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 الباحث: نواف سليمان القرب
 

 التعريفات المفاهيمية واإلجرائية 
 

السررلوا الررذي يفهررر طيرر  الرلبررة شرر ورذ  بالملررل والنسررحاب  وعررد  ال  ايررة  والسرررحان تــدني الدافعيــة:  
 (.8: 2222وعد  المشار ة ط  األنشرة التربوية الت ليمية")النذران   

 
ال اشرر(  –التاسرع  –ال رامن )تضر  الصر وف المرحلرة المدرسرة التر  تمرل ذر لمرحلة األساسـية العليـا: ا

طيهرا تييررال طسريولوجية   يررا مرا ترىدي يلرت تييررال ن سرية ترن  س علرت سرلو يال دراسرية  يت  طيهرا والت 
  منها تدن  الداط ية.

 
 تجم ال البدوية ط  محاطفال الورن.ذ  المدارس الت  ترع ط  ال المدارس البدوية:
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 الملخص 

عوامررل ترردن  داط يررة الررت ل  لرردر رلبررة المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  المرردارس لررت لت رررف يلذرردطل الدراسررة 
وم رطة أن  ان ذناا طررو  ذال دللرة يحصرائية طر  متوسررال عوامرل تردن  داط يرة  طلسرينالبدوية ط  

ومسرتور ت لري   األبوالصف  والمحاطفرة  ونوعيرة البنراء  ومسرتور ت لري  الت لي  ت نر لمتييرال )الجنس  
 األ (. والت رف علت مرترح عالج  لتدن  داط ية الت لي  ط  المدارس البدوية ط  طلسرين.

قررا  الباحررن ببنرراء أداتررين ذمررا: مرابلررة خاصررة بررالم لمين  وبنرراء اسررتبيان خررا   ولتحريرر  أذررداف الدراسررة
علرت  السرتبانةألداتين بااضاطة الت  برال السرتبانة   وقرد تر  تربير  اتحر  من صد  بالرلبة  وقد ت  ال
( مبحو را مرن رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين  تر  623عينة م ونرة مرن )

ررابالل عشرر م رذلا ( مرن مجتمرع الدراسرة و %30)تم يرلاختيارذ  برريرة ال ينة الربرية ال شروائية بنسربة 
ين الدرجة ال لية ل وامل تدن  داط يرة الت لري  لردر ة الدراسة بالنتائج الخاصة بالرلب خرجلو  مع الم لمين.

رلبة المدارس البدوية ط  طلسرين جراءل بدرجرة متوسررة  و تم لرل أذر  عوامرل تردن  داط يرة الت لري  طر  
وجررود طررررو  علرررت   ال وامرررل المجتم يرررة(تبرررة األخيررره ))ال وامررل التررر  ت ررود للمنهررراج(  بينمرررا جرراء طررر  المر 

الدرجررة ال ليررة لترردن  الداط يررة ت ررنر لمتييررر الجررنس ولصررالل الررذ ور  وتب ررا لمتييررر الصررف لصررالل رلبررة 
الصررف )السررادس(  وتب ررا لمتييررر المحاطفررة لصررالل رلبررة محاطفررة )بيررل لحرر  وأريحررا وضررواح  الررردس(  

وعيرة بنراء منرانله  )خيمرة/ رروب/ نين رو(  وتب را لمتييرر وتب ا لمتيير نوعيرة البنراء لصرالل الرلبرة الرذي ن
مسررتور ت لرري  األ  لصررالل الرلبررة الررذين مسررتور ت لرري  أمهرراته  )يعرردادي طمررا دون(  طرر  حررين تبررين أنرر  ل 

أفهرررل النتررائج أن  مررا   يررة تب ررا لمتييررر مسررتور ت لرري  األبتوجررد طرررو  علررت الدرجررة ال ليررة لترردن  الداط 
ة يحبون الت لي . ويرغبرون طر  مواصرلت    رذلا تبرين أن أذر  أسرباب تردن  داط يرة الت لري  غالبية أطراد ال ين

ل مدارس تم لل ط  )ص وبة المناذج(. ط  حين تم لل أذ  مرترحال عالج تدن  داط ية الت لي  ط  )طص
لمررين جراءل نترائج الم  انرل بحسرب ايت : الخاصررة برالم لمينامرا النترائج    الرذ ور عرن مردارس اانران(

دن  الداط يررة  متراربررة للتالميررذ وترررر أن ) ررال مررن المررنهج  والبيئررة المدرسررية  والفرررف الم يشررية( سرربب لترر
لإلشرررراف علرررت واقرررع الت ل  طررر  المنرررار  وبنررراء علرررت النترررائج التاليرررة خلررر  الدراسرررة بالتوصررريال التاليرررة: 

الرراعرررال   ال مرررل علرررت تررروطير  .ال مل علرررت ييجررراد بيئرررة تربويرررة طاعلرررة بالت ررراون مرررا برررين مختلرررفالبدويرررة
 تسررهيالل حياتيررة  ومنهررا تحسررين المواصررالل  وانشرراء ال صررول   والمررداد بالتيررار ال هربررائ   ا رراره الرروع 
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لرررردر األذررررال  بخذميررررة انخ ررررا   داط يررررة األبنرررراء بررررالت ل  مررررن خررررالل عرررررد منيررررد مررررن النرررردوال والنيررررارال 
 ت ل  ال ردي.والجتماعال وبخاصة مجلس ااباء   ت  يل دور ال
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Risk Factors Affechs Senior Basic Stase Drop Palestinian Bedouin schools from 

the viewpoint of teachers and students, and develop remedial actions 

By Nawaf .S. al Qarb 

Dr: Suheer .S. Sabbah  Supervisor: 

Abstract: 

The study aimed to identify the factors of low motivation for learning among students 

of senior basic stage at Bedouin schools in Palestine. Also to identify if there is a function of 

statistical differences between the averages of low motivation factors for learning due to the 

variables (gender, class, governate, building, and parents’ education level). Likewise, the 

study aimed to develop remedial actions for low motivation for learning at Palestinian 

Bedouin schools. 

To achieve the goals of the study, the researcher designed two instruments, a 

questionnaire applied on a sample of senior basic students and used ten interviews with 

certain teachers. The two instruments achieved high rate of reliability and credibility. The 

questionnaire applied on 326 student by the stratified random sample, which was 30% of the 

total subjects of the study at Bedouin senior basic schools in Palestine. The anaylis of 

survey total average of low motivation factors for students at Bedouin schools is medium.  

The first factor is the (curriculum) and last are the (society factors).There are statistical 

differences in the total average of low motivation due to the variable (sex) show that males 

are less motivated to learn, and according to the variable (class), the sixth grade’s students 

have lowest motivation for learning, and according to the variable (governate), students of the 

governates (Bethlehem, Jericho, and Jerusalem surroundings) are less motivated to learn than 

other governates, and according to the variable (building), students who live in ( tents, brick 

houses, tin houses) have the lowest motivation and according to the variable ( mother 

education level), students whom their mothers’ education level is (preparatory and below) are 

not motivated to learn, whereas no differences according to the variable ( father education 

level).Curriculum difficulty is the main factor of low motivation; however, students are 

interested and willing to study and continue studying. Whereas, the main remedial process for 

low motivation for learning is to separate girls and boys in sThe results are close to the result 

of the questionnaire and the teachers say that the curriculum, school atmosphere, and living 

conditions are the reasons for low motivation. To answer teachers’ questions, a remedial 

action plan was proposed.Recommendations:Supervise the learning process in Bedouin 

areas.,Work on finding an active educational environment in collaboration between different 

sectors,Work on providing life facilities including transportation, electricity,  and 

constructing classes,Increase awareness for parents towards the negativities of low 

motivation for learning through many sessions and meetings, especially parents’ council 

meetings, Activate self-learning. 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة 5.5
مواضيع عل  ط  ي ج ل لها م انة خاصة بسلوا ال رد  األمر الذ راً لداط ية اانسانية ارتبارًا و يترتبر ا

لداط ية ذ  المحرا ل ل الرور األخرر  وبدونها تصبل ال روال واام انال  ون ا الن س ومجالت  
 برنل وقد اانسانية  الدواطع نفا  ط  المهمة الجوانب أحد الت ل  داط ية األخرر عديمة الريمة  حين تم ل

 النفر  نيم بل والسلوا  الشخصية ديناميال ط  للدراسة والبحن الممينه الم ال   خحد األخيره السنوال ط 

 الم اصر. السي ولوج  ال  ر منجنال أحد بوص ها يليها

عية دواط   تجاا ذذا الير . وقد ( يلت أن يقبال ال رد للريا  ب مل م ين مرذون بنو 1884ويشير نيدان)
جمع علماء الن س بوج  عا   علت ان  ل بد من وجود داطع حتت يحدن الت ل  اانسان  سواء أ ان داطع أ

 ت ل .ذناا  غير ش وري  وط  حال عد  وجود داطع  لن ي ون ذناا سلوا  ولن يحدن ش وري أو 

 اره دواطع الرلبة وحاجياته   لذلا يحدن ال  الناجع ذو الت ل  الرائ  علت من البديه  الرول أن الت ل ل و 
الت ل  المدطوع  تيير ايجاب  ط  سلوا الرالب  أي ان  يسلا رريرا ب د الت ل   ل  ي ن يسل   من قبل لول

بالداط ية  وذذا الت ل  يحتاج يلت طتره من النمن ل   يحدن وينتج عن التجربة والممارسة 
(Printch&Scank,2000.) 

وتتبلور داط ية الرالب ط  غرطة الصف من خالل ال القة التبادلية بين خصائ  الرالب وخصائ  
ة تتم ل ط  ينجان الرالب لمهمة م ينة  وذ  تشمل ال ملية الت ليمية  طخصائ  الرالب المت لرة بالداط ي

مهاره الرالب والخل ية ال لمية والخبرال السابرة ونفره الرالب للوفي ة علت أنها مهمة مت لرة باذتمامات  
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اليرابية  )خا  الشخصية ومستربل  بش ل عا   وم تردال الرالب حول الت ل   وحول ن س  بش ل 
1886.) 

 لما  ان موضوع الت ل  مر  لدواطع الرلبة وحاجاته   ان أ  ر ط الية وحيوية   وما يم ن قول : أن 
لذلا ينبي  أن يوج  نشار الرالب بحين يشبع الحاجال الناشئة لديه  ويت   مع ميوله  

  (.1886)نشوات  ورغباته 

أو من خالل  من األمن والحرية سواء ط  البيئة المدرسية الص ية اً وذذا يترلب من الم ل  توطير جو 
األنشرة الص ية وي ون ذلا من خالل البت اد عن ال راب البدن   واحترا  شخصية الرالب  وتربل 
أط ارا  ومراعاه است دادات  عند التخرير لألنشرة والنشارال الت ليمية وذلا بتردي  اانجانال ط  ضوء 

 (.1884ذندي عليان و لإلحبار )يم انات  وليس مرارنت  باألقران ألن ذلا يىدي 

وعلي  يجب أن ي ون دور الم ل  أ  ر طاعلية  وذلا بررح األنشرة الم يره للتساىل وال تشاف الت  
من المت لمين  وبذلا ينداد اندماج الرلبة ط  المواقف الت ليمية واألنشرة  اً  بير  اً يشرا طيها عدد

م ل  ط  خل  جو ص   مناسب وم ير المدرسية. وطه   ي ية ترور داط ية الرلبة للت ل   حين يساعد ال
ألنشرته  ويحول المدرسة يلت بيئة مح نه للت ل  جاذبة ل   وبالتال  طان  سوف يستيل أقصت درجال 

 (. 2222  قرام  قرام راقات  )

مستور أما األسره طه  مسىولة عن ي ساب الرالب داط ية للتحصيل  طالوالدين بريمه  واتجاذاته  و 
ط  ي ساب الرالب لهذا الداطع. وقد أفهرل الدراسال أن التدريب    تخ ير واضلت ليمه  ورموحه  ل

ط  (  ما ذو مشار الي  1861ما لالند  التحصيل )عالية من درجة لمب ر علت الستراللية يولد ا
 (.1886غرايبة  )

مختل ة مع  وي ون الدور الها  للمدرسة بما تردمة من خبرال ومواقف ت ليمية  وما تهيىا من ت اعالل
المواد الت ليمية  ومع األقران ومع الخبرال المنفمة غير المنفمة  ط  ي اره داط ية الرلبة للت ل   ومن 
شخن ذذا األمور أن ت ر  للرالب طرصًة مناسبةً ألن يرور داط يت  وقدرات  من أجل تحري  نجاح أ بر 

يمية مالئمة تست ير الرلبة لالندماج ط  ط  الت امل مع نمالئ    ما ت ن  المدرسة بتوطير نوعية ت ل
 (. (Good & Brophy, 1987المواقف الت ليمية
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ويختلف المت لمون طيما بينه  ط  ررائ  الت لي  ونوعية الخبرال الت ليمية المختل ة المردمة له  من قبل 
ه   ومنها خارج  المدرسة وي ود ذذا الت اول يلت عوامل مت دده منها داخل  يرتبر بال رو  ال ردية بين

بلريس للت لي  )يرتبر بالبيئة الت ليمية وما طيها من مى رال ت مل علت تح ين الرالب واست اره داط يت  
 (.1882ومرع   

النضج  التدريب  الداط ية( طبدون داط ية عند المت ل  لن ي ون والت ل  )والداط ية ذ  يحدر ر ائن الت لي  
لداط ية ذ  "الروه الت  تدطع ال رد ألن يرو  بسلوا من أجل يشباع ذناا ت ل   حين ترر قرام  أن ا

ذدف حاجات  أو أذداط  وتحريرها طالداط ية ذ  م ير داخل  يحرا سلوا ال رد ويوجه  للوصول يلت 
 (. 2222  قرام  قرام )

سلوا  ( الداط ية "بخنها عباره عن عامل داط   ان  ال  ي مل علت توجي Drever, 1971وي رف دري ر)
باست داد ال ائن الح  لبذل أقصت جهد "( 1876يت سون  وي رطها )ال ائن يلت تحري  ذدف م ين.  ما 

( " 118: 1884الهاشم   يرر )(. ط  حين 418: 1882لدي  من اجل تحري  ذدف م ين")عبد اهلل  
 أن الداطع ذو الراقة الت  تنتج عمليال  يماوية وعضوية تحدن داخل الجس "

تنبى بالسلوا اانسان  ط  المستربل طإذا عرطنا دواطع الشخ  نستريع التنبى بسلو   ال تساعد ط  والداطع
ط  فروف م ين . وذ  مح ن لألشخا  علت الريا  باألعمال الت  نريد منه  أداءذا  وتمن ه  من الريا  

راسة الدواطع ط  بب   األعمال األخرر الت  ل نريد منه  أداءذا ومن ذذا المنرل  تفهر أذمية د
 (.1887مختلف الميادين ال لمية التربيرية  ميدان التربية والصناعة وال الج الن س )نجات  

أما بالنسبة لداط ية الت ل  :)طمما ل شا طي  أن الدور الذي تل ب  الداط ية ط  السلوا و ي ية الست اده 
قباله  علية. طض اًل عن ش ور ال رد بمدر أذمية التحصيل من . يىدي يلت اذتما  المت لمين بالدرس وا 

وعلت النري  تماما طإن عد  طه  أذمية الداطع ط  توجي  سلوا المت ل  قد يىدي يلت ش ور المت ل  
 (.225: 1887بالملل والت ب وربما الن ور من المدرسة ) راج  

بون بها ألي نشار من وتى د الدراسال التربوية والن سية أن الرلبة مختل ون ط  الررائ  الت  يستجي
األنشرة المدرسية طالب   يربل علت الدراسة بابتهاج  والب   يش ر أنها م روضة علي  طرضًا  طيربل 

 (.2226ع  رسو ) الم ل المت لمين أن يت ل  أي ش ء ط ره يردمها عليها بتح ف يرط  طري  من 
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ت اره المت لمين بمختلف النشارال ودراسة الداط ية ذام  للمدرس   ونها تخد  غرضين ط  آن واحد: اس
ال رلية والن سية وتحري  األذداف التربوية  ولتصبل بذلا يحدر ال وامل المساعده ط  تحصيل الم رطة 

 وال ه  و سب المهاره.

وال القة بين الت ل  والداط ية مسخلة شيلل الباح ين   يرا  وأ بتل ب   الدراسال أن الت ل  يصل يلت 
-بر س(. وقد ن  قانون 1887 ةاية ط  حال  انل الدواطع ط  درجة متوسرة) راجأقصت درجال ال  

 .(أن الحد المناسب من الداط ية لتسهيل الت ل  يتناق   لما نادل ص وبة ال ملعلت ) دورسن

األخرر   الجتماعيةوت تبر داط ية الت ل  مهمة يشترا طيها  ل من المدرسة والبيل  وب   المىسسال 
وقد أشارل الدراسال التربوية الحدي ة يلت  الجتماعيةية وداط ية الت ل  واانجان  ترتبر بالتنشئة طالسترالل

أن األر ال الذين يتمينون بداط ية مرت  ة للتحصيل  انل أمهاته  يشج ن الستراللية الذاتية ط  البيل 
قرام   الذاتية )لت الستراللية أما الذين امتانوا بداط ية للتحصيل المنخ   طل  ت ن أمهاته  تشج ه  ع

 (.2223عدس  و 

حال  داخلية عند المت ل  تدط   يلت النتباا للموقف الت ليم  وااقبال أنها )وت رف داط ية الت ل  علت 
(. لذا طان المواضيع الهامة الت  شيلل التربويين 2223تو  وقرام  وعدس  موج ( )علي  بنشار 

يم ن ت ري   بخن  ان دا  الحيوية والداط ية والملل وش ور بانخ ا  قيمة تم لل ط  تدن  الداط ية الذي 
للم نيين بالت ل  الص   لدر الرلبة  مما استدعت  تحدياً النتاجال الت ليمية الص ية  وقد ش ل ذلا 

 (.2223قرام   بذلا )البحن طي   وال ناية 

داط ية الت ل  منها اتجاذال الرلبة نحو مجموع  من ال وامل الت  تسه  ط  تدن   ين ذنااويم ن الرول 
 ,Kheffnerالت ل : خاصة وأن الرلبة يحضرون للمدرسة ولديه  اتجاذال متباينة عن المدرسة والت ل  

دورًا ط  مستور داط ية الت ل   طرد فهر من خالل نتائج ب   دراسال  عمر الرالب: يل ب (. (1998
الت ل  أداء   ير من الرلبة عند النترال من المرحلة ( انخ ا  داط ية lccles &Midgliمن )ل ل 

ة مع اطترا  أن ذذا التدن  يرجع يلت ب   المتييرال ال سيولوجية الت  ساسيالبتدائية يلت المرحلة األ
(. أيضا بيئة الت ل : ي ترد األخصائيون ط  مجال الداط ية أن األشخا  2226 رسوع  بالبلوغ )ترتبر 

و الت ل  ل يخشون ال شل مدر ون لما ت لموا بش ل مالئ  وي ون الت ل  مرتبرًا بمواقف نح مندط ون طررياً 
 داعمًة مرتبر بمواقف داعمة
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للمت لمين. طالصف الدراس  يجب أن يشتمل علت ب   الم ايير من أجل رطع مستور الداط ية والت ل   
  ال ملية الت ليمة. والش ور باألمن  لدر الرلبة. وترديرذ  ا للت ل  وش ورذ  بالنسجا  والنهماا ط

 (.2227الشاعر  م يرة )والتحل  بالنتماء  وان ت ون الممارسال الت ليمية مح نه ل 

حساسررا مررن الباحررن بمرردر ومررن ذررذا المنر  التررخ يرال السررلبية لة طرر  ال مليررة الت ليميررة و المشرر خرررورهلرر   وا 
  وعلرت المدرسرة  واألذرل  طررد تناولهرا  مشر لة للبحرن لريهرا تردن  داط يرة الرت ل  علرت مسريره الرالربيالت  

راجيا م رطة األسباب الحريرية الت  ترف وراءذا  لوضع الخرر ال الجية لذلا  ومن ذنا سوف ترخت  ذرذا 
عوامرررل تررردن  داط يرررة الت لررري  طررر  المرحلرررة األساسرررية ال ليرررا طررر  المررردارس البدويرررة طررر  الدراسرررة للبحرررن طررر  

 لبة مع نموذج مرترح عالج .طلسرين من وجهة نفر الر
 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 1.5

يجمررع التربويررون أن الداط يررة مررن أذرر  مرومررال الررت ل   وانرر  ل يوجررد ت لرر  حريررر  برردون وجررود دواطررع عنررد 
المت ل   و لما ارت  ل داط ية الت ل  ج لل الموقرف الت ليمر  أ  رر يسررًه ورغبرًة عنرد المرت ل   طتج لر  يربرل 

ل  بخقصررت قدراترر  ال رليررة دون الشرر ور بالملررل والضررجر  وعلررت النررري  مررن ذلررا ترردن  الداط يررة علررت الررت 
 ب ل  سل ومجبر علي . الذي  الت  تج ل الموقف الت ليم  م روضًا علت الشخ  ويرو  ب  

ب جنو لمديرية والت لي  الشرق  التاب ة الواق ة ط  المدارس البدوية   بيرهل الباحن لمده ومن خالل عم
وذ  " تدن  داط ية الت ل  عند المحل   يرا بااضاطة لألذل والمجتمع أرذرل الم لمين    تلمسلالخليل 

علت  الرالعبش ل عا  وب د  بش ل متسلسل وخاصة ط  مرحلة عمرية م ينة عند التالميذالرلبة " 
اذره تستح  الدراسة ألنها والم لمين وأوليا األمور ط انل ف واستشاره مننتائج الرلبة للسنوال الماضية 

 أصبحل ناقوس خرر ينذر بمستربل مشئو  لل ملية الت ليمية.

ألن المجتمع البدوي والمنار  المجتم ية بالمسىولية  اً لذلا قرر الباحن الريا  بدراست  ذذا يحساس
تربل المهمشة األخرر   يرا ما ت ان  من ذذا ااش اليال وذ  بحاجة لمن يخخذ يدي أبناءذ  نحو مس

 :ومن ذنا جاءل ذذا الدراسة لإلجابة علت السىال الرئيس التال أطضل. 

 ما عوامل تدن  داط ية الت لي  لدر رلبة المرحلة األساسية ال ليا ط  المدارس البدوية ط  طلسرين؟

 وينب   عن السىال الرئيس األسئلة ال رعية التالية:
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األساسرررية ال ليرررا طررر  المررردارس البدويرررة طررر   مرررا عوامرررل تررردن  داط يرررة الت لررري  لررردر رلبرررة المرحلرررة .1
 طلسرين؟

عوامرررل تررردن  طررر  متوسررررال  (α) ≤0.05ذرررل توجرررد طررررو  ذال دللرررة يحصرررائية عنرررد المسرررتور  .2
لمتييررال ت نر داط ية الت لي  لدر رلبة المرحلة األساسية ال ليا ط  المدارس البدوية ط  طلسرين 

وقررد  (؟سررتور ت لرري  األب  ومسررتور ت لرري  األ الجررنس  والصررف  والمحاطفررة  ونوعيررة البنرراء  وم)
 .6-1انب رل عن عن  ال رضيال من

مرترحال عالج تدن  داط ية الت لي  لدر رلبة المرحلة األساسية ال ليا ط  المدارس البدوية ط  ما  .3
 طلسرين؟

 :فرضيات الدراسة 4.5

متوسرال عوامل  بين  (α) ≤0.05توجد طرو  ذال دللة يحصائية عند المستور  لالفرضية األولى: 
ت رنر لمتييرر  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين تدن  داط ية الت لري 

 .الجنس
متوسررال عوامرل برين  (α) ≤0.05توجد طرو  ذال دللة يحصائية عند المستور  ل الفرضية الثانية:

ت رنر لمتييرر  ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين لردر رلبرة المرحلرة األساسرية تدن  داط ية الت لري 
  .الصف

متوسررال عوامرل  برين (α) ≤0.05توجد طرو  ذال دللة يحصائية عند المستور  ل الفرضية الثالثة:
ت رنر لمتييرر  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين تدن  داط ية الت لري 

 المحاطفة.
متوسررال عوامرل  برين (α) ≤0.05توجد طرو  ذال دللة يحصائية عند المستور  ل الرابعة:الفرضية 

ت رنر لمتييرر  لدر رلبة المدارس األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين تدن  داط ية الت لي 
 نوعية البناء.

متوسررررال  برررين (α) ≤0.05توجرررد طررررو  ذال دللرررة يحصرررائية عنرررد المسرررتور  ل الفرضـــية الخامســـة:
ت رنر  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين عوامل تردن  داط يرة الت لري 
 لمتيير مستور ت لي  األب.
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متوسررررال برررين  (α) ≤0.05توجرررد طررررو  ذال دللرررة يحصرررائية عنرررد المسرررتور  ل الفرضـــية السادســـة:
مرن منفرور رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس  لردر رلبرة المردارس عوامل تدن  داط ية الت لري 

 ت نر لمتيير مستور ت لي  األ . البدوية ط  طلسرين
 

 : أهداف الدراسة 3.5

 :تهدف ذذا الدراسة الت رف يلت

عوامل تررردن  داط يرررة الت لررري  لررردر رلبرررة المرحلرررة األساسرررية ال ليرررا طررر  المررردارس البدويرررة طررر  تحديرررد .1
 طلسرين.

جررنس  والصررف  والمحاطفررة  ونوعيررة البنرراء  ومسررتور ت لرري  األب  ومسررتور ت لرري  ال)  أ ررر م رطررة .2
 علت عوامل تدن  داط ية الت ل  األ (.

تررردن  داط يرررة الت لررري  لررردر رلبرررة المرحلرررة األساسرررية ال ليرررا طررر  ارشرررادي لمرترحال ترررروير واعرررداد .3
 المدارس البدوية ط  طلسرين.
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 : أهمية الدراسة 1.5

راسة بخنها تنبع من واقع حرير  أو من مش لة ترتبر بالمجتمع المدرس  يرتبارًا ت من أذمية ذذا الد
 و يرًا ً وحسب اعتراد الباحن طان أذمية ذذا الدراسة تتم ل ط   ونها تس ت يلت.

الت  ترف وراء تدن  داط ية الرالب تجاا الت ل  وان يرف صناع الوقوف علت األسباب الحريرة  -1
 موق ا جديًا م ها. الررار علت ذذا األسباب

األمور حتت يرو  ايباء بموق ه  الحرير  تجاا أبناءذ  وذلا  ءبالنسبة للمجتمع المحل  وأوليا -2
 بتوطير أطضل الرر  واألساليب واألجواء لتوطير داط ية أبنائه  نحو الت لي .

 ون للمدرس ن س  حتت ي ون ت ليمة ورر  تدريس  قائمة علت خرر وأذداف واضحة أيضا وان ي -3
 جل توطير داط ية حريرية للت ل .أعلت التخرير وليس ال شوائية من  عمله  مبن 

للمدرسة وااداره المدرسية حتت ترو  بوضل خررها وترتيب األجواء ال ينيرية للص وف والت   -4
 ت مل علت ي اره الداط ية. 

 لت ل . يلراء الضوء علت ال رو  ط  المتييرال بين الرلبة ط  عوامل تدن  داط ية ا -5

 محددات الدراسة  1.5

 :ترتصر ذذا الدراسة علت المحددال التالية

ال ار  المهمشررة طرر  طلسرررين طرر  محاطفررمجموعررة مررن مرردارس الباديررة الواق ررة ضررمن المنرر: محــدد مكــاني
  ا وضواح  الردس.لح   وأريح الخليل  وبيل

  (.2214 – 2213الدراس  ): ذو ال صل األول من ال ا  محدد زماني

 رلبة المدارس ط  المرحلة األساسية ال ليا.: اقتصر ذذا البحن علت عينة ربرية من د بشريمحد

 .: الم اذي  والمصرلحال الوارده ط  ذذا الدراسةمحدد مفاهيمي

 للرلبة ومرابلة للم لمين. ام  الباحن وذ  عباره عن يستبانةلت  استخدوال : األدمحدد إجرائي
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 الدراسات السابقة 1.1
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 :الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

يست ر  ذذا ال صل موضوعين رئيس يش ل متييرر الدراسرة وذرو تردن  داط يرة الت لري .  مرا ويتنراول ذرذا 
تناولررل موضرروع ترردن  داط يررة الت لرري   والترر  ال صررل عرردًدا مررن الدراسررال السررابرة ال ربيررة واألجنبيررة الترر  

 .ربرل بين تدن  داط ية الت لي  وعدد من الموضوعال المختل ة

 

 النظري. اإلطار 1.2

 :تدني دافعية التعليم 5.5.1

 الدافعية: 5.5.5.1

يم ررن ت سررير   يررر مررن السررلوا اانسرران  طرر  ضرروء داط يررة ال رررد  طاألعمررال الترر  يرررو  بهررا ال رررد مرذونررة 
وعيررة الداط يررة  ويم ررن الرررول: ين الداط يررة ترررف وراء ال  يررر مررن السررلو يال  ودرجررة النتبررراا  واادراا بن

   وط  المشاعر  ذلا.الجتماعيةالحس   والترليد  والتذ ر والنسيان  وال مل  وال القال 

و ل يردري لمراذا وتى ر الداط يرة الالشر ورية طر  سرلوا اانسران غيرر الرواع  بهرا  طيررو  بسرلوا م رين  وذر
ال ررررد يررررو  بررر   لهرررذا فهررررل أذميرررة م رطرررة الررردواطع التررر  تسررراعد علرررت ت سرررير السرررلوا الرررذي يصررردر مرررن 

 (.1882عبداهلل )
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ذذا  استمرار( الداط ية بخنها حالة داخلية ط  ال رد ت ير سلو   وت مل علت 1884وقد عرف عليان وذشا )
 السلوا وتوجه  نحو تحري  ذدف م ين.

( طرررد عرطررا الداط يررة بخنهررا: قرروه ذاتيررة تحرررا سررلوا ال رررد  وتوجهرر  لتحريرر  غايررة 1882ومرعرر ) أمررا بلررريس
م ينة يش ر بالحاجة يليها  وبخذميتها المادية أو الم نوية  وتست ار ذذا الروه المتحر ة ب وامل مختل ة  قد 

الماديرررة أو الم نويرررة    أو مرررن البيئرررةواذتماماتررر تنبرررع مرررن ال ررررد ن سررر   م رررل حاجاتررر  وخصائصررر  وميولررر  
 المحيرة ب .

