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 دافعية التعلم وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن
 

 صالح إمحمدأ. يوسف                            أبوسيف أحمد        تجديده أ.
 علم االجتماع بقسم                                                التربية وعلم النفس بقسم

 جامعة بني وليدالتربية  كلية         األسمرية              الجامعةباآلداب  كلية
 

 :ـلخـصم  ال
يهدددف اددلا البحددا إلدد  التعددرف علدد  مسددتوم داالعيددة الددتعلم وعاتتهددا بددبع  المت يددرا  لدددم 

ن اإلجابدة علد  التسدا ال  البحا كدان البدد مد أادافطلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن ولتحقيق 
 :التالية

 ؟بمدينة زليتن مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية ما 
 ؟داالعية للتعلم والقا لمت ير الجنسال توجد الروق الي مستوم ال 
 ؟االعية للتعلم والقا لمت ير التخصصال توجد الروق الي مستوم الد 
 ؟علم والقا لمت ير التقدير الدراسيال توجد الروق الي مستوم الداالعية للت 

وتد استخدم المنهج الوصفي، وتكون مجتمع البحا من طلبة المدارس الثانوية بالفرع ال ربي 
م( حيددددا بلدددد  عددددددام 7102 –7102والعلمددددي للعددددام الدراسدددي   األدبددديلمديندددة زليددددتن بالقسددددمين 

( طالبددا 007العينددة   أالددراد(. ثددم اختيددار عينددة البحددا بالطريقددة العبددواإية الطبقيددة إل بلدد  0001 
 إجددرا ، كمددا تددام الباحثددان باالعتمددداد علدد  مقيدداس الداالعيددة للددتعلم  ليوسددف القطددامي( بعددد وطالبددة

 (spssباسدددتخدام برندددامج  اإلحصددداإيةالتعدددديا  بمدددا يتناسدددب مدددع البيإدددة الليبيدددة، وبعدددد المعالجدددة 
 :توصل البحا إل  النتاإج التالية

 .الداالعية كان عاليًا نحو التعلم إن مستوم 
اليمدددا يخدددص الداالعيدددة للدددتعلم لصدددالح  واإلنددداااللدددة إحصددداإية بدددين الدددلكور اندددار الدددروق لا  د 

 .ان أكثر داالعية للتعلم من اللكور اإلناامما يبين أن  اإلناا
 .االعية للتعلم والقا لمت ير التخصصال توجد الروق لا  داللة إحصاإية الي مستوم الد 
 .قا لمت ير التقدير الدراسيعلم والال توجد الروق لا  داللة إحصاإية الي مستوم الداالعية للت 
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Abstract 

This research aims to identify the level of motivation of learning and 

its relation to some variables among secondary school students in Zliten، 

and to achieve the objectives of the research was to answer the following 

questions: 

- What is the level of learning motivation among high school students 

in Zliten? 

- Are there differences in the level of motivation for learning according 

to the gender variable (male-female)? 

- Are there differences in the level of motivation to learn according to 

the variable specialization (literary - scientific)?. 

- Are there differences in the level of motivation to learn according to 

the variable of the academic estimate (high - low)?. 

The descriptive approach has been used. The research community 

consists of secondary school students in the western branch of Zliten in 

the literary and scientific sections of the academic year (2017-

2018).where the number of the population 1116 studen. The sample was 

selected by the stratified sample method. The sample was 112 students. 

The two researchers also relied on the motivation scale for learning 

(YOSAF ALKAMATI) after making adjustments to suit the Libyan 

environment. After the statistical processing using the program (SPSS) 

the search results in the following results: 

- The level of motivation was high towards learning. 

- There are statistically significant differences in the level of motivation 

for learning according to the gender variable (male - female). 

- There are not statistical differences in the level of motivation to learn 

according to the variable specialization (literary - scientific). 

- There are not statistically significant differences in the level of 

motivation for learning according to the variable of the academic 

estimate (high-low). 
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 مقدمة:
للدر ألن معرالددة اإلنسددان لدواالعدد  تجعلدد   الددنفس،يحتدل مووددوع الدددواالع أاميددة كبيدر  الددي علددم 

الدل  يد د  بد  إلد  إتامدة عاتدا  إنسدانية أالودل بيند   دواالع سلور غيره من النداس البدي  يدرر
اله المعرالة اي ورورية أيوًا لكل من يبرف عل  جماعة من الناس  مجتمع ،وبين باتي أالراد 

المثًا المعلم الي حاجة داإمة إل  معرالة دواالع تاميله حت  يمكن   ،ويوجههم ويحفزام عل  العمل
 التالي تعليمهم التعليم المثمر.   للر من إدرار تدراتهم واستعداداتهم ب

ويرم الباحثان أن الداالعية للتعلم تد تكون من العوامل المهمة التي ت د  دورًا الاعًا الي تعلم 
وزيدداد  رغبتدد  الددي القيددام بالعمددل الدراسددي والطمددول والمناالسددة والرغبددة الددي التفددوق والتميددز،  ،المددتعلم

واندماج  الدي األنبدطة التعلميدة، كمدا أنهدا وسديلة ثابتدة حيا أن لها أامية الي زياد  انتباه الطالب 
 وأكيد  للتنب  بالسلور األكاديمي للطالب.

