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Abstract 

The study aimed to identify the motivation towards the learning electronic subjects and its 

relationship to the academic Achievement Among Students of Kalar Technical Institute. The 

researcher used the descriptive analytical method, and a questionnaire as a tool for the study, which 

consisted of (23) items, and applied to a sample of (84) students from electricity department at the 

Technical Institute of Kalar in academic year(2016/2017) followed by the confirmation of the validity 

and reliability. After the collecting of data analysis by researcher used(SPSS), the study found :the 

motivation of students sample to learn the electronic subjects was positively moderate, and no 

statistically significant difference in the level(α =0.05) between the motivation of study sample 

members about learning electronic subjects due to the effect of the gender of the students in favor of 

female students, as well as found positive correlation between the motivation of students' relationship 

and academic achievement(practical and theoretical subjects of electronic). 

In the light of the findings, the study found a related number of recommendations and suggestions. 
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ه�ف, ال�راسة إلى ال�ع�ف على ال�افع�ة ن�& ال�عل# ل"ادة االل���ون�� وعالق�ها �ال����ل ال�راسي، وال�ف ع� الف�وق ب�� 

) فق�ة، و6Cق, على ٢٣األداء، اس�=�م ال6اح: ال"9هج ال&صفي ال��ل�لي، واس�6انه 4أداة ال�راسة وال�ي ت�&ن, م�( آرائه# في

)، �ع� ال�أك� م� ٢٠١٦/٢٠١٧) Cال6ًا وCال6ة م� Cل6ة قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي 4الر م� العام ال�راسي(٨٤ع�9ة ق&امها(

 ان ، وت&صل, ال�راسة إلى(SPSS)س�=�م رزمة ال��ل�ل اإلح�ائي للعل&م االج�"اع�ةا، ص�قها وث6اتها. وGع� ج"ع ال�6انات

وج&د ف�ق ذات داللة ، و4`ل� ال�افع�ة ن�& تعل# مادة االل���ون�� ل�_ اغل[ Cل6ة ال"عه� ال�ق9ي 4الر ا\]اب�ة و�Gرجة م�&سZة

تعf_ الث� جe9 الZل6ة  ن�& تعل# مادة االل���ون�� ) ب�� دافع�ة اف�اد ع�9ة ال�راس�ةα= ٠,٠٥ع�9 م�H&_ ال�اللة( اح�ائ�ة

ب�� دافع�ة الZل6ة ن�& تعل# مادة االل���ون�� وال����ل ال�راسي(الع"لي والh�i9 رت6ا�Cة العالقة اب�9"ا 4ان, الول�الح الZال6ات، 

(�  .ضع�فة لل"ادة االل���ون�

  وال"ق��حات ذات ال�لة .وفي ض&ء ال�9ائج ت&صل, ال�راسة إلى  ع�د م� ال�&ص�ات 

  ال�افع�ة ، االل���ون��، ال����ل ال�راسي كل"ات ال"ف�اح�ة:

  

 مق�مة ال	�0: .2

mل ةان ال�i9ة إلى العل# �"فه&مه ال��ی: ت�_ ان العل# ب9اء \]"ع ب�� ال"ع�فة العل"�ة ال"i9"ة وال�Z&ر في ح�ات9ا ال�&م�� �i9وت ،

ف ع�دًا ال �أس �ه م� ال"عارف الفي للعل#، واس�Zاع االنHان ع�6 مfدوج ت]"ع ب�� ال]ان��6 الHل&4ي وال"ع� �m\ ع�&ر ال"�&ال�ة ان

���s م� ال�قائr واالس�ار ال�6Zع�ة في الq�6ة لوساع�ت االنHان على ال�ف وال�ف��H  ،ال"&ث&قة وال"��ا�Zة �أن العال# ال�6Zعي

ال�قائr العل"�ة: ال"الحiة وال�ف��� �ان&اعه"ا ال"=�لفة وال�]�Gة وال��قr  ال"��Zة �ه، وم� ال�Zائr ال�ي اس�=�مها االنHان الك�اف

او م]�د ال�`�4 4اف�ًا ال�فu وال�لق�� t�Cقة ل# \ع� ال�ي م� ال�="�9ات والف�ض�ات، وفي ه`ا الع�� ال���h القائ# على ال�ف��� و 

اص�6, ه`ه االم&ر ثان&tة في ض&ء الع9ا\ة �"هارات ال�ف��� ال�اس&ب بل  واس��جاع ال"عل&مات وال�قائr ال�ي \"�m ان \ق&م بها

ال"Z9قي واالب�اعي وال9اق�، وأص�6, اك�اف تل� ال"هارات ل�_ ال"�عل# وت9"��ها واالرتقاء بها م� أول&tات ه`ا الع�� ال"�غ�� 

  ).١: ٢٠٠٢وال"�Hارع(مzت"� مهارات ال�ف���، 

وال�ي ت&جه وت��ك  ،العل"�ة ان م� اه# الع&امل ال�ي ُت��s اف�ار الف�د ومعارفه هي ال�افع�ةو��s4 _�t م� رواد عل# ال9فe وال���Gة 

ون�iًا لل�ور الهام ال`h تلع6ه ال�افع�ة في  )،٢٠٠٥الHل&ك وتع"ل على اس�"�اره وت&ج�هه ن�& ت�ق�r ه�ف أو غا\ة(اب& جادو، 

وهي ناج"ة  ث�ة ف�ها، فقH"&ا ال�وافع إلى ف���q ��64ت��، فqة لل�وافع ال�6&ل&ج�ةحاول عل"اء ال9فe ت��ی� الع&امل ال"z ، فق� ال�عل# األداء

�وافع االج�"اع�ة، وهي ال9اج"ة ع� ال�فاعل لع� حاجات ف�tf&ل&ج�ة م�9&عة، 4ال]&ع والع�Z وال]e9 وال�احة وال9&م.. الخ، وفqة ل

  .�ق�ی� وت�ق�r ال`ات.. الخلامع الq�6ة االج�"اع�ة 4ال�اجة إلى االن�"اء واألم� واإلن]از و 

ما\Zلr عل�ها �ال]&ان[ ال"ع�ف�ة لل�وافع ت"sل ات]اهات الف�د وق�"ه وع&امل ال=��ة ال"�"sلة �الف�&ل  ال�وافع ال�اخل�ة اوف

ال"ع�في، اما ال�اوافع ال=ارج�ة ف"��رها خارجي مsل ح�&ل ال"�عل# على جائfة الن]از ع"ل ما أو ال��&ل على درجات عال�ة 

). وtع�ق� ��s4 م� عل"اء ال9فe وال���Gة �ان ال�افع�ة ١٤٣، ٢٠٠٦م�، �اأو س"اع 4ل"ات م�\ح م� ق6ل ال"عل# وغ��ها(ال
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ال`ات�ة(ال�اخل�ة) أك�s أه"�ة م� ال�افع�ة ال=ارج�ة، وم9ها ما\=� م�Hق6ل الZال[ وما اذا 4ان, ل�\ه أه�اف واض�ة وم��دة ج��ا 

ى و��فة او ع"ل ی9اس[ اخ��اصه، س��H=�مها و�Htف�� م9ها في ال&��فة ال�ي س�ع"ل ف�ها، و��G وما اذا 4ان ضام9ًا ال��&ل عل

