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Abstract 

 

There were several terms of new student of  Islamic Boarding School 

Darussalam Gontor. It might be shocked and unfamiliar with the boarding school, 

from all kinds of regulations and activities that are felt to be endless. It could be 

found various  problem that experienced by new student such public speaking. 

Public speaking or speech presentation training is new activity that they just met. it 

was considered quite difficult which was filled with kinds of regulations. However, 

without realizing the existence of Public Speaking, it could build and form good 

characters accordance with the expectations and ideals of Darussalam Modern 

Islamic Institution Gontor, especially the character of self-confidence. This research 

was descriptive. It was analyzed using qualitative methods. To collect the data, the 

researcher used Interview, Observation, and Documentary. The data technical  used 

analysis Miles and Huberman those are: Reduction DATA, Display Data and 

Conclusion Drawing &Verification. The result of this research describe that: (1) 

Public Speaking in Darussalam Modern Islamic Institution Gontor starts with: 

preparation in writing speech papers, correcting and justifying papers, corrected and 

evaluated by close friend when practicing speech, delivering speech in public, 

cheered on by cheers from the audience, and judges by supervisor of public 

speaking. (2) Public Speaking can foster and shape the confidence with the practice 

of speech that is continuous, sequential, repeated. With the great preparation, 

special speech training for a new students, division of public speaking room, and the 

support also motivation of various parties.  
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لطالبات السنة األوىل  دور تدريب اخلطابة املنربيية يف تكوين ثقة النفس
التكثيفية كلّية املعّلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات 

 احلرم الثاين للرتبية اإلسالمية احلديثة

 املقدمة .أ
 أن املتوقع من الناس كان  ةابلرتبي. اإلنسان حياة يف جانب أهم   هي الرتبية

 العكس على. احلقيقة عن عالية رافع واحلكمة، والعدالة، املتحضر، جوهر يكون

 يف يبقى أخرى، بعبارة أو. احلقيقي ومعارض معجب، ظامل، سيكون ذالك من

 صحيح بشكل الرتبية إن   الغاية، هلذه وحتقيقا. الكثرية والنسيان اخلطاء إنسانيته

 احلياة نظم حتسني إىل ستؤد ي اليت األولية اإلنسانية جاتاحتيا تكون ودقيق

 1.االجتماعية أو واجلماعية الفردية سواء حد على البشرية

عن نظام التعليمي الوطين أبن   2003لسنة  20كما كتب يف القانون رقم 

الرتبية جهد خمط ط وواعي لتهيئة جو  من التعليم والتعل م حبيث يكون الطالب 

                                                             
1 Andi Wiratama, “Konsep Pendidikan Islam Dan Tantangannya Menurut Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas”, Jurnal Kependidikan Islam At-Ta’dib Vol. 5, No. 1, Shafar 

1430, p. 27. 
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انهتم للوصول إىل الديني ة، والقوة الروحي ة على الذات، والشخصية، بنشاط إمكا

  2والنباهة، واألخالق، واملهارات الالزمة عن نفسها، واجملتمع، واألمة، والدولة.

وفقا لبعض اخلرباء يف جمال الرتبية، وتطوير الشخصية هو قدرة املتعلمني 

عة متنو عة من القدرات على التصرف بشكل جي د على التحسن امللحوظ مع جممو 

اليت من شأهنا أن جتعل اإلنسان معتقدا ابهلل، واإلضطالع بوالية كزعيم للعامل. 

كالغري، القدرة  لتطوير املتعلمني هي القدرة ابلقيام نفسه وليس املهارات احملتاجة

على العيش يف وائم وسالم مع البشر وغريها من املخلوقات، وأيضا القدرة على 

 3عامل وسيلة لإلزدهار الرخاء املشرتك.جعل هذا ال

كما نعلم أبن منهج الرتبية مبعهد كونتور العصري بطريقة السكنة أو 

املساكن احلديثة، فيمكن الوقوع على ِمنهاج الرتبية والتعليم اليت مر ت يوما وليلة 

ساعة/ دوام كامل( أو ميكن استدعاؤه من قبل  42شاملة من رقوده إىل نومه )

بية والتعليم من اجللسة العام ة حتت إشراف األساتيذ واألستاذات. حياة جملس الرت 

                                                             

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, p. 1 – 2.  