ويرجع االاتمام بدراسدة الداالعيدة نادرًا ألاميتهدا الدي العديدد مدن المجداال  والميدادين التطبيقيدة 
التي تسهم الي حيا تعد الدواالع من أام العوامل  ،والعلمية كالمجال االتتصاد  واإلدار  والتربو 

الدددالتعلم النددداجح ادددو الدددتعلم القددداإم علددد  دواالدددع الطددداب  ،التربيدددة بوجددد  عدددام والدددتعلم بوجددد  خددداص
 .(1 وحاجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية الي الحيا 

ومما البر الي  أن داالعية التعلم تعد عنصرًا أساسيًا من عناصر التدريس والسيما أنها تعمل 
 ،واإلسهام إل  درجة كبير  الي تحقيق األاداف المرجو  منها لدم المتعلم ،عل  زياد  الاعليتها

حيا يرم البع  أنها من األسباب الرإيسية الي وجود الفروق الفردية الي المستوم الدراسي 
للمتعلمين والا ما دالع العديد من علما  النفس التربويين إل  ورور  تأكيد أن تكون الداالعية ادالًا 

 .(2 اتها حت  يتسن  تحقيق التعلم المرغوب لدم المتعلمينتعليميًا بحد ل
ويتفق الباحثان مع  السلطي( الي أن معرالة مستوم داالعية التعلم أمر بال  األامية بالنسبة 
لعملية التعلم والتعليم واي تلعب دورًا مهمًا الي عملية التعلم، حيا تجعل الطلبة ينهمكون الي 

العديد من الدراسا  الي مجال  ر   بن ستي ( إل  أن اناركما أبا. (3 نباطا  تسهل التعلم
تربية العاتة الوطيد  بين نجال الطالب الي مساره الدراسي وعامل داالعيت  للتعلم واله األخير  من 

( 0821حيا نجد دراسة الباحثة دوير   ،إحدم المواويع التي ب ل  حيز كبير من الدراسا 
للر الي إطار نارية األاداف، حيا توصل  إل  أن الداالعية درس  تأثير الداالعية عل  التعلم و 

( تهدف 0881كما نجد دراسة الطواب   ،ت ثر الي اكتساب واست ال األطفال لمعرالة المهارا 
إل  معرالة الفروق الي التحصيل الدراسي نتيجة الختاف مستويا  الداالعية للتعلم واللكا  ومن 

ود تحصيل جيد وأعل  لدم المرااقين لوم الداالع المرتفع بين أام النتاإج التي توصل  إليها وج
 . (4 والعكس صحيح
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ويددر  الباحثددان أن الداالعيدددة للددتعلم تعتبددر مدددن المواودديع المهمددة والتدددي يجددب التركيددز عليهدددا 
ودراستها ومعرالة مستوياتها عند طابنا ومن تم تعزيزاا والحفاا عليها ألنها تعتبر بمثابة األساس 

يعتمد علي  نجال وتفوق أ  طالب الا تعلم جيد بدون داالعية ومدن بدين المت يدرا  التدي ندود  الل 
 .، التقدير الدراسي(التخصص ،التركيز عليها الي الا البحا مت ير  الجنس

علميدة مدن خدال تناولد  لمت يدر مهدم الدي  إوداالةوانطاتًا مما سبق الإن البحا يسع  لتقدديم 
  داالعية التعلم(.واو  العملية التربوية أال

 مشكلة البحث:
تعد الداالعية للتعلم برط أساسي لنجال العملية التربوية الهي القدو  التدي تسداعد وتددالع المدتعلم 

عليد   ،التحصديل الجيدد وادي عامدل أساسدي يمكدن مدن خالد  تجسديد مدا تدم تعلمد  الدي الواتدع عل 
عالقة دافعية التعلم بمتغيرات الجنس ما  لبحا الي التسا ل الرإيسي التدالي:يمكن تحديد مبكلة ا

 والتخصص والتقدير الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن؟
 ولإلجابة عل  التسا ل الرإيسي كان البد من اإلجابة عل  األسإلة الفرعية التالية:

 زليتن؟ دم طلبة المرحلة الثانوية بمدينةما مستوم داالعية التعلم ل .0
 لا  داللة إحصاإية الي مستو  الداالعية للتعلم والقًا لمت ير الجنس؟ال توجد الروق  .7
 ادددل توجدددد الدددروق لا  داللدددة إحصددداإية الدددي مسدددتو  الداالعيدددة للدددتعلم والقدددًا لمت يدددر التخصدددص .3

 علمي(؟ ، أدبي
ال توجد الروق لا  داللة إحصداإية الدي مسدتو  الداالعيدة للدتعلم والقدًا لمت يدر التقددير الدراسدي  .4

 منخف (؟ ، مرتفع

 داف البحث:أه
 التعرف عل  مستو  داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن. 
 الكبف عن الفروق الي الداالعية للتعلم لدم الطلبة حسب مت ير الجنس. 
 علمي(. م الطلبة حسب مت ير التخصص  أدبي،الكبف عن الفروق الي الداالعية للتعلم لد 
لدددم الطلبددة حسددب مت يددر التقدددير الدراسددي  مرتفددع    الكبددف عددن الفددروق الددي الداالعيددة للددتعلم 

 منخف (.

 أهمية البحث:
 يتناول الا البحا دراسة مت ير مهم الي العملية التربوية واو داالعية التعلم. 
 يهتم الا البحا بدراسة عينة يعول عليها كثيرًا الي المساامة الي بنا  المجتمع. 
 و  داالعية طابهم.تقدم نتاإج الا البحا خلفية للمعلمين عن مست 
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بعدد  التوصدديا  إلدد  وزار  التربيددة والتعلدديم بمدينددة  وددو  نتدداإج البحددا سدديقدم الباحثددان علدد  
 زليتن خاصة لمحاولة توويح الصور  اليما يخص تو  أو وعف الداالعية للتعلم.

تفيددد نتدداإج البحددا المسدد ولين علدد  إتامددة الدددورا  التدريبيددة والتددي تسدداام الددي مسدداعد  المعلددم  
 خلق وتقوية الداالعية للتعليم داخل الم سسا  التعليمية. عل 

 حدود البحث:
 طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن. حدود ببرية: 
 المدارس الثانوية بالفرع ال ربي بمدينة زليتن. حدود مكانية: 
 م. 7102-7102:العام الدراسي :حدود زمنية 

 مصطلحات البحث:
 ــة ا ـــم:لدافعي تعددرف بأنهددا حالددة داخليددة تدددالع الطالددب إلدد  الموتددف التعليمددي والقيددام  للتعلـــــــــــــــ

  .(5 يتحقق التعليم كهدف للمتعلم حت بنباط موج  واالستمرار الي الا النباط 
 بأنهدددا: مجموعدددة  إجراإيددداً يعدددرف الباحثدددان الداالعيدددة للدددتعلم  تعريـــف ااجرالـــي لدافعيـــة الـــتعلم:ال

علدد  القددرا  مقيدداس الداالعيددة للمددتعلم  إجابدداتهمي يحصددل الطلبددة عليهددا مددن خددال الدددرجا  التدد
 المستخدم لتحقيق أاداف الا البحا.

 :الدراسات السابقة
مســتود دافعيــة الــتعلم لــدى طلبــة الصــف العاشــر  :بعنددوان (،7118  "اليصددل الربيددع"دراسددة   .0

التعرف عل  مسدتو  داالعيدة إل  ادال  الدراسة ، األساسي باألردن وعالقته ببعض المتغيرات
واليمدا إلا كدان  ،التعلم لدم طلبة الصف العابر األساسدي بداألردن وعاتتد  بدبع  المت يدرا 

ومسددتوم تعلدديم  ،ومسددتوم التحصدديل   ومسددتوم دخددل األسددر  ،للددر يختلددف بدداختاف الجددنس
طالددددب  (701 وتكوندددد  عينددددة الدراسددددة مددددن ، سددددار األكدددداديمي الددددل  ينددددو  اختيددددارهاألب والم
 :(6 وتوصل  الدراسة إل  .وطالبة

 أن مستوم الداالعية عند أالراد العينة كان كبيرا. 
 .تفوق اإلناا عن اللكور الي مستوم الداالعية 
وجددود الددروق دالددة إحصدداإيًا الددي مسددتوم الددتعلم يعددزم لمت يددر مسددتوم التحصدديل ولصددالح لو   

 .التحصيل المرتفع
الذات وعالقتها بالدافعية للتعلم لـدى تالميـذ  فعالية :بعنوان ،(7101  "كلثوم العايب"دراسة   .7