( أنهررا مجموعررة مررن الفررروف الداخليررة والخارجيررة الترر  تحرررا ال رررد مررن أجررل 2223ويرررر تررو  وآخرررون)
 .اختل يعاده التوانن الذي 

( بخنهرررا مررا يحرررن ال رررد علرررت الريررا  بنشررار سرررلو   ويوجهرر  وجهرررة م ينررة بهررردف 1885ويضرريف نشرروات )
 فة علت ديمومة النشار.الم رطة أو الت ل  ط  المحاط

( طيرررر أنهررا حررالل داخليررة تحرررا سررلوا ال رررد وتوجهرر  نحررو تحريرر  ذرردف أو غررر  2222أمررا قرررام )
 .( 1888عدس تحر  ذلا الهدف)حتت ي استمراريت م ين  وتحاطف علت 

( أنهررا الررروه الترر  تحرررا سررلوا ال رررد وتوجهرر  لتحريرر  Eyggen & kouchak, 1997مررن )ويرررر  ررال 
المرسرررومة لررر . وأن الدرجرررة ال اليرررة مرررن الداط يرررة تج رررل الرالرررب أ  رررر انتباذرررا وحماسرررا ومشرررار ة األذرررداف 

نترائج ييجابيرة طر   لييجابية ط  األنشررة األ اديميرة التر  تخخرذ حيرنًا داخرل غرطرة الصرف أو خارجهرا  وذا
 المتحانال والت يف اايجاب  لمواقف الت ل  والت لي . 

ر أنهررا عمليررة اسررت اره السررلوا وتحري رر   والمحاطفررة علررت النشررار ال ررا  ( طيررر Young, 1986أمررا يررونج)
 (.2222لل رد  وترتض  ال مل علت توجيه  يلت وجه  م ينة)عرية 

( أنهررا ت رروين طرضرر  يسررتخد  لوصررف السررلوا وت سرريرا  وذرر  (Humphrey, 1971 مررا ويرررر ذم ررري 
 ( 2228)بشنا  ودية ط  المواقف.حالة تنشخ من ت اعل الرغبال أو الحاجال مع المنبهال الوج

 ( أنها حالة جسمية أو ن سية  ت ير السلوا وتصل ب  يلت غاية م ينة.1886يرر موست) ط  حين
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( طيريرا أنهرا ت روين طرضر   وذر  ت بيرر عرن حالرة ي يشرها ال ررد  ت مرل علرت 1878أما قشروش ومنصور)
وا  وتنته  ذذا التتاب ال بتحري  الهردف است اره السلوا وتوجيه  نحو ذدف م ين  من خالل تتابع السل

 موضوع الداطع.

( أن الداط يرة ت نر  الريمرة أو ال وائرد التر  Herman&Marsall, 1987ومرسال ) ذيرمانويرر  اًل من 
 يجنيها الرالب عندما يرو  بنشار م ين بي  النفر عن مصدرذا.

 علت ال مل بشيف.أن الداط ية م ير قور يحن ال رد  (Alkinson,1983يرر ) بينما

 اسرتمرار(  ط رطا الداط ية بخنها حال  داخلية طر  ال ررد تسرت ير سرلو    وت مرل علرت 1884أما تو  وعدس)
(  أنهرا شررور (Wittinge, 1984ذذا السلوا وتوجيه  نحو تحري  ذدف م ين. ط  حرين عرطهرا ويتنر  

 تسهيل يستمرار النمر السلو   يلت أن تتحر  أوقال الستجابال.

( يلت الداط يرة علرت أنهرا عمليرة م ررده مرن اا راره التر  ت مرل علرت (Atinksson,1958ينفر اتن سون و 
 .(Ball,1977) تدعي  السلوا وتوجيه 

(  طررد عرررف الداط يرة بخنهررا المهرراره وااداره طر  الت لرري   ويت ر   ررل مررن Parisaoka, 1986أمرا بارسررو ا)
يلررت الداط يررة بخنهررا حالررة يسررتمر طيهررا  اوينفررر (Lefrancos,1988وولي ررر ان رروين) wiener,1990)وينررر)

النشررار  وتتوسررر عمليررال تريرري  داعيررة وتوقررع وان  ررال   مررا أن الداط يررة ذرر  الحررالل الداخليررة والخارجيررة 
حترت  واسرتمراريت للرلبة التر  تحررا األداء عنردذ  توجهر  نحرو تحرير  ذردف محردد وتحراطف علرت داط يتر  

 تحري  ذلا الهدف.

( علت أنها ميل الرالب لممارسر  نشرارال (Brophy,1988و  داط ية الت لي  طرد عرطها بروط  وبخص
( بخنهررا انشرريال الرالررب ألرررول وقررل طرر  الررت ل  Ames,1992أ اديميررة ذال م نررت   ررذلا عرطهررا أميررن)

  واللتنا  بال ملية الت ليمية. تش يل است اره السلوا والمحاطفة علي  لتحري  ذدف م ين

 بخنها حالة داخلية عند المت ل  تدط   يلت الموقف الت ليم  والريا  بنشار موج .( طي رطها 1888نيود )أما 

 مكونات الدافعية: 1.5.5.1
تم ل م ونال الداط ية موق ًا رئيسيًا ط   ل ما قدم  عل  الن س  ويرجع ذلا يلت أن  ل سلوا وراءا 

أر ان ن س  يل أن الداط ية ال امة تت ون من أربع داط ية م ينة  ورغ  التباين ط  نفريال عل  ال
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( أن Demo ما تذ ر ديمو) لتحري  األذداف المرجوه. ااصرار(  –الحماسة  –الرموح  –جان )اان
ذناا  ال ة م ونال للداط ية ذال عالقة بسلوا التنفي  الذات   وذ  م ونال تتضمن أذداف الرلبة 

والم ونال الن  الية الت  تتضمن ردود ال  ل  –أستريع الريا  بهذا  ذل-وم ترداته  حول تسهيل المهمة 
الن  ال  نحو المهمة _  يف أش ر حيال ذذا المهمة _  ما أشار يلت أن  قد ت  التوصل يلت ستة 

 (.2225عوامل للداط ية ط  الدراسة الت  )أبو جادو 

الت ان  ط  ال مل  والت و  والفهور والرموح  وذذا ال وامل ذ  الم ابره  والرغبة المستمره ط  اانجان  و 
 والرغبة ط  تحري  الذال.

 :الت ذذا وقد حدد آخرون م ونال الداط ية علت النحو 

الداط ية الناب ة من الداخل ذال المنشخ الداخل   طاألطراد الذين ي ونون مدطوعين بال مليال  .1
 ه  التيذية الراج ة ألداء المهمة.الداخلية  يرومون باألنشرة الت  يستمت ون بها  ل يهم

الداط ية األدائية أو الوسيلية: طاألطراد الذين يمتانون بهذا النوع من الداط ية ي ون سلو ه  لبلوغ  .1
 .الهدف الم ين  م ل األجره النردية  وال ناء والمديل

ذا ال نصر طاألطراد الذين ي ونون مدطوعين به-الداط ية المستنده يلت م هو  الذال الخارجية:  .4
موجهون ذاتيا  يذ يرومون بوضع م ايير خاصة به   تصبل بدورذا أساسا للذال 

 (.1884اانسانية)جابر 

ستدخال األذداف  "طاألطراد الذين ي ونون مدطوعين بهذا النوع من الداط ية  يستدخلون داط ية ا .3
 (.2228توجهال أو سلو يال م ينة تنسج  ورىيته  الشخصية ")أبو عواد  

 أهمية الدافعية: 3.1.1.2

 طاست اره( أن أذمية الداط ية التربوية تنبع من  ونها ذدطًا تربويًا منشودًا ط  حد ذاتها  1886يى د نشوات )
داط ية الرالب وتوجيهها  وتوليد اذتمامال م ينة لديه   تج له  يربلون علت ممارسة نشارال م رطية 

  وط  حياته  المستربلية  وتيير من األذداف التربوية وعار ية وحر ية خارج نرا  ال مل المدرس 
الهامة الت  ينشدذا أي نفا  تربوي  وتنبع أذمية الداط ية من  ونها وسيلة انجان أذداف م ينة علت 

بميول   وبالتال  توج   لرتبارهاأحد ال وامل المحدوده لردره الرالب علت التحصيل  باعتبارذانحو ط ال  
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  النشارال دون أخرر  وذ  علت عالقة بحاجات  لهذا تج ل من ب   الم يرال انتباذ  يلت ب 
 وتح   علت الم ابره  وال مل بش ل نشر ط ال. م ننال تى ر علت سلو   

وبذلا يم ن الرول: أن  ل ت لي  بال دواطع  ألذميتها ط  ال ملية الت ليمية وألن نشار ال رد  وعمل  الناتج 
ف خارج  م ين  تحددا الفروف الداط ة الموجوده ط  ذذا الموقف  لهذا حدد عن ذذا النشار ط  موق

 علماء الن س بان الداط ية تمتان بالوفائف التالية: 

ت ير األنشرة الت  تتناسب مع الوقل الذي يواجه  ال رد؛ أي أن ال رد يختار نشارا م ينا   .5
 جاا اايجاب  أ  التجاا السلب .يتناسب مع الحاجة الت  توجد لدي   سواء أ ان ذلا ط  الت

ذمال المواقف األخرر  وتج ل  يتصرف برريرة  .1 تساعد ال رد علت الستجابة لموقف م ين  وا 
م ينة ط  ذلا الموقف؛ أي أن  عندما ي ون ال رد ط  حال  توتر  طإن  يبحن عن سلوا يج ل  

صادي والسياس   ينيل ذذا التوتر  طهو يختار السلوا الذي يتناسب مع الوضع القت
والجتماع  الذي يوجد طي  ذذا الشخ   طيختار السلوا الذي ي ترد أن  ل يىدي ب  يلت 

 (.2212عال   يواج  )الضرر بالمستربل الذي 

تساعد ال رد علت أن يوج  نشار  وجه  م ينة  حتت يشبع الحاجة الناشئة عندا  وينيد الردره  .4
يشباع الحاجة  أو الوصول يلت الهدف الذي يس ت  ال امنة لدي   وبذلا ي ون قد وصل يلت

يلي   والت ل  دائما ل ي ون ناجحا وم مرا  يل يذا  ان ذادطا يلت بلوغ غر  م ين  مما يى د 
 (.1886نشوان   الت لي  )علت أذمية الداط ية ط  

 أنواع الدوافع:  3.5.5.1

 علت النحو التال : اجتماعيةطع خارجية يصنف علماء الن س الدواطع يلت دواطع داخلية طردية  ودوا

 : تشمل الدواطع الت  تنشخ من داخل ال رد وتتضمن: أواًل: الدوافع الداخلية

ذ  مجموعة الحاجال البيولوجية  الت  تولد مع ال ائن الح   ول  الدوافع الفطرية: -
نس يحتاج يلت ت لمها  وتم ل جميع الحاجال ال امة الموجوده عند جميع أطراد الج

الواحد  وتسمت ذذا الحاجال بالدواطع األساسية أو دواطع البراء  ألنها ضرورية ط  
 (.2221)النغول  واستمراراالح اف علت براء ال ائن الح  
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  اجتماعية: دواطع طردية  م ل دواطع الم رطة وال ه   ودواطع خارجية الدوافع الثانوية -
نسانية. وخارجية  تخضع لبواعن وحواطن وذ : حر ية  يت  الت بير عنها ط  المواقف اا

  ألنها مت لمة من المجتمع  ومن أذمها دواطع النتماء واجتماعيةتنشخ من بيئة ال رد. 
 (.2224أبو ص ية  والسيرره )والروه 

 ثانيًا: الدافعية الداخلية والخارجية: 

اانسان  أما الخارجية؛ طتخت   تصنف الدواطع يلت: داخلية  وخارجية  وتنبع الداط ية الداخلية من داخل
من الخارج يذا درس رالب ماده لرغبة ط  ت لمها للذال  طان  ي ون مدطوعا بداط ية داخلية  أما يذا ت لمها 

 .((Starnberg, 2000للحصول علت أعلت عالمة ط  الصف طتوصف بخنها خارجية

   خاصة أن األطراد المدطوعين للت ل  وتساذ  الداط ية الداخلية بش ل ييجاب  ط  عمليال الت ل  ونوعيت
بش ل داخل   لديه  الردره علت تروير استراتيجيال دراسية أطضل  ومردره علت اابداع واادراا األ بر  
وأداء أ اديم  واحترا  للذال  ب  س الداط ية الخارجية الت  ترتبر بت ل  وأداء ومخرجال تربوية 

 .Bakers, 2004)ض ي ة)

أن الداط ية الداخلية تبدأ منذ الولده  والبشر بربي ته   Decy & Rayan,2000)يان )ور ويشير ديس  
للت ل  وال تشاف  ول يحتاجون يلت حواطن حتت ي  لوا ذلا  وذذا  است دادنشيرون  وطضوليون  ولديه  

 رطة الداطع الداخل  عنصر مه  ط  الترور الن س  الجتماع  والم رط ؛ ألن  يسه  ط  تروير الم
 والمهارال لدر ال رد.

  أن الداط ية الداخلية جين طرري  يستحوذ علت اذتمامال ال رد وقدرات  Reeve, 1997)ريف )ويرر 
  بح   عن التحديال. وتفهر بش ل ع وي ط  الحاجال الن سية لل ائن الح    ال ضول ط  الشخصية

روه ربي ية للت ل  والنمو وتح ن السلوا دون الشخص  والس   ال رري للنمو  وتنودنا الداط ية الداخلية ب
وجود حواطن خارجية  وتت ون الداط ية الداخلية من  الن حاجال ن سية أساسية :وذ   الحاجة لل  اءه 
والنتماء والستراللية أو اتخاذ الررار  وت ن  ال  اءه ينجان مخرجال م ينة والعتراد بإم انية الحصول 

لنتماء؛ طهو الردره علت تروير عالقال مسترره وآمن  مع ايخرين ط  السيا  علت ذذا المخرجال  أما ا
الجتماع   وتشير الستراللية يلت قيا  ال رد باألنشرة بش ل ذات   ويم ن تروير ذذا النواح  ط  بيئة 

 (.Carlton& Winker, 1998الر ل الصيير) 
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الميل الربي   عن التحديال  والتيلب  بخن الداط ية الداخلية ذ  Woolfalk,2000)وترر ول ولا)
 عليها  وعندما ن ون مدطوعين داخليا طإننا نحتاج يلت حواطن.

 صفات الطالب ذوي الدافعية الداخلية:  1.5.5.1

يمتان الرلبة ذوي الداط ية الداخلية باذتمامه  ال بير باألذداف المستربلية ب يدا المدر  ووجود منفور 
وق ال عالية بخصو  المستربل  ويمتانون بخصائ  م رطية وسلو ية  وبخداء مستربل  أ بر  ولديه  ت

ممين للمهمال ويصلون يلت أذداطه  بش ل متمين  ب  س الرلبة ذوي الداط ية الخارجية  الذين لديه  
ش ور بااحبار وال شل  وتجنب الريا  بالمها  المو لة يليه   والنسحاب من المواقف الت  

 (.1881 تواجهه )محمود,

أما المدطوعون داخليا  طي ضلون ال مل علت مها  تتحدر قدراته   بحين ت ون واعده للنجاح  طال ي ون 
النجاح طيها مى دا أو مستحيال  وي ضلون المها  الت  يرارن طيها أداىذ  بإداء غيرذ   ولديه  قدره علت 

دره الستبصار بالنتائج المتوق ة من الت و  ط  مها  يختارونها. وي ضلون اختيار مها  ي ون لديه  ق
 (.2224الريماوي  لها )ال مل طيها  بمردار الوقل والجهد المرلوب 

 تنمية الدافعية: 1.5.5.1

يم ن تنمية الداط ية وتحسينها لدر الرلبة  وذلا بال مل ط  اختيارال مت دده  والسماح له  بال مل ط  
ب   ووضع األذداف والتيذية الراج ة  وتنمية التحدي بيئة مشج   لالستراللية  ودع  الم ل  لرال

وال ضول والسيرره والخيال  ومن    يشراا الرالب ط  ال مليال الت ليمية  وتحمل مسىولية ت لم   
 (.1887 راجة  ذاتيا )والستجابة اايجابية ل   وتريي  أداءا  ل تريم  

بحين يش ر ب  اليت  ومردرت  علت ينجانذا. أما يرصد بالتحدي  تردي  مهاره متوسرة الص وبة للت ل  
بالسيرره  تنويد  ال ضول طيشير يلت تردي  م لومال تدط ه  يلت سد طجوه ط  م رطته .  ما ويرصد

المت لمين بالخيارال  وااحساس بالسيرره علت نتائج ت لمه . ويشير التخيل يلت انخرار المت لمين ط  
 (.Schunk&Baron,1992)التحصيل خالل المحا اه واألل اب
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 نظريات الدافعية:  2.5.5.1

لرد ت  تناول م هو  الداط ية ط  ال  ير من نفريال عل  الن س المختل ة  وقد احتل ذذا الم هو   حينا 
 بيرا من البحن والدراسة ط  الررن ال شرين  وباألخ  ط  ال رود األخيره من   وبالتال  أدر ذذا الجهد 

ترلة بالداط ية عن الم اذي  واألب اد األخرر للشخصية  وذذا اعتراطا بخذميتها ط  يلت بناء نفريال مس
 ت سير السلوا اانسان   وتش يل  وت ديل   والرتبار ب ملية الت ل  والت لي .

األساس ط  ذذا النفرية  ذ  المدرسة السلو ية  واألط ار الذي تحدن عنها أواًل: النظرية السلوكية: 
  و ورندايا  ووارسون(  حين يرون أن الداط ية نحو الت ل   حالة تسيرر علت أداء ال رد  نعماىذا)سن ر

وتفهر علت ش ل استجابال مستمره  ومحاولل موصولة بهدف الحصول علت الت نين المرلوب  وترر 
أن الداط ية ذ  ارتبار بين الستجابال وت نينال محدده  وبذلا ي ون سلوا ال رد مح وماً بهدف 

 (.2222حمد األ( المشار يلي  ط )Alberb & Torontimanالحصول علت ت نين))

وترر ذذا النفرية أن الستجابة تت ون بالت نين المتتال   وتى د أيضا أن أي استجابة يتب ها ت نين  ل 
بد لها أن تت رر للم ير الذي سب  الستجابة. بينما يرر)س نر( أن السلوا ينشخ عن م يرال داخلية 
وخارجية  أما الم ننال  طتل ب دورا ط  السلوا باتجاا م ين  وحمل ال رد علت الم ابره وبذل الجهد  

 للريا  باستجابة ما  ترودا ط  النهاية للحصول علت الت نين.

وعلت اعتبار أن ال المال المدرسية  يحدر الم ننال الخارجية الت  يس ت الرالب للنيل منها  طإن ذذا 
قصت جهد لتن يذ مهارال الت لي   بااضاطة يلت رغبت  ط  تجنب النتائج المترتبة علت يدط   لبذل أ

 ااخ ا  ط  انجان الواجبال  ومدر تخ ر سلو   ب .

دامة النشار لدر ال رد  وت ر  المدرسة السلو ية أذمية للدواطع الخارجية ط  ي اره السلوا وتوجيه   وا 
وذذا ل ي ن  أن المدرسة السلو ية تلي  الدواطع الداخلية ول نه   لتحري  الهدف وتش يل السلوا وت ديل  

              ل  يتناولوذا بصريل الرول  ط ان ذلا محال لنترادذ  من عدد من الباح ين أم ال
(Anderman & Maelore, 1994( .)Harten & jakson 1992)  وبسب تر ينذا المبالغ طي  .

 (.2222الت  وجهل يليها)عرية  النترادالذلا من أبرن علت الم ننال الخارجية   ان 
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طالمدرسة السلو ية ط  مختلف مراحلها الت ليمية  تر ن علت دور الم ننال الخارجية ط  يحدان الت لي   
وبذلا طه  تهمل غرس ااذتما  الذات  الداخل  لدر المت ل  وتج ل  سرح  

 .Anderman&Maelore,1994)الم رطة)

أن الم ننال الخارجية تل ب  ( (Rayan, 1987 & Hon, 1993 &Schwatis ,1990ويرر  ال من
( طخشارا يلت عدد من (Paris olison& Steraran,1983 دورا مهما ط  أصناف الداط ية الداخلية

المش الل الت  تربر بالم ننال الخارجية ورر  ترديمها واختيارذا ومدر مراعاتها لل رو  ال ردية بين 
 (.2225عدنان األطراد)

والب   ينفر للم ننال الخارجية بخنها صنف من أصناف الرشوه  بحين يصبل الحصول علت 
الم ننال الخارجية  م ل)ال المال  الت نين ال ف   الت نين المادي  الت نين الرمني(  ذدطًا بحد ذات   ل 

 (.1888عبد الرحي   الموذبة )الت ل  وا تساب 

عند الحدين عن ت بير الداط ية من وجهة النفر الم رط   طيم ن تناول ذلا فية: ثانيًا: النظريات المعر 
من خالل مجموعة من النفريال  الت  تر ن علت حاجة الرلبة للتنفي   والتنبى  وطه  األحدان من 
حول   وتفهر من خالل سلوا طرري يصدرا الر ل  لست شاف البيئة وم وناتها من حول  لذلا نجد 

 (.2212نخررون ط  مهمال الل ب  للوصول لحل واست شاف ما يدور بالبيئة)نصر اهلل  األر ال ي

الحاجة للترتيب وال ه  من خالل حدي ة عن م هو  التوانن  الذي ( (Piagat, 1952 يةوقد تناول بياج
( غير مالئمة لشرح فواذر من حول الر ل  طإن  يندطع (schemesيرر طي  أن  عندما تبدو المخررال 

 يلت ت ديل ذذا المخررال  وذذا يىدي يلت الترور الم رط  لدي . 

أن األطراد مدطوعون لتجريب المخررال الم رطية  الت  قاموا  الت (Piagat,1952)ةويشير بياجي
بترويرذا  طهذا الننعة ال ررية السابرة  ت سر م ابره األر ال علت الريا  بالسلو يال الت  ت لموذا مره تلو 

واالحاح المستمر علت تردي  الخبرال الت  ت  عرضها سابرا عليه   حتت يت  ت حصها  بدقة األخرر  
 (.2225ال تو   دقي  )وبالتال  تم لها واستي ابها بش ل 

ومما ل شا طي  أن النفريال الم رطية ت رينا ت سيرا ل  ير من سلو يال الرلبة ط  المواقف الت ليمية 
د ت لمية تتحدر قدرال الرلبة ال رلية  أو عر  مش الل أمامه  ليس لها م ل اا اره عند تردي  موا

تربيرال عملية  و ذلا ت رينا ت سيرا ل  ير من األسئلة الت  تررح من قبل الرلبة  والت  نش ر أنها 
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غير مرتبرة بموضوع الدرس  و ذلا ت سر توقف الرلبة عن الريا  باألنشرة والحماس للريا  بها ب د 
ترانها  وحسب النفرية الم رطية  طإن الداط ية ت سر ضمن يرار الرغبة لدر األطراد ل ه  الرريرة عملية ي

 (.                   2227م ايرة  الالت  ي مل بها ال ال  من حلوذ )

 Expectancy valueوتشمل النفريال الم رطية مجموعة من النفريال منها  نفرية توقع الريمة)

Theories ويري  )(طيذرFeather, 1982 أن داط ية المت ل  لل مل مرذونة بسبب: توقع النجاح وقيمة )
تحصيل المهمة  وغيرذا من النواتج المرتبرة بها. طإذا توطر الشرران طإن الشخ  سوف يرور 

 (.2222()األحمد  Self-Efficacyااحساس بال اعلية الذاتية)

ليه  أن يتروروا ترورا ط ليا تجاا الهدف ذي الريمة  ويبذلوا وحتت يش ر الرلبة بال  اءه الذاتية  يتوجب ع
جهدا بش ل جدي مرارنة بايخرين. طال  اءه الذاتية تج ل ال رد متمردا  قادرا علت حل المهمال الص بة 
بش ل تلرائ  دون تلر  المساعده  ويسمت ذلا عند األطراد حب ال مل من أجل ال مل  والت امل مع 

 ت ريدا  الت  ت املوا م ها مسبرا  وااصرار علت حلها  والوصول يلت نهايال ييجابية. المش الل األ  ر

( أن ال  اءه الذاتية المرت  ة  تج ل األطراد يربلون علت األنشرة Bandora, 1993ويرر باندورا)
دمون الت ليمية الص بة  ويبذلون جهدا  بيرا ويراومون الص وبال  ويىمنون بنجاحه   وبالتال  يستخ

استراتيجيال أ  ر ط الية  ويمتانون باألداء المرت ع مرارنة مع أقرانه   ذوي ال  اءه المنخ ضة  وعندذ  
الردره علت التح   بالضيورال والرل  ط  حالة ال شل  وبالتال  ضبر البيئة المحيرة  وتجريب 

 الهدف المنشود.استراتيجيال ميايره حتت يصلوا يلت 

أن ذناا أرب ة عوامل تى ر علت اعترادال الرلبة حول قدراته   (Bondara,1993 ما وبين باندورا)
علت األداء  ذ : )األداء الساب   والنماذج الت  ت رضوا لها  والت نينال واا بال الت  يتلراذا ال رد من 

 الرل (. –الت ب  –ال رش  –خالل مشاذدت  لألطراد من حول   الوضع الن س)الجوع 

داء الساب  علت مهمال شبيه   من أ  ر ال وامل تخ يراً علت العتراد بالردره علت أداء طبرأي  أن األ
 المهمال الجديده.

( بدور التخ يدال الش وية الصادره من الم ل  أ ناء األنشرة الت ليمية  ط  رطع Bundaraويىمن بخندورا)
ن  ال من الجوع  مستور الداط ية عند الرلبة  طيج ل  منخررا ط  المهمة  مربال علت الخبرال الص بة  وا 
 .(Bondara, 1993) وال رش والت ب والرل  تل ب دورا ط  تنشير الداط ية عند الرالب
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نفرية ال نو أو  الت  تسمت( (Atkinson,1929ويضاف يلت النفريال الم رطية نفرية تن سون
الصف  ألنها توج  نشار التحصيل الدراس   وذذا النفرية ت تبر أن الداط ية ش ء مه  ط  غرطة 

الرالب وراقته  وقدراته  تجاا الموقف الت ليم   وترلل من داطع تجنب ال شل لديه   الذي يسبب  الرل  
 (.1882من مواقف المتحانال)عبد اهلل 

"ين الرلبة الذين لديه  درجة عالية من الحاجة للتحصيل يتص ون  ((Atkinson,1929ويرول تن سون
ويىمنون بردراته  علت تحري  المهمال بصوره جيده  وأنه  قادرون علت تخر  برموحال مرت  ة  

 (.1882الص اب الت  تواجهه ")عبد اهلل  

يرر طرويد نعي  ذذا المدرسة أن الداطع ل يم ن رىيت   ينما يستدل علي  من ثالثًا: النظرية التحليلية: 
جال األساسية األولية  حتت يصل الشخ  خالل آ ار السلوا  وذ  يرون بضروره يشباع عدد من الحا

يلت حالة من التنان وال بال النسب  ط  السلوا  وأن الشخ  ط  ذذا الحياه مدطوع بنوعين من الدواطع 
 وذما: دواطع الحياه. دواطع المول. 

وتتم ل دواطع الحياه بالجنس  لذلا يم ن ت سير السلوا اانسان  علت أساس جنس ؛ أي أن اانسان 
ل ذلا السلوا اشباع دواط   الجنسية  وتتم ل دواطع المول بال دوان  الذي ي تبر مهما ط  ت سير ي م

 السلوا اانسان .

السلوا  استمراريةويىمن أنصار ذذا المدرسة  بخن ذذين الداط ين ط  حال صراع دائ   ومن ذذا تخت  
 (.2222ويبرت متحر ًا متجددا)النغير  

  الدواطع الالش ورية الت  ت سر ال  ير من األنمار السلو ية اانسانية الت  يلت م هو طرويد   وترر  
يص ب عنوذا يلت سبب واضل  أو دواطع جلية فاذره. وما تى دا ذذا النفرية  علت أذمية الخبرال 
المب ره الت  يت ر  الر ل لها ط  مراحل نموا األولت وان  اس ذذا الخبرال علت سلو   مستربال  

نفرية ال رو يدي  يحدن ت اعل بين الخبرال والر ولة المب ره والرغبال الالش ورية الم بوتة وحسب ال
الناجمة عن داط   الجنس وال دوان. حين يرو  ايباء بمنع األر ال الت بير الحر عن السلوا المحدد 

ويم ن الت بير بهذين الداط ين  األمر الذي يجبر ذىلء األر ال علت  بل ذذا السلوا ط  الالش ور  
عن الحاجال والرغبال والدواطع الم بوتة بخش ال سلو ية مربولة ومرن ة لألذل والمجتمع)نجات   

1887.) 
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ترر النفرية اانسانية أن الداط ية تش ل من الحرية الشخصية  والختيار والررار النظرية اإلنسانية: 
الواجبال  وذ  ترر أن الشخ   ال مت امل  ل الذات   والس   للنمو الترور من أجل الريا  بالمهمال و 

 (.1886ذات )نشوات   سلو   بين يم ن ال صل 

شباع حاجال أساسية  حتت  وأوضل ماسلو أن نمو الداط ية يخخذ ش ال ذرميا  وي ون ذلا بالتدرج وا 
البيولوجية  تحري  الذال  وأن الحاجال ال ليا تفهر ط  سلوا ال رد ب د يشباع الحاجال الدنيا   الحاجال

 (.1886واألمنية  وال سيولوجية)اليرابية  

ذناا تباينًا ط  ت سير الداط ية طم ال المدرسة أن والنافر يلت المدارس الت  طسرل الداط ية  يرر 
السلو ية. ترر بان الداط ية ما ذ  يل نتاج من الم يرال الخارجية  وبذلا ي ون لنا الردره علت ي ارتها 

ا المدرسة الم رطية ط  تىمن بان الداط ية ترتبر باألط ار واألبنية الشخصية  عند ال رد    ي ما نشاء  أم
طإذا  انل عندنا الردره علت التح   بخط ارا وم تردات  نستريع أن نحل لين تدن  الداط ية عند الرلبة 

اليرينه عند ال رد برول م ين  أما المدرسة التحليلية تىمن ب  ره  ره الداط ية عند أي شخ  تجاا عمل  وا  ا
آخر أن دواط نا ذ  خارج يرادتنا ألنها تخضع لرانون الشهوه اانسانية وذ  غرينت  الحب المتم لة 
بالحياه وال دوان المتم لة بالمول وان الدواطع الشخصية رذينة ذذا اليرائن. أما المدرسة اانسانية تىمن 

ع يبدأ من الحاجال ال سيولوجية األساسية حتت نصل يلت قمة بإنسانية ال رد  وذناا ترتيبًا ذرمياً للدواط
الهر  بش ل تسلسل  حتت الوصول لحاجة تحري  الذال  ول يم ن أن نصل يلت داطع حتت نحر  الداطع 

 الذي أس ل من  ط  الترتيب الهرم .

