراد، السويما المتعلموين، وتوأحير هوذه 

االنفعاالت تبعا لنوعها إما تحفّز المتعلم وتجعله في حالة من التهيؤ للتعلم أو العكس، فالذكاء الوجوداني يُحفّوز الفورد للوصوول 

، وتحقيقه النجاح في األعمال الُمنجزة، فضال عن ارتباطه بمتغيرات أخرى يحتاجها الفورد ارتباطوا طرديًوا، مثول: إلى الهدف

الثقووة بووالنفس، ودافعيووة العموول، والرضووا الوووظيفي، وا بووداع، والسووعادة، والمسووتوى التعليمووي، وارتباطووه بووبعت المتغيوورات 

عودم االتوزان االجتمواعي، والرهواب االجتمواعي. كموا أن الوذكاء الوجوداني األخرى عكسيًا، كالعدائية، والتسوويف، والقلوق، و

يرتبط بفاعلية الذات، حيي إن األشخاص الذين لديهم القدرة على التحكم وتنظيم عواطفهم ومشاعرهم يسوهل علويهم االرتقواء 

الوة نفسوية جيودة )بسويوني، بمستوى كفواءتهم فوي التحصويل الدراسوي ورفوع مسوتوى التركيوز وا نجوا  الدراسوي، والتمتوع بح

 (. 2013؛ اليحيائية، 2008؛ الموسوي، 2018؛ جمال، 2012

كما ويرتبط الذكاء الوجداني بصورة مباشورة بموا يتعلوق بتودريس اللغوة العربيوة، إذ يبودأ مون المعلوم وينتهوي بوالمتعلم، 

سخيرها فوي المواقوف الصوفيّة، وإدارتهوا بشوكل وهذا التأحير ناتٌج عن توظيف معلم اللغة العربية لمهارات الذكاء الوجداني وت

إّن عملية التفاعل بين الطالب والمعلم في تدريس  (.2013)محمد، إيجابي بما يساعد على تحقيق تعلم فاعل في اللغة العربية 

جاه اسوتخدام اللغة العربية تستلزم التواصل بين طرفي العملية التدريسية، ومن أبر  وسائل التواصل اللغة التي تكشف عن ات

االنفعاالت والعواطف إما إيجابا أو سلبا، في حين تشكل اللغة جزًءا من التقويم في منهج اللغة العربية، فيما يتعلوق بمهاراتهوا 

األربوع: االسووتماع، والتحودث، والقووراءة، والكتابوة، وتشووّكل فوي مجملهووا التحصويل الدراسووي للطالوب فووي مونهج اللغووة العربيووة 

 (.2017)مسلم، 
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مون ( أن الذكاء الوجداني بما يحتويه من مهارات يُثري منهج اللغة العربيوة بمجموعوة 2019رى الشهري وعتوم )وي

موا يتعلوق بالبيسوة الصوفية التوي يجعلهوا بيسوة مالئموة  حوداث عمليوة التعلويم المقترنوة بالتفاعول، وإيجواد ظوروف السمات، منها 

والمعلوم، افعيّة والنشاط، وأخرى تتعلق بمسوتوى المهوارات اللغويوة للطالوب مالئمة للتركيز في الحصة الدراسية، وتعزيز الد

مثل: اختيوار األلفواظ التوي تعكوس مراعواة ارخورين مموا يُحقوق ُحسون التواصول، واالنودماج فوي توليود التفكيور، والمرونوة فوي 

كاسوتراتيجيات موا وراء المعرفوة التوي  التحدُّث، وتنمية مهارات التذوق األدبي، واسوتخدام اسوتراتيجيات حديثوة لوتعلم القوراءة

 تتفاعل فيها المكونات المعرفية وما بعد المعرفية والوجدانية؛  حداث التعلم. 

تنبؤيّوة بالتحصويل الدراسوي فوي تودريس اللغوة العربيوة، ذو قودرة ومما تقدّم يمكن استنتاج أن الوذكاء الوجوداني مؤشور 

لعواطف واالتجاهات باعتبارها مون مكونوات الوذكاء الوجوداني، ويكوون ذلوك ألجول األمر الذي يعني ا فادة من االنفعاالت وا

تعزيز التحصيل الدراسي في اللغة العربية، وتطوير مهاراتها وفنونها، عبر خلق حالة مون االسوتعداد النفسوي االنفعوالي لودى 

 الطالب بما يسمح بإتقان المعارف والمهارات والخبرات اللغوية بكفاءة أعلى. 

 

 شكلة الدراسةم

تبذل و ارة التربية والتعليم في سلطنة عمان جهودًا في سبيل تطوير عمليات التودريس، واالرتقواء بمسوتويات الطلبوة 

في مختلف المراحل الدراسية، حيي يُعد التحصيل الدراسي للطلبة أحد المؤشرات التي تكشوف عون كفواءة العملياوة التاعليمياوة. 

