الباب ألاول
ّ
مقدمة
أ .خلفية البحث
في السجالث الخازٍخُت ،ودخىٌ اللؼت العسبُت إلى أزخبُل اإلاالًى ًمىً جددًده في وكذ واخد مع
مجيء ؤلاطالم .ملازهت مع لؼاث أحىبُت أخسي مثل الهىلىدًت وؤلاهجلحزًت والفسوظُت وػحرها ،واللؼت العسبُت
هي أهثر اطخخداما بىثحر لُيىن معسوفا مً كبل أمخىا.
ومع ذلً ،فلد أزبدذ جىمُت بمعدٌ حُد .الحافص والاهخمام حعلم اللؼت العسبُت بحن مجخمعىا ما شاٌ
أكل باإلالازهت مع اإلاملىت اإلاخددة ،وػحرها مً اللؼاث ألاحىبُت.
أن اللؼت العسبُت هي اللؼت التي ًسد بها هللا لخيىن لؼت ؾلىض العبادة وىطُلت لخىخُد الىاض في حمُع
أهداء العالم .اللؼت العسبُت هي لؼت اللسآن الىسٍم ،وهى واخد مً اللؼت الدولُت التي حظخخدم على هؿاق
واطع في العالم ؤلاطالمي .ولرلً ،فئن دزاطت اللؼت العسبُت مً اإلاهم حدا.
الخعلم هى عملُت التي ًخم الفسد الهدظاب اإلاعازف والخبراث الجدًدة التي جخجلى في شيل حؼحراث في
طلىن دابم وظبُا وجمذ حظىٍتها بظبب جفاعل ألافساد مع بِئتهم الخعلُمُت .حعسٍف ٌشدد على عملُت
الخعلم مً خالٌ ألافساد إلحساء حؼُحراث في شيل حؼُحر في الظلىن مً خالٌ إوشاء الخفاعل مع البِئت.1
أوشؿت الخعلم هى عملُت جفاعل بحن ألافساد ،وبحن اإلاعلمحن والؿالب أو بحن الؿالب والؿالب آلاخسًٍ.
في هره الدزاطت ،لُخمىً مً اللُام بعملُت اطدُعاب الؿالب حُدة ًيبغي أن ًيىن خافصا كىٍا غد
اليابً دزاطتها.
زجبت الدافع ولمت "خافص" وهى ما ٌعني أن هىان كىة دافعت في شخظ ألداء بعؼ ألاوشؿت مً أحل
جدلُم الهدف .في أوشؿت الخعلمً ،مىً أن ًلاٌ هلىة الدفع وله غمً الؿالب الري ًثحر ،اطخمسازٍت
الدافع وإعؿاء الخىحُه والخعلم ألاوشؿت ،ختى ًمىً جدلُم ألاهداف اإلاسحىة.2
في أوشؿت الخعلُم والخعلم ،وإذا وان هىان ؾالب ،على طبُل اإلاثاٌ ،ال جفعل أي ش يء ًيبغي اللُام
به ،فمً الػسوزي للخدلُم في أطبابه .ألاطباب وعادة ما جيىن مخىىعت ،زبما أهه لم ًىً طعُدا ،زبما
اإلاسض ى والجُاع ،هىان مشيلت شخطُت وػحرها .وهرا ٌعني أن الؿفل هى أي حؼُحر في الؿاكت ،ولِع أزاز
عاؾفت على فعل ش يء  ،ألهه لم ًىً لدًً هدف أو اخخُاحاث الخعلم .وواهذ هره الظسوف الجهىد
الالشمت التي ًمىً أن ججد اإلايان مىطابابيُا زم شخظ ًدفع الؿالب جسػب في اللُام بهره اإلاهمت التي مً
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اإلافترع أن جفعل ،إال وهي حعلم .وبعبازة أخسيً ،دخاج الؿالب إلى الخدفحز على الىمى الدافع في هفظه .أو
