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ملخص
تعد دافعية التعلم من إحدى العناصر املهمة يف مساعدة الطلبة للوصول إىل األهداف التعليمية
املرجوة وحتقيق التعلم الفعال ،ومثة عوامل تؤثر على دافعية التعلم .وتتوافر الدراسات العديدة حول هذه
القضية إال أن معظمها تركز على اجلوانب املادية وهتمل اجلوانب الروحية بسبب اعتمادها على النظرايت
الغربية .فيهدف هذا البحث إىل التعرف على دافعية التعلم لدى طلبة اجلامعة من منظور اإلسالم
ومعرفة اجلوانب الروحية فيها وكشف العالقة بينهما .وتوصل البحث إىل أن اجلوانب الروحية تؤدي
دورا هاما يف تعزيز الدافعية للتعلم لدى الطلبة وابتعادهم عن أعمال سيئات خمالفة للتعاليم اإلسالمية.
الكلمات املفتاحية :دافعية التعلم ،اجلوانب الروحية ،منظور اإلسالم ،التعلم الفعال
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Abstract
Learning motivation is one of the important elements in helping
students reaching their desired educational goals and promoting effective
learning. There are many studies on factors that affect learning motivation
but most of them focused on the material aspects and neglected the
spiritual aspects due to their dependence on Western theories. Therefore,
this study is designed to identify the learning motivation from the
perspective of Islam among university students, the spiritual aspects in it
and to uncover the relationship between them. The results indicated that
spiritual aspects play an important role in enhancing students' learning
motivation and help them staying away from evil deeds that are not in line
with Islamic teachings.
Keywords: Learning Motivation, Spiritual Aspects, Islamic
Perspective, Effective Learning

املقدمة
إن الدافعية من املوضوعات األساسية يف علم النفس وترتبط ارتباطا وطيدا بسلوك
 وتساعدان على التنبؤ به وضبطه فهي، وتزيد من فهمنا هلذا السلوك وتفسريان له،اإلنسان
Ghubari & Abu القوي احملركة للكائن احلي اليت تزوده ابلطاقة والنشاط
 وعليه ميكننا تفسري. وله هدف الذي يسعى إىل حتقيقه وإشباعه،) Shuairah,2009)
 أي ميكن أن نقول أبن الدافعية ختتلف من،السلوك اإلنساين يف ضوء الدافعية الفرد
.شخص إىل شخص آخر
 والدافعية يف اجملال التعليمية أمهية،والتعلم هو عملية أساسية حتدث يف حياة الفرد
خاصة منها زايدة درجة االنتباه والنهوض مبستوى التعلم واألداء خصوصا لدى الطلبة أثناء
 األهداف املهمة ألي نظام تربوي لتجعل الطلبة الذين يقبلون، وابإلضافة.عملية تعلمهم
(Faraj, على األنشطة واملهمات التعليمية بنشاط حيوية وتزيد من اجلهد واملثابرة لديهم
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) ،2007وهلذا ميثل التعلم حمورا هاما يف حياة األفراد .ونالحظ من الدراسات العديدة أبن
الدا فعية هي أحد الشروط الالزمة واملهمة لكل جوانب احلياة الفرد مبا يف جانب التعلم
وتنميته.
واهتمامنا هبذا اجلانب يرجع إىل قضية الدافعية كعامل من العوامل الذي يستثري
انتباه املتعلم وفعاليته الذهنية أثناء عملية التعلم .وذكر ) (Huitt, 2001هناك نوعان من
( Munzir

الدافعية لتحقيق أفضل النتاجات والفعاليات التعليمية اليت اهتم هبا الرتبويني
 .)Yusuf,2018النوع األول هو الدوافع اخلارجية والنوع الثاين الدوافع الداخلية .ومثة عدد
الدراسات أجريت يف قضية دافعية التعلم لدى الطلبة ،مبا فيها الدراسات ل ( Junad
 )Abd Wahab, 2013و ) (Rahmah Hayati, 2020غري أن معظمها اعتمدت على
النظرايت الغربية .وذكر ذو الكفل أبن هذا االعتماد الشديد يؤدي إىل املشاكل العدة،
ومنها :قلة الوعي والفهم والبحوث والدراسات العلمية املتعلقة ابلدافعية من منظور اإلسالم
يف القضااي املعينة مثل الدوافع يف اجملال الرتبوي خصوصا يف قضية التعلم" (ذو الكفل
وآخرون .)2016،وكذلك ،وجود الدراسات احملددة للمجاالت املعينة ،فمن املفروض
أننا كاملسلمني يف عصران املتقدم ال نتحدد الدراسة للمجال املعني واحملدد فقط ،بل ال بد
علينا أن نتوسع الدراسات إىل كل جمالت احلياة مثل الرايضة ،والثقافة وهلم جرا (Al-
 ،)Hosani, 2015فإلسالم هو الدين الشامل والكامل يشمل كل جوانب ومراحل احلياة.
واملنظور اإلسالمي للدافعية خيتلف عن املنظور الغرب يف جانب معني .والفكرة
الرئيسية للدافعية يف املنظور اإلسالمي هي أن احلياة تشكل اختبارا للمسلم لتحقيق النجاح
من هللا يف الدارين ،من خالل عبادة هللا واتباع قوانينه وأوامره .ومن الواضح أن درجة أتثري
الدافع الديين على السلوك تتطلب أن تكون أرواح اإلنسان يف مستوى معني من اإلميان،
ومبا أن علم النفس الغرب ال يتضمن الروح كموضوع للدراسة (.)Al-Hosani, 2015
ودعم ( )Rahman & al-Buraiy, 1992 & ‘Ali, 2009على هذه الفكرة قائال:
"الدافعية من املنظور الغرب أو التقليدي ال تغطي الصورة الكاملة للدافع البشري ،وهناك
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جانب رئيسي مفقود فيها وهو اجلانب الروحي .وابختصار ،يعتقد اإلسالم بوجود الروح
البشرية وأتثريها يف الدافع اإلنساين ،أي هناك العالقة بينهما كما أبرز ) (‘Ali, 2009أن
الدافع املادي والدافع الروحي ليسا مستقلني ،وأهنما مرتابطان متكامالن بعضهما بعضا.
وكذلك مثة عوامل ينبغي علينا كاملسلم إعادة النظر فيها من أجل فهم الدافع اإلنساين من
املنظور اإلسالمي مثل العلم ،اإلميان ،اإلحسان ،الثواب والعقاب وغريها (Muhammad
) Sulaiman, Khaliq, Barra’ & Naail, 2014فجاءت هذه الدراسة احلالية لوضوح
األفكار والعالقة بني الدافعية واإلميان ،واإلحسان ،والثواب والعقاب والرجاء واخلوف
وغريها خصوصا يف عملية التعلم.
منهج البحث