3 Kesuma, Triana, dan Permana, Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), p. 7. 
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ساعة( من االنضباط الذي يستند دائما على  24طالبات معهد كونتور العصري )

ا من  القيم املعهدية. ليست السيطرة لطالب من جانب املنظمة فحسب، بل إّن 

لقية، وأخالقياهتم العملية، احلياة املشتملة يف عبودي تهم، أخالقي اهتم اخل جانب

 4ابللغة العربية واإلجنليزية، ومالبسهم، وغياهبم، وغري ذلك. واستخذامهم

واإللتزامات الوطنية بشأن احلاجة إىل تعليم الشخصية، هي تكوين وتنميتها 

حول نظام التعليم الوطين. وتنص  2003سنة  20واجبة )َحَتِمَيًة( يف القانون رقم 

"كانت وظائف الرتبية الوطنية يف تطوير وتشكيل الشخصية  يلى: على ما 3املادة 

الكرمية واحلضارة الوطنية لتثقيف حياة األمة هو هتدف أيضا إىل تطري الطالب 

املتحملني  كي يصبحوا مؤمنني ومتوكلني على هللا، لديهم الشخصية النبيلة، 

الكرمية وإلبتكاري يتمتعون بصحة جيدة وعامل ودراية وهلم قدرة كاملة واألخالق 

 5ومستقلة، وتصبح كواطنا دميقراطيا ومسؤوال".

                                                             

4 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren (Pengalaman Pondok Modern 

Gontor), (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), p. 143.  

5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, p. 3.  
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وبوجود الرتبية وتكوين الشخصية )تنمية الشخصية( ميكن على تكوين 

تشكيل الشخصية اجلي دة يف نفس الطالبات كل هن . ومع ذلك، ليس لدى كل 

األسباب طالبة الشخصية تتوف ق مع اآلمل واملثل العليا من معهد كونتور العصري. و 

الرئيسية هي نقصان فهم قدرة الطالبات، على تنظيم احلياة اجلي دة حبيث تتجاوز 

النظم املوجودة يف املعهد. وعندما نستعرض ونالحظ الطالبات اجلديدة )خاصة إىل 

معتاد، وجبميع  اليت أحس ت بفزعة ودهشة وصارت غري (السنة األوىل التكثيفية

حبيث الينقطع. وسوف جند  ملعهد كونتور العصريأنواع النظم واألنشطة من سري ا

  جمموعة واسعة من املسائل واملشاكل القائمة من ذوي اخلربة السنة األوىل التكثيفية،

 واحد منهم تدريب اخلطابة املنربية. 

تدريب اخلطابة املنربية قد يكون نشاطا جديدا ويعترب صعب ملا فيه جمموعة 

 أوتدريب اخلطابة قيقة األنشطة يف ممارسة الكالممتنو عة من النظم. ولكنها ابحل

وخاصة ثقة النفس اليت تتوافق مع اآلمل  الكثرية وفيه تكوين وتشكيل الشخصية

 . واملثل العليا من معهد كونتور
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كما عرفنا أبن  تدريب اخلطابة املنربية واجب جلميع  الطالب والطالبات يف 

إىل السنة اخلامسة. وكل طالبة لديها دور  معهد دار السالم كونتور من السنة األوىل

للتكلم أمام اجلماعة لينقل الفكرة أو الصورة أو الرأي عن األشياء اجلي دة واحلسنة 

أو غريها عند دين اإلسالم للسامعات إبتيان األدل ة من القرآن والسنة النبوية أو 

 الشجاعات ويرجى إىل الطالبات أن يكن  . عند تدريب اخلطابة املنربية غريمها

ويستحقن ثقة النفس يف أنفسهن  عند تبليغ اخلطابة أمام اجلماعة. وجند بعض من 

الطالبات الآلئي يكن  الشجاعات ومعهن  ثقة النفس واحلماسة عند اخلطابة ابلنظر 

 على إستيالء مقالة اخلطابة، وحسن احلركة، والصوت الرازن وغري ذلك.  