باخخطازً ،يبغي إًالء الدافع.3
دافعُت ؾالبه لخفع ُل عملُت الخعلم وٍدبع وعملُت الخعلم التي ًلىم بها الؿالب .الدافع الؿالب ٌعؿي
الؿاكت والعاؾفت للؿالب لخعلم شِئا .بىاء على ذلً ،ديهازابىت اإلاعلم ؾالبه على فهم وجفهم الدافع في
أعلاب عملُت الخعلم .على طبُل اإلاثاًٌ ،بدو أن الؿالب الرًً لديهم الدافع مىخفػت ال زوخا وال
ً
مخدمظا في الخعلم ومخابعت عملُت الخعلمً .دخاج اإلاعلمىن إلى زفع والحفاف ال ًصاٌ مسجفعا الدافع ؾالب
ال ػنى عىه أزىاء عملُت الخعلم .وهرا ًخم مً أحل دعم عملُت الخعلم والخعلم لخدلُم الىجاح وطىف
حعمل بشيل صحُذ وفلا لألػساع التي مً اإلاخىكع.4
واخدة مً العىامل التي ًمىً أن جؤزس على حعلم الدافع الؿالب هى جأزحر دوز اإلاعلم .همدًس للخعلم،
أن مهام ومظؤولُاث اإلاعلمحن أهثر ازجفاعا في ذلً بما في ذلً مهام اإلاعلمحن الخعلُمُت "مخؿـ مىظم"،
والخدزَع ،وهخابج الخعلم ،الخلُُم والخعلم والدافع ومشسف.5
همخؿـ للخدزَع ،وٍيبغي أن ًيىن اإلاعلم كادزا على الخخؿُـ للخدزَع الفعاٌ وأوشؿت الخعلم.
لرلً أهه ًيبغي أن لديها ما ًىفي مً اإلاعسفت خىٌ مبادا الخعلم وأطاض لخطمُم الخعلُم والخعلم
ألاوشؿت ،مثل ضُاػت ألاهداف ،واخخُاز اإلاىاد ،واخخُاز أطلىبً ،ددد الخلُُم ،وهلم حسا .همدًس
للخدزَع ،وٍجب أن ًيىن اإلاعلم كادزا على إدازة العملُت بسمتها مً الخعلم عً ؾسٍم تهُئت الظسوف الخعلم
بدُث ًمىً لجمُع الؿالب على حعلم بفعالُت وهفاءة.
ً
اإلالبل في دوزة همدًس للخعلم ،اإلاعلمحن ًيبغي أن وظعى دابما لدظبب ،والحفاف على وجدظحن دوافع
الؿالب للخعلم .وهىان أزبعت أشُاء ًمىً اللُام به في إعؿاء اإلادزطحن الدافع ٌ )1(:ظخدػس حصجُع
الؿلبت على الخعلم؛ (ٌ )2شسح للؿالب ما ًمىً اللُام به عملُا في نهاًت الخدزَع؛ ( )3إعؿاء اإلايافأة على
ؤلاهجاشاث التي جدللذ في ذلً هما أن محراوسجاهج للىضىٌ إلى إهجاشا أفػل في الحُاة في وكذ الخم؛ ()4
لدشىُل عاداث دزاطُت حُدة.
كدزة حعلُم اإلاعلم عامل مؤزس لدافع الخعلم للؿالب .جظهس كدزة حعلُم اإلاعلم على كدزة اإلاعلم على
تهُئت الفطىٌ الدزاطُت ًفض ي الجى ،وهُفُت هلل اإلاىغىع ،و ػحر ذلً .معلمحن كادزًٍ على حعلُم بجُد
ًمىً أًػا أن ًىظس مً جؿبُم أطالُب أو الؿسٍلت في أوشؿت الخعلم اإلاخىىعت ًجعل الؿالب لِع باإلالل
 ،و بظهل على الؿالب إلجلان اإلاىغىعً .يبغي على اإلاعلمحن جلدًم همىذج الخدزَع طسوز وهرا ًمىً أن
ًيىن لها جأزحر إًجابي على الؿالب.
