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 الباب الرابع

 نخائج البحث

 نخائج  كدرة حعليم املعلم و مرافم الخعلم على دافع الخعلم الطاالب بخحليل كمي . أ

(Analisis Kuantitatif) 

 الثباثالصدق و   .1

 الصدق ( أ

% ، زم الدزحت  5اإلاظخجُبين. في مظخىي الداللت  88الصدق في هرا البدث اإلاظخخدم 

rtabel  طاطخخدم مظاعدة جعبُم . الصدق 3،2،0طاطخخدم هىSPSS 15.0 for windows. 

 الىخائج الصدق  ألاداة كدزة حعلُم اإلاعلم، مساؿم الخعلم و داؿع الخعلم :  و  

 . النخائج الصدق1جدول 

 كدرة حعليم املعلم 

 ركم البند r hitung r tabel املعلوماث

 ، 3،2،0 3،3،5 ػير الصدق

 2 3،2،0 3،6،7 الصدق

 0 3،2،0 3،888 الصدق

 8 3،2،0 3،585 الصدق

 5 3،2،0 3،692 الصدق

 6 3،2،0 3،737 الصدق

 7 3،2،0 3،606 الصدق

 8 3،2،0 3،566 الصدق

 8 3،2،0 3،557 الصدق

 3، 3،2،0 3،722 الصدق

 ،، 3،2،0 3،608 الصدق

 2، 3،2،0 3،8،8 الصدق

 0، 3،2،0 3،630 الصدق

 8، 3،2،0 3،592 الصدق

 5، 3،2،0 3،877 الصدق
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 6، 3،2،0 3،888 الصدق

 7، 3،2،0 3،838 الصدق

 8، 3،2،0 3،525 الصدق

 9، 3،2،0 28،،3 ػير الصدق

 23 3،2،0 3،597 الصدق

 ،2 3،2،0 3،006 الصدق

 22 3،2،0 3،597 الصدق

 20 3،2،0 ،3،63 الصدق

 28 3،2،0 3،097 الصدق

 25 3،2،0 3،389 ػير الصدق

 

، و 9،، ،البىد  الري ػير الصدق ٌعني البىد زكم اطدىادا ئلى الجدٌو  زم أن وعسؾ أن مىحىد زالر  

25 . 

 لنخائج الصدق. ا2جدول 

 مرافم الخعلم 

 ركم البند r hitung r tabel املعلوماث

 ، 3،2،0 3،292 ػير الصدق

 2 3،2،0 3،805 الصدق

 0 3،2،0 3،838 الصدق

 8 3،2،0 95،،3 ػير الصدق

 5 3،2،0 3،029 الصدق

 6 3،2،0 3،873 الصدق

 7 3،2،0 3،507 الصدق

 8 3،2،0 3،823 الصدق

 8 3،2،0 3،888 الصدق

 3، 3،2،0 3،592 الصدق

 ،، 3،2،0 ،3،57 الصدق

 2، 3،2،0 3،5،6 الصدق
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 0، 3،2،0 3،587 الصدق

 8، 3،2،0 3،582 الصدق

 5، 3،2،0 ،3،80 الصدق

 6، 3،2،0 3،5385 الصدق

 7، 3،2،0 3،278 الصدق

 8، 3،2،0 3،688 الصدق

 

 . 8ري ػير الصدق ٌعني البىد زكم د  الالبىاطدىادا ئلى الجدٌو  زم أن وعسؾ أن مىحىد واخد  

 . النخائج الصدق3 جدول 

 دافع الخعلم 

 ركم البند r hitung r tabel املعلوماث

 ، 3،2،0 3،672 الصدق

 2 3،2،0 3،657 الصدق

 0 3،2،0 3،887 الصدق

 8 3،2،0 3،593 الصدق

 5 3،2،0 3،603 الصدق

 6 3،2،0 3،733 الصدق

 7 3،2،0 3،620 الصدق

 8 3،2،0 3،622 الصدق

 8 3،2،0 3،628 الصدق

 3، 3،2،0 3،578 الصدق

 ،، 3،2،0 3،688 الصدق

 2، 3،2،0 3،636 الصدق

 0، 3،2،0 3،858 الصدق

 8، 3،2،0 3،525 الصدق

 5، 3،2،0 3،872 الصدق

 6، 3،2،0 3،572 الصدق

 7، 3،2،0 3،085 الصدق
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 8، 3،2،0 3،877 الصدق

 9، 3،2،0 3،5،7 الصدق

 23 3،2،0 3،577 الصدق

 اطدىادا ئلى الجدٌو  زم أن وعسؾ ول البىد الصدق.  