رذا أقرب للواقع بسبب أما ما يتبناا الباحن من أط ار ذ  أط ار المدرسة الم رطية ليس اعتباريًا  ألن أط ا
تت ون نتيجة  والنرباعالمراعاتها لربي ة اانسان  طهو  ائن م رط  ل  مجموع  من األط ار وايراء 

موقف م ين طإذا  ان الموقف جيدًا ت ون جيد وتبنت علي  األط ار الجيده أما طيما يتناسب مع الشخ  
لبحن متدنو الداط ية  طحتت ن ير الداط ية ل بد لنا طيبن  علي  أط ار سلبية. ط مال  ما تناولنا ط  ذذا ا

 وال تقف (36علت تيير ذذا األط ار وذذا يتواط  مع الموقف الررآن  برول  عن وجل ط  سوره ااسراء أية)
 11وقول  ت الت ط  سوره الرعد)ما ليس لك به علم إن السمع والبصر الف اد كل ا لئك كان عنه مس ال  

ََنمفغِسِهمم ِإنَّ اللََّه ال(" وا َما ِب م  َحتَّى يغَغيررغ ". وخالصة الرول حتت نحدن تييرا سلو يا طال   يغَغيررغ َما ِبَقوم
 يرا ط ريا. يبد من يحدان تي
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 الدافعية في التعليم:  2.5.5.1

راربة اختل ل ت ري ال الداط ية للت ل  باختالف ال لماء الذين عرطوذا  ط ل شيخ ل  رريرت   ول نها تخت  مت
المضمون.طم ال)ذربارل ذرماتن( يرر أن الداط ية للت ل  ذ  الميل للت و  ط  حالل المواقف الت ليمية 

(. أما ذوستن وآخرون  طي رف داط ية الت ل  بخنها عباره عن المواج  أو الت و  1888الص بة.)عواد 
 .(1888علت م ايير المتيان أو ذو الت و  علت ايخرين)قشروش  منصور  

  طي رطها بخنها الرغبة ط  النجاح عن رري  التجربة والست شاف والشتراا ط  ( Sullivan )سل انأما 
( بخنها الرغبة moray, 1988(. وي رطها مواري)1887األنشرة الت  ي تمد طيها جهد ال رد وقدرات )عمر, 

نجان األعمال الص بة والتيلب علت ال ربا ل ب  اءه  وبخقل قدر مم ن من المستمره للس   يلت النجاح وا 
 (.1888الجهد والوقل بخطضل مستور من الت لي )موراي  

أما النعب  ي رطها: ينها الحالة الداخلية أو الخارجية لدر المت ل  الت  تحرا سلو   وأداءا وت مل علت 
 (.2225يستمرارا وتوجيه  نحو تحري  ذدف م ين أو غاية محدده)النغب   

طي رف داط ية الت ل  بخنها الحالة الداخلية الت  تحرا أط ار المت ل  وم ارط   وبنائ  (  Liorousseأما)
الم رط   ووعي  وانتباذ   وتلل علي  لمواصلة األداء ط  المجال الدراس  للوصول يلت حالة توانن 

 ((.2211( المشار الية ط )بلحاج Liorousse (1994 , م رط )

ر ال رد المت ل   تحرا سلو   وأداءا وت مل علت يستمرارا؛ طه  رغبة وبم نت أخر  ذ  حالة داخلية لد
 تحن المت ل  علت الت ل  برصد الوصول لتحري  الرغبة المنشوده  النجاح.

ونخل  يلت الرول: ين داط ية الت ل  ذ  ذلا النجاح الذي يصل يلي  الرالب ط  مواقف ص بة الت لي   
والرغبال  الت  تدطع ب  لالنخرار ط  األنشرة الت ليمية  وبالتال   مدطوعا بمجموعة من المشاعر والراقة

يىدي ب  لبلوغ ذدط  وغايت  المنشوده  وت تبر داط ية الت لي  أو الداط ية المدرسية  حالة ممينه من الداط ية 
 ال امة  تخت  بالمواقف الت ليمية.

 عناصر دافعية التعليم:  2.5.5.1

ة الداط ية  النفرية والتربي   عدد من ال ناصر الت  تشير يلت وجود حدد الباحن)غباري( ط   تاب
 الداط ية لدر ال رد.



 31 

األطراد مضبورون برب ه   يبح ون عن خبرال جديده ويستمت ون حب االستطالع:  -
بت ل  األشياء الجديده  ويش رون بالرضا عند حل األليان  ويرورون مهاراته  و  اياته  

اسية للت لي  ذ  التربية علت حب السترالع  واستخدام   داطع الذاتية  طالمهمة األس
للت ل   طتردي  م يرال جديده للرلبة  ي ير حب السترالع لديه    است اره ال ضول 

 (.2228برريرة األسئلة أو المش الل الت  تدط   للبحن عن حلول لها)غباري  

الوصول يلت أذداف م ينة طالرلبة بإم ان ال رد تن يذ مهمال محدده أو الكفاية الذاتية:  -
الذين لديه  شا ط  قدراته  ليسل لديه  داط ية للت ل   ومن مصادر ال  اية الذاتية: 

قناع الل ف .و)انجانال األداء  وترسي  المهمة يلت أجناء.  الحالة و لخبرال البديلة  وا 
 .(2222ال سيولوجية  والش ور بالنجاح أو ال شل)منس   

ر اتجاا الرلبة نحو الت ل  خاصية داخلية  ل تفهر دائما خالل السلوا ي تب االتجاه: -
 اليجاب  لدر الرلبة وقد يفهر طرر بوجود الدروس. 

المشار ة ال  الة ترتض  توطر بيئة است ارية تحارب الملل  ولهذا ل بد  :الدوافع الخارجية -
بداعية وقابلة للتربي   وتبت د عن الخوف  أن ت ون استراتيجيال الت ل  مرنة  وا 

والضيور  طال المال م ال ت د قيمة جيده   داطع خارج   والت نين ي د ش ال آخر من 
 أش ال الدواطع الخارجية   خن ي رت الرالب شهاده ت و  وغيرذا. 

وت تبر دراسة الداط ية األساس لم رطة األطراد  وم رطة ال  ير من تصرطاته  وسلو ياته   -
ره  وذلا لما تل ب  من دور ط  تحريا سلوا المت ل  وتوجيه   المباشره وغير المباش

داره نشار .  وا 

( أن الدواطع ط  مجال عل  الن س  Lefraucois,1988( ولي را ل ويرن)Weiner, 1990ويرر  ال من)
مصدر للراقة البشرية  وذ  أساس ط  ت وين ال ادال والميول والممارسال لألطراد  وذ  داطع لت ديل 

 وتوجيه  نحو تحري  األذداف المرغوبة. السلوا 

ويم ن أن نستنج أن  ل ذذا ال ناصر  سواء المت ل  بالتلميذ أ  المحيرة ب   م ل رر  التدريس  
عناصر ذامة  تل ب دوار ط ال ط  ي اره داط ية التالميذ للت ل   وعلت الم ل  أن يوج  ذذا النشار 

  .ويضمن يستمراريت  حتت تحري  الهدف الت ليم
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 العوامل الم ثرة في دافعية التعلم: 5.5.1..5

ين م رطة ال وامل المى ره علت الداط ية   انل وما نالل  مب  ا لذتما  ال  ير من الباح ين  ألن م رطتها 
يسه  بش ل  بير ط  مساعده الرائمين علت عملية الت ل  والت لي  ط  تحري  أذداطه . وألن الداط ية أحد 

الت ليمية الت لمية  حفيل ذذا ال وامل ب  ير من الدراسة والذتما   للوقوف علت األسباب ر ائن ال ملية 
 الحريرية  الرادره علت ي اره داط ية الرالب  وذناا  ال ة عوامل صن ل  ايت : 

تر ن  ل من النفرية اانسانية والم رطية  علت ال وامل الشخصية العوامل المرتبطة بالطالب:  .1
ها ال رد  ودورذا ط  ي اره الداط ية  م ل التوق ال والم تردال لدر ال رد  طترر  ل الت  يتصف ب

من النفرية)الم رطية واانسانية( أن   لما ناد طهمنا ط  م رطة م تردال الرالب  أصبحنا أ  ر 
(. وذذا النفريال  ترر Eggan & kanchak, 1997مردره علت ي اره داط يت  وتروير ت ليم )

ن م تردال الرالب وميول  واذتمامات   وأذداط   ومواقع التح   عندا  وتنفيم  الذات ؛ أن  ال م
 (.2222من ال وامل المهمة ط  ي اره الداط ية لدي ) )األحمد  

( Tomlinoon,1995& Ford,1992أم ال) -ويرر   ير من علماء الن س المختصين بدراسة الداط ية
من خالل أذداط  الشخصية والسلو ية  وأن التردير الذات  وال ردي أن  يم ن طه  داط ية ال رد -وغيرذ 

يى ر ط  داط ية التحصيل ط  الناحية األ اديمية  وأن  توجد عالقة ايجابية بين داطع التحصيل وم هو  
 (.Eskeles, 1985الذال األ اديمية  وأن ال القة بين داط ية الت ل  والرل  األ اديم  عالقة ع سية)

الجنس والمراحل ال مرية الت  يمر بها الرالب  ودرجة ضبر  الداخل   م ا ضمن ال راطة الت  ويت اعل 
ي يش طيها  وذذا يى ر علت داط يت  للت ل   ويم ن الرول: ين داط ية الت ل  تترور خالل سنوال الدراسة  

ل   يحدر قور الت و  ط  وأنها موجهة لسلوا الرالب نحو النجاح  وبالتال  ت تبر الداط ية الم رطية للت 
حياه الرلبة المدرسية  و ذلا طإن الرلبة يميلون للمحاطفة علت ت وقه  من أجل المحاطفة علت سالمة 

 (.1886  طارو )( و1883توق اته  ط  أن سه  وميوله .)عبد الباسر 

ين  س علت داط يته   أما الرلبة الذين لديه  اتجاذال سلبية نحو المدرسة  نادته  أ اديمية سلبية وبالتال 
 للت ل  وتحصيله  األ اديم . 

( أن الست داد والتحصيل عند الرالب  ي ون مى را طاعال علت الداط ية Barron & Eillot,1998ويرر)
الداخلية  وأن األذداف الذاتية تحمل أ را ييجابيا للداط ية الداخلية للرلبة ذوي النفره المستربلية اايجابية  
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فر الرالب للت ل   علت أن  خبره ممت   ذال م نت  اندادل الداط ية الت ليمية عندا.)اليرايبة  وأن   لما ن
1886.) 

ن الرالب المدطوعون  ويم ن الرول: ين وضوح األذداف الت ليمية ط  عرل الرالب ينيد من داط يت   وا 
  مرارنة بخولئا المدطوعين ذاتيا  لديه  الردره علت الت امل مع التحديال والمش الل الت ليمية وحلها

بداط ية خارجية  وأنه  يمتانون بالبحن ط  األمور الص بة الت  تحتاج يلت تحد  ذذن   ب  س المدطوعين 
 (.Garbor,1988بداط ية خارجية  الذين يردمون جهدا بسيرا للحصول علت م اطخه  بيره)

 Comان المحر  ط  ت لمه   ط   دراسة)ط    ير من األحيان ترتبر داط ية الت ل  عند الرلبة  بالنج

bakk & Akher ,1996 للص وف ال ال ة األولت  ط  ولية ميرلند ط  الوليال المتحده  أشار يلت )
 ( 2000)س دان   وجود أذمية  بيره  لم هو  الذال األ اديمية لدر الرلبة ط  داط يته  للرراءه.

 وامل المى ره علت داط ية الت لي   عرضل ط  ( حول الMaehar, 1982وط  ورقة بح ية قدمتها)
المىتمر الورن  للتروير التربوي ط  الوليال المتحده  وجدل أن ذناا خمس عوامل ترف وراء داط ية 
الت ل  عند الرالب )خصائ  ال رد المت ل (  وذ : توق ال الم لمين  والخل يال األسرية  والش ور 

حساس  بسيررت  علت سلو   وقرارات  بال  اءه)قرام   بالستراللية والمسىولية لدر الرال  (.2223ب  وا 

وي تبر الت  ير الناقد من ال وامل الخاصة بالرالب  المرتبرة ارتبارا ييجابيا بداط يت  الداخلية  مع مراعاه 
الرالب  ال رو  الذاتية  الت  تررر مدر نجاح الرر  التدريسية المتنوعة  وقدرتها علت ي اره الداط ية لدر 
 Brophyويجب أن نخخذ بالحسبان أيضا المرحلة الص ية للرالب باعتبارذا ذامة ط  ي اره الداط ية )

Evrston 1976  2222( المشار يلي  ط )األحمد.) 

 

 العوامل المرتبطة بالمعلم والبيئة الصفية المدرسية: 55.5.5.1

لمرتبرة بالمدرسة والم ل   ل يستهان بها  ذناا مجموعة من الدراسال واألبحان الت  تناولل ال وامل ا
تتناول دور الم ل  ط  ي اره الداط ية ط  غرطة الصف  وما يخد  أذداف ال ملية الت ليمية  وقد ر ن األدب 
التربوي ط  ال رود السابرة علت تناول الم ل   وحده  واحده بح ية  ب يدا عن تناول  مع مجموعة من 

اول خصائ  الم ل  وشخصيت   وأخذ الم لومال بالمالحفة المباشر  بدل الم لمين ط  مدرسة ما  وتن
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من العتماد علت المراييس  ودراسة الم ل  بش ل مباشر وذو علت رأس عمل   بدل من دراسة الفروف 
الت  سبرل ذلا  وذذا أتاح له  مرارنة خصائ  الم لمين المختل ين تب ا ل دد من المتييرال 

 (.1885الضابرة)دمنهوري  

( ل  ي ترف بدور الم ل  ط  ال لمية الت ليمية  ويرر أن الت ل  Stephens,1967)يلت أنويم ن التنوي  
(  وأن Cavas,2011)اما   اسمرت ن بش ل  ل   علت الرالب ن س   وليس لسلوا الم ل  دور يذ ر  
الم لمين  وأن اانجان ط  سنة النواتج الم تسبة للرلبة من خالل عملية الت ل  ل تر ن   يرا علت خبرال 

 وما يليها ليس مرت  ا. 

وعلت النري  من ذلا  طإن ذناا من المىيدين من يرر أن دور الم ل  والبيئة الص ية  لهما الباع 
(  Paris Olison  Steveson,1983األرول ط  ي اره الداط ية  وأذ  األ  ر شيوعا ط  األدب التربوي)

ي  ط  ال رود ال ال ة السابرة  ويرر  ما ذائال من األبحان والدراسال الت  طالنافر يلت األدب التربو 
تناولل الم ل  والبيئة المدرسية  والت  تترا أ را علت ربي ة الت ل  ونواتج  لدر الرلبة  ومستور الداط ية 

 لديه .

ية الحدي ة  الت  تجر  طال راب البدن  م ال  من المواقف الت  يحد ها الم ل   طرغ  صدور الروانين التربو 
ذلا السلوا  يل أن   يرا من الم لمين ما نال يىمن ب اعلية ال راب  واستخدام  لت ديل سلوا الرلبة  أو 
توجيه   ومع ذلا طرد أخذ بالتالش  ط  ايونة األخيره  لما ترا ل  من أ ر علت الرالب وداط يت  نحو 

 (.1885الت لي )دمنهوري 

( أن ال راب يىدي يلت ذد  ال القة 1883المشار اليهما)سال  ( Hurst & Vistaويرر ذيرسل وطاستا)
بين الم ل  والرالب  وبالتال  يىدي يلت ت وين اتجاذال سلبية عند الرالب تجاا المت ل   وأن  الجتماعية

ب  بين الرالب والم ل   يىدي يلت ذجو  مضاد علت الم ل  من قبل الرال الجتماعيةتدذور ال القال 
وأن ال راب البدن     ير ما يولد حالل ان  الية عند الرالب   الب اء والخوف والرل   وب   األعرا  
الجسدية   م ل الصداع وآل  بالبرن  ويىدي يلت التييب عن المدرسة لتجنب ال راب. وبالتال  طان 

 .جميع ما ذ ر من أ ار ال راب تصب ط  خانة تدن  داط ية الرالب نحو الت ل 
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أما بالنسبة لحج  الصف وعدد الرلبة طي   وذل ي تبر ذلا مى ر علت داط ية الت ل  ؟  طرد تناولل ب   
الدراسال ذذا الموضوع  يل أن نتائجها جاءل مناقضة لآلراء السائده  الت  ترر أن   لما  ان حج  

 (.1883)سال   الصف أصير  ان ذلا أطضل)

ط  أمري ا  أن حج  الصف قد يش ل أحد ال وامل  البتدائيةارس وترر الجم ية الورنية لمديري المد
 (.2222المى ره ط  التحصيل لدر الرلب)قرام   قرام  

  طيريا أن ا تفاف الرلبة ط  صف واحد  والنياده ال ددية له   ين  س سلبا (1882) أما قرام  والشيخ
 .مش الته علت الت اعل م ه   وتحسس 

يمية؛ البصرية منها والسم ية  يم ن للم ل  توطير خبرال غنية وحيوية ومشوقة وعن رري  الوسائل الت ل
للرالب  ت مل علت جذب الرلبة للمدرسة  ونضيف يلت طوائدذا بخنها ت ر  الرلبة حرية الحر ة 
 والتحدن والمناقشة  وت ون عامال مشج ا لنياده داط ية الت ل   ونياده النتباا  وأن قلة استخدا  الوسائل

 (.2228الت ليمية المناسبة ط  األنشرة الص ية ت مل علت تدن  داط ية الت ل )أبو شريل  

("أن  ينبي  استخدا  الوسائل الت ليمية الت لمية المناسبة لمستويال الرلبة ط  12: 2228وترر سلران)
م ل  داخل ( وجهة نفر أخرر  طهو يرر أن ترليل الحر ة النائده للSlavin, 1986الت ل  ". ويررح)

الصف  وتنويع أساليب الت امل مع الرلبة واستخدا  قنوال الم رطة  ت مل علت نياده الداط ية نحو الت ل  
 المدرس  لدر الرلبة.

وتل ب المناطسة دورا ذاما ط  ي اره داط ية الت ل  ط  المواقف الص ية طالرلبة ي ضلون المواقف التناطسية  
يا ذذا الت و   يلت الردره ال رلية  والذتما  والجهد  والتر ين داخل الصف وي نو الرلبة المت وقون أ اديم

 (.1888والرغبة ط  تحري  درجة عالية من اانجان)قرام  

 ما أن نمر ااداره الص ية للم ل  يحدد  ي ية سير األنشرة  وداط ية الرلبة للت ل   طم ال الم ل  المتسلر 
 .(1886المشار يلي  ط )اليرايبة   (Dembor, 1981) يى ر سلبيا علت أداء الرلبة

أن الجو الص    وما طي  من عالقال ودية أو محايده أو عدائية بين  (1882 قرام  والشيخ )ويرر 
الرلبة  ت تبر عنصرًا يسه  ط  تدن  داط ية الت ل   طالجو الص   ال دائ   ي تبر بالنسبة للرلبة من رًا 

دي يلت تسربه   وأن ااداره الص ية التسلرية من ره للرلبة  وغير مشج ة غير مح ن علت الت لي  وقد يى 
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له  علت الت ل   ل نها رغ  مساوئها تبرت أطضل من ااداره التسيبية  وذناا يجماع لدر التربويين  أن 
 ااداره الديمررارية ذ  األطضل بنتائجها.

اج(  الذي أجمع   ير من التربويين علت أن  عامل ومن ال وامل المت لرة بالمدرسة  المواد الت ليمية)المنه
مسبب لتدن  داط ية الت لي   يذا اتس  بالص وبة  وعد  الترابر  وغمو  األذداف الت  يراد أن يحررها 

 (.1888الرالب  وعد  ربرها بواقع الرالب  وعجنذا عن حل مش الل واق ية وذامة للمت ل )النيود 

والص ية  طه  ذال أذمية ط  المينان التربوي  وم ان بارن لنشار الم ل   أما بالنسبة للواجبال البيتية
والرالب  طالداط ية نحو الت ل  ترتبر ارتبارا و يرا  بالوقل ال ل  الذي يستيرق  الرلبة ط  تخدية الواجبال 

ن  داط يت  أو المهمة  وبالتال  طإن الواجبال ال  يره  ت تبر  رال علت  اذل المت ل  وت ون سببا ط  تد
 (.2227للت ل )األسود  

 العوامل األسرية: 51.5.5.1

األولت الت  تت تل  الجتماعيةت تبر ال وامل األسرية محورا أساسيا ط  تربية الر ل وتنشئت   طه  البيئة 
طيها أعين الر ل  وت تبر م يرا ل  ط  عناصر خاصة وذامة ط  ت وين سلو    و ذلا خصائص  

  يم ن الرول بخنها تترا أ را مهما علت درجة الداط ية نحو ت ل  الرلبة ط  السنوال الن سية  وبالتال
 األولت.

ونبدأ أوًل ب القة الوالدين  باعتبارذا عامال أسريًا مهما ط  ت وين شخصية الر ل  وت وين اتجاذات  
ه اجتماعيا واقتصاديا وميول  ط  تحري  أذداط  ورموحات   وتشير الدراسال يلت أن أبناء األسر المسترر 

ير نون علت أذداف ب يده المدر  ويس ون لتحري  رموحال عالية  أ  ر من أبناء األسر غير المسترره 
 (.1883ط )سال   ( Huilok, 1976اقتصاديا واجتماعيا)

دوء ونشخه الر ل ط  جو أسري يسودا النسجا   وال القة الودية بين الوالدين  وبناء  يان أسري يمتان باله
 والراحة  ينيد من مشاعر  رت  بن س  وبال ال  الخارج .

وأشارل الدراسال يلت أن عمر األب  والترتيب الميالدي للر ل  وحج  األسره يل ب دورا ط  ينجان 
الر ل وداط ية للت ل   ط لما  ان حج  األسره   أصير  واقترن ذلا ب مر أصير لألب  أدر ذلا يلت 

 لت ل .ارت اع داط ية الر ل ل
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أما المنررة الجيراطية  والفروف القتصادية للرالب  طتى ر علت م هو  الضبر الداخل  ل   وتسه  ط  
الداط ية الم رطية للت ل   طالرالب الذين يس نون المدن  ولديه  فروف  راطية جيده  ي ونون أ  ر 

داخل   وذذا يى ر علت اتخاذذ  استراللية من أقرانه  ط  المنار  األخرر  وبالتال  ي ونون أ  ر ضبر 
 (.1888الررارال المسترلة  وتحري  نتائج أطضل ط  ال ملية الت ليمية)الذيب  

تبين وجود عالقة رردية بين عالمال الرلبة ط  اختبارال تحصيل   وبين  ((Corsonوط  دراسة أجراذا
اط ية األ اديمية  يتمت ون المستور القتصادي والجتماع  لإلباء  وتبين  ذلا أن الرالب ذوي الد

حرب ابو واقتصادية مرت  ة.) اجتماعيةمرت  ة  و انل تنشئته  األسرية ط  فروف  اجتماعيةبم انة 
  (.1884وصاد   

أن ذىلء الرلبة يمتانون برموحال  مت و   تبين( رالب 181( علت )Veen,1984وط  دراسة أجراذا)
ىذ  يمتانون بمستور ت ليم  عال  وعدد األخوه لديه  قليل  ان آبا اانجان  وقدمرت  ة  وبردرال علت 

 نسبيا.

 طرق توفير الدافعية للتعلم: 54.5.5.1

ت تبر عملية صرل الرلبة ط  الت لي  المدرس   أمرا ذاما ط  ال ملية الت ليمية  وذلا بإتباع مجموعة من 
والمواقف المحدده  ومن أبرن ذذا الخروال الت  تتشابا طيها المدرسة واألسره لت وين ذذا التجاذال 

 (.1884ال وامل الت  تسه  ط  تحري  ذلا:)عليان  ذندي  

  حين يم ل ذذا الذتما   حاطنا للرالب والجتماعيةمراعاه المدرسة لحاجال الرلبة الن سية وال رلية  -1
 علت الت ل  وداط ا قويا.

مدرسة واليرطة الص ية  وأن ي امل أن ي ون الجو المدرس  م  ما باألمن والحرية للرالب ط  ال -2
 الرالب باحترا  وتربل أط ارا ومشار ت  دون سخرية وته    والبت اد عن استخدا  ال راب البدن  

توطير طر  النجاح ط  ال مل المدرس  للرلبة  وذلا بمراعاه است دادذ  للت ل  أ ناء التخرير  -3
م انيات   وليس بالمرارنة مع ينجانال لألنشرة الت ليمية  وتريي  ينجانال الرالب بناء عل ت قدرات  وا 

 نمالئ   طمرور الرالب ب ر  من النجاح  يولد طرصا أخرر وي تبر داط ا لخروال أخرر.
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الوسائل الت ليمية الحسية ط  غرطة الصف  وتنوع األنشرة  والمشار ة ال ملية للرالب  ت تبر داط ا  -4
 علت الت ل  وخل  المناطسة لدر الرلبة.

 تبين األسره والمجتمع المحل   أذمية المدرسة  وتفهر ذلا أما  الرالب باايجاب  وليس بالنرد. أن -5

 تدني دافعية التعلم:  53.5.5.1

 ما أسل نا سابرا  طإن داط ية الت لي  حالة داخلية  تحرا ال رد تجاا سلوا م ين  مرغوب طي   أو رغبة 
( بخنها" حالة 2223تدن  الداط ية  ط رطها)تو   وآخرون من  ط  ا تساب الحواطن وتجنب ال راب. أما 

سلو ية مت لمة ت لما ض ي ا  سببها مردار الحاجة للت ل   ويحتاج طيها الرالب يلت ت ديل داط يت   
وتحسينها ل   تيسر م الجة المش لة". أما النذران  ط رطها بخنها "السلوا الذي يفهر طي  الرلبة ش ورذ  

ب  وعد  ال  اية  والسرحان وعد  المشار ة ط  األنشرة التربوية الت ليمية")النذران   بالملل والنسحا
2222.) 

 عوامل تدني دافعية التعلم:  51.5.5.1

ش لل داط ية الت ل  يحدر الص وبال الت  تىر  ال  ير من التربويين  وايباء  والمدرسين  ط  ايونة 
وتقسم عوامل يستدع  يجراء   ير من الدراسال حولها.  األخيره حتت أصبحل فاذره  أو ناقوس خرر 

 تدني الدافعية في التعلم إلى: 

 العوامل المتعلقة بالطالب نفسه:  -أ

عد  توطر الست داد للت ل  من ناحية طئة ال مر  بحين ي ون أصير من أقران   طال  -1
الئ   أو عد  تتوطر لدي  الست دادال الالنمة للت ل  أو ي ون بر ء النمو بالنسبة لنم

 توطر الم اذي  والخبرال الربلية الضرورية للت ل  الجيد.

الالمباله تجاا الت ل   بااضاطة يلت غمو  ميول  وخرر  المستربلية طهو ل يدرا  -2
 أذمية يستمرارا ط  الت ل .

 غياب النماذج الحية الناضجة لترليدذا والست انة بها. -6

 والروانين الم روضة علي .الش ور بالضير الن س  نتيجة الريود  -4



 38 

 (.2227يونس عد  يشباع ب   الحاجال األساسية م ل المخ ل والملبس) -5

 العوامل األسرية:  -ب 

 ما  ان لألسره دور ط ال ط  دع  داط ية الت ل   طإنها تل ب دورا ذاما ط  تدن  داط ية أبنائها  وذلا 
 -بااجراءال التالية: 

ت ون توق ال الوالدين مرت  ة جدا  طإن ذلا يخل  نوعا من توق ال األذل المرت  ة: عندما  -1
الخوف من ال شل لدر الرلبة  الذين ل يتمت ون بردرال عرلية تناسب توق ال الوالدين  
طين  س ذلا علت داط ية  وقد أفهرل الدراسال بخن أم ال ذىلء الرلبة يفهر لديه  نر  

   بالتحصيل.بالداط ية  نتيجة ضير األمهال النائد المت ل

أحيانا يردر ب   ايباء أبناءذ  ترديرا منخ ضا  وينرلون يليه  -التوق ال المنخ ضة جدا:  -2
مستور من الرموح المتدن  وبالتال  ل يشج ون أبناءذ  علت بذل الجهد واألداء الجيد ط  

 المتحانال ألنه  ي تردون بخن  غير قادر علت ذلا.

باء ط  حياته  اليومية  وعد  المتاب ة ط  المدرسة  وعد  بسبب انشيال اي-عد  الذتما :  -3
 المراقبة البيتية الت  تىدي يلت سهر الرالب والتخخر الصباح .

تستحوذ المش الل األسرية علت الرلبة  لذلا تتدن  -الخالطال األسرية والنوجية الحاده:  -4
المدرسة نفره سلبية  بخنها داط يته  للت ل   وبالتال  يتدنت تحصليه  الدراس   وينفرون يلت 

مهدده لوجودذ  وأمنه . طال نف األسري وان صال الوالدين وغيرذما من األسباب  تولد ر ال 
م تئبًا  طاقد الميل لل مل المدرس   ول توجد عند داط ية  يرض  بها والدي   ألنهما يش الن 

 مصدرا مستمرا للتوتر بالنسبة يلي .

ر ال المنبوذون  يش رون باليخس وعد  ال  اءه  والت صب  األ-النبذ والنرد المت رر:  -5
 طيستخدموا الض ف التحصيل  وااذمال  رريرة لالنترا  من ايباء والم لمين.

: تدن  دخل األسره بش ل  بير و انشيال األب روال  والجتماع الوضع القتصادي  -6
 بناء.النهار  وعد  متاب ة أبنائ   يىدي يلت تدن  الداط ية لدر األ
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  ير من ايباء ي مل جاذدا علت حماية البن وتلبية حاجات  ورغبات     -الحماية النائده : -7
 مما يولد عند الر ل ش ورا  بخن أي عمل يرو  ب  ي ون ناقصا غير منجن.

 عوامل متعلقة بالمدرسة والمعلم:  -ج

ال ااداره والم لمين  ت تبر ين المدرسة وما تحتوي  من فروف مادية  وسلو ال وقوانين مربرة وتصرط
أحيانا عائرا للت ل   وسببا ط  تدن  الداط ية لدر الرلبة  وطيما يل  ب   ال وامل المدرسية الم برة 

 للت ل  

تتحمل البيئة المدرسية بدءا من المبنت المدرس  جنء من المسىولية  طإذا  ان -البيئة المدرسية:  -1
 ي تبر غير داطع للت ل . المبنت قديما وغير مهيخ طينيريا طإن 

وذو الرانون وجدول الحص   و  ره الترويمال وتتابع المتحانال نوان دا  -النفا  الدراس :  -2
حساس الرالب بخن  ط   بداء الرأي ورتابة الجو المدرس   وا  حرية الرالب لممارس  األنشرة وا 

 .سجن داخل أسور مراقبة

ب من الرالب تحريرها وعد  ا تشاط  است داد عد  مردره الم ل  علت تحديد األذداف المرلو  -3
 الرلبة للت ل   ط   ل خبره يردمها.