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج التحليلي ابملدخل الكيفي عرب مجع
البياانت وحتليلها .واملشاركون هلذا البحث من طلبة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي .قد

استخدم نوع العينة الغرضية أو القصدية ) ،(Purposeful Samplingواختيارهم ابستخدام
طريقة كرة الثلج ) .(Snowball Techniqueومن أغراضها أنه يستهدف حتقيقه من خالل
البحث ويقوم اختيارها على أساس توفر صفات حمددة يف مفردات العينة تكون هي
الصفات اليت تتصف هبا مفردات اجملتمع حمل البحث .واملهم من خالل العينات القصدية
هو احلصول على فهم أعمق خلربة املشاركني يف موضوع الدراسة .والعدد أفراد املشاركني:
 3طالبات يف مرحلة املاجيسرت من قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم
اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي .ويبدو أن عدد أفراد املشار كني الكيفية غالبا
( Abu

قليال ،كما أن العدد غري اثبت؛ حيث ميكن أن يرتاوح ما بني  40-1أو أكثر
 .)Zinah, 2005إذن ،اكتفى البحث احلايل بثالث وتوقفت الباحثة عملية مجع البياانت
بعد أن وصلت إىل مرحلة تشبع البياانت بعد الطالبة األخرية ،وأداة البحث هي املقابلة.
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املبحث األول :تعريف دافعية التعلم وأنواعها

• املطلب األول :تعريف الدافعية لغة واصطالحا.

 الدافع لغة :املعجم العربية األساسية :دافع ج دوافع حافز وسبب ((ما الدافعإىل ارتكاب هذه اجلرمية؟)) .يف علم النفس هو ما حيمل على الفعل من غرائز
وميول ،فهو وجداين وال شعوري يف حني أن الباعث عقلي وشعوري.
 الدافعية اصطالحا:عرف ) (Sumarah Musa Al-‘Adiliy, 2008أبن الدافعية هي
"جمموعة الظروف الداخلية اليت حترك الفرد لسد نقص أو حاجة معينة سواء
كانت بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية ،ووظيفة الدافع هي إشباع حاجات الفرد
واحملافظة على توازنه وتكيفه يف بيئته اخلارجية والداخلية".
ومجع (" )Huitt, 2001الدافع يوصف أحياان احلاجة أو الرغبة أو
الباعث وهو حالة داخلية اليت تعمل على نشيط السلوك وإعطائه االجتاه ".وعرف
( )Hammula, 2004الدافعية هي "احتمال يف توجيه السلوك من خالل اآلليات
اليت حتكم العاطفة ،ويتمحور هذا االحتمال من خالل االحتياجات واألهداف"
)(Junad Abd Wahab, 2013

• املطلب الثاين :مفهوم دافعية التعلم
هي امليل للبحث عن نشاط تعليمي ذا معىن ،مع بذل أقصى طاقة
وعرف
لالستفادة منهّ .) (Ghubari & Abu Shuairah, 2010
)"(Hamdan, 2007وهي اجلهود والرغبات اليت يبذهلا الطالب لتحقيق
مستوى معني من النجاح وبلوغ األهداف التعليمية"(Arba’ Nasr,2016) .
• املطلب الثالث :أنواع دافعية التعلم.
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مثة عدة أنواع من الدافعية للتعلم ،وهناك نوعان من الدافعية اليت اهتم
هبا الرتبويني لتحقيق أفضل النتاجات التعليمية .النوع األول هو الدوافع
اخلارجية والنوع الثاين الدوافع الداخلية ،وهذه القسمة من الدافعية حسب
مصدر استثارهتا ) (Arba’ Nasr,2016ومها:
 )1الدافعية الداخلية كما وضح ) (Al-‘Uyasarah, 2011هي اليت "تكون
مصدرها املتعلم نفسه ،حيث يقبل الطالب على التعلم مدفوعا برغبة داخلية
حىت يرضى ذاته ويستمتع بعملية التعلم وكسب املعارف واملهارات اليت
عرف ) (Al-Mufarjiy, 2006الدافعية الداخلية
حيبها" .إضافة إىل ذلكّ ،
"فهي اليت يكون مصدرها املتعلم نفسه حيث يقدم على التعلم مدفوعا برغبة
داخلية إلرضاء ذاته وسعيا وراء الشعور مبتعة التعلم ،وكسبا للمعارف
واملهارات اليت حيبها ومييل إليها ملا هلا من أمهية ابلنسبة إليه لذا تعد الدافعية
الداخلية شرطا ضروراي للتعلم الذايت والتعلم مدى احلياة(Junad Abd ".
) Wahab, 2014على سبيل املثال ،شخص حيب القراءة على الرغم من أن
أحدا مل يشجعه ،فقد كان يبحث جبد عن الكتب لقراءهتا (Rahmah
)Hayati, 2020

 )2والدافعية اخلارجية تقوم على وسائل حفز أو تعزيز من مصدر خارجي
كالعالمات وعبارات التقدير واجلوائز املادية ونيل إعجاب الزمالء وتقديرهم
عرف
أو نيل رضا الوالدين وحنو ذلك (At-Tal, 2009) .وكذلك ّ

) (Huitt,2001الدوافع اخلارجية فيها يستمد الفرد قوة وطاقة ونشاطه من

عوامل خارجية ،كأن يهدف إىل طرق انطباع حسن لدى اآلخرين أو
احلصول على العالمات والتقديرات التعليمية أو املديح والقبول والثناء من

قبل الزمالء واملدرسني والوالدين.

)(Arba’ Nasr,2016
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• املطلب الرابع :وظيفة دافعية التعلم
الدافعية يف التعلم هلا وظائف عديدة منها:
أوال ،حترر الطاقة االنفعالية يف الفرد اليت تثري نشاطا معينا لديه كما جتعله
)(Arba’ Nasr,2016

يستجيب ملوقف معني ويهمل مواقف أخرى ،وجتعله يوجه نشاطه جهة حمددة حىت يشبع
حاجته ويزيل التوتر ويصل إىل هدفه ).(At-Tal, 2009
اثنيا ،الوظيفة الباعثة للدوافع حيث يشري مفهوم البواعث إىل أشياء تثري السلوك
وحتركه حنو غاية ما عندما ترتبط مع مثريات حمددة فالثواب أو التعزيز اإلجياب املتمثل
إبعطاء شيء مرضى والتعزيز السليب ابلعكس املتمثل إبهناء شيء غري مرضى مها نوعان
من أنواع البواعث ).(Mulhim, 2006
بناء على ما تقدم من وظائف الدوافع يف التعلم ترى الباحثة أن الدافعية تؤدي
إىل حصول الطالب على أداء جيد وحتصيل عايل عندما يكون مدفوعا حنوها إبجيابيه من
قبل املعلم والبيئة التعليمية.
• املطلب اخلامس :العوامل املؤثرة يف قوة دافعية التعلم.
تنقسم العوامل املؤثرة يف قوة الدافعية للتعلم إىل:

