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 االستهالل

 

 "كَ عَ َط قَ  هُ عْ َط قْ تَ  مْ ل   نْ إ   ف  يْ "الَوْقُت كَالس  

 

“Waktu itu bagaikan pedang, jika dirimu tidak 

menggunakannya dengan sebaik mungkin, maka 

waktu itu akan terbuang dengan sia-sia.”   
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 اإلهداء

 أىدي ىذا البحث  اجلامعي إىل:

ألمي احملبوبة نور حسنة كل عام وأنت لروحي مصدر احلب والسعادة، وأليب  .1

  الدن  كل عام وأنت لروحي اجلدد واحلن.ن. احملبوب خري

 جلامعة سوانن غريي اإلسالمية احملبوبة .2

لشيخي احلاج مديم  متام )ادلرحوم( الكرمي، وىو مريب، ومعلم حيت أستطيع أفدم  .3

 اللغة العربية قليال فقليال، وجلميع األساتيذ واألستذات مبعدد السالم. 

      تسعدن يف كل حاجة إلمتام ىذا البحث.جلميع األخوات يف هللا الذن .4

  لشعبة اللغة العربية وأدهبا جامعة سوانن غريي اإلسالمية. .5
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل رّب العادل.ن والصالة والّسالم على سّيدان وحبيبينا وشفيعنا رسول الكرمي وعلى 

بة ىذا البحث اجلامعي حتت ادلوضوع آلو وأصحابو وأوليائو. أما بعد. قد متت كتا

بيب الرنم  حل" 1Ayat-ayat Cinta" الذكاء العاطفي للشخصية الرائسية يف الروانة "

" بعون هللا وتوفيقو. واعًتفت الباحثة (يةنفسال دبيةاألدراسة الدنيل جودلان )ل الشريازي

 أهنا كثري النقصان واألخطاء رغم أهنا قد بذلت جددىا إلكمالو. 

ذه الكتابة مل تصل بدون مساعدة األساتيذ واألساتيذة والزمالء األحباء. ولذلك وى

 قدمت الباحثة فواقع اإلحًتام وخالص الثناء إىل:

 دمحم جوىر ادلعارف ادلاجستري كمدنر جامعة سوانن غريي اإلسالمية ببوجونغارا.  .1

 الدكتورة إمرأة العزنزة ادلاجستري، عميدة كلية األدب. .2

 ألستاذة نور ادلّشفعة ادلاجستري كرئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا. ا .3

األستاذة نلنا اندرننا ادلاجستري كمشرفة ذلذا البحث اليت ترشدين وتشرفين يف   .4

 كتابة ىذا البحث، إليدا الشكر اجلزنل وجزاه هللا خري كثريا.

 للغة العربية وأدهبا.األستاذ سيف األنوار ادلاجستري، ادلشرف أكادميك بقسم ا  .5

 مجيع األساتيذ واألساتيذاة األعزء يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .6
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 أصدقائي وزمالئي األحباء يف قسم اللغة العربية وأدهبا  .7

 ودل  مل أذكر أمساءىم واحدا فواحدا. .8

أقول ذلم شكرا جزنال على كل مساعدهتم مجيعا. وجعلناه هللا وإايىم م  أىل 

وأىل اخلري، وال نفوت ع  رجائس أن ننفع ىذا البحث اجلامعى للباحث العلم 

 وسائر القراء. آم.ن اي رب العادل.ن. 

