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. قدم المناهج والتجريذ،كمية العمهم التخبهية
ىجفت ىحه الجراسة التعخؼ إلى مدتػى الصسػح ودافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية في

ممخص

) شالب وشالبة تع اختيارىع بصخيقة العيشة100(  وتكػنت عيشة الجراسة مغ،مجيخية تخبية البادية الجشػبية

 وأضيخت، وقج تع استخجاـ مقياس مدتػى الصسػح لمسخاىقيغ والذباب ومقياس دافعية التعمع،العذػائية البديصة
 كسا أضيخت وجػد عالقة، ومدتػى متػسط لجافعية التعمع لجى أفخاد العيشة،الشتائج وجػد مدتػى شسػح مختفع
. بيشسا ال تػجج فخوؽ عمى السقياسيغ تعدى لمجشذ،ارتباشية مػجبة بيغ مدتػى الصسػح ودافعية التعمع
 السخحمة الثانػية، دافعية التعمع، مدتػى الصسػح:الكممات الجالة

ABSTRACT The aim of this study was to identify the level of ambition and
learning motivation among secondary school students in Southern Badia Directorate
of Education. The sample of the study consisted of 100 female and male students,
who were selected by simple random sample. The participants completed a
questionnaire that consisted of two scales: The level of ambition for adolescents and
youth, and Learning-Motivation Scale. The results showed a high level of ambition,
middle level of learning motivation among the sample, In addition, the results
indicated that there was a correlative relationship between the level of ambition and
learning motivation. Finally, the results showed that there were no significant
differences on ambition and learning motivation scales due to gender.
Keywords: The level of Ambition, Learning Motivation, Secondary Stage.
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المقجمة
يذكل االىتساـ بجراسة مدتػى الصسػح أولػية في الجراسات الشفدية والتخبػية لسا لو مغ أىسية في تكيف
الستعمع مع السيسات التعمسية وزيادة تحريمو وانتاجو العمسي ،فتخكدت األبحاث عمى العػامل التي تديع في
تصػيخ ميارات الفخد وتشسية قجراتو وكفاءتو الذخرية (.)Quaglia,1996
ويعج مرصمح الصسػح مغ السرصمحات الستجاولة كبعج ىاـ مغ األبعاد السؤثخة في الذخرية التي تداعج
الفخد عمى التقجـ في حياتو والتخصيط ليا في السجاالت االجتساعية والتعميسية والسيشية ،كسا أنو يختبط بالرحة
الشفدية ويعج وسيمة تذخيرية لمتشبؤ بالدمػؾ والرحة الشفدية باعتباره سسة ثابتة ندبياً تتفق م ػ ػع التكػيغ

الشفدػ ػ ػ ػي لمفخد وتختبط مػ ػ ػع تػقع السدتقبل وخبخات الشجاح والفذ ػ ػ ػل لجيػو (عبج الفتاح.)1984،

كسا جاء االىتساـ بجافعية التعمع كػسيمة مػثػقة لمتشبؤ بالدمػؾ األكاديسي لمستعمع باعتبارىا أحج العػامل

اليامة التي تد ػػيع في زيادة انتباه الستعمع ورفع مدػػتػى أدائو في األنذػػصة الج ارسػ ػػية (أحسج.)2005،

وتطيخ الجافعية لمتعمع برػرة واضحة مغ خالؿ أداء الفخد ورغبتو بالقياـ بالعسل برػرة مدتسخة ،وتتسيد
بالذعػر باالستستاع بالسػقف التعميسي والصسػح ،كسا تختبط بالسذاركة اإليجابية وبحؿ الجيج والسثابخة في تحقيق

التعمع (تػؽ وقصامي وعجس.)2003 ،

ومغ ىشا يسكغ القػؿ أف مدتػى الصسػح والجافعية لمتعمع يؤثخاف في أداء الفخد التعمسي وقجرتو عمى اإلنجاز
األكاديسي والتحريل الجراسي ،وعميو فإف الجراسة الحالية تدعى لتقجيع إضافة عمسية تصبيقية مغ خالؿ دراستيا

لسدتػى الصسػح ودافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية بيجؼ الكذف عغ
درجة كالً مغ الستغيخيغ والعالقة بيشيسا ومجى اختالفيسا باختالؼ الجشذ.
مذكمة الجراسة
يعج مدتػى الصسػح ودافعية التعمع مغ األمػر اليامة لشجاح الفخد وتقجـ تعمسو وتحريمو الجراسي ،ويتأثخ كل
مشيسا بالعجيج مغ العػامل الذخرية كقجرات الفخد وإمكاناتو ،والعػامل االجتساعية كتػقعات األسخة والسجتسع،

باإلضافة إلى عػامل أخخى متجاخمة ،ويشعكذ مدتػى شسػح الفخد ودافعيتو لمتعمع عمى مدتػى أدائو العاـ،
وتحريمو األكاديسي عمى وجو الخرػص ،ومغ ىشا جاء االىتساـ بجراسة مدتػى الصسػح ودافعية التعمع

وعالقتيسا بستغيخ الجشذ لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية ،والتي تعاني مغ تجني
ندبة الشجاح في امتحاف الثانػية العامة ،والتعخؼ عمى مجى تأثيخ متغيخات الجراسة عمى التحريل الجراسي،

ويسكغ صياغة مذكمة الجراسة عمى الشحػ التالي :ما مدتػى الصسػح ودافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية في

مجيخية تخبية البادية الجشػبية؟
أسئمة الجراسة

تدعى ىحه الجراسة إلى اإلجابة عغ األسئمة اآلتية:
 -1ما مدتػى الصسػح لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية؟
229

 -2ما مدتػى دافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية؟
 -3ىل تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ مدتػى الصسػح ودافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية
في مجيخية تخبية البادية الجشػبية؟
 -4ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05 ≤ αفي مدتػى الصسػح لجى شمبة
السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية تعدى لمجشذ؟

 -5ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05 ≤ αفي دافعية التعمع لجى شمبة السخحمة
الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية تعدى لمجشذ؟

أهجاف الجراسـة
تيجؼ ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػى الصسػح ودافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية
تخبية البادية الجشػبية ،واختالفيا باختالؼ الجشذ.
أهمية الجراسة
تأتي أىسية ىحه الجراسة فيسا تدعى لتحقيقو وىػ التعخؼ عمى مدتػى الصسػح ودافعية التعمع لجى شمبة
السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية ،وعالقة ذلظ بستغيخ الجشذ ،وليحه الجراسة أىسية نطخية فيسا
يسكغ أف تزيفو مغ معمػمات حػؿ مػضػعي مدتػى الصسػح ودافعية التعمع ،كسا أف ليحه الجراسة أىسية عسمية

تتعمق بتدويج السختريغ بالذؤوف الشفدية والتخبػية بالسعمػمات الالزمة حػؿ العالقة بيغ مدتػى الصسػح ودافعية
التعمع مغ جية وعالقة كل مشيسا بالجشذ مغ جية أخخى.
محجدات الجراسة
تتحجد ىحه الجراسة باقترارىا عمى عيشة مغ شالب وشالبات السخحمة الثانػية مغ مجيخية تخبية البادية