 ،h��"ال[ آخ� ه�فه ان \��ل على شهادة جامع�ة(الC ٥٤: ٢٠٠٩دافع�ة.(  

�اوtة لل�ماغ، وج�ی� �ال`�4 ان الع&امل ال9ف�Hة وال"ع�ف�ة ل�_ االش=اص ال`ی� ی�"�ع&ن ب�افع�ة عال�ة، ت�tf م� ال9اCات ال��"

وت]عل الZال[ \ع� �ال6ه]ة وال�Hور وال"�عة في م&اصلة ال�عل# وح[ ال�عل#. أما الع&امل  )ال�وGام��(وتع"ل على اCالق ه�م&ن 

ال=ارج�ة ال�ي تzث� على ال�افع�ة، أه# اس6ابها ال�ي تzدh إلى ان=فاضها ل�_ Cل6ة ال]امعة هي: ت=لف م��&_ ال"9اهج ال�راس�ة، 

س&ء الi9ام االدارh ونiام ال�عل# ال"ع�"� 4ل و #، ه"جااوت�, االن�6اه واالنغال �أم&ر االخ��t و�زع ،�قل��\ة في ال��رetال�Zق ال

  ).٣٨٨، ٢٠٠٩ذل� یzدh إلى ت�اسل ال"عل# وع�م إب�اع الZال[(ال�اس�h وال]"عان، 

الب� م� ل`ا  ،و�ن�اج��ه في م=�لف ال"]االت ال"�رس�ة ال�ي ی&اجههاك"ا ان لل�افع ال"ع�في دورًا مه"ًا في رفع م�H&_ أداء الZال[ 

 "عل"�� وال"�رس��على الوه`ا \"�m ان \�ع مzHول�ة ��64ة  ،االن�6اه لل�فا� على زtادة ال�افع ال"ع�في للZل6ة 4ل"ا تق�م&ا في دراس�ه#

وشغل, ، ت�عف او تل�� ب�اث�� ��وف ب��qة م=�لفةل�فا� على اس�"�ارtة ال�افع ال"ع�في �]"�ع ال"�احل ال�راس�ة ح�ى الفي ا

ة ال�افع�ة ح�fًا ��64ًا واه�"امًا م��tfًا م� ق6ل ال6اح��s في م]ال العل&م ال��t&Gة وال9ف�Hة ل9H&ات ع�ی�ة، وه"ه# ه& ال�6: ع� t�Cق

  .)٢٥٦: ٢٠٠٧ال����ل ال�راسي(صالح، الثارة ال�افع�ة ع�9 الZالب ومع�فة العالقة ب�9ه# و��G ال���s م� ال"�غ��ات وم� اه"ها 

ان ال�ع&Gة في ال�عل# ق� \m&ن س66ها نق� في ال�افع�ة لل�عل# ل�_ الZل6ة، فق� \m&ن ال"عل# ال\ع�6 ع� ه`ا ال]ان[ ق�رًا م9اس6ًا م� 

هي ع�م ق�رة  ان,4 ت�Zق, ل"mالت ال"عل"�� ال"��6ئ��، واه# ال"mلة ���sة ) دراسة٢٣االه"�ة، ح�: وج� ف�9"ان ع�9 ت�6عة(

 ،eقZأذ أن ال�ل ی���ث ع� ال ،eقZل6ة �الZال�افع�ة ل�_ ال ��G�"6ه أح� الtل�6ه# ن�& ال�عل#، وC _ال"عل"�� على ت9"�ة دافع�ة ل�

ن �الل&م ول�� أح� ال\ع"ل على تغ���ه، فالZل6ة یلق&ن �الل&م على ال"عل"�� م� أنه# ال\�s&نه# �"ا ف�ه ال�فا\ة لل�عل#، وال"عل"&ن یلق& 

 ،hل&ن وخامل&ن الی�غ6&ن في ال�عل#(جاب� وسل�"ان وف&ز&H4 #ق&ل&ن �أنهtل6ة وZ٢٢٨: ١٩٩٢على ال.(  

وم� ال"عل&م ان اسال�[ ال��رet ت�9&ع حH[ ق�رات الZل6ة وم�احله# ال�راس�ة م"ا \ف�ض على ال"عل# اخ��ار االسل&ب ال��رHtي 

وt]عله م�&رًا في الع"ل�ة ال�عل�"�ة، فاالسل&ب ال��رHtي ی�ت�6 ارت6اCًا وث�قًا �=�ائ� ال`h ی9اس[ تل� الق�رات وال"�حلة ال�راس�ة 

وش=��ة ال"عل# وله دور مzث� وفاعل في إثارة ال�افع�ة ل�_ الZل6ة م� داخله# وما ی�علr ��اجاته# وال�ي ق� تzث� في ت���له# 

ورغ6اته# وحاجاته# وه`ه الع9اص� تzث� على دافع�ة ال�عل# و�ذا  فالZل6ة ح�9"ا \���ون إلى ال�ف \�"ل&ن معه# م�&له#، ال�راسي

ما ات��, للZل6ة ف�ص الع&ر �ال"9افHة وال���h الن]ازاته# وت���له# وجه�ه# ال�عل�"ي وال"اع� ال"��Zة �=�6اته# ال�عل�"�ة 

 �sة م=�لفة اث9اء ال�رس فانه# س���6&ن أك�Htواس��ات�]�ات ت�ر rائ�C اس�=�ام� �: ١٩٩٣دافع�ة في اداء واج6اته#(قZامي، وذل

ع�م ق�رته على ت&��ف �ع� �Cق هي ) إلى أن م� أه# مmالت معل# ال�ف ال"���6 ١٩٩٠(ح�H)، وت&صل سل�"ان و ١٣٧

  .)٢٧: ١٩٩٠(ح�Hال��رet وأن�Zه إلس�sاره دافع�ة الZل6ة ن�& ال�عل# سل�"ان و 

ج&ان[ وهي: إثارة اه�"ام الZل6ة �"&ض&ع ال�رس وح�� ان�6اهه#، وال"�افiة  ةع�مه"ة إثارة ال�افع�ة لل�عل# ال�في على  �"لوت

على اس�"�ار ه`ا االن�6اه C&ل ال��ة، ومار4ة الZل6ة وان�ماجه# في أنZة ال�رس، و�m"t ت�ق�r ذل� �اس�=�ام ع�د م� 

 االج�اءات وم9ها:
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 #.ر�G ال"&ادة ال�راس�ة ��اجات ورغ6ات الZل6ة ال�ال�ة وم�Hق6له •

Zل6ة 4االن�"اء، وال�Z�Hة، وال"Hاع�ة، وال�"]��، واالس�قالل، و4`ل� ال�اجات العقل�ة لل�اجات ال9ف�Hة واالج�"اع�ة لام�اعاة  •

 كاالثارة، وال����ل، واللع[.

 ت&ج�ه ان�6اه الZل6ة ن�& االه�اف ال�عل�"�ة ل��# فه# ال�ق�قي لل"ادة ال�راسة واتقانها. •

 س�فادة م� أخZائه# �mل ب9اء وذل� م� خالل ت�ل�لها والع"ل على معال]�ها.الت]�ع وتعل�# الZل6ة ل •

 ح�ى \m&ن ال�عل# ذو مع9ى.في ال�روس اس�s"ار م�&ل وحاجات ورغ6ات وCاقات الZل6ة  •

اس�=�ام ب�امج تعtftfة �اس�ع"ال ال�عftf اال\]ابي وتfو�t الZل6ة �"عل&مات ع� م�_ ال�ق�م ال`h \��زونه �ات]اه بل&غ  •

 االه�اف ال"ق�&دة.