بموا يتماشوى موع أحودث نظريوات  تقوم و ارة التربية والتعليم بجهوود متطوورة فوي توأليف منواهج اللغوة العربيوةومن أجل ذلك 

الدراسية، وذلك من خالل وضع منهج يساعد على حل المشكالت اللغوية لدى الطبة، كمشكلة الضعف القرائوي لودى المناهج 

هوتم بتودريب المعلموين والمعلموات القوائمين علوى تودريس اللغوة الطلبة التي قود تُوؤدي إلوى تودهور التحصويل الدراسوي، كموا وت

العربية لتكون وفق استراتيجيات التدريس التفاعلي، وبموا يحقوق مهوارات الوتعلم فوي القورن الحوادي والعشورين، موع االهتموام 

ي )العجموي، والسوعدية، بتنمية مهارات اللغة وفنونها من خالل توظيف الوسائل المواكبة للتطورات التي يشهدها القرن الحال

على الرغم من ذلك فإن هنام بعت المتغيرات تؤحر سلبا علوى نتوائج الوتعلم لودى (. ولكن 2021؛ العجمية، والكندية، 2022

( 2012الطلبة في مناهج اللغة العربية ومنها ما يرتبط بمستوى الذكاء الوجداني، وإلى ذلك أشوارت و ارة التربيوة والتعلويم )

يجيات تعليم الطلبة تحتاج إلى تحديي في بعت فنيّاتها التدريسية من خالل  يادة توظيف النماذج الحديثة التوي إلى أن استرات

تعتمد على مداخل علم النفس التربوي الحديي، وا فادة من ا مكانات التي يمكن أن تتطور نمطية التعليم على أساسها، ومن 

( أن للذكاء الوجداني دورا مهما فوي تنميوة تعلويم 2013اني. في حين يرى محمد )ذلك مداخل التعلم القائمة على الذكاء الوجد

مهارات اللغة العربية، وأوصوى جميوع معلموي اللغوة العربيوة بضورورة تعورف هوذا الودور وتوظيفوه فوي مسوارات تعلوم اللغوة 

ء الوجوداني المرتفوع، ونظرتوه ا يجابيوة العربية وتعليمها، انطالقا من سمات الدافعية العالية التوي يتسوم بهوا الطالوب ذو الوذكا

( فيؤكود علوى أن مسوتوى التحصويل الدراسوي فوي المرحلوة الثانويوة يواجوه 2014لنواحي التعلم في اللغة العربية. أما محمود )

ي بعت التحديات التي تمثل أسبابا غير مباشرة، ومنها مستوى الذكاء الوجداني الذي ينبغي أن يكون االهتمام بوه وتوظيفوه فو

خدمة تعليم اللغة العربية وتعلمها أكثر فاعلية، ومن التوصيات التي خرجوت بهوا الدراسوة إجوراء دراسوات تقويس دور الوذكاء 

الوجداني في التحصيل الدراسي في مختلف المواد الدراسية، السيما اللغة العربية؛ لما لها من أهمية بين المواد األخرى. فوي 

لمستوى التحصيلي في اللغة العربيوة يتوأحر بصوورة مباشورة بدرجوة الوذكاء الوجوداني لودى ( إلى أن ا2017حين أشار مسلم )

الطالب، وأن ذلك قد يساعد على أن يكون مستواه التحصيلي مرتفعا إن كوان ذكواؤه الوجوداني مرتفعوا والعكوس صوحيح، وقود 

من كول ذلوك فوي تطووير تعلوم اللغوة العربيوة  أوصى بضرورة تنمية درجة الذكاء الوجداني عند الطلبة المتعلمين، وأن يُستفاد

وتعليمها بشكل مباشر. كما أن المؤتمر الدولي األول للغة العربية وآدابها قد ركز في بعت توصياته على ضورورة االعتنواء 

لموؤتمر فوي بتنمية قدرات الذكاء الوجداني لدى الطلبة، وتوظيف ذلك في تنمية تعليم مهارات اللغة العربية وفنونها، كما أكد ا

توصياته على أن للذكاء الوجداني دورا يُعتد به في تحقيق الطلبة التفوق وارتفاع مستوياتهم التحصيلية في اللغة العربية، من 

خالل تفعيل استخدام الخبرات االنفعالية بجانب القدرات العقلية والمعرفية في حل المشوكالت التوي تواجوه الطلبوة فوي حيواتهم 

أن الذكاء الوجداني متغيّر له قدرة تنبؤية بالمسوتوى التحصويلي  2020 (Dalle)(. وترى 2018الكنزي، الدراسية )مشوق و

لدى الطلبة في تعليم اللغة العربية، األمر الذي يُبر  أهميوة تووفير الظوروف المالئموة لتنميوة الوذكاء الوجوداني وتسوخيره فيموا 

ير البيسة التعليمية ارمنة التي تنّمي الذكاء الوجوداني؛ لتقليول مسوتوى التووتر يخدم تعليم اللغة العربية وتعلمها، بما في ذلك توف

 والقلق لدى الطلبة بما يساعدهم على تحقيق أهداف تعلم اللغة العربية بكفاءة عالية.