 الثباث ( ب

 ٌ ألاداة البدث اإلاىزىق. ألاداة البدث اإلاىزىق ئذا ألاداة عىدم ٌظخخدم  الثباث يهدؾ للحصى

لت خظاب معامل  للُاض ألاعساض ٌظاوي في وكذ مخخلف لُظهس هـع الىخائج. و أما ظٍس

لت    SPSS 15.0 forمظاعدة جعبُم ب Alpha Cronbachالثباث الري ٌظخخدم العٍس

windows    . 0,6 ≤الثباث ئذا هخائج الحظاباث حشير ألازكام  ألاداة هى .،  

 . النخائج الثباث4 جدول 

 مخغير الثباث Alpha املعلوماث

 علُم اإلاعلمكدزة ح 3،880   ≤3،6  زباث

 مساؿم حعلم 3،782 ≤3،6 زباث

 داؿع حعلم 3،893   ≤3،6 زباث

 

،    3،880) 3،880حعلُم اإلاعلم بلؽ   الثباث مخؼير  كدزةخصٌى هخائج الحظاب اطدىادا ئلى الجدٌو

  ≥    3،893) 3،893( ، و مخؼير  داؿع الخعلم بلؽ 3،6  ≥     3،782) 3،782(، مساؿم الخعلم بلؽ    3،6≥

  الري مظخخدم في هرا البدث ملسز  زباث.هخائج  جدلُل ا(.  3،6
ّ
 لثباث على ؤلاطخبُاهت ملُا

 (Analisis Deskriptif) جحليل الوصفي .2

ُا، اإلاخىطغ،  الىطُغ، و جدلُل الىصـي هى  هظسة عامت الري ؿيها الىدُجت العلُا، الىدُجت الده

 .لخعلملُل الىصـي هى مخؼير داؿع ااإلاخؼير طخد الىضع.

                                                           
1
 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hlm. 226 
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 . جحليل الوص5 جدول 

 فمخغير دافع الخعلم 

 

                    

، 97كدزة حعلُم اإلاعلم : الىدُجت العلُا بلؽ مخعير جدلُل الىصـي اطدىاد ئلى الجدٌو  زم أن وعسؾ الىدُجت 

، و معاًاز ؤلاهدساؾ ،7بلؽ  ، الىضع33،،7، الىطُغ بلؽ 70،23، اإلاخىطغ بلؽ 58الىدُجت الدهُا بلع 

،3،227 . 

 اللُام باخعىاث الخالُت : ) distribusi frekuensiزم لدشيل جلظُم التردد ) 

 ( kelas intervalجحسب عدد الفاصل )  (1

 لخدظب عدد  الـاصل بمظخخدم الصُؼت الخالي :

K = 1 + 3,3 log n      

 اإلاعلىماث :

K عدد الـصل = 

n عدد اإلاظخجُبين = 

log  =logaritma 

 بالصُؼت  زم خصٌى على الحظاب هى:

K                      =1+ 3,3 log n    

K   =، +0،0 log 88  

K   =، +0،0 (،،92) 
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K   =،  +6،0  =7،0  7مدوز ئلى. 

 

 البياناث (2
ّ

 جحسب صف

 البُاهاث بمظخخدم  الىدُجت العلُا و الىدُجت الدهُا . الصُؼت : 
ّ
 جدظب صف

 البُا
ّ
 الىدُجت الدهُا  -هاث = الىدُجت العلُا صف

 البُاهاث = 
ّ
 89=  ،0 – 83صف

 جحسب طويل الفاصل  (3

ل الـاصل بالصُؼت :  لىبدث ظٍى

ل الـاصل =   البُاهاثظٍى
ّ
  صف

 عدد  الـاصل                                  

 =  89   

                                      7   

  =7 

 ُم جسدد للمخؼير الداؿع الخعلم :ن حشيل الجدٌو جلظمً الحظاب، وا

 (distribusi frekuensi. جلسيم جردد )6جدول 

 مخغير دافع الخعلم 

 

