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ABSTRACT

The research aims to discuss the motivation of students (Case
Study) in Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) 1 Malang,
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) Batu,
Madrasah
Tsanawiyah (MTs.) Surya Buana Malang unfortunate to learning
Arabic. The methodology used by the researchers in this study is a
quantitative method. As for the results of the students' responses to
three aspects, namely cognitive, effective and concentration
aspects through filling in student motivation questionnaires,
interviews, and observations in learning Arabic as a whole of
MTs.N Batu 2.76%, that can be grouped into medium. Then
aspects of the student's interest in learning Arabic are overall
average in MTs.N 1 Malang 2.71% so that the poor can be
grouped in category medium, and aspects of the student's interest
in learning Arabic as a whole on average in MTs. Surya Buana are
2.67% so it can be grouped in group Medium. Based on the
analysis of data that has been discussed that the interest of students
in MTs.N 1 Malang, MTs.N Batu, MTs. Surya Buana are
classified into group Medium.
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ًً ًان دخىُ اللؿت الػشبُت في إهذوهِعُا مؼ جذقو الذ،في الخاسٍخ اإلاسجل
) مهاسهت مؼ لؿاث أحىبُت أخشي مثل الهىلىذًت وؤلاهجليزًتEfendy, 2004 : 21( ؤلاظالمي
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والكشوعُت ،وؾيرها ،والػشبُت مىز قترة ػىٍلت مػشوقت في بلذها .ومؼ رلَ ،ال جذُ في
معخىي حُذ .اإلاُىُ أو الذاقؼ لخػلم اللؿت الػشبُت بين الىاط شػشها ًان إلاؼلىب أن
مهاسهت غلى ظبُل اإلاثاُ مؼ اللؿت ؤلاهجليزًت وؾيرها مً اللؿاث ألاخشي.
في الىانؼ ،ودوس اللؿت الػشبُت مهم حذا في خُاجىا الُىمُت ًلؿت دًيُت ،ووظائل
الاجصاُ واللؿت اإلاىخذة واللؿت الذولُت ،اللؿت الػشبُت أًظا لؿت الػلم مثل :الكلعكت،
والخاسٍخ ،وألادب ،وؾيرها .بل أيثر مً رلًَ ،مًٌ اغخباس الػشبُت ًىطؼ حجش ألاظاط
لىمى واصدهاس الػلم الخذًث الُىم ) .(Arsyad, 2003 : 12اإلاذاسط الثاهىٍت الخٍىمت ماالهج
ظبُل اإلاثاُ اإلاذاسط الثاهىٍتالخٍىمت الاولى  ,والثاهىٍت الخٍىمت باجى  ,والثاهىٍت ظىسي
بِىا في ماالهج هي اإلاؤظعاث الزي ًخػلمىن اللؿت الػشبُت في ػلبتها .ولًٌ صىسة الؼالب
غً اللؿت الػشبُت ،هي اإلاىطىع الزي ًصػب في دساظتهم مً حػلُم لؿاث أحىبُت أخشي،
مثل اللؿت ؤلاهجليزًت .ختى ًخمًٌ الؼالب يعالى أو ؾير ساؾبت في حػلم اللؿت الػشبُت
يخخصص ( ,)Hasil Survey di MTs. Negeri Kota Malangمهاسهت مً اللؿت ؤلاهجليزًت،
الذوس اللؿت الػشبُت للمذاسط الثاهىٍت في ماالهج ؾير مشٍدت  ،جخخلل يثيرا غً اللؿت
ؤلاهجليزًت ،والشؾبت أو اإلاُىُ في حػلُم اللؿت الػشبُت ًخؼلب داقػا اطاقُا ًبذو مشة
أخشي أن ًٍىن غاػكي (الخب) مً الاخخُاحاث الخهُهُت خها(Zaenuddin, 2005 : 20)..
مً خالُ هزا البدث  ،خاوُ الباخث أن ًكخذ باب الخكٌير في أن الصىسة
لصػىبت دساظت اللؿت الػشبُت التي طشبذ في اإلاذاسط الثاهىٍت لخٍىمت ماالهج ال ًيبغي أن
ًدذر إرا ًان الؼالب في ونذ مبٌش املخكضاث لخػلُم اللؿت الػشبُت .هى أهم مً اإلاهمت
الشئِعُت التي ًجب وطػها للمشانبين واإلاماسظين حػلُم اللؿت الػشبُت ،وخاصت مػلم
لخىقير الخاقض لخػلُم اللؿت الػشبُت للمخػلمين بشٍل حذي.
الذاقؼ لخػلُم أن الهصذ مً رلَ هى دقػت الػهلي الزي ًأحي مً داخل وخاسج
الؼالب لخىكُز اإلاهمت يٍل غلى أظاط معؤولُاث ًل منها .للؼالبً ،مًٌ أن ًىظش إلى
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واحباث ومعؤولُاث غً ألاوشؼت الخػلم التي جىكُز هدُجت للضٍادة في الىكغ والدصجُؼ
التي نذمها اإلاػلمً .ل مػلم قشدي أو الؼالب لذًه خالت الذاخلُت ،خُث لػبذ الظشوف
دوسا في أوشؼتها الُىمُت .واخذة مً مجاالث داخلُت هى الذاقؼ)(Uno, 2007 : 1
للؼالب الزًً يهخمىن دائما الزي ًذسظيها ،لِعذ مشٍلت للمػلم اللؿت الػشبُت .ألهه في
الزاحي الذاقؼ لذي الؼالب ،هي الذاقؼ الزاحي .هٌزا الؼالب غادة مؼ وغُه الخاص
ًدترمىن ششح مػلمهم.
خالت أخشي للؼالب الزًً لِغ لذيهم الذاقؼ الزاحيً ،ان الذاقؼ الخاسجي الزي
هى دقػت مً خاسج هكعه مؼلها مدخاج .وهىا الىظُكت الشئِعُت التي ًجب جؼىٍشها
للمشانبين وغملُت الخػلم اللؿت الػشبُت ،وخاصت مػلم لخىقير الخاقض لخػلُم اللؿت
الػشبُت للمشاسيين الؼالب غليها ،بدُث أن ًخػلم بشٍل حذي ختى أن الؿشض مً
الخػلم اللؿت الػشبُت أن ًخدهو مؼ حُذة يما هى مخىنؼ.
مً خالُ الىظش في أهمُت اإلاُىُ الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت ،الباخث يهخم أن
ًبدث في اإلاذاسط الثاهىٍتالخٍىمت الاولى  ,والثاهىٍت الخٍىمت باجى  ,والثاهىٍت ظىسي بِىا
في ماالهج.