 

  

 الباحثة          

 

 

  ايليسا أندرايين        
 2215.5525.13.2252رقم القّيد: 
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 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية     

 
 تقرير املشرف

 ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:إن 
 ندرايين: انليسا أ  اإلسم

 2215.5525.13.2252:  رقم القيد
  " Ayat-ayat Cinta 1للشخصية الرئيسية يف الروانة "الذكاء العاطفي :  ادلوضوع

 نفسية(.الدبية الدراسة األ) دنيل جودلانل بيب الرنم  الشريازيحل
قد نظران دقيقا وأدخلنا فيو بعض التعدنالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 

  (S-1)وب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان ادلطل

 م.2212م/2212يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي لكلية األدب 
 م2212تقرنرا ببوجونغارا، نوليو 

 ادلشرف
 

 سيف األنوار املاجستري
 2115112222رقم التوظيف: 
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 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية     

 
 تقرير املشرفة

 لبحث اجلامعي الذي قدمتو:ىذا اإن 
 : انليسا أندرايين  اإلسم

 2215.5525.13.2252:  رقم القيد
  " Ayat-ayat Cinta 1للشخصية الرئيسية يف الروانة "الذكاء العاطفي :  ادلوضوع

 )الدراسة األدبية النفسية(. دنيل جودلانل بيب الرنم  الشريازيحل
ت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل قد نظران دقيقا وأدخلنا فيو بعض التعدنال

  (S-1)ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان 

 م.2212م/2212يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي لكلية األدب 
 م2212تقرنرا ببوجونغارا، نوليو 

 ادلشرفة
 

 

 نلنا اندرينا املاجستري
 2121212221: رقم التوظيف
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 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية     

 املناقشة بنجاح البحث اجلامعي تقرير جلنة
 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو: 

 : انليسا أندرايين  اإلسم
 2215.5525.13.2252:  رقم القيد
  " Ayat-ayat Cinta 1للشخصية الرئيسية يف الروانة "الذكاء العاطفي :  ادلوضوع

 ة النفسية(.)الدراسة األدبي دنيل جودلانل بيب الرنم  الشريازيحل
وقررت اللجنة جناحدا واستحقاقدا على درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية 

 األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية.
 )   (  الدكتورة إمرأة العزنزة ادلاجستري )رئيسة( .1
 )   (  ميليا فارنسسكا ادلاجستري )سكرنًتنة( .2
 )   (  (ةدلناقشسيف األنوار ادلاجستري)مشرف وا .3
 )   (  نلنا اندرننا ادلاجستري )مشرفة وادلناقشة( .4

 م2212تقرنرا ببوجونغارا، نوليو 
 كلية األدب  ةعميد

 

 
 
 

 

 الدكتورة إمرأة العزيزة املاجستري
  125122221224231221رقم التوظيف: 
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 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية     

 
 تقرير عميدة كلية األدب

دب جامعة سوانن غريي اإلسالمية بسمميحرلا نمحرلا هللا  تسلمت عميدكلية األ
 بوجونغارا البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة: 

 : انليسا أندرايين  اإلسم
 2215.5525.13.2252:  رقم القيد
  " Ayat-ayat Cinta 1للشخصية الرئيسية يف الروانة "الذكاء العاطفي :  ادلوضوع

 ة النفسية(.)الدراسة األدبي دنيل جودلانل بيب الرنم  الشريازيحل
إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا 

 م.2212م/2212للعام الدراسي 
 

 م2212تقرنرا ببوجونغارا، نوليو 
 عميدة كلية األدب

 

 
 الدكتورة إمرأة العزيزة املاجستري

 125122221224231221رقم التوظيف: 
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 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية     

 
 العربية وأدهبا شعبة اللغة ةتقرير رئيس

تسلمت رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية 
 بوجونغارا البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة: 

 : انليسا أندرايين  اإلسم
 2215.5525.13.2252:  رقم القيد

 
ة العربية وأدهبا إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان لكلية األدب يف قسم اللغ

 م.2212م/2212للعام الدراسي 
 م2212تقرنرا ببوجونغارا، نوليو 

 رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا
 

 

 نور املشّفعة املاجسرت
 2124232121رقم التوظيف: 
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 تقرير الباحثة

 أفيدكم علما أبنين الطالبة: 

 : انليسا أندرايين  اإلسم
 2215.5525.13.2252:  رقم القيد

  " Ayat-ayat Cinta 1للشخصية الرئيسية يف الروانة "الذكاء العاطفي :  وضوعادل

 )الدراسة األدبية النفسية(. دنيل جودلانل بيب الرنم  الشريازيحل

حضرتو وكتبتو بنفسي وما زادتو م  إبداع غريي أو أتليف األخرى. وإذا أدعى أحد يف 

على ذلك ول  تكون ادلسؤولية على ادلشرفة ادلستقبل أنو م  أتليفو وتبي.ن أنو ادلسؤولية 

أو ادلسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية 

 بوجونغارا.
 

