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ابب اًثاىن 

إلظار اًيؼصي 

وصف املخلري املس خلدي : اًفصي ألّول 

 ًخـملادافؽ  .1

 ثـًصف دافؽ اًخـمل .  ٔ 

 noshoJ وJohson( يف Woolkfolk ,1998)  ـصف دافؽ اًخـمل ُو مِي اًعالب ًو

 . ٕاىل اًـمي اجلاد ؿىل ألوشعة يف حتلِق إلجناز الأكدميي

lekniW S .W (1996)  يف نخاتَ ؿمل اًيفس ثـَمي ؾن دافؽ اًخـمل ُو حمصك اًـام كوة

وضٌلن اس متصاًرة ٔ وشعة اًخـمل وثوفري اًخوحَِ , هفس َة يف اًعالب اذلٍن جشلك ٔ وشعة اًخـمل

، ٔلهنا اًـسًس من اًزذارف اًيت " اًشامةل"ًلول . ثشبٔن ٔ وشعة ثـمل ٔ هَ من ٔ خي حتلِق ُسف

 .مـا يف دفؽ اًعاًة ٌَخـمل

ًـّصف دافؽ ثـمل اًعالب ُو املَي ٕاىل اًـمي اًشاق ٔ و اًًشاط  (1988)" خار جصويف"

 he tendency to work hard on academic activies because)اذلي سخدَ اؾخلاد ٔ هنا مفِسة



16 
 

one believes they are wortwhile) . مبـىن ٔ ن اًعالب دلهيم مِي ٌَححر ٔ وشعة الأكدميي

 .اًِادفة و املفِسة و احملاوةل ٌَحصول ؿىل اًفوائس املخوكـة

ان " Maslow" وشف. فامي ًخـَّق إبحذَاخات حِاة اًخرشًة اًاكمٌة ػِور ادلافؽ

ّن إلحذَاخات اًفس َوًوحِة , ٕاحذَاخات ٔ ساس َة حِاة اًخرشًة ًيلسم ؿىل مخس مس خوايت ُو

َّة, وإلحذَاخات ألمٌَة و ألحذَاخات , و ألحذَاخات احرتام اذلات, و ألحذَاخات ألحامتؾ

ًمت فصز ُشٍ .  ُشٍ اااخة   ادلافؽ ًشرخ ما ٕل اذ احصاا  سف مـّع .حتلِق اذلات

مث زايدة اىل اؿىل , إلحذَاخات ؿىل ٔ ساس ادىن إلحذَاخات ويه إلحذَاخات اًفس َوًوحِة

مّث سُمّت حتفزي , اذا مّت ثَحَة إلحذَاخات اًفس َوًوحِة. مس خوى و  إلحذَاخات حتلِق اذلات

مل حصا . خشخ ما ًخَحَة إلحذَاخات الٓدص ؿىل مس خوى ٔ ْؿىل و  إلحذَاخات ألمٌَة ُو

اًخـَمي اًـاىل ُو مس خوى اًخـَمي اذّلي . ًيعحق اًضا ؾيسما هسرس ىف مس خوى اًخـَمي اًخـاىل

ُشا املس خوى مؤثّص خسًا ؿىل حودة اًشرخ ذاصة فامي ًخـَّق . ًخوكؽ اًىثري من اًياس

حيسث ُشا ٔلهَ من ذالل اًخـَمي س َىون اًشرخ كادرا ؿىل . اباصول ؿىل وػَفة واًيجاح

 .حتسع حودة معي املوارد اًخرشًة واًيجاح ُوما جيـي ااافز ىف املعاًحة ابًخـَمي اًـاىل

                                                           
21

 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:Buah Aksara, 2006), h. 101-102 
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 .ادلافؽ ُو نٌل وصف اًلوة ادلافـة اًيت ثـعي اًعاكة ًخحلِق يشا ما رقحت فَِ

ادلافؽ ٌَخـمل رمم، ٔلن ادلافؽ ُو , وفلا ٌَزرباا .ادلافؽ رمم ٌَعالب يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة

و ٌسدٌس ٕاىل تـض ألحباث اًيت حصتط تع ادلافؽ مؽ هخاجئ ثـمل اٌَلة  مؤثص يف هخاجئ ادلراسة ُو

 .ثسخة اخنفاض ادلافؽ ُو واحس من اًخحسايت يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة .اًـصتَة

ال ٌس َعص ؿَهيا هؼًصة  (ٔ حٌيب)دراسة ادلوافؽ يف س َاق اندساب اٌَلة اًثاهَة  وكذا ظًو

ادلوافؽ اًخاكمََة ًخعَة  .كاردىص اذلي ٍصى ادلافؽ فئخع ، ٌُل ادلوافؽ اًخاكمََة ادلوافؽ املفِسة

ٔ ما ؾن ادلافؽ ادلافؽ ُو اًشـور من  .موكفا ٕاجياتَا من اًعالب حنو املخلكمع اٌَلة واًثلافة

مثي ثـَمي , مذـَمي اٌَلة ٔ هنم حباخة ٕاىل ثـمل اٌَلة املس هتسفة ٌَحصول ؿىل يشا رمم يف حِاثَ

 .حِس ٔ و وػَفة ٔ ن ثضمن املس خلدي

ُو ادلافؽ اًخاكمًل هل ثبٔزري هحري " كاردىص"واحسة من ٔ مه اًيخاجئ املس خزَصة من اًححوث 

ابٕلضافة  .وارثفاع مس خوايت ادلافؽ خشخ ٔ فضي اٍمتىن من اٌَلات ألحٌحَة يف اندساب اٌَلة

                                                           

, دار اًفىص اًـصيب: اًلاُصة ) ,مٌاشم ثــَمي اٌَلة اًـصتَة ٌَياظلع تَلا ٔ دصى, ؿىل ٔ محس مسهوًص مؽ ٔ حصاتَ   

 118. ص, (2010

23
 Nasser Oroujlou Dan Majid Vahedi, Motivation, Attitude, And Language 

Learning, Procedia-Social And Behavioral Sciences 29 (2011) International 

Conference On Education And Educational Psycology, h. 4 
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 .ٕاىل اًعالب مؽ ادلوافؽ اًخاكمََة ٕازحات اٍمتىن من اٌَلة ُو ألفضي ملارهة املخحفز مفِسة

اًعالب اذلٍن املخحفز اًخاكمًل متَي ٕاىل ٕاػِار موكف و سَوك ٕاجيايب ًفيض ٔ هنا ؿادة ما حىون 

ٔ نرث وشاظا يف اًصف ٔ نرث حٌلسا ، مثي اًـمي جبس ًن ثخزىل ثسِوةل ، ًون ثخوكف يف حماوةل 

ؿىل اًـىس من ذكل اًعالب اذلٍن املخحفز فـال ثؼِص اًصفات اًيت يه  .ٕلثلان ًلة ٔ حٌحَة

ٍصون ًلة ٔ حٌحَة فلط ٔكداة ًخَحَة الاحذَاخات اًـمََة ؿىل سخِي  .ٔ كي ثسمع معََة ثـمل اٌَلة

 املثال ٌَحصول ؿىل وػَفة حِسة ، ًوُس هوس َةل ٌَحصول ؿىل ٔ كصب ٕاىل زلافة ألدم ألدصى

ٔلهَ ل  .وابًخايل فٕاهنا متَي ٕاىل ثـمل ظـم تـس ثَحَة الاحذَاخات اًفائسة ٔ و روح ثـمل ٔ ن ثالىش

 .ٌشجؽ ابس متصار ؿىل حتسع ٔ هفس يا ، ٕاثلان اٌَلة ٔ ن حىون حمسودة خسا

 ظحَـة دافؽ اًخـمل . ب

 هؼًصة الاحذَاخات .1

ٕاذا . اًدسَسي اًِصسم ًالحذَاخات حِاة إلوسان من ألدىن ٕاىل ألؿىل" املاسَو"حـي 

اكن مس خوى اااخة كس اًخلى ، مث ُشٍ اااخة مل ًـس مبثاتة حافز ماسَو ًالحذَاخات ؿىل 

 :اًيحو اًخايل

                                                           
24

  Gardner  R.C., W. Lambert. Attitude And Motivation On Second 

Language Learning, (MA: Newbury House, 1972), h. 132 
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يه حباخة ٕاىل ادلمع حِاة إلوسان مثي اًلشاا واملاا , احذَاخات املادًة و اًحَوًوحِة . ٔ  