ت&ف�� ج& تعل�"ي مالئ# وغ�� م��s للقلr ع� rt�C ت9"�ة ثقة الZل6ة �أنفHه# وت]�عه# ومHاع�ته# على ا\]اد ال�ل&ل  •

 ).٢٠٠٥ال"9اس6ة وال�6یلة في حال ع�م ن]احه# في أداء مهامه# ال�عل�"�ة ال"9اCة ال�ه#(الع�&م وآخ�ون، 

  :ال=�ائ� ال�ي ی�"�ع بها الف�د ذو ال�افع ال"ع�في بـال�غ6ة في )١٥: ٢٠٠٠(يال=ل�ف) ال"ار ال�ه في م&راh(وح�د 

 .االن]`اب ن�& ال"&ض&عات الغام�ة ال�ي ت9ق�ها ال"عل&مات واالس�]ا�ة �"لل ن�& ما ه& شائع ومأل&ف •

  إتقان ال"عل&مات وص�اغة ال"mالت وحلها وااله�"ام �ال9&احي العل"�ة والsقاف�ة. •

 &اجهة ال"=ا�C وال���\ات في س�6ل ال��&ل على ال"ع�فة.م، و ت9اسr أف�اره •

وت��6_ أه"�ة ال�افع�ة م� وجهة ن�i ال����t&G م� ح�: 4&نها ه�فًا ت�t&Gًا في ذاتها، فاس�sارة دافع�ة الZل6ة وت&ج�هها ت&ل� 

�ة وح��4ة خارج نZاق الع"ل ال"�رسي وفي م&اقف وج�انق6ل&ن على م"ارسة ناCات مع�ف�ة و \اه�"امات مع�9ة ل�یه#، وت]عله# 

ح�ات�ة اخ�_، 4"ا ت��6_ أه"�ة ال�افع�ة م� ال&جهة ال�عل�"ة م� ح�: 4&نها وس�لة \"�m اس�=�امها في س�6ل إن]از أه�اف 

از، ألن ال�افع�ة تعل�"�ة مع�9ة على ن�& فعال، وذل� م� خالل اع�6ارها أح� الع&امل ال"��دة لق�رة الZال[ على ال����ل واإلن]

 ,Gage and Berliner) له عالقة �"�&ل االف�اد ف�&جه ان�6اهه# إلى �ع� ال9اCات دون أخ�_، وهي على عالقة ��اجاته 

1998).  

�راسة ه�ف, جfء ب )١٩٩٧الع��ة(وفي ه`ه ال"]ال قام �ع� ال6اح��s وال�راس�� ب�راسة م�غ��ات ال�راسة م� ج&ان[ ع�ة؛ فقام 

إلى مع�فة العالقة ب�� دافع�ة Cل6ة جامعة العل&م وال��9&ل&ج�ا االردن�ة وت���له# ال�راسي ل"&اد العل&م االساس�ة، r6C  م9ها

)، ١٩٩٦-١٩٩٥) Cال[ وCال6ة للعام ال�راسي(٢٦٩) فق�ة على ع�9ة مm&نه م�(٣٥ال6اح: مق�اس ال�فع�ة وال`h ت�&ن م�(

# وال����ل للZل6ة ��H[ ت=��اته#، وأن دافع�ة الZل6ة ل�عل# م&اد العل&م وت&صل, إلى وج&د ت6ای� في دافع�ة ال�عل

عالقة مهارات ال�عل# وال�افع ال"ع�في �ال����ل  على�راسة ه�ف, إلى ال�ع�ف �اج�اء ال )٢٠٠٠ال=ل�في(وقام,  ).%٧٠شmل,(

) Cال6ًا وCال6ة م� ال�=��ات العل"�ة ٤٧٤ال�راسي ل�_ ع�9ة م� Cال6ات 4ل�ة ال���Gة �]امعة ق�Z، وت�&ن, ع�9ة ال�راسة م�(

دراسة  )٢٠٠٤م�"&د(ب�9"ا اج�_  واالدب�ة، وأ�ه�ت ال�9ائج وج&د عالقة دالة م&ج6ة ب�� ال�افع ال"ع�في وال����ل ال�راسي.

ال"&صل،  ) Cال6اً وCال6ة م� 4ل�ات جامعة٩٦٠ه�ف, إلى ق�اس ال�افع ال"ع�في لZل6ة جامعة ال"&صل، وت�&ن, ع�9ة ال�راسة م�(

 _fال�افع ال"ع�في تع _&�Hلل"ق�اس، وع�م وج&د ف�ق في م h�i9ال�افع ال"ع�في أعلى م� ال"�&س� ال _&�Hوأ�ه�ت ال�9ائج ان م

.e9[قام 4ل م�  الث� ال �إلى ال�ع�ف على م�H&_ ع"ل�ات العل# ل�_ Cل6ة قH# ه�ف, �راسة ) ب٢٠٠٦الf6از وال�"�اني(و4`ل
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ت�&ن, ع�9ة و ���Gة والعل&م في جامعة ال"&صل وعالق�ها �ال�افعه# ال"ع�في في ض&ء �ع� ال"�غ��ات، عل&م ال��اة في 4ل��ي ال

وCال6ة م� Cل6ة ال"�حلة الsالsة، اس�=�م ال6احsان أدات��، اح�اه"ا مق�اس ال�افع ال"ع�في، وت&صل,  اً ) Cال١٠٣6ال�6: م�(

إلى ه�ف, ) دراسة ٢٠١٠م�"�(. واج�_ م� ال&س� الف�ضي لل"ق�اسال�راسة إلى ان ال�افع ال"ع�في ل�_ الZل6ة ج�� وأعلى 

ال�ع�ف على عالقة ال�افع�ة �ال����ل ال�راسي لZالب ال"�ارس ال�m&م�ة واال=اصة في ال"�حلة الsان&tة في أمانة العاص"ة 

ع�م أ�ه�ت ن�ائج ال�رسة و  ،) Cال6اً ٣٥٠ع&ائ�ة ( و6Cق, على ع�9ة ع&ائ�ة ق&امها ل�راسةلواس�=�م, اس�6انة 4اداة ـ ص9عاء

ه9اك تأث�� لع9اص� ال�افع�ة في ، و وج&د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ل�_ الZالب ذوh ال�افع�ة ال"��ن�ة على ال����ل ال�راسي

إلى ال�ع�ف على العالقة ب�� م�H&_ ه�ف, دراسة ) �اج�اء ٢٠١١و4`ل� قام 4ل م� ال]6&رh وال��اوh( .ال����ل ال�راسي

ال��ر�Htة ل"�رسي وم�رسات الف�tfاء لل�ف ال=امe العل"ي و��G دافع�ة Cل�6ه# ل�عل# تل� ال"ادة، r6C ال6اح: مق�اس االسال�[ 

) Cال[ وCال6ة للعام ٤٠٠) م�رسًا وم�رسة و(٢٠) فق�ة 6Cق, على ع�9ة مm&نه م�(٢٨ال�افع�ة ن�& تعل# الف�tfاء وت�&ن, م�(

