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أ .قدرة تعليم املعلم
في نملُت الخهلُم والخهلم ،واإلاهلمىن واحبهم الدشجُو والخىحُه ،وجىفحر اإلاسافم الخهلُمُت للؿالب
لخدلُم ألاهداف .اإلاهلمىن مظاولُت إلاهسفت ول ما ًددر في الفطىٌ الدزاطُت للمظاندة في جؿىٍس
الؿالب .الخلدًم للمىغىم هى مجسد واخد مً الهدًد مً ألاوشؿت في الخهلم ههملُت دًىامُىُت للغاًت في
حمُو مساخل ونملُاث الخىمُت للؿالب .للمصٍد مً الخفاضُل في آلاحي:1
 )1الخهلُم اإلاسهص نلى جىفحر الخىحُه والخدفحز لخدلُم ألاهداف طىاء نلى اإلادي اللطحر واإلادي
الؿىٍل.
ٌ )2ظحر جدلُم ألاهداف مً زالٌ ججسبت حهلُمُت وافُت.
ٌ )3ظاند في جىمُت الجىاهب الشخطُت مثل اإلاىاكف واللُم ،واللدزة نلى الخىُف .هىرا ،فةن
نملُت الخهلم ال ًلخطس نلى اإلاهلم بانخبازه الازطاٌ مً اإلاهسفت بل ؤهثر مً ذلً ،وكاٌ ؤهه
طُيىن مظاوال للخىمُت الشخطُت الشاملت للؿالب .وٍيبغي ؤن ًيىن كادزا نلى زلم نملُت
الخهلم هره التي ًمىً ؤن ًدفصها الؿالب نلى الخهلم اليشـ والحُىي لخلبُت اخخُاحاث
وؤهداف.
 .1تعريف تعليم املعلم
كدزة الخهلُم هى مجمىنت مً اللدزة و الخهلُم .وفلا  Jim Barret dan Geoff Williamsاللدزة
زطم مهجى زاص في نلم الىفع ،وَشحر بلى بمياهاث ؾبُهُت لشخظ ما ،وهرلً ما ًجب اللُام به
2
بهد ججسٍبت.
في خحن الخهلُم بشيل نام ًمىً ؤن ًفهم مىه ألاوشؿت التي حظهل الؿالب في الخهلم بدُث ججد
ؤهه مً الظهل نلى الخهلم .هلاؽ اليشاؽ في الخدزَع نلى حهلم الؿالب .السؤي فُىاطاهجاًا ( Wina
 ،)Sanjayaوَهصش هرا السؤي ،وكاٌ ؤهه ٌهخلد الخدزَع هى نملُت في اإلاهلىماث ؤو اإلاهسفت مً اإلاهلم بلى
الؿالب .وؤًػا الىكس في نملُت الخلدًم هما هلل اإلاهسفت الىثر .الخهلُم هى وشاؽ لخىكُم ؤو بدازة
البِئت ،وذلً لخلم الفسص لؤلؾفاٌ لجهل نملُت الخهلم بشيل فهاٌ .الىخاثج النهاثُت للهملُت الخهلم هي
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اطخهداد الؿالب للخهلم بظهىلت وفهالُت في اإلاظخلبل .وبىاء نلى الخهسٍف الظابم ًمىً مالخكت ؤن
اللدزة نلى الخدزَع هى وشاؽ مهلد اإلاهلمحن في هلل اإلاهسفت بلى الؿالب في نملُت الخهلم.
 .2املاهارة ألااااي ي التعليم
اإلاهازاث ألاطاطُت هي اللدزة ؤو مهازاث في شسح اإلافاهُم اإلاخطلت باإلاىاد الخهلُمُت .وبالخاليً ،جب
نلى اإلاهلم بنداد الخدزَع ،مً بحن ؤمىز ؤزسيً ،جب الظُؿسة نلى اإلاىاد الخهلُمُت ،وكادزة نلى ازخُاز
اطتراجُجُاث وؤطالُب ووطاثل ؤلانالم ،وبجلان حُد ،وهرلً جددًد هكام جلُُم مىاطب .اإلاهازاث
ً
ً
ألاطاطُت للخدزَع مهمت حدا دًمُليي بمهلم للمهلمحن دوزا هاما في نالم التربُت والخهلُم .ولرلً ًيبغي
3
ؤن ًيىن اإلاهلم جدزَع اإلاهازاث ألاطاطُت.
اإلاهازاث ألاطاطُت في الخهلُم هي اللدزة ؤو اإلاهازاث الخاضت التي ًجب ؤن جدخفل به اإلاهلمىن مً
ؤحل اللُام بمهام الخدزَع بفهالُت وهفاءة مهىُت .وهىرا حهلُم اإلاهازاث ألاطاطُت فُما ًخهلم بهدد مً
اإلاهازاث ؤو اللدزاث ألاطاطُت التي البد ؤن ًخملىها اإلادزطىن في ؤداء الخهلُم.
وفُما ًلي  8اإلاهازاث ألاطاطُت في جدزَع هي: 4
 )1اإلاهازة في الظااٌ
مهازة الظااٌ هى شخيء ؤطاسخي وال ًمىً ؤن ًترهها في ؤوشؿت الخهلم .مهازة الظااٌ ًخؿلب فهم
وممازطت اإلاهلم .ومً اإلاخىكو جىفُر اإلاهازاث الالشمت لؿسح الكسوف اإلاىاطبت ،إلنؿاء ألاطئلت بفهالُت
وهفاءة طىف جيىن كادزة نلى بخدار حغُحراث في الظلىن طىاء نلى اإلاهلمحن واإلاخهلمحن .اإلاهلمىن
ً
الرًً طبم داثما ٌهؿي اإلاهلىماث للخفانل دنىة هثحرة مً اإلاخهلمحن ،بِىما اإلاخهلمحن الظلبُت طابلا
الاطخمام بلى جدزَع اإلاهلىماث طىف جخدىٌ بلى الىثحر مً اإلاشازهت في ؾسح ألاطئلت وؤلاحابت نلى
ألاطئلت.