حبسة ماسَو ،ٕاذا الاحذَاخات اًفس َوًوحِة اًوفاا فاحذَاخات . واملبٔوى واملَخس

 .ٔ دصى ل حتفزي اًياس

الاحذَاخات ٕاىل ألمن و اًسالمة ، ويه رضورة ٔ ن حىون ذاًَة من اخلعص اجلسسي  .ب 

 . و اخلوف من فلسان

ويه حتخاج ٕاىل ٕاكصان مؽ ٔ شزاص  ٓدٍصن و ٔ ن ثَلى وجزا من , الاحذَاخات الاحامتؾَة .ج 

 .الٓدٍصن

ُشٍ اااخة س خزَق رضا مثي اًلوة . اااخة ٕاىل اًخلسٍص ، ويه رضورة احرتام الٓدٍصن .د 

 .و اًَِحة و املاكهة و الاؿزتاز تيفس

اااخة ٕاىل حتلِق اذلات ، ويه اااخة ٕاىل ثفـَي لك اًلسرات وإلماكانت اًيت ميخَىِا  .ه 

وفلا ملاسَو فٕان اااخة ٕاىل حتلِق اذلات يه ٔ ؿىل حاخة يف  .اًياس ًَصححوا نٌل حَموا

 .اًدسَسي اًِصسم
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 هؼًصة املخوكؽ .2

ثيخ ُشٍ اًيؼًصة ؿىل هَفِة . هؼًصة املخوكؽ دلهيا حصنزي ؿىل ثوكـات اًشرخ ٌَسَوك

ؿىل ٔ ساس ألمي ، سوف ًفىص ااًشرخ . الادذَار واًـمي من اًحسائي اًسَوهَة اخملخَفة

شا . اًفوائس اًيت ًمت ااصول ؿَهيا من لك سَوك  اًيؼص يف اًفوائس املىدس حة من اًسَوك ، ُو

َّس ًـخلس ُشٍ اًيؼًصة تبٔن خشخ تسافؽ من . ٌشجؽ اًشرخ اىل ٕادذَار اًحسًي ألؾٌلل اجل

 .اًيخاجئ املس خلدََة

 هؼًصة اًخحََي اًيفيس .3

دافؽ . لك معي إلوسان حيسث ثسخة وحود اًـيرص ًإلوسان ُو ألفاكر واًلصور

ا ، ثواخَ املِمة جبس، ؾيَس يف مواهجة صـوتة، . اًشرخ هل دصائخ مـَية اًصفات وكرُي

ااصول ؿىل ابملَي ثرسؿة , ٔ فصح ٔ ن ٔ معي هفسَ,وثؼِص اًفائسة يف ٍلوؿة مذيوؿة من مشالك

ؿىل املِام اًصوثًَِة ، ميىن اافاظ ؿىل رٔ ًَ ، ًُس من اًسِي ٔ ن ثرتك ألمص اًَلع ، ونشكل 

 .مذـة ٕاجياد حي ألس ئةل املشلكة
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 هؼًصة دافـَة إلجناًزة .4

يف اًشرخ اذلي  (اااخة ٕاىل إلجناز)دافـَة إلجناًزة يه اااةل اًفس َوًوحِة واًيفس َة 

هجس ًخَحَة احذَاخات إلجناز اذلي . ًؤدي تَ ٕاىل ٔ داا اًًشاط املـع ًخحلِق اًِسف املـع

اًـمي حيخاج إلجناز سوف جشجؽ اًشرخ ملـصفة اًسـي . ٔ صحح اًـوامي ثؤثص ؿىل معََة اًخـمل

ادلافـَة إلجناًزة ُو ادلافؽ ؿىل اًعالب اذلي اًخحاول ٔ و اًخاكحف . ًخحلِق إلجناز ثعمح ٕاًََ

مـَار اٍمتزي . اىل اًخحسع ٔ و اافاظ ؿىل اًلسرة ألؿىل يف مجَؽ ألوشعة ابس خزسام مـَار اٍمتزي

ًيلسم ٕاىل زالزة ، ويه مـَار اٍمتزي املِمة ، مـَار اٍمتزي اذلات ومس خوى اٍمتزي من اًعالب 

 .مـاًري اٍمتزي املِمة املـاًري املصثحعة حتلِق املِمة اجلَسة. الٓدص

ادلافؽ ُو ألساس ادلافؽ اذلي ًسفؽ . ادلافـَة و اًخـَمَة هوؿان من ألش َاا ًؤاثصان

وذلكل . ُشا ادلافؽ ىف اًشرخ ًسفؽ ٕاىل فـي اًيشا وفلا ادلافؽ ًوخس فَِ. خشخ ٕاىل اًخرصف

 اًخـمل .فٕان ٔ فـال اًشرخ ؿىل ٔ ساس مـع ادلافؽ حيخوي ؿىل موضوع وفلا دافؽ ألساىس

هدِجة , ُو اندساب ذربة خسًسة من اًشرخ ؿىل اًشلك اًخلريات يف سَوك  اس خلص وسخِا

                                                           
25

  Abraham H. Maslow, Motivasi Dan Kepribadian, (PT. Pustaka Binaman 

Pressindo, 1993), h.43 

26
  Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h.1 
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 ذلكل .ٔ و من ذالل اكئن يف دائصة اًخـمل (املـصفة)اًـمََة يف شلك ثـمل اًخفاؿي ٕاىل اكئن 

دافؽ اًخـمل ُو ادلافؽ ادلاذًل و اخلاريج ؿىل اًشرخ اذلي ًخـمل ٕلحصاا اًخلَريات يف 

 .اًسَوك ، معوما تحـض املؤرشات ٔ و ؾيارص ادلمعة

 .يف اًـموم مؤرشات ادلافؽ اًخـمل ميىن ثصيَفِا ؿىل اًيحو اًخايل

 وحود اًـاظفة و اًصقحة يف اًيجاح . ٔ  

 وحود اًدشجَؽ و إلحذَاج يف اًخـمل .ب 

 وحود الٓمي و املصزم يف املس خلدي .ج 

 وحود اجلائزة ىف اًخـمل .د 

 .وحود اًصقحة املمخؽ يف اًخـمل .ه 

. وحود تُئة اًخـَميَة اًخفىض اًخـمل ابجلَس .و 

اًصفات ادلافؽ اًخـمل  . ج

 :ٔ ن ادلافؽ يف اًشرخ دلًَ اًصفات ؿىل اًيحو اًخايل" رسدميان"كال 

                                                           
27

  Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya, ... h. 15 

28
  Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2011), h. 83 
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 جبس ثواخَ رممة .  ٔ 

ي ًون ثخوكف كدي اٍهناًة اًشرخ كس . ٌَشرخ اًـمي اجلاد إبمس متصار ىف وكت ظًو

. املثاجصة يف اًـمي ؿىل املِمة اًيت ٔ ؾعَت هل

 .(ل جسدسمل)ؾيَس يف مواهجة اًصـوابت  . ب

. اخلصائخ ًُس اًسِي ااصول ؿىل ايئسة ُو ٔ ن ميخكل يف املواهجة املشلكة واًصـوتة

. ؾيسما ثواخَ اًفشي سوف سُس متص ىف احملاول ًالىهتائَ

 ثؼِص اًفائسة ٕاىل ٍلوؿة مذيوؿة من املشالك . ت

اًفائسة تبهٔنا رشط ٔ ن حيسث ؾيسما ٍصى اًشرخ اًصفات ٔ و املـىن من حاةل مؤكذة 

 .مصثحعة ابًصقحات ٔ و الاحذَاخات من احذَاخاهتم اخلاصة

 سـَسة ٔ ن اًـمي ثشلك مس خلي . ث

ل ًخعَة ادلفؽ من اخلارج . ٔ ن ثـمي املِمة من دون اااخة ٕاىل الاؾامتد ؿىل الٓدٍصن

 .ًخحصَي اجلَسا ونشكل كري راض ؾن الاجنازات اًيت حتللت

 ااصول ابملَي ثرسؿة ؿىل املِام اًصوثًَِة . ج
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ًواخَ املِمة اًصوثع و اًيفس ، وذاصة فامي ًخـَق ألش َاا املَاكهَىِة، و اًرتدًس 