 الركم

 

 ( Interval الفاصل ) 

 

 Frekuensi جردد )

) 

 نسبت مؤويت                        

  (Persentase  ))%( 

، 0، – 07 ، ،،2 

2 08 – 88 0 0،6 

0 85 – 5، ،8 ،6،7 

8 52 – 58 ،8 2،،8 

5 59 – 65 28 28،6 
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6 66 – 72 ،9 22،6 

7 70 – 83 5 5،9 

 111 84 عدد

 

اطدىاد ئلى الجدٌو ، زم اإلاباخثت جددًد الخصيُف للمخؼير الداؿع الخعلم. الخصيُف مبخدأ بأبدث 

 ( اإلاثالُت. standar deviasiاؾ )( و معاًاز ؤلاهدس mean idealاإلاخىطغ اإلاثالُت )

 و أما الصُؼت : 

 الىدُجت العلُا  +  الىدُجت الدهُا(  =   Miاإلاخىطغ اإلاثالُت   )

                                                                           2 

   =83    +0،     =55،5 

                                                          2 

 الىدُجت العلُا  +  الىدُجت الدهُا=  معاًاز ؤلاهدساؾ 

                                                            6 

   =83 - 0،     =8،2   

                                                         6 

( اإلاثالُت زم ًصىغ standar deviasiاًاز ؤلاهدساؾ )( و معmean idealبعد ًبدث اإلاخىطغ اإلاثالُت )

 الصىف ، الصُؼت هى : 

 X < Mi – Sdiمىخـض  =  

    =X  <55،5 – 8،2 

    =X  <87،0 

 Mi – Sdi ≤ X ≤ Mi + 1Sdiمعخدٌ        =  

   =87،0   ≤X   ≤  60،7 
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  X > Mi + Sdi=   مسجـع

  =X    >55،5  +8،2   

                      = X     >60،7  

 بعد ًصؽ الصىف أن الحصىا الجدٌو الصخف جسدد على اإلاخؼير الداؿع الخعلم و الخالي :

 . جصنيف دافع الخعلم7جدول 

 الخصنيف النديجت الحساب  الصيغ الفاصل الدرجت
X < Mi – Sdi X  <87،0 مىخـض 

Mi – Sdi ≤ X ≤ Mi + 

1Sdi 
87،0   ≤X   ≤  60،7 ٌمعخد 

X > Mi + Sdi X     >60،7 مسجـع 

 

ٌشير على الحظاب ، الحصٌى معُازا ؤلاهخُاش الداؿع الخعلم العالب في الصف الخلمع في اإلادزطت 

 ؤلابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخياملت ئوظان أوجاما ًىهُاهسجا العام في الجدٌو الخالي: 

 افع الخعلم. انخياز د8جدول 

الفاصل الدرجت  الخصنيف

(Interval skor) 

 نسبت مؤويت                         ( Frekuensiجردد ) 

  (Persentase 

 ))%( 

 X  <87،0 8 ،3% مىخـض

 X   ≤  60،7 87 56%≥   87،0 معخدٌ

 X     >60،7 29 08% مسجـع

 111 84 عدد

 

العالب لديهم  87%  أو 56لديهم الداؿع الخعلم مىخـض، العالب  8%  أو 3،اطدىادا ئلى حدٌو أن 

داؿع الخعلم ـع.  ئذا وان هأخر الخالصت  أن العالب  لديهم الداؿع الخعلم مسج 29%  أو 08معخدٌ ، و 

ملت ئوظان أوجاما ًىهُاهسجا اللؼت العسبُت العالب  في الصف الخامع في اإلادزطت ؤلابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخيا

 معخدٌ.مُاٌ ئلى 



04 
 

 

 إخخبار جحليل مسبم .3

 (Uji Normalitas) إخخبار الطبيعيت ( أ

اخخباز العبُعُت أطاطا اللُام به إلاعسؿت ما ئذا وان في همىذج جساحع، ول مخؼير مظخلل أو اإلاخؼير الخابع 