الجشػبية ،السشتطػسيغ عمى مقاعػج الج ارسػة في الفرل الجراسي الثاني لمعاـ الجراسي ( ،)2017/2016كسا تتحجد
نتائجيا باألداتيغ السدتخجمتيغ فييا وىسا :مقياس الصسػح ،ومقياس دافعية التعمع ،وخرائريسا الديكػمتخية.
تعخيف المرظمحات إجخائياً
تعخؼ السرصمحات تعخيفاً إجخائياً عمى الشحػ التالي:
ألغخاض ىحه الجراسة َ
مدتهى الظمهح ()level of Ambition
عخؼ إجخائياً بأنو :الجرجة التي يحرل عمييا السفحػص عمى مقياس مدتػى الصسػح لمسخاىقيغ والذباب
ُي َّ
السدتخجـ في الجراسة.
دافعية التعمم ((Learning Motivation
تعخؼ إجخائياً بأنيا :الجرجة التي يحرل عمييا السفحػص عمى مقياس دافعية التعمع السدتخجـ في الجراسة.
َّ
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اإلطار النظخي
مدتهى الظمهح
يذيخ مفيػـ الصسػح إلى رغبة الفخد الذجيجة لتحقيق األىجاؼ التي يربػ الييا ،ويختبط بػضع األىجاؼ

والدعي لتحقيقيا ،ويؤثخ مدتػى الصسػح في العجيج مغ الجػانب الحياتية لمفخد كصبيعة اختياراتو ومدتػى دافعيتو
وإنجازه.
وتعخؼ باضة ( )2004مدتػى الصسػح بأنو األىجاؼ التي يزعيا الفخد لشفدو في مجاؿ معيغ ويدعى

لتحقيقيا ،ويتأثخ ذلظ بالعجيج مغ السؤثخات الخاصة بذخرية الفخد والقػى البيئية السحيصة بو.

ويعخفو حسدة ( )2004بأنو ىجؼ ذو مدتػى معيغ يتصمع الفخد إلى تحقيقو في جانب مغ جػانب حياتو
األسخية أو األكاديسية أو السيشية أو العامة ،ويتحجد في ضػء كالً مغ اإلشار السخجعي وخبخات الشجاح والفذل
التي مخ بيا في مخاحل نسػه السختمفة.

وكانت عبجالفتاح قج تتبعت التعخيفات الستعجدة لسدتػى الصسػح وتػصمت إلى تعخيف محجد حيث عخفتو

بأنو" :سسة ثابتة ندبياً تفخؽ بيغ األفخاد في الػصػؿ إلى مدتػى معيغ يتفق والتكػيغ الشفدي لمفخد وإشاره
السخجعي ،ويتحجد بحدب خبخات الشجاح والفذل التي مخ بيا" (عبجالفتاح .1984،ص.)14

ويختبط مدتػى الصسػح بسجى الشجاح في تحقيق السيسة حيث يبجو األشخاص الصسػحيغ أكثخ قجرة عمى
التشافذ مع اآلخخيغ وأكثخ حدماً وإص اخ اًر عمى اإلنجاز ولجييع ثقة عالية بقجراتيع عمى تحقيق الشجاح ( Hogan

.)& Holland, 2003

وىشاؾ العجيج مغ الشطخيات التي فدخت مدتػى الصسػح ،وقج استعخضت الدعبػط ( )2018ىحه الشطخيات
والتي مغ أبخزىا:
 نطخية أدلخ ( :)Adlerوتؤكج عمى دور الفخد وإرادتو القػية في الكفاح لمػصػؿ إلى الدسػ والخقي لمتعػيسعغ مذاعخ الشقز؛ باعتباره كائغ اجتساعي تحخكو الحػافد االجتساعية والعالقات االجتساعية وتػجيو نحػ

تحقيق أىجافو الحالية ،ويدعى لتأكيج ذاتو لتحقيق التفػؽ وتعػيس الشقز.

 -نطخية القيسة الحاتية لميجؼ :وتخكد عمى أف تحقيق الشجاح واالبتعاد عغ الفذل يديع في زيادة مدتػى الصسػح

لجى الفخد ويذعخه بقيستو الحاتية ،ويتأثخ مدتػى الصسػح بخبخة الفخد الذخرية وأىجافو وتػقعاتو خالؿ سعيو
لتحقيق الشجاح واالبتعاد عغ الفذل.
 -نطخية السجاؿ :وتؤكج عمى أف ىشاؾ عػامل متعجدة يسكغ أف تعسل كجافع لمتعمع في السجرسة تذكل في

مجسميا مدتػى الصسػح لجى الفخد ،ويعسل ىحا السدتػى عمى ايجاد أىجاؼ ججيجة بعج شعػر الفخد بالخضا
واالعتداز بالحات لتحقيقو األىجاؼ الدابقة ويدعى لتحقيق أىجاؼ أبعج مغ الدابقة.
ويتأثخ مدتػى الصسػح بالعجيج مغ العػامل والتي أشار إلييا (حسدة )2004،ومغ أبخزىا جشذ الفخد ودرجة

ذكائو ،ومدتػى نزجو ،ومفيػـ الحات لجيو ،ومدتػى التحريل الجراسي ،باإلضافة لتػقعات الػالجيغ ومجى
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إيجابيتيسا ومدتػاىسا التعميسي واالقترادي والسيشي ،وجسيعيا عػامل تؤثخ في مدتػى شسػح الفخد إيجاباً أو
سمباً ،كسا يتأثخ مدتػى شسػح الفخد بخبخات الشجاح والفذل التي مخ بيا ،فالشجاح يديج الثقة بالشفذ وبالتالي يخفع

مدتػى الصسػح ،بيشسا يعصي الفذل فكخة سمبية لمفخد عغ ذاتو.

كسا يتأثخ مدتػى شسػح الفخد بالدياؽ االجتساعي والثقافي الحي يعير فيو الفخد ويتػاجج فيو ،حيث يخى

ستيخنبخغ (  Sternberg (2005أف أداء الفخد يكػف مػجياً نحػ تحقيق شسػحو مغ خالؿ التكيف مع البيئة أو
تذكيل البيئة أو اختيار البيئة السشاسبة ،فالفخد الصسػح يدعى لتحقيق أىجافو مغ خالؿ التػافق مع بيئتو فإف فذل

في تحقيق ذلظ سعى إلى تذكيل البيئة السحيصة بو بسا يتػافق مع ميػلو ورغباتو ،فإف فذل في ذلظ سعى لمبحث

عغ بيئة ججيجة تحقق لو ذلظ.
ومغ العػامل اليامة التي تمعب دو اًر في مدتػى الصسػح دور جساعة الخفاؽ التي يشتسي إلييا الفخد ،والتي
يسكغ اعتبارىا جساعة مخجعية يقارف الذخز أدائو بأداء أفخادىا ،ويتساشى مع شبيعة واتجاىات الخفاؽ فييا ،مسا

يؤثخ عمى مدتػى شسػحو بالديادة إف كاف مدتػى شسػح الخفاؽ مختفع ،أو بالشقراف إف كاف مدتػى شسػحيع
متجني ( الحجػج.)2004،
دافعية التعمم
تعج دافعية التعمع مغ العػامل اليامة التي تػجو الستعمع نحػ السثابخة والشذاط وصػالً إلى تحقيق أىجافو

وإشباع حاجاتو العمسية ،ولعل مغ أسباب تجني تحريل الصمبة ضعف الجافعية لجى الستعمسيغ ،ومغ ىشا يأتي
التخكيد عمى ضخورة التعخؼ عمى مفيػميا وكيف إثارتيا والسحافطة عمى استس اخريتيا؛ وعميو فقج عخفتيا وولفػلظ

( )2010بأنيا حالة داخمية تدتثيخ الدمػؾ وتحافظ عميو.