باإلغافت إلى كدزة حعلُم اإلاعلم هى أًػا أخد العىامل التي ًمىً أن جؤزس على دافع الؿالب .وفلا
طُف البدسي حمسة )ٌ ، (Syaiful Bahri Djamarahعني أن لها أهمُت في الخعلُم .6فعلى طبُل اإلاثاٌ
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اإلادزطت بىاء هميان اطتراجُجي للخدزَع وحعلم ألاوشؿت في اإلادزطت .واخدة مً مخؿلباث لجعل اإلادزطت
هي ملىُت مبنى اإلادزطت التي جىحد فيها الفطل ،ومىخب اإلادًس وػسفت مجلع اإلاعلمحن ،و اإلاىخبت ،وؤلادازة،
وكاعت املحاغساث ،وطاخت اإلادزطت وافُت .ولها تهدف إلى جىفحر بظهىلت الخدمت الؿالب.
مدزطت جدخىي الفطل ،بِىما عدد اإلاظمىن الرًً ًمليىن الىثحر ًخجاوش كدزة الفطل ،والىثحر
طىف أحد اإلاشيلت .أوشؿت الخعلُم والخعلم الدابم أكل جفض ي .ؤلادازة الطفُت أكل فعالُت و الجزاعاث
بحن الؿالب مً الطعب ججىبه .وغع الؿالب في هثحر مً ألاخُان وظبُا ججاهلها .الىظس في اإلاىاد الىازدة
مع زبِبت إعداد هبحرة ،جخجاوش كدزة الفئاث هى الظُاطت جمُل إلى الخؼاض ي عً هرا الجاهب مً الخعلُم
ذي الىىعُت الجُدة .وٍيبغي ججىب هرا إذا هىذ جسٍد أن جىافع في جدظحن هىعُت الخعلُم.
وباإلغافت إلى مشيلت الىطابل ،مسافم الري اهخماٌ اإلادزطت ال ًمىً ججاهله .واخد مسافم دزاطت
هامت مً الىخبً .جب على الؿالب إهماٌ الىخِب لدعم أوشؿت الخعلم .مع امخالن هخاب مً بلده
الؿالب ًمىً كساءجه هفس ي عىدما وخُثما ًيىن هىان فسضت ،طىاء في اإلادزطت ،طىاء في اإلاجزٌ ،وأما
جدذ شجسة في فىاء اإلادزطت ،و إلخً .مىً أن حظاعد اإلادزطت الؿالب مع عدد مً هخب ألاؾفاٌ التي
كدمذ وفلا للمىهج الدزاس ي .مع مىذ اإلاسفم ومً اإلاخىكع أن ًدزض الخعلم زبِبت أوشؿت أهثر خماطا.
جدزَع مسفم هى اهخماٌ اإلاعلمحن الخدزَع ًجب أن جيىن مملىهت مً كبل اإلادزطت .انها جدخاج
اإلاعلمحن الرًً ال ًمىً أن ًؤخر على مدمل الجدً .جب أن ًيىن اإلادزطىن الىخب الداعمت وال جػُِم
هخِب بؼُت حعل الفىسة اإلاعلم .الىخب الخعلُمُت/ؾسق الخدزَع ًدخاج إلى كساءتها مً كبل اإلاعلمحن مً
أحل شٍادة هفاءة اإلاعلمحن .الدعابم التي ًدخاج اإلاعلمىن أن جيىن مخاخت بظهىلت في اإلادازض بدُث ًمىً
للمعلمحن اطخخدامها في أي وكذ وفلا لؿسق الخدزَع الطخخدامها في جلدًم الدزوض في الفطىٌ
ً
الدزاطُت .الؼُاب الخام للمسافم اإلادزطُت إجاخت الفسص للمعلمحن لخيىن أهثر إبداعا في مجاٌ الخدزَع.