يتضح مما سبقت مناقشته أن ا فادة من سمات الذكاء الوجداني وتسوخيره فوي تحسوين عمليوات تودريس اللغوة العربيوة 

؛ مشوووق والكنووزي، 2017؛ مسوولم، 2014ن التوصوويات الرئيسووة التووي خلصووت إليهووا بعووت البحوووث والدراسووات )محموود، موو
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وأن ذلك غالبا ما ينعكس إيجابا على نتائج تعلم الطلبة في مناهج اللغة العربية، فهوو يمكون أن يُعوين  Dalle, 2020)؛ 2018

م على تخطيها بسوهولة وسالسوة، كموا يمكنوه تعظويم الفائودة العلميوة بعت الطلبة الذين يشتكون من بعت الصعوبات في التعل

لودى الطلبوة المتميوزين، وأوصوت با فوادة مون الموداخل التدريسووية النشوطة التوي يوفرهوا الوذكاء الوجوداني، والتوي تعتبور هووي 

فيمووا يتعلوق بتعلويم اللغووة األكثور كفواءة فووي تحقيوق مخرجوات تعلووم أفضول مون مجوورد ممارسوة الوتعلم بأسوواليبه التقليديوة السويما 

العربية. ومن خالل خبرة الباحثين في تأليف مناهج اللغة العربية وتدريسها اتضح لهم أن الطلبة الذين يوظفون سمات الذكاء 

الوجداني في تعلمهم للغة العربية غالبا ما يحققون نتائج تعليمية أفضل من بقية  مالئهوم ارخورين، وأن طلبوة آخورين العكوس 

ك. وبناء على ذلك فقد تحددت مشكلة هذه الدراسة فوي دراسوة دور الوذكاء الوجوداني فوي التحصويل الدراسوي فوي اللغوة من ذل

 العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة ُعمان.

 

 أسئلة الدراسة

 ة ُعمان؟الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطن ما دور .1

فوي اللغوة في دور الذكاء الوجداني علوى التحصويل الدراسوي  α≤0.05هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .2

 تُعزى إلى متغيّر النوع االجتماعي؟العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة ُعمان 

 

 أهداف الدراسة

ف دور .1  اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة ُعمان. الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي في تعرُّ

فوي دور الوذكاء الوجوداني علوى التحصويل  α≤0.05الكشف عن وجوود فوروق ذات داللوة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة  .2

 تُعزى إلى متغيّر النوع االجتماعي.في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة ُعمان الدراسي 

 

 أهميّة الدراسة

 ,Jassalأهمية دراسة الذكاء الوجداني، فهو جزء في تشكيل مشاعر األفراد وأفكارهم، ومؤشر لظهور ا بداع لديهم ) .1

(، عالوة على كونه موجًها لسلوم األفراد، بما يحتويه من مهارات اجتماعية ومعرفية وانفعالية، من شأنها أن تقدّم 2021

 نجاح في دراسة مناهج اللغة العربية. مكانية تحقيق ال تصّوًرا 

تتزامن هذه الدراسة مع الجهود التي تبذلها و ارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في سبيل تطوير العملية التعليمية انطالقا  .2

 .2040من رؤية االستراتيجية الوطنية للتعليم 

األدبية المتعلقة بدور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي  قد تسهم هذه الدراسة في إحراء المكتبة العمانية عبر المراجعات .3

 في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة ُعمان.

قد تساعد الدراسة الحالية معلمي اللغة العربية ومشرفيها التربويين على تطوير تدريس مناهج اللغة العربية، من خالل األداة  .4

 والتوصيات والمقترحات التي ستقدمها.  البحثية التي توصلت إليها

 

 حدود الدراسة

نظورا لموا يشوتمل عليوه الوذكاء الوجوداني مون  في التحصيل الدراسوي للغوة العربيوة؛ الحدود الموضوعية: دور الذكاء الوجداني .1

اكتسواب سومات الوذكاء الوجوداني وتطويرهوا؛ مموا يقووي مهارات وقودرات فوي جوانوب اجتماعيوة وانفعاليوة، عوالوة علوى إمكانيوة 

شخصية المتعلم ويرفع من تحصيله الدراسي في اللغة العربية، ويُعز  بعت مهارات التعلم في شخصويته، ومنهوا: الثقوة بوالنفس، 

ار، والطالقوة فوي التعبيور وا بداع في التفكير، والسعادة، وهي تؤحر إيجابا في مدى ظهور المهارات اللغوية للطلبة، كتنظيم األفكو

 عن االنفعاالت، والمرونة في فهم األشياء وتقييمها، والثقة بالنفس أحناء التحدّث.  