وفي نفذ اإلشار يسكغ تعخيف الجافعية بأنيا إثارة الدمػؾ وتػجييو واالستسخار بو ،كسا يسكغ أف تعخؼ
بأنيا شاقة داخمية أو قػة ذىشية تداعج الذخز عمى تحقيق األىجاؼ ضسغ الدياقات السختمفة كالسجرسة والبيت

(.)Sternberg & William,2002

ويذيخ مفيػـ الجافعية لمتعمع إلى الحالة الجاخمية لمستعمع التي تجفعو لالنتباه لمسػاقف التعميسية واإلقباؿ عمييا

بشذاط والسحافطة عمى االستس اخرية في الشذاط (تػؽ وقصامي وعجس)2003،

وتمعب العجيج مغ العػامل دو اًر ىاماً في زيادة الجافعية أو اضعافيا ،ومغ أبخز ىحه العػامل نسط التشذئة
االجتساعية الدائج والحي يتفاوت باختالؼ السدتػى الثقافي واالقترادي ،والبيئة األسخية ومجى تذجيعيا لمصفل
عمى االستقاللية واالستكذاؼ ،باإلضافة إلى مجى تػفخ الشساذج التي يسكغ أف يحتحي بيا الفخد وتديع في زيادة
الجافعية لجيو (.)Brophy,2004

وتقتخح مصخ( ) 2010بعس التػجييات التي تداعج عمى تشسية الجافعية لمتعمع لجى الصمبة مغ أبخزىا ضخورة
تقجيع السعمسيغ أنفديع كعشاصخ اجتساعية نذصة ونساذج حية لمصمبة ،باإلضافة إلى االىتساـ بإثخاء البيئة
التعميسية بالخبخات الجحابة السذػقة التي تديج مغ مذاركة الصمبة في العسمية التعميسية ،كسا يشبغي أف تكػف

السيسات التعميسية متػسصة الرعػبة تحسل درجة معقػلة مغ التحجي ومثيخة لحب االستصالع ويتسكغ الصمبة مغ
إنجازىا بشجاح.
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وقج ركدت الجراسات التي تشاولت دراسة مػضػع الجافعية لمتعمع عمى محاولة اإلجابة عغ خسدة أسئمة
رئيدة حجدىا ( )Graham & Pintrich ,1996السذار إلييسا في (وولفػؾ )2010،وىي:
 لساذا يتفاوت الصمبة في اختياراتيع وسمػكيع فبعزيع يحخص عمى أداء الػاجبات السشدلية بيشسا يتػجوآخخوف ألنذصة أخخى كسذاىجة التمفاز؟

 -لساذا يحخص بعس الصمبة عمى السبادرة فػ اًر ألداء السيسات التعمسية بيشسا يتباشأ غيخىع؟

 -ىل يشغسذ الصالب في أداء السيسة الشذاط السختار ويخكد عميو أـ يشذغل عشو بدخعة بأمػر أخخى؟

 ما الحي يجعل بعس الصمبة يثابخ عمى العسل ويشجده بالكامل في حيغ يقترخ آخخوف عمى األداءالجدئي لمسيسة؟
 ما شعػر الصالب عشج أداء السيسة :ىل يذعخ بالستعة والكفاءة أـ يذعخ باالندعاج وعجـ الخغبة فيالقياـ بالسيسة؟

وقج تشاولت العجيج مغ الشطخيات مػضػع دافعية التعمع ،ومغ أبخز ىحه الشطخيات الشطخية السعخفية والتي
تشاولت مػضػع الجافعية مغ خالؿ التخكيد عمى الجور الشذط لمستعمع؛ فيػ مدتصمع وباحث عغ السعخفة لحل
السذكالت التي تػاجيو ،مع التأكيج عمى الجافعية الحاتية وتػقعات الفخد ،فسجى تػقعو لمشجاح يديع في تػجيو
لبحؿ الجيج الالزـ إلنجاز العسل وتحقيق اليجؼ الحي يدعى إليو (.)Weiner,2000
وتخى وولفػلظ ( )2010أف نطخيات الجافعية الحجيثة تخكد عمى حاجة الفخد إلى الذعػر بالكفاءة والقجرة
واالىتساـ بخغباتو الحاتية وتقخيخ الفخد لسريخه واستقالليتو بجالً مغ السكافآت والزغػط الخارجية ،ومغ ىشا فإف

البيئة الرفية التي تجعع ىحه السفاىيع يتدع الستعمع فييا بالذعػر بالكفاءة والقجرة عمى االبتكار والتعمع السفاىيسي

والتعامل مع الخبخة التعمسية كخبخة سارة تتحقق فييا األىجاؼ ،عمى العكذ تساماً مغ البيئة الرفية القائسة عمى
إجبار الستعمع عمى األداء والتحكع بدمػكو لمػصػؿ لمحل األسخع عمى حداب تحقيق األىجاؼ الستكاممة.

ولجافعية التعمع العجيج مغ العشاصخ اليامة التي تعج بسثابة مؤشخات عمى مجى وجػد الجافعية لجى الفخد

وتتسثل فيسا يمي (غباري:)2008 ،

 -1حب االستصالع :فاألفخاد يبحثػف عغ الخبخات الججيجة ويدتستعػف بسعخفتيا ،ومغ ىشا يشبغي استثارة
حب االستصالع لجى الصمبة مغ خالؿ شخح األسئمة بذكل مدتسخ وعخض مذكالت تحسل نػع مغ

التحجي والبحث عغ حمػؿ مقتخحة ليا.

 -2الكفاء ة الحاتية :فاعتقاد الفخد أنو قادر عمى تشفيح السيسات والػصػؿ لألىجاؼ يديج مغ دافعيتو لمتعمع،
ويديع في ذلظ شعػره بتحقيق اإلنجازات والشجاح في ذلظ.
 -3االتجاه نحػ التعمع :ويعتبخ االتجاه نحػ التعمع خاصية داخمية تطيخ مغ خالؿ القياـ بالسيسات التعمسية
والحخص عمى أدائيا.