 )2اإلاهازة في بنؿاء الخهصٍص
الخهصٍص اإلالطىد هى اطخجابت بًجابُت مً اإلاهلم للمخهلم الرًً جمىً مً اللُام بظلىن مهحن
بدظً .وٍخم حهصٍص نادة مً كبل اإلاهلمحن مً ؤحل حهل الؿالب ٌشازوىن بيشاؽ ؤهبر في جفانالث
الخهلم وجىساز الظلىن الجُد .وبهبازة ؤزسي هى الخهصٍص اطخجابت اإلاهلمحن ججاه الظلىن اإلاخهلم
الري ًمىً مىه بزحام الظلىن.
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 )3اإلاهازة نلد ؤلازخالف
ؤلازخالف في ؤوشؿت الخهلم لغسع هي الخغحراث في طُاق ؤوشؿت حهلُمُت للخفانالث الخهلم،
والتي حشمل ؤطالُب الخدزَع ،واطخسدام الىطاثل الخهلُمُت ،وؤهماؽ الخفانل مو الؿالب
والخدفحز.
 )4اإلاهازة في بزادة الفطل
بزادة الفطل هي مداولت لُسترم والحفاف نلى قسوف الخهلم اإلاثلى اإلاخطلت بهملُت الخهلم .في
خحن بزادة الفطل هي مداولت لُسترم والحفاف نلى قسوف الخهلم اإلاثلى اإلاخطلت بهملُت الخهلم
ألامثل .شسوؽ الخهلم اإلاثلى ًمىً ؤن ًخدلم بذا وان اإلاهلم كادزا نلى جىكُم اإلاخهلمحن والبيُت
الخدخُت الخهلم والظُؿسة نلُه في حى لؿُف لخدلُم الىفاءاث اإلاخىكهت .مو بدازة الفطىٌ
الدزاطُت الجُدة ؤن جيشإ قسوف الخهلم بشيل مثالي للمخهلمحن والهىدة بلى قسوف الخهلم ألامثل
نىدما ًيىن هىان اهلؿام في نملُت الخهلم.
 )5اإلاهازة في الشسح
الشسح هى ٌهؿي الخهسٍف بلى آلزس .ولرلً مهازة الشسح ؤهه شهىز بةنؿاء مهازاث الهسع
الخلدًمي لخىكُم اإلاهلىماث الشفىٍت بشيل منهجي للمخهلمحن ،خُث اإلاهلىماث ؤو الخهلم السطاثل
ؤما ًمىً ؤن ًفهم الحلاثم واإلافاهُم واإلابادت ؤو ؤلاحساءاث مً اإلاخهلمحن حُدا.
 )6اإلاهازة في الابدم و بغالق الدزاطت
ؤوشؿت ببخدم الدزاطت وإدواث ؤو الهملُاث التي جدمج الؿالب في خالت مً الاهخمام اليامل
والخهلم .مً الىاخُت الفىُت ،وبالخالي فخذ ؤوشؿت مدددة والخدزَع ألاوشؿت السامُت بلى زلم حى
ً
ً
حاهصا ذهىُا وجثحر اهخمام اإلاخهلمحن بلى ما ًخم دزاطتها مً ؤحل الخهلم .في خحن بغالق الدزاطت ًمىً
حهسٍفها بإنها جىحُه اهدباه الؿالب بلى بهجاش مهمت ؤو طلظلت مً ؤوشؿت الخهلم اإلاهُىت .مً الىاخُت
الفىُت حهؿي الخهلم اإلالطىدهي ؤوشؿت حهلُمُت اإلابرولت إلنهاء ؤوشؿت الخهلم.
 )7اإلاهازة في بزشد مىاكشت الفسق الطغحرة
فسٍم اإلاىاكشت هي واخدة مً الازخالفاث في ألاوشؿت التي ًمىً ؤن حظخسدم في نملُت الخدزَع
والخهلم ؤوشؿت الخهلم .ي مجمىناث اإلاىاكشت ،الؿالب في ول مجمىنت مً املجمىناث الطغحرة
ًمىً ؤن جبادٌ اإلاهلىماث والخبراث ،اللُام بهملُت ضىو اللساز اإلاشترن ،فػال نً الخهسف نلى
اللُام باطخىشاف ألازؿاء وبضالخها .مىاكشت املجمىنت هي الاطتراجُجُت التي حظمذ للؿالب إلجلان
مفهىم ؤو خل مشيلت مً زالٌ نملُت ٌهؿي فسضت للخفىحر ،والخفانل احخمانُا ،وممازطت بًجابُت.
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وهىرا كد ًدظً ؤفسكت اإلاىاكشت ؤلابدام للؿالب ،فػال نً حهصٍص اللدزة نلى الاجطاٌ بما في ذلً
اإلاهازاث اللغىٍت.
 )8اإلاهازة في اطخسدام الىطاثل و اداة الخدزَع
وطاثل و ؤداة الخدزَع غسوزٍت وي نملُت الخهلم للمخهلمحن بظسنت وطهىلت نلى بلخلاؽ اإلاىاد
الخهلُمُت .وطاثل الخدزَع هى وطُلت لخىحُه السطاثل ؤو اإلاهلىماث .جم الىشف نً هره الحدود
مً بحن ؤمىز ؤزسي مً آزاء الخبراء مثل  .Wilbur Schramm, Gagne dan Briggsمً زؤي الخبراء
الثالث ًمىً الاطخيخاج ؤهم وافلىن نلى ألاكل( :ؤ) وطاثل الخدزَع هى وناء ًدخىي نلى السطالت مً
كبل اإلاطدز ؤو اإلاىشنحن ًسٍدون جىحيهها بلى الهدف ؤو مظخلم السطالت؛ (ب) هره السطالت هى هلل
السطاثل ؤو اإلاىاد الخهلُمُت و؛ (ج) هرا الهدف اإلاساد جدلُله هى نملُت الخهلم .في خحن ؤن ألاداة هي
ؤداة حظخسدم الطخسدام وطاثل ؤلانالم مهحن.