’(Arba

)Nasr,2016

أوال :عوامل تؤثر على عملية التعلم

تنقسم هذه العملية إىل عوامل فردية وراثية فطرية تلد مع والدة
الناس ويرثها األبناء والبنات من الوالدين ،وتشمل عوامل النضج،

والنمو ،والذكاء واملالمح اجلسدية وهلم جرا من العوامل.
اثنيا :عوامل تؤدى إىل حدوث تغيري يف سلوك اإلنسان
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ويشرتط على هذه العوامل أن تتصف ابالستمرارية .على سبيل
املثال اخلربة واملمارسة اليت يكتسبها الفرد من البيئة حوله واليت هلا الدور
الرئيسي يف تشكيل السلوك اإلنساين.
اثلثا :التفاعل مع البيئة

يقصد هبذا التفاعل هو يتشكل سلوك الفرد نتيجة أتثره ابلبيئة

حوله والذي يكون واضحا وقابال للقياس.
رابعا :العوامل الداخلية

واملثال على هذه العوامل هي املشاعر واألحاسيس،

واالنفعاالت ،واحلاجات املادية ،واملعنوية.
خامسا :املعلم

حيث حتقق العملية التعليمية أهدافها إذا متتع املعلم ابملهارة
العالية يف إاثرة الدافعية للطلبة حنو التعلم وزايدة حتصيلهم الدراسي

وحتقيق التفاعل االجتماعي املدرسي داخل املدرسة وخارجها.
ونالحظ أبن كل من هذه العوامل هلا دورا هاما ابلغا يف دافعية
املتعلم(Abdullah, 2012) .

املقدمة

املبحث الثاين :اجلوانب الدينية

إن التمسك الديين قد تؤثر على سلوك الفرد وتفكريه وعواطف
) ،2003وقد أشارت األحباث العديدة إىل دور الدافعية الدينية يف السياقات املهنية لـتحقيق

(Silberman,

األهداف والغاايت املختلفة . (Ahmad, (2015ولذلك ،تالحظ الباحثات أمهية إبراز
دور دين اإلسالم كإحدى الدوافع الطلبة يف التعلم بغية الفهم الصحيح حول هذه القضية.
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فدين اإلسالم هو الدين الذي حيث اإلنسان على طلب العلم ،كما أثبتت ذلك اآلايت
القرآنية واألحاديث النبوية الكثرية ،ومنها قوله تعاىل ...﴿ :يـرفَ ِع ه ه ِ
ين َآمنُوا ِمن ُك ْم
َْ
اَّللُ الذ َ
هِ
ين أُوتُوا الْعِلْ َم َد َر َجات( ﴾...اجملادلة ،)11:وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َوالذ َ
ِ
ِ
ض ُع
ك طَري ًقا يـَْبـتَغِي فِ ِيه علْ ًما سهل ه
من َسلَ َ
اَّلل لَه طَري ًقا إِ َىل اجلنةَ ،وإ هن املالئ َكةَ لَتَ َ
» ْ
ِ
ِ
ِ
أجنِحتَـها لِطالب الْعِلْ ِم ِر ً ِ
ومن ِيف
ضا مبَا يَ ْ
ْ ََ
من يف ال هس َموات ْ
صنَ ُعَ ،وإ هن الْعامل لَيَ ْستَـ ْغف ُر لَهُ ْ
حىت احلِيتا ُن ِيف ِ
األر ِ
املاء« ( al- Jami’ al- Sahih, Kitab al- Ilm, Bab Ma Jaa
ض ه
ْ
 .)fi Fadhl al- Fiqh a’la al- Ibadah, No. 2682فهذه اآلية القرآنية واحلديث
تتكون فيها وعد هللا العظيم لطالب العلم ،وهذا اجلزاء الذي ال مثيل له سيشعل روح
املؤمن ويضاعف جهوده يف طلب العلم .فإن املؤمن الذي يثق بوعده ويرغب فيه سيسعى
إىل طلب العلم ويبذل جهدا كبريا يف البحث عنه ،على الرغم من وجود التحدايت الكثرية
أثناء طريقه يف العلم ،ومن اجلوانب الدينية اليت تؤدي دورا ابرزا يف رفع دافعية تعلم الطلبة
على النحو اآليت:
اخلوف والرجاء

وفقا لـجوستياوان ) ،(Gustiawan, 2013فإن الدافع هو الشعور ابخلوف والرجاء
كدافع لالقرتاب من هللا ابختيار الطريق الصحيح .وعلى غرار نظرية الدافعية الغربية ،الثواب
والعقاب ،فإن مفهوم اخلوف والرجاء هو نفسه؛ أي الناس سوف يتجنبون األفعال السيئة
لتجنب العقوبة ،بينما سيحافظون على األعمال الصاحلة للحصول على املكافأة ،لكن
االختالف بني الثواب والعقاب ،واخلوف والرجاء هو الشعور ابخلوف والرجاء يف الثواب
ال يكون إال لل وحده ).(Khair, Ahmad & Hamid, 2016
وأكرب دافع وراء كل عمل يقوم به املسلم هو لنيل على رضا هللا تعاىل السميع
البصري الذي يعلم ما يف الصدور ،ومنع غضبه ،فهذا االعتقاد جيعل املسلم أكثر حذر يف
كل أعماله ،ويدفعه لفعل اخلريات واجتناب املعاصي خوفا من سخط هللا تعاىل

دافعية التعلم يف ضوء اإلسالم

10

( .)Maqsood, 1995وقال السعدي إن اخلوف من لوازم اإلميان ،كلما يزيد إميان العبد،
يزيد خوفه من هللا تعاىل ،وهذا اخلوف هو اخلوف احملمود الذي يقي املؤمن من املعاصي
ِِ
ِ
ني﴾
وه ْم َو َخافُون إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
) ،(Nasir, Ma’la, 2002كما قال هللا تعاىل﴿ :فَ َال َختَافُ ُ
(آل عمران .(175 :وجيب ملن يرجوا رمحة هللا أن يقوم ابألعمال الصاحلة ،وإال سيكون
ِ هِ
آمنُوا
ين َ
متنيا ،وغرورا ) ،(Nasir, Ma’la, 2002كما يف قوله تعاىل هللا تعاىل﴿ :إ هن الذ َ
هِ
اَّللِ أُولَئِك يـرجو َن ر ْمحةَ هِ
اَّلل َغ ُف ِ
يم﴾ (البقرة:
اه ُدوا ِيف َسبِ ِيل ه
َ َْ ُ َ َ
اج ُروا َو َج َ
اَّلل َو هُ ٌ
ين َه َ
ور َرح ٌ
َوالذ َ
.)218