ذ اخخباز العبُعُت بأطخخدم   . SPSS 15.0 For Windowsهى  الخىشَع ظبُعي أو ػير ظبُعي.  أحٍس

 . Kolmogov Smirnovباز العبُعُت بأخخباز  الىخائج اخخ

 التالي :  Kolmogrov Smirnovصىع اللساز ئخخباز 

  الخىشَع العبُعي.فالبيانات  0,05 <إذا احتماله 

  الخىشَع العبُعي.فالبيانات ال  > 0,05 إذا احتماله  

 النخائج إخخبار  الطبيعيت . 9 جدول 

 مخغير Asymp Sig ملهمتخوى امس املعلوماث

  X1)كدزة حعلُم اإلاعلم(  10829 1015 ظبُعي

 X2)مساؿم الخعلم(  10789 1015 ظبُعي

 Y)داؿع الخعلم(  10935 1015 ظبُعي

 

%.  مخؼير 5 اإلاهمتأهبر مً مظخىي  الدزحت هاألن ل تظبُعُاطدىادا ئلى الجدٌو  ًدٌ أن البُاهاث 

.  (3،35  < 3،789 ) الدزحت، مساؿم الخعلم ًدٌ أن  ( 3،35 < 3،829)  الدزحتكدزة حعلُم اإلاعلم ًدٌ أن 

الثالزت مهمت . و هأخر الخالصاث  ول مخؼيراث  3،35 <3،905  الدزحتمخؼير داؿع الخعلم ًدٌ أن 

(signifikan) 

 ( Uji Linieritas) إخخبار الخطي ( ب

ير اإلاظخلل و مخؼير الخابع الخعي ئذا .  عالكت بين  مخؼ uji Fوعسؾ أن ئخخباز الخعي بمظخخدم 

Fhitung  ًأصؼس مFtabel . 

 ئذا  Fhitung < Ftabel    . هىرا مخؼير مظخلل و  مخؼير الخعُت 

 ئذا  Fhitung > Ftabel هىرا مخؼير مظخلل و  مخؼير ال خعُت 

 الىخائج  ئخخباز الخعي الخالى :
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 ر  الخطي. النخائج إخخبا10 جدول 

 مخغير Ftabel Fhitung Df املعلوماث

جأزير كدزة حعلُم اإلاعلم على  88:  08 082،، 69،، خعي

 داؿع الخعلم

جأزير مساؿم الخعلم على  57:  25 02،،، 73،، خعي

 داؿع الخعلم

 

  Ftabelأصؼس مً   082،،جأزير كدزة حعلُم اإلاعلم على داؿع الخعلم بلؽ  Fhitungاطدىادا ئلى الجدٌو  

  Ftabelأصؼس مً    02،،، جأزير مساؿم الخعلم على داؿع الخعلم  بلؽ  Fhitung( و 69،، >  082،،) 69،،

 ( زم أن هأخر الخالصت أن عالكت بين  مخؼير اإلاظخلل و مخؼير الخابع هى الخعي. 73،، >   02،،،) 73،،

 (multikolinieritas)إخخبار  ( ث

 VIF (Variance و   TOL (Tolerance)راحع هى التي جىظس  ئلى في  الت multikolinieritasلُىشف 

Inflantion Factor. 

 :  Toleranceجىظس  ئلى 

   ئذا الدزحتTolerance    ًال ًددر   3،،3أهبر مmultikolinieritas .على البُاهاث 

   ئذا الدزحتTolerance    ًًددر  3،،3اصؼس مmultikolinieritas على البُاهاث 

 : Variance Inflantion Factorئلى  جىظس  

   ئذا الدزحتVIF    ًال ًددر   ،3،33،أصؼس مmultikolinieritas .على البُاهاث 

   ئذا الدزحتVIF ًددر  ، 3،33،مً   أهبرmultikolinieritas .على البُاهاث 
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 (multikolinieritas. النخائج إخخبار  )11 جدول 

 

  <  3،965) 3،965كدزة حعلُم اإلاعلم و مساؿم الخعلم بلؽ  Toleranceئلى الجدٌو ، كد عسؿىا  اطدىادا

(. ان هاخر الخالصت أن بين مخؼير اإلاظخلل و مخؼير الخابع 3،33، > 306،،)  306،،بلؽ   VIFو  (  3،،3