 .3كفاءات املعلم
هما هى اإلاىحىد في كاهىوي زكم  14نام  2005فطل  69آًت  ،2هفاءاث اإلاهلم :
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 )1الىفاءة التربىٍت
الىفاءة التربىٍت حشمل فهم اإلاخهلمحن ،وجطمُم وجىفُر الخهلم ،وجلُُم هخاثج الخهلم ،وجؿىٍس
اإلاخهلمحن لخفهُل ؤلامياهاث املخخلفت.
 )2الىفاءة الشخطُت
الىفاءة الشخطُت وبطفتها الشخطُت حهىع شخطُت ضلبت ومظخلسة وخىمت ومىزىكت،
وٍمىً ؤن ًيىن مثاال للمخهلمحن.
 )3الىفاءة الاحخمانُت
الىفاءة الاحخمانُت هي اللدزة نلى الخىاضل بشيل فهاٌ مو شمالثه اإلاهلمحن ؤو اإلاخهلمحن،
والهاملحن في مجاٌ الخهلُم ،آلاباء للؿالب ،واملجخمهاث املحلُت املحُؿت بها.
 )4الىفاءة اإلاهىُت
الىفاءة اإلاهىُت ،الخمىً اإلاىاد الخهلُمُت نلى هؿاق واطو ونمُم نلى بجلان مىاد اإلاىاهج
الدزاطُت التي حهؿي مىغىناث في اإلادزطت ومػمىن اإلاىاد وهرلً بكالله نلى الخمىً ألاوادًمي
غد الهُيل.
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ب .مرافق التعلم
باإلغافت بلى كدزاث الخدزَع والخهلم هى ؤًػا ؤخد الهىامل التي ًمىً ؤن جازس نلى دوافو الؿالب.
وفلا ٌ Syaiful Bahri Djamarahهجي ؤن لها ؤهمُت في الخهلُم .6فهلى طبُل اإلاثاٌ اإلادزطت بىاء للخدزَع
وحهلم ألاوشؿت في اإلادزطت .واخدة مً مخؿلباث لجهل اإلادزطت هي مبجى اإلادزطت التي جىحد فيها الفطىٌ
الدزاطُت ،ومىخب اإلادًس وغسفت مجلع اإلاهلمحن ،و اإلاىخبت ،وؤلادازة ،وكانت املحاغساث ،وطاخت اإلادزطت
وافُت .ولها تهدف بلى جىفحر طهىلت الخدمت.
مدزطت جدخىي نلى ؤًت فئت ،بِىما ندد اإلاظمىن الرًً ًمليىن الىثحر ًخجاوش  ،والىثحر طىف ججد
اإلاشيلت .ؤوشؿت الخهلُم والخهلم الداثم ؤكل جفطخي .ؤلادازة الطفُت ؤكل فهالُت و الجزاناث بحن الؿالب
مً الطهب ججىبه .وغو الؿالب في هثحر مً ألاخُان وظبُا ججاهلها .الىكس في اإلاىاد الىازدة مو زبِبت
بنداد هبحرة ،جخجاوش كدزة الفئاث هى الظُاطت جمُل بلى الخغاضخي نً هرا الجاهب مً الخهلُم ذي
الىىنُت الجُدة .وٍيبغي ججىب هرا بذا هىذ جسٍد ؤن جىافع في جدظحن هىنُت الخهلُم.
وباإلغافت بلى مشيلت اإلاسافم ،واإلاسافم الخهلُمُت واللىاشم اإلادزطُت التي ال ًمىً ججاهلها .واخد
مسافم دزاطت هامت مً الىخبً .جب نلى الؿالب بهماٌ الىخِب لدنم ؤوشؿت الخهلم .مو امخالن هخاب
ؤن الؿالب ًمىً كساءجه نىدما وخُثما ًيىن هىان فسضت ،طىاء في اإلادزطت ،طىاء في اإلاجزٌ ،وؤما جدذ
شجسة في فىاء اإلادزطت ،و بلخً .مىً ؤن حظاند اإلادزطت الؿالب مو ندد مً هخب ألاؾفاٌ التي كدمذ
وفلا للمىهج الدزاسخي .مو مىذ اإلاسفم ومً اإلاخىكو ؤن ًدزض الخهلم ؤهثر خماطا.
مسافم الخهلم هى بهخماٌ اإلاهلمحن الخدزَع ًجب ؤن جيىن مملىهت مً كبل اإلادزطت .انها جدخاج
اإلاهلمحن الرًً ال ًمىً ؤن ًازر نلى مدمل الجدً .جب ؤن ًيىن اإلادزطىن الىخب الدانمت وال جػُِم
هخِب بغُت حهل الفىسة اإلاهلم .الىخب الخهلُمُت/ؾسق الخدزَع ًدخاج بلى كساءتها مً كبل اإلاهلمحن مً
ؤحل شٍادة هفاءة اإلاهلمحن .الدناثم التي ًدخاج اإلاهلمىن ؤن جيىن مخاخت بظهىلت في اإلادازض بدُث ًمىً
للمهلمحن اطخسدامها في ؤي وكذ وفلا لؿسق الخدزَع في جلدًم الدزوض في الفطىٌ الدزاطُت .للمسافم
ً
اإلادزطُت بجاخت الفسص للمهلمحن لخيىن ؤهثر ببدانا في مجاٌ الخدزَع.
 .1تعريف مرافق التعلم
لهملُت الخدزَع والخهلم في اإلادازض وفلا لخخؿت ،زم البيُت الػسوزٍت دنم الخهلم ؤي مسافم الخهلم.
وذهس  Syaiful Bahri Djamarahؤن مسفم الخهلم اهخماٌ الدزاطت ًجب ؤن جيىن مملىهت مً كبل
اإلادزطت .ذلً ان وحىدها ال ًمىً ججاهلها 7.ؤهه ،في خالت ندم وحىد في اإلاىكو حهلم الخدزَع والخهلم
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hlm. 183-184
Ibid, 184