الي عاتة العالية اللا  وعاتتها  البحا ادال  الدراسة، المستوى الرابع من التعليم المتوسط
وللتعددرف علدد  الفددروق الددي  ،بالداالعيددة للددتعلم لدددم تاميددل المسددتوم الرابددع مددن التعلدديم المتوسددط
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فعاليددة اللاتيددة لدددم تاميددل المسددتوم الرابددع مددن الداالعيددة للددتعلم بدداختاف مسددتويا  البددعور بال
 ،( لكدددور881( مدددنهم  7012وتكونددد  العيندددة مدددن  ، التعلددديم المتوسدددط والدددق مت يدددر الجدددنس

 :(7 وتوصل  الدراسة إل  النتاإج التالية ،( إناا0022و 
وتدددد جدددا  ادددلا االخدددتاف لصدددالح  ،تختلدددف درجدددة الداالعيدددة بددداختاف مسدددتويا  العاليدددة الدددلا  

 .التاميل لو  العالية اللا  المرتفعة
 .انار الروق بين اللكور واإلناا اليما يخص الداالعية للتعلم ولصالح اإلناا 
الدافعيــة للــتعلم وعالقتهــا بالتحصــي   :بعنددوان (،7102 " عبددد الفتددالو  ،عبددد الوادداب"دراسددة   .3

العاتة بدين الداالعيدة للدتعلم والتحصديل الدراسدي ادال  اله الدراسة إل  الكبف عن ، الدراسي
تلميدلا  27وتكوند  عيندة الدراسدة مدن  .لدم عينة من تاميل السنة أول  ثانو  بمدينة الدواد 

 :(8 االتي وتوصل  الدراسة إل ، وتلميل 
 .وجود عاتة بين الداالعية للتعلم والتحصيل الدراسي 
 أولد والي الداالعية للتعلم بين تاميدل السدنة  ،الدراسيوجود الروق دالة إحصاإيًا الي التحصيل  

 .ثانو  حسب مت ير الجنس لصالح اإلناا

 ااطار النظرد:
 أواًل: الدافعية للتعلم:

 مفهوم الدافعية للتعلم:
 تعرف الداالعية ببكل عام عل  أنها حالة داخلية ت ثر عل  الفرد وتحرر سلوك  وتوجه .  

بأنهدددا "البحدددا عدددن نبددداطا  تعليميدددة لا  معنددد  مدددع أتدددل طاتدددة أمدددا الداالعيدددة للدددتعلم التعدددرف 
  .(9 "لاستفاد  منها

وادلا مدا أكدده بن زيددد( إلد  أن مدن سددما  الدتعلم الجيدد أن ال يتطلدب مددن المدتعلم وتتدًا أطددول 
  .(10 مما يجب وال يتطلب من المتعلم جهدًا أكثر مما ينب ي

داخليدددة عندددد المدددتعلم تدالعددد  إلددد  االنتبددداه للموتدددف وتعدددرف الداالعيدددة للدددتعلم أيودددًا بأنهدددا "حالدددة 
  .(11 التعليمي واإلتبال علي  بنباط موج  واالستمرار الي الا النباط حت  يتحقق التعلم

 عناصر دافعية التعلم:
واو من الددواالع المد ثر  علد  عوامدل االنتبداه الداخليدة، حيدا يجعدل اإلنسدان  :حب االستطاع .0

الجديدد  وغيدر المألوالدة ولديد  وجهدة لانيدة لانتبداه  األبديا الي حالة تهي  مستمر لانتباه إل  
 . (12 إل  المواتف التعليمية
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مهمدددا  محددددد  أو الوصدددول إلددد  أادددداف  تنفيدددلويعندددي للدددر أن الفدددرد بإمكانددد   الكفايدددة اللاتيدددة: .7
 بمعني أن يكون للمتعلم كفاية وتدر  لاتي  للتعلم. ،معين 

 بمعن  اتجاه الطلبة نحو بع  المواويع التي يتعلمونها بإبراف مدرسيهم. االتجاه: .3
ادددي داالدددع داخلدددي نحدددو الدددتعلم يدددرتبط ببدددكل كبيدددر مدددع الكفايدددة اللاتيدددة والفدددرد يبدددعر  الكفايدددة: .4

 د نجاح  الي إنجاز المهما .بالسعاد  عن
مثيدر  تحدارب الملدل تقتودي تدوالير بيإدة  المبداركة الفعاالدة  لكر  بالحاج( أن :الدواالع الخارجية .2

  كمدددا أن للتحفيدددز المددداد ،سدددتراتيجيا  الدددتعلم أن تكدددون مرندددة وتابلدددة للتطبيدددقوينب دددي علددد  ا
 .(13  . يوالمعنو  تيم  جيد  كداالع خارج