 الحدود البشرية: طلبة الصف الحادي عشر في مدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة ُعمان. .2

 الحدود المكانية: محافظة شمال الباطنة التعليمية. .3

 .2022الحدود الزمانية:  .4
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 مصطلحات الدراسة

( بأنووه: "قوودرة الفوورد علووى االنتبوواه وا درام والوووعي الجيوود للمشوواعر 63، ص. 2007الووذكاء الوجووداني: يُعرفووه األحموودي ) .1

واالنفعاالت الذاتية، والقدرة على التحكم في مشاعره وانفعاالته السلبية وتحويلهوا إلوى مشواعر إيجابيوة، وتنظيمهوا وتوجيههوا نحوو 

، والقوودرة علووى إدرام مشوواعر ارخوورين وانفعوواالتهم وفهمهووا، والتووأحير ا يجووابي فووي ارخوورين وتطوووير مشوواعرهم تحقيووق أهدافووه

وانفعاالتهم، للدخول معهم في عالقات انفعالية اجتماعية إيجابية، تساعدهم على الرقي العقلي واالنفعوالي والمهنوي، وتعلوم المزيود 

رف بأنوه: "قودرة الفورد علوى الووعي بانفعاالتوه وانفعواالت ارخورين ومعرفوة موا يشوعر بوه من المهارات ا يجابية للحياة". كموا يُعو

( Goleman) 2005(. ويعوورف 91، ص. 2017المورء واسووتعمال هووذه المعرفووة  نجووا  قوورارات سووليمة" )التميمووي وآخوورون، 

لها واسوتيعابها وفهمهوا وتفسويرها وإدارتهوا. الذكاء الوجداني على أنه: قدرة الفرد على التعامل موع الجوانوب العاطفيوة عبور اسوتقبا

ويمكن تعريف الذكاء الوجداني إجرائيًا ألغرا  هذه الدراسة بأنه: قدرة الطالب في الصوف الحوادي عشور علوى فهوم االنفعواالت 

ن الوتعلم فوي الذاتية ومعرفتها والسيطرة عليها والتمييز بينها، والقدرة على ضبطها بصورة إيجابية، وتوظيف ذلوك كلوه فوي تحسوي

 منهج اللغة العربية في الصف الحادي عشر، ويمكن قياسه بواسطة األداة البحثية التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية.

( شووحاته وآخوورون علووى أنووه: "مقوودار مووا يحصوول عليووه الطالووُب موون معلومووات أو 2003التحصوويل الدراسووي: يعرفووه كووٌل موون ) .2

بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن معه قياس المستويات المحددة"، في حين يعرفه كوٌل مون معارف أو مهارات، معبرا عنها 

( على أنه: "مودى اسوتيعاب الطلبوة لموا اكتسوبوا مون خبورات معينوة، مون خوالل مقوررات دراسوية، ويقواس 2003اللقاني والجمل )

ذا الغور "، كموا ُعوّرف علوى أنوه: "مقودار موا يحّصو له بالدرجة التي يحصل عليها الطلبوة فوي االختبوارات التحصويلية المعودة لهو

الطالووب موون خبوورات فووي مووادة دراسووية أو مجموعووة موون المووواد مقوودًرا بالوودرجات التووي يحصوول عليهووا نتيجووة أدائووه لالختبووارات 

ئيوا (. ويمكن تعريف التحصيل الدراسي إجرا7، ص. 2018التحصيلية، وذلك تحت ظروف معينة ومضبوطة نسبيًا" )الفاخري، 

بأنه: مجموعة المعارف والمهارات والقيم التي يكتسبها الطالب بعد مروره بالمواقف التعليمية والخبرات الصفية المتنوعوة خوالل 

 سنوات دراسته حتى الصف الحادي عشر، ويمكن قياسه بواسطة األداة البحثية التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية.

 

 الطريقة واإلجراءات

اسة هو المنهج الوصفّي التحليلي؛ لكونه من المناهج المالئمة لدراسة الذكاء الوجداني ودوره في التحصيل منهج هذه الدر

، الذي يجمع البيانات الكمية ويحللها ومن خاللها يتوصل إلى تفسيرات للظواهر محل الدراسة، ومن حم في اللغة العربية الدراسي

 .( ,.Arthur et al(2012يخرج بالتوصيات والمقترحات 

 

 مجتمع الدراسة والعينة

تمثل مجتمع الدراسة في جميع طلبة الصف الحوادي عشور فوي المديريوة العاموة للتربيوة والتعلويم بمحافظوة شومال الباطنوة 

 4200، فووي حووين بلووغ عوودد الطالبووات 4436، حيووي بلووغ عوودد الطووالب 8636، والبووالغ عووددهم 2021 – 2020للعووام الدراسووي 

. أموا عينوة الدراسوة فقود توم تخيّرهوا بالطريقوة العشووائية البسويطة؛  مكانيوة اختيوار األفوراد مون (2021لويم، )و ارة التربية والتع