 -4الجوافع الخارجية :تمعب الجوافع الخارجية دو اًر ىاماً في إثارة دافعية األفخاد لمتعمع ،ومغ أبخز ىحه الجوافع
التعديد السشاسب واستخجاـ شخؽ التجريذ واستخاتيجيات التعمع السشاسبة.
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ثانياً :الجراسـات الدابقـة
تع االشالع عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػعي دافعية التعمع ،ومدتػى الصسػح،
ويسكغ ترشيفيا حدب تشاوليا لستغيخات الجراسة إلى صشفيغ:
اولً :الجراسات التي تناولت مهضهع مدتهى الظمهح ومتغيخ أو أكثخ من متغيخات الجراسة
أجخت الذجخاوي ( )2017دراسة ىجفت لمتعخؼ عمى العالقة بيغ أساليب الزبط االجتساعي ومدتػى
الصسػح لجى شمبة السخحمة الثانػية ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )367شالباً وشالبة تع اخزاعيع الستبانة
أساليب الزبط االجتساعي واستبانة مدتػى الصسػح ،وأضيخت الشتائج ارتفاع مدتػى الصسػح لجى أفخاد العيشة،

كسا اضيخت عجـ وجػد عالقة بيغ أساليب الزبط االجتساعي ومدتػى الصسػح ،وأضيخت وجػد فخوؽ في مدتػى
الصسػح تعدى لمجشذ ولرالح اإلناث.

وفي دراسة أجخاىا بمعخبي وبػفاتح ( )2016وىجفت لمكذف عغ العػامل السؤثخة في مدتػى الصسػح الجراسي

لجى عيشة مغ شالب الدشة الثانية الثانػي ،وشسمت عيشة الجراسة ( )88شالباً وشالبة ،أضيخت الشتائج ارتفاع
مدتػى الصسػح لجى الصمبة ووجػد فخوؽ بيغ الجشديغ في مدتػى الصسػح تعدى لمجشذ ولرالح اإلناث وعجـ

وجػد فخوؽ في مدتػى الصسػح بيغ شمبة الفخعيغ األدبي والعمسي.

وىجفت دراسة يعقػب (  )2016إلى دراسة العالقة بيغ تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح عمى عيشة شسمت
( )200شالب وشالبة مغ شمبة السخحمة الثانػية وتع استخجاـ مقياس سسيث لتقجيخ الحات ومقياس عبجالفتاح
لسدتػى الصسػح ،وأضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح كسا أف الصمبة
الستػافقيغ دراسيأ لجييع مدتػى شسػح أعمى مغ الصمبة غيخ الستػافقيغ.

وأجخت الذسايمة ( )2006دراسة ىجفت لمتعخؼ عمى العالقة بيغ مدتػى الصسػح والتحريل الجراسي في
مادة الخياضيات لجى شالبات الرف الثامغ األساسي ،وشسمت عيشة الجراسة ( )848شالبة خزعغ لسقياس

الرخايخة لسدتػى الصسػح ،وأضيخت الشتائج وجػد عالقة بيغ مدتػى الصسػح والتحريل الجراسي ،وتأثخ ىحه
العالقة بكل مغ :عجد أفخاد األسخة ومدتػى األب التعميسي ومدتػى دخل األسخة.

وفي دراسة واكدمخ ( Waxler (2002التي ىجفت لسقارنة مفيػـ الحات ومدتػى الصسػح لجى عيشة مغ

الصمبة الجامعييغ في ضػء بعس الستغيخات أضيخت الشتائج عجـ وجػد عالقة بيغ مفيػـ الحات ومدتػى الصسػح
لجى الصمبة ،كسا أضيخت عجـ وجػد فخوؽ في مفيػـ الحات ومدتػى الصسػح تعدى لمجشذ.

وأجخى إبخاىيع ( )1994دراسة ىجفت لمتعخؼ عمى العالقة بيغ مدتػى الصسػح والتحريل الجراسي والتشذئة

الػالجية ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )187شالباً مغ السجارس الثانػية ،وأضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ بيغ
الصمبة ذوي مدتػى الصسػح السختفع والصمبة ذوي مدتػى الصسػح السشخفس في التحريل الجراسي.
ثانياً :الجراسات التي تناولت مهضهع دافعية التعمم ومتغيخ أو أكثخ من متغيخات الجراسة
أجخى رسػانتػ وارياني ( Riswanto & Aryani )2017دراسة ىجفت لمتعخؼ عمى العالقة بيغ دافعية
التعمع والتحريل الجراسي ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )97شالباً وشالبة ،وأضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية
مػجبة بيغ دافعية التعمع وتحريميع الجراسي.
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وقاـ سخحاف ( )2015بجراسة ىجفت لمتعخؼ عمى العالقة بيغ دافعية التعمع والحكاء االنفعالي وعالقتيسا
بالتحريل الجراسي لجى شمبة السخحمة اإلعجادية ،وشسمت عيشة الجراسة ( )312شالباً وشالبة ،وأضيخت الشتائج
وجػد عالقة ارتباشية بيغ درجات دافعية التعمع ودرجات التحريل الجراسي ،كسا أضيخت وجػد فخوؽ في
متػسصات درجات الصمبة الحكػر ومتػسصات درجات اإلناث عمى مقياس دافعية التعمع لرالح اإلناث.

كسا أجخت فخوجو ( )2011دراسة ىجفت لمتعخؼ عمى العالقة بيغ التػافق الشفدي االجتساعي ودافعية التعمع
لجى عيشة تكػنت مغ ( )300شالباً وشالبة مغ السخحمة الثانػية ،تع إخزاعيع لسقياس التػافق الشفدي االجتساعي
ومقياس قصامي ( )1989لجافعية التعمع ،وتػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة ارتباشية بيغ التػافق الشفدي
االجتساعي ودافعية التعمع ،ووجػد فخوؽ بيغ الحكػر واإلناث في دافعية التعمع لرالح الحكػر.

وفي دراسة أجخاىا الخبيع ( )2009وىجفت لمتعخؼ عمى مدتػى دافعية التعمع لجى شمبة الرف العاشخ

األساسي واختالفيا باختالؼ الجشذ ومدتػى التحريل الجراسي ودخل األسخة ومدتػى األب التعميسي ،وتكػنت

عيشتيا مغ ( )216شالباً وشالبة ،تػصمت الشتائج إلى ارتفاع مدتػى دافعية التعمع لجى أفخاد العيشة بذكل عاـ،
وارتفاع مدتػى دافعية التعمع لجى اإلناث برػرة أكبخ مغ الحكػر ،باإلضافة إلى وجػد فخوؽ في مدتػى دافعية
التعمع تعدى لمتحريل الجراسي وعجـ وجػد فخوؽ تعدى لسدتػى دخل األسخة ومدتػى األب التعميسي.

وأجخت السغخبي ( ) 2003دراسة ىجفت لمتعخؼ عمى العالقة بيغ دافعية التعمع وكال مغ االتجاه نحػ

السجرسة ومدتػى التحريل الجراسي ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )263شالباً وشالبة مغ الرفيغ الثامغ

والعاشخ ،وتػصمت الشتائج إلى وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ دافعية التعمع وكال مغ االتجاه نحػ السجرسة
ومدتػى التحريل الجراسي ،في حيغ لع يكغ لمجشذ أو السخحمة الرفية أثخ داؿ عمى دافعية التعمع.