لى التكلم لكن  ليس لكل الناس له وابلعكس، لكل  الناس له القدرة ع

أبنـ ـنا أيضا جند بعض من  .القدرة والعربة ليكون املتكلم اجلي د واملشو ق أمام اجلمهور

ومل يوجد ثقة النفس يف أنفسهن  حىت مل  ،الطالبات يستحني وخيفن هبذا التدريب

 ويكون هذا احلال بوجود. يكن جيدا يف إلقاء اخلطابة وتكون مضطربة البال

األسباب املختلفة والكثرية من قبل الطالبة نفسها أو من استعددها يف اخلطابة. 

دور تدريب " وتريد الباحثة يف مناقشة حول استنادا إىل املشاكل القائمة ترغب
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اخلطابة املنباريية يف تكوين ثقة النفس لطالبات السنة األوىل التكثيفية كلي ة 

م كونتور للبنات احلرم الثاين للرتبية اإلسالمية املعل مات اإلسالمية مبعهد دار السال

 ."ه 1440 – 1439احلديثة العام الدراسي 

 

 

 منهج البحث  .ب

 إىل وللوصول. وصفية كيفية  دراسة من امليدانية الدراسة نوع من البحث هذا

 منهج ، (Interview Method) املقابلة منهج الباحثة استخدمت املطلوبة البياانت

 Documentary) املكتوبة الواثئق ومنهج ،(Observation Method) املالحظة

(Method .وهوبرمان ميلس منهج نوعية الباحثة استخدمت البياانت حتليل ويف 

(Miles and Huberman) البياانت ختفيض على تتكون اليت(Data Reduction)،  

 & Conclusion Drawing) االستنباط وأخذ  (Display Data) البياانت وعرض

(Verification . 

 لرتبية الشخصيةاتعريف   .ج



Educan : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2, No. 2, Agustus 2018 

 

79 

 

الرتبية  6الرتبية لغة اإلنشاء، والرعاية، واحلفاظ، وحسن القيام، واملواالة للولد.

هي التوجيه ابلتوعية من قبل املرب ني يف تطوير البدين والروحي حنو تكوين 

علمني واهلدف من الرتبية هو اجلهد الواعي املنتظم يف تطوير املت 7الشخصية.

املتحملني. والرتبية أيضا جمموعة أعمال اجملتمع والدولة يف إعداد جيل من الشباب 

  8من أجل استمرار احلياة واجملتمع  والدولة أحسن يف املستقبل.

وأما دراسة الشخصيات منذ فرتة طويلة يكون عنصرا أساسي ا من اهتمام 

سم وها املعىن النهج الذي ، واملربيني.  فPaedagogis))علماء النفس، الرتبوي  

ويف  ,Kharakter, Kharrasein, dan Kharraxات بعوه. الشخصية من اللغة اللتينية 

أي هو جيعل حاد ا ومتعم قا. ويف اللغة  ,Character dari Charraseinاللغة اليواننينة 

 Karakter .9ويف اللغة اإلندونيسية عادة استعمل ابلعبارة  Character اإلجنليزية 

                                                             
، )فونوروكوا: دار السالم الطباعة والنثر، أصول الرتبية والتعليم اجلزء األولسوترسنو أمحد،   6

 .1 ص. (،2011

7 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), p. 

34. 

8 David Wijaya, Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2017), p. 5.  

9 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2017),  p. 1.  
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أوقع فيه عالمة وترك ز  ”To Mark“   الشخصية يف اللغة اليوانني ة أيضا مبعىن 

الشخصية معناها خلقية، طبيعة، ِخْلَقة،  قيم اخلري يف عملية اليومي ة.على تنفيذ 

الشكل من نتائج سياسات  والشخصية مبعىن أيضا شخصية اإلنسان 10وعادة.

النظري، والتفكري، والتصرف، واالستيعاب يعتقد تنفيذها كمؤس سة لطريق 

وفقا "قاموس اللغة اإلندونيسية الكربى" والشخصية هي الصفات  11والعمل.