المجتمع بصورة عشوائية، بحيي يحصل كل فرد على االحتمالية نفسها كوي يكوون جوزءا مون العينوة، با ضوافة إلوى أنهوا طريقوة 

(. ولتحديود حجوم العينوة العشووائية البسويطة توم االعتمواد Thompson, 2012شائعة وموحوقة وسلسوة التعامول وسوهلة التطبيوق )

 طالبا وطالبة. 377" ستيفن حامبسون، وقد بلغ حجم العينة Steven Thampsonعلى معادلة "

 

 أداة الدراسة ومتغيراتها

دارس التعليم موا للتعرف على دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي للغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر بم

في تأحير الذكاء الوجوداني علوى  α≤0.05بعد األساسي، وللتعرف على ما إذا كانت توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

تُعزى إلى متغيّور النووع االجتمواعي. فقود توم في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة ُعمان التحصيل الدراسي 

 ،  2017بنوواء أداة للدراسووة )اسووتبانة(، وقوود تمووت االسووتعانة فووي ذلووك بوواألداة البحثيووة التووي وظفهووا كووٌل موون )البلوشووي والظفووري 

Aldhafri, 2020 &Alalawi ) ذكاء فقورة تناولوت مختلوف األدوار بوين الو 25حيي تم تحويل المقياس إلى اسوتبانة تكونوت مون

الوجداني والتحصيل الدراسي فوي اللغوة العربيوة لودى طلبوة الصوف الحوادي عشور فوي سولطنة عموان، وقود توم إيجواد صودق األداة 

، وللتأكود مون حبوات األداة فقود توم تطبيقهوا علوى عينوة مون Internal Consistency Validityاالتسواق الوداخلي بواسوطة صودق

  "Cronbach's Alpha"الثبات الكلي لألداة بواسطة معامول وطالبة، وقد بلغ معاملطالبا  50خارج مجتمع الدراسة مكونة من 

( وتعوود هووذه القيمووة جيوودة، وتعكووس حبووات االسووتبانة واتسوواقها؛ ممووا يوودل علووى أنهووا صووالحة لتحقيووق أغوورا  0.83ألفووا كرونبووا ؛ )
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لمسوتقل والوذي تمثول فوي دور الوذكاء الوجوداني ولوه الدراسة الحالية. وقد اشتملت هذه الدراسة على متغيرين احنين هموا: المتغيور ا

 مستويان احنان: ذكور وإناث، ومتغير تابع واحد وهو التحصيل الدراسي في اللغة العربية.

 

 إجراءات الدراسة، ومعالجاتها اإلحصائية

ي )بسويوني، إجراء مسوح للبحووث والدراسوات السوابقة واألدب التربووي ذي الصولة بالوذكاء الوجوداني والتحصويل الدراسو

 ,Dalle؛  2018؛ مشووق والكنوزي، 2017؛ مسولم، 2014؛ محمد، 2018؛ كريمة، 2015؛ العلوان، 2019؛ الشهري، 2012

( ومراجعة أهل االختصاص في جامعة السلطان قابوس وجامعة صحار، وا فادة من ذلك بكتابة مقدموة الدراسوة، وتحديود 2020

وأهوودافها والتعريووف بووأبر  مصووطلحاتها، وموون حووم بنوواء أداة الدراسووة، وإيجوواد صوودقها مشووكلتها البحثيووة، والوقوووف علووى أهميتهووا 

وتفسوير النتوائج والخوروج  spssوحباتها، ومن حم تطبيقها على العينة المستهدفة، وأخيرا إدخوال البيانوات فوي البرنوامج ا حصوائي 

 بالتوصيات والمقترحات.

لمعالجة البيانات المتوصل إليها، وتمثلت في: حساب  Spssة برنامج وبالنسبة للمعالجات ا حصائية فقد كانت بواسط

" لقيواس الفوروق ذات الداللوة ا حصوائية التوي تُعوزى إلوى T-Testالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريوة، واختبوار "

 متغيّر النوع االجتماعي.

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي فوي اللغوة العربيوة لودى طلبوة  : ما دورلإلجابة عن السؤال األول والذي نص على .1

( بانحراف معيواري مقوداره 3.81الصف الحادي عشر في سلطنة ُعمان؟ فإن المتوسط الحسابي الذي تم الحصول عليه هو )

ويودل هوذا علوى أن الوذكاء  ،" ليكرت الخماسوي"Likert(، وتقع هذه النتيجة في الدرجة العالية حسب تصنيف مقياس 0.38)

الوجداني يؤدي دورا عاليا في تحسين التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر، ولعول ذلوك يعوود 

إلى االهتمام الذي يوليه الطلبة أنفسهم بسمات الذكاء الوجداني في خطوواتهم التعليميوة، ومحاولوة ا فوادة مون البيسوة االنفعاليوة 