امليول و أنواع امليول
اإلاُىُ في اللؿت في اإلاعجم الىظُؽ ماُ مُال ومُالها أي صاُ غً اظخىائهً ,هاُ ماُ
الخائؽ لم ًًٌ معخهُما,ومالذ الشمغ غً يُذ العماء  ,وٍهاُ ماُ غً الخو وماُ
إلُه أي أخبه واهداص له وٍهاُ مُله قاظخماُ  ,واظخماُ نالها أي اظخػؼكه وأماله
(أهِغ  ,إلبشاهُم وآخيرن.)230 : 0222 ,
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وفي نامىط أيعكىسد هجذ ( ,)tendencyوالجمؼ ( , )tendenciesبمػني  :اإلاُل واإلاُىُ أي :
شيئ ًكػله ؤلاوعان أو ػشٍهت ظلىى (أيعكىسد.)779 : 9222 ,
اإلاُىُ في ؤلاصؼالح حػذدث حػشٍكاث اإلاُىُ باخخالف الخىحهاث والخخصصاث التي
ًيخمي إليها الػلماء والباخثىن في هزا املجاُ وهىسد منها ماًلي :
ً .9شي (ظتروهج  :)strong ,أن اإلاُل اظخجابت خب في خين أن الىكىس اظخجابت يشاهُت ,
وٍٍىن اإلاُل لشيئ مىحىدة إرا يىا شاغشًٍ بهزا الشيئ  ,أو بػباسة أصح غىذما هٍىن
شاغشًٍ بما لذًىا مً اظخػذاد وتهُؤ هدىه (غبذ الىهاب  ,أخمذ قؤاد.)0222 ,
 .0وغشقه (بشدي وًىُ وهاحعىن :)Bardy &koul & Hanson ,بأهه قئاث أو مجمىغت مً
ألشُاء أو ألاشخاص التي ًخهبلها أو ًشقظها الكشد وجهىده إلى همارج أو أهماغ مدعهت
مً العلىى (الخشبى  ,إهاط دمحم سحاء هللا  .)0 : 0222 ,هزا باليعبت لخػشٍل اإلاُىُ
ٌشٍل غام ولى اهخهلىا إلى الخذًث غً حػشٍهاث اإلاُىُ اإلاهىُت غلى وحه الخصىص
هجذ أن بػع غلماء الىكغ ًميزون بين اإلاُىُ اإلاهىُت واإلاُىُ ؾير اإلاهىُت و
قاألوشؼت التي ًماسظها الكشد في أوناث الكشاؽ وٍجذ قيها مخػخت حػشف باإلاُىُ
الالمهىُت ,أما اإلاُىُ اإلاهىُت قهي جلَ التي جخػلو بمهىت ًماسظها ؤلاوعان.
وظىػشض قُما ًلي لبػع حػشٍكاث اإلاُىُ اإلاهىُت:
 .9غشقه (صالح  : )9270 ,بأهه جىؼُم ظلىًي مػهذ ًخػلو بمجمىع اظخجاباث نبىُ هدى
وشاغ منهي مػني( .الخشبى  ,إهاط دمحم سحاء هللا .)92 : 0222 ,
 .0وَػشقه (الهاظم 0229 ,بأهه  :املجمىع الٌلي ال ظخجاباث الهبىُ التي ًبذيها الصخص
والتي جخػلو بمهىت مػُىت (الهاظم  ,بذٌؼ مدمىد.)92 : 0229 ,
 .3وٍدبني الباخث في هزه الذساظت حػشٍل اإلاُىُ اإلاهىُت الزي ريشه ًل مً (غبذ الهادي
و والػضة  )9222 ,بأهه  :مجمىغت اظخجاباث الهبىُ التي جخػلو بيشاغ منهي مػين
ًخخزه الكشد لٌعب سصنه .وجخدذد هزه اإلاُىُ مً خالُ اظخجاباث الؼلبت غلى
مهُاط اإلاُىُ اإلاهىُت.
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ومما دقؼ الباخث إلى جبني هزا الخػشٍل بالزاث هى ما وحذه قُه مً حػبير دنُو