ى ع�م وج&د عالقة ارت6ا�Cة دالة إح�ائ�ًا ب�� االسال�[ ال��ر�Htة ل"�رسي الف�tfاء )، وت&صل, ال�راسة إل٢٠١١-٢٠١٠ال�راسي(

   ن�& تعل# الف�tfاء. �ه#ودافع�ة Cل

 

  :	�0م23لة ال .3

إذا 4ان, ال�ول ال"�ق�مة ق� أول, ع9ا\ة فائقة ب��رet العل&م �mل عام وعل&م الف�tfاء(وم9ها ال���ون�ات) �mل خاص، فان 

�ول ال9ام�ة أك�s اح��اجًا ل"sل ه`ا االه�"ام م� اجل ت�&�t قاع�ة م� ال"�عل"�� القادر�t على فه"ه ��&رة عل"�ة وص����ة، ال

وحقق, ���s م� م]االت ال��اة ال تعل"اء وال6اح��s م9` س��9، فق� غ�� الال�ي قام بها ال س�"ا وان ن�ائج ال�6&ث وال�راسات 

  ."]االتالفي ش�ى لل"اكل �� م� اق��احات وال�ل&ل ال�s ,�فاه�ة لل"]�ع وق�مال

وعلى ال�غ# م� ه`ه االه"�ة الق�&_ لعل# الف�tfاء وف�وعه إال أن شع&ر ال���s م� الZل6ة ��ع&�Gه وضعف إمmان�ة االس�فادة 

�ة ف�ها، م� ال"&اض�ع ال�ي الق, ، ل`ا تع��6 دراسة دافع�ة الZل6ة والع&امل ال"zثهم9ها وع�م ال�غ6ة في دراس�ها وقلة دافع��ه# ل�عل"

ال6اح��s ال����t&G، وحاول, نt�iات ال�عل# تHل�� ال�&ء على أف�ل ال�Zق الك�Hاب ال"�عل# و االه�"ام والع9ا\ة م� ق6ل ال�ارس�� 

Hام ال��9&ل&ج�ة قاللل"ع�فة العل"�ة، وأج�t, دراسات ع�ة ح&ل دافع�ة الZل6ة ن�& تعل# العل&م وعالق�ها �ال����ل االكاد\"ي. ففي ا

 همع�الت ال����ل ال�راسي و�s4ة ال�س&ب الZل6ة، وه`ا ماالحiفي ت�ني ه9اك ) -أن"&ذجاً -في ال"عه� ال�ق9ي 4الر (قH# ال�ه�Gاء

في تل� القH#، وق� \m&ن ضعف دافع�ة الZل6ة ن�& ال�عل# م� ب�� تل�  �ةه�qة ال��رHtال4&نه أح� أع�اء  وأحe �ه ال6اح:

  الع&امل. 

، م� اجل في مادة االل���ون�� ان \]�h دراسة ل"ع�فة ن&ع العالقة ب�� ال�افع�ة ن�& ال�عل# وال����ل ال�راسي�� ف�� ال6اح: ل`ل

ت�اول وم"ا تق�م ، ل6ة ن�& ال�عل# و�\]اد ال6Hل ال�ف�لة ل"عال]�ها ووضع ال�ل&ل واق��احات ال"9اس6ة لهاZمع�فة م�_ دافع�ة ال

   ة ع� األسqلة اآلت�ة: ال�راسة ت��ی�ًا االجا�

 االل���ون�� ل�_ Cل6ة قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي 4الر؟مادة ما م�H&_ ال�فع�ة ن�& تعل#  .1

االل���ون�� ل�_ Cل6ة مادة �افع�ة ن�& تعل# الم�H&_  في) α=0.05ع�9 م�H&_ ال�اللة(ة ح�ائ�إة اللدذو &ج� ف�ق یهل  .2

 تعf_ الث� ال]e9؟قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي 4الر 
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) ب�� ال����ل ال�راسي وم�H&_ ال�افعة ن�& تعل# α=0.05هل ت&ج� عالقة ارت6ا�Cة دالة اح�ائ�ًا ع�9 م�H&_ ال�اللة( .3

 االل���ون�� ل�_ Cل6ة قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي 4الر ؟مادة 

  :	�0م��ل�ات الت��ی�  •

 وعالفها 4ل م�:ال�افع�ة لل�عل#  .1

في م&اقف تعل# وخ�6ات وأنZة صف�ة وم�رس�ة �ق�� ت�ق�r  #ال�ي ت�Z�H على الZل6ة أث9اء مار�4هقZامي: "ال�الة 

 ١٩٩٣" (قZامي، او�ش6اعه اال یه�ؤون ح�ى ی�9Hى له# ت�ق�قه ،هzالء الZل6ة على درجة عال�ة م� األه"�ة اأه�اف \ع��6ه

 :١٣٦ .(  

:hغل&ل واله�9اوfال  zة وت&ج�هه ن�& ه�ف مع��" "حالة داخل�ة في ال�ائ� ال�ي ت�"�i9ل&ك واس�"�اره وتHارة الsإلى اس� hد

 ،hغل&ل واله�9اوf٢٩٥: ٢٠٠٨(ال.(  

���ون�� مقاسه م� خالل ال�رجات ال�ي لاالمادة ع�فها ال6اح: إج�ائ�ًا: �أنها مق�ار دافع�ة Cل6ة ع�9ة ال�6:، ل�عل# tو 

  ل# ال"ع� له`ا الغ�ض. \��ل&ن عل�ها ن��]ة اس�]ا�اته# ل"ق�اس ال�افع�ة لل�ع

اح� ال"&اد ال�=���ة االساس�ة في قH# ال�ه�Gاء في ال"عاه� ال�ق�9ة وtه�ف إلى  :)Electronics(االل���ون��مادة  .2

ال�ع�ف على اج�اء ال�]ارب ال"=�t�6ة ور�G ال�وائ� االل���ون�ة لل"&اد ال"�9&عة م� اش6اه ال"&صالت �اخ�الف ان&اعها 

ها واس�=�اماتها في ال�وائ� االل�ـ��ون�ة ال=اصة بها، واعZاء ف��ة ع� االل���ون�� ال�&ئي ومm&ناته ائ�وت�6�4ها وخ�

  ).١٠: 2006وال�وائ� ال"��املة مع ت6Zـ�قات �Z�Hة ل"�6m الع"ل�ات(ه�qة ال�عل�# ال�ق9ي، 

في ق�اء 4الر وم�ة ال�راسة  �١٩٩٥ح عام ال"عاه� ال�ق�9ة ال�ا�عة ل]امعة الHل�"ان�ة ال�ق�9ة اف� ال"عه� ال�ق9ي 4الر: أح� .3

ف�ها س�9ان �ع� االع�اد\ة و��t&ن م� ع�ة اقHام عل"�ة م&زعة على ارGعة ت=��ات وهي(ال�6Zة، االدارtة، الfراع�ة، 

  وال��9&ل&ج�ة)

أق���ت على دراسة م�غ�� ال�افع�ة ن�& تعل# مادة االل���ون�� وعالق�ها �ال����ل ال�راسي حH[ م�غ�� ال]e9  :	�0ح�ود ال •