يف ُشٍ اااةل ٍىون . حىت ٔ كي إلتساؾَة ميىن ٔ ن جتـي اًشرخ ٌشـص ابملَي, املصجتال

.  اًشرخ كادرا ؿىل ادلافؽ ٕلتخاكر و ذالق ان حتسع ادلافـَة يف اًـمي

 احملافؼة ؾن رٔ ًَ . ح

, الاؾخلاد يف يشا. خشخ دلًَ ادلافؽ اًـاًَة يف اافاظ ؿىل اًصٔ ي اذلي ًـخرب ؾلالهَة

ٔ ن حتفز معي خشخ ٔلن هل إلميان اًصحَح و ميىن ٔ ن ثًذج ألش َاا إلجياتَة ، ٕاّما ٔلهفسِم 

. والٓدٍصن

ًُس من اًسِي ٔ ن ثرتك ألمص اًَلع   . خ

يف . ألمص اًَلعٕاذا نيت ابًفـي ؿىل ًلع من يشا ، فَُس من اًسِي ان ثرتك من 

خشخ دلًَ ادلافؽ اًلوي يف وكت واحس ٕاوشاا رشنة و زلة ؿاًَة ميىن ٔ ن ثسمع يف , ُشٍ اااةل

. اًـمي

. سـَسة ٌَـثور ؿىل حي املشلكة من ألس ئةل . د
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حساس َة و اس خجاتة ؿىل املشلكة سوف ٌشجؽ اًشرخ ؿىل ادلوافؽ ىف اًخفىري 

ُشٍ س خىون واحسة من هلعة اهعالق خشخ كادر ؿىل حتسع . اًىِفِة ااي ُشٍ املشلكة

. هفسَ من ذالل املشالك اًيت ثواهجِا

ميىن ٔ ن خنَخ ٔ ن سٌلت ادلافـَة معواما ُو ادلافؽ املصهة ٔ ن , من رٔ ي ٔ هَ كس ذهص

دصائخ ادلوافؽ يف . حىون مذلَحة ، خمخَفة ابًًس حة ًلك فصد ، كري مـرتف  ا و كري مصئَة

 .اًفصد ميىن ٔ ن ٍىون لكَا اًوفاا ٔ و ل

ٔ هواع ادلافؽ اًخـمل  . د

معوما ، فٕان ٔ هواع من . ادلافؽ اًخـمل ُو حاةل هفس َة جشجؽ اًشرخ ٌَلِام ألوشعة اًخـمل

: ادلوافؽ ٔ ن ًلسم ٕاىل كسمع ٌُل

 ادلوافؽ اذلاثَة .1

ٔلن لك , ادلوافؽ اذلاثَة يه ادلوافؽ اًيت ثصحح وشعة ٔ و ل حتخاج املؤثصات من اخلارج

 ؾيسما ٍىون اًعالب ادلافـَة اذلاثَة هل ، مث ٔ هنا سوف .فصد هل ادلوافؽ ٔ ن ثفـي شُئا

و ذاصة , يف ٔ وشعة اًخـمل حيخاج ادلافـَة اذلاثَة.ثفـي توؾي وشاط ادلافؽ ذارج هفسَ
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اًعالب اذلٍن ل ادلوافؽ اذلاثَة صـة ٌَلِام تَ ألوشعة اًخـمل ثشلك . اًخـمل هفسِا

ًصة دامئا حصقة يف اًخلسم يف اًخـمل. مس متص اًصقحة يف امللسمة . خشخ دلًَ ادلافؽ اجلُو

ٕاىل اخلَفِة من ذالل اًخفىري إلجيايب ، ٔ ن مجَؽ املواضَؽ يف ثـمل الٓن سوف حىون 

. معَوتة ومفِسة الٓن ويف املس خلدي

. ادلافؽ اخلاريج .2

و  ,ادلافؽ اخلاريج ُو ادلافؽ ثسخة ؾوامي من ذارج اًوضؽ اًخـمل ، مثي ٔ ركام

اًسَحَة . و املَساًَات اًخحسي و امليافسة, و اجلوائز, و مس خوايت, و اًشِادات, الاؾامتدات

 .ُو اس هتزاا و اًـلاب

ادلافؽ ٌَخـمل ًلال ذاريج ٕاذا وضؽ اًعالب اًلصض من اًخـمل ذارج من ؾوامي اًوضؽ 

. ًخـمل اًعالب ٔلهنم ًٍصسون اًوصول ٕاىل اًِسف اذلي ٍمكن وراا ألش َاا اًيت ثـَمِا. اًخـمل

. و كرٍي,اًىصامة, و اًىٌَة,و ادلتَوم, ؿىل سخِي املثال ٔ ركام ؿاًَة

حيخاج ادلافؽ ذاريج ىك .ادلافؽ ذاريج ل ًـين ٔ ن ادلافؽ ل حاخة و ل ذري يف اًخـَمي

 .ظصق خمخَفة ميىن اًلِام تَ حِر ٔ ن اًعالب مه ادلافؽ ًخـمل. ًٍصسون اًعالب ٔ ن ًخـَموا
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ٔ ن تـض شلك ادلافؽ ٌَخـمل " مارثُين ايمع"هلي ؾيَ يف نخاب  ، lekniW وفلا

ثـمل ٔلخي ااصول ؿىل , ثـمل ًخجية اًـلاب ابٍهتسًس, اخلاريج ُو اًخـمل ًخَحَة الاحذَاخات

اًخـمل من ٔ خي ااصول ؿىل اًثياا من خشخ , املواد اًِسااي امللّسمة، ثـمل ٔلخي اًزايدة َُحة

رمم مثي الآبا واملـَمع ، اًخـمل من ٔ خي مذعَحات اًوػَفة اًيت حصقة يف ؾلس ٔ و ًخَحَة 

 .مذعَحات اًصثحة ٔ و ادلرخة إلداًرة

 اًـوامي اًيت ثؤثص ؿىل دافؽ ٌَخـمل . ذ

ادلافؽ ٌَخـمل حيخوي ؿىل ؿسد من اًـيارص اًيت يه ذات اًصةل من ٔ خي ادلفاع ؾن ُشا 

ٔ ن ُياك ؾوامي ميىن ٔ ن حًزس من  (Woolkflok ,1980 يف)مفن ٔ شار جصويف . ادلافؽ

 :ادلافـَة ٌَخـمل ، مبا يف ذكل

 رشوط اًفصي .1

اًفصي وسخِا امليؼمة , ألوىل. ٔ ما رشوط اًفصي من شبهٔنا اًزايدة اًخـمل دوافؽ اًعالب

خزَّخ من الاضعصاب الاس متصار واًفوىض و , اثهَا ، ًًدلي ؿىل املـَمع اًخحًل ابًصرب. ًو
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لّك فصد يف اًفصي جية ٔ ن ثفِم اخلعبٔ . و ل ثـلِس اًعالب ايل الاضعصاب اخلاظئون, ادلامعة

ثـَمي ثش ئي من اًخحسي و مـلول و ؿاكال، ٕاذا اكن اًـمي اًشئ , اًثاًر. ؿىل ٔ هنا فصصة ٌَخـمل

اًعالب دلهيم ادلافؽ ٌَخـمل ُو اًإلخنفاض، فٕاهنا سوف ٍصنز ؿىل , اًسِي ٔ و اًصـة يف ثـمل