زم أهه ًمىً اطخخالص اطخيخاج أن الخعلم في اإلاىكع ول ش يء ما في وطعها لدظهُل والشسوع في
جىفُر ألاعماٌ شِئا .الؿالب ججب أن جيىن أهثر وشاؾا للخعلم عىد وافُت اإلاسافم الخعلم ً .مىً أن ًخعلم
الؿالب أفػل وجلبُت مخعت في الاخخُاحاث الخعلُمُت لجمُع الؿالب .مع مسافلها واملت للخعلم في اإلادزطت
زم اإلاشاول التي ًىاحهها الؿالب في الخعلم ضؼحر وظبُا ،فػال عً السوح اإلاعىىٍت والدوافع لخعلم الؿالب
طىف جصٍد.
مدزطت الابخدابُت ؤلاطالمُت مخياملت إوظان أوجاما ًىحُاهسجا هى مؤطظاث الخعلُم السطمي التي
حشمل حعلُم اللؼت العسبُت همادة إلصامُت لؿالب الطفىف مً ألاوٌ إلى الظادض ؾلبت الطف .واطدىادا
إلى هخابج مً اإلاالخظاث ألاولُت في الطف الخامع ،وهي الفئت التي طُيىن الهدف مً هره الدزاطت ،أن
زوح الؿالب في دزاطت اللؼت العسبُت ما شالذ هاكطتً .خم حظلُم الدزوض ال حعخبر اإلاعلمحن بشيل صحُذ
مً كبل الؿالب ،والؿالب ال جسهص على اللُام حعُحن اإلاعلمحن وأخىاٌ الفطىٌ الدزاطُت ال جفض ي .وهرا
ًمىً أن ًيىن زاحعا إلى الؿالب الرًً ًفخلسون إلى الدافعُت لخعلم اللؼت العسبُت .ولرلً ،الباخثحن
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اإلاهخمحن في إحساء البدىر التي تهدف إلى معسفت اإلاصٍد خىٌ هُفُت الدافع الؿالب على حعلم اللؼت العسبُت،
وهُفُت الخأزحر على اللدزاث واإلاسافم الخعلُمُت لدوافع الؿالب لخعلم مىغىعاث اللؼت العسبُت.
ب .أسئلة البحث
 .1هُف جأزحر كدزة حعلُم اإلاعلم على دافع الخعلم اللؼت العسبُت في ؾالب الطف الخامع في اإلادزطت
الابخدابُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت إوظان أوجاما ًىهُاهسجا ؟
 .2هُف جأزحر مسافم الخعلم على دافع الخعلم اللؼت العسبُت في ؾالب الطف الخامع في اإلادزطت
الابخدابُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت إوظان أوجاما ًىهُاهسجا ؟
 .3هُف جأزحر كدزة حعلُم اإلاعلم و مسافم الخعلم معا على دافع الخعلم اللؼت العسبُت في ؾالب الطف
الخامع في اإلادزطت الابخدابُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت إوظان أوجاما ًىهُاهسجا ؟
ج .أهداف البحث
 .1إلاعسفت جأزحر كدزة حعلُم اإلاعلم على دافع الخعلم اللؼت العسبُت في ؾالب الطف الخامع في
اإلادزطت الابخدابُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت إوظان أوجاما ًىهُاهسجا.
 .2إلاعسفت جأزحر مسافم الخعلم على دافع الخعلم اللؼت العسبُت في ؾالب الطف الخامع في اإلادزطت
الابخدابُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت إوظان أوجاما ًىهُاهسجا.
 .3إلاعسفت جأزحر كدزة حعلُم اإلاعلم و مسافم الخعلم معا على دافع الخعلم اللؼت العسبُت في ؾالب
الطف الخامع في اإلادزطت الابخدابُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت إوظان أوجاما ًىهُاهسجا.
د .فوائدالبحث
 .1الفوائد النظرية
أن البدث لفىابد العلمُت و اإلاساحع للمباخث اللادمت والفىابد لخؿىٍس العلىم.
 .2الفوائد التطبيقية
أ .للمدزطت
اإلاعلىماث التي الفىابد لُأخر الظُاطت املحىم لخدظحن الدافع الخعلم مً الؿالب
ب .للمعلم
اإلاعلىماث لفىابد ؤلاعخبازاث اإلاعلم في حعصٍص الدافع اللؼت العسبُت مً إضالخاث عىاضس
الرًً جأزحر الدافع الخعلم اللؼت العسبُت.