غً اإلاُىُ اإلاهىُت بىطىح ودون إػالت قهذ ًان حػشٍكا مىحضا وحامػا.
أنواع امليول
حػذد آلاساء في جدذًذ أهىاع اإلاُىُ وفي اظخػشاض لهزه ألاهىاع هجذ ماًلي:
أوال  :مً خُث اليشأة :
 .9مُىُ قؼشٍت وهي جىلذ مؼ الكشد ًاإلاُل إلي الخشيت واإلاُل إلي اإلاش ي أو اإلاُل هدى
الهىاًاث التي ٌؿلب غليها غىصش اللػب والعُؼشة وخب الاظخؼالع ,أو اإلاُل هدى
ألامىس الاحخماغُت وهزه اإلاُىُ جٍىن أيثر زباجا (غبذ الىهاب.)91 : 0222 ,
 .0اإلاُىُ اإلاٌدعبت وهي التي جظهش في الؼكل بخأزير ألاظشة واإلاذسظت واملجخمؼ  ,وهي أنل
زباجا وأظهل جدىال وأيثر نابلُت للخؿُيرً ,اإلاُل إلى العباخت والصُذ وظبام الذساحاث
واإلاؼالػت في ألادب والػلىم (الخشبى.)2 : 0222 ,
زاهُا  :مً خُث الػمىم :
 .9اإلاُىُ الػامت  :وجمثل مجمىغت اظخجاباث الهبىُ هدى مىطىع مػين ًدهو الشطا
والعػادة للكشد خين ًماسط ما ًمُل إلُه.
 .0اإلاُىُ اإلاهىُت  :وهي مجمىغت اظخجاباث الهبىُ التي جخػلو بيشاغ منهي مػين ًخخزه
الكشد لٌعب سصنه .ونذ أشاس (ظترووـ )strong ,إلى أن اإلاُىُ اإلاهىُت جمخاص غً اإلاُىُ
الػامت بأنها أيثر زباجا واظخهشاسا  ,يما دلذ هخائج دساظخه إلى أن الزًً ٌػملىن في مهىت
مً اإلاهً ًخكهىن في مُىلهم اجكانا ًميزهم غً ألاقشاد الزًً ٌػملىن في مهً أخشي
(غبذ الهادي.)990 : 9222 ,
زالثا  :مً خُث الزاجُت :
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 .9اإلاُىُ الصخصُت  :يدكظ البهاء والشؾبت في الخُاة  ,قالشؾبت في الخُاة أو إسادة
الخُاة هي املخشى ألاوُ لٍل مىحىد  ,ومنها ما هى مادي ًاإلاُل إلى الؿزاء ومنها ما هى
مػىىي ًاإلاُل إلى الخكٌير أو الكػل.
 .0اإلاُىُ الؿيرًت  :خُث هجذ لزة في ظػادة آلاخشًٍ ,وألالم في شهائهم ,وهزا دلُل غلى
أن ؤلاوعان احخماعي ,أومذوي بؼبػه ,قهي التي ًخصل الكشد بها مؼ ؾيره مً الىاط
ًالػؼل والصذانت واملخبت وؾيرها مً اإلاُىُ الاحخماغُت.
اإلاُىُ الػالُت  :وهي اإلاُىُ الػلمُت والجمالُت واإلاٌبىجت في الالوعي ومً أهم
مظاهش ها صالث اللعان التي جذُ غلى اإلاُىُ اإلاٌبىجت( .شخُمي  .)923 : 9221 ,واإلاُىُ
الػالُت جشجكؼ غً اإلاىكػت الصخصُت أو الاحخماغُت  ,قخجشد الصخص مً اإلاصالح
وجشجهي به إلى الخكٌير في الؿاًاث العامُت واإلاثل الػلُا ًالخير والجماُ والخهُهت ,قُهىُ
غً رلَ مُىُ خلهُت وقىُت وغهلُت ودًيُت مخىىغت.