  .C2016/2017ل6ة ال"�حلة االولى في قH# ال�ه�Gاء لل"عه� ال�ق9ي 4الر في ال]امعة الHل�"ان�ة ال�ق�9ة م� العام ال�راسي ل�_ 

  :	�0ال م&هج .4

وصفها وصفًا دق�قًا م� خالل ال�ع��6 ال9&عي ال`h \�ف ل�راسة الiاه�ة ح�: ت#  ي ال��ل�ليل&صفج اال"9هاس�=�م ال6اح: 

) وt&ضح خ�ائ�ها وت�ل�ل ب�اناتها و�Gان العالقات ب�� McMillan & Schumacher,2001الiاه�ة م&ض&ع ال�راسة(

  ).١٠٥: ٢٠١٠ا" (أب& حZ[ وصادق، مm&ناتها واآلراء الي ت�Zح ح&لها والع"ل�ات ال�ي ت��"9ها واآلثار ال�ي ت��ثه

 : .ع�&ة ال�راسة١,٤

للعام  في ال"عه� ال�ق9ي 4الر ال�ا�عة ل]امعة الHل�"ان�ة ال�ق�9ة ج"�ع Cل6ة قH# ال�ه�Gاء م� �6:ت�&ن م]�"ع ال

) Cال[ ٩٥وال6الغة(�اخ��ار Cل6ة ال"�حلة االولى ق��\ًا قام ال6اح: ) Cال[ وCال6ة، و١٩٣(وال6الغة )2016/2017ال�راسي(

) اس�6انه، ٨٤وCال6ة، وGع� ج"ع االس�6انات، واس�6عاد غ�� ال�الح م9ها(غ�� ال"�m"ل) بلغ م]"&ع االس�6انات ال"��H"لة(
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) ١) م� ع�9ة ال�6:، وهي ال�ي ت# االع�"اد عل�ها في ال��ل�ل اإلح�ائي وال]�ول(%٨٨م� م]�"ع ال�6: و( )%٤٦و6H9Gة(

  : ت6عًا ل"�غ��ات ال�6: م� خالل االس�6انات ال"�m"لة:ی&ضح ت&زtع ع�9ة ال�6

  )١ال=�ول (

  ی�ضح ت�زCع ع�&ة ال	�0 مA ال�ل	ة ت	ًعا لل=&?

  

  

  

  

  

  :	�0ال أداتي.٢,٤

  ع"ل�ة ق�اس م�غ��ات ال�راسة �غ�ة ت�ق�r أه�افه اع�"� ال6اح: أداتي ال�6: وه"ا:لغ�ض ج"ع ال�6انات م� خالل 

 درجات االخ�6ار ال���لي ل"ادة االل���ون�� و��t&ن م� جfئ��: اوًال:

ال`h اع�ه ال6اح: لق�اس مق�ار ماتعل"ة Cل6ة ع�9ة ال�6: �mل ع"لي داخل و  اخ�6ار ت���لي ل]fء الع"لي لل"ادة •

� وه& ع6ارة ع� أسqلة ع"ل�ة ت�6Zقة ت=� ال]ان[ الع"لي م�ت�6 �ال"ادة. م=��6 ال���ون� 

م� معل&مات ومفاه�#  Cل6ة ع�9ة ال�6:وال`h اع�ه ال6اح: لق�اس مق�ار ما اك�6Hه  اخ�6ار ت���لي ل]fء الh�i9 لل"ادة •

 "ادة.لعل"�ة ت=� ال]ان[ الh�i9 ل

 ال�6:، له`ه 4أداة ق�اس دافع�ة ن�& تعل# مادة االل���ون�� على شmل اس�6انه م اس�=�ام ت#مق�اس ال�افع�ة ن�& ال�عل#:  ثان�ًا:

وال�Hعة واإلمmانات،  ال]ه� ح�: م� ال�6:ال9&ع م�  ه`ه ل�6Zعة مالءم�هاو  ال"عل&مات ]"عل ال"ف�لة ال&سائل م� وتع�

 مع�� ب&اقع م�تZ6ة وحقائr و�Gانات معل&مات على لل��&ل ال"الءمة األدوات م� االس�6انه أن " )٢٠٠٣وt`�4 ع��6ات(

(ع��6ات، " الالزمة ال�6انات ل]"ع م��Hة وس�لة أنها ع� ف�الً  �الفعل، القائ"ة واألسال�[ ال�iوف ع� حقائr على ولل��&ل

@@، وقام ال6اح: �اع�اد ال"ق�اس وال��قr م� خ�ائ�ة وذل� �إت6اع ال=Z&ات االت�ة:)١٤٥، ٢٠٠٣

وال`h ، االل���ون�� ل�_ Cل6ة ال"عه� ال�ق9ي 4الر مادة �افع�ة ن�& تعل#القام ال6اح: �اع�اد مق�اس إع�اد ال"ق�اس:  .1

) ت"اماً ، م&افr، الادرh، غ�� م&افr، غ�� م&افr ت"اماً (م&افr سل# ل��mت ال="اسي م� ن&ع ) فق�ة ٢٦م�( ت�&ن,

 �) Cال6ا وCال6ة م� ٢٠ة اس�Zالع�ة مm&نة م�(ع�اد اس��6ان اس�Zالعي مف�&ح وجه إلى ع�9إم� خالل ق�امه �وذل

؛ ٢٠٠٥`ل� اس�عانه ب6ع� ال�راسات الHا�قة �4راسة 4ل م�(ال�9Hاوh، غ�� ع�9ة ال�6: اخ���وا ��&رة ع&ائ�ة، و4

  ).٢٠٠٠ال=ل�في، 

  ال6H9ة ال"t&qة  ع�د أف�اد الع�9ة  الفqات  ال"�غ��ات

e9[ال  
  45%  ٣٨  ذ�4

  55%  ٤٦  أنsى

  100%  ٨٤  م]"&ع
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9ـه، أh �"ع9ى مـا أع�ت لق�اسه فعـًال وال تق�e ش�qًا آخ� م=�لفًا ع داة : وtُق�ـ� �ال��ق أن تق�e االالiاه�h  ��قال .2

�� لق�اسه، وضع, تق�e فعًال ما أن �"ق�ورها كان إذا صادقة ال�6: أخ� أداة tإذا أنه ) "٢٠٠٨ع��6ات( و rواف 

 ���ق \ع�ف ما وه`ا حm"ه#، على االع�"اد \"�m فإنه أجله م� وضع, ل"ا مالءمة األداة  أن على ال=�6اء

ال"=���� في م]"&عة م� ) ال"ق�اس ت# ع�ضه على Validityول"ع�فة ص�ق( ).١٥٠، ٢٠٠٨ال"�m"��"(ع��6ات، 

rة(مل��Hة وال9فt&Gاته# ح&ل فق�اته، وقام ال6اح: ��`ف وتع�یل �ع� الفق�ات في ١م]ال العل&م ال��iل�6ان مالح (

 ض&ء تل� ال"الحiات. 

3.  ºا\]اد معامل االرت6ا� �ب�� ص�ق االتHاق ال�اخلي: قام ال6اح: �ا\]اد معامل ص�ق االتHاق ال�اخلي لل"ق�اس وذل

= ٠,٠٥(لل"ق�اس و4ان, اغل6ها دالة ع�9 م�H&_ ال�اللة االح�ائ�ة وال�رجة ال�ل�ةم� فق�ات ال"ق�اس فق�ة 4ل  درجة

α(. 