وقج لػحظ مغ خالؿ عخض الجراسات الدابقة تشػع الجراسات التي تشاولت مػضػعي مدتػى الصسػح ودافعية
التعمع  ،وارتباشيا بالعجيج مغ الستغيخات والسػضػعات ،وقج لػحظ افتقار البيئة العخبية لمجراسات التي تتشاوؿ
العالقة بيغ دافعية التعمع ومدتػى الصسػح وعالقة كال مشيسا بستغيخ الجشذ مسا أعصى أىسية ليحه الجراسة

خرػصاً وىي تتشاوؿ مخحمة ىامة ىي مخحمة السخاىقة.
الظخيقة واإلجخاءات
منهج الجراسة
اعتسجت الجراسة الحالية عمى السشيج الػصفي وذلظ لػصف الػاقع ومحاولة تفديخه ،ومعخفة العالقة بيغ
الستغيخات.
مجتمع الجراسة وعينتها
تكػف مجتسع الجراسة مغ شالب وشالبات الرف األوؿ الثانػي السشتطػسيغ عمى مقاعػج الج ارسػة لمعاـ

الجراسي 2017/2016ـ في مجيخية تخبية البادية الجشػبية التابعة لسحافطة معاف ،حيث بمغ عجدىع ()513
شالبا وشالبة  ،ويبيغ الججوؿ ( )1تػزيع أفخاد مجتسع الجراسة بحدب الجشذ.
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ججول ()1
تهزيع أفخاد مجتمع الجراسة بحدب الجنذ
العجد

الجنذ
الحكهر

202

اإل ناث

311

المجمهع

513

وقج تع اختيار عيشة الجراسة بصخيقة العيشة العذػائية البديصة (باستخجاـ القخعة)عمى مدتػى السجارس
والذعب الجراسية ،بعج أف تع تحجيج حجع العيشة بػاقع )50) :شالباً و ) )50شالبة ،وقج بمغ عجد أفخاد عيشة
الجراسة ككل ( )100شالب وشالبة.
أدوات الجراسة
أولً :مقياس مدتهى الظمهح
تع استخجاـ مقياس مدتػى الصسػح لجى السخاىقيغ والذباب السعج مغ قبل باضة ( )2004والحي تكػف في
صػرتو الشيائية مغ ( )28فقخة ،وقاـ دمحم ( )2016باستخخاج أدلة صجقو وثباتو؛ وذلظ بعخضو عمى مجسػعة مغ
السحكسيغ واجخاء بعس التعجيالت وإعادة صياغة بعس السفخدات ،وحداب معامل االتداؽ الجاخمي لمسقياس
بإستخجاـ معادلة " كخونباخ ألفا" ،حيث بمغ معامل االتداؽ الجاخمي لمسقياس ( ،)0.79مسا يذيخ إلى أف السقياس

يتستع بجالالت صجؽ وثبات يسكغ االعتساد عمييا.

ولمتحقق مغ صجؽ السقياس لعيشة الجراسة الحالية تع حداب صجؽ البشاء بحداب معامل ارتباط كل فقخة
مغ فقخاتو مع الجرجة الكمية ،وقج تخاوحت قيع معامالت االرتباط بيغ ( )0.619 - 0.306بستػسط حدابي

( ،)0.416وىي قيع دالة عشج مدتػى الجاللة ( ،)0.01 ≤ αمسا يذيخ إلى إسياـ كل فقخة مغ فقخات السقياس
في الجرجة الكمية بذكل جيج وبالتالي الجاللة عمى صجؽ بشاء السقياس.
كسا تع التحقق مغ ثبات السقياس بعج تصبيقو عمى عيشة استصالعية مكػنة مغ ( )30شالباً وشالبة خارج
عيشة الجراسة ثع حداب معامل "كخونباخ ألفا" ،حيث بمغت قيسة معامل الثبات ( )0.68مسا يذيخ إلى تػفخ
اتداؽ داخمي مشاسب.
ويتع ترحيح السقياس بإعصاء وزف لكل عبارة وفقاً لمتجرج التالي :دائساً ( ،)3أحياناً ( ،)2ناد اًر ( ،)1ويتع
ترحيح الفقخات الدالبة برػرة عكدية ،وتتخاوح الجرجات الشيائية بيغ ()84 -28؛ بحيث تذيخ الجرجة السختفعة

إلى ارتفاع مدتػى الصسػح.
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ثانياً :مقياس دافعية التعمم
تع استخجاـ مقياس قصامي السعج عاـ ( )1989والحي يعج مغ أىع السقاييذ لقياس دافعية التعمع والحي

تكػف في صػرتو األولية مغ (  )36فقخة ( قصامي ،)1992،وقامت بغ ستي ( )2013باستخخاج أدلة صجقو
وثباتو؛ وذلظ بعخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ لبياف رأييع حػؿ فقخاتو حيث تع ححؼ ست فقخات ليتكػف في

صػرتو الشيائية مغ ( )30فقخة ،وىي الشدخة التي تع اعتسادىا لسالئستيا ألغخاض الجراسة الحالية ،كسا قامت
بحداب ثبات السقياس بصخيقة إعادة االختبار ،حيث تع تصبيق السقياس عمى ( )40شالب وشالبة ،ثع إعادة
تصبيقو وكانت قيسة معامل اإلرتباط ( ،)0.72مسا يذيخ إلى تستع السقياس بجالالت صجؽ وثبات يسكغ االعتساد
عمييا.
ولمتحقق مغ صجؽ السقياس لعيشة الجراسة الحالية تع عخضو عمى خسدة محكسيغ مغ أساتحة الجامعات،
بشاء عمى رأي السحكسيغ،
واعتساد معيار ( )0.80لقبػؿ الفقخة او تعجيميا ،حيث تع اإلبقاء عمى جسيع الفقخات ً
كسا تع التحقق مغ صجؽ البشاء ألداة الجراسة بحداب معامل ارتباط كل فقخة مغ فقخاتو مع الجرجة الكمية ،وقج
وتخاوحت معامالت االرتباط بيغ ( )0.543- 0.207بستػسط حدابي ( ،)0.351وىي قيع دالة عشج مدتػى

الجاللة ( ،)0.01 ≤ αمسا يذيخ إلى إسياـ كل فقخة مغ فقخات السقياس في الجرجة الكمية بذكل جيج وبالتالي
الجاللة عمى صجؽ بشاء السقياس.
كسا تع التحقق مغ ثبات السقياس بعج تصبيقو عمى العيشة االستصالعية السكػنة مغ ( )30شالباً وشالبة مغ

خارج عيشة الجراسة ثع حداب معامل "كخونباخ ألفا" ،حيث بمغت قيسة معامل الثبات ( )0.73مسا يذيخ إلى تػفخ
اتداؽ داخمي مشاسب.
ويتع ترحيح السقياس بإعصاء وزف لكل عبارة وفقاً لمتجرج اآلتي :أوافق بذجة ( ،)5أوافق ( ،)4متخدد (،)3

غيخ مػافق ( ،)2غيخ مػافق بذجة ( ،)1ويتع ترحيح الفقخات الدالبة برػرة عكدية ،وتتخاوح الجرجات الشيائية
بيغ ()150 -30؛ بحيث تذيخ الجرجة السختفعة إلى ارتفاع درجة دافعية التعمع.
إجخاءات التظبيق
اشتسمت االستبانة التي تع تػزيعيا عمى عيشة الجراسة عمى ثالث صفحات ،احتػت الرفحة االولى عمى

السعمػمات الستعمقة بالجشذ ،وتعميسات اإلجابة ،بيشسا احتػت الرفحات األخخى عمى السقياسيغ السدتخجميغ في
الجراسة ،ثع القياـ بإجخاءات الترحيح.
المعالجات اإلحرائية
الختبار أسئمة الجراسة تع استخجاـ اساليب االحراء الػصفي في الحرػؿ عمى الستػسصات الحدابية

واالنحخافات السعيارية ،واستخجاـ اختبار (ت) لمكذف عغ داللة الفخوؽ واختالفيا باختالؼ الجشذ ،كسا تع
استخخاج معامل اإلرتباط (بيخسػف) لمتعخؼ عمى العالقة بيغ مدتػى الصسػح ودافعية التعمع.