 يذمال نشار الرلبة وحيويته  وطاعليته   والتر ين علت الخبرال بوص ها محورا لالذتما . -4

 جمود الم ل  وج اط  ط  الحصة  وسلبيت   وغياب الت امل الحيوي بين  وبين الرلبة. -5

 ليب النوعية  والتر ين علت أسلوب التلرين والح ف.عد  تسلل الم ل  باألسا -6

 استخدا  ال المال أسلوبا ل راب الرلبة  مما يسبب تدن  عالماته . -7

 (.2225قل  استخدا  الوسائل الت ليمية ومناجية الم ل  مع الرلبة)عدنان   -8

 أساليب المعالجة لتدني الدافعية: 51.5.5.1
 تدن  الداط ة  ذما: )النموذج السلو    والنموذج الم رط (.يم ن الرول ان أشهر نموذجين لم الجة  

 تتحدد ابرن خروال حل تدن  الداط ية وط  النموذج السلو   علت النحو الت . اواًل: النموذج السلوكي:
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 تحديد أغرا  السلوا ومنها التخخر الصباح  وتشتل النتباا. .1

والمدرس  أ  الت امل األسري والت امل  تحليل الفروف لتدن  الداط ية  سواء أ ان الجو الص   .2
 الن س .

 تحدد األعرا  الناتجة عن المش لة  ومنها تدن  الذتما  بالواجبال الص ية والبيتية. .3

تحديد األذداف ال امة والخاصة  ومنها حل الواجبال البيتية  والردو  المب ر يلت المدرسة   .4
 (. 1888عدس والمشار ة ال  الة ط  الصف)

 لوا المراد م الجت  ت ري ا اجرائيا وقياس  وتسجيل .ن رف الس .5

 تحديد مدر قبول األذداف ال امة والخاصة. .6

الت رف علت الترتيبال الموجوده وذذا ي ن   ينالة الفروف الت  تساعد علت ترور مش لة تدن   .7
يراف ما يترتب علت تلا الفروف.  الداط ية  وا 

 ت مل علت ترليل السلوا المرغوب ط  ت ديل .تحديد ااجراءال والخروال المناسبة  الت   .8

 تررير الترتيبال الجديده  والت نين من قبل الم ل  للمت ل   عندما يبدي ترورا ط  السلوا. .9

 عرد ات اقال مع الرلبة ط  السير بالبرنامج المت   علي   وت هدذ  بتن يذ الخروال. .11

البيئية والص ية والمدرسية الت  تساعد تهيئة المواقف المساعده انجاح المهمة  وتحديد الفروف  .11
 ط  نياده الداط ية.

وأخيرا تحديد ااجراءال الترويمية بحين نرد  وص ا دقيرا لمدر طاعلية البرنامج وترور الت لي   .12
 (.2227) رسوع  

 بالخروال التالية يم ن م الجة تدن  داط ية الت ل  وط  األسلوب الم رط .  ثانيا: النموذج المعرفي: 

لنتباا يلت ال ناصر الم ونة للمش لة  وت ري ها  وأعراضها  وصياغتها  واي ار السلبية لها  ا -1
واألط ار الخارئة المترتبة عليها  وتحديد التشوذال الم رطية  وان  الل الرلبة ومشاعرذ   

 وتحديد الفروف البيئية والص ية الت  ترور ذلا.
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ب والنتباا ل ناصر المش لة المدر ة  الت  تتضمن وذ  تتضمن الستي ا-م الجة المش الل:   -2
أط ار الرلبة المرتبرة ط  الموقف الت ليم   والمى رال الص ية  والتحدن يلت الذال بخل اف وأبنية 
م رطية دقيرة  نرلب من الرلبة تخيل نتائج م الجة المش لة والتخل  من أعراضها السلبية  وما 

ذتما  بذاته  وتهذيبها  والرلب منه  التحدن عن أسباب المش لة يتوق ون  من نتائج ايجابية وال
بخصوال مختل ة  عالية وصامتة وذاتية  وي تبر ذلا ذدطا ط  م الجة المش لة)تو  وقرام  

 (.2223وعدس 

أن التجاا الم رط  من أنجل التجاذال ط  ت ديل ( 2227  ي تبر  ال من)تو  وقرام  وعدسو 
  عند الرلبة طهو يسه  ط  نمو الرالب وترورا ترورا م رطيا ذاتيا  وذلا بتييير السلوا غير المرغوب طي

 األبنية ال  رية الت   ان يرتنع بها وبالتال  ينيد من طاعليت  ط  الت ل .

 إرشادات في معالجة تدني الدافعية:   52.5.5.1
دية موجه  للم ل  ولألسره من أجل م الجة فاذره تدن  داط ية الت ل   ل بد من تواطر أساليب يرشا
 وللمجتمع  حتت نصل يلت بر األمان ونحر  ت ليما طاعال من ذذا اارشادال: 

 حين يرد  للرلبة نماذج ناجحة من المجتمع حررل أذداطا مرت  ة بالجد والم ابره.-النمذجة:  -1

   ييجابية.ت ديل الم اذي  السلبية عند الرالب تجاا ذات   والوقف عن اللو  لها وبناء م اذي -2

الت نين اايجاب : ويتم ل ط  تردي  الم اطخه من قبل الوالدين والم لمين  وبالتال  ترا أ را ييجابيا  -3
علت الرلبة منخ ض  الداط ية  واألم لة عليها ال ناء الل ف  والمادي   نياده المصروف أو تردي  

 ل بة.

ب ادذ  عن مشتتال النتباا  ضبر الم يرال: وي ون بتهيئة الم ان المناسب للرلبة للدر  -4 اسة وا 
 عندما يميلون للدراسة

ال الج ال رل  الم رط   الذي يس ت يلت نياده يدراا أذمية الت ل   وسيلة للترد  والرتراء  ومن  -5
 (.2226    التصرف ط  ضوء ذذا الرناعة)ال نه 

 بد ان ي ون ذناا عوامل ومما تر  يم ن الرول ين الرىية األولية الت  تش لل لدر الباحن ذ  ان  ل
وأسباب ترف وراء تدن  الداط ية ب ضها مرتبر بالمت ل   وب ضها مرتبر بالم ل   والب   ايخر مرتبر 
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بخولياء المور  واذا ما استر نا ال شف عنها وتحديدذا  طإن  يم ن ضبرها والتخ يف من آ ارذا  طداط ية 
محاطفة علت مستويال أداء مرت  ة للرلبة دون مراقبة ت تبر قوه داط ة لالنجان تساذ  ط  الالت ل  

خارجية  ويتضل ذلا من خالل ال القة الموجبة بين داط ية الت ل  والم ابره ط  ال مل والداء الجيد بي  
النفر عن الردرال ال رلية للمت لمين  وبهذا ت ون داط ية النجان وسيلة جيده للتنبى بالسلوا ال اديم  

 جاح أو ال شل ط  المستربل.المرتبر بالن

 

 الدراسات السابقة: 1.1

يتناول الباحن ط  ذذا ال صل الدراسال الت  تناولل تدن  الداط ية  وب د مراج ة األدب التربوي 
والدراسال ال ربية واألجنبية  وجد الباحن ندره ط  الدراسال الت  تناولل تدن  الداط ية  موضوع مسترل  

ال تناولل داط ية الت ل   وربر نتائج الدراسة بما يناسب موضوع الدراسة  لذلا اضرر لتناول دراس
 وجاءل الدراسال السابرة بالنتائج التالية:

 اوال: الدراسات العربية التي اهتمت بتدني الدافعية:
 شف ال القة بين ط الية الذال وداط ية الت دطل الدراسة ذ (1.54دراسة حديثة قام بها كلثوم )ط  
لدر تالميذ المستور الرابع من المت ل  المتوسر ط  منررة باب الوادي ط  الجنائر. وبليل عينة  الت ل 

( رالبة. ولير  الدراسة رب  الباحن مرايس 168( رالبا و)123( رالبا ورالبة  )272الدراسة )
ل  تختلف باختالف الداط ية للت ل   من اذ  النتائج الت  خلصل اليها الدراسة: أن ال ر  ط  الداط ية للت 

مستويال الش ور بال  الية الذاتية لدر المستور الرابع المتوسر  وان  لما ارت  ل ط الية الذال نادل 
الداط ية الت ل  عند التالميذ  وأن ذناا اختالف ي ود ط  داط ية الت ل  بين الذ ور والنان لصالل 

 النان. 

ال القة بين داط ية اانجان والتحصيل األ اديم   س ل لل شفدراسة  (1.51أبو عميرة ) ذلا اجرر 
( رالبا 212( رالبا أي )441لدر رلبة المرحلة ال انوية ط  مدينة السلر. وت ونل عينة الدراسة من )

( رالبة  وافهرل نتاج الدراسة أن ذناا طرو  ذال دللة يحصائية بسبب التحصيل الدراس   231و)
ية اانجان امتانوا بارت اع التحصيل  وان ذناا اختالف ط  داط ية اانجان وأن الذين امتانوا بارت اع داط 
 لمتيير الجنس لصالل اانان.
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ذدطل ألجراء مرارنة بين التالميذ الم اقبين وغير الم اقبين من حين بدراسة  ( 1.51تدمري) ما قا  
ل راب .وت ون مجتمع الدراسة داط ية األنجان وعالقته  بم لميه  والت رف الت اتجاذال الم لمين نحو ا

مدرسة ط  منررة أبو سمراء مدينة ررابلس  12رالبًا ورالبة الرابع من  ال الجنسين من  (1258ب)
( من الم اقبين   234(سنة .وعينة الدراسة )12-8اللبنانية  وتم لل عينة  الدراسة تراوحل أعمارذ  من )

( طرر   32( م ونًا من ) 1878براذي  قشروش ومنصور )اما ادره الدراسة مرياس داط ية اانجان اعداد ي
وللتوصل الت النتائج استخدمل الباح ة التحليل الحصائ  المناسب المتوسرال الحسابية اذ  النتائج 
الت  جاءل بها الدراسة  ان الرلبة الم اقبين افهروا تدن  ط  داط ية اانجان ط  المواد ال لمية والليال 

 لمواد األخرر.والرياضيال ب س ا

باجراء دراسة ذدطل يلت  شف ال القة بين يساءه  (1.55إسماعيل )ايضا وط  ن س السيا  قا  
ة وال انوية ط  محاطفة الراذره. وبلغ عدد ال ينة ساسيالم املة الوالدية لألبناء من رلبة المرحلة األ

األدوال التالية )مرياس أراء ( واستخد  الباحن 17-12( رالبا ورالبة تراوحل أعمارذ  بين )536من)
األبناء ط  الم الجال ااحصائية حساب)ل(( للت رف علت مدر دللة ال رو  بين المتوسر وتحليل 

للمرارنال المت دده وخلصل المرارنة للنتائج SHAFFE)التباين ال نائ  وم امل ارتبار بيرسون واختبار )
 التالية:

ة بين أساليب الم املة الوالدية الخارئة من قبل م املة األب وجود عالقة ارتبارية سالبة دالة يحصائي
واأل  تتم ل ط  المبالية ط  )الرعاية  التب ية  التح    ااذمال  التشدد(  ووجود طرو  دالية يحصائية 

 لداط ية اانجان بين الذ ور واانان الذين ت رضوا لإلساءه لصالل اانان.

الخارئة  الت  يمارسها الوالدان ط  التنشئة لألبناء )الجنسين(  طال تتخ ر أما أساليب الم املة الوالدية   
 بالوضع الجتماع  وال راط  للوالدين. 

يلت  شف ال القة بين مستور داط ية الت ل  وعالقتها مع  ( حيث هدفت1.55الربيع ) وط  دراسة قا  بها
سره  ومستور ت ل  الوالدين  ب   المتييرال )جنس الرالب  ومستور تحصيل   ومستور دخل ال

( 216والمسار األ اديم  المنوي اختيارا )علم   أدب   يداره م لومال  مهن (  و بليل عينة الدراسة )
( رالبة  اختيرل عشوائيًا من المدارس األردنية لواء الرم ا  واستخد  126( رالبا  )82رالبا ورالبة  )

ادا بش ل عشوائ   ومن أذ  النتائج الت  خلصل يليها الدراسة: الباحن أداه لرياس داط ية الت ل  من يعد
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أن مستور داط ية الت ل  ط  لواء الرم ا ط  األردن  ان  بيرا.  ما أن اانان يت وقن علت الذ ور. وأن 
ذناا طروقا ط  مستور داط ية الت ل  ي نر يلت متيير مستور التحصيل لصالل ذوي التحصيل المرت ع 

د  وجود أ ر ل ل من مستور ت ل  الوالدين ومستور دخل األسره القتصادي علت مستور )الممتان(. وع
الداط ية لدر الرلبة الذ ور أ  ر من  تدن  مستورداط ية الت ل  لدر الصف ال اشر. ويتبين من ذلا 

 .اانان  مع عد  وجود أ ر للمستور الت ليم  للوالدين  ومستور الدخل لألسره علت تدن  الداط ية

دراسة ذدطل الدراسة يلت ال شف عن مستور داط ية اانجان عند تالميذ ( 1.55الجندي)ايضا اجرر 
مرحلة الت ل  األساس   واستخدمل األدوال التالية  مرياس ضيور الوالدية  مرياس الداط ية لإلنجان. 

ه   وبلغ حج  ال ينة وتم لل عينة الدراسة ط  تالميذ الصف الخامس والسادس البتدائ  وآبائه  وأمهات
( 12-12( رالبة وآبائهن وأمهاتهن وتراوحل أعمار الرلبة بين )122( رالب وآبائه  وأمهاته   و)122)

وجود عالقة ارتبارية -(  وقد خلصل الدراسة يلت النتائج التالية: 1.3( وانحراف م ياري )7.6بمتوسر )
 وداط ية اانجان لدر األبناء.ييجابية ذال دللة يحصائية بين ضيور الوالدية لأل   

بدراسة ذدطل لل شف عن ال القة بين التواط  الن س  الجتماع  وعالقت     (1.55فروجة ) ما قامل 
بالداط ية للت ل  لدر المراذ  المتمدرس ط  الت لي  ال انوي. ولل شف عن النتائج استخدمل الباح ة 

لنتائج التالية: وجود عالقة ارتبارية بين التواط  الدراسة الت اوتوصلل (  spssالتحليل ااحصائ  )
الن س  والجتماع  والداط ية للت ل  لدر المراذرين  أي  لما ناد التواط  الن س  والجتماع   نادل 
الداط ية للت ل   ط  حين ل توجد أية طرو  بين الذ ور واانان طيما يخ  التواط  الجتماع   ويوجد 

 لصالل الذ ور.طرو  للتواط  الن س  

ذدطل يلت الوقوف علت أسباب انخ ا  داط ية الت ل   دراسة (1.55النوري)وط  ن س السيا  اجرر 
( رالبا ورالبة  من 152للمواد ال لمية ط  جام ة البصره وسبل م الجتها. وت ونل عينة الدراسة من )

ف علت ذدف الدراسة أعدل (. وللت ر 2211-2212رلبة ال ينياء  لية التربية جام ة البصره ل ا  )
( طرره واستخدمل مرياس  ال   األب اد  ولم رطة النتائج استخدمل الوسائل 31الباح ة مرياس ت ون من )

ااحصائية ايتية: )م امل ارتبار بيرسون  م امل ارتبار سيبرمان  م امل ارتبار بروان لت ديل ال بال  
أذ   و ان منئ  ل ينتين مسترلتين غير متساويتين بال دد(.الوسر المرجل  الوسر الحساب   الختبار ال نا

النتائج الت  خلصل اليها الدراسة: أن المواد ال لمية )ال ينياء( تحتاج يلت الجهد والم ابره  ومتاب ة يومية 
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بالنسبة لألقسا  األخرر.  ذلا ل يوجد طرو  ذال دللة يحصائية ط  الداط ية حسب متييري الجنس 
 انان( والمرحلة الجام ية )األولت والراب ة(.)الذ ور وا

دراسة ذدطل الت استرصاء ال ر  ط  داط ية الت ل  المستنده لنفرية تردير الذال  (.1.5نوفل )أجرر ما 
( 282( رالبا ورالبة  منه  )823لدر رلبة  ليال ال لو  ط  الجام ة األردنية. وبليل عينة الدراسة )

من اذ  و ان خد  الباحن مرياس داط ية الت ل  المستند يلت تررير الذال. ( رالبة.  است511رالبا و )
النتائج الت  خل  اليها الدراسة:  ان ذناا طر  ذال دللة يحصائية  ط  مستويال الداط ية الداخلية بين 

دالة يحصائية للمستور  الدراس  بين رلبة  اً الذ ور والنان لصالل األنان  و انل ذناا طرق
األول  وال انية  وال ال ة  والراب ة( و ان لصالل المستور األعلت أي بش ل اما بالنسبة للم دل السنة)

الترا م   انل ذناا دللة يحصائية لصالل للم دل الترا م  األعلت  وذذا يدلل أن الداط ية الداخلية 
لت مرارنة بالسنة ال انية  انل منخ ضة بالنسبة للجنس عند الذ ور ا  ر من النان  عند رلبة السنة األو 

 وال انية مرارنة بال ال ة وال ال ة مرارنة بالراب ة   و لما انخ   الم دل الترا م  انخ ضل الداط ية.

حين ذدطل يلت م رطة األسباب الت  ترف وراء انخ ا  داط ية  (2..1دراسة للياسري والجمعان)وط  
( رالبا ورالبة من قس  82قد ت ونل عينة الدراسة من )الت ل  لدر رلبة ال لو  التربوية وسبل عالجها. و 

ال لو  التربوية والن سية ط   لية التربية  وقد روع  اختيار ال ينة المتم ل المتوانن من حين الجنس 
من مجتمع الدراسة. وخلصل الدراسة يلت النتائج التالية:  %55والرس  والمرحلة  و انل نسبة ال ينة 

باب أدل يلت تدن  الداط ية  وذ  التخص  الدراس   وال القال األسرية بيما ذناا مجموعة من األس
بينها  وبينها وبين الرالب  ذلا ل يوجد طرو  دالة احصائية لتدن  الداط ية لصالل الجنس )ذ ور 

نان(.  وا 

دين ط  ( بدراسة ذدطل الدراسة م رطة ي ر المستور القتصادي والت ليم  للوال2227 ذلا قا  الم ايرة )
مستور الداط ية للت ل  والتجاذال نحو المدرسة لدر الرلبة الملتحرين بيرطة المصادر ط  المدارس 
الردنية ويتم ل مجتمع الدراسة الرلبة الردنيين الملتحرين بيرطة المصادر ط  محاطفة ال را يتم ل ط  

الدراسة وت  نحو الت ل  ومرياس من مجتمع  %62ورالبة و انل نسبة ال ينة با رال 362ن عينة م ونة م
النتائج استخدمل  المستور القتصادي والت ليم  للوالدين ومرياس التجاذال نحو الدراسة ولم رطة

الدراسة الباح ة التحليل الحصائ  المناسب. اختيار ال ينة ال شوائية البسيرة ولم رطة نتائج الدراسة 
راسة الت النتائج التالية وذ  عد  وجود ي ر للمستور وقد خلصل الد مرايس الداط يةربرل الباح ة 
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القتصادي والت ليم  لألسره ط  مستور داط ية نحو الت ل  وعد  وجود ي ر للمستور القتصادي والت ليم  
 ط  مستور التجاذال نحو المدرسة.

 ر ( حين ذدطل الدراسة الت ترص  أ2228المشار اليها ط  )شنا   (1..1)حالوة  دراسةوط  
الداط ية والبيئة السرية وقدره الرلبة علت التحصيل األ اديم  و ان مجتمع الدراسة رلبة ال انوية ط  

اما اذ  النتائج الت  خل  اليها الدراسة: ان متوسر داط ية الرلبة للت ل  -منررة ابو فب  الت ليمية.  
جد عالقة ارتبارية ما بين  ان اقل من متوسر تخ ير الذل ومتوسر خصائ  الرلبة  وان  ل يو 

التحصيل ومستور الداط ية وتخ ير الذل وخصائ  الرلبة  ول  تفهر النتائج عالقة ارتبار ما بين 
 الجنس.

ذدطل ل شف ال القة ما بين داط ية الرلبة للت ل  واستخدا  دراسة ( 1..1األنصاري ) ذلا اجرر 
( رالبا ورالبة وقد بلغ متوسر أعمارذ  336من)استراتيجيال الت ل  الم رط . وت ونل عينة الدراسة 

مساقال ط  اساليب  5مساقال ط  األداره التربوية و 3مساقا جام يا و 11( سنة مونعين علت 21)
مساقال ط  عل  الن س.  اما األداه طه  مرياس الداط ية للت ل .  وأذ  النتائج الت  خلصل  3التدريس و

ستخدمون استراتيجيال ت ل  م رطية متنوعة  انل داط يته  للت ل  أطضل  اليها الدراسة: ان الرلبة الذين ي
و ذلا افهرل النتائج ان الرلبة الذين يمتل ون داط ية مرت  ة  ان تحصيله  أطضل من اقرانه  ذو 

 (.2228)شنا   الداط ية المنخ ضة

البيئة السرية ط  ذدطل الدراسة يلت الت رف تخ ير ( دراسة  1..1قواسمة وغرايبة)ط  حين اجرر 
ة وال انوية بالمدارس ساسيداط ية الت ل  لدر الرلبة .وقد ت ونل عينة الدراسة من رلبة المرحلتين األ

 578(وبلغ حج  ال ينة) 2222/2223الح ومية ط  ممل ة البحرين لل صل األول من ال ا  الدراس )
بال متدرجة من اربع مستويال  وقد ت  طرره ذال استجا ( 25(رالبا ورالبة  وتخل ل أداه الدراسة من)

التحر  من صدقها و باتها   و انل متييرال الدراسة )الجنس  المرحلة  مستور التحصيل(  ومن اذ  
النتائج الت  خلصل اليها الدراسة :أن ال القال األسرية تل ب دورا مهما ط  داط ية الت ل  لدر األبناء 

 لما  انل ذذا ال القة جيده  لما ارت ع مستور الداط ية ,  وخاصة عالقال الوالدين من األبناء أي
 وليوجد تخ ير لمتيير الجنس علت داط ية الت لي .
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لم رطة مستور داط ية النجان لدر رلبة الص وف الدراسية ال الن  ذدطلبدراسة  (1..1عطية) ما قا  
  ط  داط ية النجان ربرا للمرحلة ة وال انوية بمحاطفة الراذره وم رطة ال رو ساسيل ل من المرحلة األ

( رالبا ورالبة 422ة وال انوية من الجنسيين وت ونل عينة الدراسة من )ساسيال مرية ل ل من المرحلة األ
( واستخد  الباحن مرياس لداط ية 2222-2221ومجتمع الدراسة رلبة المدارس الح ومية لل ا  الدراس  )

الت النتائج التالية: أن مستور داط ية األنجان لدر رالب  النجان الت  رورت  وقد خلصل الدراسة
ة وال انوية اعلت من مستور درجة الوسير للمرياس وان ال رو  دالة تبين ساسيورالبال المرحلة األ

ة لصالل الص وف العلت وال مر ال بر أي داط ية النجان تنمو ساسيالص وف الدراسية ط  المرحلة األ
ة ول يوجد طرو  دالة احصائيا ط  داط ية النجان بين ساسير الدراس  ط  المرحلة األوطرا لل مر والمستو 

   الجنسين

ذدطل الت م رطة ربي ة ال القة بين المناخ المدرس  السائد ط  دراسة  (...1الصافي )ايضا اجرر 
دراسة من رلبة المدارس ال انوية و ل من داط ية النجان ومستور الرموح من الجنسين. وت ونل عينة ال

( رالبا ورالبة ومرسمة مناص ة بين الذ ور واانان.   بالنسبة 162من مدارس مدينة ابها بلغ عددذ  )
لألداه استخد  الباحن مرياس المناخ المدرس  للمرحلتين المتوسرة وال انوية المناسب للبيئة الس ودية  

اعداد ) اميال عبد ال تاح. ومن اذ  النتائج  ومرياس داط ية النجان من اعداد )لين( ومرياس الرموح من
( بين متوسرال درجال 2021الت  خلصل اليها الدراسة: وجود طرو  دالة احصائية عند مستور الدللة)

رالب ورالبال المدارس ذال المناخ المدرس  الم توح. ومتوسرا تدرجال رالب ورالبال المدارس ذال 
 ح لصالل  رلبة المدارس ذال المناخ الم توح.المناخ المدرس  الميل . ومستو ر رمو 

ذدطل من الدراسة الت تبيان ي ر  ل من الجنس والصف والتحصيل دراسة ب (5222قطامي ) ما 
( 324الدراس  ط  داط ية الت ل  لدر رلبة منررة الغوار الوسرت الت ليمية. وت ونل عينة الدراسة )

د  الباحن اداه مرياس الداط ية للت ل  الص  . ومن ( رالبة. واستخ122( رالب )224رالب ورالبة )
اذ  النتائج الت  اشارل اليها الدراسة: الت وجود طرو  ذال دللة احصائية بين مستويال المتييرال 
المسترلة المبحو ة )الجنس  الصف  التحصيل الدراس ( علت درجال الداط ية للت ل   ودل  علت عد  

اسة وانخ ا  مستور الداط ية للت ل  لدر اطراد عينة الدراسة عند درجال وجود ت اعل بين متييرال الدر 
 المتوسر النفري.
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وذدطل الدراسة ل شف عالقة   الجنس وال مر ط  داط ية الت لي   دراسة (5221ايضا اجرى الغرايبة )
بين ال مر لدر رلبة المرحلة الساسية ال ليا  أي الصف )السادس  ال امن  ال اشر( وأ ر الت اعل ما 

( وت  اختيارذ  بالرريرة ال نرودية  من مدارس الح ومية 1282والجنس علت داط ية الت ل . عينة الدراسة )
( رالبا ورالبة. ولهدف الدراسة رورل 12642الساسية ط  مدينة اربد األردنية. وبلغ مجتمع الدراسة )

لنسبة لإلحصاء المستخد  ت  حساب الوسار ( طرره. اما با36الباح ة مرياس لداط ية الت ل  م ونًا من )
الحسابية والنحراطال الم يارية ل المال الرلبة علت  ل مجال من مجالل مرياس الداط ية واجراء 
التحليل التباين الحادي وال نائ  لل ينال المسترلة .اما  اذ  النتائج الت  خلصل  اليها الدراسة: الت 

اختالف الصف )السادس  السابع  ال اشر( أي باختالف العمار وجود طرو  طردية ط  الداط ية ب
سنة ( ورلبة 14( ا  ر داط ية من رلبة الصف ال امن )12( طان رلبة الصف السادس )12014016)

الصف ال امن ا  ر داط ية من رلبة الصف ال اشر .وذناا طرو  ط  داط ية الت ل  بتيير الجنس 
ية للت ل  وعد  وجود طرو  ذال دللة احصائية ت رر للت امل ما بين لمصلحة النان أي انهن ا  ر داط 

 ال مر والجنس م ا وتخ يرذا علت الداط ية.

ذدطل الدراسة لل شف عن ال القة ما بين داط ية اانجان ( دراسة 5222الشمايلة )ط  حين اجرر 
سة من داط ية النجان وانمار وانمار التنشئةالسرية لدر رلبة الصف الول ال انوي وت ونل عينة الدرا

( رالبة مونعين 322(رالبا و )322( رالبا ورالبة من رلبة الصف الول ال انوي منه  )622التنشئة ) 
مدارس لإلنان ت  اختيار ال ينة بالرريرة ال شوائية ط  ال ا   7مدارس ذ ور و8( منها 15علت )

ط  تنشئة الباء لألبناء وارتبر علت حصول  ( وافهرل النتائج ان النمر الديمررار 1887الدراس ) 
البناء علت عالمال مرتبرة علت مرياس داط ية النجان طيحين ارتبر النمر المتذبذب مع عالمال 

 .متوسرة اما النمر التسلر  مع عالمال منخ ضة علت مرياس داط ية 

 

 التي اهتمت بتدني الدافعية: الدراسات االجنبيةثانيًا: 
 

( 2011واخرون   Damiya Whitaker& Camelia Graham) (1.55واخرون )اجرى داميا 
وذدف الدراسة لم رطة مدر تخ ر داط ية الت ل  عند الشباب المري   ب ل من الح  دراسة ب نوان 
( سنة.  16/17( رالبا من الشباب الت  تراوحل أعمارذ  ما بين )216عدد عينة الدراسة ) واألسره. وبلغ
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استبيان   ت  بناءا عوامل الت ل  واستماره مسحية لل وامل السرية. واذ    النتائج الت   استخد  الباحن
خلصل اليها الدراسة: عالقة بين تدن  الداط ية والح   وان  ال من طرر الح  وض ف األسره عالقة 

داط ية عند األبناء  ييجاب  بتدن  الداط ية  وانخ ا  الداط ية  األسر ال ريره ابدل عالقة ايجابية بتدن  ال
 وان  ل من الح  واألسره من ال وامل الهامة الت  تى ر علت داط ية الت ل .

ذدطل لم رطة ال وامل المى ره ط  داط ية رالب المرحلة  (Cavas ,2011)دراسة  ذلا اجرر  اطس 
ط  عنمه   البتدائية من رلبة الصف السادس الت الصف ال امن تجاه ت ل  ال لو  وال وامل المى ره

الم دل حسب البيئة التر ية من قبل  (Shien,2005) ولير  الدراسة رب  الباح ان مرايس شين
(Yulma,Cavis,2007)(رالبا ورالبة من خمس مدارس من مدينة 376  وت ونل عينة الدراسة من )

ستراتجيال الت ل  ارمن واستخدما الباح ان مراييس طرعية لرياس)ال  اءه الذاتية وقيمةال لمية للت ل  وا
النشر( وقد أفهرل نتائج الدراسة داط ية ت ل  ال لو  تختلف باختالف الجنس لصالل النان  و باختالف 
الصف لصالل الصف األعلت أي  لما  ان الصف السابع ا  ر داط ية من الصف السادس  وان الصف 

    ان ل  ا رعلت داط ية الت ل .ال امن ا  ر داط ية من الصف السابع .و ذلا تح ين الرلبة وتشجي ه
 

وذدف الدراسة للت رف دراسة ((. Kormos & Cizer,2010) دراسة كروموس وسيزارايضا اجرر 
( 1182علت مدر الداط ية عند الرلبة الهنياريين لت ل  ليال غير ليته  األ . وت ونل عينة الدراسة من)

لت ل  من اعداد الباح ين وتتناسب طررات  أغرا  مشار ًا  اما األداه المستخدمة طه  مرياس لداط ية ا
الدراسة. ومن أذ  النتائج الت  خلصل اليها الدراسة: ان الرلبة الض  اء بالرراءه  انل داط يته  لت ل  
الليتين ض ي ة  وامتان الرلبة الجيدين باللية األجنبية غير ليته  األ  بخنه  من ذوي الداط ية الت ل  

 المرت ع.
 