هزا البدث ٌعخخذم اإلاذخل الٌمُت حػنى الذساظت غلى بُاهاث جم حمػها وأغشب
مً خُث الػذد ,جم ججهيزها مؼ الؼشم ؤلاخصائُت ) (azwar, 2004 : 5غلى الشؾم أًظا في
شٍل البُاهاث الٌُكي ,ظبُل مثل الٍلماث أو الػباساث التي ًخم جشجُبها في الاظخبُان,
وهخائج حشاوس أو مهابالث بين الباخث واملخبرًً.
البُاهاث يمُت هي البُاهاث في شٍل غذد أو البُاهاث يُكي اإلاػذد .البُاهاث أو
العؤاُ الزي ًخؼلب ؤلاحابت غلى البذائل ,خُث ًل  :أواقو حذا بػذد  ,1أواقو بػذد ,3
أنل جىاقو  ,0وال ًىاقو . (Sugiyono, 2002) ,9
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أ .نوع البحث
الىىع هزا البدث مً البدث اإلاُذاهُت هى البدث التي أحشٍذ في العاخت أو
الخهل خذور ألاغشاض .هزا البدث ٌعخخذم مىهج هى اإلاىهج مً خالُ سبؽ الػالنت
بين اإلاخؿيراث املخخاسة وصكها ويهذف إلى دساظت مذي اإلاخؿيراث في غامل مخػلهت
باإلاخؿيراث ألاخشي). (Hasan, 2002 : 23
ب .املجتمع
املجخمؼ في هزا البدث هى بػع الؼالب الزًً ًذسظىن في زالر اإلاذاسط
الثاهىٍتالخٍىمت الاولى  ,والثاهىٍت الخٍىمت باجى  ,والثاهىٍت ظىسي بِىا بماالهو اإلاشخلت
اإلاخىظؼت غذدهم مائت وخمعىن الؼالب في ًل اإلاذسظت خمعين الؼالب في الصل
ألاوُ ظخت غشش الؼالب ,والصل الثاوي ظبػت غشش الؼالب ,والصل الثالث ظبػت
غشش الؼالب قهؽ للعىت  0297-0291وغذدهم مائت وخمعىن شخص.
ج .العينة
الػُىت هي مجمىغت صؿيرة مً ألاقشاد الزًً حشاسى مباششة في البدث ( Hadjar,