)، ت# اس�=�ام t�Cقة ال�r�6Z واعادته �ع� اس6&ع�� على نفe الع�9ة Reliabilityل"ع�فة ث6ات ال"ق�اس( ث6ات االداة: .4

Cال6ًا وCال6ة. وحH[ معامل ال6sات ب�� ن�ائج ال��6Zق�� �أس�=�ام معامل ارت6اº  )١٥االس�Zالع�ة وال"m&نة م�(

  ). ٠,٨٠ب��س&ن ف�ان, ق�"�ه(

ح�&له# على ش�وº وخ�ائ� الm�H&م��tة  ) فق�ة م� فق�ات ال"ق�اس لع�م٥ت# ح`ف(ال=Z&ات الHا�قة و9Gاء على 

لل�r�6Z على ع�9ة ال�6:، وت�&ن, ���غ�ها  اً . وعل�ه \ع��6 ال"ق�اس م�H&ف�ا ل�وº ال6sات وجاهf ال"�6عة في ال"9اهج ال�6:

  على شmل سل# ل��mت ال="اسي.  ) فق�ة٢٣م�( ال9هائ�ة

  

  االسال�K االح�ائ�ة: .5

ح�ائ�ة قام ال6اح: ب��&tل درجة االتفاق مع الفق�ة في الHل# ل��mت ال="اسي إلى ارقام 4االتي: أعZي إلغ�اض ال"عال]ة اإل

ل�ل فق�ة م� فق�ات ال"ق�اس درجة مع�9ة أو م��دة حH[ سل# ل��mت ال="اسي (م&افr ت"اما خ"e درجات، م&افr ارGع درجات، 

 hت"ا ال ادر rدرج�ان، وغ�� م&اف rما درجة واح�ة)، 4"ا قام ب���ی� درجة الق&ة أو ال�عف إلجا�ات ثالث درجات، غ�� م&اف

  أقل وزن)/ع�د ال=�ارات. -C&ل الفqة = (اعلى وزن    ال"�6&ث�� على فق�ات أداة ال�6: وفr ال"عادلة اآلت�ة: 

)hاوH\ ة ال&اح�ةqل الف&C ن&m\ ة إلى ق�# ال�� األدنى واع�"�ت  ٠,٨= ٥)/١-٥وعل�ةqل الف&C ال�ع�فة  لل�رجةوت", إضافة

) ٢,٦-١,٨١(ضع�فة ج�ًا، م�)١,٨-١(ث# أض�ف C&ل الفqة ل�ل درجة ل���ی� ال�رجة ال�ي تل�ها �الق&ة وحH[ اآلتي: م�

عال�ة ج�ًا، �ع� ذل� ت# ت�ل�ل ال�9ائج �اع�"اد ) ٥ -٤,٢١(عال�ة، م�) ٤,٢ -٣,٤١(م� م�&سZة،) ٣,٤-٢,٦١(ضع�فة، م�

األسال�[ اإلح�ائ�ة وال�ي تHاع� في وصف ال�6انات ال"]"عة، وم� ه`ه األسال�[: ال"�&سZات ال�Hاب�ة واالن��افات ال"ع�ارtة، 

 ,Cooper؛ ٣٥٥: ١٩٨٨ومعامل ارت6اº ب��س&ن ومعامل �4ون6اخ الفا، واخ�6ار(ت) للع����9 ال"�Hقل���(ع&دة، وخل�ل، 

1988: 39(. 
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 : ع�ض ال&�ائج وم&اق�3ها .6

االل���ون�� ل�_ الZل6ة ال"عه� ال�ق9ي 4الر في مادة العالقة ب�� ال����ل ال�راسي وال�افع�ة ن�& تعل#  ه�ف, ال�راسة إلى مع�فة

 _fل6ة تعZم، ومع�فة وج&د ف�وق ب�� اس�]ا�ات ال�=�H"فق�ات ال"ق�اس الe9[اؤالت إال6اح: � وقام، إلث� م�غ�� الHجا�ة ع� ت

  :\أتيال�6: و4"ا

قام ال6اح: �اس�=�اج االل���ون�� ل�_ Cل6ة قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي 4الر؟" مادة ما م�H&_ ال�فع�ة ن�& تعل# الzHال االول : "

) ی&ضح ٢، وال]�ول (ن�& مادة االل���ون�� ال�6: ع�9ة Cل6ةال"�&سZات ال�Hاب�ة واالن��افات ال"ع�ارtة وال�ت[ وذل� به�ف ت��ی� دافع�ة 

  ذل�.تفاص�ل 

  )٢ال=�ول(

 االل���ون�� مادة Oل	ة ل�عل� ال(��س�ات ال�Nاب�ة واالن��افات ال(ع�ارCة ل�افع�ة ال�ل	ة 

ال"�&س�   الفق�ات  ت  ال�ت6ة

  ال�Hابي

االن��اف 

 hال"ع�ار  

  1.02 4.37 ل�h الف�&ل ل"ع�فة �4ف�ة ع"ل االجهfة ال�ه�Gائ�ة واالل���ون�ة   ١٦  ١

  1.12 4.1 ارغ[ �الع"ل على االجهfة ال�ه�Gائ�ة واالل���ون�ة   ١٥  ٢

  1.20  3.8 اتا�ع مادة ال���ون�� ��&رة ج�\ة اث9اء ال�رس  ٥  ٣

  1.37 3.77 أع��6 مادة االل���ون�ات م� ال"&اد االساس�ة في قH# ال�ه�Gاء   ١٧  ٤

 1.18  3.75 اه�# �الع"ل في م=��6ات ذات العالقة �االل���ون�ات  ١٣  ٥

 1.31 3.65 ارغ[ �أع�اد وت�"�# االجهfة ال�ه�Gائ�ة واالل���ون�ة  ١٤  ٦

  1.27  3.6 ال�ق�9ات ال��یsة�ع�ف على في الار_ ان دراسة ال���ون�ات تHاع�ني   ١٢  ٧

  1.24 3.54  ال���ون�� مادة ل�hَّ رغ6ة ��64ة ب�راسة  ١  ٨

  1.33  3.49 ارغ[ ��Zح االسqلة على ال"�رس اث9اء م�اض�ة االل���ون�ات  ١١  ٩

  1.22  3.47 تHع�ني ال"9افHة مع الZل6ة ال"�"��tf ع� االل���ون�ات  ١٠  ١٠

  1.20  3.41 أشع� �أه"�ة ال���ون�ات في ال��اة الع"ل�ة   ٤  ١١

  1.26  3.36 ادرس مادة ال���ون�� لغ�ض ال�عل# ول�e لل9]اح فق�  ٨  ١٢

  1.23 3.34 ل�h ثقة ��64ة ب9فHي وامmان�اتي ب�راسة االل���ون�ات  ١٨  ١٣

  1.35 3.21  ارغ[ �الع"ل في مه9ة لها عالقة �االل���ون�ات في ال"�Hق6ل  ٢٣  ١٤

  1.32  3.1  اه�# ��s4اً  �االل���ون�ات واتا�ع ال�Z&رات ال�اصلة ف�ها  ٢  ١٥
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  1.35  3.1 أع��6 دراسة ال���ون�ات م"�عة وش�قة  ٣  ١٦