 الدافعية للتعلم: إثارةدور المعلم في 
تعتبر إثار  ميول المتعلمين نحو أدا  معين واستخدام المناالسة بقدر مناسب بينهم من 
األمور المهمة لتحقيق األاداف التربوية مع مراعا  الفروق الفردية بين المتعلمين من حيا 

تدرت   الداالع المتعلم ألدا  مهام ال تتناسب مع ،االستعدادا  والقدرا  والسما  البخصية
مكانيات  البر أن  سوف يفبل ويبعر باإلحباط نحو التعلم ومن تم عدم االستمرار الي  ،وا 

 .(14 الدراسة
يختاره بحيا يوع الي اعتباره عامل مهم جدًا أال  الل للا عل  المعلم أن يراعي الهدف 

واو  الفروق الفردية(، ويجب عل  المعلم االاتمام بمبدأ التعزيز لما ل  من دور كبير الي تحسين 
مستوم المتعلمين وتبجيعهم عل  البلل والمثابر . وكللر يجب عل  المعلمين مراعا  مبدأ 

المباركة والحوار وطرل األسإلة داخل الصف وعدم المرونة أثنا  تقديم الدروس والتبجيع عل  
التقيد باستراتيجية واحده طوال السنة الدراسية. ونستخلص مما سبق أن للمعلم دورًا أساسيًا الي 
إثار  الداالعية للمتعلمين وللر من خال مراعا  مبدأ الفروق الفردية والعمل عل  لف  انتبااهم 

تساب المعرالة من أجل الوصول إل  األاداف التعليمية وتنمية رغبتهم للتحصيل والتفوق الك
نما اي  المرجو . ويرم الباحثان أن مهمة توالير الداالعية ال تلق  عل  عاتق المدرسة الحسب وا 

 مهمة يبترر اليها كل من المدرسة والمنزل وبع  الم سسا  االجتماعية األخرم.

 وظالف الدافعية للتعلم:
 لمواتف معين  ويهمل باتي المواتف.تساعد المتعلم عل  أن يستجيب  .0
 تساعد المتعلم عل  تحصيل المعرالة والمهارا  وغيراا من األاداف. .7
يوج  إلي  الفرد ااتمامات  من أجل  الل تعمل الداالعية عل  تحديد مجال النباط السلوكي  .3

 تحقيق أاداف وأغرا  معينة الالسلور بدون داالع يصبح سلوكًا عبواإيًا وغير اادف.
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عاد  كللر  .4 تعمل الداالعية عل  جمع الطاتة الازمة إل  القيام بعمل من أجل إزالة التوتر وا 
 الجسم إل  االتزان السابق.

 . (15 كما تدالع الداالعية المتعلم عل  تكرار السلور الناجح المعزز من تبل المعلم .2

 العوام  المؤثرة في الدافعية للتعلم:
 الصفية.العوامل المرتبطة بالمعلم والبيإة  .0
 العوامل المرتبطة باألسر  والمحيط االجتماعي. .7
 العوامل المرتبطة بالطالب نفس . .3
 .(16 المكاالإا  .4

جراءاته:ثانيًا:   منهج البحث وا 
 استخدم الباحثان المنهج الوصفي لماإمت  لطبيعة البحا الحالي.

 مجتمع البحث:
حيددا بلددد  عددددام  ،زليددتن لمدينددةس الثانويددة بددالفرع ال ربددي تكددون مجتمددع البحددا مددن المدددار 

 :يبن للر (0رتم   ( طالب وطالبة، والجدول التالي0001 
  المدارس الثانوية بمنطقة الدراسة (1جدو  )
 العدد الكلي نوع المدرسة المدرسة
 071 إناا االنتصار

 020 إناا سكينة بنت الحسين
 080 إناا الزهراء
 732 إناا الشهيدة
 82 لكور الغويالت

 023 لكور جابر بن حيان
 018 لكور الجمعة المركزية

 1111 المجموع
 

 عينة البحث: 
 ،( طالبدة وطالبدة007  وتدد بلد  حجدم العيندة ،تم اختيار عيندة ممثلدة بطريقدة عبدواإية طبقيدة

 :يووح للر (7رتم   وتد تم اختيارام والق مت يرا  البحا، والجدول التالي
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 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والتخصص والتقدير الدراسي  (2جدو  )

 النسبة العدد الصفة المتغير

 %32 47 لكور الجنس
 %17 21 إناا

 التخصص
 %11 24 علمي
 %34 32 أدبي

 التقدير الدراسي
 %48 22 مرتفع
 %20 22 منخف 

 