الروحانية، واألخالق املمي زة بني الناس وغريه، والشخصية هي طبيعة عمليتها دائما 

أو مسم ى أيضا ابلعادة، والشخصية هي اخللقية أعين الطبيعة الداخلية لإلنسان 

 12لى كل  أفكاران والسلوك.اليت تؤث ر ع

ويف مفاهيم أخرى، ال يعد تربية الشخصية عملية حلفظ مواد االمتحان 

ا تربية الشخصية يتطلب التعود عليها.  فحسب، والتقنيات اليت جتيب عليها. بل إّن 

التعود حبسن العمل والتعود على أن نكون الصادقني والفارسني من العار على 

وال، وعقب العار كان ساحما للبيئة القذرة، وهلم جهرا. الغش، عقب العار كان كس
                                                             

10 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya, Gitamedia Press, 2000), p. 

234. 

11 David Wijaya, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi,... p. 4. 

12 Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1997), p. 20. 
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ال يتم  تشكيل الشخصيات على الفور، ولكن جيب تدريبها تدرجييا جبدية وتناسبية 

 13لتحقيق الشكل املثايل والقوة.

( تطوير اإلمكاانت األساسية 1كانت وظائف من تربية الشخصية، هي: )

( تعزيز وبناء السلوك 2تصرف. )لتكون طيب القلب، وحسن التفكري، وحسن ال

وأما الغرض من  14( حتسني حضارة الوطنية الفعالية.3دولة متعددة الثقافات. )

تربية الشخصية هو تعزيز مواقف األفراد الذين لديهم قيم أخالقية ومواقف منتجة 

  15يف احلياة ويريدون عمل أفضل األشياء ويقومون ابألشياء الصحيحة يف حياهتم.

ربية الشخصية قادرة على حتسني جودة العلميات التعليمية والنتائج كما أن  ت

واألخالق الكرمية من اليت تؤدي إىل تكوين شخصية متكاملة، ومندمج، ومتوازن، 

الطالب، ووفقا للكفاءة الدراسات العليا يف كل وحدة تعليمية. من خالل تربية 

 معرفتهم  واستخذامها الشخصية، يتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على حتسني

                                                             

13 Adian Husaini, Pendidikan Islam (Membentuk Manusia Berkarakter dan 

Beradab), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), p. 35. 

14 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi... p. 30. 

15 Jenny Indrastoeti.“Penanaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Implementasi 

Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar”, Dalam Prosiding Seminar Nasional Inovasi 

Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter Dalam Menghadapi Masyarakat 

Ekonomi Asean, Surakarta: Universitas Sebelas Maret,  288 
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بشكل مستقل، والتعلم، والدراسة، واستيعاب وختصيص قيم الشخصية واألخالق 

 16النبيلة حبيث تظهر يف السلوك اليومي.

وينبغي أن تربية الشخصية اجلي دة متور طة مبعرفة جي دة )معرفة األخالقية(، 

وك )العمل والشعور اجليد أو احملبة اجلدة )الشعور األخالقي( وحسن السل

األخالقي( لذالك شكلت جتسيدا للوحدة من السلوك واملوقف. أو األشياء 

املذكورة يف السابق هي املكو انت الثالثة لشخصية جي دة، وجتدر اإلشارة إىل أن  

هذه املكوانت الثالثة يف تربية الشخصية يدرك املتعلمون، فهم، يشعرون، والعمل 

 17حلياة اليوم ية.على القيم السليمة والكاملة يف ا

 اتريخ اخلطابة املنربية .د

اخلطابة هي جزء من فن  الكالم الذي يتم  أمام الناس. بدأ اتريخ اخلطابة، 

 (Perkamen)قبل امليالد من خالل الرفوق  2003وقفا للسجالت التارخيية،  يف 

( اليت )القرطاسية الورقية املصنوعة من اجللود احليوان، مثل األغنام، واملاعز، واحلمري

                                                             

16 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),  p. 

9. 
17 Feri Jon Nasrullah. 2015. “Pendidikan Karakter pada Anak dan Remaja.”  

Makalah disajikan dalam: Seminar Psikologi dan Kemanusiaan, Malang: Forum Psikologi 

Universitas Muhammadiyah, p. 482. 
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حتتوي على املشورة والوعظ بشأن طرق فعالة للتحدث والتكلم أمام الناس 

 والتحدث نسبته إىل ابن فرعون.