فطالب العلم الذي له إميان يف قلبه سيسعى إىل أداء مسؤوليته كطالب العلم
ويتحلى أبخالق كرمية ،وهذه األعمال احلسنة ليست من أجل احلصول على املدح من
﴿وَم ْن يُ ِط ِع ه
اَّللَ
الناس ،بل من أجل رضا هللا تعاىل وجنته النعيم ،كما قال هللا تعاىلَ ،
ِ
ورسولَه ي ْد ِخلْه جنهات َجت ِري ِمن َحتتِها ْاأل َْهنَار خالِ ِد ِ
ِ
يمَ .وَم ْن يـَ ْع ِ
ص
ين ف َيها َوذَل َ
ْ ْ َْ
ََ ُ ُ ُ ُ َ
ُ َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ِ ِ
ِ
ني﴾ (النساء.)13-14 :
ه
اب ُم ِه ٌ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويـَتَـ َع هد ُح ُد َ
ودهُ يُ ْدخلْهُ َان ًرا َخال ًدا ف َيها َولَهُ َع َذ ٌ
وتوصلت نتيجة املقابلة إىل أن الرجاء مهم يف حياة الطلبة ،وتشعل رغبتهم يف التعلم ،ومن
الكالم اليت تدل على ذلك هي:
“...saya mengharapkan Allah akan membalas apa yang saya buat dalam
)طbelajar, jadi benda ni buat saya terus semangat untuk belajar...” (3

"...أمتىن أن جيازى هللا ما أقوم به يف التعلم ،ولذلك أنه جيعلين متحمسة للتعلم"...
“…bila kita percaya hanya Allah yang mampu tolong kita, bila kita
percaya tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah,
dekat situ kita banyak letakkan sepenuh pengharapan kita, kita letakkan
)طsepenuh kepercayaan kepada dia…” (2

"...عندما نؤمن أبن هللا وحده هو القادر على مساعدتنا ،وال قوة إال بعون هللا ،فنضع
رجاءان وثقتنا بكامله فيه"...

فائزة بنت جماهر ،رمحة بنت احلاج عثمان ،سييت نور العفيفة بنت فوزي ،سييت أديبة بنت عزيز
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واخلوف من سخط هللا وعذابه دفعت ط 2إىل التعلم جبد واجتهاد وابتعاد أنفسها من
الصفات املذمومة مثل الكسل ،ومن كالمها:
“… selagi kita ada kekuatan untuk bekerja, untuk kerah tenaga untuk
gerak, untuk belajar, berusahalah, maksudnya, buatlah kerja, sebab Allah
)طtak suka orang mukmin, orang Islam bermalas- malasan…” (2

"...طاملا تكون لدينا القوة على العمل والدراسة ،فعلينا القيام بذلك ،ألن هللا ال حيب
املؤمنني واملسلمني املتكاسلني"...
واخلوف من عذابه الشديد يشجع الطلبة على التأكد من صحة املعرفة والبحث عن
حقيقتها ،ومن األقوال اليت تشري إىل ذلك هي:
"…bila kita bila datangkan dengan ancaman-ancaman ni kita akan mudah
rasa takut la, that’s why kita nak cari kebenaran, that’s why perlu apa-apa
benda nak, even dalam belajar kan dalam buat research kan, kita nak
)طpastikan benda tu betul…” (1

"...عندما تصل إلينا التهديدات ،نشعر ابخلوف عنها ،وهلذا السبب نريد اكتشاف احلقيقة
والتأكد من صحة الشيء ،حىت إجراء البحوث أثناء الدراسة"...
اإلميان
وقال عالونة إن الدافع األساسي يف اإلسالم هو اإلميان ،مبا يف ذلك اإلميان ابلل،
ومالئكته ،ورسله ،وكتبه ،ويوم القيامة ،والقضاء والقدر .فهذا االعتقاد مييز املؤمن عن غري
املؤمن ،وهو الدافع األساسي املؤمن ( ،)Alawneh, 1999فإذا يكون يف قلبه اإلميان،
سيظهر ذلك من خالل أعماله .فاإلميان هو تصديق القلب ،وقول ابللسان ،والعمل
ابجلوارح ( ،)al-Abbas, 1995فلم يكتمل إميان الشخص بدون هذه الثالثة معا .وقال
( )Qardhawi, 1973إن اإلميان ليس جمرد عمل لساين وال عمل بدين ،بل هو عمل
نفسي يبلغ أغوار نفس اإلنسان ،وحييط جبوانبها ،كلها من إدراك ،وإرادة ،ووجدان .ففي
حياة طالب العلم ،تع ّد اإلميان من أهم األشياء الذي سيساعده يف مواجهة الضغطات
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والتحدايت الكثرية واملتعددة ،فاإلنسان الذي لديه اإلميان سيلجأ إىل خالقه العظيم،
ويتطلب منه املساعدة يف مواجهة هذه الصعوابت ،ويكون دافعا له يف مواصلة طريقه يف
طلب العلم مهما عظمت املشاكل ،ومنعه من االستسالم واختيار الطريق اخلطأ حلروب
من هذه املشاكل ،كاالنتحار ،ألنه يتمسك بقوله تعاىل﴿ ،قُل اي عِب ِاد ه ِ
َسَرفُوا
ين أ ْ
ي الذ َ
ْ َ َ َ
اَّللِ( ﴾...الزمر .)53:وأكدت طالبة  3 ،2 ،1على أمهية
َعلَ ٰى أَن ُف ِس ِه ْم َال تَـ ْقنَطُوا ِمن هر ْمحَِة ه

اإلميان كأحد الدوافع الذي تشجعهم على مواصلة دراستهم ،ومن وجهة نظر طالبة ،1
الدافع األساسي اليت أاثرت رغبتها يف طلب العلم هو أهنا تؤمن أبن هللا خلق اإلنسان
كخليفة يف األرض ،فال بد عليها أن تؤديها عن طريق الدراسة حىت تستطيع أن تصلح
نفسها وأن تصبح العابدة واخلليفة الصاحلة ،ومن كالمها:
“…saya belajar sebab saya nk fulfill saya punya emm peranan dan kenapa
Allah swt jadikan kita as manusia ni untuk menjadi seorang hamba yang
”…lebih baik dan jugak untuk menjadi seorang khalifah yang lebih baik

)ط(1
"...تعلمت لكي أستطيع أن أؤدي دوري كخليفة وعابدة هللا الصاحلة ألنه هو الغرض
األساسي من خلق اإلنسان"...
وتثق طالبة  2أبن اإلميان ابلل ال بد من أن يكون على اليقني ،ومن أجل ذلك ينبغي
ونصت من قوهلا:
عليها أن تتعلمّ ،

"…bagi saya bila saya nak percaya pun untuk beriman pun saya akan
)طbelajar lah dulu…” (3

"...ابلنسبة يل ،عندما أريد أن أؤمن بكل يقني ،سوف أتعلم أوالً"...
وترى طالبة  2و 3أبن اإلميان ابلل مهم يف مساعدة الطلبة يف اخلروج من خيبة األمل أثناء
التعلم وتعزيز روح التعلم لديهم ،ومن قوهلن:
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“…kalau takdenya tawakkal takdenya bergantung harap kepada Allah
disitu akan banyak benda yang bermasalah dan barangkali boleh
)طmenyebabkan berputus asa dan berhenti belajar begitu sahaja…” (1

"...إذا مل يكن هناك التوّكل على هللا والثقة به ،فسيكون هناك اإلشكالية الكثرية اليت قد
تسبب اليأس والوقوف عن الدراسة بسهولة"...