. اًصاتؽ جية املِمة ٔ ن حىون ٔ صَةل. اًخـمل ًوُس ؿىل اًخـَمي

 تياا اًثلة واًخوكـات إلجياتَة .2

اًلََي من اًدشجَؽ و . واحسة من اًـوامي اًِامة يف تياا ثوكـات ٕاجياتَة ٔ ن جناح املايض

: اًخمنَة ميىن ٔ ن ٍىون يف اًواكؽ نٌل ًًل.. إلاثرة ميىن ٔ ن حتي احملي إلجناز االِلي

 .ًحسا اًـمي ؿىل رقحة اًعالب و الاهخلال من ألش َاا ألساس َة . ٔ  

 هـخلس اًلصض من اًخـمل واحضة ، و حمسدة ، و ميىن حللت كًصحا .ب 

 .اًخبٔهَس ؿىل ملارهة اًيفس ، ًوُس ملارهة مؽ الٓدٍصن .ج 

 .كادرة ؿىل حتسع الأكدميي ٌَعاًة و رممة حمسدة .د 

 .منوذج حي املشلكة ، ذاصة ؾيسما ثواخَ تـض ألساًَة اًيت ميىن ٔ ن حتي املشالك .ه 

فِم اًلمية اًخـمل .و  . ميىن ادلرس اس خزسام الاسرتاثَجَة ادلوافؽ اذلاثَة و اخلارحِة. ًـصف ًو

يف ألظفال ؿادة ٔ نرث جعي ، حصنز ؿىل .ألش َاا ٔ ن هالحغ يف ُشٍ اااةل ُو اًـمص



29 
 

ي ألخي ،  اًيشا االِلي ، دلهيم صـوتة يف رؤًة اًًشاط يف اًخواصي   سف ظًو

اًلسرة اذلاثَة ؿىل اًخفىري اجملصد و ما , يف اًحاًلع. مثي ااصول ؿىل وػَفة مٌاس حة

 .ثـَمَ الٓن املصثحعة اًلصض ٕاماكهَة يف املس خلدي ، حِر ٔ ن كمية رممة خسا ٌَعالب

 وػَفة ادلافـَة يف اًخـمل . ر

ااصول . هخاجئ ثـمل س َىون ألمثي ، ٕاذا اكن ُياك ادلافؽ. يف اًخـمل معَوب ٕاىل ادلافؽ

 :ويه, زالث وػائف ادلافؽ. ؿىل ٕاؾعاا ادلافؽ ، سوف حىون ٔ نرث جناحا ىف ادلرس

 ادلافؽ يف . جشجَؽ اًياس ؿىل اًلِام تَ ، ذلكل هسائق ٔ و اًس َارات اًيت ثعَق اًعاكة

 .ُشٍ اااةل ُو احملصك ابًس َارة من لك ألوشعة اًيت سُمت اًلِام تَ

 وابًخايل ميىن ادلافؽ ٔ ن ثوفص . حتسًس اجتاٍ ألؾٌلل،و يه اجتاٍ ألُساف اًيت حًصس حتلِلِا

 .اًخوحَِ و ألوشعة اًيت ًًدلي ٔ ن ًمت وفلا صَاكة اًِسف

 و يه حتسًس ألؾٌلل ما ًًدلي اًلِام تَ املعاتلة ًخحلِق اًِسف ، جباهحا من , حسد ألؾٌلل

اًعاًة اذلي سوف ثواخَ الامذحان ؿىل ألمي ٔ ن .ألؾٌلل اًيت ل فائسة ًِشا اًِسف

متص ، فٕاهَ ابًخبٔهَس ٔ ن ثفـي ألوشعة اًخـمل و ل كضاا تـض اًوكت ٌَـة اًورق ٔ و كصااة 

 .اًلصخ املصورة ، ٔلهَ ل ًخفق مؽ اًلصض



30 
 

ُياك ٔ ًضا وػائف ٔ دصى ، ويه ادلافؽ ميىن ٔ ن حىون مبثاتة , وابٕلضافة ٕاىل ذكل

حِسة ادلافـَة يف . احصاا اًشرخ ألؾٌلل اًخجاًرة ثسخة ادلافؽ. اًسائق من اجلِس و إلجناز

وتـحارة ٔ دصى ابًـمي اجلس و اخلصوصا يف اًاكمٌة وراا من . اًخـمل سوف ثؼِص هخاجئ حِسة

 .ادلافؽ ، مفن ًخـمل سوف حىون كادرة ؿىل ٔ ن ثدل إلجناز اجلَس

 ٔ سَوب اًخسٌرس .2

 ثـًصف ٔ سَوب اًخسٌرس .  ٔ 

الاسَوب ُو ظحَـة اًشرخ ٔ ن ثبٔثص ابًـوامي اًحَئِة و اًـوامي اًعحَـَة مثي 

اًخـَمي ُو ٔ ن . ب اًسمة املمزية خَحت اًشرخ يف ٔ داا اًًشاطًو ٍىون ألس .اخلصائخ

ًؤدي اًعالب ًخحلِق ألُساف اًواردة يف دعة اًساتلة ، يف ذمارسة اًسَوك ألداا اًخسٌريس 

ٍلوؿة مذيوؿة من سَوك املـمل يف اًخسٌرس ؾيسما ثصفح سُمت ااصول  .ٌَمـَمع املخيوؿة

 اٍمنط املشرتك ُو  .احملخوى ٔ و املادة ادلرس واًعالب, اًيؼصة اًـامة من اًخفاؿي تع املـمل

. وألصسكاا جسمَخَ تبٔسَوب اًخسٌرس" داين اًالب"
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ثلسمي . ؾن اًوصفي اًخسٌرس تبٔهَ معََة ٕاًصال املـَومات ٔ و املـصفة من املـمل ٕاىل اًعاًة

حِر ٔ ن هلي اًـمََة ٔ و املـصفة ، ٔ ن اًخسٌرس دلًَ  .اًـمََة كاًحا ثـخرب هلي اًـمََة املـصفة

: تـض اخلصائخ ؿىل اًيحو اًخايل

 .معََة اًخـَميَة املوهجة ٕاىل املـمل .  ٔ 

 .ٍىون اًعالب املوضوع ادلراسة . ب

 .حتسث ٔ وشعة اًخسٌرس ؿىل املاكن و اًوكت املـع . ت

ٔ سَوب اًخسٌرس يف ؾصض ألتـاد ٔ و اًشرصَة امليعلة ثضم موكف املـمل، و ٔ مناط 

 تًََِويب تَرتسون يف الان. "اًسَوك ، وظًصلة ألداا ، ونشكل املوكف ؿىل اًيفس و الٓدٍصن

C ًـّصف ٔ سَوب اًخسٌرس ُو ٔ سَوب املـمل ؿىل هَفِة ٕاس خفادة املـَمع املساحة " ٔ وروس خع

. و هَفِة جتمَؽ اًعالب, و املواد, ٕادذَار ٔ وشعة اًخـَميَة, اًفصي

رشح اًصٔ ًة لٓحص ٔ ن . ؾن ٔ سَوب احملارض ؿىل ٔ تـاد مٌاج ادلرخة" دوهدل مِسيل"رٔ ى 

ؿالكة دصائخ اًـاظفِة تع اًعالب و املـَمع، مثي )ٔ سَوب املـمل نٌل مـخربة اًخسٌرس 
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ٕادارة اًخـَميَة وحتسًس , هَف املـَمع ثيفِش رممة اًخسٌرس) ، حواهة مفِسة  (ادلائف ٔ و اًصمسَة

. (مس خوى اًعحلات

ؾن ٔ سَوب اًخسٌرس ٌشري ٕاىل " ؾحس اجملَس"ؿىل الاكذحاس اىل "ماهع و مصزوىك"وفلا 

 :ٔ ن

ٔ سَوب اًخسٌرس ُو مسة من اًـادات و اًخفضالت املِّمة ٌَعالب ، ٔ سَوب اًخسٌرس 

ٔ سَوب ثسٌرس املـمل . ُو ٔ نرث من اًـادة اًوس َةل من اًسَوك ٔ و حمادزة املـمل ٔ و احملارض