( ذدطل ل شف ال القة بين الجنس والداط ية Zyere & Wolf,2010) (1.55سة زايير وولف )وفي درا
( رالبا ورالبة  وقد استخد  الباح ان  مرياس الداط ية للت ل  272لت ل  ال لو ,وت ونل عينة الدارسة من )

ائية بين الجنس من اعداذما, من أذ  النتائج الت  خلصل اليها الدراسة:  عد  وجود ارتبار دللة احص
 والداط ية لت ل  ال لو   وان ذناا دللة احصائية بين الرلبة مرت    التحصيل وداط يته  لت ل  ال لو .
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ذدطل الدراسة لل شف عن الدور الذي دراسة ( Schi &Phillosn,2009)شيك وفيليسونايضا اجرر 
سمال الشخصية ط  تش يل داط ية الت ل   يل ب   ل من الذ اء ال ا   البيئة المدرسة  ال  اءه الذاتية  و 

( مشار ًا  من رلبة الصف التاسع الذين يرتدون المدارس الرياضية من 835وت ونل عينة الدراسة )
الرلبة األلمان. ولير  الدراسة استخد  الباح ان مرياس داط ية الت ل  خا  للمرحلة ومرياس ال  اءه 

قة وال بال  وخلصل الدراسة الت النتائج التالية: ان المتنبئ الذاتية  الذي نال درجة عالية من المصدا
األذ  ط  داط ية الت ل   ذ  متييرال ت ود الت الهوية الشخصية للمت ل   أ  ر من الذ اء ال ا . وذذا ما 

 يدع  طرضية ان داط ية الت ل  متييرا وسيرا لدر الرلبة الموذوبين.
 

ل ح  ذدطل راسة ( بدYing Wanga&Huamao Pengb,2008) (2..1ينغ وهيومو ) ما اذت  
ال القة بين الخصائ  التشخصية للمت لمين و ال من استراتيجيال الت ل   وداط ية الت ل   وال  اءه 

( رالب من 68( رالب  و)68( رالبا  ان منه  )135. تت ون عينة الدراسة )الذاتية  وال نو ونتائج الت ل 
ال استخدما الباح ان استبيان داط ية الت ل  من ولمجمع الم لوم جميع التخصصال.

( وقد ت ونل الستبيان من الب اد ال الن الداطع Ausable( علت اساس نفرية )(Wang2006اعداد
الذات   الم رط   وب د تروير الذال.  اذ  النتائج الت  خلصل اليها الدراسة: وجد عالقة بين ال اعلية 

نتائج الت ل   وجود عالقة ايجابية بين ال  اءه الذاتية وال نو الداخل  الشخصية واستراتيجيال الت ل  و 
وداط ية الت ل   ونتائج الت ل   داط ية الت ل  واستراتيجيال الت ل  تسير بش ل وأضل ومرتبرة بالتخ يرال 

 اايجابية والرابلة للتنبى بنتائج الت ل .
 

(الت  ذدف للت رف Davis,2006& Winsler& Middleton) دراسة ديفز، وينسلر، مدلتونوط  
علت مدر ال القة بين الم اطآل الممنوحة من قبل الم لمين والذل والداط ية للت ل  والتحصيل. وت ونل 

( رالبة ممن يدرسون ط   لت  ال لو  وايداب بجام ة الح ومية 76( رالبا و)62عينة الدراسة من )
( سن   ومتوسر الدخل األسري 1808بوسر امري يا  وبلغ متوسر اطراد ال ينة)

( دولر امري    ومتوسر الت ليم  للوالدين الدرجة الجام ية الولت 820222/12222السنوي)
 Motivated Startegies for leariningالب الوريوس ولير  الدراسة رب  الباح ون المرياس التال )

Qustionnaنتائج الت  خلصل اليها الدراسة:  أن مستور لرياس الداط ية الداخلية والخارجية  اما أبرن ال
الداط ية الخارجية للت ل   انل أعلت من مستور الداط ية الداخلية  أن الم دل الترا م  ارتبر ارتبار 



 52 

ايجابيا بالداط ية الداخلية للت ل  ومع األذداف األ اديمية للرلبة  وان ذناا عالقة ارتبارية ايجابية ما بين 
 و داط ية الت ل  . لراذا الرلبة من األذلالم اطآل الت  يت

 
ذدف الدراسة تريي  الداط ية األ اديمية لدر رلبة المدارس ط  ( دراسة Guey, 2005جوي) ما اجرر 

( رالبا ورالبة من الصف األول وال ان  وال الن و ان مجتمع الدراسة يت ون من 426 ندا. و انل عينة)
راسة  رور الباحن مرياسا للداط ية األ اديمية يتناسب والمرحلة رلبة ) نديين  طرنسيين(. ولير  الد

ال مرية لتريي  الداط ية الداخلية والتنفي  الم رط   والتنفي  الخارج   ط  عالقته  ب ل من الرراءه  
 one way aولتحليل النتائج استخد  الباحن م امل ارتبار بيرسون وتحليل الحصائ  المناسب 

nova) النتائج الت  خل  اليها الدراسة: عد  وجود طر  دال  احصائية ط  الداط ية  (.  ومن أذ
 .(2211األ اديمية ت نر لمتييري ال مر أو الجنس والت اعل بينهما  )نوري  

 
(  حين  shari coaBroussard&M. E. Betsy Garrison,2004)شيري وجرسون  وط  دراسة

الداط ية بين ال صول الدارسة وارتبارها بتحصيل الرلبة ط   ذدطل الدراسة علت الت رف مدر ال القة بين
( رلبة الصف ال الن من 128( من رلبة الصف الول و)122سن الشباب. وبلغ عينة الدراسة ال ينة )

( منررة ت ليمية متوسرة الحج  جنوب الوليال المتحده. اما اذ  النتائج الت  خلصل اليها الدراسة: 14)
ية من داط ية الت ل    ترتبر ارتبارا و يرا بردره الرراءه وال مليال الحسابية عند رلبة وذ  الدرجة ال ال

الصف ال الن  وليس داط ية الت ل  ذ  المسىول الول ط  تحصيل الرلبة ط  الرراءه والرياضيال ط  
 الص وف الساسية األولت.

 
سة لتحديد م ونال ال  اءه ذدف الدرا (. بدراسةMolare& Athare,2002) كما قام مولو واذر

الجتماعية )الدنما ية  عد  الت اون  المشا سة  ال نو الداخل  والخارج ( وعالقتها بداط ية الت ل  
( من الصف السادس وال اشر.  واستخد  الباحن لير  483والتحصيل. وت ونل عينة الدراسة من )

بينل الدراسة النتائج التالية تبين تحليالل الدراسة استبيان لرياس م ونال ال  اءه الجتماعية  وقد 
األرتبار اذمية الداطع الذات  مع داط ية الت لي  وتتجلت ط  عالقتها الروية مع المتييرال الت  تم ل 
ال وامل األجتماعية للشخصية مست نية الستررار ال ار  . وتشير نتائج التحليل يلت أن الموده 
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يها من بين عوامل النبسار الجتماع . وقد بينل النتائج ان الجتهاد والمصارحة لها التخ ير ال بر عل
 والمصارحة وم هو  الذال ال اديمية ت سر م ف  التباين ط  الدواطع الذاتية.

 
( ذدطل الت  م رطة ان  ان (Horowwitzand&Mosher,1997 دراسة لهورووتزاند و موشروط  

وبيا الت يسرائيل يت  ح ه  لداط ية اانجان  الت أي مدر يى ر رالب المرحلة ال انوية المهاجرين من أ ي
وجود او غياب ب   عناصر اانجان ط  النفا  الريم  للرالب ال يوبيين علت متاب ة الدراسة .رورل 

( رالبا ا يوبيا و 88استبانة لرياس داط ية اانجان وال وامل المى ره طيها   وت ونل عينة الدراسة من )
ا يسرائيليا وتشير نتائج الدراسة ان ال ناصر التالية يم ن اعتبارذا م ونال الداط ية  اانجان (رالب 85)

لدر الرالب ال يوبيين  ذ  )مستور ال ال  من الرموح  الردره  تخجيل الرضاء  الراعة(  ومن ناحية 
م ل الريود المت الية  أخرر ب   عناصر التنشئة الجتماعية لألر ال ال يوبيين ت ي  تردمه  الدراس  

 من األسره  والضير الخارج  من المجتمع الجديد أي السرائيل .
 

 . التعقيب على الدراسات السابقة:4.1.1
وبإلراء النفر علت الدراسال السابرة  وعرضها   ير من الم ال  الت  ت يد الدراسة وخاصة انها تتحدن 

التربوي وجد الرليل من الدراسال الت  تناولل تدن   عن تدن  الداط ية وبالرغ  من المراج ة الدب
الداط ية بش ل جل . وان ذذا الدراسال بالرغ  من اختالف المتييرال  واختالف ال ينال  واختالف 

 المناذج البح ية المستخدمة  واألساليب ااحصائية الها أجم ل علت ب   ال وامل المشتر ة ومنها.
ناولل دور السره والبيئة الجتماعية وعالقتها بالداط ية ومنها الربيع ذناا مجموعة من الدراسال ت  -
 (  2225(  راسة قواسمة وغرايبة)2211(  طروجة )2211(  الجندي )2211(  يسماعيل)2211)

 &Damiya Whitaker(  داميا  اميال )2222(  م ايرة )2222(  عرية )1888الشمايلة )

Camellia Graham,2011دي ن ونيل  )(( سنDavis&Winsler&Middleton,2006 ذورتن  )
 (.(Horowwitz&Mosher,1997 موشر

(  2211مجموعة من الدراسال تناولل ال وامل المدرسة والبيئة المدرسية ومن ذذا الدراسال النوري )  -
  وجوي  , (shari coaBroussard& Garrison 2004)(  شيري وغارسون 2212تدمري )

guey,2005)( .2222اط  )(   والص 
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مجموعة من الدراسال اذتمل بالداط ية ومدر تخ رذا بجنس الرالب ومن ذذا الدراسال قرام    -
(   دراسة 2213(. دراسة  ل و  )2211  النوري )(and Wolf,2010 Zyere(  ونايير وولف )1888)

 (.2212أبو عميره )
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 

يتضمن ذذا ال صل وص ًا لمنهج الدراسة  ومجتم ها وعينتها.  ما ي ر  وص ًا م صاًل أل داه الدراسة 
صررررردقها و باتهرررررا  و رررررذلا يةجرررررراء ال الدراسرررررة والم الجرررررة ااحصرررررائية التررررر  اسرررررتخدمها الباحرررررن طررررر  و 

 استخال  نتائج الدراسة وتحليلها.
  

 منهج الدراسة   5.4
 

استخد  الباحن المنهج الوص   لمناسبت  لربي ة ذذا الدراسة. حيرن تر  استرصراء آراء رلبرة المرحلرة 
بدوية ط  طلسرين حول عوامل تدن  داط ية الت لي  لدر رلبرة المردارس األساسية ال ليا ط  المدارس ال

 من وجهة نفر رلبة المرحلة األساسية ال ليا ط  المدارس البدوية ط  طلسرين.
 

 مجتمع الدراسة  1.4
ت ررون مجتمررع الدراسررة مررن جميررع رلبررة المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  المرردارس البدويررة طرر  طلسرررين   

( رالبا ورالبة من  ال الجنسين  حسب يحصائيال رسمية صادره عن مديريال 1251والبالغ عددذ )
 (.1.3التربية والت لي  ط  محاطفة الورن  وذلا  ما ذو وارد ط  الجدول)
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 يبين تونيع أطراد مجتمع الدراسة حسب المحاطفة. 1.3:جدول 
 

 المجموع العدد المديرية
 إناث ذكور

 827 422 425 محافظة الخليل

 176 82 84 محافظة بيت لحم

 248 145 123 محافظة أريحا وضواحي القدس

 1251 638 612 المجموع
 

 عينة الدراسة  4.4
( مبحو ررا مررن رلبررة المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  المرردارس البدويررة طرر  376ت ونررل عينررة الدراسررة مررن)

( مررن مجتمررع %32 ينررة مررا نسرربت )طلسرررين ترر  اختيررارذ  برريرررة ال ينررة الربريررة ال شرروائية  وتم ررل ال
( اسرتبيانال 7(  اسرتب د منهرا)333الدراسة  وب رد يتمرا  عمليرة جمرع البيانرال وصرلل حصريلة الجمرع)

بسبب عد  صالحيتها للتحليل ااحصرائ   ل ر  تصربل عينرة الدراسرة النهائيرة التر  خضر ل للتحليرل 
حسب الجنس  والصرف  والمحاطفرة   ( يبين تونيع أطراد عينة الدراسة2.3( والجدول)326ااحصائ )

 ونوعية البناء  ومستور ت لي  األب  ومستور ت لي  األ .
 

. تونيع أطراد عينة الدراسة حسب الجنس  والصف  والمحاطفة  ونوعية البناء  ومستور ت لي  2.3جدول 
 األب  ومستور ت لي  األ .

النسبة  العدد المتغير
 المئوية

 المجموع

 326 45.7 149 ذكر الجنس

 54.3 177 أنثى

 326 17.5 57 السادس    الصف

 19.6 64 السابع
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 23.0 75 الثامن

 19.9 65 التاسع

 19.9 65 العاشر

 326 62.9 205 الخليل المحاطفة

 15.6 51 بيت لحم

 21.5 70 أريحا وضواحي القدس

 326 46.6 152 خيمة/ طوب/ زينكو نوعية البناء

جراسمنت/ ح  174 53.4 

بمستور ت لي  األ  326 71.8 234 فما دون أساسي 

 17.8 58 ثانوي

 10.4 34 دبلوم فَعلى

 326 77.0 251 فما دون أساسي  مستور ت لي  األ

 23.0 75 ثانوي فَعلى

 

 الدراسة:أدوات  3.4
 : المقابلة الخاصة بالمعلمين: 5.3.4

  منهرا  ال ررة أسرئلة تررريس أسررباب أسررئلة 6  مرابلرة م ونررة مرن قرا  الباحررن ببنراء أداه خاصررة تم لرل طرر
 مرا ذرو  تدن  الدطاعية  و ال ة أسئلة تس ت الت بناء مرترح عالج  للتيلب علت تردن  داط يرة الت لري 

  وب ررد عررر  األداه علررت مجموعررة مررن المح مررين  ترر  القتررراح برران ت ررون المرابلررة ( 4طرر  نمرروذج)
تدن  داط ية الت لي   سىال رابع يتر ن حول وضع برنامج عالج  مرترح   ة أسئلة تريسم ونة من  ال

ل الج تدن  داط ية الت لي  لدر الرلبة ط  المدارس البدوية ط  محاطفال الخليل وبيل لح  وضواح  
 (.5ا  ذلا  ما ذو وراد ط  ملح  رق )الردس واريح
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 استبانة تدني الدافعية الخاصة بالطلبة: 1.3.4
قا  الباحن بمراج ة األدب التربوي والمتم ل دراسة والدراسرال عوامل تدن  داط ية الت لي  لت للت رف ي
المت ل  بموضوع الدراسة وأذداطها وطروضها  وقا  ببناء يستبانة خاصة من أجل التّ ررف يلرت السابرة 

ليا طر  المردارس عوامل تدن  داط ية الت لي  لدر رلبة المدارس من منفور رلبة المرحلة األساسية ال 
طرا  بتصمي  مرياس  مرياس مناسب لربي ة الدراسة حين ل  ي  ر الباحن علت البدوية ط  طلسرين  
م تمدا علرت األط رار المردمرة طر  مريراس الداط يرة نحرو  عوامل تدن  داط ية الت لي  خا  للت رف يلت

(  1883ام  وسررررليمان)الررررت ل  مررررن اعررررداد  ررررون   وانتوسرررريل الم رررررب وطرررر  البيئررررة األردنيررررة مررررن قررررر
وبالسرررررت اده مرررررن مريررررراس الداط يرررررة نحرررررو اانجررررران  لألر رررررال والراشررررردين اعرررررداد موسرررررت طررررر  رب تررررر  

( طرررر  دراسررررت  أسررررباب  2211(  وبررررالرجوع أيضررررا لمريرررراس الم ررررد مررررن قبررررل النرررروري) 2223)2الراب ررررة
صورت  النهائيرة مرن انخ ا  الداط ية لدر رلبة قس  ال ينياء ط   لية التربية. وقد ت ون المرياس ط  

مونعة علت ستة عوامل  ويت ون  ل عامل من مجموعة طررال وذلا  ما ذرو فراذر طر  ( طرره  41)
 (.3.3الجدول )

 طررال عوامل تدن  داط ية الت لي : 3.3جدول 
عدد  أرقام الفقرات عوامل تدني الدافعية

 الفقرات

  36  35  32  31  32  28  18  17  4  1) عوامل مدرسية
38  38) 

12 

 12 (37  34  33  27  25  23  18  16  14  6) عوامل أسرية

 6 (24  22  15  12  3  2) عوامل شخصية

 5 (28  26  11  8  5) عوامل مجتمعية

 4 (41  42  21  12) عوامل تعود للمعلم

 4 (22  13  8  7) عوامل تعود للمنهاج

 طرره 41 الدرجة الكلية
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 اة:تصحيح األد 5.3.4

درجرررال(  بدرجرررة  5اسرررتخد  الباحرررن مريررراس لي ررررل الخماسررر   وقرررد أعريرررل ااجابة)بدرجرررة  بيرررره جررردًا)
درجال(  بدرجة قليلرة)درجتين(  بدرجرة قليلرة جدًا)درجرة واحرده(. وقرد  3درجال(  بدرجة متوسرة) 4 بيره)

 رب  ذذا السل  الخماس  علت جميع بنود أداه الدراسة باعتبارذا عبارال سلبية.
وللت رف يلت ترديرال أطراد ال ينة وط  قيمة المتوسر الحساب   وتحديد عوامل تدن  داط يرة الت لري  لردر 
رلبة المرحلة األساسية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين  اسرتند الباحرن طر  ت سريرا لنترائج األداه 

درجررة مواطرترر  أو عررد  ألسررلوب لي رررل الخماسرر  الررذي يحرردد درجررة المبحررون علررت المريرراس طرر  ضرروء 
مواطرت  علت بنود المرياس  وتتحدد الدرجرة بإعرراء أونان مختل رة لالسرتجابة  بحيرن يسرتجيب المبحرون 

ولتحديرررررد ررررررول خاليرررررا المريررررراس علرررررت ميرررررنان أو متصرررررل رتبررررر  متررررردرج يشرررررتمل علرررررت خمرررررس نررررررار. 
( للحصررول علررت 5مررن)( ,  رر  ترر  ترسرريم  4= 1-5الخماسرر )الحدود الرردنيا وال ليررا( , ترر  حسرراب المرردر)

(, وب ررد ذلررا ترر  يضرراطة ذررذا الريمررة يلررت أقررل قيمررة طرر  المريرراس)أو 2.82=  4/5رررول الخليررة الصررحيل)
بداية المرياس وذت الواحد الصحيل( وذلا لتحديد الحد األعلت لهذا الخلية, وذ رذا أصربل ررول الخاليرا 

 (.4.3) ما ذو واضل ط  جدول
 رول الخاليا.. 4.3 جدول

 الدرجة توىالمس الرقم

 منخ ضة جدا 1.82 - 1يذا تراوحل قيمة المتوسر لل باره أو الب د  بين  1

 1.82يذا تراوحررل قيمررة المتوسررر لل برراره أو الب ررد  بررين أ  ررر مررن  2
-  2.62 

 منخ ضة

 2.62يذا تراوحررل قيمررة المتوسررر لل برراره أو الب ررد  بررين أ  ررر مررن  3
-  3.42 

 متوسرة

 3.42توسررر لل برراره أو الب ررد  بررين أ  ررر مررن يذا تراوحررل قيمررة الم 4
-  4.22 

 مرت  ة

 مرت  ة جدا  4.22يذا تراوحل قيمة المتوسر لل باره أو الب د  بين أ  ر من  5
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 االستبان:ة صدق األدا 1.3.4
ت  التخ د من صد  األداه ط  الدراسة الحاليرة ب رضرها علرت عشرره مح مرين مرن المختصرين طر  التربيرة 

 س من مدرسو الجام ال ال لسررينية )جام رة الرردس  جام رة الخليرل  الرردس الم توحرة(  وذلرا وعل  الن
(  و ران ذنراا ات را  بيرنه  علرت صرالحية األداه ومرروئيتهرا  حيرن تر  يجرراء 1 ما ذو ط  ملحر  رقر  )

ن (  حير2ب   الت ديالل علت طررال الستبانة قبل التح ي  وذلرا حسرب مرا ذرو وارد طر  ملحر  رقر  )
 األداه ب رررد (3يشرررتمل ذرررذا الملحررر  علرررت األداه قبرررل يجرررراء التح ررري  الرررالن   بينمرررا يتضرررمن ملحررر  رقررر  )

 التح ي 
ومررن ناحيررة أخرررر ترر  التحررر  مررن الصررد  بحسرراب مصرر وطة ارتبررار طررررال األداه مررع الدرجررة ال ليررة  

لل ررررال مرررع  ( والترر  بينررل أن جميررع قررري  م ررامالل الرتبررار5.3وذلررا  مررا ذررو واضررل طررر  الجرردول)
الدرجة ال لية ل رل عامرل مرن عوامرل تردن  الداط يرة جراءل دالرة يحصرائيًا  ممرا يشرير يلرت تمترع األداه 
بالصررد  ال ررامل   وأنهررا تشررترا م ررًا طرر  قيرراس عوامررل ترردن  داط يررة الت لرري  لرردر رلبررة المرردارس مررن 

  ضرروء اارررار النفررري منفررور رلبررة المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  المرردارس البدويررة طرر  طلسرررين  طرر
 الذي بنيل األداه علت أساس .

( لمص وطة ارتبار طررال عوامل تدن  Pearson correlationنتائج م امل الرتبار بيرسون) 5.3جدول 
 الداط ية مع الدرجة ال لية ل ل عامل.

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

 العوامل الشخصية ةالعوامل المدرسي
5 0.262** ..... 14 0.500** ..... 
1 0.310** ..... 13 0.412** ..... 

4 0.556** ..... 11 0.495** ..... 
3 0.616** ..... 11 0.630** ..... 

1  0.586** ..... 12 0.576** ..... 
1 0.538** ..... 12 0.724** ..... 
 ةالعوامل المجتمعي ..... **0.554 2
2 0.594** ..... 12 0.560** ..... 
2 0.488** ..... 4. 0.540** ..... 
5. 0.476** ..... 45 0.595** ..... 
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55 0.553** ..... 41 0.511** ..... 
51 0.476** ..... 44 0.543** ..... 

 عوامل تعود للمعلم العوامل األسرية
54 0.490** ..... 43 0.718** ..... 
53 0.540** ..... 41 0.746** ..... 
51 0.584** ..... 41 0.547** ..... 
51 0.624** ..... 42 0.659** ..... 
 عوامل تعود للمنهاج ..... **0.462 52
52 0.655** ..... 42 0.754** ..... 
52 0.668** ..... 42 0.553** ..... 
1. 0.547** ..... 3. 0.735** ..... 
15 0.310** ..... 35 0.564** ..... 
11 0.513** .....   

تشير الم ريال الوارده ط  الجداول السابرة أن جميع قي  ارتبار ال ررال مع الدرجة ال لية ل ل عامرل 
من عوامل تدن  الداط ية جاءل دالة يحصرائيًا  ممرا يشرير يلرت تمترع األداه بصرد  عرال وأنهرا تشرترا 

  لرردر رلبررة المرردارس مررن منفررور رلبررة المرحلررة األساسررية م ررًا طرر  قيرراس عوامررل ترردن  داط يررة الت لرري
 ال ليا ط  المدارس البدوية ط  طلسرين ط  ضوء اارار النفري الذي بنيل علت أساس  ذذا األداه.

 االستبان: ثبات األداة 4.3.4
يرن (  حTest- Retestت  التخ د من  بال األداه ط  الدراسرة الحاليرة مرن خرالل رريررة يعراده الختبرار)
( ررالب مرن ررالب 12قا  الباحن بتربي  األداه علت عينة من الرلبة خارج عينة الدراسة ت ونل مرن)

( مبحو ررال مررن رالبررال الصررف 12( و)الصررراي ة ال انويررة المختلرررةالصررف الحررادي عشررر طرر  مدرسة)
ينرة وذلرا (  ومن    أعاد الباحن تربي  األداه علرت ن رس ال النويدين ال انويةالحادي عشر ط  مدرسة)

( يومرررا  وبلرررغ م امرررل الرتبرررار برررين نترررائج الدراسرررة السرررترالعية األولرررت ونترررائج الدراسرررة 20ب رررد مررررور)
 (.0.0522≥ (.2( عند مستور دللة)2.655السترالعية ال انية)

 
(. Cronbach Alphaأل رررررا( ) اختبرررررار ) ررررررو نبررررراخ باسرررررتخدا ايضرررررا تررررر  التخ رررررد مرررررن  برررررال األداه 

 نتائج اختبار م امل ال بال برريرة  رونباخ أل ا علت محاور الستبانة المختل ة: ( يبين 6.3والجدول)
 

 . يبين نتائج اختبار م امل ال بال برريرة  رونباخ أل ا علت مجالل الدراسة المختل ة.6.3جدول 



 63 

 كرونباخ ألفا العوامل الرقم

 21.. المدرسية .1

 24.. األسرية .2

 22.. الشخصية .3

 21.. للمعلمتعود  .4

 21.. تعود للمنهاج 

 22.. الدرجة الكلية

( أن قيمررة م امررل ال بررال برريرررة  رونبرراخ أل ررا لمحرراور األداه المختل ررة تراوحررل 6.3يتضررل مررن الجرردول)
( وذرررر  قرررري   بررررال جيررررده يلررررت جيررررده جرررردا. بينمررررا بليررررل قيمررررة م امررررل أل ررررا لل بررررال 2.83( و)2.72بررررين)
 ن األداه تمتع بدرجة عالية من ال بال. (. وذذا يشير يلت أ2.88ال ل )

 
 ِإجراَءات تطبيق الدراسة: 1.4

   الريا  بحصر مجتمع الدراسة والمتم ل رلبة المرحلة األساسية ال ليا ط  المردارس البدويرة طر
 طلسرين.

   علررت مجموعرة مرن األدوال المسررتخدمة طر  م رل ذررذا  اررالع الباحرنالدراسرة ب ررد بنراء أداتر
 التربوي الذي بحن ط  موضوع عوامل تدن  داط ية الت لي .الدراسة واألدب 

 الدراسة من خالل عرضها علت مجموعة من المح مين.   د من صد  أدات  ت  التخ 

   2212الدراسرر  )قررا  الباحررن بتربيرر  أداه الدراسررة علررت الرلبررة  طرر  ال صررل ال رران  لل ررا - 
شادال ال اطيرة لمسراعده الرلبرة علرت (. و انل  ل أداه الدراسة منوده بالت ليمال واار 2213

  ي ية ااجابة عن ال ررال.

 ( مررابالل  12اجراء المرابلة مع عدد مرن م لمرين المردارس المشرمولة بالبحرن و انرل قرابرة )
 ط   ل مرابلة من م لمين  الت  ال ة م لمين.

  دخالها للحاسوب. الستبانالت  يةعراء عدادذا اة  الصالحة أرقاما متسلسلة وا 
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 ا(سرررررتخد  الباحرررررن برنرررررامج الررررررن  ااحصرررررائية لل لرررررو  ااجتماعيرررررةSPSS لتحليرررررل البيانرررررال )
 واستخراج النتائج.

 

 متغيرات الدراسة 6.3
 المتغيرات المستقلة: 1.6.3
 (.الجنس  والصف  والمحاطفة  ونوعية البناء  ومستور ت لي  األب  ومستور ت لي  األ )

 
 المتغيرات التابعة: 2.6.3 

 ن  داط ية الت لي عوامل تد

 : المعالجة اإلحصائية  7.3
تمل الم الجة ااحصائية الالنمة للبيانال  وت  استخدا  ااحصاء الوص   لحساب المتوسرال 
الحسابية واألعداد والنسب المئوية  والنحراطال الم يارية لدر أطراد ال ينة واستجاباته  علت أداه 

  وم امل الرتبار (Cronbach alphaباخ أل ا)الدراسة  واستخد  م امل ال بال  رون
( عن α) ≤0.05  وقد طحصل طرضيال الدراسة عند المستور (Pearson correlation)بيرسون

 One(  واختبار تحليل التباين األحادي)T-Testرري  الختبارال ااحصائية التالية اختبار)ل()

Way Analysis Of Variance ANOVA(  واختبار تو  )Tukey وذلا باستخدا  برنامج )
 (.SPSSالرن  ااحصائية المحوسب لل لو  ااجتماعية)
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 

يتضمن ذذا ال صل عرضًا  اماًل وم صاًل لنتائج الدراسة  وذلا لإلجابة عرن تسراىلل الدراسرة والتحرر  
 من صحة طرضياتها.

 

 نتائج الدراسة الخاصة بالطلبة: 5.3
 

 . نتائج الس ال األول:5.5.3
 ما عوامل تدني دافعية التعليم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في فلسطين؟

لإلجابة عن سىال الدراسة األول ت  استخراج المتوسرال الحسابية والنحراطرال الم ياريرة لدرجرة عوامرل 
ة ال ليررا طرر  المرردارس البدويررة طرر  طلسرررين علررت الدرجررة ترردن  داط يررة الت لرري  لرردر رلبررة المرحلررة األساسرري

 (.1.4ال لية وباق  ال وامل األخرر  وذلا  ما ذو واضل ط  الجدول)

المتوسرال الحسابية والنحراطال الم يارية ل وامل تدن  داط ية الت لي  لدر رلبة المرحلة  1.4جدول 
 األساسية ال ليا ط  المدارس البدوية ط  طلسرين.