 .multikolinieritas ػير 

 فروض الإخخبار  .4

 (Regresi Linier Sederhana) البسيط يجراجع خط ( أ

هى ًبدث جأزير بين   (H2)(  و ؿسض الثاوي H1ئخخباز ؿسض ألاٌو ) uji-tفي هرا البدث جىـُر 

 هما ًلي :  uji-tمخؼير الجصئي .  وأطاض اللساز 

  ،أو 0,05 >ئذا  thitung > ttabel .أن هأخر الخالصت  هىان جأزس الداللت بين مخؼير 

  ،أو  0,05  <ئذا   thitung <  ttabel .أن هأخر الخالصت  هىان جأزس الداللت بين مخؼير 

 ، و صُؼت :ttabelو بعد هرا أن أبدث 

t (α/2; n-k-1)   =ttabel 

 اإلاعلىماث :

α  = alpha  ،alpha  3،35في هرا ؤلاخخباز هى 

n عدد اإلاظخجُبين = 

k  عدد مخؼير مظخلل = 
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 :زم الحظاب 

ttabel   =t (α/2 ; n-k-1) 

ttabel  =t (3،35/2  2-88؛-،) 

ttabel  =t (3،325  8؛،) 

 989،،بلؽ  ttabel  زم الحصٌى حجمبالحظاب  

 uji-t و الخالي الىدُجت 

  uji-t. النخائج 12جدول 

 جأثير كدرة حعليم املعلم على دافع الخعلم

 

 بياناث الجدول :

  10111نديجت أهميت : 

  thitung  :40163نديجت 

 ttabel :10989  نديجت 

ٌ اطدىادا   :ئلى الجدو

     أن الحجمsig  هدُجت أهمُت أصؼس مً ( ئذا وان  3،333 )على مخؼير كدزة حعلُم اإلاعلم بلؽ

3،35 (3،333     <3،35) 
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 الحجم أن thitung ( ئذا هً 8،360 ) على مخؼير كدزة حعلُم اإلاعلم بلؽthitung  ًأهبر م

ttabel   (8،360    >،،989 ) 

بين كدزة حعلُم اإلاعلم و أهمُت جأزير  ًىحدلبٌى بمعني م (H1)هأخر الخالصت أن ؿسوض ألاٌو   زم

 داؿع الخعلم .

 uji-t. النخائج 13جدول 

 جأثير مرافم الخعلم على دافع الخعلم

 

 بياناث الجدول :

  10111نديجت أهميت : 

  thitung : 30618نديجت 

 ttabel :10989 نديجت  

ٌ اطدىادا   :ئلى الجدو

     أن الحجمsig  3،35هدُجت أهمُت أصؼس مً ( ئذا وان ،3،33 )بلؽ  مساؿم الخعلمعلى مخؼير 

(3،33،     <3،35) 

 الحجم  أنthitung   ( ئذا هً 0،6،8 ) بلؽ مساؿم الخعلمعلى مخؼيرthitung  ًأهبر مttabel   (

0،6،8  >،،989 ) 

و  مساؿم الخعلمبين أهمُت جأزير  ًىحد لبٌى بمعنيم (H2) الثاويسوض زم هأخر الخالصت أن ؿ

 داؿع الخعلم .
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 ( Regresi Linier Berganda) جراجع خطي املخعدد ( ب

مخؼير ألاوا و خأزير بين الهى ًبدث  (H3)ؤلاخخباز ؿسوض الثالث   uji-tفي هرا البدث جىـُر 

 الثاوي للمخؼير الخابع

 ًلي : هما   uji-F  وأطاض اللساز

 أن هأخر الخالصت  هىان جأزس الداللت بين مخؼير.  Fhitung > Ftabelأو   0,05 >ئذا،  (،

 أن هأخر الخالصت  هىان جأزس الداللت بين مخؼير.  Fhitung > Ftabelأو    0,05  <ئذا،  (2

 ، و صُؼت : Ftabelو بعد هرا أن أبدث 

Ftabel   =k ; n-k 

 اإلاعلىماث :

n  عدد اإلاظخجُبين = 

k عدد مخؼير اإلاظخلل = 

 زم الحظاب :