“… ada masa-masa kita kecundang kan dalam belajar ada masa motivasi
kita hilang jadi saya menggunakan faktor agama dan keimanan juga untuk
)طmenguatkan balik semangat…” (3

" ...هناك أوقات عندما نشعر ابإلحباط يف التعلم ،ونفقد فيها الدافعية ،فاستخدمت
عوامل الدين واإلميان إلحياء روح التعلم يف تلك احلاالت"...
“kadang-kadang bila saya ada overthinking ke apa ke, kadang-kadang kita
akan rasa kosong... jadi semuanya kita berbalik pada Allah, bergantung,
)طberharap kekuatan dan daya semua pada Allah...” (2

كثريا ،نشعر ابلفراغ ،ولذلك نلجأ إىل هللا ونعتمد عليه ،ونطلب
"ً ...
أحياان عندما أفكر ً
القوة كلها منه"...
العبادة

العبادة هي االنقياد واخلضوع لل تعاىل مع التقرب إليه وما شرع من حمبته ،وعرف

ابن تيمية العبادة أبهنا اسم جامع لكل ما حيبه هللا تعاىل ويرضاه من األقوال واألفعال سواء
كان القول أو الفعل ظاهرا أم ابطنا ( .)2021 ،Abu Khalifالعبادة هي اهلدف األساسي
للخلق البشر كما قوله تعاىل﴿ :وما خلَ ْق ِ
اإلنس إِهال لِيـعب ُد ِ
ون﴾ (الذارايت،)56 :
ََ َ ُ
ت ا ْجل هن َو ِْ َ َ ْ ُ
هذه الغاية اليت خلق هللا اجلن واإلنس هلا وبعث مجيع الرسل يدعون إليها ،وهي عبادته
املتضمنة ملعرفته وحمبته ،واإلانبة إليه واإلقبال عليه ،وإلعراض عما سواه ،وذلك يتضمن
معرفة هللا تعاىل ،فإن متام العبادة متوقف على املعرفة ابلل ،بل كلما ازداد العبد معرفة لربه،
كانت عبادته أكمل فهذا الذي خلق هللا املكلفني ألجله ،فما خلقهم حلاجة منه إليهم
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( .)al-Sa’di, 2002والعبادة تتضمن كمال احلب وهنايته ،وكمال الذل وهنايته ،فاحملبوب
الذي ال يعظم ،وال يذل له ،ال يكون معبودا ،واملعظم الذي ال حيب ال يكون معبودا.
وشروط قبول العبادة شرطان؛ األول هو اإلخالص ،واآلخر هو املوافقة للشرع.
ومن التعريف السابق للعبادة فهو ال ميكن أن خيرج شيء من نشاطات اإلنسان وأعماله
سواء أكان ذلك يف العبادات احملضة أو يف املعامالت املشروعة أو يف العادات اليت طبع
اإلنسان على فعلها من دائرة العبادة .لذلك ،الدين كله داخل يف العبادة ،والدين منهج
هللا ،جاء ليسع احلياة كلها ،وينظم مجيع أمورها من أدب األكل والشرب وقضاء احلاجة
إىل بناء الدولة ،وسياسة املال ،وشؤون املعامالت والعقوابت ،وأصول العالقات الدولية يف
السلم واحلرب ( .)al-Solabi, 2019حقيقة ،مجيع األنشطة اليت يقوم هبا املسلمون تعترب
عبادة .فالعبادة تستطيع أن تساعد الطلبة يف تعزيز دافعية التعلم من خالل الوعي عن
املسؤولية والواجبات حنو دينه وخالقه ،وأن الغاية من خلقه هو البتغاء مرضات هللا ورمحته
للحصول على السعادة احلقيقية يف دار اآلخرة.
فالعبادة يف ضوء اإلسالم تكون عامال من عوامل اليت تؤثر على دافعية التعلم
لدى طلبة العلم ألن التعلم وطلب العلم عبادة وفريضة وجهاد ،ولقد ربط هللا بني العلم
ِ
ِ
اَّلل ۗ و ه ِ
يم﴾ (البقرة ،)282 :وأكد
﴿واتهـ ُقوا ه
اَّللُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
اَّللَ ۖ َويـُ َعلّ ُم ُك ُم هُ َ
والتقوى فقالَ :
رسول هللا على ذلك فقال« :طلب العلم فريضة على كل مسلم» ( Ibn Majah,
Muhammad bin Yazid, al-Sunan, Abwab al-Sunnah, Bab Fadhl al-

 .)U’lama’ wa al-Hath ‘ala Tolabi al-‘Ilm, No. 224وأن لطالب العلم ثوااب يف
الدنيا وثوااب يف اآلخرة ،فإن مما يلحق املسلم بعد موته علم ينتفع منه ،مصداقا لقول رسول
هللا« :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث» منها «علم ينتفع به» ( al-Naisaburi,
Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Wasiyyah, Bab Ma

 .)Yalhaqu al-Insan mina al-Thawab ba’da Wafatihi, No. 1631فمن اآلية
واألحاديث املذكورة ،عرفنا أبن العلم والتعلم من املسائل اليت جيب على املسلم أدائها وهلا
مكانة مهمة يف اإلسالم .لذلك ،ترى الباحثات أبن دافعية التعلم تتأثر ابلعبادة من منظور