يف القرن اخلامس قبل امليالد، تطورت الكلمة يف اليوانن ملسامهات أفالطون 

. منذ القرن العشرين، جنح اخلرباء ”Retoric“وأرسطوا من خالل كتابته يف كتاب 

فيما  (Cicero)واألمريكيون يف تطوير النظرية الكالسيكية لشيشرون  األوروبيون

يتعلق عن فن الكالم واخلطابة من خالل التأكيد على اجلوهر يف شكل احلجج، 

وأم ا اخلطابة أيضا هي كالم بليغ  18واألسباب، واالسرتاتجية، واإلقناع يف اخلطاب.

   19الدنيوي واألخروي. يلقى بني يدي  الناس إلقناعهم مبا فيه من اخلريات

اخلطابة من كلمة خطب مبعىن خطبة وخطبا وخطابة، اخلطبة على احلاضرين 

يقال خطب القوم ويف القوم، اخلطاب ما يكلم به الرجل صاحبه، ونقيضه اجلواب 

اخلطابة يف اللغة مصدر كاخلطابة توجيه الكالم حنو الغري للفهم ويف  20والفصاحة.

                                                             

18 Destila Vitisfera Putri, Lancar Pidato dan Public Speaking Tanpa Grogi Tanpa 

Panik, (Yogyakarta: Komunika, 2017), p. 76. 

فونوروكوا: دار السالم الطباعة )، اتريخ األدب العريب اجلزء األولقسم املنهج الدراسي،  19
  .4 (، ص.2004، والنثر

 (،  2011 دار املسرق، بريوت:)، املنجد يف اللغة واألعالم ،األب لويس معلوف يسوعي 20
 .186ص. 
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انني يقتدر هبا على اإلقناع املمكن يف أي  موضوع يراد، اصطالح احلكماء جمموع قو 

وصفوة  21واإلقناع محل السامع على التسليم بصحة املقول وصواب الفعل أو الرتك.

القول أن الفالسفة اعتربوا اخلطابة علما له أصول وقوانني متكن الدراس هلا من 

من األغراض التأثري ابلكالم، وتعرفه وسائل اإلقناع ابخلطاب يف أي غرض 

الكالمية، وأنه يعين بدراسة طرق التأثري، ووسائل اإلقناع، وما يلزم أن يكون عليه 

اخلطيب منصفات وآداب، وإملام مبيول السامعني، وما ينبغي أن تكون عليه 

أساليب اخلطبة، وترتيب أجزائها، وهو هبذا نرباس يهتدي به، ومصباح ينري السبيل 

 22ابة لرييب ملكته، وينمي استعداده.أمام من عنده استعداد للخط

البديهة  (1) هناك أربع طرق معروفة ومشهورة يف إلقاء اخلطابة، وهي

(Improptu) طريقة اخلطابة اليت غالبية ما تشار إليها أيضا ابسم العَفِويَة. ألهنا  هذه

طريقة اخلطابة اليت تتم تبليغها بشكل عفوي وفوري دون إعداد مناسب، يعتمد 

م فقط على اخلربة والبصرية من النفس. عادة، يتم استخذام هذه الطريقة املتكل

                                                             
  (، د.س. مصر: دار النشر للطباعة اإلسالمية،)  ،فّن اخلطابة وإعداد اخلطيب، علي حمفوظ 21

   .13ص. 
   .14 ص. ،نفس املرجع 22
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التبيني  (2) .للخطابة املفجئة وتتم تقدميها وفقا الحتياجات اللحظة

(Ekstemporan) إعداد طريقة إللقاء اخلطابة من خالل وصف املواد اليت  جيب

ملمكن أن يقول عن طريقة كتابة األشياء اليت تعترب مهمة. من ا سيتم تسليمها

 املتكلم من مالحظة كتابة صغرية على ورقة حيث سيتم مناقشة النقاط املهم ة فقط.

تعدد طريقة اخلطابة هبذا النوع  ( Manuscript)املخطوطة أو النسخة ( 3)

طريقة سهلة، ألن املتكلم إال  مبجر د قراءة املقالة اليت مت  إعدادها مسبقا. تستخذم 

اخلطاابت الرمسية حيث يقرأ املتكلم املقالة املخطوطة املرتبطة  هذه الطريقة عادة يف

هي طريقة اخلطابة اليت متكن القيام هبا  ( Memoriter) احلفظ الشامل (4) ابلتكرار.