Ftabel   =k ; n-k 

Ftabel  =2  2-88؛ 

Ftabel  =2  82؛ 

  5،،0بلؽ  Ftabelبالحظاب  زم الحصٌى حجم 

 : uji-Fو الخالي الىدُجت 
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 uji-F. النخائج 14جدول 

 جأثير كدرة حعليم املعلم و مرافم الخعلم على دافع الخعلم 

 

 اناث الجدول :بي

  10112نديجت أهميت : 

  Fhitung : 60471 نديجت 

 Ftabel   :3015نديجت  

ٌ اطدىادا   :ئلى الجدو
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 نخائج  كدرة حعليم املعلم و مرافم الخعلم على دافع الخعلم الطاالب بخحليل كيفي . ب

(Analisis Kualitatif) 

 ئج امللابلتنخا .1

د إلاعسؿت عً الداؿع الخعلم العالب في الـصل، و  اللُام اإلالابلت اللُام للحصٌى البُاهاث مٍإ

  S.Pd.Iامعسؿت اطخخدم مساؿم الخعلم في الـصل. و اإلاخددر في  هرا اإلالابلت هى ألاطخاذ هصاز، 

 واإلاعلم بدزض الؼت العسبُت في الصض الخامع.

 الىخائج مً اإلالابلت :

العالب الري جخب في  جدزض اللعت  88الـصل  و العدد  0ب في اصض الخامع جألف مً العال 

وؿلا اإلاعلم أن اللؼت العسبُت هي اإلاىاضُع التي جدزج في املحلُت التهم، أي لِع %. 75العسبُت خٌى 

، عىصسا أطاطُا في اإلاىاد الدزاطُت، زم العالب في بعض ألاخُان ال خاصت اهخماما لهره اإلاىاضُع

ع أًضا ال ًىحد خد أكص ى.  حعلم الداؿع لدي العالب السحل واإلاسأة -والىكذ الري ًلضُه في الخدَز

، للسحاٌ
ً
ظُيخاطُيان خىالي -مخخلـت حدا %، بِىما للعالباث خىالي 93% ئلى 75السحاٌ ئذا دًبٌر

ادة   ، ؿاهه ًمىً مالخظت بدماطت العالب أزىاء اجباع دزوض في اللؼت العسبُت.%95% ئلى 93 ٍش

داؿعُت العالب واإلاعلمين جىؿير اإلادخالث واإلاشىزة للعالب لخيىن أهثر وشاظا في الخعلم مع الخرهير 

العالب  –اللسآن.  لـهم اللسآن، زم  –بأن أهمُت دزاطت اللؼت العسبُت ألن اللؼت العسبُت هي لؼت هللا 

ًىـي لجعل العالب أهثر دواؿع  ًجب أن ًخلً اللؼت العسبُت. هره الىصُدت التي جبين أن ًيىن ما

للخعلم بجدًت . ًمىً زؤٍت دواؿع الخعلم للعلبت أًضا عىدما ٌعمل العالب على مهمت معُىت باإلاعلم. 

د ان وعمل على اإلاشاول أو اإلاهام اإلاىولت مً كبل اإلاعلم لحلا  خلا  -عىدما العالب مخدمظىن وهٍس

وزبما لديها الداؿع خاص أما الدواؿع الراجُت أو وجسػب في الحصٌى على دزحت حُدة في هره الدوزة، 

 ألن جخأزس مً كبل أشُاء أخسي.

إلطخخدم مساؿم الخعلم اإلاعلً ٌظخخدم اإلاساؿم اإلاىحىد في الـصل ؿلغ، والظبىزة، كلم 

الخبر، اإلاىخب، الىساس ي، و ػير ذلً. و مساؿم ألاخسي هما الىخاب مً اإلادزطت. ختى آلان، شعس 

 ساؿم مً اإلادزطت واهذ حُدة ما ًىـي وحظاعد في عملُت الخعلُم والخعلم.اإلاعلم  بأن اإلا

 نخائج املالحظت .2

اإلاالخظت جىـُر ليري اللدزة حعلُم اإلاعلم في أوشعت حعلُم و الخعلم و مساؿم الخعلم في اإلادزطت، 