نتائج الجراسة ومناقذتها
عخض ومناقذة النتائج المتعمقة بالدؤال الول :ما مدتػى الصسػح لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية
البادية الجشػبية؟
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لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع تحجيج مجى لمسقياس والحي تخاوحت درجاتو بيغ ( ،)86 - 28فكانت قيسة

السجى ( )58تع تقديسو إلى ثالثة مدتػيات متداوية مجى كل مشيا ( )19درجة ،وعميو تكػف درجات السدتػى

األوؿ مغ ( )47 – 28درجة ،والسدتػى الثاني تكػف درجاتو بيغ (  )67 -48درجة وتتخاوح درجة السدتػى

الثالث بيغ ( ،)86-68وقج تع استخخاج أعجاد الصمبة وندبيع في كل مدتػى مغ السدتػيات والستػسصات

الحدابية لكل مدتػى عمى مقياس مدتػى الصسػح ،والججوؿ ( )2يػضح ذلظ.

ججول ()2
أعجاد الظمبة وندبهم والمتهسظات الحدابية لكل مدتهى عمى مقياس مدتهى الظمهح لجى عينة الجراسة

)
)67
)47

المدتهى

العجد

المتهسط الحدابي

الندبة المئهية

مختفع (86 -68

70

74.8

%70

متهسط ( -48
منخفض(28
المجمهع

–

62.9

30

0

0

71.2

100

%30
%0
%100

ويطيخ الججوؿ ( )2ارتفاع مدتػى الصسػح لجى الصمبة ،حيث بمغت ندبة الصمبة ذوي مدتػى الصسػح

السختفع ( ،)%70وبستػسط حدابي مقجاره ( ،)74.8بيشسا بمغت ندبة الصمبة ذوي مدتػى الصسػح الستػسط

( ،)%30وبستػسط حدابي مقجاره ( ،)62.9في حيغ لع يكغ أي مغ أفخاد العيشة ضسغ السدتػى السشخفس
لمصسػح.
ويسكغ تفديخ ارتفاع مدتػى الصسػح لجى الصمبة باالعتساد عمى السخحمة التعميسية ألفخاد الجراسة ،حيث أف

ىؤالء الصمبة يجرسػف في السخحمة الثانػية وىي مخحمة غيخ إلدامية في التعميع بل يتػجو إلى دراستيا الصمبة
بخغبتيع بحدب ميػليع واتجاىاتيع بعج إنيائيع لمسخحمة األساسية ،ويخاعى في ذلظ مدتػى تحريميع الجراسي في
الدشػات الثالث األخيخة مغ السخحمة الدابقة ،فيتع اختيار الصمبة ذوي التحريل الجراسي الجيج لجراسة السخحمة

متغيخ ىاماً في مدتػى الصسػح كسا أشار حسده
الثانػية األكاديسية ،ومغ السعمػـ أف التحريل الجراسي يعج
اً
( ،)2004كسا يسكغ أف يعدى ارتفاع مدتػى الصسػح لمصمبة إلى التغيخات التكشػلػجية والسعخفية واالجتساعية
التي شخأت عمى السجتسع األردني ،مسا ساىع في زيادة السعخفة واالشالع لجى الصمبة عمى السشجدات الحزارية

وبالتالي مػاكبة مدتػى الصسػح ليحه التغيخات.
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وتتفق نتيجة ىحه الجراسة مع نتيجة دراسة الذجخاوي ( ،)2017ودراسة بمعخبي وبػفاتح ( )2016مغ حيث

ارتفاع مدتػى الصسػح لجى أفخاد العيشة.

عخض ومناقذة النتائج المتعمقة بالدؤال الثاني :ما مدتػى دافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية
تخبية البادية الجشػبية؟

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع تحجيج مجى لمسقياس والحي تخاوحت درجاتو بيغ ( ،)150 - 30فكانت قيسة

السجى ( )120تع تقديسو إلى ثالثة مدتػيات متداوية مجى كل مشيا ( )40درجة ،وعميو تكػف درجات السدتػى

األوؿ مغ ( )70 – 30درجة ،ويرشف عمى أنو السدتػى السشخفس مغ الجافعية ،والسدتػى الثاني تكػف درجاتو

بيغ (  )110 -71درجة ،وىػ السدتػى الستػسط ،وتتخاوح درجة السدتػى الثالث ( السختفع) بيغ (،)150 -111
وقج تع استخخاج أعجاد الصمبة وندبيع في كل مدتػى مغ السدتػيات والستػسصات الحدابية لكل مدتػى عمى
مقياس دافعية التعمع  ،والججوؿ ( )3يػضح ذلظ.
ججول ()3
أعجاد الظمبة وندبهم والمتهسظات الحدابية لكل مدتهى عمى مقياس دافعية التعمم لجى عينة الجراسة
المدتهى
مختفع

)150

(-111

متهسط ( -71

العجد

المتهسط الحدابي

الندبة المئهية

41

114.6

%41

99.6

59

%59

)110
)70

منخفض(30
المجمهع

–

0

0

105.8

100

%0
%100

ويطيخ الججوؿ ( )3أف ( )%59مغ أفخاد العيشة لجييع مدتػى متػسط مغ الجافعية لمتعمع بستػسط حدابي

( )99.6بيشسا بمغت ندبة الصمبة ذوي السدتػى السختفع لمجافعية ( )%41بستػسط حدابي مقجاره ( ،)114.6في
حيغ لع يكغ أي مغ أفخاد العيشة ضسغ السدتػى السشخفس لمجافعية.

ويسكغ أف تفدخ ىحه الشتيجة مغ خالؿ خرػصية الػاقع االجتساعي واالقترادي الحي يعيذو ىؤالء الصمبة
مغ حيث سكشيع في مشاشق نائية محجودة السػارد والفخص ،مسا يجعل فخصة الحرػؿ عمى الػضائف السختبصة
بالجرجات العمسية أكثخ مغ الػضائف السختبصة بالتجارة والحخؼ؛ وعميو يكػف التػجو لمتعميع وسيمة جيجة لمحرػؿ

عمى وضيفة مشاسبة في السدتقبل ،وىحا ما أكجت عميو الشطخية السعخفية بتخكيدىا عمى دور تػقعات الفخد في زيادة

دافعيتو.
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كسا يسكغ أف يعدى السدتػى الستػسط لجافعية التعمع لجى الصمبة إلى عجـ إلدامية التعميع في السخحمة

الثانػية ،وبالتالي فإف الصمبة الحيغ يكسمػف دراسة ىحه السخحمة ىع الصمبة الحيغ يتسيدف بالخغبة والجافعية لمتعمع،
ومغ السعمػـ أف الصمبة بعج إنيائيع مخحمة التعميع اإللدامي يكػف ليع الخيار في التػجو لدػؽ العسل أو مخاكد
التعميع السيشي أو البقاء عمى مقاعج الجراسة الثانػية ،ومغ ىشا يأتي دور الجافعية لمتعمع أو التػجو لخيار آخخ.