عن طريق حفظ مقالة اخلطابة اليت مت  تقدميها مسبقا أو غالبا تسم ى بطريقة 

اإلمكان وكذلك متارين احلفظ. هذا هو، عادة حفظ مقالة اخلطابة على قدر 

وتداريب مع اإلمياءات أو تعابري الوجه املناسبة، حبيث يبدو الكالم طبيعي وسار 

  23ومشو ق للمستمعني.

 تعريف ثقة النفس .ه

                                                             

23 Ristiana Yani Puspita, Cara Praktis Belajar Pidato, Mc, dan Penyiar Radio, 

(Yogyakarta: Komunika, 2017), p. 11. 
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الثقة ابلنفس هي يف األساس االعتقادي يف الشخص ليكون قادرا على 

  Mastuti))قول تاالستجابة لكل شيئ بشكل صحيح وفقا لقدراهتم اخلاصة. 

(، أن الثقة ابلنفس هي موقف إجيايب للفرد ميك نه من وضع أحكام 2008: 13)

( تنص على 3 :2010)  Mastuti)) تإجيابي ة على نفسه وعلى البيئة املوج هة. كان

ما يلي: " الثقة ابلنفس هي يف الواقع شخصية لشخص لديه ثقة إجيابية فيه حىت 

ص الذي يؤمن بنفسه هو شخص يتمكن من السيطرة على حياته وخططه. الشخ

الذي يعرف قدرته ويستخدم قدرته على القيام ابلعمل الرتبوية. والناس الذين يثقون 

الثقة ابلنفس هي تقييم إجيايب  أبنفسهم سيأخذون كل  ربح وفرصة أمام أعينهم".

لنفسك عن القدرة املوجودة فيه للتعامل مع خمتلف املواقف والتحدايت والقدرة 

لى احلد من التأثري السليب للشكوك اليت تشجع األفراد على حتقيق النجاح العقلية ع

 24دون االعتماد على أطراف أخرى وتكون مسؤولة عن القرارات املقر ر.

 – 35: 2011)يف نور غفران ورين ر.س.،  Peter Lauster)) بيرت الوسرت

الثقة ابلنفس ( الثقة يف القدرة الذاتية على 1( أبن  خصائص ثقة النفس هي: )36
                                                             

24  Mirhan, Jeane Betty Kurnia Jusuf Pps. “Hubungan Percaya Diri dan Kerja Keras 

dalam Olahraga dan Ketrampilan Hidup”, Jurnal Prestasi Olahraga, Universitas Negeri 

Yogyakarta, Vol. 12, No. 1, Januari 2016, p. 8. 
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هو موقف الشخص اإلجيايب عن نفسه هو قدرة على الثقة ابلنفس. هو قادر على 

( التفاؤل هو موقف إجيايب ميتلكه اإلنسان على نظر 2عمل ما يعمل أو سيعمله. )

( واهلديف هو شخص ينظر 3كل  شيء بنظر حسن عن أنفسهم وقدراهتم. )  إىل

( املسؤول هو استعداد 4للمشكلة مبا يتفق مع احلقيقة الصحيحة، وليس وقفا له. )

( إن العقالنية والواقعية هي حتليالت 5شخص ما لتحمل كل ما أصبح نتيجة. )

ميكن قبوهلا حسب  املشكلة ما، وشيء، وحدث عن طريق استخذام األفكار اليت

ومن املفهوم أبن الثقة ابلنفس الأتيت والحتدث فجأة  25السبب ووفقا للواقع.

بنفسها، بل تتأثر بعوامل متعددة. حتتاج هذه العوامل إىل احلصول على الدعم من 

أولياء األمور والبيئة واملعلمني يف املدرسة. والبيئة التعليمية )الرتبوية( هنا لديها أكرب 

 26كون حمال  يف تشكيل وتطوير الثقة ابلنفس لدى الطالب.فرصة لت

إن  للثقة ابلنفس أثرا عجيبا. إذ إن  الرجال والنساء الذين يثقون أبنفسهم 

جيذبون انتباه اآلخرين بنسبة كبرية، ويتقدمون يف أعماهلم بصورة سريعة. ويبدون أن  
                                                             

25 Dettiany Pritama. 2015. Studi Tentang Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa SD Negeri 1 Pengasih. Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta Juni 2015, p. 9. 