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ج .للمباخث
مً هرا البدث مخعمد لصٍادة السةي و العلىم عً الىخابت الخألُف العلمُت و والشسلخىلُد
الدزحت العلمُت الخعلُم.
ه .حدود البحث
لُدٌ مباخثت في هرا البدث  ،إذان اإلاباخث ًددود البدث عً اللدزة حعلُم اإلاعلم و اإلاسافم الخعلم
على الدافع الخعلم اللؼت العسبُت في ؾالب الطف الخامع في اإلادزطت الابخدابُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت
إوظان أوجاما ًىهُاهسجا.
و .هيكل البحث
هما اإلاىاكشت مىهجُت في هره ألاؾسوخت وٍخألف مً خمظت فطىٌ:
الباب ألاوٌ :ملدمت خلفُت اإلاشيلت ،أطئلت البدث ،أهداف البدث ،فىابد البدث ،اطخعساع
للمؤلفاث ،واإلاىاكشت و علم جطيُف.
الباب الثاوي :ؤلاؾاز الىظسي الري ًبدث عً الدافع الخعلم ،اللدزة حعلُم اإلاعلم و اإلاسافم الخعلم التي
طىف ًيىن مسحعا في جدلُل الباب السابع .و في هرا البدث أًػا أن ًبدث عً اإلاالمذ اإلادزطت.
الباب الثالث :مىهجُت البدث جخيىن مً جطمُم البدث وأدواث البدث والبُاهاث ومطادز البُاهاث،
و إحساءاث حمع البُاهاث و حؿىاث جدلُل البُاهاث.
الباب الساابع :جدلُل البُاهاث على جأزحر اللدزة حعلُم اإلاعلم و اإلاسافم الخعلم على الدافع الخعلم اللؼت
العسبُت في ؾالب الطف الظادض في اإلادزطت الابخدابُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت إوظان أوجاما ًىهُاهسجا.
الباب الخامع :هى الجصء الخخامُت مىاكشت هره ألاؾسوخت ًخيىن مً ؤلاطخيخاحاث و الاجساخاث.
ز .البحوث السابقة
بلدز اإلاباخثت دزاطاث وافُت التي جىاكش الدافع لدي الؿالب ،بحن البدىر ذاث الطلت هي:

أوال ،البدث مً واوان بىدًُيخى (" ،) Wawan Budiyantoجأزحر دافع الخعلم  ،وجطىزاث الؿالب على
كدزة حعلُم اإلاعلم و مسافم الخعلم على هخابج الخعلم (خلت في ؾالب الطف إزىا عشسة في اإلادزطت اإلاعلماث
دمحمًت ًىهُاهسجا)" .أهداف البدث ٌعني إلاعسفت جأزحر الدافع الخعلم  ،والخطىزاث الؿالب على اللدزة على
جدزَع اإلاعلم و مسافم الخعلم على ؤلاهجاشث الخعلم (خلت في ؾالب الطف إزىا عشسة في اإلادزطت اإلاعلماث
دمحمًت ًىهُاهسجا) .وٍخم هرا بدلُلت أن إهجاشاث الخعلم لؿالب مً مدزطت ال جصاٌ في الفئت جدذ اإلاخىطـ
5

اإلاىخفؼ .العىامل التي ًفترع أنها مؤزسة ؤلاهجاشث الخعلم هي الدافع الخعلم ،والخطىزاث الؿالب على
اللدزة على جدزَع اإلاعلم و مسافم الخعلم .هرا البدث هى البدث الىمي .وهشف الخدلُل الىضفي أن
 107ؾالب الرًً هم مىغىع هره الدزاطت والخدطُل الدزاس ي في فئت بشيل حُد حدا (ٌعني = ،)39.5