 م2212حترنرا ببوجونغارا، نوليو 

 الباحثة

 

  ايليسا أندرايين
 2215.5525.13.2252رقم القّيد: 
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 مستخلص البحث

 "Ayat-ayat Cinta 1" . الذكاء العاطفي للشخصية الرئيسية يف الرواية9102 ايليسا اندرايين
حلبيب الرمحن الشريازي لدنيل جوملان )الدراسة األدب النفس(، رسالة سرجان، قسم اللغة العربية 

( سيف األنوار املاجستري 0وأدهبا كلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية بوجونغارا. املشرف: 
  ( نلنا اندرايان.9 واملشرفة

 الكلمات املفتاحية: العواطف، الذكاء العاطفي، دنيل جوملان

م  مجيع أنواع األعمال األدبية، نعلم أن الروانة حتتوي على مؤامرات أكثر م  قصة قصرية. بطبيعة 
  ىذه الروانة، احلال، فإن الروانة اليت نقلتدا مت رفعدا م  احلياة اليومية. لذلك، ال نزال اجلميع زلبوب.ن م

ألن البشر ميكندم أخذ دروس م  شخصياهتم، وىذا نؤثر على حياتنا اليومية حىت نتمك  م  التبشري 
" اليت  Ayat-ayat Cinta 1 بعواقب السلوك جتاه اجملتمع، وىذا دليل على اىتمامنا ابألدب. يف الروانة "

تمتع بشخصية جيدة، ومتدن  ولدنو ذكاء كتبدا حبيب الرنم  الشريازي، حتولت ىذه الروانة إىل رجل ن
عاطفي كبري. ىذه ادلشكلة تسبب الذكاء النفسي م  حيث العواطف. لذلك، ىذه الروانة مناسبة لتحليلدا 

 بعلم النفس م  األدب البشري مع نظرنة دانييل جودلان.
ولدندا عناصر  يف ىذه ادلناسبة، اختار الباحثون ىذه النظرنة ألهنا تعترب البشر يف شكل الذاتية

نفسية واحتياجات إنسانية، وىي العواطف والذكاء العاطفي للشخصية الرئيسية. يف ىذه الدراسة، وجد 
( ادلشكالت العاطفية، وأشكال العاطفة 1الباحثون مشكلت.ن ننظر إليدما "حبيب الرنم  الشريازي"، ومها )

، الذكاء الذي امتلكو الشخصية الرئيسية ( الذكاء العاطفي، يف ىذه الروانة2يف الشخصية الرئيسية، )
جوانب الذكاء العاطفي القدرة على التعرف على ادلشاعر الشخصية، والقدرة على نتضم  مخسة أشياء: 

إدارة ادلشاعر الذاتية والتعبري عندا، والقدرة على حتفيز أنفسدم، والقدرة على فدم عواطف اآلخرن ، والقدرة 
.نديم  على القدرة على إدارة وحتفيز الذات الذكاء العاطفي للشخصية  على بناء عالقات مع اآلخرن 

حلبيي الرنم  الشريازي. وهتيم  العواطف اإلجيابية للشخصية  Ayat-ayat Cinta 1 الرئيسية يف الروانة
 .حلبيب الرنم  الشريازي  Ayat-ayat Cinta 1 الرئيسية يف العاطفة يف
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 حمتوايت البحث
 صفحة املوضوع

 أ ................................................................... ستهاللاإل

 ب .................................................................... اإلهداء

 ه ........................................................ كلمة الشكر والتقدير
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