26 Ria Safitri. 2017. Pelaksanaan Program Khitobah Untuk Meningkatkan Rasa 

Percaya Diri Siswa Di Man Klaten Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi Tidak Diterbitkan, 

Surakarta: IAIN Surakarta, p. 34. 
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بشكل طبيعي  شيئا عجيبا قد حدث هلم عند الوالدة، فالنجاح أييت إليهم 

إذ تعمقت أكثر من ذلك، لوجدت أن ثقتهم هذه نتيجة عملية  .وبسهولة

االجتهاد املستمر الذي ميكن أن يقوم به أي  شخص منا. إن  الثقة تتحقق للبعض 

فمبادئ الثقة ميكن أن يتعلمها  بسهولة وبشكل طبيعي، ولكن  العملية واحدة.

 اجلميع ويطابقوها بسهولة. 

ساليب اليت ميكن أن تطبقها لتصبح مفكرا إجيابيا، إنساان بعض األفهناك 

خالط األشخاص ( 1) 27يرى احتماالت النجاح بدال من احتماالت الفشل:واثقا 

( 3)، التجربةالتعلم من ، أعد  قائمة ابإلجيابيات والسلبيات( 2)، اإلجيابيني

تعلم أن ( 5)، اجرب نفسك على الرتكيز على اإلجيابيات( 4)، خصص وقتا للتفكري

جتنب ( 8)، كن كرميا يف اجملاملة(  7)، افتح أنت احلوار( 6)، تتعطف مع اآلخرين

كن   (10) ،خذ راحة ،ابدأ يومك إبجيابية( 9)، املوافق اليت تنطوي على الضغط

أنظر إىل ( 13) ،تعلم أشياء جديدة (12) ،خاطر بشكل مدروس (11) ،واقعيا

                                                             
(، ص. 2007 فري: حقوق الطبعي وحمفوظة النثر،)، الثقة واإلعتزاز ابلنفس، إبراهيم الفقى 27

25.  
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 ،ارتد مالبس مناسبة( 15) ،ن تتحدثفكر قبل أ( 14) ،النكسات بشكل بناء

 سعد اآلخرين.( 16) و ،اعنت بصحتك

(، هناك Rondonuvu  ،24 – 22  :2013)يف  Santrok))وفقا لسانرتاك 

التعرف على أسباب تدين  (1) 28أربع طرق لزايدة ثقة املراهقني ابلنفس، وهي:

أن زايدة  Harter))ر يقول هارت احرتام الذات واجملاالت اهلامة من الكفاءة الذاتية.

ثقة املراهقني اليت جيب النظر فيها هي سبب اخنفاض الثقة ابلنفس. مث حتديد ما 

هي األشياء جزء من نقاط الضعف والقوة لدي املراهقني. واملراهقون لديهم أعلى 

مستوى من الثقة عندما ينجحون يف جماالت ذاتية مهمة. لذالك، جيب دعم 

  اختصاصهم. املراهقني لتحديد واحرتام

،  فإن الدعم Harter))وقفا هارتر . الدعم العاطفي والقبول االجتماعي (2)

العاطفي واملوافقة االجتماعية من اآلخرين له أتثري مهم  على الثقة. ميكن زايدة 

مصادر الدعم البديلة بشكل غري رمسي مثل دعم املعلمني ذوي النفوذ واملدربني أو 

رمسيا من خالل عدة برامج متنوعة. دعم الكبار أو  غريهم من البالغني. بينما

                                                             
28 Ade Wijaya. 2014. Hubungan Antara Tingkat Inteligensi Dengan Kepercayaan 

Diri Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Skripsi Tidak Diterbitkan. Bengkulu: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Bengkulu, p. 40 – 41. 
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الرجال البليغ واألقران وعامل مها واحد من العوامل الذي يؤثر على إجياد الثقة لدى 

املراهقني. وأظهرت إحدى من الدراسات أن الدعم من أولياء األمور واألقران كان 

 مرتبطا ابلثقة على نفس القدر يف عزة النفس لدى املراهقني. 