مفاُمي ؿمل اًيفس يف , ًـىس ؿىل هَفِة ثيفِش اًخسٌرس من املـمل ًخبٔثص  ٓرائَ ؾن اًخسٌرس

 .اس خزسارما ، ونشكل املياشم اًيت ًمت ثيفِشُا

ٔ سَوب اًخسٌرس ُو وس َةل من املـَمع ٔ ن جتـي اًسِي ؿىل اًعالب من ٔ خي 

ااصول ؿىل هلي املواد، ونشكل ٔ دوات ٌَخـامي املَي اًعالب وزايدة الاُامتم يف اًخـمل ؿىل 

. كدول ادلرس
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 اًخسٌرس ُو ٔ وشعة املـمل ؿىل س َاق اًخفاؿي يف معََة ٔ سَوب" ٔ ٍزص ؾامثن"وفلا 

اًخـَمي و هتسف ٕاىل اًخلَة ؿىل املَي اًعالب حىت حاةل اًخسٌرس اًعاًة ٔ زحدت املثاجصة 

 .وامحلاسة و املشارنة اًاكمةل

ٔ سَوب اًخسٌرس ُو اًسَوك و املواكف اًخرصفات املـَمع يف ثيفِش " ٔ تو ٔ محس"وفلا 

 .معََة اًخسٌرس

وكال ٔ سَوب اًخسٌرس ُو اٍمنط ٔ و اًسَوك " ٔ محس"يف نخاب " شِميان ٍزن"وفلا  

. املـمل تَان خشصَخَ ؿىل هلي املواد ادلروس ٌَعالب

ٔ ن جشىِةل ٔ سَوب اًخسٌرس ُو وس َةل ٔ و ظًصلة ,  ٔ ساًوب اًخسٌرس اًىثري من مـاىهيا

ٔ سَوب اًخسٌرس ُو شلك ومؼِص من املـمل ؾيس اًخسٌرس ، . جس خزسم ٔ زياا اًلِام اًخسٌرس

ٔ سَوب اًخسٌرس ادلراس َة ُو ٔ سَوب اًخسٌرس ٔ ن إبُساف و . ٕاّما املياشم ادلراس َة واًيفس َة

ؾيس ٔ سَوب .ظحَـة املواضَؽ ، مثي ظًصلة ٔ و هَفِّة املـمل يف ثـَمي و املوارد اًخـمل املس خزسمة

                                                           
36

  Moh Uxer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Meningkatkan Optimalisasi 

Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta , Cet. Petama, 

1993), h. 278 

37
 Ahmadi, Abu dan Trijoko. Strategi Belajar Mengaajar, (Bandung: 

Pusaka Setia, 2005), h.125  



34 
 

اًخسٌرس اًيفيس ُو اٍمنط من اًخسٌرس مصممة ؿىل دوافؽ اًعالب ٕادارة فصول وثلِمي هخاجئ 

 .املثال اًِسااي و اًخوتَخ ونشكل ٕاؾعاا اًفصصة ٌَعالب يف اًسؤال ٔ و جيادل. اًخـمل

يف ؿامل اًخـَمي ًيجاح اًِسف اًخـَميي حيخاج ٕاىل ٍلوؿة مذيوؿة من اًعصق مهنا هنج 

 ٔ سَوب اًخسٌرس ًلك مـمل ًخعور مؽ .و هنج ألسَوب حتلِق املـمل واًعفي. ألسَوب

ؿسم اًَلع ٔ و ؿسم اًثلة  ؾيس ٔ ول اًخسٌرس، كس ثؼِص ألسَوب اذلي ٌشري ٕاىل. مصور اًوكت 

و ثوخس , خيعئ, حتخاج اًفصصة ًخجًصة . ، ًوىن ٕاذا نيت وازلا متاما ، فٕاهَ ثلًصحا جتيهبا

ؤكهم ذارج , املسرس, ؿََم ٔ ن ثخشهص ٔ هَ ًُس دلًم ٔ ن ٍىون اًشرخ. ألسَوب ااق

املـَمع اذلٍن مه ؿىل اًثلة اًودًة ، ٔ هم جشـص ابخلجي و " اخلاص"ٔ ن جشري ٕاىل . اًفصي

. املس خلص يف كَحم

ٔ ي ألسَوب ٔ ذريا جس خزسم ، ُياك ؿسة حواهة و ألساًَة اًيت من شبهٔنا ٔ ن 

و ٔ سَوب اًخسٌرس تفـاًَة حـي .جساؿسك ؿىل اًخحمك يف سَوك اًعالب مؽ ااس ألكىص ُو

. اًعحلة ٔ ؾصف ٔ هم واحس ميسم زمام ، ًوىن تعًصلة ٕاجياتَة حمرتمة وٕاوساهَة
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من اًخـًصف اًساتق اس خًذاج ٔ ن ٔ سَوب اًخسٌرس ُو ثلَري يف اًسَوك واملواكف 

هتسف اًخـمل ٕاىل اًخلَة ؿىل املَي اًعالب ، حِر ٔ ن , ثرصفات املـَمع ؿىل س َاق اًخـمل

هتا يف . اًعالب دلهيم مصَحة ثـمل ادلروس شا ٔ ن ًثخت من ذالل املثاجصة وامحلاسة حٍِو ُو

. اًخـمل ومذاتـة ادلروس يف اًفصي

 مىوانت ٔ ساًَة اًخسٌرس . ب

توحود . يف اًخسٌرس جية اس خزسام ٍلوؿة مذيوؿة من الادذالفات ألسَوب

. ادذالفات يف ٔ سَوب حـي اًعالب ٌشـصون ابلجنشاب ؿىل مؼِص من ثـَمي املـمل

 ,الادذالفات يف ٔ سَوب اًخسٌرس من املـمل ٌشمي اًـيارص اًخاًَة ، واًيت يه صَف اًصوت

س وألصوات الٓدٍصن ، , اثصال اًـع, حصنزي الاهدداٍ حصاكت ٔ ظصافَ ، واهخلي املوكف ، اًخجًو

واًخـحري ؾن اًصوماين ثلسم الادذالف يف ٔ مناط اًخفاؿي و ٔ وشعة املخـَمع و الادذالف يف 

 .اس خزسام وسائي إلؿالم
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 صَف اًصوت .  ٔ 

اًصَف اًصوت ُو ثلَري يف اًصوت من اًصـة ٔ ن اًخصحح اًضـَفة ، وارثفاع ثصحح 

صوت املـمل ؾيس رشح مواد اًخـَميَة جية ٔ ن ٍىون مذيوؿة ، . مٌرفضة من ؿاخال ثصحح  ٓخال

ٕاذا صوت احملارض من اًصـحة املس متص ٔ و من اًصـة . اًيلمة و اًرسؿة, ااجم, ٕاّما يف اٌَِجة

اذا اكن , خسا ، س َىون من اًصـة ٔ ن ثَلى ، ٔلن هؼص اًعالب  اكن احملارض اًلاس َة

مشالك مثي ُشا ًًدلي جتيهبا حىت . نشاكل  اًعالب ظلت اًعالب اًلَق واخلوف ؿىل اًخـمل

الاس خلياا ؾهنا ، ًوىن ٕاذا صوت احملارض ٔ ضـف ٔ ن ٍىون مسؽ كري اًواحض و ل ٔ ن ثصي ٕاىل 

اذا اكن نشكل سوف ٌس خلّي اًعالب . مجَؽ اًعالب يف اًفصي ، وذاصة امللـس اخلَفي

ذلكل اس خزسام حملارض . احملارض اهدداٍ اًعالب ٕاىل املواد اًيت ثـعى سوف حىون ٔ كي

ٔ ذا صوت احملارض ًخلري دامئا ، ٔ حِاان ارثفاع يف .الادذالف اًصوت ثـسًي اًوضؽ واًؼصوف