قدمها الذكاء الوجداني بما يساعد على توظيفها في تحسين المستوى التحصويلي للطلبوة فوي اللغوة العربيوة، كموا أن الثقوة التي ي

بالنفس والقدرة على توجيه الذات، والتكيف في التعامل مع التحديات العلمية التي تواجه الطلبة في اللغوة العربيوة فوي الصوف 

هذه النتيجة العالية، وربما يمثل الحفاظ علوى الحالوة المزاجيوة المعتدلوة سوببا آخور فوي الحادي عشر قد تكون سببا مباشرا في 

تقبل ارخرين وا فادة من خبراتهم وتوظيفها في تطوير المستوى التحصيلي فوي اللغوة العربيوة. ويمكون الرجووع إلوى أسوباب 

وانتقوال أحور الوتعلم وربطهوا بالوذكاء الوجوداني فوي ارتفاع مستوى التحصيل لدى الطلبة كالدافعية والنشاط الوذاتي والممارسوة 

عالقة إيجابية بما يؤدي إلوى الودور العوالي للوذكاء الوجوداني علوى المسوتوى التحصويلي فوي اللغوة العربيوة، وبهوذا فوإن الوذكاء 

ي تقويووة الوجووداني يقوووي قوودرة الطلبووة فووي اللغووة العربيووة علووى الوووعي بانفعوواالتهم وخبووراتهم واسووتعمالها بصووورة صووحيحة فوو

المستوى التحصيلي. كما أن الجهوود التوي يبوذلها معلموو اللغوة العربيوة السويما الجودد مونهم فوي سوبيل السوعي نحوو رفوع وعوي 

المتعلمين فيما يتعلق بدور الذكاء الوجداني في العمليوة التعليميوة مون خوالل التوعيوة والتودريب ربموا يكوون لوه توأحير فوي هوذه 

مي اللغة العربية اهتماما بالذكاء الوجداني يتجّسد فوي إدارة البيسوة الصوفيّة، وتوظيوف االنفعواالت النتيجة، كما يُبدي بعت معل

بصورة إيجابية، واختيار االستراتيجيات التي تحقوق االسوتفادة مون مهوارات الوذكاء الوجوداني وسوماته واسوتخدامها فوي تنميوة 

نفعاالت في توذوق النصووص األدبيوة، وإظهوار الثقوة بوالنفس أحنواء مهارات اللغة وفنونها لدى الطلبة، من خالل ا فادة من اال

التعبير والتحدث باللغة العربية، واالسترسال في توليد األفكار، وذلك مما يعز  تحصويل الطلبوة الدراسوي فوي اللغوة العربيوة. 

فوي حوين تختلوف موع  (2018؛ مشووق والكنوزي، 2017؛ مسولم، 2013وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كول مون )محمود، 

 (.Dalle) 2020نتائج دراسة 

من اليسير علّي حل المشكالت عندما أكون في حالة وبالرجوع إلى النتائج الفرعية للسؤال األول فقد حصلت الفقرة "

، وتمثل هذه النتيجة حالة عالية جدا (0.48)( وانحراف معياري مقداره 4.23مزاجية معتدلة" على متوسط  حسابي مقداره )

في دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي، ولعل ذلك يُعزى إلى أن الطالب الفرد عندما يكون متهيّوأً مرتاًحوا فوي موزاج 

فسية رائق، يكون في وضع جيّد للتفكير الذي يساعده على حل المشكالت، واقتراح الحلول الممكنة، على اعتبار أن الحالة الن

التي يكون عليها الفرد في التعلم مؤحرة على إحداث عملية التعلم نفسها والعكس صحيح، فإذا كان الفرد في حالة من القلق أو 

الخوف أو التوتر، فإنه قد ال يتّجه غالبوا إلوى حول المشوكالت، وال إلوى اقتوراح الحلوول، بول ربموا يقووم بقتول الحلوول، ذلوك أن 
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م التأموول، والفهووم، وتوظيووف الخبوورات السووابقة، واسووتخدام أنموواط التفكيوور، مثوول: االسووتنباط، مهووارة حوول المشووكالت تسووتلز

 (. 2016والتلخيص، واالستقراء، ومهارات التفكير العُليا، مثل: التخطيط، والتفكير ا بداعي )العجمي، والشراح، 

وانحوراف معيواري ( 3.32)قوداره فيما حصلت فقرة "من الصوعب علوّي فهوم كيوف يشوعر ارخورون" علوى متوسوط حسوابي م

، وربموا يعوود ذلوك إلوى أنوه لويس مون " ليكرت الخماسوي"Likertحسب تصنيف مقياس ، وهو تقدير متوسط (0.68)مقداره 

المشواعر، ويبيّنووا السهولة الوصول إلى المشاعر الحقيقة لألفراد ارخرين تجاه شيء معيّن، خاصة إذا لم يُفصحوا عون هوذه 