03

6
7

ألاوشؿت لً ً خم بشيل طلُم وفلا لؤلغساع التي مً اإلاخىكو .مسافم الخهلم التي حشخد الحاحت بليها في
الخهلُم السطمي وؤوشؿت الخهلم نمىما ًإزر ميان في اإلادزطت.
ووفلا  Suryabrataمسافم الخهلم هى ول شخيء ًمىً اطخسدامها في مداولت للخىضل بلى اإلاسبحن نلى
ألاهداف الخهلُمُت التي وغهذ .وذهس Sardimanؤن مسافم الخهلم ؤن جيىن كادزة نلى جِظحر وبؾالق
الىخاثج .و ذهس  Nana Sudjanaمسافم الخهلم هي حصء مً ؤداة للخهلم التي ًخم جػمُنها في مخغحر البِئت.
ولرلً ،جىفس هره اإلاسافم ًمىً ؤن جازس نلى هجاح حهلُم الؿالب.
مً آلازاء الظابلت ؤناله فةهه ًمىً الخلىص بلى ؤن مسافم الخهلم هى مً ول شخيء ؤن ٌظخسدم
للمظاندة في حظهُل ألاوشؿت في الخهلُم والخهلم .مسافم الخهلم مً حمُو الاخخُاحاث اإلاؿلىبت مً
اإلاشازهحن دًُدن لجهلها ؤطهل إلؾالق ودنم ؤوشؿت في مدزطت الخهلم.
 .2مكوهات مرافق التعلم ي املدارس
ووفلا  Slametoؤن الخهلم لُيىن فهاال في خاحت بلى البِئت اإلاادًت الجُدة والهادًت .لبِئت اإلاادًت
ً
ًسجبـ ازجباؾا وزُلا بخىفحر اإلاسافم الخهلُمُت للؿالب ،ونلى طبُل اإلاثاٌ:
 )1غسفت الدزاطت ًجب ؤن جيىن هكُفت ،ال السواثذ التي جصعج جسهحز الهلل؛
ً
 )2الغسفت زفُفت حدا ،التي ًمىً ؤن جخدازل مو الهُىن؛
 )3جماما ألادواث الالشمت للخهلم ،مثل ؤدواث الخهلُم ،والىخىب ،الخ.
وكد حشمل اإلاسافم الخهلم هى :الغسفت ،واإلاهداث ،وؤوشؿت الخهلم للخهلُم وطاثل ؤلانالم .وًٍ
طاهجُا ًلظم اإلاسافم الخهلم بلى هىنحن وهما الىطاثل و الىطاثـ ،Dimyati dan Mudjiono .وذهس
هرلً ؤن اإلاسافم اإلاىحىدة في اإلادزطت جخيىن مً :
 )1الىطاثل
ؤ .وطاثل الخدزَع
ب .ؤدواة الخدزَع و هى :هخاب الدزاطت ،هخاب اللساءة ،ؤدواث الخدزٍب الهملي ،ؤدواث الىخابت ،و
غحر ذلً
ج .لىاشم اإلادزطت و هى :غسفت الفطل ،مجاٌ السٍاغت ،اإلاطلى ،غسفت الفىىن ،ؤدواث السٍاغت،
مىخبت ،مهمل.
 )2الىطاثـ
ؤ .الؿسٍم بلى اإلادزطت  :مً ؤدواث اإلاىاضالث و ؾسٍم الظسَو و الؿسٍم الػُف.
ب .ؤلاغاءة
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وهىرا ،فةهه ًمىً ؤن هسلظ بلى ؤن اإلاسافم الخهلم جخيىن مً مسافم وميىهاث الىطاثل و الىطاثـ.
اإلالطىد بلى الىطاثل مو ول شخيء ؤن مباشسة مو الؿالب ودنم نملُت الظلع والىاجح للخهلم للمخهلمحن
التي جخػمً ؤدواث ؤلانالم ،وحهلم الدزوض واللىاشم اإلادزطُت ،وغحرها .بِىما الىطاثـ ؤي شخيء ال نالكت
مباشسة للؿالب ،لىنها ًمىً ؤن جدنم نملُت طلظت وهاجحت مً اإلاخهلمحن ؤن ًخػمً الظبُل بلى
اإلادزطت ،واإلادزطت ؤلاغاءة ،ودوزاث اإلاُاه.
ج .الدافع و التعلم
الدافو والخهلم هما شِئان اللران ًازسان نلى بهػها البهؼ .الخهلم هى حغحر في طلىن داثم وظبُا
وٍدخمل ؤن ًددر هدُجت للممازطت ؤو الخهصٍص الري ًسجىص نلى الهدف لخدلُم هدف مهحن.
الدافو للخهلم ًمىً ؤن جيشإ بظبب الهىامل الجىهسٍت ،مثل السغباث وٍخمجى الىجاح والدشجُو مً
اخخُاحاث الخهلم ،جىكهاث اإلاثل .في خحن ؤن نامل زازجي هى وحىد مً الجىاثص ،وبِئت حهلُمُت مالثمت،
وؤوشؿت الخهلم .ولىً هػو في انخبازها ،ول هره الهىامل الىاحمت نً بهؼ املحفصاث ،خُث ؤن
الشخظ الري ًسغب في اللُام بإوشؿت الخهلم التي ؤهثر وشاؾا وخماطا.
ؾبُهت دافو الخهلم هى الدوافو الدازلُت والخازحُت نلى الؿالب الرًً ًخهلمىن إلحساء حغُحر في
الظلىن ،نمىما مو ندة ماشساث ؤو الهىاضس التي جدنمها .له دوز زثِسخي في هجاح الفسد في الخهلم.
ماشساث الدافو الخهلم التي ًمىً جطيُفها نلى الىدى الخالي )1( :وحىد الهىاؾف والسغباث ؛ ( )2وحىد
الدشجُو والاخخُاحاث في الخهلم؛ ( )3ألامل وألاهداف اإلاظخلبلُت؛ ( )4مصاًا في الخهلم؛ ( )5وحىد ألاوشؿت
اإلاثحرة لالهخمام في الخهلم؛ ( )6وحىد بِئت حهلُمُت مىاجُت ،جمىحن الؿالب مً الخهسف نلى شخظ ما مو
خظً.8
 .1تعريف الدافع
الدافو مطؿخح ًإحي مً ولمت الدافو التي ًمىً ؤن جفظس نلى ؤنها اللىة الىازدة دازل الفسد ،والري
ٌظبب جطسف الفسد .الدوافو ال ًمىً مالخكت مباشسة ،ولىً ًمىً جفظحرها بالخللباث مً هرا اللاهىن،
في شيل الخدفحز والدشجُو وجىلُد الؿاكت ؤو قهىز طلىن مهُىت.9
وفي جؿىز آزس ،الدافو ًمىً جمُحزها بلى هىنحن ،هي )1( :الدافو الجىهسي؛ ( )2الدافهالخازجي.10
الدافو الجىهسي مً ؤنماق الخاضت التي ًمىً ؤن جدفو بإهه نمل الخهلم .الدافو في الجىهسي دوافو
الؿالب ًخمخهىن بشهىز اإلاىاد واإلاىاد اطخجابت الخخُاحاتها ،نلى طبُل اإلاثاٌ للمظخلبل خُاة الؿالب في
الظااٌ.
و ؤما الدافو الخازجي قسوف التي جإحي مً زازج الفسد للؿالب الرًً ٌظهىن ؤًػا ألوشؿت الخهلم.
ً
الثىاء واإلايافأث ،كىاند/مدزطت مدوهت للىاند الظلىن ،نللذ مثاال لآلباء واإلاهلمحن ،وذلً هى ؤمثلت
8