 .يف تـض ألحِان تعَئة يف تـض ألحِان مٌرفضة, تـض ألحِان رسًؽ

صَف اًصوت ٔ ن ثؤثص ثشلك هحري ؿىل املـَومات امللسمة ، وابًخايل اس خزسارما ضلط 

. اًصوت يف ألمور اًِامة ، اس خزسم مجةل كصرية ٔ ن ًثري إلىهتاج
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 حصنزي الاهدداٍ . ب

ة اًصوح اًخـٍزز" قزايل"الاُامتم وفلا  اكن اًصوح ثوخَ ٕاىل اكئن ٔ و ٍلوؿة من . ُو حًِو

ٔ ن حىون كادرة ؿىل ضٌلن اًيخاجئ ادلراسة حِسة ،  جية اًعاًة الاهدداٍ ٕاىل املواد .اًاكئيات

ٕاذا اكهت املواد امللسمة من املـمل مل ٍىن الاهدداٍ اًعالب ، ٔ ن ًؤدي ٕاىل املَي ، ذلكل , ملـصفة

يف حصنزي اهدداٍ اًعالب ؿىل ألمهَة اجلاهة ٔ و اجلواهة اًصئُس َة ، ,  ل ٔ حة ٔ ن ثـمل

ل ثًىس ُشٍ ", "هَلي هؼصة حِسة: "املثال. اس خزسام احملارض ٔ و ٕاؾعاا اًخحشٍص ثشلك لكٌلت

ا" املشهصة ثشلك خسي  .وكرُي

 اثصال اًيؼصة . ث

ؾيسما معََة اًخـمل ًوُس دشٌُة ٔ ن هؼص احملارض ٕاىل ٔ سفي دامئا ٔ و ثيؼص ؿىل اًسلف 

و ل دشٌُة ٔ ن ًـلس احملارض الثصال ابًـع مؽ , و ل ًخجصٔ  ؿىل الثصال ابًـع مؽ اًعالب

ؿىل اًـىس، ٕاذا ًخلكم احملارض ٔ و ٌرشح . اًعاًة واحس دون الاًخفات ٕاىل اًعالب الٓدٍصن

ًًدلي ٔ ن ًوخَ هؼٍص ٕاىل اًفصي تبمٔكهل ٔ و اًعالب ، ٔلن اًخحسًق ٔ و اًيؼص يف ؾَون اًعالب 
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ثلارب ابهسان تع ٔ ًوئم اذلٍن ًخفاؿَون . ٔ ن جشلك ؿالكات ٕاجياتَة و جتية فلسان اًشرصَة

 .ٕاّن ُو ألذالق ٔ و اخلَق الادذالط ٔلهَ ًؼِص الاُامتم املخحادل تُهنٌل

 حصنة ٔ ظصافَ . ج

حصاكت اًَسٍن وألظصاف ألدصى ُو , حصاكت رئُس, صَف يف ثـاتري اًوخَ احملارض

خاهة رمم يف اًخواصي ، مفِسة ٌَُسرتؾي و ؾن ًيلي املـىن من رسائي امليعوكة ٕاىل ثوضَح 

 .جسَمي املواد

ٔ هخلال موكف احملارض  . ح

اهخلال موكف احملارض يف اًفصي ٔ ن ٌسرتؾى اًعالب ، ٍىون حتسع خشصَة احملارض 

ًًدلي ٔ ن ٍىون دامئا يف الاؾخحار من احملارض، ٔ ن ٔ هًذلال موكف ل ثفـي ابٕلفصاط ؾيس اًلِام 

. ٕافـي ثشلك ظحَـي حبَر اًعالب الاُامتم.ابٕلفصط سوف مٌؼور احملارض إلهسفاع 
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 اٌَِجة وألصوات ألدصى . خ

, ٕاٍ, اٌَِجة وألصوات ألدصى مثي ًخجاوب احملارض ؿىل ٔ ؾٌلل اًعالب ابًلكٌلت ،  ٍٓ

ذيك خسا ، جسَميِا وفلا هربة اًصوت ُشٍ اًلكٌلت جتـي اًـاظفي املخـَمع مه ٔ نرث , واو, مهم

 .دراًة

 اًخـحري اًصوماين ملسما . د

اًوخَ . اًخـحري اًصوماين ملسما احملارض حتخاج اٍهبجة و ُشا رمم يف اًخواصي مؽ املخـَمع

اذلي دلًَ اًخـحري سوف ثـعي الاهعحاع ٌَمخـَمع ، ؿىل اًـىس اًوخَ اخملَف ٍىون ذمةل 

 .ثعارد اًشفاٍ ، اًلمز و كرٍي, لك ُشا مذاتـة مؽ ٕاتدسامة. ٌَمخـَمع

 الادذالفات يف منوذج اًخفاؿالت و ألوشعة املخـَمع . ذ

ةل حبَر ثفلس  يف ُشا الادذالف ُو جية احملارض ٔ ن جتخًة اًىثري من اًالكم ٔ و ظًو

تسل ٕاؾعاا مًزس من اًـمي ؿَهيم، يف شلك اًىذاتة ٔ و اًلصااة اًىذاب ، . اُامتم املخـَمع

 .و كرٍي, وحـي اًخلاٍرص ، كصااة يف اًىدس,واملياكشات, واملشالك, واًـمي ؿىل
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 الادذالفات يف اس خزسام اًوسائط و مواد اًخـَميَة . ر

ُشا الادذالف ُو ًفضي احملارضٍن حـي اخملعط ؿىل اًس ّحورة او ابس خزسام وسائي 

ٔ ًضا ابًحرصًة . وكرٍي, لتخوب, واًرشاحئ ، يف اًرتنزي, واًصور, ألدصى مثي اًدسجَالت

 .(حتسس)، موثور  (ٔ ن ٌسمؽ)اًصوت  (ًخخع)

من خمخَف ٔ شاكل خمخَفة من ٔ سَوب احملارض يف هلي املوضوع ٔ ؿالٍ، ٕاهَّ  اًواحض ٔ ن 

و دافؽ , واًخـمل, وإلجناز,لك ذكل مفِس و معَوب من كدي احملارضٍن يف حتسع فِم

 .اًعالب

 ٔ هواع ألساًَة اًخسٌرس . ج

 ٔ سَوب اًخسٌرس اًالكس َىِة .1

معََة اًخسٌرس ابٔلسَوب اًالكس َيك سـى ٌَحفاظ ؿىل ٕاجصاز اًلمية اًلسمية من اجلَي 

حمخوى ادلرس ؿىل ؿسد من املـَومات و ألفاكر اًيت يه ٔ نرث شـحَة . اًساتق ٕاىل اجلَي اًخايل
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وذلكل ، فٕان حمخوى ادلرس ُو ُسف واحض يف ثيؼمي . و اذرت من اًـامل يف ثـمل اًعالب

دور . معََة إلًصال املواد ل ًلوم ؿىل مصَحة اًعاًة ، تي يف حصثُة مـع. مهنجي مٌعلي

وذلكل ًًدلي ؿىل املـَمع ٔ ن اخلرباا حول . املـمل ُو رمم ٔلن املـَمع ؿىل ٕاؿساد املواد

 . ٕاؾعاا اًعاًة ادلرسمبـىنوابًخايل معََة اًخسٌرس سَيب ،. ادلروس دلهيا

: اما ؾن دصائخ اًخسٌرس من ألساًَة اًالكس َىِة يه ؿىل اًيحوى اًخاىل 

, املواد اًخـَميَة يف شلك ؿسد املـَومات و اًفىصة ابًفـي اًشـحَة و ًـصف اًعالب . ٔ  

 .املهنجَة و امليعلِة, اًواحض, اًخجّصد

معََة ٕاًصال املواد حتخوي ؿىل اًلمية اًلسمية من اجلَي اًلادم اىل اجلَي اًخاىل اٌَعحَـة  .ب 