وتتعارض نتيجة ىحه الجراسة مع نتيجة دراسة الخبيع ( )2009التي أضيخت حرػؿ الصمبة عمى السدتػى

السختفع لمتعمع لجى الصمبة ،وقج يعدى ىحا االختالؼ إلى اختالؼ العيشة وشبيعة الطخوؼ االجتساعية واالقترادية
الخاصة بكل مشصقة.

عخض ومناقذة النتائج المتعمقة بالدؤال الثالث :ىل ىشاؾ عالقة ارتباشية بيغ مدتػى الصسػح ودافعية التعمع
لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية؟

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخخاج معامل االرتباط (بيخسػف) بيغ مدتػى الصسػح ودافعية التعمع ،وقج

أضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ مدتػى الصسػح ودافعية التعمع ،حيث بمغت قيسة معامل االرتباط

( ،)0.396وىي قيسة دالة إحرائياً عشج مدتػى الجاللة (.)0.01 ≤ α

ويسكغ تفديخ ىحه العالقة بسا تػصمت لو نطخيات الجافعية الحجيثة التي تخبط بيغ دافعية التعمع والعػامل
الذخرية لجى الفخد كالذعػر بالكفاءة والفاعمية ومدتػيات التػقع والصسػح لجيو ،فالجافعية تعج محخؾ لمدمػؾ

يػجيو نحػ اليجؼ ويحافظ عمى استس اخريتو؛ وعميو فإف السدتػى السختفع مغ الصسػح يدتمدـ تػفخ مدتػى متشاسب
مغ الجافعية لتحقيق األىجاؼ ،ويتػافق ذلظ مع تػصمت لو العجيج مغ الجراسات مثل دراسة يعقػب ()2016

والتي أضيخت وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ مدتػى الصسػح وتقجيخ الحات ،ودراسة فخوجو ( (2011التي
أضيخت وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ دافعية التعمع والتػافق الشفدي االجتساعي.
عخض ومناقذة النتائج المتعمقة بالدؤال الخابع :ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة (≤ α

 )0.05في مدتػى الصسػح لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية تعدى لمجشذ؟

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخجاـ اختبار (ت ) لمعيشات السدتقمة لفحز الفخوؽ بيغ متػسصات درجات

مدتػى الصسػح لجى أفخاد العيشة واختالفيا باختالؼ الجشذ ،ويػضح الججوؿ ( )4نتائج اختبار (ت) لستػسصات
درجات مدتػى الصسػح لجى أفخاد العيشة تبعاً لمجشذ.
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ججول ()4
نتائج اختبار ت لمتهسظات درجات مدتهى الظمهح لجى أفخاد العينة تبعاً لمجنذ
س
ر
ث

الجن

المتهسط

النحخاف

قيمة ت

الجللة

الحكه

69.18

6.22

2.717

0.532

اإل نا

الحدابي

المعياري

73.26

8.60

ويالحظ مغ الججوؿ ( )4عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات الحكػر واإلناث في درجات

مدتػى الصسػح ،حيث بمغت قيسة (ت) السحدػبة ( ،)2.717وىي قيسة غيخ دالة إحرائياً عشج مدتػى الجاللة
(.)0.05 ≤ α

ويسكغ أف يعدى عجـ وجػد فخوؽ في مدتػى الصسػح بيغ الحكػر واإلناث إلى تزاؤؿ الفخوؽ الجشجرية بيغ
الجشديغ في السجتسع األردني خالؿ الدشػات االخيخة خرػصاً في مجاؿ التعميع ومجاؿ الحرػؿ عمى الػضيفة،
حيث تالشت القيػد اإلجتساعية القجيسة وأصبحت شسػحات األفخاد في الحرػؿ عمى التعميع أو الػضيفة

متذابية ،وقج ساىع التصػر الحزاري واالنفتاح عمى العالع في ذلظ.

وتتفق ىحه الشتيجة مع ما تػصل لو واكدمخ ( ،Waxler )2002بيشسا تتعارض ىحه الشتيجة مع نتيجة

دراستي الذجخاوي ( )2017وبمعخبي وبػفاتح ( )2016التي أضيخت فخوؽ بيغ الجشديغ في مدتػى الصسػح
لرالح اإلناث.
عخض ومناقذة النتائج المتعمقة بالدؤال الخامذ :ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة (α
≤  )0.05في دافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية تخبية البادية الجشػبية تعدى لمجشذ؟

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخجاـ اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة لفحز الفخوؽ بيغ متػسصات درجات
دافعية التعمع لجى أفخاد العيشة واختالفيا باختالؼ الجشذ ،ويػضح الججوؿ ( )5نتائج اختبار (ت) لستػسصات

درجات دافعية التعمع لجى أفخاد العيشة تبعاً لمجشذ.
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ججول ()5
نتائج اختبار ت لمتهسظات درجات دافعية التعمم لجى أفخاد العينة تبعاً لمجنذ
الجن

المتهسط الحدابي

النحخاف

10.24

1.45

س
ر

ذكه

اناث

المعياري

ت

قيمة
1.42

الجللة
0.660

0
1.44

10.17

ويالحظ مغ الججوؿ ( )5عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات الحكػر واإلناث في

درجات دافعية التعمع  ،حيث بمغت قيسة (ت) السحدػبة ( ،)1.420وىي قيسة غيخ دالة إحرائياً عشج مدتػى

الجاللة (.)0.05 ≤ α

ويسكغ أف يفدخ ذلظ بأف لكل مغ الحكػر واإلناث دوافعيع الجاخمية لمتعمع ،حيث تجج اإلناث التعميع فخصة

لتحقيق الحات وتصػيخ القجرات ،في حيغ يعتبخ الحكػر التعميع فخصة لالستقالؿ االقترادي وإيجاد الػضيفة
السشاسبة ،وبالتالي تتػفخ الجافعية لمتعمع لجى األفخاد مغ كال الجشديغ.
كسا يسكغ أف يعدى عجـ وجػد فخوؽ بيغ الجشديغ في دافعية التعمع إلى أف الشطاـ التعميسي في األردف ال

يسيد بيغ الحكػر واإلناث ،وقج ساىع تقجـ السجتسع في تقميز الفجػة بيغ الجشديغ وأصبح معيار تقجـ الفخد ىػ
كفاءتو ومياراتو بغس الشطخ عغ جشدو.
وتتفق نتيجة ىحه الجراسة مع نتيجة دراسة السغخبي ( )2003مغ حيث عجـ وجػد فخوؽ بيغ الجشديغ في

دافعية التعمع ،بيشسا تتعارض ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة سخحاف ( )2015ودراسة الخبيع ( )2009التي أضيخت

وجػد فخوؽ لرالح اإلناث ،ودراسة فخوجو ( )2011التي أضيخت وجػد فخوؽ لرالح الحكػر.
التهصيات

سعت الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى مدتػى الصسػح ودافعية التعمع لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجيخية

تخبية البادية الجشػبية ،وفي ضػء ما تػصمت إليو الجراسة فيسكغ اإلشارة إلى التػصيات اآلتية:

 -1تصػيخ بخامج تجريبية لالستفادة مغ مدتػى الصسػح لجى الصمبة بيجؼ تػجيييع نحػ الجػانب العسمية
واألكاديسية مغ خالؿ أنذصة معجة ليحه الغاية.
 -2إعادة الشطخ بصخؽ وإستخاتيجيات التعميع بحيث تخاعي حاجات الصمبة وتديج مغ دافعيتيع لمتعمع.
 -3االىتساـ بالبيئة التعميسية بحيث تكػف مثيخة لجافعية الستعمسيغ ومشاسبة لسيػليع وقجراتيع.
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بغ ستي ،حديشة ( .)2013التػافق الشفدي وعالقتو بالجافعية لمتعمع لجى تالميح الدشة األولى الثانػي .رسالة
ماجدتيخ غيخ منذهرة .الجدائخ :جامعة قاصجي مخباح ورقمة.