رقم 
لعاملا  

المتوسط  العدد العامل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.69 3.16 326 عوامل مدرسية األول

 متوسطة 0.77 2.82 326 عوامل أسرية الثاني

 متوسطة 0.71 2.85 326 عوامل شخصية الثالث

 متوسطة 0.77 2.81 326 عوامل مجتمعية الرابع

 متوسطة 0.98 3.11 326 عوامل تعود للمعلم الخامس
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 متوسطة 0.85 3.21 326 عوامل تعود للمنهاج السادس

 متوسطة 0.60 2.99 326 الدرجة الكلية

( أن أذر  عوامرل تردن  داط يررة الت لري  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طرر  1.4يتضرل مرن الجردول)
( م برررا 3.21وسررر حسرراب )المرردارس البدويررة طرر  طلسرررين تم لررل ط )ال وامررل الترر  ت ررود للمنهرراج( بمت

عن درجرة متوسررة  وجراءل طر  المرتبرة ال انيرة)ال وامل المدرسرية( بدرجرة متوسررة أيضرا  وبمتوسرر 
(  وجاءل)ال وامرررررل التررررر  ت رررررود للم لررررر ( طررررر  المرتبرررررة ال ال رررررة بمتوسرررررر حسررررراب  3.16حسررررراب  قررررردرا)

أيضا  وبمتوسر حسراب   (  وجاءل ط  المرتبة الراب ة)ال وامل الشخصية( بدرجة متوسرة3.11قدرا)
(  بينمرا جراء 3.82(  وجاءل)ال وامل األسرية( ط  المرتبة الخامسة بمتوسرر حسراب  قردرا)2.85قدرا)

( م برررر عرررن درجرررة 2.81طررر  المرتبرررة السادسرررة واألخيره)ال وامرررل المجتم يرررة( بمتوسرررر حسررراب  قررردرا)
ت لي  لدر رلبة المدارس البدويرة متوسرة أيضا  أما علت مستور الدرجة ال لية ل وامل تدن  داط ية ال

( 2.99ط  طلسرين طرد جاءل أيضا بدرجة متوسرة أيضا  حين بلغ المتوسر الحساب  لهذا الدرجة)
 (.2.62مع انحراف م ياري قدرا)

 
فــي  (α) ≤0.05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  الســ ال الثــاني:نتررائج  1.5.3

التعلـيم لـدى طلبـة المرحلـة األساسـية العليـا فـي المـدارس البدويـة فـي عوامل تدني دافعية متوسطات 
الجنس، والصف، والمحافظة، ونوعية البناء، ومستوى تعليم األب، ومسـتوى تعزى لمتغيرات)فلسطين 
 ( وطيما يل  نتائج طحصها:1-7وانب   عن ذذا السىال ال رضيال الص رية) (؟تعليم األم
بين  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال لى:نتائج الفرضية األو . 1.2.1.4

لـدى طلبـة المرحلـة األساسـية العليـا فـي المـدارس البدويـة فـي  متوسطات عوامل تدني دافعية التعلـيم
 تعزى لمتغير الجنس. فلسطين

ول (   مررا ذررو واضررل طرر  الجرردt-testللتحررر  مررن صررحة ال رضررية األولررت اسررتخد  الباحررن اختبررار ل)
  (.2.4رق )
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( لل رو  ط  المتوسرال الحسابية ال لية لدرجة ل وامل تدن  داط ية t-testنتائج اختبار ل): .42جدول 
 .لدر رلبة المدارس تب ا لمتيير الجنس الت لي 

 المتيير
 

المتوسر  ال دد الجنس
 الحساب 

النحراف 
 الم ياري

قيمة ل 
 المحسوبة

درجال 
 الحرية

الدللة 
 ااحصائية

 0.069 324 1.823 0.69 3.24 149 ذ ر عوامل مدرسية

 0.68 3.1 177 أن ت

 0.338 324 0.959 0.74 2.87 149 ذ ر عوامل أسرية

 0.81 2.78 177 أن ت

 **0.006 324 2.763 0.69 2.97 149 ذ ر عوامل شخصية
 0.72 2.75 177 أن ت

 *0.018 324 2.377 0.77 2.92 149 ذ ر عوامل مجتم ية

 0.76 2.72 177 أن ت

 **0.000 324 4.119 0.94 3.35 149 ذ ر عوامل ت ود للم ل 
 0.96 2.91 177 أن ت

 **0.002 324 3.082 0.77 3.36 149 ذ ر عوامل ت ود للمنهاج
 0.89 3.07 177 أن ت

 **0.001 324 3.487 0.54 3.12 149 ذ ر الدرجة ال لية

 0.62 2.89 177 أن ت

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                (.α) ≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى 

طرر  متوسرررال  (α) ≤0.05( وجررود طرررو  ذال دللررة يحصررائية عنررد المسررتور 2.4يتبررين مررن الجرردول)
ت رنر  لمردارس البدويرة طر  طلسررينلردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  ا عوامل تردن  داط يرة الت لري 

  حيرررن  انرررل ال ررررو  علرررت الدرجرررة ال ليرررة و رررذلا علرررت ال وامرررل التررر  لمتييرررر الجرررنس ولصرررالل الرررذ ور
ت ود)للشرررررخ  ن سررررر   والمجتم يرررررة  والم لررررر   والمنهررررراج(  طررررر  حرررررين تبرررررين انررررر  ل توجرررررد طررررررو  علرررررت 

 ل وامرل تردن  داط يرة الت لري جة ال لية ال وامل)المدرسية واألسرية( حين بلغ المتوسر الحساب  علت الدر 
(  بينمررا بلررغ 3.12لرردر الررذ ور) لرردر رلبررة المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  المرردارس البدويررة طرر  طلسرررين

( عنرررررد مسرررررتور 3.487(   مرررررا تبرررررين أن قيمرررررة)ل( المحسررررروبة)2.88المتوسرررررر الحسررررراب  لررررردر اانررررران)
. وتب ا لوجود طرو  ط  الدرجرة ال ليرة طررد تر  (  وذلا  ما ذو واضل ط  الجدول الساب 2.221الدللة)

 رط  ال رضية الص رية األولت.
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 نتائج الفرضية الثانية:. 2.2.1.4

متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة  بـين (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوى  ال
 تعزى لمتغير الصف. لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في فلسطين التعليم

 وامررل المتوسرررال الحسررابية والنحراطررال الم ياريررة ل للتحررر  مررن صررحة ال رضررية ال انيررة ترر  اسررتخراج
تب را لمتييرر  لدر رلبة المرحلة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين تدن  داط ية الت لي 

 (.3.4  وذلا  ما ذو واضل ط  الجدول)الصف

لدر رلبة المدارس   وامل تدن  داط ية الت لي سرال الحسابية  والنحراطال الم يارية ل: المتو 3.4جدول 
 .تب ا لمتيير الصف البدوية

 النحراف الم ياري المتوسر الحساب  ال دد الصف المتيير

 عوامل مدرسية

 

 0.52 3.42 57 السادس   

 0.81 3.08 64 السابع

 0.61 3.12 75 ال امن

 0.75 3.26 65 التاسع

 0.66 2.97 65 ال اشر

 عوامل أسرية
 

 0.71 3.26 57 السادس   

 0.80 2.96 64 السابع

 0.73 2.66 75 ال امن

 0.82 2.64 65 التاسع

 0.63 2.68 65 ال اشر

 

 عوامل شخصية

 0.67 3.26 57 السادس   

 0.84 2.79 64 السابع

 0.69 2.80 75 ال امن

 0.65 2.77 65 التاسع

 0.57 2.68 65 ال اشر

 عوامل مجتم ية

 
 0.76 2.96 57 السادس   

 0.81 2.58 64 السابع

 0.72 2.97 75 ال امن

 0.77 2.92 65 التاسع

 0.71 2.62 65 ال اشر
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 0.76 3.52 57 السادس    عوامل ت ود للم ل 

 0.63 3.19 64 السابع

 0.84 3.12 75 ال امن

 0.95 3.10 65 التاسع

 0.78 2.69 65 ال اشر

 عوامل ت ود للمنهاج

 

 0.83 3.26 57 السادس   

 0.93 2.95 64 السابع

 0.78 3.30 75 ال امن

 0.86 3.25 65 التاسع

 0.82 3.26 65 ال اشر

 0.49 3.28 57 السادس    الدرجة ال لية

 0.73 2.92 64 السابع

 0.57 2.99 75 ال امن

 0.60 2.99 65 التاسع

 0.48 2.82 65 ال اشر

لدر رلبة  عوامل تدن  داط ية الت لي ط  متوسرال درجال  طرو  فاذرية ( وجود3.4يتضل من الجدول)
ط   علت اختالف ص وطه .  تب ا لمتيير الصف المرحلة األساسية ال ليا ط  المدارس البدوية ط  طلسرين

ستخراج نتائج تحليل التباين األحرادي  مرا ذرو وارد طر  ال رضية ت  ااذ ما انل ذذا ال رو  دالة يحصائية 
 (.4.4الجدول)

 

( لل رو  ط  One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي)4.4جدول 
 .تب ا لمتيير الصفلدر رلبة المدارس البدوية  عوامل تدن  داط ية الت لي 

 المتيير
 

رجال د مجموع المرب ال مصدر التباين
 الحرية

متوسر 
 المرب ال

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 ااحصائية

 3.856 1.805 4 7.220 بين المجموعال عوامل مدرسية

 

 

0.004** 

 

 4682. 321 150.259 داخل المجموعال 
 325 157.479 المجموع 

 7.966 4.457 4 17.828 بين المجموعال عوامل أسرية

 

 

0.000** 

 

 0.559 321 179.590 وعالداخل المجم 

 
 325 197.418 المجموع
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 6.435 3.105 4 12.419 بين المجموعال عوامل شخصية

 

 

0.000** 

 

 0.482 321 154.861 داخل المجموعال 

 
 325 167.279 المجموع

 4.188 2.416 4 9.664 بين المجموعال عوامل مجتم ية

 

 

0.003** 

 

 0.577 321 185.200 داخل المجموعال 

 
 325 194.864 المجموع

عوامل ت ود 
 للم ل 

 5.901 5.359 4 21.436 بين المجموعال

 

 

0.000** 

 

 0.908 321 291.506 داخل المجموعال 

 
 325 312.941 المجموع

عوامل ت ود 
 للمنهاج

 

 1.872 1.346 4 5.385 بين المجموعال

 

 

0.115 

 

 0.719 321 230.803 داخل المجموعال 

 
 325 236.189 المجموع

 5.140 1.761 4 7.042 بين المجموعال الدرجة ال لية

 

 

0.001** 

 

 0.343 321 109.955 داخل المجموعال 

 
 325 116.997 المجموع

 (α* دالة إحصائيا بدرجـة عاليـة عنـد مسـتوى *      (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
≤0.01.) 

طرر  متوسرررال  (α) ≤0.05يتضررل مررن الجرردول السرراب  وجررود طرررو  ذال دللررة يحصررائية عنررد المسررتور 
تب رررا  لرردر رلبرررة المرحلررة األساسررية ال ليرررا طرر  المرردارس البدويرررة طرر  طلسرررين عوامررل ترردن  داط يرررة الت لرري 

)ال وامل الت  ت رود   حين  انل ال رو  علت الدرجة ال لية وباق  ال وامل األخرر باست ناءلمتيير الصف
(  2.221( عنررد مسررتور الدللررة)5.142للمنهرراج(  حيررن بليررل قيمررة)ف( المحسرروبة علررت الدرجررة ال ليررة)

و انرل نترائج  (Tukeyولم رطة مصدر ال رو  واختبار اتجاا الدللة قرا  الباحرن باسرتخدا  اختبرار ترو  )
 (.5.4ذذا الختبار  ما ذ  ط  الجدول)

 

 ( لم رطة اتجاا الدللة تب ا لمتيير الصف.Tukeyار تو  ): نتائج اختب5.4جدول 
    الصف المتيير

 السادس
 ال اشر التاسع ال امن السابع

 *0.4416 0.1557 0.2988 *0.3403  السادس    عوامل مدرسية
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 0.1012 0.1847- 0.0414-   السابع 

 0.1427 0.1432-    ال امن

 0.2859     التاسع

      ال اشر
 

 عوامل أسرية
 *0.5832 *0.6216 *0.6018 0.2944  السادس   

 0.2887 0.3272 0.3074   السابع

 0.0186- 0.0197    ال امن

 0.0384-     التاسع

      ال اشر
 عوامل شخصية

 
 *0.5844 *0.4895 *0.4623 *0.4721  السادس   

 0.1123 0.0173 0.0979-   السابع

 0.1221 0.0271    ال امن

 0.0948     التاسع

      ال اشر
 0.3407 0.0453 0.0491- *0.3840  السادس    عوامل مجتم ية

 0.0433- 0.3387- *0.3890-   السابع

 0.3456 0.0602    ال امن

 0.2954     التاسع

      ال اشر
 

 عوامل ت ود للم ل 
 *0.8296 0.4181 0.4019 0.3305  السادس   

 0.4991 0.0875 0.0714   السابع

 0.4277 0.0161    ال امن

 0.4115     التاسع

      ال اشر

 *0.4642 *0.2900 *0.2874 *0.3560  السادس    الدرجة ال لية

 0.1083 0.0659- 0.0686-   السابع

 0.1769 0.0264    ال امن

 0.1742     التاسع

      ال اشر
( أن ال رررررو   انررررل دالررررة لصررررالل المتوسرررررال الحسررررابية األعلررررت  حيررررن تشررررير 5.4دول)يتضررررل مررررن الجرررر

لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس  عوامل تردن  داط يرة الت لري  المرارنال الب دية لل رو  ط 
ن رلبة أن ال رو   انل علت الدرجة ال لية وال وامل الشخصية بي تب ا لمتيير الصف البدوية ط  طلسرين

الصف)السررادس( وبررين رلبررة الص وف)السررابع وال ررامن والتاسررع وال اشررر( لصررالل رلبررة الصف)السررادس(  
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و انل علت)ال وامل المدرسية( بين رلبة الصف)السرادس( وبرين رلبرة الص وف)السرابع وال اشرر( لصرالل 
رلبررررررة رلبررررررة الصف)السررررررادس(  و انررررررل علت)ال وامررررررل األسرررررررية( بررررررين رلبررررررة الصف)السررررررادس( وبررررررين 

الصرر وف)ال امن والتاسررع وال اشررر( لصررالل رلبررة الصف)السررادس(   مررا و انررل علت)ال وامررل المجتم يررة( 
بررررين رلبررررة الصف)السررررادس( وبررررين رلبررررة الصف)السررررابع( لصررررالل رلبررررة الصف)السررررادس(  وبررررين رلبررررة 

  ت رود الصف)السابع( وبين رلبة الصف)ال امن( لصرالل رلبرة الصرف)ال امن(  و انرل علت)ال وامرل التر
للم لرر ( بررين رلبررة الصف)السررادس( وبررين رلبررة الص وف)ال اشررر( لصررالل رلبررة الصف)السررادس(. وذلررا 
 ما ذو واضل ط  الجدول الساب . وتب ا لوجود طررو  طر  الدرجرة ال ليرة طررد تر  رطر  ال رضرية الصر رية 

 ال انية.
 نتائج الفرضية الثالثة:. 3.2.1.4

متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة بـين  (α) ≤0.05نـد المسـتوى توجد فروق ذات داللة إحصـائية ع ال
 تعزى لمتغير المحافظة. لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في فلسطين التعليم

 وامررل المتوسرررال الحسررابية والنحراطررال الم ياريررة ل للتحررر  مررن صررحة ال رضررية ال ال ررة ترر  اسررتخراج
تب را لمتييرر  رلبة المرحلة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررينلدر  تدن  داط ية الت لي 

 (.6.4  وذلا  ما ذو واضل ط  الجدول)المحاطفة
 

لدر رلبة المدارس   وامل تدن  داط ية الت لي : المتوسرال الحسابية  والنحراطال الم يارية ل6.4جدول 
 .تب ا لمتيير المحاطفة البدوية

المتوسر  ال دد المحاطفة المتيير
 الحساب 

النحراف 
 الم ياري

 عوامل مدرسية

 

 0.70 2.99 205 الخليل

 0.54 3.42 51 بيل لح 

 0.60 3.46 70 أريحا وضواح  الردس

 عوامل أسرية

 

 0.67 2.54 205 الخليل

 0.65 3.28 51 بيل لح 

 0.74 3.31 70 أريحا وضواح  الردس
 0.61 2.73 205 الخليل 
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 0.73 2.84 51 بيل لح  عوامل شخصية

 0.86 3.20 70 أريحا وضواح  الردس

 عوامل مجتم ية

 
 0.72 2.72 205 الخليل

 0.64 3.13 51 بيل لح 

 0.93 2.86 70 أريحا وضواح  الردس

 0.97 2.94 205 الخليل عوامل ت ود للم ل 

 0.94 3.38 51 بيل لح 

 0.91 3.41 70 أريحا وضواح  الردس

 امل ت ود للمنهاجعو 

 

 0.85 3.18 205 الخليل

 0.79 3.24 51 بيل لح 

 0.88 3.27 70 أريحا وضواح  الردس

 0.55 2.85 205 الخليل الدرجة ال لية

 0.51 3.21 51 بيل لح 

 0.64 3.25 70 أريحا وضواح  الردس

لرردر  داط يررة الت لرري عوامررل ترردن  طرر  متوسرررال درجررال  طرررو  فاذريررة  ( وجررود6.4يتضررل مررن الجرردول)
علرررت اخرررتالف  تب رررا لمتييرررر المحاطفرررة رلبرررة المرحلرررة األساسرررية ال ليرررا طررر  المررردارس البدويرررة طررر  طلسررررين

ت  استخراج نتائج تحليل التباين األحادي  طيما اذا  انل ذذا  ال رو  دالة يحصائية  محاطفاته . ول ح 
 (.7.4 ما ذو وارد ط  الجدول)

( لل رو  ط  One Way Analysis of Varianceتحليل التباين األحادي): نتائج اختبار 7.4جدول 
 .تب ا لمتيير المحاطفةلدر رلبة المدارس البدوية  عوامل تدن  داط ية الت لي 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 17.910 7.860 2 15.720 موعالبين المج عوامل مدرسية

 

 

0.000** 

 

 4392. 323 141.759 داخل المجموعال 
 325 157.479 المجموع 

 45.152 21.567 2 43.134 بين المجموعال عوامل أسرية

 

 

0.000** 

 

 0.478 323 154.284 داخل المجموعال 

 
 325 197.418 المجموع
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 11.900 5.740 2 11.480 بين المجموعال عوامل شخصية

 

 

0.000** 

 

 0.482 323 155.800 داخل المجموعال 

 
 325 167.279 المجموع

 6.026 3.505 2 7.010 بين المجموعال عوامل مجتم ية

 

 

0.003** 

 

 0.582 323 187.854 داخل المجموعال 

 
 325 194.864 المجموع

عوامل ت ود 
 للم ل 

 8.634 7.941 2 15.881 بين المجموعال

 

 

0.000** 

 

 0.920 323 297.060 داخل المجموعال 

 
 325 312.941 المجموع

عوامل ت ود 
 للمنهاج

 

 0.380 0.277 2 0.554 بين المجموعال

 

 

0.684 

 

 0.730 323 235.635 داخل المجموعال 

 
 325 236.189 المجموع

 17.351 5.675 2 11.350 بين المجموعال الدرجة ال لية

 

 

0.000** 

 

 0.327 323 105.647 داخل المجموعال 

 
 325 116.997 المجموع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *          (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   
متوسررال برين   (α) ≤0.05يتضل من الجردول السراب  وجرود طررو  ذال دللرة يحصرائية عنرد المسرتور 

تب رررا  لرردر رلبرررة المرحلررة األساسررية ال ليرررا طرر  المرردارس البدويرررة طرر  طلسرررين عوامررل ترردن  داط يرررة الت لرري 
  حيررن  انررل ال رررو  علررت الدرجررة ال ليررة وبرراق  ال وامررل األخرررر باسررت ناء)ال وامل الترر  لمتييررر المحاطفررة

( عنرررررررد مسرررررررتور 17.351ال ليرررررررة)ت رررررررود للمنهررررررراج(  حيرررررررن بليرررررررل قيمرررررررة)ف( المحسررررررروبة علرررررررت الدرجرررررررة 
(  ولم رطررررررة مصرررررردر ال رررررررو  واختبررررررار اتجرررررراا الدللررررررة قررررررا  الباحررررررن باسررررررتخدا  اختبررررررار 2.222الدللررررررة)
 (.8.4و انل نتائج ذذا الختبار  ما ذ  ط  الجدول) (Tukeyتو  )

 .المحاطفة( لم رطة اتجاا الدللة تب ا لمتيير Tukey: نتائج اختبار تو  )8.4جدول 
 أريحا والردس بيل لح  الخليل المحاطفة المتيير

 عوامل مدرسية

 

 *0.4711- *0.4301-  الخليل

 0.0409-   بيل لح 

    أريحا والردس

 *0.7655- *0.7350-  الخليل 
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 0.0305-   بيل لح  عوامل أسرية

    أريحا والردس

 عوامل شخصية
 

 *0.4689- 0.1082-  الخليل
 *0.3607-   بيل لح 

    أريحا والردس

 0.1361- *0.4094-  الخليل عوامل مجتم ية

 0.2733   بيل لح 

    أريحا والردس

 
 عوامل ت ود للم ل 

 *0.4679- *0.4409-  الخليل
 0.0270-   بيل لح 

    أريحا والردس

 *0.4013- *0.3639-  الخليل الدرجة ال لية

 0.0373-   بيل لح 

    أريحا والردس

( أن ال رررررو   انررررل دالررررة لصررررالل المتوسرررررال الحسررررابية األعلررررت  حيررررن تشررررير 8.4يتضررررل مررررن الجرررردول)
لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس  عوامل تردن  داط يرة الت لري  المرارنال الب دية لل رو  ط 

 وامررررل المدرسررررية أن ال رررررو   انررررل علت)الدرجررررة ال ليررررة وال تب ررررا لمتييررررر المحاطفررررة البدويررررة طرررر  طلسرررررين
)الخليل( وبررين رلبررة محاطفررة)بيل لحرر  محاطفررةوال وامررل األسرررية وال وامررل الترر  ت ررود للم لرر ( بررين رلبررة 

وأريحا وضواح  الردس( لصالل رلبرة محاطفرة)بيل لحر  وأريحرا وضرواح  الرردس(  و انرل علت)ال وامرل 
يحا وضررواح  الررردس( لصررالل الشخصررية( بررين رلبررة محاطفررة)الخليل وبيررل لحرر ( وبررين رلبررة محاطفررة)أر 

رلبة محاطفة)أريحا وضواح  الردس(  و انل علت)ال وامل المجتم ية( بين رلبرة محاطفرة)الخليل( وبرين 
رلبررة محاطفررة)بيل لحرر ( لصررالل رلبررة محاطفررة)بيل لحرر (  وذلررا  مررا ذررو واضررل طرر  الجرردول السرراب . 

 رية ال ال ة.وتب ا لوجود طرو  ط  الدرجة ال لية طرد ت  رط  ال رضية الص 
 نتائج الفرضية الرابعة:. 4.2.1.4

متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة  بـين  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
تعـزى لمتغيـر نوعيـة  لـدى طلبـة المـدارس األساسـية العليـا فـي المـدارس البدويـة فـي فلسـطين التعليم
 البناء.
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(   مررا ذررو واضررل طرر  الجرردول t-testسررتخد  الباحررن اختبررار ل)للتحررر  مررن صررحة ال رضررية الراب ررة ا
  (.8.4رق )

( لل رو  ط  المتوسرال الحسابية ال لية لدرجة ل وامل تدن  داط ية t-testنتائج اختبار ل): .49جدول 
 نوعية البناء.لدر رلبة المدارس تب ا لمتيير  الت لي 

 المتيير
 

المتوسر  ال دد البناء
 الحساب 

النحراف 
 الم ياري

قيمة ل 
 المحسوبة

درجال 
 الحرية

الدللة 
 ااحصائية

خيمة/ روب/  عوامل مدرسية
 نين و

152 3.27 0.62 2.731 324 0.007** 

 0.74 3.06 174 اسمنل/ حجر

خيمة/ روب/  عوامل أسرية
 نين و

152 3.15 0.70 7.749 324 0.000** 

 0.72 2.53 174 اسمنل/ حجر

عوامل 
 شخصية

مة/ روب/ خي
 نين و

152 3.06 0.76 5.127 324 0.000** 

 0.62 2.67 174 اسمنل/ حجر

عوامل 
 مجتم ية

خيمة/ روب/ 
 نين و

152 2.97 0.81 3.499 324 0.001** 

 0.71 2.67 174 اسمنل/ حجر

عوامل ت ود 
 للم ل 

خيمة/ روب/ 
 نين و

152 3.22 0.90 1.949 324 0.052 

 0.93 3.01 174 اسمنل/ حجر

عوامل ت ود 
 للمنهاج

خيمة/ روب/ 
 نين و

152 3.29 0.78 1.658 324 0.098 

 0.90 3.13 174 اسمنل/ حجر

خيمة/ روب/  الدرجة ال لية
 نين و

152 3.16 0.56 4.873 324 0.000** 

 0.59 2.85 174 اسمنل/ حجر

 (.α) ≤0.01درجة عالية عند مستوى * دالة إحصائيا ب* (.α) ≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى 
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طرر  متوسرررال  (α) ≤0.05( وجررود طرررو  ذال دللررة يحصررائية عنررد المسررتور 8.4يتبررين مررن الجرردول)
ت رنر  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين عوامل تردن  داط يرة الت لري 

  حين  انل ال رو  (خيمة/ روب/ نين وء منانله )لمتيير نوعية البناء ولصالل الرلبة الذين نوعية بنا
علت الدرجة ال لية و ذلا علت ال وامل الت  ت ود لل وامل)المدرسية واألسرية والشخصية  والمجتم ية(  
ط  حين تبين ان  ل توجد طرو  علت ال وامل الت  ت ود)للم ل   والمنهاج( حين بلغ المتوسر الحسراب  

لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة  ل تردن  داط يرة الت لري ل وامعلت الدرجة ال لية 
(  بينمررا بلررغ المتوسررر 3.16 )(خيمررة/ ررروب/ نين رروالرلبررة الررذين نوعيررة بنرراء منانله )لرردر  طرر  طلسرررين

(   مررررا تبررررين أن قيمررررة)ل( 2.85 )(سررررمنل/ حجرررررالرلبررررة الررررذين نوعيررررة بنرررراء منانله )االحسرررراب  لرررردر 
(  وذلرررا  مرررا ذرررو واضرررل طررر  الجررردول السررراب . وتب رررا 2.222( عنرررد مسرررتور الدللرررة)4.873)المحسررروبة

 لوجود طرو  ط  الدرجة ال لية طرد ت  رط  ال رضية الص رية الراب ة.
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 نتائج الفرضية الخامسة:. 5.2.1.4
فـي متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة  (α) ≤0.05توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى  ال
تعـزى لمتغيـر مسـتوى  لدى طلبة المرحلـة األساسـية العليـا فـي المـدارس البدويـة فـي فلسـطين تعليمال

 تعليم األب.
 وامرل المتوسررال الحسرابية والنحراطرال الم ياريرة ل للتحر  من صحة ال رضية الخامسة ت  استخراج

تب را لمتييرر  يرة طر  طلسررينلدر رلبة المرحلة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدو  تدن  داط ية الت لي 
 (.10.4  وذلا  ما ذو واضل ط  الجدول)مستور ت لي  األب

لدر رلبة المدارس   وامل تدن  داط ية الت لي : المتوسرال الحسابية  والنحراطال الم يارية ل10.4جدول 
 .تب ا لمتيير مستور ت لي  األب البدوية

 

المتوسر  ال دد مستور ت لي  األب المتيير
 اب الحس

النحراف 
 الم ياري

 عوامل مدرسية

 

 0.72 3.17 234 طما دون أساس 

 0.68 3.29 58  انوي

 0.41 2.85 34 دبلو  طخعلت

 عوامل أسرية

 

 0.77 2.90 234 طما دون أساس 

 0.78 2.75 58  انوي

 0.63 2.38 34 دبلو  طخعلت

 

 عوامل شخصية

 0.73 2.90 234 طما دون أساس 

 0.71 2.75 58  انوي

 0.58 2.71 34 دبلو  طخعلت

 عوامل مجتم ية

 
 0.79 2.84 234 طما دون أساس 

 0.80 2.79 58  انوي

 0.53 2.63 34 دبلو  طخعلت

 0.97 3.12 234 طما دون أساس  عوامل ت ود للم ل 

 0.95 3.15 58  انوي

 0.83 2.97 34 دبلو  طخعلت

 0.83 3.27 234 ونطما د أساس  عوامل ت ود للمنهاج



 78 

 0.87 2.97 58  انوي 

 0.86 3.20 34 دبلو  طخعلت

 0.60 3.03 234 طما دون أساس  الدرجة ال لية

 0.66 2.95 58  انوي

 0.37 2.79 34 دبلو  طخعلت

لرردر رلبررة  عوامررل ترردن  داط يررة الت لرري ( وجررود اخررتالف طرر  متوسرررال درجررال 10.4يتضررل مررن الجرردول)
علررت اخررتالف  تب ررا لمتييررر مسررتور ت لرري  األب ية ال ليررا طرر  المرردارس البدويررة طرر  طلسررينالمرحلرة األساسرر

مسرررتور ت لررري  آبرررائه . ول حررر  ال رضرررية تررر  اسرررتخراج نترررائج تحليرررل التبررراين األحرررادي  مرررا ذرررو وارد طررر  
 (.11.4الجدول)

لل رو  ط   (One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي)11.4جدول 
 .تب ا لمتيير مستور ت لي  األبلدر رلبة المدارس البدوية  عوامل تدن  داط ية الت لي 

 المتيير
 

درجال  مجموع المرب ال مصدر التباين
 الحرية

متوسر 
 المرب ال

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 ااحصائية

 4.521 2.144 2 4.288 بين المجموعال عوامل مدرسية

 

 

0.012* 

 

 4742. 323 153.191 المجموعال داخل 
 325 157.479 المجموع 

 7.323 4.282 2 8.563 بين المجموعال عوامل أسرية

 

 

0.001** 

 

 0.585 323 188.855 داخل المجموعال 

 
 325 197.418 المجموع

 1.684 0.863 2 1.726 بين المجموعال عوامل شخصية

 

 

0.187 

 

 0.513 323 165.553 داخل المجموعال 

 
 325 167.279 المجموع

 1.154 0.691 2 1.382 بين المجموعال عوامل مجتم ية

 

 

0.317 

 

 0.599 323 193.482 داخل المجموعال 

 
 325 194.864 المجموع

عوامل ت ود 
 للم ل 

 0.426 0.412 2 824. بين المجموعال

 

 

0.653 

 

 0.966 323 312.117 داخل المجموعال 

 
 325 312.941 المجموع
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عوامل ت ود 
 للمنهاج

 

 2.837 2.039 2 4.078 بين المجموعال

 

 

0.060 

 

 0.719 323 232.111 داخل المجموعال 

 
 325 236.189 المجموع

 2.678 0.954 2 1.908 بين المجموعال الدرجة ال لية

 

 

0.070 

 

 0.356 323 115.089 داخل المجموعال 

 
 325 116.997 المجموع

 (.α) ≤0.01* دالة يحصائيا بدرجة عالية عند مستور *        (.α) ≤0.05*   دالة يحصائيا عند مستور 

طرررر   (α) ≤0.05يتضررررل مررررن الجرررردول السرررراب  انرررر  ل توجررررد طرررررو  ذال دللررررة يحصررررائية عنررررد المسررررتور 
 األساسية ال ليا ط  المدارس البدوية طر  طلسررينلدر رلبة المرحلة  عوامل تدن  داط ية الت لي متوسرال 

علت الدرجة ال لية و ذلا علرت ال وامل)الشخصرية  والمجتم يرة  وال وامرل  تب ا لمتيير مستور ت لي  األب
( عنررد مسررتور 2.678التر  ت ررود للم لر   والمنهرراج(  حيرن بليررل قيمرة)ف( المحسرروبة علرت الدرجررة ال ليرة)

ن وجرررود طررررو  ذال دللرررة يحصرررائية علرررت ال وامل)المدرسرررية واألسررررية(  (  طررر  حرررين تبررري2.272الدللرررة)
و انرل نترائج  (Tukeyولم رطة مصدر ال رو  واختبار اتجاا الدللة قرا  الباحرن باسرتخدا  اختبرار ترو  )

 (.12.4ذذا الختبار  ما ذ  ط  الجدول)

وامل)المدرسية واألسرية(  تب ا ( لم رطة اتجاا الدللة علت ال Tukey: نتائج اختبار تو  )12.4جدول 
 .مستور ت لي  األبلمتيير 

 دبلو  طخعلت  انوي طما دون أساس  ت لي  األب المتيير

 عوامل مدرسية

 

 *0.3206 0.1204-  طما دون أساس 
 *0.4410    انوي

    دبلو  طخعلت

 
 عوامل أسرية

 *0.5262 0.1517  طما دون أساس 
 0.3745    انوي

    طخعلتدبلو  

( أن ال ررررو   انرررل دالرررة لصرررالل المتوسررررال الحسرررابية األعلرررت  حيرررن تشرررير 12.4يتضرررل مرررن الجررردول)
لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس  عوامل تردن  داط يرة الت لري  المرارنال الب دية لل رو  ط 

)ال وامرل المدرسرية( برين الرلبرة أن ال ررو   انرل علت تب ا لمتيير مستور ت لري  األب البدوية ط  طلسرين
طمرا دون و رانوي( وبرين الرلبرة الرذين مسرتور ت لري  أبرائه )دبلو  طراعل (  أساس الذين مستور ت لي  أبائه )
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و رانوي(  و انرل علت)ال وامرل األسررية(   طمرا دون أساسر لصالل رلبة الرلبة الذين مسرتور ت لري  أبائه )
طمررا دون( وبررين الرلبررة الررذين مسررتور ت لرري  آبررائه )دبلو   أساسرر )بررين الرلبررة الررذين مسررتور ت لرري  آبررائه 

طمررا دون(  وذلررا  مررا ذررو واضررل طرر  الجرردول  أساسرر طرراعل ( لصررالل الرلبررة الررذين مسررتور ت لرري  آبائه )
 الساب . وتب ا ل د  وجود طرو  ط  الدرجة ال لية طرد ت  قبول ال رضية الص رية الخامسة.