 .جسدٌس ؿىل حصثُة مـع فلط, ل ًبٔسس ؿىل مصاحل املخـَمع, ؿىل اافاظ

 .دور املخـمل اًسَيب ًـعى ادلرس ًُسمؽ .ج 

 .ثلسمي املواد اًخـَميَة ثَلائَا ًىن اًس َعصة ؿىل املواد اًىت ثسرسَ, دور املـمل املِمين .د 
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 ٔ سَوب اًخسٌرس اًخىٌوًوحِة .2

. ثعحَق ٔ سَوب اًخسٌرس اًخىٌوًوحِة كاًحا ما ٍىون املوضوع من احملادزة اًىت ل ثًهتىى

اسَوب . و مصهة, مـخسةل, جبس, و ااجة يه ٔ ن لك مـمل هل اًخرصف خيخَف ثوخس خامسة

ًـمل املسرس مبالحؼة ؿىل . اًخسٌرس اًخىٌوًوحِة ثخعَة املـمل ؿىل متسم اًوسائي املخاحة

ٕاس خـساد اًعالب و ًـعى اًخحفزي اىل اًعالب ان ٍىون كادرا ؿىل إلخاتة ؿىل مجَؽ املشالك 

و ًـعى املـمل اًفصصة ؿىل اًعالتَ ًخـمل املـارف اًيت ثخفق مؽ مصااِم حبَر ان . اًىت ثواخَ

 .ثوفص اًـسًس من فوائس اًعالب

: اما ؾن دصائخ اًخسٌرس من ألساًَة اًخىٌوًوحِة يه ؿىل اًيحوى اًخاىل 

املواد اًخـَميَة املربجمة اجلَسدة ىف اًربجمَات و اخلصدوات ٕان اًخبٔهَس ؿىل احذصاص  . ٔ  

ٕارثحط تخِاانت املوضوؿة و رمارات . يف حصثُة من كدي اارباا, اًعالب ثشلك فصدي

 .اًعالب دلمع اًىفااهتم

 .املواد اًخـَمي ًمت هلَِا وفلا اس خـساد اًعالب و ثـعى املًشعات ؿىل اًعالب ًإلخاتة .ب 
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س خجَة ؿىل ما , ًخـمل ابًوسائي, دور اًعاًة ُو ًخـمل ما ًـعى اًفوائسة ؿىل هفسَ .ج  ٌو

 .ًعَة مؽ مساؿسة من وسائي إلؿالم

ٕاؾعاا ثـَاميت  )املصحـَة , (ثوحَِ اًعالب ىف معََة اًخـَمي )دور املـمل ٍىون موّخَ  .د 

ًـعى اًسِوةل ؿىل اًعالب ىف معََة ) املُرسٍن , (ؿىل اًعالب ىف معََة اًخـَمي

. (اًخـَمي

ٔ سَوب اًخسٌرس اًخرصَخ  .3

. واخلربات و ٔ مناط منو ؾلًل اًعالب, اًخسٌرس اًخرصَخ ًمت تياا ؿىل ما س حق املصاحل

ثعور اًـاظفي و . يف ُشٍ اااةل اًعالب مٌؼور ذاص. ُميية اًخسٌرس يف ٔ ًسي اًعالب

ة ، حِر حمنَة اذلاكا دور املـمل ُو ثوحَِ ومساؿسة اًخمنَة . حىِف اذلايت يف تُئة احامتؾَة حًِو

وذلكل ًًدلي املـَمع اًلسرة يف ألتوة وألمومة ، ذرباا يف ؿمل اًيفس . من ذالل جتصتة اًخـمل

نٌل درس املواد ٕاؿساد ثؼِص ؿىل ٔ ساس مصاحل واحذَاخات . ومهنجَة ، ونشكل مبثاتة املورد

 .اًعالب اًفصدى

 :اما ؾن دصائخ اًخسٌرس من ألساًَة اًخىٌوًوحِة يه ؿىل اًيحوى اًخاىل 
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 .ااملواد اًخـَميَة مصثحة ىف اًؼصفِة وفلا ٌَمصاحل و احفخَاخات اًعالب . ٔ  

 .و اذلاكا اًعالب, و اًـاظفِة, اًصال املواد اًخـَميَة وفلا ابًخمنَة اًـلََة .ب 

 .دور اًعالتة املِمين .ج 

ص اًعالب من ذالل جتصتة اًخـمل .د  , اٍمتىن من مهنجَة اًخـمل, دور املـمل املساؿسة ىف ثعٍو

. و ٍىون املخلكم

ثسٌرس اًخفاؿََة الٔ سَوب  .4

املـمل واًعاًة جسـى ٕاىل ثـسًي ٍلوؿة . دور املـمل و اًعالب ؿىل كسم املساواة املِميية

مذيوؿة من ألفاكر ٔ و املـصفة ٔ ن ثخحول ٕاىل ٕاجياد منوذج خسًس ٌسدٌس ٕاىل دراسة ظحَـة 

ًخـمل اًعالب ؿىل . يف ُشٍ اااةل ذَق املـمل املياخ اًرتاتط وتساًة ااوار تع اًعالب. خشًرة

ؤ ؾصب ؾن وهجات هؼٍص حول اًواكؽ و الاس امتع ٕاىل  ٓراا اًعالب الٓدٍصن . ؿالكة حواًرة

ٔ ما ؾن . وابًخايل ، ٔ ن جتس هؼًصة خسًسة من اًيخاجئ ؾن ثحادل ألفاكر حول ما ثـمل. ٔ ًضا

 .اًثلافِة ، وذاصة اًعاتؽ املـارص-حمخوى ادلرس حصنز ؿىل املشالك فامي ًخـَق الاحامتؾَة
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اسدٌادا ٕاىل املححر اًثاًر ٔ ؿالٍ ، اًاكثة ٔ ن وس خًذج ٔ ن ُشا حبوث اًىذاب تـياًة 

ا ، ٕاّما من حِر اًـيوان و احملخوايت , و املشالك, ًُس ُو هفسَ مؽ اًححوث اًيت مت ذهُص

ثبٔزري ٔ سَوب ثسٌرس احملارض ؿىل دافؽ ثـمل ظالب اٌَلة "اًححر ، و اماكن اًححر ، ويه 

 .اًـصتَة  ىف اجلَمـة إلسالمِة ااىومِة نيسارى

 اًححوث اًساتلة: اًفصي اًثاين 

 املحاحثة املوارد اًححر ٔ و ألظصوحة اًيت يه  يف ٕاجناز ُشٍ ألظصوحة ، اس خزسام

 :ذات اًصةل ؿىل اًيحو اًخايل 

ثبٔزري الاسرتاثَجَات اًخـمل اًخحلِق ؿىل ادلوافؽ اًخـمل اًخَمَش يف جمال : "ؾيوان اًصساةل

ة , تواسعة ورسٍن"دراسة اؾلِسة ألذالق يف املسرسة اًـاًَة اخلاصة : رمق اًًِو

 شـحة اًرتتََ ىف اجلامـة إلسالمِة ااىومِة سَعان 20010 ، س ية 06010101169

هخاجئ اًححر ؾن الاسرتاثَجَات اًخـمل اًخحلِق ثؤثص ؿىل ادلافؽ ٌَخـمل اًخَمَش . كميّسٍن نيسارى

. املـادةل ٔ ؿالٍ اًححوث ٔ ظصوحة املؤًف ، ويه ادلافؽ ٌَخـمل. يف جمال دراسة اؾلِسة ألذالق

اًفصق اًححر ٔ ؿالٍ مؽ ٔ ظصوحة اًاكثة ٔ ن ثبٔزري اسرتاثَجَات اًخـمل اًخحلِق مؽ ثبٔزري ٔ ساًَة 
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اًححر ورسٍن ؿىل اًخَمَش يف جمال دراسة اؾلِسة ألذالق حع املحاحثة , اًخسٌرس احملارض

 .ؿىل اًعالب يف دورات اٌَلة اًـصتَة

ثبٔزري ادلمع املـيوي من ألُي ؿىل ادلوافؽ اًخـمل اًخَمَش يف املسرسة : "ؾيوان اًصساةل