ازة مه 8خالت و عظخخدامه في أوشعت الدزاطت. لخصيُف اللدزة  حعلُم اإلاعلم، اإلاباخثت اطخخدم 
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ص، مهازة علد ؤلاخخالؾ، مهازة ئزادة الـصل، مهازة  الدزوض و هي مهازة ؤلاطأٌ، مهازة ٌععي الخعٍص

ٌشسح،مهازة ئبخدع و ئػالق الدزاطت ، مهازة ًسشد مىاكشت الـسكت الصؼير، و مهازة ئطخخدم 

ع. بىاء على اإلاالخظت اإلاباشسة، أن هخائج اإلاالخظت :  الىطائل و ألاداة الخدَز

  جم جىـُر أوشعت الخعلم على الىدى ألامثل مً ؿخذ أوشعت الدزض اإلاهازاث، بدءا مً وكد

 جدُت، دعىة العالب للدعاء، وجسجِب العبلاث حلىض وجىُُف

  وجىبُه العالب زابذ على ألاشُاء 
ً
 إلعداد عللُا

ً
 ألامىز التي ًخم دزاطتها –اإلاعلم مظبلا

 ذ مع مداضسة على طبُل اإلاثاٌ، في عسض والخظاهس.  أوشعت الخعلم ألاطاطُت التي أحٍس

م ئحساء اإلاظاهساث هي اليائىاث التي جىحد في  عت أشاز أمثلت عً ظٍس اإلاىاد، اإلاعلمين شٍس

الـصٌى الدزاطُت، وعلى طبُل اإلاثاٌ عىد حظلُم اإلاىاد خٌى "الـصل" أو عىد حظلُم 

 يل مباشساإلاىاد خٌى " الجظم أعضاء ججظد " اإلاعلم باطخخدام أعضاء الجظم بش

 عىدما جيىن العالب ال ًـهمىن، اإلاعلم ٌشسح ؿسد أو مجمىعت صؼيرة 

  ًاإلاعلم ًسجب الـصٌى عىد بدأث الـصل ػير مسجب و صاخبت بخيبُه العالب مما ًجعل م

 الضىضاء

 ألادواث  -جلدًم اإلاىاد باطخخدام وطائل ؤلاعالم الظبىزة، وعالماث وأدواث  اإلاعلم

 اإلاىحىدة في ػسؿت الصف

 ػالبا ما ججعل الاخخالؿاث في الخعلم، مثل صىع لعبت ممخعت، أو اطخخدام الظمعُت  علماإلا

ت و   ػير ذالًالبصٍس

  يخهي ًلٌى مسخبا اإلاعلمأػللذ  الدزض مً خالٌ دعىة العالب للصالة ٍو

لت و  8على الىخائج ، أن هأخر الخالصت أن اإلاعلم  طُد  ع ئال العٍس اإلاهازة ألاطاس ي الخدَز

لت اإلاححضسة ؿلغ و اطخخدم الىطائل الري ًخألف في الىطائل   لم ًخخلف ألن اطخخمد الٍس

اإلادزطت . و أما لخصيُف مساؿم الخعلم، أطخخدم الـظل، الىخاب، كسظاطُت،و الدعائم. و الىخائج 

دت  هي : الـصٌى بشيل حُدا في جىظُم وهظُـت وال زائدت، اإلاياجب و الىساس ي مخاخت ومٍس

ً وظُـت ؿخداث الهىاء ًللل مً السظىبت في الـصل، البىزة و كلم الخبر بجُد. لالطخخدام، ؿضال ع

الىخب التي ٌظخخدمها العالب كد حظاعد أًضا على ؿهم العالب اإلاخعللت بمىضىع كدمذ مً كبل 

ت في  اإلاعلم. ادزا ما حظخخدم الدعائم التي هخبها اإلادزطين واإلادازض ال جىؿس أي الىطائل البصٍس
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 ما الـصل.  وؿ
ً
س حهاش ؤلاطلاط ؿلغ عدد كلُل، وهرا هى أخد العىامل التي ججعل اإلادزطين هادزا

 حظخخدم ألن ئلى نهاًتها ئال جىـم الىكذ والتي ًمىً أن جدظبب في وكذ للدزاطت أو أهلل خـض اإلاىاد.

 