فائزة بنت جماهر ،رمحة بنت احلاج عثمان ،سييت نور العفيفة بنت فوزي ،سييت أديبة بنت عزيز
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اإلسالم ،فدافعية التعلم لدى طلبة العلم ميكن أن يعتمد على هذا العامل ألن له أتثري كبري
ومهم يف حياة املسلم .فطالب املسلم فدافعية التعلم لديهم تكون أحسن وأفضل من غريه
ألنه على وعي عن واجباته ومسؤولياته كاملسلم ،فكلما يواجه أي الصعوابت أو املشكالت
أو الضغوطات يف التعلم فهو سريجع إىل هللا تعاىل للحصول على املساعدة والقوة منه يف
مواجهة هذه التحدايت أو املعوقات ومعاجلتها .وظهرت نتيجة املقالة أن العبادة تعزز
دافعيتهم للتعلم ألن التعلم وطلب العلم يعترب عبادة ،فالعبادة لل سيجزى ،وهذا اجلزاء
يشجعهم يف حتسني جودة التعلم لديهم .ومن انحية أخرى ،العبادة أيضا تفيد الطلبة يف
حتسني إنتاجيتهم يوميا ،وهي وسيلة من وسائل لتعزيز دافعية التعلم لدى الطلبة وللحصول
على اطمئنان القلب واألمن النفسي ،ومن كالمهم:
“…proses menuntut ilmu kan, jadi benda tu pun akan diganjari selagi
)طmana niat kita betul kan…” (1

"...عملية طلب العلم هو شيء سيجزى طاملا أن نيتنا نية صاحلة( "...ط)1
“…dia lagi push diri aku untuk macam ...oo... hari ini aku nak jadi more
produktif. Kalau tak tinggal mengaji…kita tak tinggal solat apa semua,
dia lagi mendekatkan aku pada Allah, bila dekatkan aku pada Allah...hati
)طkita yang kosong macam terisi balik…” (2

" ...العبادة تكون عامال دافعا يل ألن أكون أكثر إنتاجية .وهي تقربين إىل هللا ،فعندما
تقربين العبادة إىل هللا ،فإنه متأل الفراغ يف قلوبنا( "...ط)2
“…menguatkan balik semangat saya dengan dengan beristighfar
membuat ibadah lebih yang lain macam solat hajat solat-solat tambahan
)طdan perelokkan solat harian saya…” (3

"...العبادة تقوي محاسيت ودافعييت ابستغفار والقيام ابلعبادات األخرى مثل أداء صلوات
نوافل ،وحتسني الصلوات الفرضية( "...ط)3
التقوى
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التقوى هي اجتناب ما هنى هللا عنه ويدخل فيه أداء ما فرضه هللا على املسلم من
الطاعات والواجبات ،وما هنى عنه من فعل احملرمات واالبتعاد عنها خوف الوقوع فيها
( .)‘Awad, 2009, p.12والتزام تقوى هللا معوان على الكماالت يف التصريفات الدينية
والدنيوية على حد سواء ( .)Ibrahim, 1990فاإلميان تؤدي دورا هاما يف حياة املسلمني
وكذلك هي تعمل دافعية يف حياة طلبة العلم يف ارتفاع دافعية التعلم وتعزيزها.
ومن أجود ما ورد يف تعريف التقوى ما قاله التابعي طلق بن حبيب ،فإنه قال:
"التقوى أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ،ترجو ثواب هللا ،وأن جتتنب معصية هللا
على نور من هللا ختاف عقاب هللا" .فالتقوى هلا جناحان؛ األول :فعل الطاعات ،والثاين:
اجتناب معصية هللا ،وكالمها صادر عن نور هللا ويريد ابلنور الدليل الذي أمر ابلطاعة،
وهنى عن املعصية ،واملتقي يفعل ما فعله يريد ثواب هللا عز وجل ،ويرتك ما هني عنه يريد
النجاة من عذاب هللا .ومن التعريفات اجلميلة للتقوى اليت ذكرها بعض املتأخرين" :التقوى
هي اخلوف من اجلليل ،والعمل ابلتنزيل ،والقناعة ابلقليل ،واالستعداد ليوم الرحيل" (al-
.)Ashqar, 2011
وليس املقصود من العبادة تلك األعمال فقط ،وإمنا املقصود األعظم هو حتقيق
التقوى ،وما حيصل يف القلب ويقوم به من معاين العبودية واخلضوع واالنقياد ألمر هللا
ِ
اَّللِ فَإِ ههنَا ِمن تَـ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب﴾ (احلج:
ك َوَم ْن يـُ َع ِظّ ْم َش َعائَِر ه
وتعظيم شعائره ،ويقول هللاٰ ﴿ :ذَل َ
ْ َ

 ،)32ويقول النيب ﷺ يف صحيح مسلم« :إن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل ألوانكم،
ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم» ( al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj, Sahih
Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, Bab Tahrim Zulm alMuslim wa Khazlihi wa Ihtiqarihi wa Damihi wa ‘Irdihi wa Malihi, No.

 .) 2564cوينبغي للعبد أن أمر ابلتقوى أن حيفزه ذلك إىل االندفاع إىل العمل بطاعة هللا
وترك معصيته ،وهذا منهج قرآين واضح املعامل ،فالقرآن أمر بتقوى هللا ،مث هنى عما بقي
من الراب ،ويف آية أخرى هنى عن أكل الراب أضعافا مضاعفة مث أمر بتقوى هللا عز وجل
هِ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَِق َي ِم َن
آمنُوا اتهـ ُقوا ه
ين َ
( )al-Ashqar, 2011كما قوله تعاىلَ :
﴿اي أَيـُّ َها الذ َ
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17

هِ
ِِ
ين َآمنُوا َال َأتْ ُكلُوا ِّ
ِّ
الرَاب
الرَاب إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
ني﴾ (البقرة ،)278 :ويف قولهَ :
﴿اي أَيـُّ َها الذ َ
اَّللَ لَ َعله ُك ْم تـُ ْفلِ ُحو َن﴾ (آل عمران ،)130 :وهنى عن التعاون على
اع َفةً ۖ َواتهـ ُقوا ه
أْ
َض َعافًا ُّم َ
ضَ
اإلمث والعدوان وأمر بتقوى هللا فقال﴿ :وَال تَـ َعاونُوا َعلَى ِْ
اَّللَ﴾ (املائدة:
اإل ِْمث َوالْعُ ْد َو ِان ۚ َواتهـ ُقوا ه
َ َ
﴿اي أَيـُّ َها
 ،)2وأمران هللا أن نقول القول السديد ،وأمران قبل ذلك ابلتقوى ،فقال سبحانهَ :
هِ
يدا﴾ (األحزاب.)70 :
ين َآمنُوا اتهـ ُقوا ه
اَّللَ َوقُولُوا قَـ ْوًال َس ِد ً
الذ َ