والدافع للخعلم في فئت حُدة بما فُه الىفاًت ،وإدزان كدزاث جدزَع هره الفئت هى حُد حدا ،واإلاسافم
اإلادزطُت والري ٌعخبر حُد حدا .وهشفذ هخابج الاهدداز اإلاصدوج مظاهمت هبحرة مً الدافع الخعلم ،
والخطىزاث الؿالب على اللدزة على جدزَع اإلاعلم و مسافم الخعلم معا على ؤلاهجاشث الخعلم ؾالب
الطف إزىا عشسة في اإلادزطت اإلاعلماث دمحمًت ًىهُاهسجا ،ب السخاء .7 %74.6

زاهُا ،البدث مً أمي مظسفت (" ، )Umi Musrifahجأزحر إبداع اإلاعلم على دافع الخعلم ؾالب الطف
الثالث في اللؼت العسبُت في مدزطت إًبدُدبُت هدًت ؤلاطالمُت بالُمباهج" .أهداف البدث ٌعني إلاعسفت
ؤلابداع اإلاعلم ،إلاعسفت الدافع الخعلم و جأزحر ؤلابداع اإلاعلم على الدافع الخعلم ؾالب الطف الثلث في اللؼت
العسبُت في مدزطت إًبدُداًُت هُداًاجىٌ ؤلاطالمُت بالُمباهج .هرا البدث هى البدث الىمي .أن هخابج هرا
البدث :أوال ،شسح ؤلابداع اإلاعلم  ،أما باليظبت للجىاب على شيل طؤاٌ وشع على الؿالب الرًً ٌعلىىن
ؤلابداع اإلاعلم فئت حُدة بلدز  6ؾالب باليظبت اإلائىٍت ( ،)%27.28الدوٌ هي ما ًطل إلى  12ؾالبا
باليظبت اإلائىٍت ( ،)%54.64بِىما ذهس ؾالب فئت مىخفػت  4مع وظبت مئىٍت ( ،)%18.18زاهُا ،الدافع
الخعلم مً الؿالب بما في ذلً الفئت عالُت هؿالب  6باليظبت اإلائىٍت ( ،)%27.28وهرا ٌشمل فئاث ما
ًطل إلى  13ؾالبا باليظبت اإلائىٍت ( ،)%59.09وفي خحن جخػمً الفئاث مىخفػت بلدز  3ؾالب باليظبت
اإلائىٍت ( .)%13.63زالثا ،هىان عالكت هبحرة بحن ؤلابداع اإلاعلم على الدافع الخعلم بخدلُل  Øهى %0.831
أهثر مً ” “rحدوٌ حُد مً أهمُت  %5هى 0.423أو أهمُت  %1هى  . 0.537ولرلً  Haملبىٌ و Ho
مسفىع .مىحىد إزطاٌ هبحرة بحن ؤلابداع اإلاعلم على الدافع الخعلم ؾالب الطف الثلث في اللؼت العسبُت
في مدزطت إًبدُداًُت هُداًاجىٌ ؤلاطالمُت بالُمباهج.8

زالثا ،البدث مً وخدة هىز السخمت فىجسي ( " ، )Wakhidati Nurrohmah Putriجأزحر وطابل
الخدزَع على دافع الخعلم اللؼت العسبُت الؿالب مدزطت زاهىٍت" .أهداف البدث ٌعني إلاعسفت عً اطخعماٌ
وطابل الخدزَع و جأزحر وطابل الخدزَع على الدافع الخعلم اللؼت العسبُت الؿالب مدزطت زىىٍت . .هرا
البدث هى البدث الىمي .اطدىادا إلى اخخباز الفسغُت التي خطل عليها ضخامت معامل الازجباؽ ( )rهى
 0.4723وان أهبر مً  0207مع كدزا هبحرا مً  .:5وٍمىً أن هخلظ إلى أهه جم  Haملبىٌ ،الري ًسد
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"جأزحر وطابل الخدزَع على الدافع الخعلم اللؼت العسبُت الؿالب" .أن هخابج هرا البدث إلبالغ فسق هبحر بحن
الخعلم وطابل ؤلاعالم على الدافع ؾالب ،وخاضت في حعلم اللؼت العسبُت.9