 أدوات البحث:
 يتكون الا المقياس من، (17  (.القطامي يوسف تم تطبيق مقياس داالعية التعلم من إعداد 

تام الباحثان بإعاد  تقنين  عل  البيإة الليبية  ،وطبق عل  البيإة األردنية والجزاإرية ،( القر 31 
 .للتأكد من صاحية المقياس للتطبيق

 ااحصالية المستخدمة في البحث: األساليب
للوصول إل  و  ،(SPSS)اإلحصاإية  الحزمة برنامج بيانا  البحا عن طريق تم تحليل

  :نتاإج البحا تم استخدام الوساإل اإلحصاإية اآلتية
 .لحساب ثبا  المقياس ألفا كرونباخ معامل .0
 معامل جثمان. .7
 .الحسابي المتوسط .3
  .المعيار  االنحراف .4
 .الوزن النسبي .2
   للعينة الواحد .  اختبار .1
    للعينتين. اختبار .2

 صدق وثبات المقياس:
   عينة استطاعية بل  عددااثبا  وصدق مقياس البحا وللر بتطبيق  علتم حساب 

 .( طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن31 
وللر للتحقق من  ،تام الباحثان بعر  المقياس عل  مجموعة من المحكمين :الصدق الظاهرد
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وتام الباحثان  ،الحكم عل  صياغة الفقرا  ووووحها وماإمتها للبيإة الليبية ،مومون الفقرا 
 .واألسلوببإدخال التعديا  المتفق عليها والتي كان  تتمثل الي تعديا  بسيطة حول الل ة 

تم التحقق من صدق المقياس باستخدام معامل الصدق اللاتي ومعامل جثمان  الصدق الذاتي:
%، ومن أجل  21%، وبل   تيمة معامل جثمان 22ة الصدق اللاتي للصدق، حيا بل   تيم

ومعامل  ،كرونباخ باستخدام أسلوب معادلة ألفا من ثبا  المقياس تم حساب الثبا  التحقق
والنتاإج مبينة الي ، % للمعاملين عل  التوالي28،%22حيا بل   تيمة معاملي الثبا   ،جثمان

 (3رتم  التالي الجدول 
 لمقياس البحث ثباتوال( نتالج مقاييس الصدق 3جدو  )

 الصدق معاما  معاما  الثبا 
عدد 
 الفقرا 

عدد 
 العينة

 الصدق اللاتي 1.221 معامل ألفا كرونباخ 1.222
31 31 

 معامل جثمان 1.282 معامل جثمان 1.281
الثبا  الصدق و  ن تيم معاما ، أ(3تاإج المبينة الي الجدول رتم  علي  ناحا من النو 

 بمتطلبا  تفيالصدق و الثبا   من عالية درجة أن انار وتبير إل مرتفعة لمقياس البحا 
 أ  أن مقياس البحا موثوق ب  ويعتمد علي  لقياس الااار  التي ووع من أجدلها. ،البحا

 عرض النتالج وتفسيرها:
استنادا إل  ما تم يتومن الا الجانب من البحا عروا للنتاإج التي تم التوصل إليها 

 ا تومن تفسيرًا للنتاإج كاالتي:جمع  من بيانا  عل  والق تسلسل تسا ال  البحا كم

 :ااجابة على تساؤالت البحث

 ؟ة المرحلة الثانوية بمدينة زليتنطلبلدى  دافعية التعلم مستوى التساؤ  األو : ما 
الوزن و المعيار   واالنحراف الحسابي التسا ل تم استخراج الوسط الا عن اإلجابة ل ر 

داالعية التعلم الستجابا  أالراد عينة البحا عل  القرا   لمقياس التاإي االختبارو  ،النسبي
 المقياس.

وبانحراف معيار   011.8إن تيمة المتوسط الحسابي بل    ،(4  رتم بين  نتاإج جدول
التاإي تخدم االختبار لبيان داللة الفروق اسو  .81 واو أعل  من المتوسط الفروي 07.4بل  
وتيمة مستوم الداللة  ،80.012بار التاإي المحسوبة بل   واحد ، التبين إن تيمة االخت لعينة

داالعية  وجود نسبة كبير  من والا يووح 1.12اي اتل من مستوم المعنوية و  1.111بل   
متفقة مع دراسة اليصل واله النتيجة جا    ،لدم طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن التعلم
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  (.7118الربيع 
داالعية عالية نحو التعلم  حلة الثانوية بمدينة زليتن لديهمبأن طلبة المر  القول وعلي  يمكن

%. ويعزو الباحثان سبب ارتفاع مستوم الداالعية للتعلم للعينة  20النسبي لها  الوزن بل  حيا
كما  ،الي التبجيع والتحفيز وبالتالي زياد  الرغبة والحماس للتعلم اإليجابيالكلية إل  دور المعلم 