 .)1999 : 133وأما غُيخه قخٍىن مً الؼالب الزًً ًذسظىن في زالر اإلاذاسط
الثاهىٍتالخٍىمت الاولى  ,والثاهىٍت الخٍىمت باجى  ,والثاهىٍت ظىسي بِىا بماالهو في
الصل ألاوُ والثاوي والثالث في ماالهج.

في هزا البدث ًهىم الباخث غً مُىُ الؼالب غلى اللؿت الػشبُت في اإلاذسظت
الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى ماالهج واإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى ماالهج واإلاذسظت الثاهىٍت
ظىسٍا بىاها ماالهج غلى زالزت حىاهب هي حاهب اإلاػشقُت والشػىسٍت والترييزًت التي جم

Jurnal Izdiha>r : Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature

مُىُ ػلبت اإلاذاسط الثاهىٍت إلى حػلم اللؿت الػشبُت بماالهج

160

الخصىُ مً خالُ خشىة الاظخبُان الذاقػُت الؼالب ,واإلاهابلت واإلاالخظت غلى الىدى
الخالي
 .1الجوانب املعرفية
اظدىادا إلى هخائج جدلُل البُاهاث ،والبىذ التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب
اإلاػشقُت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى هي البىذ اإلاخػلو الؼالب الشؾبت في الخصىُ
دسحاث حُذة في الخػلم اللؿت الػشبُت ايدعبذ بمػذُ  3.11مؼ التردد للؼالب واليعبت
اإلائىٍت  ،)% 022( 39و البىذ التي جدصل غلى مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو ًان الؼالب
نذ دسط اللؿت الػشبُت نبلها .ايدعبذ بمػذُ  0.01مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت
 ،)%32 ( 9املجمىع اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب الاهخمام في حػلم اللؿت الػشبُت
اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى هي  .0.71ختى هزا الجاهب غً اهخمام الؼالب في حػلم
اللؿت الػشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى ًمًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى  ،والبىذ التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب
اإلاػشقُت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى هي البىذ اإلاخػلو الؼالب الشؾبت في
الخصىُ دسحاث حُذة في الخػلم اللؿت الػشبُت ايدعبذ بمػذُ  3.91مؼ التردد للؼالب
واليعبت اإلائىٍت  ،)%012( 39وأما البىذ التي جدصل غلى مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو
الؼالب غلم اللؿت الػشبُت غىذ دخىُ في اإلاذسظت الثاهىٍت .ايدعبذ بمػذُ  9.71مؼ
التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%2 ( 0املجمىع اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب
الاهخمام في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى هي  .0.79ختى هزا
الجاهب غً اهخمام الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى
ًمًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
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في اإلاذسظت الثاهىٍت ظىسٍا بىاها  ،والبىذ التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب
اإلاػشقُت في اإلاذسظت الثاهىٍت ظىسٍا بىاها هي البىذ اإلاخػلو الؼالب الشؾبت في الخصىُ
دسحاث حُذة في الخػلم اللؿت الػشبُت ايدعبذ بمػذُ  3.71مؼ التردد للؼالب واليعبت
اإلائىٍت  ،)% 022( 39وأما البىذ التي جدصل غلى مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو الؼالب
غلم اللؿت الػشبُت غىذ دخىُ في اإلاذسظت الثاهىٍت .ايدعبذ بمػذُ  0,23مؼ التردد
للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%91 ( 1املجمىع اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب الاهخمام
في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت ظىسٍا بىاها هي  .0.12ختى هزا الجاهب غً
اهخمام الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى ًمًٌ
جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
 .2الجوانب الشعورية
اظدىادا إلى هخائج جدلُل البُاهاث ،والبىذ التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب
الشػىسٍت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى هي البىذ اإلاخػلو إرا ًان هىاى الٍلماث /
الػباساث التي الؼالب ال ًكهمىن ،والؼالب ظىف هبدث غً جشحمت في الهامىط أو
جؼلب مً صذًو أو اإلاذسط ,ايدعبذ بمػذُ  3.32مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت
 ،)%022( 01و البىذ التي جدصل غلى مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو إرا ًان الؼالب هم
في اإلاٌخبت والؼالب ًبدثىن دائما غً الٌخب اللؿت الػشبُت للذساظت .ايدعبذ بمػذُ
 9.21مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%91 ( 0املجمىع اظخجاباث الؼالب غلى
الجىاهب الهذسة الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى هي .0.12
ختى هزا الجاهب غً الهذسة الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت
باجى ًمًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
وباالخالي  ،والبىذ التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب الشػىسٍت في اإلاذسظت
الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى هي البىذ اإلاخػلو إرا ًان هىاى الٍلماث  /الػباساث التي الؼالب
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ال ًكهمىن ،والؼالب ظىف هبدث غً جشحمت في الهامىط أو جؼلب مً صذًو أو
اإلاذسط ,ايدعبذ بمػذُ  3.32مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%022( 09و البىذ
التي جدصل غلى مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو إرا ًان الؼالب في الشبٌت الذولُت،
والؼالب هم دائما اإلاىانؼ اإلاكخىخت غلى اللؿت الػشبُت أن ٌػلم بها .ايدعبذ بمػذُ
9.72

مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%2 ( 9املجمىع اظخجاباث الؼالب غلى

الجىاهب الهذسة الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى هي
 .0.93ختى هزا الجاهب غً الهذسة الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت
الخٍىمت ألاولى ًمًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
البىذ التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب الشػىسٍت في اإلاذسظت الثاهىٍت
الخٍىمت ظىسٍا بىاها هي البىذ اإلاخػلو إرا ًان هىاى الٍلماث  /الػباساث التي الؼالب ال
ًكهمىن ،والؼالب ظىف هبدث غً جشحمت في الهامىط أو جؼلب مً صذًو أو اإلاذسط,
ايدعبذ بمػذُ  3.92مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%011( 33و البىذ التي
جدصل غلى مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو إرا ًان الؼالب في الشبٌت الذولُت ،والؼالب
هم دائما اإلاىانؼ اإلاكخىخت غلى اللؿت الػشبُت أن ٌػلم بها .ايدعبذ بمػذُ  9.22مؼ
التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%2 ( 9املجمىع اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب
الهذسة الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ظىسٍا بىاها هي .0.01
ختى هزا الجاهب غً الهذسة الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت
ظىسٍا بىاها ًمًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
 .3حوانب التركيز والبيئة
اظدىادا إلى هخائج جدلُل البُاهاث ،والبىذ التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب
الترييز والبِئت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى هي البىذ اإلاخػلو بالبِئت جؤزش غلى
جؼىٍش حػلم اللؿت ,ايدعبذ بمػذُ  0.01مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت 91
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( ،)% 21و البىذ التي جدصل غلى مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو ًان الؼالب ٌشػش
باإلسهام إرا ما أغؼُذ اللىظُكت اللؿت الػشبُت .ايدعبذ بمػذُ 9.71