  1.27 3.1  ل�h مZالعات خارج�ة م�ع�دة ت=� م]ال االل���ون�ات  ١٩  ١٧

  1.19 3.1 اس�=�م م�ادر م�9&عة لل�عل# ع�9 دراس�ي لالل���ون�ات  ٢٢  ١٨

٢١  ١٩  �  1.20 2.95 أشع� �ان ل�h الق�رة على ال9قاش اث9اء م�اض�ة االل���ون�

٦  ٢٠  �  1.23  2.84 أشع� �الHعادة واالرت�اح ع�9 دخ&لي م�اض�ة مادة ال���ون�

  1.24 2.8 ال اشع� �القلr م� ال�س&ب في ام��انات ال���ون�ات �6H[ اس��عابي لها  ٢٠  ٢١

  1.16  2.66 واسعة ع� ال���ون�اتأشع� �أني ام�ل� معل&مات   ٧  ٢٢

  1.27  2.6 االل���ون��مادة  اشع� ان ال&ق, \"�ي س�tعًا اث9اء م�اض�ة   ٩  ٢٣

 ٠,٨٤ ٣,٣٤  ال�لي    

  

جا�اته# على 4ل فق�ة م� إ)\"�m اإلجا�ة على الzHال االول، ح�: ح�د أف�اد الع�9ة ٢في ض&ء ال�9ائج ال�ي أوض�ها ج�ول(

 ت�ت�6ها ت9ازل�ًا وفقًا ل"�&سZاتها ال�Hاب�ة، وقام ال6اح: �"9اقة الفق�ات ال�ي حازت على ال�ت6ة االولىفق�ات االس�6انه. وت# 

  واالخ��ة لفق�ات االداة. 

ل�h الف�&ل ل"ع�فة �4ف�ة ع"ل االجهfة ال�ه�Gائ�ة  فالفق�ة ال�ي حازت على ال�ت6ة األولى وفقًا ل"�&سZاتها ال�Hاب�ة هي الفق�ة "

) و�Gرجة 87%درجات أفادت ال"&افقة عل�ها ب6H9ة( ٥) م� 4.37" ح�: ح�ل, على م�&س� حHابي مق�اره (�ة واالل���ون

) 2.6ح�ل على ادنى م�&س� حHابي وGلغ( )اشع� ان ال&ق, \"�ي س�tعًا اث9اء م�اض�ة االل���ون��عال�ة، ب�9"ا حازت الفق�ة (

درجات أفادت ال"&افقة  ٥) م� 3.34&س� حHابي مق�اره(، وح�ل, االداة m4ل على م�) و�Gرجة ضع�فة52%ب6H9ة(

االل���ون�� ل�_ Cل6ة قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي مادة وه`ا ی�ل على ان ال�فع�ة ن�& تعل#  و�Gرجة م�&سZة )67%عل�ها(

� ,Hل� �وت�فr ه`ه ال��9]ة مع "�H&_ ال"Zل&ب، الكالر م�&سZة، وتع9ي ه`ه ال��9]ة �ان م�H&_ ال�فع�ة ن�& مادة االل���ون�

ال6H[ حH[ رأh ). وق� \عf_ ٢٠٠٤؛ م�"&د،  ٢٠٠٦) وت=�لف مع دراسة 4ل م� (الf6از وال�"�اني، ١٩٩٧دراسة(الع��ة، 

  ال6اح: إلى:  

 .ن&ع مف�ادت ال"ادة وش"&ل��ها وم�_ اح�&ائها على معل&مات ومعارف ال�ي ت6ع رغ6ات وم�&ل الZل6ة •

نها ت�رس �اللغة االن�ل�tfة وان الZل6ة ال"ق6&ل�� في ال"عاه� ال�ق�9ة م�H&اه# في مادة اللغة لغة ال��رet لل"ادة، ح�: ا •

 االن�ل�tfة ل�H, �ال"�H&_ ال"Zل&ب.

��ر�Htة ال�ي ی�9ه]ها م�رس ال"ادة خالل ال"�اض�ة رG"ا الت9اس[ ه`ه ال"ادة أو Cل6ة الس��ت�]�ات االو أاالسال�[  •

  ع�9ة ال�6:.
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االل���ون�� ل�_ مادة �افع�ة ن�& تعل# ال) ب�� مα=0.05 _&�Hع�9 م�H&_( ةاح�ائ�ذو داللة &ج� ف�ق یالzHال الsاني: هل 

قام ال6اح: ��Hاب ال"�&سZات ال�Hاب�ة واالن��افات ال"ع�ارtة وق� Cل6ة قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي 4الر تعf_ الث� ال]e9؟ 

  ) ی��6 تل� ال�9ائج:�H٣قل���، وال]�ول(للع����9 م )t-test(واخ�6ار

  )٣ال=�ول (

  االل���ون��مادة �افع�ة ن�� تعل� لل(ع�فة داللة الف�وق  ن�ائج اخ�	ار(ت)

 ل�T أف�اد ع�&ة تعTU الث� ال=&? 

ال"�&س�   الع�د  ال"]"&عة  

  ال�Hابي

االن��اف 

 hال"ع�ار  

ق�"ة 

  ال]�ول�ة

ال�اللة   ق�"ة ت

  االح�ائ�ة

e9[٢,٦٤  ١,٩٨ ٠,٨٤ 3.1٧ 3٩  ذ�4  ال-  ٠,٠١٠ 

 0.6٣ 3.٥8 4٥  انsى 

االل���ون�� ل�_ أف�اد ع�9ة مادة �افع�ة ن�& تعل# ل )α= ٠,٠٥ع�9 م�H&_ ال�اللة( داللة اح�ائ�ة ذووج&د ف�ق  ی��6 )٣ال]�ول(

الZالب. وtعf_ ال6اح: ال6H[ تعf_ الث� ال]e9 الZل6ة ول�الح الZال6ات، وتع9ى ه`ه ال��9]ة �ان الZال6ات مH9]"ات أك�s م� 

ق� \m&ن أك�s مالئ"ة وم9اس6ة لZال6ات مقارنة مع ال"&اد ال�راس�ة االخ�_ ال�ي ی�رسها الZل6ة في قH# ال�ه�Gاء ، إلى �6Cعة ال"ادة

iات النها ت�عامل مع قZع واالجهfة االل���ون�ة، و4`ل� ل]&ء الZال6ات إلى أسل&ب ت�h&G ع�9 ع�ض الHالی�ات و�4ا�ة مالح

وت�ت�[ ال�9ائج والع"ل في ال"]"&عات �mل م�9اسr والع"ل ف�ها �mل مi�9# وGال�الي ت�&ن ل�یه#  ال�افع�ة اف�ل م� 

  ). ٢٠٠٤وت=�لف ه`ه ال��9]ة مع دراسة(م�"&د، ، اق�انه#(ال`4&ر)

����ل ال�راسي(الع"لي والh�i9) ) ب�� الα=0.05الzHال الsال:: هل ت&ج� عالقة ارت6ا�Cة دالة اح�ائ�ًا ع�9 م�H&_ ال�اللة(

االل���ون�� ل�_ Cل6ة قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي 4الر ؟ وقام ال6اح: ��Hاب معامل ارت6اº مادة وم�H&_ ال�افعة ن�& تعل# 