 تد يكون السبب راجع لتبجيع األسر  والمحيط االجتماعي للطالب أو الطالبة.
 دافعية التعلم( نتالج مستوى 4جدو  )

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعيارد

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

.0001 91.105 20% 12.422 106.938 007 

 

 :لمتغير  وفقاً  ،فروق دالة إحصاليا في مستوى الدافعية للتعلم ه  توجد التساؤ  الثاني
 إناث(؟-)ذكوالجنس

 الروق دالة توجد لمعرالة ما إلا كان  إجرا  اختبار " " ولإلجابة عل  الا التسا ل تم
 النتاإج كماو  تعزم لمت ير الجنس المرحلة الثانويةلدم طلبة  إحصاإيا الي مستوم داالعية التعلم

 (.2رتم  الجدول الي ينةمب اي
 التعلم حسب متغير الجنس " لدافعية( نتالج اختبار "ت5جدو  )

االنحراف  قيمة االختبار مستوى الداللة
 المعيارد

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 الجنس العينة

1.132 1.959- 
 اللكور 42 103.639 12.627
 اإلناا 70 108.500 12.095

  
إحصاإيا عند مستوم معنوية اي دالة و  ،-1.959بين  النتاإج بأن تيمة اختبار " " بل   

الروق دالة إحصاإيا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة  الا يعني أن  توجدو  1.12
مع دراسة اليصل . وجا   اله النتيجة متفقة لصالح اإلنااتعزم لمت ير الجنس  الثانوية
 ،(7102 كللر دراسة عبدالوااب وعبدالفتالو  ،(7101ودراسة كلثوم العايب  ،(7118الربيع 

الا يعزم إل  العامل للتعلم مقارنة بمجموع  اللكور، و مما يبير إل  أن اإلناا أكثر داالعية 
أكثر ميًا  نهنأل ،الثقاالي للمجتمع الل   ل  دور العال جدًا الي تبكيل الداالعية لدم عينة اإلناا
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ان أكثر  تنايمًا ووبطًا لعملية التعلم، و  ،الجامعةل و إلثبا  مكانتهن االجتماعية الي المنز 
والتفكير اليما سيقمن ب  من أعمال تتعلق بالمواد الدراسية الي سبيل الحصول عل  درجا  مرتفعة 

التعليم  نو  إل من مرحلة التعليم الثا ومن الدخول إل  الجامعة ولينتقلنومكانة جيد  لت
 سوق العمل. ومن ثم إل  ،الجامعي

 :لمتغير وفقًا  حصاليا في مستوى الدافعية للتعلمفروق دالة إ ه  توجد التساؤ  الثالث
 علمي(؟-)أدبيالتخصص

 الروق دالة توجد لمعرالة ما إلا كان  إجرا  اختبار " " ولإلجابة عل  الا التسا ل تم
 والنتاإج تعزم لمت ير التخصص لدم طلبة المرحلة الثانوية  إحصاإيا الي مستوم داالعية التعلم

 (.1رتم  الجدول الي مبينة اي كما
 لدافعية التعلم حسب متغير التخصص ( نتالج اختبار "ت"1جدو  )

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

االنحراف 
 المعيارد

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 التخصص العينة

1.732 1.194 
 أدبي 32 108.644 11.148
 علمي 24 105.791 13.166

 
إحصاإيا عند مستوم اي غير دالة و  1.194 نتاإج بأن تيمة اختبار " " بل  بين  ال

الروق دالة إحصاإيا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة  الا يعني أن  ال توجدو  1.12معنوية 
 من لكل طبيعة الدراسة إل  النتاإج اله ترجع تد  ،تعزم لمت ير التخصص المرحلة الثانوية

 التام عل  الفهم تعتمد العلمي التخصص الطبيعة األدبي والتخصص العلمي التخصص
 تياس تدر  عل  تعتمد األدبية التخصصا  الي الدراسة طبيعة بينما ،الدراسية المواد لموووعا 

الروق الي للر نرم ان  ال يوجد و  ،والتطبيق الفهم عل  تركيزاا من اكثر  الحفا عل  الطالب
وربما  ،داالعية التعلم حسب التخصص اللكل تخصص داالعية للتعلم تعتمد عل  طبيعة التخصص

يرجع السبب إل  كون الطلبة الي كا التخصصين لديهم استعداد ورغبة الي بلوغ النجال وتحقيق 
مسارام التعليمي ب   النار عن نوع  إتمامبمجرد التحاتهم بالدراسة وبالتالي  األاداف
 ص.التخص