ة , تواسعة هور ُع " إلتخسائَة هور اًرتتََ فوًَؽ اًرشكِة املياظق تومداان رمق اًًِو

 شـحة اًرتتََ ىف اجلامـة إلسالمِة 20010 اًرتتََ 2009 س ية 05010101225

هخاجئ اًححر ادلمع املـيوي من ألُي ثؤثص ؿىل ادلافؽ ٌَخـمل . ااىومِة سَعان كميّسٍن نيسارى

اًفصق اًححر ٔ ؿالٍ مؽ . املـادةل ٔ ؿالٍ اًححوث ٔ ظصوحة املؤًف ، ويه ادلافؽ ٌَخـمل. اًخَمَش

ٔ ظصوحة املحاحثة ٔ ن ثبٔزري ادلمع املـيوي من ألُي مؽ ثبٔزري ٔ ساًَة اًخسٌرس احملارض اًححر 

هور ُع ؿىل اًخَمَش ىف املسرسة إلتخسائَة هور اًرتتََ فوًَؽ اًرشكِة املياظق تومداان حع ٔ ن 

 .املحاحثة يف اًعاًة شـحة اًخسٌرس اٌَلة اًـصتَة ىف اجلامـة إلسالمِة ااىومِة نيسارى

ثبٔزري ٔ سَوب ثسٌرس املسرس ؿىل دافؽ ثـمل اًخَمَش درس حصتَة ادلًًِة : "ؾيوان اًصساةل

ة . تواسعة س يس سارس صيىت" إلسالمِة املسرسة اًـمومِة ااىومِة واحس فِاكًوكا  رمق اًًِو

هخاجئ اًححر ؾن ٔ سَوب ثسٌرس املسرس ؿىل دافؽ ثـمل اًعالب . 2018 س ية 14115491

املـادةل ٔ ؿالٍ اًححوث ٔ ظصوحة املحاحثة ، ويه ٔ سَوب ثسٌرس . درس حصتَة ادلٍن إلسالم



47 
 

اًفصق اًححر ٔ ؿالٍ مؽ ٔ ظصوحة املحاحثة ٔ ن س يس سارس صيىت ؿىل . املسرس و ادلافؽ ٌَخـمل

. اًخَمَش ىف درس حصتَة ادلًًِة إلسالمِة حع املححاحثة ؿىل اًعالب يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة

َُلك اًخفىري : اًفصي اًثاًر 

اجلَسة . ألوشعة اًخـَمي واًخـمل يف اًفصي ُو جتس َس من ألُساف اًخـمل يف املسرسة

واًسُئة ثيفِش اًخـمل يف املسرسة ، يف ُشٍ اااةل معََة اًخـَمي واًخـمل يف اًفصي ًـمتس ؿىل كسرة 

فٕان وحود املـمل املِيَة و . املـَمع ؿىل ٕادارة اًفصي ادلراس َة و هَفِة ثيفِش اًخسٌرس واًخـمل

 .ألداا اجلَس رمّم ٔ ن حىون كادرة ؿىل ذَق اًخـمل اًفـال

من اًعالب ادلافؽ اًخـمل ؿاًَة ميىن ٔ ن ًيؼص من , ادلافؽ ٌَخـمل ُو اًخبٔهَس يف لك ظاًة

حًصس ٔ ن جتس و ثياول , اًـادة الاسَوك نٌل يف ثياول املِمة، جسدسمل ٔ تسا يف اًخياول ألس ئةل

 .املِمة اًيت ًـعى، ثـَمت دون ٔ ن ًلال من الٓدٍصن

اسدٌادا ٕاىل حتسًس املشالك اًيت اًحاحثع يف ااصم اجلامـي ُياك اًىثري من اًعالب 

و ُشا ثسخة انرث من اًعالب ألكي . 3,00اذلٍن حصَوا ؿىل ادلرخات امليرفضة يف إلظار 

مسدٌلؽ اًعالب اذلٍن ٌس خزسمون وكهتم من ٔ خي . اًًشاظا يف مذاتـة ألوشعة اًخـَمي واًخـمل

شا ٔ دى ٕاىل ٔ كي اًًشاظا اًعالب يف مذاتـة ألوشعة اًخـَمي و اًخـمل . ألش َاا كري مفِسة ، ُو
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وذلكل حصم اجلامؽ ًًدلي ٔ ن .و ٔ ًضا ٔ سَوب اًخسٌرس اًيت ثؤثص ؿىل ثـمل ادلافؽ اًعالب 

ثـعىى ادلوافف ٌَعالب  ابٔلسَوب احملارض اخملخَفة يف ثسٌرس اًعالب حبَر ل جشـص ابملَي ، 

 .ابٕلش حاع يف اًخـمل واًيت سوف ثؤثص ٔ ًضا ؿىل اًخحصَي ادلرايس ٌَعالب

اًىذة واًلصظاس َة ، . ثوافص مصافق اًخـَمَة ُو ألساس َة ٌَعَحة ًخلن ااال يف اجلامـي

ثوافص مصافق اًخـَمَة يف اجلامـي مذـّمس . و رشوط اًلصفة اًخـمل ثؤثص ٔ ًضا ؿىل اًرتنزي يف اًخـمل

و , و اًىصايس, و املاكثة, ٕاّما اامللصود من املصافق اًخـَميَة ُو املحىن, ثخوفص ؿىل ألفضي

ا, اخملخربات , نثري من املصافق يف اجلامـة ل ثـمي ؿىل اًيحو ألمثي. و املصافق اًصايضَة وكرُي

شا ٔلن ثَـة املـمل ادلور سائق ُشٍ املصافق مل ًخلن تـس لك يشا ُياك فٕاهَ ٌسخة . ُو

احملارضٍن يف اجلامـة ٍزال ابس خزسام اًعًصلة اًخلََسًة يه اًعًصلة احملارضة اًيت ٔ سفصت ؾن 

. اًعالب ٌشـصون ابملَي ٌَمخاتـة ألوشعة اًخـَمي واًخـمل اًيت جتصي
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ؿىل ٔ ساس اًوصف ٔ ؿالٍ ، ميىن ٔ ن ٍىون يف ٔ ن املخلري املس خلي ُو اسَوب اًخسٌرس 

  )y( و املخلري اًخاتؽ ُو اًخـمل ادلافؽ )x(حمارض 

ىشا ، فٕان اًححوث إلظار ميىن وصفِا ؿىل اًيحو اًخايل  :ُو

 

 

 

 

 

 

اًحَان من َُلك اًفىص  : 2.1رمس 

 

 

 

 

الدافع التعلم الطالب 

من )الدافع الذاتية  .1

 (الداخل

 ارجياخلالدافع  .2

 (من احلارخ)

أسلوب التدريس المحاضر 

 اسلوب التدريس الكالسيكية .1

 اسلوب التدريس التكنولوجية .2

 أسلوب التدريس التخصيص .3

 تفاعليةالتدريس الأسلوب  .4

 تأثير
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اًفصوض اًححر  : اًفصي اًصاتؽ 

صظاهو. او اًخًدؤا اًاكئن, اًوهجة اًيؼًصة, اًخيخئة, اًفصضَة مبـىن املزؾومة " , وفلا ٕاروا سُو

 ٕاس يادا ؿىل دراسة اًيؼًصة اًفصضَة اًححر ؿىل .اًفصضَة   حع املزموؿة ؿىل اًححر

: اًيحوى اًخاىل

Ho:  ألسَوب اًخسٌرس احملارض ؿىل ادلافؽ اًخـمل اًعالب اٌَلة ل ثوخس اًخبٔزري اًىدري تع

. اًـصتَة ىف اجلامـة إلسالمِة ااىومِة نيسارى

H1 : ثوخس اًخبٔزري اًىدري تع ألسَوب اًخسٌرس احملارض ؿىل ادلافؽ اًخـمل اًعالب اٌَلة اًـصتَة

. ىف اجلامـة إلسالمِة ااىومِة نيسارى
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