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 ضمنية.الردرةة املاةة ي اخل حتياجاتاالمن ذوي  فطاا تعليم األللدافع عالقة احملبة على . 5102أفّسنا، رانا. 

 M.Siاملشرف : الردكتور احلّجة رياا هرداية، 

 تعليم، احملبةللردافع ال: الكلمة الرئيسية 

من ذوي  فطاا األمن أجل ذالك ال ميكن أحرد أن يعقرد التعليم بعردمه. و عردد مردافع العليم هو أةاس من أةس ي عملّية التعليم، 
 .مليون نار 551حو   نماليني نار أو ثالثة من مئة عن عردد السكاّ  6،6مرتاع، حصل على ي إنردونيسيا  اةةاخل االحتياجات

 :ال يقردر ي اتصا  املعلومات اليت تصردر من عقل ناسه. النقصان تظهر من عردة األحوا ، مثل اةةاخل من ذوي االحتياجات فطاا األ
من شخس إىل  اخلاةة م و الكتابة، التناةق، التحّكم أو رقابة الناس، وكذالك االهتمام. احملبة هي عالقة املقاربةالصعب ي التكلّ 

   األّمهات حسب حاجاهتم. و من هذهتتعلق باناعابة ي ناس األوالد شخص أخر أو بعضهم بعض، اليت ترتبط بوقت معني. املقار 
من  فطاا األلتعليم ، درجة الردافع لاةةاخل من ذوي االحتياجات فطاا األإىل  األباء واألمهات بةاحملأرادت الباحثة معرفة درجة  اخللاية،

 ي املردرةة الضمنية.   اةةاخل ذوي االحتياجات

ةل . عردد اجملتمع و التابع لتعليم تكون متغرياملستقل و الردافع لالكّمي، و تتكون باحملبة تكون متغري  مبنهجالباحثة هذا البحث  اةتخردمت
تقييم هذا االةتبيان باةتخردام مقياس ليكرت. عردد نارا. و فطريقة مجع البيانات املستخردمة هي: االةتبانة، املالحظة، الوثائق.  25إىل 

 5و  0من مؤةستني، مها املردرةة الضمنية تعين املردرةة اإلبتردائية مسرب ةاري نارا )األفطاا  من ذوي االحتياجات اخلاةة(  25العينات 
. لتحليل هذه البيانات تستخردم 51ردافع للتعليم بعردد ال ، و06بعردد  احملبةث املستخردمة تعين مقياس مالنج. أدوات البحاحلكومية 

 . SPSS 6.0 for windowsبواةطة  Korelasi Pearson Product Momentفطريقة املعامل 

ي الائة املتوةطة، اليت  ء واألمهات مع األفطاا  من ذوي احتياجات اخلاةة. درجة احملبة اليت حتردث بني األبا0أظهرت النتائج فيما يلي: 
. 2. %50. درجة الردافع للتعليم األفطاا  من ذوي االجتياجات اخلاةة ي املردرةة الضمنية ي الائة املتوةطة تعين 5 %56,25.تبلغ 

 و، 0,739عردد  rتبني بقيمة  و 0.01 > 0.000تعين  ،p < αأمهية بني احملبة والردافع للتعليم. و ينظر إليه من هناك عالقة إجيابية 
فارتاع درجة الردافع للتعليم املراد أنه كلما ارتاع درجة احملية املوجودة بني األباء واألمهات مع األفطاا  من ذوي االحتياجات اخلاةة 

األفطاا  من ذوي االحتياجات اخلاةة ي املردرةة الضمنية. واملراد من ذالك أن عالقة بني احملية بالردافع للتعليم األفطاا  من ذوي 
 ت اخلاةة ي املردرةة الضمنية مقبولة.االحتياجا

يةالكلمات الرئيس   احملبة ,مردافع العليم :


