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 الباب الخامس

 الخاثمة

 إستنتاج .أ 

افق الخعلم على دافع الخعلم اشخطاعذ بعد قامذ الباخثت بدثها عً جأثير قدزة حعليم املعلم و مس 

 :الباخثت هخائج البدث والاقتراخاث، و أما خالصت مً  هرا البدث و هي 

و   0،000 على مخغير قدزة حعليم املعلم بلغ  sigأن الحجم   إلى هخائج الحصاب اشدىادا  .1

thitung  0،00لرلو ًمنً أن هسي ،  3،0،4على بلغ sig <  وthitung >  ttabel (0،000  >

مشيرا الري مىجىد  جأثير  بين قدزة  H1)(. ثم أن فسوض ألاوى ) 9،1،1>  3،0،4و  0،00

حعليم املعلم على دافع الخعلم قبىى و أن هأخر الخالصت أن مىجىد جأثير الري داللت بين 

قدزة حعليم املعلم على دافع الخعلم  اللغت العسبيت في الطالب صف الخامض في املدزشت 

 ائيت إلاشالميت املخهاملت إوصان أوجاما ًىليالسجا .الابخد

 thitungو  0،009 على مخغير قدزة حعليم املعلم بلغ  sigإلى هخائج الحصاب أن الحجم اشدىادا  .2

>  ،9،،4و  thitung >  ttabel (0،009  >0،00و  > sig 0،00لرلو ًمنً أن هسي ،  ،9،،4بلغ 

را الري مىجىد  جأثير  بين مسافق الخعلم على دافع مشي ) H2(. ثم أن فسوض الثاوي )9،1،1

الخعلم قبىى و أن هأخر الخالصت أن مىجىد جأثير الري داللت بين مسافق الخعلم على دافع 

الخعلم  اللغت العسبيت في الطالب صف الخامض في املدزشت الابخدائيت إلاشالميت املخهاملت 

 إوصان أوجاما ًىليالسجا.

،  3،0،،بلغ  thitungو  0،000 بلغ  93في جدوى  sigالحصاب أن الحجم إلى هخائج اشدىادا  .3

(. ثم 4،90>  3،0،،و  0،000  >0،00) thitung >  ttabelو  > sig 0،00لرلو ًمنً أن هسي 

مشيرا الري مىجىد  جأثير  بين قدزة حعليم املعلم و مسافق الخعلم على  ) H3أن فسوض الثالث )

هأخر الخالصت أن مىجىد جأثير الري داللت بين قدزة حعليم املعلم و دافع الخعلم قبىى. و أن 

مسافق الخعلم على دافع الخعلم اللغت العسبيت في الطالب صف الخامض في املدزشت الابخدائيت 

 إلاشالميت املخهاملت إوصان أوجاما ًىليالسجا .
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 إقتراحات .ب 

 ملدرسة  .1

 ب للمعلمين س مهازاتهم الخعليميت بغيت جعل  ًمنً أن جىفس الخىجيه أو جىفير الخدٍز لخطٍى

 الدزوس أصبدذ ألثر ممخعت ومثيرة لالهخمام وألاشعاز

 جىفير مسافق الخعلم مافيت ختى ًخمنً الطالب وقذ مىاشب دائما وشىف جدبع عمليت الخعلم 

  جعل اللغت العسبيت لما الدزوس السئيصيت ليض فقط مً املحخىي املحلي، بغيت إجساء دزاشت

 ثر الطالب مخدمصىن في حعلم اللغت العسبيتالىقذ أل

 ملعلم .2

  ت في الخعلم خيث أن الطالب ال ٌشعسون ٌصخخدم املعلم وشائل إلاعالم إلابداعيت والابخهاٍز

 بامللل في أوشطت الخعلميت

 ًداوى حعليم مخعت ألاشلىب 
ً
د مً الاهخمام لخعليم الطالب والدافع دائما  املعلمين إًالء مٍز

 لطالب .3

ق  ًىصح الطال  ادة الدافع الخعلم عً رٍس  ب لٍز

  ابدث عً املىاد مً النخب أو غيرها مً املىاد املسجعيت لمسجع للخعلم، خيث أن املعسفت

ضت  املندصبت إلى قاعدة عٍس

  ق الدزاشت، شىف ًدبادى الطالب املعسفت وجدقيق أفضل حشنيل فسقت الدزاشت. مع فٍس

 الىخائج

 لم خالى الخعلم ًأخر مهان، بديث إذا مان هىاك أقل مشيرا الى ان الشسح الري قدمه املع

 وضىخا ًمنً أن ًطلب

 ملباحث القادم .4

، أما أعلى أو أشفل. و ًبدث عً  مصخىي مدازس مخخلفتًيبغي أن الباخثىن القادمىن  ًبدث على 

الري ًؤثس دافع الخعلم، ما عدا قدزة حعليم املعلم و مسافق الخعلم. ألاخسي العىامل    