األحاسيس بشكل مباشر لآلخرين، كما أن المشاعر التي يُبديها ارخرون ال يُشوترط أن تكوون تماًموا موافقوة للحقيقوة الداخليوة، 

فقد يُظهر شخٌص ما شعوًرا في موقف، ولكنّه يحمل شعوًرا معاكًسوا فوي داخلوه. إضوافة إلوى أن الطلبوة فوي مرحلوة المراهقوة 

الحادي عشر( يتصفون بتقلُّب عاطفي، وحساسية تجاه المثيرات البسيطة؛ بفعل اختالل تووا ن الهرمونوات  المتأخرة )الصف

(. وهذا يجعل عملية فهم المشاعر عملية تتسم بنوع من عدم الوضوح والتقلّب، مما يُشّكل نوًعوا 2005في الجسم )الهنداوي، 

 د ارخرين. من صعوبة الوصول إلى الفهم الحقيقي للشعور وجوهره عن

في دور الوذكاء  α≤0.05هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة لإلجابة عن السؤال الثاني، والذي نص على:  .2

تُعزى إلوى متغيّور النووع في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة ُعمان الوجداني على التحصيل الدراسي 

أوال للكشف عن الفوروق بوين النووع االجتمواعي فوي دور الوذكاء الوجوداني  (T-Testار ت )، فقد تم استخدام اختباالجتماعي

 على التحصيل الدراسي. 

 (1جدول )

المتوسطات الحسابياة واالنحرافات المعيارياة لدور الذاكاء الوجداني على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف 

ِّر النوع االجتماعي  الحادي عشر بناًء على متغيّ

مستوى 

 الدااللة
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 البعد المستويات العينة

0.04 1.13- 
0.09 

0.08 

0.62 

0.52 

3.54 

3.89 

190 

187 

 طالب

 طالبات

النوع 

 االجتماعي

 

المتوسووط الحسووابي للطالبووات أكبوور موون المتوسووط الحسووابي للطووالب، حيووي بلووغ متوسووط ( أنا 1ياُلَحووم موون الجوودول )

وبووانحراف معيوواري ( 3.54)(، بينمووا بلووغ المتوسووط الحسووابي للطووالب 0.52(، بووانحراف معيوواري مقووداره )3.89الطالبووات )

الوذكاء الوجوداني علوى التحصويل (. وبذا يتضح أنوه توجود فوروق دالاوة إحصوائينا بوين الوذكور وا نواث فوي دور 0.62مقداره )

الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر بمدارس التعليم ما بعد األساسوي فوي سولطنة ُعموان، وهوذه الفوروق 

راسوي فوي اللغوة العربيوة بقيموة ت ) ( عنود مسوتوى داللوة 1.13لصالح الطالبات في دور الوذاكاء الوجوداني علوى التاحصويل الدِّّ

(، ويُمكن تفسير هذه الناتيجة بسبب الطبيعة السويكولوجية للطالبوات، إذ يتميوزن بقودرة 0.05هي دالاة إحصائينا عند )( و0.04)

قن علوى الطوالب فوي  أفضل على فهم ا شارات العاطفياة، سوواًء كانوت لفظيوة أو غيور لفظياوة والتفاعول معهوا، كموا أنهون يتفووا

ين، عالوة على غلبة الونمط الوجوداني فوي االسوتجابات الصوادرة مونهّن. كموا قود توؤحر التعبير عن مشاعرهن وإيصالها لآلخر

كفايووات إدارة المشوواعر والمهووارات الشخصووية عنوود الطالبووات مثوول الوووعي بالووذات وا صووغاء والتفاعوول والتأموول فووي مواجهووة 

 .(Meshkat & Nejati, 2017) التحديات الدراسية بصورة أفضل منها عند الطالب

 

 ياتالتوص

 تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى الطلبة ومعلمي اللغة العربية؛ من أجل تحسين العملية التدريسية وتطوير مخرجاتها. .1

إعداد برامج إرشادية وورش عمل في تطبيق مهارات الوذكاء الوجوداني وتفعليهوا فوي تودريس اللغوة العربيوة فوي المواقوف  .2

 الصفية. 

بما يعين الطلبة   وجداني، من خالل تكاتف الجهود بين األسرة والمدرسة في التنشسة السليمةتوعية الطلبة بأهمية الذكاء ال .3

 على إتقان مهارات الذكاء الوجداني، وتكوين اتجاهات إيجابية إ اءها.
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 المقترحات

ا، والتنشسة إجراء المزيد من الدراسات حول الذكاء الوجداني وعالقته بمتغيرات أخرى، كطرائق التدريس واستراتيجياته .1

 األسريّة، وتقدير الذات، والسمات الشخصية، تشمل شرائح أخرى.