وقال احلساين ( )al-Hosani, 2015أبن تقوى هللا يكون دافعية لتشجيع املسلم
يف أداء أوامر هللا واجتناب عن نواهيه .لذلك ،نستطيع أن نطبق هذه النظرية يف دافعية
التعلم  ،فالتقوى ميكن أن يساعد الطلبة يف ارتفاع دافعيتهم للتعلم وليقوم بعملية التعلم
جبميع صفات حممودة مثل اجلد واالجتهاد يف التعلم وحسن إدارة الوقت والرتكيز أثناء
التعلم وغريها ،وابتعاد عن مجيع أعمال سيئات يف التعلم مثل الغشية والكسل وعدم
االجتهاد يف التعلم وما إىل ذلك .فالتقوى يؤثر على دافعية التعلم من خالل تشجيع الطلبة
ألداء بعملية التعلم جبد واجتهاد البتغاء مرضات هللا وابتعاد عن أعمال سيئات فيه خوفا
من عقاب هللا وعذابه .وقد ظهر يف نتائج املقابالت أن التقوى يؤثر يف دافعية التعلم لدى
الطلبة من خالل تشجيعهم يف حتسني جودة العمل وهم سيجتهدون يف التعلم وإكمال
الواجبات الدراسية أبحسن قدرهتم للحصول على رضا هللا .وإضافة إىل ذلك ،التقوى
أيضا يساعد على تنمية جهود الطلبة يف عملية التعلم مما تؤدي إىل التوطيد على الدافعية
للتعلم لديهم ،ومن كالمهم:
“…motivasi aku lebih tinggi untuk aku dari segi nak siapkan kualiti kerja
)طtu…” (2

" ...التقوى تؤدي إىل االرتفاع يف دافعيت إلكمال األعمال والواجبات جبودة أفضل
وأحسن( "...ط)2
“…taqwa nilah benda tu buat saya nak belajar untuk berhati-hati dalam
)طnak buat apa yang saya lakukan…” (3
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" ...التقوى تؤدي إىل رغبيت يف التعلم ألكون أكثر حذرا يف أي أعمال أو أفعال أريد أن
أقوم هبا( "...ط)3
اإلحسان

لفظ "اإلحسان" يدل على معاين ثالثة ورد هبا القرآن ووردت هبا السنة:

()Yaseen, 2018
 .1اإلحسان أبن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
 .2اإلحسان إىل الناس مثل الوالدين واألقربني واليتامى واملساكني واملسلمني
وسائر اخللق أمجعني.
 .3إحسان العمل وإتقانه وإصالحه سواء العمل العبادي أو العادي أو
املعاماليت.
ويف حديث جربيل عليه السالم« :فأخربين عن اإلحسان .قال :أن تعبد هللا
كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك» ( al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih

 al-Bukhari, Kitab al-Tafsir, Babقوله﴿ :إِ هن ه ِ ِ
اع ِة﴾،)No. 4777 ،
اَّللَ عْن َدهُ ع ْل ُم ال هس َ
اإلحسان هو بذل اخلري واإلحسان يف حق اخلالق ،أبن تبين عبادتك على اإلخالص لل
تعاىل واملتابعة لرسول هللا ﷺ ،وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن .وأما اإلحسان
للخلق ،فهو بذل اخلري هلم من مال أو جاه أو غري ذلك .وعبادة لل ال تتحقق إال أبمرين
ومها اإلخالص لل واملتابعة لرسول هللا ﷺ ،أي عبادة اإلنسان ربه سبحانه كأنه يراه .عبادة
طلب وشوق ،وعبادة الطلب والشوق جيد اإلنسان من نفسه حااث عليها ألنه يطلب هذا
الذي حيبه ،فهو يعبده كأنه يراه ،فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعاىل .مث يعبد
هللا على وجه اخلوف وال ختالفه ألنك إن خالفته فإنه يراك ،فتعبده عبادة خائف منه،
هارب من عذابه وعقابه ،وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدىن من الدرج األوىل .فصار
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لإلحسان مرتبتان ومها مرتبة الطلب ومرتبة اهلرب .فمرتبة الطلب هو أن تعبد هللا كأنك
تراه ،وأما مرتبة اهلرب فهي تعين أن تعبد هللا وهو يراك عز وجل فاحذروه ،كما قال عز
وجلَ ﴿ :و حُيَ ِّذ حرحك حم ه
سهح﴾ (آل عمران ،)30 :وهبذا نعرف أن اجلملتني متباينتان
اَّللح نَ ْف َ
واألكمل األول ،وهلذا جعل النيب ﷺ الثاين يف مرتبة اثنية متأخرة ( Al-‘Uthaimin,
.)2004
جمموع هذه الدالالت يعطينا مواصفات املؤمن الصاحل يف نفسه وخلقه وتعامله
مع اجملتمع ،يعطينا الوصف املرغوب لعالقات العبد بربه وابلناس وابألشياء .عالقته بربه
تكون إحسانية إن حافظ على ذكره ال يفرت عن مراقبته وخشيته ورجائه ودعائه ومناجاته.
هبذا اإلحسان يف عبادة ربه يطيب قلبه وجتمل أخالقه وتصلح نواايه وأفعاله ،فيكون للخلق
رمحة يعم نفعه العامل األقرب فاألقرب .ونفعه للمجتمع وللناس كافة ال يتوقف على حسن
النية ومجال القصد واإلسراع إىل الفعل فقط ،بل يتوقف أيضا ،وابملكانة املؤكدة على خربته
ومهارته وقدرته على إتقان ما هو موكول إليه من أعمال (.)Yaseen, 2018
اإلحسان يعلم املسلم أن اإلخالص يف العبادة ركن أساس ،وهو ضروري ومطلوب
يف إقامة شرائع هللا تعاىل ،وألنه معيار للدين القيم ،وإن النية اخلالصة لل تعاىل مطلوبة يف
مجيع األعمال واملعامالت .لذلك اإلحسان سيساعد الطلبة يف حتسني دافعيتهم للتعلم من
خالل حتسني النية يف التعلم لل تعاىل ألن علم اإلنسان حمدود وانقص ،وعلم هللا بال
حدود ،فال علم إال لل ،وال تعلم إال إبخالص النية لل ،وال دعوة بذلك العلم إال إبخالص
النية لل .وإضافة إىل ذلك ،اإلحسان يفيد الطلبة يف معرفة قيمة العلم وأنه هدية هتدي إىل
النفس .ولقد اهتم اإلسالم ابلعلم ،وكان أول الوحي نزوال إىل رسول هللا ﷺ األمر ابلقراءة،
ك اله ِذي َخلَ َق )َ (1خلَ َق
والقراءة وسيلة من وسائل التعليم ،كما قوله تعاىل﴿ :اقْـَرأْ ِاب ْس ِم َربِّ َ
ه ِ
ِ
هِ ه ِ ِ
نسا َن َما َملْ يـَ ْعلَ ْم
نسا َن ِم ْن َعلَق ) (2اقْـَرأْ َوَربُّ َ
ك ْاألَ ْكَرُم ) (3الذي َعل َم ابلْ َقلَم )َ (4عل َم ْاإل َ
ْاإل َ