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 23
Ibid, hlm. 3
10
Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 153
9
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ملمىطت مً الدوافو الخازحُت التي ًمىً ؤن جيىن مظاندة الؿلبت نلى الخهلم .كلت ؤو ندم وحىد
الدافو ،طىاء واهذ دازلُت ؤو زازحُت ،طُادي ؤكل الؿالب وشاؾا في نملُت الخهلم مىاد الدزض حُدا في
اإلادزطت ؤو في اإلاجزٌ.
في وحهت هكس نلم الىفع اإلاهسفي ،والدافو ؤهثر ؤهمُت للؿالب هى الدوافو الراجُت ألهثر خلُلُت
وداثمت ،لِع للخاٌ جإزحر آلازسًٍ .ونالوة نلى ذلً ،والدشجُو لديهم اإلاهسفت واإلاهازاث للمظخلبل هى
ؤًػا جإزحر كىي وؤهثر دواما وظبُا مً الهداًا غسوزة مً آلاباء وألامهاث واإلاهلمحن.
وفلا  Mc. Donaldفي  ، Sardimanالدافو هى الخغحر في الؿاكت في شخظ الري جمحز بكهىز "شهىز"
وَظبله الاطخجابت للىحهاث ألاهداف.
مً الفىسة جدخىي نلى زالزت نىاضس ؤطاطُت.11
 .1الدافو الري وان ًسػو لخغُحر الؿاكت نلى وافت ؤفساد البشس .بن جؿىٍس الدافو حلب بهؼ حغحراث
الؿاكت في الىكام اللاثم في الياثً البشسي .ؤنها جىؿىي نلى حغُحراث في الؿاكت البشسٍت (ولى وان
الدافو حاء مً دازل ؤلاوظان) ،طىف جيىن ذاث ضلت مكهسه بلى اليشاؽ البدوي البشسي.
ً .2خم وغو نالمت الدافو مً زالٌ قهىز اإلاهجى ،جازس نلى الشخظ .في هره الحالت الدافو ذا الطلت
بلى مشاول هفظُت واإلاىدة والهاؾفت التي ًمىً ؤن جددد الظلىن البشسي.
 .3طِخم الدافو مً ألاهداف .ختى في هره الحالت الدافو هى في الىاكو اطخجابت لهرا الهمل ،هى الهدف.
ً
الدافو الىاكو جىبثم مً دازل البشس ،ولىً مكهسه هكسا ألنها ؤزازث/جدسهذ بىحىد نىاضس ؤزسي،
في هره الحالت هى الهدف .وهرا الهدف جيىن بشإن اخخُاحاث.
مو الهىاضس الثالزت اإلاروىزة ؤناله ،زم ًمىً اللىٌ بإن الدافو لرلً هصخيء ؤن املجمو .والدافو
ًادي بلى حغُحر في الىكذ الحاغس الؿاكت في البشس ،لرلً طىف ًخمظيىن كػُت ألانساع الىفظُت،
واإلاشانس والهىاؾف ،لثم فهل ؤو ًفهل شِئا .و ول هرا بالغسع ؤو الحاحت ؤو السغبت.
 .2أهواع الدافع
الحدًث الؿبُعي نً ول ؤهىام الدافو  ،وطىف جىاكش فلـ مً وحتهي هكس ،الدافو الري ًإحي مً
دازل الشخظ ًدعى الدافو الجىهسي ،والدافو الري ًإحي مً زازج هفظه دنا الدافو الخازجي.12
 )1دافع جوهري
مهجى الدافو الجىهسي هى الدوافو التي جيشـ ؤو حهمل ؤنها ال جدخاج بلى ؤن جيىن خافصا مً الخازج،
وذلً ألن دازل ول فسد لِع لدًه السغبت في فهل شخيء .الدافو حىهسي نىد الهدف ألاضُل بدزاطت
11