مؼ التردد

للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%91 ( 0املجمىع اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب الترييز
والبِئت في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى هي  .0.92ختى هزا
الجاهب غً الترييز والبِئت في حػلم اللؿت الػشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى
ًمًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
البىذ التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب الترييز والبِئت في اإلاذسظت الثاهىٍت
الخٍىمت ألاولى ماالهج هي البىذ اإلاخػلو بالبِئت جؤزش غلى جؼىٍش حػلم اللؿت ,ايدعبذ
بمػذُ  3.91مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%990( 92و البىذ التي جدصل غلى
مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو إرا ًان هىاى ونذ الكشاؽ ،واظخخذام الؼالب لخػلم
اللؿت .ايدعبذ بمػذُ 9.22

مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%2 (9املجمىع

اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب الترييز والبِئت في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت
الخٍىمت ألاولى هي  . 0.11ختى هزا الجاهب غً الترييز والبِئت في حػلم اللؿت الػشبُت في
اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى ماالهج ًمًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
البىىد التي الخصىُ غلى أغلى مً الجىاهب الترييز والبِئت في اإلاذسظت الثاهىٍت
ظىسٍا بىاها ماالهج هي البىذ اإلاخػلو بالبِئت جؤزش غلى جؼىٍش حػلم اللؿت ,ايدعبذ
بمػذُ  0.22مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%921( 93و البىذ التي جدصل غلى
مىخكع غلى البىىد اإلاػخلو الؼالب ًدبىن مماسظت اللؿت الػشبُت في ألاوشؼت الُىمُت.
ايدعبذ بمػذُ  9.71مؼ التردد للؼالب واليعبت اإلائىٍت  ،)%91 (0املجمىع
اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب الترييز والبِئت في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت
ظىسٍا بىاها هي  . 0.02ختى هزا الجاهب غً الترييز والبِئت في حػلم اللؿت الػشبُت في
اإلاذسظت الثاهىٍت ظىسٍا بىاها ماالهج ًمًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت.
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اظدىادا إلى هخائج جدلُل البُاهاث مؼ الخكعيراث أغاله ،أظهشث أن حمُؼ زالزت
الجىاهب مً اهخمام الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت ،وهي اإلاػشقُت والجىاهب والشػىسٍت،
وحىاهب الترييزًت والبِئت ًذُ غلى أن مُىُ الؼالب اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت باجى ,
اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمت ألاولى ,و اإلاذسظت الثاهىٍت ظىسٍا بىاها ماالهج حاوي الششنُت
في قئت مخىظؼت.

اظدىادا غلى جدلُل البُاهاث التي جم مىانشتها أن مُىُ الؼالب في اإلاذسظت
الثاهىٍت الخٍىمُت ألاولى في ماالهج  ,واإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمُت باجى في ماالهج ,واإلاذسظت
الثاهىٍت ظىسٍا بىاها ماالهج جصيُكها إلى قئت اإلاخىظؼت .وَعدىذ هزا غلى هخائج
اظخجاباث الؼالب غلى ز الزت حىاهب اإلاػشقُت وقػالت والترييز والبِئت اللؿت الػشبُت
الخصىُ غليها غً ػشٍو شخً الاظخبُان الذاقػُت ،واإلاهابالث ،واإلاالخظاث .املجمىع
اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب الاهخمام في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت
الخٍىمُت باجى هي ً .0.71مًٌ جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت .زم املجمىع اظخجاباث
الؼالب غلى الجىاهب الاهخمام في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت الخٍىمُت ألاولى
هي  .0.79وهزا جصيُكها في قئت اإلاخىظؼت .و املجمىع اظخجاباث الؼالب غلى الجىاهب
الاهخمام في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسظت الثاهىٍت ظىسٍا بىاها هي ً .0.17مًٌ جصيُكها
في قئت اإلاخىظؼت اًظا.
باليعبت للىخائج البدث غلى مُىُ الؼالب في حػلم اللؿت الػشبُت اإلاذسحت في الكئت
اإلاخىظؼت أو ش يء شائػت مثل اإلاادة أخشي ال ش يء خاص أو مميزاث.
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