زابعا ،البدث مً دمحم إدزَع أوطمان " ، )Muhammad Idris Usmanجأزس إبداع و دافع الخعلم على
هخابج الخعلم اللؼت العسبُت في مدزطت عالُت البداز فسي فسي طىالوٍصي الجىىبُت" .أهداف البدث ٌعني
إلاعسفت ( )1جأزس بحن ؤلابداع مع ؤلاهجاشث الخعلم اللؼت العسبُت؛ ( )2جأزس بحن الدافع الخعلم مع ؤلاهجاشث
الخعلم اللؼت العسبُت؛ ( )3جأزس ؤلابداع و الدافع الخعلم على ؤلاهجاشث الخعلم اللؼت العسبُت في مدزطت عالُت
البداز فسي فسي طىالوٍصي الجىىبُت .اإلادخل في هرا البدث هى البدث الىمي بمىهج عالبلُت .أن هخابج
هرا البدث )1( :ؤلابداع ودافع حعلم حماعي جؤزس على ؤلاهجاشث الخعلم اللؼت العسبُت؛ ( )2دافع حعلم جؤزس
إًجابي على على ؤلاهجاشث الخعلم اللؼت العسبُت.10

خامظا ،البدث مً شٍني وافا (" ، )Zaini Wafaمداوالث اإلاعلم في حعصٍص دافع الخعلم اللؼت العسبُت
ؾالب في مدزطت زىىٍت ػالىز وىلىن فسوػى ًىهُاهسجا" .أهداف البدث ٌعني إلاعسفت جددًد عمم حهىد
اإلاعلمحن لخدظحن الدافع الؿالب على حعلم اللؼت العسبُت ومعسفت الىخابج التي جدللذ اإلاعلمحن لخدظحن
الدافع الؿالب على حعلم اللؼت العسبُت .هرا البدث هى البدث هُفي .أن هخابج هرا البدث )1( :مداوالث
اإلاعلم لخدظحن الدافع لخعلم اللؼت العسبُت ما ًلي  :إللاء املحاغساث في شيل الىعي لدي الؿالب خىٌ
أهمُت حعلم اللؼت العسبُت ،واخخُاز الؿسٍلت وفلا لظسوف الؿالب ،جبظُـ اإلاىاد الطعبت أو هثحرا،
وجدظحن بِئت حعلُمُت مالبمت ،وجىفحر كُمت ،والحىم والخلُُم؛ ( )2الىخابج وفلا إلاعلمي اللؼت العسبُت التي
جدللذ في شٍادة الدافعُت لخعلم اللؼت العسبُت عدم جىبحر .ومً اإلاعسوف جلىم على اإلالابالث واإلاالخظاث
مع الىضف الخالي ( :أ) بعؼ مً الؿالب ال ًبطس اإلاعلم؛ (ب) حى الفطىٌ الدزاطُت أكل ًفض ي؛ (ج)
اؾلب مً الؿالب جصاٌ مىخفػت الحماض؛( د) لِظذ واخدة مئت في اإلائت مً الىاحباث اإلاجزلُت للؿالب.11
الفسق بحن هرا البدث مع البدث ألاوٌ هى مخؼحر الري حظخعمل في البدىر .البدث ألاوٌ حظخعمل
زالث اإلاخؼحرمظخلل و اإلاخؼحر جابع هى ؤلاهجاشث الخعلم .في خحن هرا لبدث حظخعماٌ زىيُت اإلاخؼحرمظخلل و
اإلاخؼحر جابع هى الدافع الخعلم .البدث زاهُا جسهصجأزحر ؤلابداع اإلاعلم على الدافع الخعلم ؾالب .البدث زالثا
جسهص جأزحر وطابل الخدزَع على الدافع الخعلم اللؼت العسبُت ؾالب.البدث زابعا حظخعمل الدافع الخعلم
هما مخؼحرمظخلل إلاعسفت جأزسعلى ؤلاهجاشث الخعلم .البدث خاممظا هى البدث الىُفي ،و أهداف البدث
هى إلاعسفت أي مداوالث اإلاعلم في شٍادة حعلم دوافع الؿالب.
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