توظيف األساليب التدريسية التي تعتمد على الحوار والمناقشة وتفعّل سمات الذكاء الوجداني، وتطوير المناهج التدريسوية  .2

 الوجداني للطلبة.بجعلها محتوية على أنشطة وتدريبات تساعد في تنمية مهارات الذكاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 4, August 2022 

 

211  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

 المصادر والمراجع 

(. مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مديري المدارس في المرحلة األساسية الدنيا. 2018أبو الخير، أحمد غنيم. )

 .214 -198(، 2)3، المجلة الدولية للدراسات النفسية والتربوية

الي وعالقته بالتحصيل الدراسي وبعت المتغيرات النفسية لدى طالبات جامعة أم (. الذكاء االنفع2012بسيوني، سو ان. )

 .184-141(، 24، )مجلة بحوث التربية النوعيةالقرى. 

(. عالقة الذكاء العقلي واالنفعالي بالمشكالت األكاديمية 2017البلوشي، شمسة عيسى، والظفري، سعيد سليمان. )

مجلة جامعة الشارقة للعلوم ا نسانية متوسطة والثانوية بسلطنة عمان. واالنفعالية لدى طلبة المرحلتين ال

 .143 – 116(، 1) 16واالجتماعية، 

. دار معجم مصطلحات العلوم النفسية والتربوية والبدنية(. 2018التميمي، ياسين، والتميمي، علي، والربيعي، حيدر. )

 الرضوان للنشر والتو يع.

(، 72، )مجلة دراساتاالنفعالي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية حانوي. الذكاء  (.2018جمال، ياحى. )

53-75. 

 .69(، 54، )مجلة التطوير التربويأهمية التحصيل الدراسي.  (.2010الجهورية، سهام. )

 .73-58(، 103، )مجلة التربية(. التحصيل الدراسي بين المدرسة والبيت. 1992حسن، محمد. )

 . الدار المصرية اللبنانية.معجم المصطلحات التربوية والنفسية(. 2003شحاتة، حسن، والنجار،  ينب، وعمار، حامد. )

 .143 -118(، 10، )مجلة الباحي(. عوامل وعوائق التحصيل الدراسي. 2014شيخى، رشيد. )

فعوالي ومهوارات التوذوق األدبوي لودى معلموي (. العالقة بوين مسوتوى الوذكاء االن2019الشهري، محمد، وعتوم، عبد القادر. )

. 558-575، 13 مجلووووة الدراسووووات النفسووووية والتربويووووة،اللغووووة العربيووووة ومعلماتهووووا للمرحلووووة الثانويووووة. 

http://dx.doi.org/10.24200/jeps.vol13iss3pp558-575 

(. مدى توافر مستويات الفهم القرائي في األنشطة التقويمية في 2022صالح، والسعدية، شيخة مسعود. ) العجمي، محمد

-61(، 17) 6المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، كتاب اللغة العربية للصف الخامس في سلطنة عمان. 

88. 

. و ارة التربية والتعليم بدولة القراراتاستراتيجية حل المشكالت واتخاذ (. 2016العجمي، هند، والشراح، عادل. )

 الكويت.

(. مظاهر الضعف القرائي لدى طلبة الحلقة األولى بالمدارس الخاصة في سلطنة 2021العجمية، بتول، والكندية، فاطمة. )

 .384-375(، 6)3مجلة ايجهار للعلوم ا نسانية والتربوية، ُعمان. 

وعالقته بالمهارات االجتماعية وأنماط التعلّق لدى طلبة الجامعة في ضوء  (. الذكاء االنفعالي2015العلوان، أحمد. )

 .144 -125(، 2)7،المجلة األردنية في العلوم التربويةمتغيري التخصص والنوع االجتماعي للطالب. 

 . مركز الكتاب األكاديمي.التحصيل الدراسي(. 2018الفاخري، سالم. )

مجلة فعالي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى الطالب في جامعة القدس أبو ديس، (. الذكاء االن2018فنطا ي، كريمة. )

 .30-17(، 50، )العلوم ا نسانية واالجتماعية

 (. عالم الكتب.3)ط. معجم المصطلحات التربوية المعرفة(. 2003اللقاني، أحمد، والجمل، علي. )

الدراسي لدى تالميذ التعليم الثانوي دراسة ميدانية على عينة من الذكاء الوجداني وعالقته با نجا  (. 2014محمد، بلقاسم. )

 ]دراسة ماجستير، جامعة وهران[.تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي. 

 . دار أسامة للنشر والتو يع.الذكاء العاطفي في تدريس اللغة العربية(. 2013محمد، فارس صالح. )

]رسالة ماجستير غير  أحر الذكاء العاطفي والثقة بالنفس في تحصيل تعلم اللغة العربية(. 2017مسلم، محمد رضا. )

 منشورة[. جامعة موالنا مالك إبراهيم.

-ISBN 978-602. المؤتمر الدولي األول للغة العربية وآدابها(. 2018مشوق، فارس البدر، والكنزي، محمد الطيب. )
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