Sardiman, A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.
73-74
12
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 149
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الىغو وجلبُت اخخُاحاث وؤهداف الؿالب إلجلان اللُم الىازدة في الدزض .هي الدافو للؿالب للظُؿسة
نلى اللُم الىازدة في اإلاىاد ،ولِع ألن زغباث ؤزسي مثل ًسٍد ؤن ًيىن الثىاء ،وكُمت نالُت ،ؤو الهداًا،
الخ.
نىدما ًلىم شخظ ما جمذ شٍازتها الدافو الجىهسٍت له ،زم بىعي ؤداء اليشاؽ الري ال ًخؿلب
الدافو الخازجي هفظه .في ؤوشؿت حهلم ،الدافو الجىهسي ال غجى ننها ،وال طُما الراحي الخهلم .شخظ
لِع لدًه الدافو الجىهسي للخهلم ضهىبت في ؤداء ألاوشؿت نلى ؤطاض مظخمس .شخظ لدًه الدافو
الجىهسي ًسٍدون داثما ؤن الخلدم في الخهلم .وان الدافو وزاء زغبت الخفىحر ؤلاًجابي ،ؤن حمُو
اإلاىغىناث جدزض آلان طىف جيىن هىان خاحت ومفُدة حدا في الحاغس واإلاظخلبل.
شخظ لدًه اهخما هبحر إلاهسفت اإلاصٍد نً هرا اإلاىغىم ،زم كاٌ طىف ًخهلم في غػىن فترة مهُىت.
الدافو ًإحي خىٌ ألنها في خاحت بلى شخيء مً ما حهلمهً .سجبـ الدافو الخخُاحاث الشخظ الري ًثحر
الىعي ألوشؿت الخهلم .لرلً ،الاهخمام هى بدزان الفسد نلى واثً ،شخظ ما ،ؤو مشيلت ؤو الىغو
هىان هى ؤن جفهل مهه شِئا.
وٍيبغي الخإهُد نلى ؤن الؿالب الرًً لديهم الدافو الجىهسي جمُل بلى ؤن جيىن الىاض الرًً ًخللىن
اإلاهسفت ،الرًً لديهم زبرة في مجاٌ مهحن .خسٍطت نلى الخهلم هى اليشاؽ الري ؤبدا مهجىزة مً
ؤوشؿت الؿالب وؤفادث وحىد الدافو الجىهسي .ووان مهترف بها مً كبل حمُو ألاؾساف ،ؤن الخهلم هى
ؤخد الظبل لخحطىٌ نلى ندد مً الهلىم .ببدام اللساءة هي ؤهم الابخيازاث في الخدزٍب الشخصخي .ال
ؤخد لدًه اإلاهسفت دون ؤوشؿت اللساءة .جؿىز الفىس البشسي هى ؤهثر جلدما في بهؼ فترة شمىُت لللساءة،
وؤهه ال ًمىً فطلها نً مشيلت الدافو  ،التي جخهلم بػسوزة واإلاهسفت .الحافص لدزاطت وٍإحي نلى
الحاحت ،والري ًدخىي نلى شسؽ ؤن ًيىن نلى الخلدم مهلما و ذو مهسفت الشخظ .وهىراً ،بدو ؤن
الدافو الجىهسٍتنلى ؤطاض الىعي ألاهداف ألاطاطُت ولِع مجسد طمت والؿلسخي.
 )2دافع خارج
الدافو الخازجي هي نلى نىع الدافو الجىهسي  .الدافو الخازحُهي الدوافو التي جيىن وشؿت وفهالت
بظبب خافص مً الخازجً .ساد الدافو الخازجي نىدما وغو الؿالب ؤهداف الخهلم نىامل زازجي في
الخهلم .وٍخهلم الؿالب ؤنهم ًمىً ؤن جدلم الهدف منها ًلو زازج حهلمذ .نلى طبُل اإلاثاٌ ،للىضىٌ بلى
ندد هبحر ،دبلىم ،دزحت ،مو مسجبت الشسف ،بلخ.
الدافو الخازجي لِع مؿلىبت ولِظذ حُدة في مجاٌ الخهلُم .الدافو الخازجي مؿلىبت للؿالب
للخهلم .ؤهىام الؿسق مدخاحت نىد هم دوافو للخهلم .اإلاهلمىن الىاجحىن الخدزَع هى اإلاهلم الر وي
لخىلُد اهخمام الؿالب في الخهلم ،مً زالٌ الاطخفادة مً مسخلف ؤشياٌ الدوافو الخازحُت .زؿإ
ً
اطخسدام ؤشياٌ الدوافو الخازحُت طُيىن غازا للؿالب .في النهاًت ،دافو زازحُت ال ٌهمل دفاناث،
ولىً ًجهل الؿالب هظىٌ للخهلم .ولرلًً ،جب ؤن ًيىن اإلاهلمىن كادزًٍ واطخسدام ذوي مً الدافو
الخازحُت دكُلت والدواثس الصحُدت مً ؤحل دنم الهملُت الخهلُمُت في الفطىٌ الدزاطُت.
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ً
ً
الدافو الخازجي لِع نىاكبه طِئت داثما .غالبا ما ٌظخسدم الدوافو الخازحُت هكسا ألن الدزض الري
ؤكل ضىزة غحر واضحت ؤو بظبب مىكف مهحن مً اإلاهلم ؤو الىالدًً .الدافو الخازجي ؤلاًجابي
ؤوالدوافو الخازحُت الظلبُت ،جإزحر نلى مىفم وطلىن الؿالب .و اإلاشهىد ؤن ألازكام ،بحاشة ،بؾساء،
والهدًت ،وبلى ؤزسه جإزحر ؤلاًجابي بخدفحز الؿالب للخهلم بيشاؽ .في خحن ؤن سخسٍت ،ؾسد ،ؤلاكاب الري
هى ًسصي ،هجاء وبلى ؤزسه ،جازس طلبا مً زالٌ جسفُف الهالكت بحن اإلاهلمحن والؿالبً .يىن اإلاهلم هى
الشخظ اإلاىسوه مً كبل الؿالبً .ادي بلى واإلاىغىناث التي نلدث مً كبل اإلاهلمحن لم ًدب الؿالب.
 .3وظائف الدافع ي التعلم
13
وقاثف الدافو في الخهلم هى :
 )1الدافو هدفاناث للهمل
في البداًت الؿالب لِع هىان زغبت للخهلم ،ولىً ألن هىان شحى طعى وشإ الفاثدة للخهلم .شخيء
مً شإهه ؤن هبدث نً ذلً مً ؤحل بزغاء فػىٌ شخيء ًمىً حهلمه .و الشحئ املجهىٌ ٌشجو في
نهاًت اإلاؿاف نلى الؿالب نلى الخهلم مً ؤحل مهسفت .لؿالب ؤًػا ًخسرون مىكفا ًخماشخى مو
مطخحت واثً .هىا ،والؿالب لديهم الثلت واللىانت خىٌ ما ًيبغي اللُام به إلاهسفت اإلاصٍد نً شخيء.
اإلاىاكف جادي بلى ندد مً ؤلاحساءاث في الخهلم .لرلً ،هي بمثابت دافو اللُادة هى ما ًفترع ؤن ًازس
نلى مىكف الؿالب اجساذها مً ؤحل الخهلم.
 )2الدافو واملحسهحن للهمل
الدافو الىفسخي الري ؤهجب اإلاىكف مً الؿالب هى كىة ال ًمىً وكفها ،الري هشف في وكذ
الخم في شيل خسهت الىفظُت .الؿالب اللُام بإوشؿت الخهلم بيل ما لدًىا مً السوح والجظم .في
مىكف الهلل جمُل بلى السغىر إلزادة فهل الخهلمً .لو اإلاىكف في الُلحن نلى الهمل والهلل في
مداولت لدشسٍذ اللُم الخؿاب ،واإلابدؤ ،والججج ،واللاهىن ،بدُث ؤهم ٌهسفىن مدخىي التي ًدخىي
نليها.
 )3الدافو واإلاسحهُت للهمل
الؿالب الرًً لديهم الحافص لخددًد الري ًيبغي اللُام به ؤلاحساءاث وٍخم ججاهل ؤلاحساءاث.
ً
الؿالب الري ًسٍد ؤن ًدطل شخيءا مً مىغىم مهحن ،كد ال ًيىن مػؿسا لخهلم مىغىناث ؤزسي.
بالخإهُد ؤن الؿالب طىف ًدزطىن اإلاىغىناث التي طِخم طعى شخيء مدفىف .و هى ؤهداف الخهلم
اإلاخهلم بلى ؤن ًخدلم .ؤهداف الخهلم التي جىفس الدافو وةشازة للؿالب في الخهلم .مو جسهحز وامل مً
الؿالب ،ؤن الهدف ًبدث نً ول شخيء إلاهسفت  /فهم بظسنت .وان ول شخيء مللم لها وخاولىا هظس
جسهحزه بهُدا .وهرا هى دوز ؤن الدافو ًمىً جىحُه الؿالب في نملُت الخهلم.