 
 سادسة:نتائج الفرضية ال. 6.2.1.4

متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة بـين   (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
لــدى طلبــة المــدارس مــن منظــور طلبــة المرحلــة األساســية العليــا فــي المــدارس البدويــة فــي  التعلــيم
 تعزى لمتغير مستوى تعليم األم. فلسطين

(   مررا ذررو واضررل طرر  الجرردول t-testاختبررار ل) للتحررر  مررن صررحة ال رضررية السادسررة اسررتخد  الباحررن
  (.13.4رق )

( لل رو  ط  المتوسرال الحسابية ال لية لمتوسرال عوامل تدن  t-testنتائج اختبار ل): .413جدول 
 مستور ت لي  األ .لدر رلبة المدارس تب ا لمتيير  داط ية الت لي 

 المتيير
 

مستور ت لي  
 األ 

المتوسر  ال دد
 الحساب 

نحراف ال
 الم ياري

قيمة ل 
 المحسوبة

درجال 
 الحرية

الدللة 
 ااحصائية

طما  أساس  عوامل مدرسية
 دون

251 3.19 0.70 1.464 324 0.144 

 0.64 3.06 75  انوي طخعلت

طما  أساس  عوامل أسرية
 دون

251 2.89 0.79 3.079 324 0.002** 

 0.65 2.58 75  انوي طخعلت

عوامل 
 شخصية

طما   أساس
 دون

251 2.90 0.74 2.406 324 0.017* 

 0.58 2.68 75  انوي طخعلت

عوامل 
 مجتم ية

طما  أساس 
 دون

251 2.89 0.76 3.257 324 0.001** 

 0.76 2.56 75  انوي طخعلت
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عوامل ت ود 
 للم ل 

طما  أساس 
 دون

251 3.12 0.98 0.293 324 0.770 

 0.88 3.08 75  انوي طخعلت

عوامل ت ود 
 للمنهاج

طما  أساس 
 دون

251 3.29 0.85 3.423 324 0.001** 

 0.79 2.92 75  انوي طخعلت

طما  أساس  الدرجة ال لية
 دون

251 3.05 0.61 3.022 324 0.003** 

 0.50 2.81 75  انوي طخعلت

 (.α) ≤0.01عالية عند مستوى * دالة إحصائيا بدرجة *          (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

طرر  متوسرررال  (α) ≤0.05( وجررود طرررو  ذال دللررة يحصررائية عنررد المسررتور 13.4يتبرين مررن الجرردول)
ت رنر  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين عوامل تردن  داط يرة الت لري 

  حيررن  انررل (طمررا دون أساسرر ي  أمهاته )لمتييررر مسررتور ت لرري  األ  ولصررالل الرلبررة الررذين مسررتور ت لرر
ال رررو  علررت الدرجررة ال ليررة و ررذلا علررت ال وامل)األسرررية والشخصررية  والمجتم يررة وال وامررل الترر  ت ررود 
للمنهاج(  طر  حرين تبرين انر  ل توجرد طررو  علرت ال وامرل التر  ت رود)للم ل   وال وامرل المدرسرية( حيرن 

لدر رلبة المرحلة األساسية ال ليرا  ل وامل تدن  داط ية الت لي  بلغ المتوسر الحساب  علت الدرجة ال لية
(  3.25 )(طمررا دون أساسرر الرلبررة الررذين مسررتور ت لرري  أمهاته )لرردر  طرر  المرردارس البدويررة طرر  طلسرررين

(   مرا تبرين 2.81 )( رانوي طرخعلتالرذين مسرتور ت لري  أمهاته )بينما بلغ المتوسر الحسراب  لردر الرلبرة 
(  وذلررررا  مررررا ذرررو واضررررل طرررر  الجرررردول 2.223( عنررررد مسرررتور الدللررررة)3.222محسرررروبة)أن قيمرررة)ل( ال

 الساب . وتب ا لوجود طرو  ط  الدرجة ال لية طرد ت  رط  ال رضية الص رية السادسة.
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 األسئلة الم توحة 
الس ال الخامس: ما أسباب تدني دافعية التعليم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس 

 دوية في فلسطين؟الب
لم رطررة أسررباب ترردن  داط يررة الت لرري  لرردر أطررراد ال ينررة مررن رلبررة المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  المرردارس 
البدوية ط  طلسرين  ت  حسراب الت ررارال والنسرب المئويرة ل رل اسرتجابة مرن اسرتجابال المبحرو ين علرت 

 ( يبين ذلا.14.4الم توح والجدول)السىال 
 

 تدني دافعية التعليم.. أسباب 53.3جدول 
 النسبة المئوية الت رارال أسباب تدن  داط ية الت لي  الرق 

 10.5 57 ص وبة المناذج  1

 8.5 46 األعمال البيتية. 2

 8.1 44 عدو وجود  هرباء ط  المنانل. 3

 6.5 35 التسرب من اجل ال مل. 4

 6.1 33 النواج المب ر. 5

 6.1 33 ص وبة المواصالل. 6

 5.5 30  وبة الواجبال ص 7

 5.0 27 عد  وجود وسائل ت ليمية. 8

 4.6 25 ال نف داخل المدارس 8

  4.6 25 وجود حصة ساب ة ط  المدرسة. 12

 4.4 24 رط  األذال  للت لي  11

 3.9 21   ره المناذج المدرسية. 12

البيئة المدرسية غير مناسبة)من حين الص وف والساحال  13
 والممرال(. 

20 3.7 

 3.7 20 الوضع القتصادي السيئ. 14

 3.5 19 الملل 15
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 3.0 16 رول المناذج. 16

 2.6 14 الحتالل 17

 2.2 12 عد  وجود وفائف ب د التخريج. 18

 2.0 11 التميين بين الرالب  18

نر   اطة الخدمال)من م تبة ومختبرال ومالعب  22
 ل واقية من أش ة الشمس والبرد(.ومفال

7 1.3 

 1.1 6 األمرا . 21

 1.1 6 اليرف الص ية ضيرة جدا. 22

 0.9 5 مدارس مختلرة  23

 0.9 5 الستهناء بردرال الرالب. 24

( أن أذر  أسرباب تردن  داط يرة الت لري  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية 14.4تفهر النتائج الوارده ط  الجدول)
( مبحو ا 57ص وبة المناذج(  حين بلغ عدد الت رارال)ال ليا ط  المدارس البدوية ط  طلسرين تم لل ط )

( مررن بررين أسررباب ترردن  الداط يررة  وجرراء طرر  المرتبررة ال انيررة)األعمال البيتيررة(  حيررن بلررغ %12.5مررا نسرربت )
 عرد ( من بين أسباب تدن  الداط ية  وجاء ط  المرتبة ال ال ة)%8.5( مبحو ا ما نسبت )46عدد الت رارال)

( مرن برين أسرباب تردن  %8.1( مبحو ا مرا نسربت )44منانل(  حين بلغ عدد الت رارال)وجود  هرباء ط  ال
الداط ية   ط  حين جاء ط  المرتبة األخيره)المدارس مختلرة  والستهناء بردرال الرالب(  حين بلغ عدد 

 ( من بين أسباب تدن  الداط ية.%2.8( مبحو ا ما نسبت )5الت رارال)
 

 الس ال السادس: 
رحات عالج تدني دافعية التعليم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في ما مقت

 فلسطين؟
لم رطررة مرترحررال عررالج ترردن  داط يررة الت لرري  لرردر أطررراد ال ينررة مررن رلبررة المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  

مررررن اسررررتجابال  المرررردارس البدويررررة طرررر  طلسرررررين  ترررر  حسرررراب الت رررررارال والنسررررب المئويررررة ل ررررل اسررررتجابة
 ( يبين ذلا.15.4المبحو ين علت السىال الم توح والجدول)
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 . مرترحال عالج تدن  داط ية الت لي .15.4جدول 
 النسبة المئوية التكرارات مقترحات عالج تدني دافعية التعليم الرقم

 11.3 48 طصل مدارس الذ ور عن مدارس اانان  5

 10.4 44 توطير بيئة مدرسية مناسبة. 1

 8.5 36 توطير غرف ص ية. 4

احترا  الم لمين والمدير)للرالب( والبت اد عن  3
 ال نف وال راب.

36 8.5 

يعاده النفر ط  المناذج وص وبتها وتيير ب    1
 المناذج. 

34 8.0 

 7.4 31 عد  وجود حصة ساب ة ط  المدارس. 1

 7.1 30 تشجيع الرلبة من قبل األذل علت الت لي . 2

 7.1 30 ر المواصالل.توطي 2

 6.9 29 توطير وسائل ت ليمية. 2

 5.4 23 اذتما  المدرسة بالجانب الن س  للرلبة)مرشد/ه(. .5

 4.7 20 توطير مختبرال علمية. 55

 4.0 17 نياده الجهد للدراسة من قبل الرالب 51

 3.3 14 عد  التميين بين الذ ر واألن ت ط  الت لي . 54

 2.4 10 ط  البرنامج.وضع حص  رياضة  53

 1.4 6 التنوع ط  الموضوعال المرروحة. 51

 1.4 6 ترليل عدد المناذج الدراسية. 51

 1.2 5 توطير وفائف للخريجين. 52

 0.7 3 توطير برامج ترطيهية. 52

توطير  ادر متخص  ط   ي ية نياده نسبة  52
 الت لي  والداط ية عند غالبية الرلبة.

1 0.2 
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( أن أذر  مرترحرال عرالج تردن  داط يرة الت لري  لردر رلبرة المرحلرة 15.4ئج الروارده طر  الجردول)تفهر النتا
األساسرية ال ليرا طرر  المردارس البدويررة طر  طلسرررين تم لرل ط )طصرل مرردارس الرذ ور عررن مردارس اانرران(  

 يررة  ( مررن بررين أذرر  مرترحررال عررالج ترردن  الداط%11.3( مبحو ررا مررا نسرربت )48حيررن بلررغ عرردد الت رررارال)
( مبحو رررررا مرررررا 44وجررررراء طررررر  المرتبرررررة ال انيرررررة)توطير بيئرررررة مدرسرررررية مناسررررربة(  حيرررررن بلرررررغ عررررردد الت ررررررارال)

( من بين مرترحال عالج تدن  الداط يرة  وجراء طر  المرتبرة ال ال رة المرترحرال)توطير غررف %12.4نسبت )
( 36بلغ عردد الت ررارال) ص ية  و احترا  الم لمين والمدير)للرالب( والبت اد عن ال نف وال راب(  حين

( من بين مرترحال عالج تدن  الداط ية   ط  حين جاء ط  المرتبة األخيره)توطير %8.5مبحو ا ما نسبت )
 ررررررادر متخصرررررر  طرررررر   ي يررررررة نيرررررراده نسرررررربة الت لرررررري  والداط يررررررة عنررررررد غالبيررررررة الرلبررررررة(  حيررررررن بلررررررغ عرررررردد 

 الج تدن  الداط ية.( من بين مرترحال ع%2.2الت رارال)مبحو ا واحد طرر( ما نسبت )
 

 نتائج الس ال السابع:
مــا أهــم أســباب تــدني دافعيــة التعلــيم لــدى طلبــة المرحلــة األساســية العليــا فــي المــدارس البدويــة فــي 

 فلسطين؟
لإلجابة عن سىال الدراسة السابع ت  استخراج المتوسررال الحسرابية والنحراطرال الم ياريرة ألذر  أسرباب 

لبررة المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  المرردارس البدويررة طرر  طلسرررين علررت الدرجررة ترردن  داط يررة الت لرري  لرردر ر
 (.16.4ال لية وباق  ال ررال األخرر  وذلا  ما ذو واضل ط  الجدول)

المتوسرال الحسابية والنحراطال الم يارية ألذ  أسباب تدن  داط ية الت لي  لدر رلبة  16.4جدول 
 البدوية ط  طلسرين. المرحلة األساسية ال ليا ط  المدارس

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.4390 3.5399 326 اهتمام األسرة بتعليم الذكور. 5

1 
 البيئة الصفية غير محفزة لي. 

 مرتفعة 1.3293 3.4387 326

 عدم احتواء المناهج على أسئلة وامثلة متنوعة تساعد الطالب على 4

 فهم المضمون.
 مرتفعة 1.2437 3.4080 326

 مرتفعة 1.3409 3.4018 326 شعور الطلبة بالملل.  3

1 
 .الحديثه افتقار المدرسة للوسائل التعليمية 

 متوسطة 1.2264 3.3804 326

 متوسطة 1.4469 3.3528 326 االختالط يقلل من دافعيتي في التعليم.  1

2 
 صعوبة بعض المواد الدراسية. 

 متوسطة 1.3280 3.3405 326
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2 
 العالمات في االمتحانات ال تناسب الجهد المبذول. 

 متوسطة 1.3611 3.3129 326

2 
 صعوبة الواجبات البيتية من قبل المعلمين. 

 متوسطة 1.3135 3.2730 326

5. 
 عدم وجود مختبرات مناسبة في المدرسة. 

 متوسطة 1.5771 3.2577 326

55 
 رفيهية في المدرسة.قلة األنشطة الت 

 متوسطة 1.4109 3.2147 326

51 
 كثرة المقررات المدرسية 

 متوسطة 1.3171 3.2086 326

54 
 كثرة استخدام العقاب من المعلمين. 

 متوسطة 1.5667 3.1687 326

53 
 االعمال البيتية تشغلني عن دراستي. 

 متوسطة 1.3643 3.1472 326

51 
 التطبيقي(( قليل.التركيز على الجانب العملي)) 

 متوسطة 1.3347 3.1472 326

51 
 المدرسة ال تهتم  بالطالب نفسيا.  

 متوسطة 1.4719 3.1350 326

52 
 طول سنوات الدراسة تقلل دافعيتي. 

 متوسطة 1.5006 3.1258 326

52 
 قلة المحفزات المدرسية للطلبة. 

 متوسطة 1.3394 3.0767 326

52 
 دمة.القوانين المدرسية المستخ 

 متوسطة 1.3417 3.0767 326

1. 
 بعد المسافة بين المدرسة والبيت.

 متوسطة 1.5074 3.0675 326

15 
 ترتيب الحصص العلمية في البرنامج المدرسي غير مناسب 

 متوسطة 1.3262 3.0644 326

11 
 أساليب التدريس ال يثير دافعيتي. 

 متوسطة 1.3298 3.0276 326

14 
 ما يُعلم في المدرسة والواقع. عدم وجود عالقة بين 

 متوسطة 1.2140 3.0031 326

13 
 استهزاء المعلم من الطلبة. 

 متوسطة 1.6191 2.9939 326

11 
 قلة وجود القدوة من المتعلمين في المجتمع. 

 متوسطة 1.4268 2.9356 326

11 
 عدم تشجيع المدرسة للطلبة. 

 متوسطة 1.3596 2.8865 326

12 
 غبات االسرة وطموح الطالب.التناقض بين ر 

 متوسطة 1.3664 2.8620 326

12 
 الصحبة لبعض الزمالء تقلل من دافعية التعليم. 

 متوسطة 1.4722 2.8282 326

12 
 اهمال االسرة لتعليم االناث. 

 متوسطة 1.6333 2.8160 326

4. 
 عدم التواصل بين األهل والمدرسة. 

 متوسطة 1.4121 2.7791 326

45 
 ع االسرة التعليم األكاديمي.ال تشج 

 متوسطة 1.4398 2.7699 326
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41 
 عدم تشجيع المدرسة للطلبة. 

 متوسطة 1.3948 2.7669 326

44 
 قيود االسرة لصداقات الطالب. 

 متوسطة 1.4402 2.6871 326

43 
 عدم المقدرة في منافسة الزمالء المتفوقين.  

 متوسطة 1.3520 2.6871 326

41 
 ادي المتدني  لألسرة.الوضع االقتص 

 متوسطة 1.3611 2.6503 326

41 
 نظرة المجتمع البدوي للتعليم نظرة سلبية. 

 منخفضة 1.5311 2.5706 326

42 
 رفض األسرة المسبق لاللتحاق بالجامعة. 

 منخفضة 1.5265 2.5215 326

42 
 وجود المحفزات المادية للعمل خارج نطاق التعليم. 

 فضةمنخ 1.3513 2.5092 326

42 
 تدني العالمات التي احصل عليها في االمتحانات. 

 منخفضة 1.3214 2.4939 326

3. 
 ال يوجد مكان مناسب للدراسة في البيت. 

 منخفضة 1.4137 2.4939 326

35 
 عدم المقدرة على تكوين صداقات في المدرسة. 

 منخفضة 1.3679 2.3712 326

داط ية الت لي  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر   ( أن أذ  أسباب تدن 16.4يتضل من الجدول)
( م بررا 3.53المدارس البدوية ط  طلسررين تم لرل ط )اذتمرا  األسرره بت لري  الرذ ور( بمتوسرر حسراب )

عررن درجررة مرت  ررة  وجرراءل طرر  المرتبررة ال انية)البيئررة الصرر ية غيررر مح ررنه لرر ( بدرجررة مرت  ررة أيضررا  
جاءل)عد  احتواء المناذج علت أسئلة وام لة متنوعة تساعد الرالب (  و 3.43وبمتوسر حساب  قدرا)

(  بدرجة مرت  ة ايضا  ط  حرين 3.42علت طه  المضمون.( ط  المرتبة ال ال ة بمتوسر حساب  قدرا)
)عد  المردره علت ت وين صداقال ط  المدرسة( حين بلغ المتوسرر الحسراب  األخيره جاء ط  المرتبة 

 م بره عن درجة منخ ضة.( 2.37لهذا الدرجة)
 

 .القسم الثاني: نتائج المقابلة الخاصة بالمعلمين
 اواًل:  ماهي أسباب تدني الدافعية التعلم عند الطلبة في مدرستك في هذه المرحلة؟

وجهل نفر الم لمين تم لل ط  )رول المنهاج ال لسرين   و مية الم لومال الهائل(  حين بلغ عدد 
.ومن بين أسباب تدن  الداط ية  وجاء ط  المرتبة ال انية من وجهة نفر الم لمين ( مبحو ا 8الت رارال )

)البيئة المدرسية ط  المدارس البدوية اليير مح نه, وطررذا للمختبرال والمراط  ال امة(  حين بلغ عدد 
من  األذل تجاا  ( مبحو ا .من بين أسباب تدن  الداط ية  وجاء ط  المرتبة ال ال ة )الالمباله6الت رارال )
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( مبحو ا  من بين أسباب 5الت لي   وعد  متاب ة األبناء داخل وخارج المدرسة(  حين بلغ عدد الت رارال )
تدن  الداط ية   ط  حين جاء ط  المرتبة الراب ة )قلة داط ية ب   الم لمين للت ل   وعد  ح نذ  للت ل  (  

ر جاءل بنسبة ت رارية أقل ونذ ر منها:)جهل األسره (  وذناا  أسباب أخر 3حين بلغ عدد الت رارال )
برغبال الرلبة  الختالر بين الجنسين ط  الصف الواحد  عد  وجود مرشد تربوي  التش يالل بداية 

ال ا  الدراس   جنس الم ل   الستخدا   الخارئ للت نولوجيا من قبل الرلبة(. ط  حال رلب من مرترح 
  للمرترح ال الج ؟عالج  ماذ  الخرور ال ريضة 

 التي تقترحها؟ العالجيةثانيًا: ماهي أهم األهداف  
( بوضع %82) ما نسبت ( من ااجابال  أي 8رابلة الم لمين بالنتائج التالية حين  ان) جاءل م

أذداف تخ  الرالب من ذذا  األذداف) تنمية  روح الدراسة عند الرالب  تشجيع الرالب  تو ي  
( بوضع %72) ما نسبت أي  الم لمين( من 7والمدرسة(  ط  حين  ان يجابة ) ال القة بين الرالب

أذداف عالجية تشمل البيئة  البدوية بش ل عا  والبيئة بوج  المدرسية خا  ) تروير المدارس 
سين ط  تخذياًل تربويا مناسبا  وضع أذداف خاصة لألذال  وذ  توعي  البدوية ماديًا  تخذيل المدر 

 ( تم لل باألذداف الت  تخ  السره .%52) ما نسبت (  5 (  اما يجابة )األسر البدوية

  

 ثالثًا: في حال طلب من مقترح عالجي ماهي الخطوط العريضة للمقترح العالجي؟ 

 نسبت  ( يجابال ما 8أي عشره ) الم لمينمن خالل يجابال الم لمين ا ناء المرابلة  انل اجماع 
والسره والمدرسة علت حد  السواء لن  ل منه  ي مل دور ايخر ط   ( ذ  مرترح يشمل  الرالب82%)

( أذداف أوًل للرالب ومن    األسره %72( من المرابالل أي بم دل ) 7  و انل يجابة )البيئال البدوية
 و الم ل  ومن    البيئة المدرسية .

 يات للمدرسة.لظاهرة؟ ضمن اإلمكاناإلجرائية في معالجة هذه ا ماهي خطواتكرابعًا: 
( أجراءال عملية وتتم ل ط  مرترح عالج  %82تبين من خالل يجابال الم لمين ط  المرابلة مانسبت  )

( يجابال بنموذج  7( بم دل )%72لتدن  الداط ية موجهة للرالب واألسره  ط  حين أجاب مانسبت  )
يرية تتم ل ط ) تحسين البيئة ي ون موجهًا للم ل   واجمع الم لمون بخن ترو  الوناره بخجراءال ترب

المدرسة  انشاء غرف المصادر  تحسين المواصالل  تهيئة اليرف الص ية ليتناسب مع المواقف 
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الت ليمية  ترو  الوناره ببرامج لمسل األمية ط  أوسار أولياء األمور  تشجيع أبناء البادية عن رري  طتل 
 لت لي  المهن (.طر  التوفيف  ت يين المرشدين التربويين  تشجيع ا
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 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 مناقشة النتائج 5.1
 توصيات الدراسة 1.1
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات 
 

 مناقشة النتائج 5.1
ال صل عرضًا  اماًل وم صاًل لمناقشة نتائج الدراسرة  وذلرا لإلجابرة عرن تسراىلل الدراسرة والتحرر  مرن 

 ياتها.صحة طرض
 

 الخاصة بالطلبة.مناقشة نتائج الدراسة  5.1
 

 . مناقشة نتائج الس ال األول:5.5.1
 ما عوامل تدني دافعية التعليم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في فلسطين؟

ال ليرا طر  ( أن أذ  عوامل تردن  داط يرة الت لري  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية 1.4يتضل من الجدول )
المرردارس البدويررة طرر  طلسرررين تم لررل طرر  )ال وامررل الترر  ت ررود للمنهرراج( م برررا عررن درجررة متوسرررة  
وجرراءل طرر  المرتبررة ال انيررة )ال وامررل المدرسررية( بدرجررة متوسرررة أيضررا  وجرراءل )ال وامررل الترر  ت ررود 

رجررة متوسرررة أيضررا  للم لرر ( طرر  المرتبررة ال ال ررة  وجرراءل طرر  المرتبررة الراب ررة )ال وامررل الشخصررية( بد
(  وجررراءل )ال وامرررل األسررررية( طررر  المرتبرررة الخامسرررة  بينمرررا جررراء طررر  2.85وبمتوسرررر حسررراب  قررردرا )

المرتبررة السادسررة واألخيررره )ال وامررل المجتم يررة( م برررا عررن درجررة متوسرررة أيضررا  أمررا علررت مسرررتور 
طلسررين طررد جراءل بدرجرة الدرجة ال لية ل وامرل تردن  داط يرة الت لري  لردر رلبرة المردارس البدويرة طر  

 متوسرة أيضا.
( التر  (shari & Betsy Garrison 2004وذذا يت   مع جاءل بر  دراسرة طرالن شريري وبتسر  )

بينررررررررل دور ال صررررررررول المدرسررررررررية اايجابيرررررررررة بشرررررررر ل جيررررررررد مرررررررررع الداط ية...ودراسررررررررة ذيومررررررررا وينرررررررررغ 
(Yinga,2008  Huamao& bالتر  بينرل  دور السرتراتيجيال الرت ل  طر  ي را ) ره الداط يرة. وات ررل



 83 

( الت  بينل أ ر ال راب المدرس  ط  تدن  الداط ية للرت ل  وات ررل أيضرا مرع 2212مع دراسة تدمري )
 ( الت  بينل الت دور األسره ط  الداط ية.(Horowwitzand&Mosher,1997 دراسة

بالم لومرال   وذذا قد ي ود حسب راي الباحن الت أن المنهاج ال لسرين  المرب  ط  المدارس  غنر 
والمهرررارال  والم رررارف التررر  تحتررراج الرررت مختبررررال )الحاسررروب  وال لرررو ( وذرررذا غيرررر متررروطر طررر  تلرررا 
المرردارس ممررا يج لهررا سررببًا رئيسرريًا طرر  ترردن  الداط يررة  بالنسرربة الرر  عوامررل ت ررود للم لرر  طرر  ذررذا مررا 

دمون ال ررراب ينربرر  علررت ذررذا المرردارس ينربرر  علررت سررائر مرردارس الررورن  طررب   الم لمررين يسررتخ
السررلب  والترروبيخ والسررباب  وعررد  اترررانه  لألسرراليب التربويررة الصررحيحة ممررا يج ررل الرالررب غيررر مربررل 

 علت المدرسة  ال لمية متدن  تجاا ذذا المواد الت ليمية. 
اما ال وامل األسرية طه  حرًا سبب ط  تدن  الداط ية بسبب ضيور األذل وباألخ  علت اانان    

 مال الت لي   وتسريب األبناء طر  مسراعده األذرل باألعمرال النراعيرة  وجهرل   يرر مرن ومن هن من ا 
األسرررر بريمرررة الت لررري  وغيرذرررا مرررن ال وامرررل األسررررية األخررررر يج لهرررا سررربب طررر  تررردن  الداط يرررة عامرررل 

 للتسرب المدرس . 
 

 الس ال الثاني:مناقشة نتائج  1.5.1
عوامـل تـدني دافعيـة فـي متوسـطات  (α) ≤0.05ى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتو 

الجـنس، تعزى لمتغيرات )التعليم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في فلسطين 
 (؟والصف، والمحافظة، ونوعية البناء، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم

 ل  مناقشة نتائج طحصها:( وطيما ي1-7وانب   عن ذذا السىال ال رضيال الص رية )
 مناقشة نتائج الفرضية األولى:. 1.2.1.5

فـي متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة  (α) ≤0.05توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى  ال
 تعزى لمتغير الجنس. لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في فلسطين التعليم

طرر  متوسرررال  (α) ≤0.05ود طرررو  ذال دللررة يحصررائية عنررد المسررتور ( وجرر2.4)يتبررين مررن الجرردول 
ت رنر  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين عوامل تردن  داط يرة الت لري 

  حين  انل ال رو  علت الدرجة ال لية و رذلا علرت ال وامرل التر  ت رود لمتيير الجنس ولصالل الذ ور
المجتم يرررة  والم لررر   والمنهررراج(  طررر  حرررين تبرررين انررر  ل توجرررد طررررو  علرررت ال وامرررل )للشرررخ  ن سررر   و 
 )المدرسية واألسرية(.
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( الترر  بينررل ارت رراع داط يررة الررت ل  اانرران. ودراسررة 2211وذررذا يت رر  مررع جرراءل برر  دراسررة اسررماعيل )
ترائج دراسرة دي رن ( الت  بينل ان اانان أ  ر داط ية من الذ ور  طر  حرين اختل رل مرع ن1886غرايبة )
(( الت  بينل ان الذ ور اعلت داط ية وبينمرا بينرل Davis&Winsler&Middleton,2006ومولتر )

 ( أن الجنس ليس ل  عالقة بداط ية الت ل  2211(  والجم ان )2211دراسة النوري )
الل الذ ور ويرر الباحن ان السبب ي ود الت ويرر الباحن ان الجنس يل ب دورًا ط  تدن  الداط ية  لص

ألن المجتمررع يسررمل للررذ ور ببنرراء عالقررال اجتماعيررة  والمشررار ة طرر  ال القررال الجتماعيررة مررن أطررراح 
وغيرذرررا وبرررالخروج لل رررب أو الريرررا  بررررحالل خارجيرررة. ع رررس اانررران التررر  ل تجرررد متن سرررًا لهرررن ال طررر  

 المدرسة.
نحررن ن لرر  ان الفررروف القتصررادية أن مجررال ال مررل م توحررًا أمررا  للشررباب  وقلررة الوفررائف للخررريجين  و 

ص بة وأن الشاب يتحمرل المسرىولية طر  سرن مب رر بسربب الرنواج المب رر ج لرل منر  مربرل علرت ال مرل 
 المهن   متدن  الداط ية للت ل  األ اديم  وبالتال  التسرب من المدرسة. 

نينهرا  التر  تشر ل عائررًا وما نضي   أن الرلبة ط  سن المراذرة منه  ما ي ون متمردًا علت المدرسة وقوا
 عن تلبية حاجات  ورغبات .

واخيرًا ما نضي   أن الترور الت نولوج   وخاصة شب ة األنترنرل  ج لرل ذرذا الر رل احيانًامن تحرًا علرت 
ال ال   وجود التل ان ط  ايونة األخيره  تل ب دورًا ط  تدن  الداط ية ألن  يجد طيها المهرب من الدراسة  

ايت   يمن ن من استخدا  شرب ة النترنرل وخاصرة لمواقرع الدردشرة. ودليرل علرت ذلرا أن ب  س اانان 
 أي طتاه بدوية تمنع من عمل حساب علت موقع التواصل الجتماع  أيا  ان بااس  الصريل.