 :التقدير  لمتغير وفقاً  حصاليا في مستوى الدافعية للتعلمفروق دالة إ ه  توجد التساؤ  الرابع
 منخفض(؟-)مرتفعالدراسي

الروق دالة  توجد لمعرالة ما إلا كان  إجرا  اختبار " "ولإلجابة عل  الا التسا ل تم 
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 كما والنتاإج لمت ير التقديرتعزم  لدم طلبة المرحلة الثانوية إحصاإيا الي مستوم داالعية التعلم
 (.2 مرت الجدول الي مبينة اي
 

 
 
 

 لدافعية التعلم حسب متغير التقدير الدراسي ( نتالج اختبار "ت"7جدو  )
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

االنحراف 
 المعيارد

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 العينة

التقدير 
 الدراسي

1.423 1.217 
 مرتفع 55 107.800 11.704
 منخفض 57 106.105 13.1281

 
إحصاإيا عند مستوم اي غير دالة و  ،1.217بين  النتاإج بأن تيمة اختبار " " بل   

الروق دالة إحصاإيا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة  الا يعني أن  ال توجدو  1.12معنوية 
والا ما توصل  إلي  دراسة اليصل  ،تعزم لمت ير التقدير الدراسي المرحلة الثانوية

ويفسر الباحثان عدم وجود الفروق إل  أن  تد توجد عوامل أخرم ت ثر الي  ،(7118الربيع 
وكللر مستوم الطمول  ،مستوم الداالعية للتعلم كاللكا  والجو األسر  والمستوم االتتصاد 

 بيإة المدرسية المحيطة بالطالب. وال

 :التوصيات والمقترحات
 عل  مستوم داالعية التعلم العاليةل  إتامة ورش عمل للمعلمين من أجل الحفاا العمل ع -

 .لدم الطلبة
العمل عل  إثار  داالعية التعلم للمتعلمين وخاصة اللكور عن طريق تبجيعهم وتعزيز  -

 سلوكياتهم.
توالير الحواالز وتنويعها من تبل المدرسة واألسر  بسبب اختاف مستويا  الداالعية عند  -

 .مينالمتعل
وجود الروق الي  أاهر االاتمام بالفروق الفردية بين المتعلمين وخاصة أن نتاإج البحا  -

 .مستوم الداالعية تعزم لمت ير الجنس
 .إجرا  بحوا لمعرالة العوامل التي ت د  إل  الرالع من مستوم داالعية التعلم -
 الا البحا. إجرا  بحوا الي مناطق أخرم داخل ليبيا عل  نفس المرحلة ومقارنتها بنتاإج -
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 .إجرا  بحوا عن دور أدا  المعلم الي الرالع من مستوم الداالعية للتعلم -
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، 7111، مصر ،القاار ،دار غريب للطباعة والنبر ،الداالعية لإلنجاز، بداللطيف خليفةع ((1
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، األمارا علم النفس التربو ، دار الكتاب الجامعي،  مبادئ، عماد عبدالرحيم الزغلول( (2
 .722، ص7112
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 .1،ص7103، الجزاإر ،جامعة تاصد  مربال ورتلة ،رسالة ماجستير غير منبور 

 ،7111 ،األردن ،للنبر المسير دار  ،7ط ،علم النفس التربو  ،أبوجادوصالح محمد  ((5
 .378ص
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 110ـــ  3ص ،7118
العلية اللا  وعاتتها بالداالعية للتعلم لدم تاميل المستوم الرابع من التعليم  ،لثوم العايبك ((7

 .022ص ،7101 ،72العدد  ،الجراإر األغواطدراسا  جامعة  :مجلة ،المتوسط
 ،الداالعية للتعلم وعاتتها بالتحصيل الدراسي ،عبدالفتال أبي مولودو  ،عبدالوااب بن موس ( (8

 اإلنسانيةالعلوم  :مجلة ،دراسة ميدانية لتاميل السنة األول  ثانو  بمدينة الواد 
 .023ص ،7102 ،31العدد واالجتماعية،

 .4، ص7112، األردن ،دار المسير  ،النارية والتطبيق، الداالعية ،تاإر أحمد غبار  ((9
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 .88، ص7113
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، دار الفكر للطباعة والنبر، 3أسس علم النفس التربو ، ط ،وأخرونمحي الدين توق ( (11
 .700، ص7113األردن، عمان، 

 .13مرجع سابق، ص جمال بن زيد، ((12
 .34، مرجع سابق، صحسنية بن ستي ((13
 .2، ص0824، مصر ،القاار  ،الصحة النفسية ،ية انامحمود عط ((14
 .37، مرجع سابق، صحسنية بن ستي ((15
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