باضة ،آماؿ عبج الدسيع ( .)2004مقياس مدتهى الظمهح لجى المخاهقين والذباب .القاىخة ،مكتبة االنجمػ
السرخية.

بمعخبي ،مميكو وبػفاتح ،دمحم ( .)2016العػامل السؤثخة في مدتػى الصسػح الجراسي لمتالميح -دراسة ميجانية عمى
تالميح الدشة الثانية ثانػي باالغػاط ،مجمة العمهم الندانية والجتماعية.9 -1 ،26 ،

تػؽ ،محي الجيغ وقصامي ،يػسف وعجس ،عبج الخحسغ ( .)2003أسذ عمم النفذ التخبهي ،الصبعة الثالثة،
األردف ،عساف :دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع.

الحجػج ،اكخـ ( .)2004العالقة بيغ الدسات الذخرية ومدتػى الصسػح لجى معمسي السخحمة األساسية .رسالة
ماجدتيخ غيخ منذهرة .فمدصيغ :جامعة االزىخ.

حسدة ،جساؿ مختار ( .)2004تأثيخ مدتػى الصسػح وفقاً لستغيخ جشذ األشفاؿ ومدتػى تعميع األب ،مجمة
العمهم التخبهية.83-53 ،)1( 12 ،
الخبيع ،فيرل خميل ( .)2009مدتػى دافعية التعمع لجى شمبة الرف العاشخ االساسي في االردف وعالقتيا
ببعس الستغيخات .رسالة ماجدتيخ غيخ منذهرة .األردف :جامعة اليخمػؾ.
الدعبػط ،سسية ( .)2018الشطخيات السفدخة لسدتػى الصسػح .بحث عممي منذهر عمى مجونة الكتخونية .تع
استخجاعو في  2018/4/5عمى الخابط .https://al-aussol.blogspot.com

سخحاف ،سييخ زكي (. )2015الجافعية لمتعمع والحكاء االنفعالي وعالقتيسا بالتحريل الجراسي لجى شمبة السخحمة
االعجادية بغدة .رسالة ماجدتيخ غيخ منذهرة .فمدصيغ :جامعة االزىخ.
الذجخاوي ،صباح سالع ( .)2017أساليب الزبط الدائجة وعالقتيا بسدتػى الصسػح لجى شمبة السخحمة الثانػية.
مجمة العمهم التخبهية والنفدية ،فمدصيغ.93 -263 ،)4( 1 ،
243

الذسايمة ،سسيخه ( .)2006العالقة بيغ مدتػى الصسػح والتحريل الجراسي في مادة الخياضيات لجى شالبات
الرف الثامغ األساسي في قربة الكخؾ .رسالة ماجدتيخ غيخ منذهرة .األردف :جامعة مؤتو.
عبج الفتاح ،كاميميا ) . (1984مدتهى الظمهح والذخرية ،الصبعة الثانية ،بيخوت :دار الشيزة العخبية.
غباري ،ثائخ ( .)2008الجافعية" النظخية والتظبيق" .الصبعة االولى .عساف :دار السديخة لمشذخ والتػزيع.
فخوجة ،بمحاج ( .)2011التػافق الشفدي االجتساعي وعالقتو بجافعية التعمع لجى السخاىق الستسجرس في التعميع
الثانػي .رسالة ماجدتيخ غيخ منذهرة .الجدائخ :جامعة مػلػد معسخي.

قصامي ،نايفو ( .)1992اساسيات عمم النفذ المجرسي ،الصبعة االولى ،عساف :دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع.
دمحم  ،بابكخ ( .)2016مدتػى الصسػح وعالقتو بالتحريل الجراسي لجى شالب السخحمة الثانػية بسحمية بحخي.
رسالة ماجدتيخ غيخ منذهرة .الدػداف :جامعة الدػداف لمعمػـ والتكشػلػجيا.
مصخ ،جيياف ( .)2010الجافعية ،في :يػسف قصامي (محخر) عمم النفذ التخبهي النظخية والتظبيق (ص
 ،)344-285عساف :دار وائل لمشذخ والتػزيع.

السغخبي ،كػثخ ( .)2003العالقة بيغ دافعية التعمع وكل مغ التحربل واالتجاه نحػ السجرسة لجى شمبة الرفيغ
الثامغ والعاشخ في السجارس الحكػمية في مجيشة اريحا .رسالة ماجدتيخ غيخ منذهرة .فمدصيغ:

جامعة القجس.

وولفػلظ ،انيتا ( .)2010عمم النفذ التخبهي ،تخجسة :صالح الجيغ محسػد عالـ ،دار الفكخ ،عساف ،األردف.
يعقػب ،فتيحو (.)2016تقجيخ الحات وعالقتو بسدتػى الصسػح لجى التالميحغيخ الستػافقيغ والستػافقيغ دراسياً
بسخحمة التعميع الثانػي .مجمة عمهم الندان والمجتمع.268-247 ،)21( ،

ثانياً  /المخاجع األجنبية
Brophy, J. (2004). Motivating Students to Learn. New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates.
Hogan, J., & Holland, B. (2003). Using theory to evaluate personality and jobperformance relations: a socioanalytic perspective. Journal of Applied
Psychology. 88(1). 100-12.
Quaglia, R. J. (1996). Student aspirations: Eight conditions that make a
difference. Orono, ME: National Center for Student Aspirations.
Riswanto, A., Aryani, S. (2017). Learning motivation and student achievement:
descriptive analysis and relationships both. Couns-Edu: International Journal of
Counseling and Education.2 (1). 42-47.
Sternberg, R. J. (2005). The Theory of Successful Intelligence. Interamerican
Journal of Psychology. 39 (2).189-202.
244

Sternberg, R., & Williams, W. (2002). Educational psychology. Boston, Allyn and
Bacon.
Waxler, M. (2000). Comparative study of the self-concept and Aspiration. Journal
of Education Research. 198 (3). 192-196.
Weiner, B. (2002). Intrapersonal and interpersonal theories of motivation from an
attributional perspective. Educational Psychology Review. 12. 1-14.
Young, D.J. (1998). Ambition, Self-Concept, and Achievement: A Structural
Equation model for comparing Rural and Urban students. Journal of Research in
Rural Education.14 (1). 34-44.

245