(( ﴾)5العلق .) 1-5 :فالعلم أعظم نعم هللا تعاىل على عباده ،وهو حياة القلوب من
اجلهل ،ومصابيح األبصار من الظلم ،وبه يبلغ العبد منازل األخبار والدرجات العليا يف
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الدنيا واآلخرة ،وهو مرياث النيب ﷺ الذي تركه ،فإنه ﷺ ما خلف ماال وال متاعا ،وإمنا
خلف العلم واحلكمة ( .)Yusuf, 2004فاإلحسان يعلم الطلبة قيمة العلم ،فيبذل جهده
يف طلب العلم والتعلم سواء أكانت علوما دينية أم علوما دنيوية .مث ،يسهم اإلحسان يف
تنمية روح املسؤولية لدى الطلبة ،فالشعور ابملسؤولية واإلحسان يؤثر على دافعية التعلم
من خالل تشجيع الطلبة لالجتهاد يف التعلم ألنه من مسؤوليته وواجباته كاملسلم الصاحل.
وظهر من التحليل أن اإلحسان مينع الطالب عن املعاصي واألفعال السيئات ،وكذلك
يشجعه ليجتهد يف التعلم والدراسة اجتهادا ألن هللا يراه كل ما فعله .وإضافة إىل ذلك،
اإلحسان أيضا هو سبب من أسباب انشراح الصدر ،فالطالب يستطيع أن يقوم بعملية
التعلم بشكل أفضل وأحسن وهو على اطمئنان دائم ،وهو وسيلة إلزالة ما يف نفوس الطلبة
من الكدر والضغط والكسل وما إىل ذلك ،ومن كالمهم:
“...bila kita merasakan Allah melihat kita, pasti kita ingin buat yang
)طterbaik…” (1

"...عندما نشعر أن هللا يراان ،فبالتأكيد نريد أن نبذل قصارى جهدان( "...ط)1
“…Allah sentiasa memerhatikan Allah nampak apa yang saya buat jadi
saya mengharapkan Allah akan membalas apa yang saya buat lah dalam
)طbelajar, jadi benda ni buat saya terus semangat untuk belajar...” (2

"...هللا دائما يراقبنا وهو يرى كل ما أفعله ،لذلك أمتىن أنه سيجزي كل ما أفعله يف التعلم،
وهذا جيعلين متحمسا للتعلم( "...ط)2
“…bila tiba- tiba terdatang rasa ihsan tu, kita akan
...ishh...macam...ehh...aku tak boleh jadi ni, aku macam...walaupun kita
berjanji dengan diri sendiri… tapi dalam masa yang sama kita berjanji
juga dengan Allah, kita nak konsisten, kita nak berubah, kita nak buat
kerja, Allah tahu, Allah nampak. Kadang- kadang benda tu suntik
)طsemangat aku...” (3

"...اإلحسان حيسن محاسيت والدافعية للتعلم من حيث إنه جيعلنا أكثر انضباطا يف فعل
أي عمل( "...ط)3
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املبحث الثالث :النتائج والتوصيات

ومن خالل البحث توصلت الباحثات إىل النتائج اآلتية:

النتائج العامة

 )1اهتم دين اإلسالم ابلعناصر الدينية مبا فيها اإلميان ،والتقوى ،واإلحسان،
والعبادة ،واخلوف والرجاء يف حياة الطلبة وجيعلها إحدى دافعية التعلم اهلامة.
 )2العناصر الدينية مهمة يف حياة املسلم وتعد من الدافعية التعلم املهمة للوصول إىل
األهداف التعليمية املرجوة وحتقيق النجاح.
 )3التمسك الديين القوي يؤدي دورا هاما يف ازدايد مدى حتمل طالب العلم على
مشاكل أثناء التعلم والتغلب عليها بسبب واثقه بوعد هللا سبحانه وتعاىل.
 )4العناصر الدينية قد تسهم يف تقليل احتمالية حدوث املشاكل واجلرائم املتعلقة
بطالب العلم ألهنا تدافعه عن فعل املعاصي خوفا من عذاب هللا.

النتائج اخلاصة

 )1يؤدي اإلميان دورا ابرزا يف تشجيع الطلبة على بذل كل جهدهم يف التعلم،
وابتعادهم عن الشعور ابإلحباط.
 )2تربز أمهية الشعور ابخلوف يف إنشاء الطلبة املتمسكني ابألمانة العلمية،
واملتحمسني يف البحث عن احلق يف املعرفة.
 )3الشعور ابلرجاء يف اإلسالم مهم يف حياة الطلبة ألنه يساعدهم يف تشعيل روح
التعليم لديهم والغرس الثقة بقدرة هللا على حل مشكالهتم أثناء الدراسة.
 )4تؤدي العبادة التأثري اإلجياب يف دافعية التعلم من حيث حتسني جودة التعلم لدى
الطلبة ألن التعلم ابلنية اخلالصة لل يعترب عبادة وهو سيجزى ،فهذا اجلزاء يعزز
دافعية التعلم لديهم.
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 )5تقوى هللا يؤدي إىل التيسري يف أمور الطلبة وتسهيلها وتفريج مهومهم وكرابهتم وهو
يعزز دافعية تعلم لديهم يف مواجهة الضغوطات واملعوقات يف الدراسة.
 )6حيث اإلحسان االلتزام ابلوقت واالنضباط الذايت يف نفوس الطلبة لكي يستطيع
أن يقوم بعملية التعلم بشكل أفضل وأحسن ،واالجتهاد فيها اجتهادا.
التوصيات

تود الباحثات وضع عدد من التوصيات اليت ميكن االستفادة منها ،والتوصيات هي:

 )1ينبغي على املعلم إغراس اجلوانب الروحية يف نفوس الطلبة من خالل عملية التعلم
والتعليم.
 )2على الطلبة اإلكثار من األعمال اليت تساعد على تعزيز اجلوانب الروحية فيهم.
 )3القيام ابلدراسة املشبهة اليت تبحث يف دور اجلوانب الروحية األخرى املؤثرة على
دافعية التعلم.
اخلامتة

هذا البحث حياول اإلسهام يف جمال التعلم من حيث اكتشاف الدافعية للتعلم
من منظور اإلسالم والتعرف عليها ،ومعرفة أتثري اجلوانب الروحية يف دافعية التعلم لدى

الطلبة .وترجو الباحثات أن ينتفع به عمليا يف املدارس واجلامعات حيث إن هذه الدافعية
هلا أتثري على رغبات الطلبة يف التعلم ،وأن اجلوانب الروحية؛ اخلوف واجلاء ،واإلميان،
والعبادة ،والتقوى ،واإلحسان تؤدي دورا هاما يف تعزيز دافعيتهم يف عملية التعلم وحتسينها،
ويف الوقت نفسه تساعدهم يف االبتعاد عن األمور املخالفة للتعاليم اإلسالمية أثناء الدراسة.
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