، ل"ع�فة وج&د العالقة االرت6ا�Cة ب�� ال����ل ال�راسي في مادة االل���ون��(الع"لي Pearson- Correlationب��س&ن 

) تل� ٤االل���ون�� ل�_ Cل6ة قH# ال�ه�Gاء في ال"عه� ال�ق9ي 4الر، و��6t ال]�ول(مادة الh�i9) وم�H&_ ال�افعة ن�& تعل# و 

 ال�9ائج:

 

  

  )٤ال=�ول (

  االل���ون�� وال����ل ال�راسيمادة ن�ائج اخ�	ار ب��س�ن الW=اد معامل االرت	اV ب�A ال�افع�ة ن�� تعل� 

 (الع(لي وال&Y�Z في مادة االل���ون��) 
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Correlations 

  
مادة في  ال����ل

�لع"ليا-االل���ون�  

مادة في  ال����ل

�لh�i9 ا-االل���ون�  

 دافع�ة الZل6ة ن�& 

االل���ون��مادة تعل#   

دافع�ة الZل6ة 

 ن�& 

 مادة تعل#

� االل���ون�

Pearson 

Correlation 
٠.139 ٠.181 1 

Sig. (2-tailed) ٠.207 ٠.100  

N 84 84 84 

االل���ون�� ل�_ اف�اد ع�9ة ال�6: وال����ل مادة ) ی��6 وج&د عالقة ارت6ا�Cة م&ج6ة ب�� ال�افع�ة ن�& تعل# ٤ن�ائج ال]�ول(

ه`ه ال��9]ة ، وتع9ى )α= ٠,٠٥م�H&_ ال�اللة( ال�راسي(الع"لي والh�i9 في مادة االل���ون��) وGغ�� ذh داللة أح�ائ�ة ع�9

�ان انH]ام الZل6ة وتفاعله# مع مادة االل���ون�� م�Hاوh س&اء اكان, لل]fء الع"لي ام لل]fء الh�i9، وت�فr ه`ه ال��9]ة مع 

  ).١٩٩٧؛ ال]6&رh،  ٢٠٠٠دراسة 4ل م�(ال=ل�في، 

  

 :وال(ق��حات ال��ص�ات .7

  .ال��ص�ات:١.7

ل�_ الZل6ة وGال�Zق العل"�ة وال��t&Gة ل�9"�ة م� ق6ل إع�اء ه�qة ال��رet ض�ورة ال��f�4 على ع"ل�ة ت���H ال�افع�ة  .1

 رغ6ة الZال[ ن�& ال"&اد ال�راس�ة.

2.  etة ال��رqل�"ان�ة ال�ق�9ة ح: أع�اء ه�Hامعة ال[ة ل�9"�ة م� ق6ل رئاسة الsة ح�ی�Htت�ر ]ق واسال��C على اس�=�ام

 وغ�س ال�افع�ة ل�_ الZل6ة.

م� االداة ال"�H=�مة ال�ي ت# ت�t&Zها لق�اس ال�افع�ة Cل6ة ال]امعات ال�ق�9ة ن�& تعل# ال"&اد �راس�� ال6اح��s والاالفادة  .3

 ال�راس�ة.

  .ال(ق��حات:٧,٢

  إج�اء دراسة م"اثلة ن�& م&اد ال�راس�ة االخ�_ في قH# ال�ه�Gاء واالقHام االخ�_ وال"قارنة ف�"ا ب�9ه#. .1

  ال����ل ال�راسي ودافع االن]از. إج�اء دراسة م"اثلة ل"ع�فة العالقة ب�� .2

  إج�اء دراسة م"اثلة لZل6ة ال"عاه� ال�ق�9ة االخ�_ و�ج�اء ال"قارنة ف�"ا ب�9ها. .3

  إج�اء دراسة ع� العالقة االرت6ا�Cة ب�� ال�افع�ة وال"هارات الع"ل�ة ال�ي \6H�mها الZل6ة م� خالل ال"&اد ال�ي ی�رس&نها. .4

 

 



٤٠٨-٣٩٥ص:                 الـســليمانية     –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                                          

٢٠١٨) , �انون اآلول ٢العدد( –) ٢المجلد (  
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 

 

 

                                  DOI: http://dx.doi.org/10.25098/2.2.17  407 

 ال(�ادر ال(�اجع: .8

  عّ"ان. :دار ال"��Hة لل9� وال�&زtع  وال6Zاعة ).٤ال9فe ال��h&G(º ). عل#٢٠٠٥صالح.(ب& جادو، أ .1

م9اهج ال�6: و�Cق ال��ل�ل اإلح�ائي في العل&م ال9ف�Hة وال��t&Gة واالج�"اع�ة ). ٢٠١٠أب& حZ[، فzاد وصادق، أمال.( .2

º)ة ).٣t��"6ة األن]ل& ال�mالقاه�ة.  :م  

). ع"ل�ات العل# ل�_ Cل6ة أقHام عل&م ال��اة في جامعة ال"&صل وعالق�ها ب�افعه# ٢٠٠٦الf6از، ه�فاء وال�"�اني، أم��.( .3

 .e9[ال�ل�ة وال hة األساس�ة، ال"ع�في في ض&ء م�غ���G٣(٤م]لة أ��اث 4ل�ة ال��.(   

  .: القاه�ةدار ال9ه�ة الع��Gة .)٢(ºمهارات ال��رet). ١٩٩٢جاب�، جاب�  وسل�"ان، ال=��h  وف&زh، أح"�.( .4

). االسال�[ ال��ر�Htة ل"�رسي وم�رسات الف�tfاء وعالق�ها ب�افع�ة Cل�6ه# ٢٠١١ال]6&رh، عftf وال��اوh، م�[ ال�ی�( .5

  .٣٧٥-٣٣٢): ٧(١٨ل�عل# الف�tfاء. م]لة جامعة ت��t, للعل&م االنHان�ة، 

6. ).rم&ف ،h9اوHة ال"عل&مات ال�ول�ة ). ٢٠٠٥ال�m6ائ�ة في أث� شGال���ون�ات الق�رة ال�ه� etامج ال�اس&ب في ت�ر�Gو

 �غ�اد، 4ل�ة ال���Gة اب� اله�s#.  ت���ل الZل6ة واالح�فا� �ال"عل&مات وال�افع�ة لل�عل# (رسالة د�4&راه غ�� م9&رة). جامعة

ة م� Cال6ات 4ل�ة ال���Gة ). عالقة مهارات ال�عل# وال�افع ال"ع�في �ال����ل ال�راسي ل�_ ع�٢٠٠٠9ال=ل�في، سm�6ة.( .7

 .�Zجامعة ق ،�Zة، جامعة قt&Gال�6&ث ال�� f4١٧(٩م]لة م�.(  

  . دار ال��اب ال]امعي، الع��: االمارات.م�خل إلى عل# ال9فe). ٢٠٠٨على.( ،اله�9اوh و الfغل&ل، ع"اد  .8

9. �Hب�نامج إع�اد ١٩٩٠.(، ع�6 عليسل�"ان م�"� وح �t&Zالت معل# الف�ل في عامه االول إلى تm]امعة ل). م� م

.�t��6القاه�ة:  ال t&G٥١-٢٠: ٢٧ )٢٧(٥،ةدراسات ت�.   
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