،  Bednar, Wells, and Peterson))وقفا لبدانر، ويلز، وبرتسون ، االجناز( 3)

ميكن أن حيسن االجنازات من مستوى الثقة ابلنفس لدى املراهقني. يزداد الثقة 

لدى املراهقني ألهنم يعرفون املهمة لتحقيق األهداف وألهنم قد قاموا هبذه الواجبة 

 زايدة الثقة ابلنفس لدى املراهقني وتشرتك مع املهم ة. إن أمهية حتقيق إجنازات يف

اجلودة الذايت،  حولBandura) )مفهوم نظرية التعليم االجتماعي من قبل ابندورا 

 وهو اعتقاد الفردي أنه قادر على إتقان وضع شيء ما مث  إجياد شيء إجيايب. 

وميكن أن تزداد الثقة أيضا  ،استكشاف اخلطاء وإصالحها )التعامل( (4)

ندما يواجه املراهقون مشاكل وحياولون التغلب عليها، وليس جتنبهم )بدانر، ويلز، ع

(. عندما خيتار املراهقون التغلب على 2003وبرتسون، لعزروس يف سانرتون،

املشكلة بدال من جتنبها، يصبح املراهقون أكثر قدرة على التعامل مع املشكالت 

عنها هذا السلوك تقييم ذايت  وصادق وليس بعيدا عنهم. وينتج بشكل حقيقي  
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لطيف ميكن أن يشجع على املواقفة الذاتية اليت تزيد الثقة ابلنفس والسلوك الذي 

 مييلون أن يؤدي إىل تدين احرتام الذات أو احنطاط ثقة النفس.

 اخلامتة .و

وبعد أن كتبت الباحثة عرض البياانت مث  حتليلها عن دور تدريب اخلطابة 

ة النفس لطالبات السنة األوىل التكثيفية مبعهد دار السالم  املنربية يف تكوين ثق

كونتور للبنات احلرم الثاين للرتبية اإلسالمية احلديثة فاستنتجت الباحثة النتائج هلذا 

كان تدريب اخلطابة املنربيية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم (  1) ،البحث

هـ بدءا من كتابة  1440 – 1439دراسي الثاين للرتبية اإلسالمية احلديثة العام ال

نصوص أو املقالة للخطابة، ومجعها إىل املالحظة، وممارسة أو مترين، وحفظ املقالة 

للخطابة، والتصحيح مع اإلصالح، والتعليق أو اإلنتقاد من األصدقاء املقربني عند 

 َوُيَصفَّقُ  التمرين، وإصالح مقالة اخلطابة، وإلقاء اخلطابة أمام اجلماعة، يـُْهَتفُ 

 بتصفيقات من السامعات، وحيكمها املالحظة.

دور تدريب اخلطابة املنرية يف تكوين ثقة النفس لطالبات السنة األوىل ( 2)

التكثيفية كلي ة املعل مات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاين 
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( مع 1يعين: ) ه 1440 – 1439للرتبية اإلسالمية احلديثة العام الدراسي 

( وجود إعداد أو 2تدريب اخلطابة املنربية  املستمر، املتتابع، املتوايل، املتكر ر. )

اإلستعداد الكامل والشامل حنو الطالبات عندما يكون لديهن  دورا يف إلقاء اخلطابة 

( 3أمام اجلمهور من التجارب اليت مر ت هبا الطالبات إىل خطبتهن  السابقة. )

ضاف أو تدريب اخلاص للطالبات اجلديدة يعين السنة األوىل والسنة وبوجود اإلي

( وبوجود أيضا تقسيم غرف 4األوىل التكثيفية مع عضوات مجعية اخلاطبات. )

احملاضرة خمتلط يني السنة األوىل، والسنة األوىل التكثيفية، وبعض املالحظة يعين  

دعائم والتحفيز من ( وكذالك بوجود الدوافع وال5أخوات السنة اخلامسة. )

املستمعات أو اجلمهور اليت تشمل من األصدقاء أو الصاحبات يف نفس الفصل 

واملرحلة، واألخوات الصغرية من السنة األوىل وهناك أيضا األخوات الكبرية من 

 السنة اخلامسة كالقيام مبالحظة للمحاضرة.
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