Ibid., hlm. 157
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الفصل الثاوى
مالمح املدرا الابتدائي إلااالمي املتكامل إوسان أوتاما يوكياكرتا

 .1عام
بطم

 :مدزطت الابخداثُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت بوظان ؤوجاما ًىهُاهسجا

نىىان

 :ؾسٍم لُىغياز الجىىبُت غاجان جامىخحرجا واطُدان باهخىٌ

كسٍت

 :جامىخحرجا

هىاحي

 :واطُدان

مىاؾم

 :باهخىٌ

 بطم  :مدزطت الابخداثُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت بوظان ؤوجاما ًىهُاهسجا
NSS 

102040103040 :

 بنخماد في 2

A:

 طىت ؤلانخماد في 2

2013 :

 طىت ًخإطع

2002 :

 طىت حهمل

2002 :

 .2مواقع الجغراي و أوضاع املدرا
ؤ .مىاكو الجغسافي
نىىان مدزطت الابخداثُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت بوظان ؤوجاما ًىهُاهسجا هى في الؿسٍم لُىغياز
الجىىبُت غُهت غاجان كسٍت جامىخحرجا هىاحي واطُدان مىاؾم باهخىٌ بالػبـ في حىىب حامهت
دمحمًت ًىهُاهسجا.
ب .ؤوغام اإلادزطت
ًخإطع مدزطت الابخداثُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت بوظان ؤوجاما ًىهُاهسجا بىاطؿت ماطظت بوظان
ؤوجاما الري وزُلت الجج نمس شمهىد زكم  2/01ؤبسٍل في طىت ً .1998خإطع و ٌهمل مدزطت
الابخداثُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت بوظان ؤوجاما ًىهُاهسجا في طىت دزاطُت  2003/2002بُىتري البِذ في
11

طىهىفاهِع لىز وغظدُدسحى ،واطُدان  ،باهخىلفي الظابلت مىحىد  16ؾالب في الطف ألاوٌ
إلاسخلت ألاوٌ .نىدما مدزطت الابخداثُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت بوظان ؤوجاما ًىهُاهسجا مشترن في الحاوٍت
حمهُت ماطظت التربُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت (  (ALPITو خللي حغُحر ؤن جيىن الشبىت اإلادزطت
ؤلاطالمُت اإلاخياملت (.)JSIT
 .3رؤي و بعث
ؤ .زئٍت
جدلُم ألاحُاٌ جفُم ،جلىي ،و مظخلل
ب .بهثت
ً ؿبم مىكىمت التربُت ؤلاطالمُت و مخياملت
 حشىُل ألاحُاٌ باألزالق الىسٍمت بؿسٍم حهىد بالهمل و نادة ازترم
ً خهد اللُام الثلافت املحلُت و PAIKEM
 جىفُر الخدزَع مهازة الحُاة
 حهصٍص الللدزة الؿالب في ازخطاص  IPTEKو اللغت الهسبُت الؿازثت مً ممازطت اطخسدام
ألادواث و مىؿىكت و ملابلت مو ؤهل اإلادزطت بةطخسدام اللغت الؿازثت
ً ػفس مشترن مو داثسة و ماطظت نالكت لها لخإًُد التربُت الىؾىُت
 .4أهداف مدرا الابتدائي إلااالمي املتكامل إوسان أوتاما يوكياكرتا
 جىلُد الخسٍجاث باألزاق الىسٍمت زابذ مظخهمل بلى مسخلت التربُت الظبم
 جدلُلىن اإلاسبُحن وفلا نلى خدة الىفاءاث
 جىفس البيُت و الخدخُت لخإًُد ؤوشؿت الخدزَع
 اهػفاز مشترن مو داثسة و ماطظت نالكت لها إلزترام ؤخظً التربُت
 .5املستجيبين
 زثِظت اإلادزطت  :ألاطخاذة طىالطتري
 مدزض اللغت الهسبُت  :ألاطخاذ هاضسي
 ؾالب في الطف الخامع مإزىذ مً  84ؾالب
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فصل الخامس أ
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ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس

إام الطالب
ABDURRAHMAN
ALTAF NIZAR AUGUSTAF
SUKMA
AS’AD FAWZIL ADHIM
ABDILLAH
FADIL MAULANA ANANDYATA
FAJAR TAUFIQURROHMAN
GHIFARI AFAFA FILLAH
IQBAL FATTAHU RAHIM
JALU ANUGRAH
KAHLAN NAFIS RAHADIAN
MCA BANYU GADING
SAPUTRA
MIRZA AL FARRAS
BADRUZZAMAN
MUHAMMAD FATKHA
MUBINA
MUHAMMAD FAUZI
ADYATMA
MUHAMMAD FAZLI
MUHAMMAD IRHAM T
MUHAMMAD NEILFOUZ
ABADA
MUHAMMAD RAIF B
MUHAMMAD RASIKH HILMI
MUHAMMAD YUSUF H
NASRUL ALDIYA’ MUFLIHUN
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الرقم
NIPD
1307462
1307468

التسلسل
1
2

1307476

3

1307481
1307484
1307488
1307494
1307495
1307496
1307504

4
5
6
7
8
9
10

1307501

11

1307502

12

1307507

13

1307508
1307510
1307512

14
15
16

1307514
1307518
1307517
1307523

17
18
19
20

ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس

NAUFAL FARROS F
RAFA WIRYA KUSUMA PUTRA
RAFI’ KAINDRA A
RYAN PERDANA KUSUMA
TRISTAN ALUN RASYADAN

1307525
1307640
1307529
1307535
1307541

21
22
23
24
25

فصل الخامس ب
جيس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
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إام الطالب
AHMAD ABDURRAZAQ
GHIFARI
AHNAF S. MUNDE
ARDAN MUHAMMAD NAUFA
ARIADHANI RIZQI NIRWANDA
AZMI ROIHAN RIZQILLAH
FAISAL AHMAD NADIF
FAIZ AHMAD MUBAROK
FERDIAN ABDI NUGROHO
HABIB MUHAMMAD
ANNABHANI
HAMMAM MUHAMMAD
HANIF
HASAN HABIBURRAHMAN
HIBBAN ALIF AR ROZZAN
KEVIN ANUGRAH FATWA P
MORENO RASYA PUTRA NINDI
MUHAMMAD ZAID AFIF
MUHAMMAD FAIZ NURFATIH
MUHAMMAD FARROS A
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الرقم
NIPD
1307465

التسلسل
1

1307467
1307474
1307475
1307489
1307482
1307483
1307487
1307489

2
3
4
5
6
7
8
9

1307490
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1307491
1307493
1307498
1307503
1507734
1307505
1307506

11
12
13
14
15
16
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ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس
ذهس

MUHAMMAD HAMZAH N
MUHAMMAD NUR ALAUDDIN
MUHAMMAD SYARIFUDDIN A
NAUFAL AKBAR
ABDURRAHMAN
RAYA AL GHAZALI TARA
RIJAL ZAIDAN PRATAMA
TITO RAIHAN BASIT SYA’BANI
ZAIN AKMAL SUSILO
PRABOWO

1307509
1307513
1307516
1307524

18
19
20
21

1307531
1307533
1307540
1307645

22
23
24
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ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى

إام الطالب
'ABIDAH MUAWWANAH
ADELIA CALLYSTA HIMAWATI
AHNA INSANI
ALYA AISYAH RAHMA
ANISYKURLI ATSANIYA
RIZKIYA
ANNISA BENING HAYATI
AZ ZAHRA AMALIA RASYIDA
FARRAAS AUFAA RINI
FARRAH ROHANIAH
HASNA YUKI NUR PRATIWI
KAYYISA FARRIN SYANAPUTRI
KHOIRIYAH ASMA ATQIYA
KHOIRUNNISA NUR
RAMADHANI
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الرقم
NIPD
1307463
1307464
1307466
1307469
1307471

التسلسل
1
2
3
4
5

1307473
1307480
1307485
1307486
1307492
1307497
1307499
1307500

6
7
8
9
10
11
12
13

ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى

1307522
1307518
1307519

14
15
16

RETNO PUTRI HAPSARI

1307520
1307521
1407647
1407644
1307526
1307527
1307528
1307530
1307532

17
18
19
20
21
22
23
24
25

ؤهثى

RODLIA ZAHRA

1307534

26

ؤهثى

SHAULA ZITA MANAF

1307536

27

ؤهثى

SHOFI NABILA

1307537

28

ؤهثى

SYAFA QOULAN TSAQILA

1307538

29

ؤهثى

SYAROH SOLIKHATUN NUFUS

1307539

30

ؤهثى

TSABITA QAULAN SYADIDA

1307542

31

ؤهثى

ULINNUHA IZZA BARARANI

1307543

32

ؤهثى

ZAHRA BELLA ISLAMY

1307544

33

ؤهثى

ZASQYA PUTRI CHAIRUNNISA
W

1507735

34

ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى
ؤهثى

NA ' ILAH NUR AZIZAH
NABILA NUR AZIZAH
NABILA SYAFA AZZAHRA
PUTRI S
NADIA KHOIRO UMMAH
NADIA KUMALA PRATIWI
NAISYA AJIELLA INDIARTI
NASYWA AFIFA PUTRI HAPSARI
NIKEN FATMASARI
NISRINA NABILA HANIFAH
QONITA HASNA NADIYA
RAVA NISA JANUR KASIH
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