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:. 2.2.1.5
سـطات عوامـل تـدني دافعيـة فـي متو  (α) ≤0.05توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى  ال

 تعزى لمتغير الصف. لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في فلسطين التعليم
طرر  متوسرررال  (α) ≤0.05يتضررل مررن الجرردول السرراب  وجررود طرررو  ذال دللررة يحصررائية عنررد المسررتور 

تب رررا  المرردارس البدويرررة طرر  طلسرررينلرردر رلبرررة المرحلررة األساسررية ال ليرررا طرر   عوامررل ترردن  داط يرررة الت لرري 
  حيررن  انررل ال رررو  علررت الدرجررة ال ليررة وبرراق  ال وامررل األخرررر باسررت ناء )ال وامررل الترر  لمتييررر الصررف

ت ررود للمنهرراج(  حيررن  انررل ال رررو  بررين رلبررة الصررف )السررادس( وبررين رلبررة الصرر وف )السررابع وال ررامن 
ل علررت )ال وامررل المدرسررية( بررين رلبررة الصررف والتاسررع وال اشررر( لصررالل رلبررة الصررف )السررادس(  و انرر

)السررادس( وبررين رلبررة الص وف)السررابع وال اشررر( لصررالل رلبررة الصف)السررادس(  و انررل علررت )ال وامررل 
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األسرررررية( بررررين رلبررررة الصررررف )السررررادس( وبررررين رلبررررة الصرررر وف)ال امن والتاسررررع وال اشررررر( لصررررالل رلبررررة 
بررررين رلبررررة الصررررف )السررررادس( وبررررين رلبررررة  الصف)السررررادس(   مررررا و انررررل علررررت )ال وامررررل المجتم يررررة(

الصف)السررابع( لصررالل رلبررة الصف)السررادس(  وبررين رلبررة الصررف )السررابع( وبررين رلبررة الصررف)ال امن( 
لصالل رلبة الصف)ال امن(  و انل علت )ال وامل الت  ت رود للم لر ( برين رلبرة الصرف )السرادس( وبرين 

 رلبة الص وف)ال اشر( لصالل رلبة الصف)السادس(.
 
( الت  بينل  ان الداط ية الت ل  نمو مع ال مر الرنمن 1886وذذا يت   مع  جاءل ب  دراسة  غرايبة  

( ان الصررررف السررررادس اقررررل داط يررررة .ودراسررررة )قرررررام   12014016للدراسرررراتها الترررر  تناولررررل ال مررررر )
( الت  بينل ان رلبة الصف ال اشر اعلت داط ية من الصف السرابع أي ان  لمرا قرل الصرف 2223 

  التررر  (Cavas,Piner,2011)دراسرررة  طررر  المرحلرررة األساسرررية ال ليرررا انخ ضرررل الداط يرررة  وتت ررر  مرررع
بينل ان رلبة الصف السابع اعلت داط ية مرارنة مع نفرائه  رلبة الصف السادس وان رلبة الصف 
ل ال امن ا  ر داط ية من نفرائه  رلبة الصف السابع  ونستنتج من ذلا ان رلبة الصف السادس  أق

 داط ية للت ل  وذذا يت   مع  ذذا الدراسة .  
ويرجع الباحن  ذلا ألسباب منها أن الصف السادس ذو مرحلة انتراليرة ت ليميرة مرن األساسرية الردنيا 
الرت مرحلرة األساسرية ال ليرا  وان المنهراج ال لسررين  طر  ذرذا الصرف يحتروي علرت   يرر مرن الم رراذي  

ال ال رليررة للرالررب طرر  ذررذا السررن. وأن رلبررة الصررف السررادس طرر  والحرررائ  ال لميررة الترر  ت ررو  الررردر 
المدارس البدوية ذ  من بيئال طريره ت ليمية وأن أ  ر المدارس البدوية ينرصها أدن  مترلبرال الت لري  
من مختبرال سواء  انل للحاسوب او ال لو   وان   يرا من المرررال الدراسية تحتاج المختبرال و ما 

المدارس ينرصها التيرار ال هربرائ   ط ر  ذرذا الصرف مرانال الرالرب ر رال ل يرىمن ال  أسل نا طان ذذا
ذا قررردمل لررر  الم لومرررال بشررر ل مجررررد طهرررذا يرررىدي الرررت قلرررة اذتمامررر  بهرررا وبالترررال  تررررل  بالمحسررروس وا 
 داط يت   وي رف بالنفرية الم رطية الجتماعية ان الخبره المردمة طو  الراقرة ال رليرة ترىدي الرت تردن 

 الداط ية.
ويم ن ان نضيف الت ما سب  رول اليو  الدراس  والم ون ط  المدرسة مده ستة ساعال ط  اغلرب 
األيررا   والخضرروع للررروانين واألنفمررة المدرسررية الترر  تربرر  مررن جررل الم لمررين بصرروره صررارمة  ج لررل 

الرالرب طر  البيئرة من المدرسة غير م يره للداط ية أو مراعية لردرات  ومواذب   أي ع رس ربي تر  لن 
البدويررة يررخت  مررن بيئررة م توحررة حررره حيررن يل ررب ويمرررح ب ررل حريررة دون قرروانين  ب  ررس المدرسررة الترر  
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تلنم  بمساحة م ينة  ذال نوع واحد من األل اب الت  ل تتواط  مع رغبات  ونسرتدل علرت ذلرا خرروج 
  الر    الندطاع والسبا  . الرلبة ط  ذذا المرحلة عند انتهاء الدوا  بحالة من  التناح   ال رح

والر رررل طررر  ذرررذا الصرررف والمرحلرررة ال مريرررة ي تمرررد طررر  ينجرررانا المدرسررر  ورغبتررر  للرررت ل  علرررت الررردواطع 
الخارجية المتم لة ط  الت نين ا ان ماديا اول فيرا و  يررا مرن ال نراء الرذي ي رون م ررودا مرن قبرل الذرل 

يررل طرر  المدرسررة أيضررا لرلررة خبرررال ب رر  بسرربب جهلهرر  لمراعرراه خصررائ  الر ررل الن سررية وي ررون قل
الم لمررين طرر  ذررذا المرحلررة بخصررائ  الرلبررة  لن الداط يرررة  مررا ي رررف طرر  الدراسررال التربويررة ذررر  

 عادال نمائية أي تنمو وتترور مع ترور المرحلة ال مرية.
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:. 3.2.1.5
فـي متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة  (α) ≤0.05توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى  ال

 تعزى لمتغير المحافظة. لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في فلسطين التعليم
طرر  متوسرررال  (α) ≤0.05يتضررل مررن الجرردول السرراب  وجررود طرررو  ذال دللررة يحصررائية عنررد المسررتور 

تب رررا  األساسررية ال ليرررا طرر  المرردارس البدويرررة طرر  طلسرررينلرردر رلبرررة المرحلررة  عوامررل ترردن  داط يرررة الت لرري 
  حين  انل ال ررو  علرت الدرجرة ال ليرة وبراق  ال وامرل األخررر باسرت ناء )ال وامرل التر  لمتيير المحاطفة

ت ود للمنهاج(  حين  انل ال رو  علت )الدرجة ال لية وال وامل المدرسية وال وامل األسرية وال وامل الت  
)الخليل( وبين رلبة محاطفة )بيل لحر  وأريحرا وضرواح  الرردس( لصرالل  محاطفةبين رلبة  ت ود للم ل (

رلبة محاطفة )بيل لح  وأريحا وضرواح  الرردس(  و انرل علرت )ال وامرل الشخصرية( برين رلبرة محاطفرة 
)الخليل وبيل لح ( وبين رلبة محاطفة )أريحا وضواح  الردس( لصرالل رلبرة محاطفرة )أريحرا وضرواح  

رردس(  و انررل علرت )ال وامررل المجتم يرة( بررين رلبررة محاطفرة )الخليررل( وبرين رلبررة محاطفرة )بيررل لحرر ( ال
 لصالل رلبة محاطفة )بيل لح (.

عالقرة  التر  بينرل. (Damiya Whitaker& Camelia,2011 Graham)وذرذا يت ر  مرع جراءل بر  
ييجابرررر  بترررردن  الداط يررررة   بررررين ترررردن  الداط يررررة والحرررر   وان  ررررال مررررن طرررررر الحرررر  وضرررر ف األسررررره عالقررررة

(( التررر  بينرررل اخرررتالف طررر  داط يرررة اانجررران برررين الرلبرررة (Horowwitzand&Mosher,1997ودراسرررة)
المهاجرين من ي يوبيا والرلبة ااسرائيليين المولودين ط  اسررائيل  ونسرتدل مرن ذرذا اخرتالف داط يرة الرت ل  

 باختالف الم ان الذي ي يش طي  الشخ .
 

ب راي الباحررن الت....عرردا أسررباب منهررا  ان التجم ررال البدويررة طرر  تلررا المحاطفررال وذررذا قررد ي ررود حسرر
تجم ررال دخيلررة أي مررن غيررر السرر ان األصررليين طرر  ذررذا المنررار  والسرربب ي ررود لتهجيرررذ  مررن أراضرريه  

مررن قبرل قروال الحررتالل لرذلا لجرخوا  الررت  تلرا المحاطفرال  ومررا تمتران ذرذا التجم ررال  48الصرلية عرا  
محاطفة علت ال ادال والتراليد لذلا ت ر  علت األبناء نوع خرا  مرن الصرداقال ومرع أبنراء الرررر بانها 

والمدن المجاوره له   لهذا السبب يج ل من األبناء متمر نين حول ذواته  قليلوا الخبره غير واعين بخذمية 
ط يرة طر  تلرا المحاطفرال قلرة الت ل  وبالتال  يىدي الت تدن  الداط ية  ويم ن يضاطة سبب اخر لتدن  الدا

النمرراذج الحيررة مررن أبنرراء الباديررة  مررن سرر ان المحاطفررال الشررمالية مرارنررة  مررع أبنرراء جلرردته   طرر  محاطفررة 
الخليل و أن المدارس البدويرة طر  محاطفرال بيرل لحر   وضرواح  الرردس وأريحرا ت راد تخلرو مرن الم لمرين 
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ط يرة ألن  ابرن المنرررة ذرو خبيرر بخذلر  لرو  ران ذنراا  من أبناء تلا التجم ال ذذا أمر ذا  ط  تردن  الدا
م لمرررين  ي لررر  الحاجرررال وبالترررال  ي رررون األقررردر علرررت ي ررراره الداط يرررة  وحرررل المشررر الل  و قرررد ي رررود تررردن  
الداط ية ط  محاطفت  )بيل لح  وضواح  الردس  واريحا( لسبب ل د  استررار المضارب البدوية ط  تلرا 

  وأنه  دائمو التنرل من منررة ألخرر  أي بم دل   الن تنرالل سنويا وذذا المحاطفال ط  منررة م ينة
يجبر الرلبة  علت النترال من مدرسة الت أخرر وبالتال  يييرر علير  أسراليب التردريس   او يب رد الرالرب 

 وج  .عن والدية ويبرت من احدذ   او يبرت مع اخوت  وذذا  يج ل  ب يدا  عن رقابة ااباء وب يدا عن الت
ما ي رف ان أبناء تلا المحاطفال )بيل لح   وضواح  الردس  واريحا( بنفرته  الت الت لي  نفره مادية  

خالصرررة  وبسررربب الفرررروف الم يشرررية الصررر بة للتجم رررال البدويرررة يضررررر األب ل رررد  متاب رررة ابنررر  وعنرررد 
دا علرت ارضرع الواقرع وصولة لسن النضج يرو  بتسريب  من المدرسة ومساعدت  طر  ال مرل وذرذا مرن نشراذ

 أن الشبيبة البدوية ط  تلا التجم ال ي ملوا ط  المنارع ط  األغوار واو مساعدا األذل بتربية األغنا .
لن تربيررة األغنررا  طرر  المحاطفررال الشررمالية أ  ررر جرردور اقتصررادية مرارنررة مررع محاطفررة الخليررل  وبالتررال   

ون مرصررروره لمسرررتور م رررين  مرررا ي ررررف طررر  ب ررر  يرررىدي تررردن  داط يرررة الرالرررب ألن الرىيرررة الت لميرررة ت ررر
التجم ررال وذررو محررو األميررة طرررر  ومررا يم ررن يضرراطت  ان ب رر  ايبرراء ي ونررون أ  ررر اسررت مار بخعمرراله  
والت اخر بما يمل   من عدد من المواش  من األغنا  واابل أ  ر من ت اخرا بابن  لو  ان مت لمًا أو م ر رًا 

 أو ي ون ط  م ان مرمو .
 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:. 4.2.1.5
فـي متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة  (α) ≤0.05توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى  ال

تعـزى لمتغيـر نوعيـة  لـدى طلبـة المـدارس األساسـية العليـا فـي المـدارس البدويـة فـي فلسـطين التعليم
 البناء.

طرر  متوسرررال  (α) ≤0.05صررائية عنررد المسررتور ( وجررود طرررو  ذال دللررة يح8.4)يتبررين مررن الجرردول 
ت رنر  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين عوامل تردن  داط يرة الت لري 

  حيررن  انرررل (خيمررة/ ررروب/ نين رررولمتييررر نوعيررة البنررراء ولصررالل الرلبررة الرررذين نوعيررة بنرراء منرررانله  )
ل وامررل الترر  ت ررود لل وامررل )المدرسررية واألسرررية والشخصررية  ال رررو  علررت الدرجررة ال ليررة و ررذلا علررت ا

 والمجتم ية(  ط  حين تبين ان  ل توجد طرو  علت ال وامل الت  ت ود)للم ل   والمنهاج(.
 ل  يجد الباحن دراسال تناولل ذذا الموضوع أي نوع البناء   متيير مسترل يى ر علت داط ية الت ل .
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لبيرول المبنيرة مرن النين رو والرروب ل يوجرد طيهرا ادنرت حرد مرن ايمران طيرر الباحن أن السبب ي ود ا
الن س    طهذا البيول ينرصها ااناره الجيده والتدطئة طر  طصرل الشرتاء والتبريرد طر  الصريف وأن  تيرر 
من ذذا البيول  تير  ط  طصل الشتاء   شرديده الحرراره  طر  طصرل الصريف   غيرر م يرف وينرصرها  

احة   طهذا سبب بحد عين  مرن أسرباب تردن  الداط يرة  وذنراا سربب ل يم رن اغ الر  وسائل األمن والر 
أن  ذررذا البيررول ت ررون ضرريرة وأن  ال ررائالل البدويررة ذرر  عررائالل  بيررره وممتررده أي ل يوجررد م رران 
مخص  للرالب حتت يذا ر دروس    ومايم ن ان نضي    يلت األمن الن س  ان ذذا الخي  المبنيرة 

والنين ررررو ت ررررون مهرررردده بالهررررد  والتخريررررب مررررن قبررررل قرررروال الحررررتالل وذررررو مررررا يحصررررل مررررن  الصرررر يل 
بالتجم ال البدوية ط  منار  األغوار الشمالية  شماًل و جنوبًا ط  مساطر يررا  حيرن يت رر  ابنراء 
الباديررة  للتهديررد والترويررع  حتررت أن المرردارس طرر  تلرررا التجم ررال ت رضررل ل مليررة الهررد  طرر  مدرسرررة 

 ب شر  الخليل .ادقيرة جنو 
ويم رن نلخرر  مررا سررب  )ان البيرل المبنرر  مررن النين ررو والررروب بهرذا الرررران ليرروطر أدنرر  المترلبررال 

 األساسية من امن ن س  او امن صح  للرالب وي تبر سبب من أسباب تدن  الداط ية للرالب(
 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:. 5.2.1.5
فـي متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة  (α) ≤0.05د المسـتوى توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـ ال

تعـزى لمتغيـر مسـتوى  لدى طلبة المرحلـة األساسـية العليـا فـي المـدارس البدويـة فـي فلسـطين التعليم
 تعليم األب.

طرررر   (α) ≤0.05يتضررررل مررررن الجرررردول السرررراب  انرررر  ل توجررررد طرررررو  ذال دللررررة يحصررررائية عنررررد المسررررتور 
 لدر رلبة المرحلة األساسية ال ليا ط  المدارس البدوية طر  طلسررين الت لي  عوامل تدن  داط يةمتوسرال 

علت الدرجة ال لية و ذلا علت ال وامل )الشخصية  والمجتم ية  وال وامل  تب ا لمتيير مستور ت لي  األب
ذين الترر  ت ررود للم لرر   والمنهرراج(  حيررن تبررين أن ال رررو   انررل علررت )ال وامررل المدرسررية( بررين الرلبررة الرر

طمررا دون و ررانوي( وبررين الرلبررة الررذين مسررتور ت لرري  أبررائه  )دبلررو  طرراعل (  أساسرر مسررتور ت لرري  أبررائه  )
طما دون و انوي(  و انرل علرت )ال وامرل األسررية(  أساس لصالل رلبة الرلبة الذين مستور ت لي  أبائه  )

الررذين مسررتور ت لرري  آبررائه  )دبلررو  طمررا دون( وبررين الرلبررة  أساسرر بررين الرلبررة الررذين مسررتور ت لرري  آبررائه  )
طمررا دون(  وذلررا  مررا ذررو واضررل طرر  الجرردول  أساسرر طرراعل ( لصررالل الرلبررة الررذين مسررتور ت لرري  آبررائه  )

 الساب .
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(( الترر  بينررل وجررود Davis,2006& Winsler& Middletonوذرذا يت رر  مررع جرراءل برر  دراسررة )
ونسرتنتج مرن ذلرا ان ايبراء اقرل ت لميرًا ي رون عالقة ارتبارية برين داط يرة الرت ل  ومسرتور ت لر  األب  

( ودراسررة الم ايرررة 2211الربيررع ) ابنرراىذ  علررت األغلررب مترردنو الداط يررة. طرر  حررين أن  ررل مررن دراسررة
 (. ل يوجد عالقة ارتبارية بين الداط ية ومستور ت ل  األب.2227)

يل الت ليمرر  يج ررل منرر  وذررذا قررد ي ررود حسررب رأي الباحررن الررت ان األب غيررر المررت ل  أي قلرررل التحصرر
اب ل يش ل نموذج ألبنائ  ط  الرت ل  وغيرر مهرت  برالت ل  لن الفرروف القتصرادية الصر بة  وشريف 
ال يش ج لل من  يييب لمدا أرول ط  ال مل ربما ل ده أسابيع مت دده سواء ال مل داخل يسررائيل او 

ألبنراء ال انر  يجهرل أسراليب ا راره داط يرة برعاية األغنا   و  يررا مرن اابراء وان  ران راغبرا طر  ت لري  ا
األبناء للت ل   و ذىلء  ايباء علت األغلب غير متاب ين لألبنراء طر  المردارس والسرىال عرن مسرتواذ  
التحصيل  و ال اديم    بل يت در  األمر الت ب   ااباء بتسريب األبناء حتت ي ون ل  عونا طر  

ال مرل طر  مجرال  اخرر لتروطير لرمرة ال ريش   وذرو ب  رس الب  ال مل و النراعة و تربية المواش  او
المت ل  الذي ي ون نموذجا حيا لألبنراء وبسربب السرتررار الروفي   لهرىلء اابراء يج رل مرنه  متراب ين 
لألبناء دائ  السىال عنه  وعن نتائجه  مرل ا علت حاجاته  الن سية واأل اديمية مما يج لر  بحرد ذاتر  

   اما الب غير المت ل  وبسربب الفرروف المحيررة بر  ج لرل منر  ابرا غيرر متاب را او مح نا للداط ية 
مراقبا لألبناء مما ج ل من  م يرا لت ل  األبناء عامل من عوامل تردن  داط يرة األبنراء ولرو  ران بشر ل 

 نسب  .
  

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة:. 6.2.1.5
فـي متوسـطات عوامـل تـدني دافعيـة  (α) ≤0.05توى توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـ ال

لــدى طلبــة المــدارس مــن منظــور طلبــة المرحلــة األساســية العليــا فــي المــدارس البدويــة فــي  التعلــيم
 تعزى لمتغير مستوى تعليم األم. فلسطين

طر  متوسررال  (α) ≤0.05( وجود طررو  ذال دللرة يحصرائية عنرد المسرتور 13.4)يتبين من الجدول 
ت رنر  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  المردارس البدويرة طر  طلسررين دن  داط يرة الت لري عوامل تر

  حيرن  انرل (طمرا دون أساسر لمتيير مستور ت لري  األ  ولصرالل الرلبرة الرذين مسرتور ت لري  أمهراته  )
ل التر  ت رود ال ررو  علرت الدرجرة ال ليرة و رذلا علرت ال وامرل )األسررية والشخصرية  والمجتم يرة وال وامر

 للمنهاج(  ط  حين تبين ان  ل توجد طرو  علت ال وامل الت  ت ود)للم ل   وال وامل المدرسية(.
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(( الترر  بينررل وجررود Davis,2006& Winsler& Middletonوذرذا يت رر  مررع جرراءل برر  دراسررة )
قرل ت لميرًا ي رون عالقة ارتبارية بين داط ية الت ل  ومستور ت ل  األب  ونستنتج من ذلا ان ايبراء ال

( ودراسرررة 2211الربيررع ) ابنرراىذ  علررت األغلررب متررردن  الداط يررة. طرر  حرررين بررن  ررل مررن دراسرررة دراسررة
 (. ل يوجد عالقة ارتبارية بين الداط ية ومستور ت ل  األب.2227الم ايرة )

ألحرر أن األ  غيرررر المت لمرررة ل تسرررتريع مسررراعده أبنائهرررا طررر  الت لررري   لن األ  غيرررر المت لمرررة او برررا
األميررة فرراذره منتشررره طرر  األوسررار البدويررة  وذرر  غيررر ملمررة باألساسرريال المرلوبررة طرر  ت لرري  األبنرراء 

 )طاقد الش ء ل ي ري (  جاذلة أساليب التشجيع والحن علت الدراسة.
ونضررريف سرررببا آخرررر وذرررو أن األ  البدويرررة متدنيرررة الت لررري  بسررربب شررريف الحيررراه  وصررر وبتها  وقسررروه 

دية  حيررن وضرر ل علررت سررل  أولوياتهررا ترروطير لرمررة ال رريش  أذرر  مررن ت لرري  األبنرراء  الفررروف القتصررا
وحسرررب م رطتررر  لربي رررة الحيررراه الشررراقة  والعمرررال اليوميرررة التررر  تررررو  بهرررا األ   واألعمرررال النراعيرررة  
ورعايتها لألبناء  طه  تستيل األولد من الذ ور  طر  المرحلرة البتدائيرة  والبنرال مرن أجرل مسراعدتها 
طررر  أداره البيرررل  اذررر  مرررن الدراسرررة   لن ربي رررة المجتمرررع البررردوي مجتمرررع ذ ررروري يرررخنف الرررذ ور مرررن 
العمال البيتية م ل)حلب األغنا   وتصنيع األلبران....(  لهرذا األسرباب وغيرذرا ج لرل  األ   متدنيرة 

 الت لي   سببًا من أسباب تدن  الداط ية عند الرلبة.

 األسئلة المفتوحة
مس: ما أسباب تدني دافعية التعليم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الس ال الخا

 البدوية في فلسطين؟
( أن أذررر  أسرررباب تررردن  داط يرررة الت لررري  لررردر رلبرررة 16.4تفهرررر المناقشرررة النترررائج الررروارده طررر  الجررردول )  

لمنرراذج حيررن بلررغ عررردد المرحلررة األساسررية ال ليررا طرر  المرردارس البدويررة طرر  طلسررررين تم لررل طرر  صرر وبة ا
( مرررن برررين أسرررباب تررردن  الداط يرررة  وجررراء طررر  المرتبرررة ال انيرررة %12.5( مبحو رررا مرررا نسررربت  )57الت ررررارال )

( من بين أسباب تردن  الداط يرة  %8.5( مبحو ا ما نسبت  )46األعمال البيتية  حين بلغ عدد الت رارال )
( مبحو را مرا نسربت  44حيرن بلرغ عردد الت ررارال ) وجاء ط  المرتبة ال ال ة عرد  وجرود  هربراء طر  المنرانل 

( من بين أسباب تدن  الداط ية   ط  حين جاء ط  المرتبة األخيره المدارس المختلرة  والستهناء 8.1%)
 ( من بين أسباب تدن  الداط ية.%2.8( مبحون ما نسبت  )5بردرال الرالب(  حين بلغ عدد الت رارال )
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لل ذذا الموضوع  ويرجع الباحن ألسباب منها أن ص وبة المنهاج ذو ل  يجد الباحن دراسال تناو 
ال امل األول ط  تدن  الداط ية واأل  ر ت رارا  طالمنهاج ال لسرين  غنير بالم لومال والم اذي  الت  ط  
  ير من األحيان يص ب علت الرالب طهمها  ومنها مناذج ال لو  والت نولوجيا تحتاج الت المختبرال 

غير متوطر ط  المدارس البدوية الت  ترع ط  منار  ينرصها التيار ال هربائ   وارر أيضا أن وذذا 
المنهاج ال لسرين  وبما طي  من نخ  من الم لومة ي و  الردرال ال رلية للرالب  وما ي رف أن  اذا طاقل 

 الم اذي  والم لومال قدرال الرالب طان  حتمًا يىدي لتدن  الداط ية عند الرلبة
أما بالنسبة لألعمال البيتية طه  م ي  حرير  للت لي   طان   يرا من األبناء ب د انهاء اليو  الدراس  يجد 

ن س  ط  عمل  ان  حين ل يتسنت ل  متاب ة دروس   وحل واجبات  المدرسية  طم ال اانان ترو  
أجل ذذا األعمال   ذلا بمساعده األمهال بجل اعمال البيل  وأحيانا تتييب البنل عن المدرسة من 

 الذ ور 
اما  بالنسبة ل د  وجود تيار  هربائ  طنحن ن رف أن ذذا التجم ال وذ  الجنء األغلب من مجتمع   

الدراسة ينرصها التيار ال هربائ  أي ان الرالب ب د ساعال المساء يجد ن س  مجبرًا علت انهاء دراست  
 قبل ان يحل علي  الفال  

  
 الس ال السادس: 

ما مقترحات عالج تدني دافعية التعليم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس البدوية في 
 فلسطين؟

( أن أذ  مرترحال عالج تدن  داط يرة الت لري  لردر رلبرة 17.4تفهر المناقشة النتائج الوارده ط  الجدول )
  )طصرل مرردارس الرذ ور عرن مرردارس المرحلرة األساسرية ال ليرا طرر  المردارس البدويرة طر  طلسرررين تم لرل طر

( مرن برين أذر  مرترحرال عرالج تردن  %11.3( مبحو را مرا نسربت  )48اانان(  حين بلغ عدد الت ررارال )
( مبحو را مرا 44الداط ية  وجاء ط  المرتبة ال انية )توطير بيئة مدرسية مناسبة(  حين بلغ عردد الت ررارال )

الداط ية  وجاء ط  المرتبة ال ال ة المرترحرال)توطير غررف ( من بين مرترحال عالج تدن  %12.4نسبت  )
الت رررارال   صرر ية  و احترررا  الم لمررين والمرردير)للرالب( والبت رراد عررن ال نررف وال ررراب(  حيررن بلررغ عرردد

( من بين مرترحال عالج تدن  الداط ية  ط  حين جاء ط  المرتبة األخيره %8.5( مبحو ا ما نسبت  )36)
طررر   ي يرررة نيررراده نسررربة الت لررري  والداط يرررة عنرررد غالبيرررة الرلبرررة(  حيرررن بلرررغ عررردد  )تررروطير  رررادر متخصررر 

 ( من بين مرترحال عالج تدن  الداط ية.%2.2الت رارال )مبحو ا واحدا طرر( ما نسبت  )
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ل  ي  ر الباحن علت دراسال بحن ط  ذذا الموضوع  طحسب رأي الرلبة يجب طصل الذ ور عن اانان 
 حسس من موضوع الختالر وخاصة أن الرلبة  لن  ال الجنسين يت

بالنسررربة لتررردن  الداط يرررة تحسرررين البيئرررة المدرسرررة طالمررردارس بهرررذا التجم رررال ت تررررر يلرررت السررراحال المناسررربة 
 وينرصها المختبرال. 

 
 مناقشة نتائج الس ال السابع:

ارس البدويــة فــي مــا أهــم أســباب تــدني دافعيــة التعلــيم لــدى طلبــة المرحلــة األساســية العليــا فــي المــد
 فلسطين؟

( أن أذر  أسرباب تردن  داط يرة الت لري  لردر رلبرة المرحلرة األساسرية ال ليرا طر  18.4يتضل من الجردول )
( م بررا 3.53المدارس البدوية ط  طلسررين تم لرل طر  )اذتمرا  األسرره بت لري  الرذ ور( بمتوسرر حسراب  )

صررر ية غيرررر مح رررنه( بدرجرررة مرت  رررة أيضرررا  عرررن درجرررة مرت  رررة  وجررراءل طررر  المرتبرررة ال انيرررة )البيئرررة ال
)عد  احتواء المناذج علت أسئلة وام لة متنوعة تساعد الرالرب  وجاءل(  3.43وبمتوسر حساب  قدرا )

(  بدرجرة مرت  رة ايضرا  طر  3.42علت طه  المضمون.( وجاء ط  المرتبة ال ال ة بمتوسر حساب  قدرا )
لرررت ت رروين صررداقال طرر  المدرسرررة( حيررن بلررغ المتوسرررر حررين جرراء طرر  المرتبرررة الخيررره )عررد  المررردره ع

 ( م بره عن درجة منخ ضة.2.37الحساب  لهذا الدرجة )
األسرره بت لري   أن اذتمرا ل  يجد الباحن ط  الدراسال السابرة الت  تناولل ذذا الموضوع  ويرر الباحرن 
الرررت  بالنتررررالا للبنرررل الرررذ ور يج رررل مرررن البنرررال طررر  المرحلرررة األساسرررية ال ليرررا  لن األذرررل لرررن يسرررمحو 

 مدارس  انوية ط  قرر المجاوره  أو الدراسة ط  المدارس المختلرة ط  ن س التجمع  
وبالنسررربة الرررت البيئرررة الصررر ية طررر  ذرررذا المررردارس طهررر  غيرررر مح رررنه للت لررري  لن اليررررف الصررر ية ينرصرررها 

وطر طيهررا لترردريس  ول يتررااضرراءه  و  يررر مررن ذررذا المرردارس م ررروده بررالنين و ممررا يج لهررا غيررر مناسرربة ل
األساسرية للت لري  بسربب منرع  ت تررر للمترلبرالأن ذرذا المردارس  ما سرب ساحال خارجية  ويضاف الت 

 مبان  جيده. الحتالل يقامة
 الت ل   والسربببالنسبة للمنهاج حين ات    ال من الم لمين والرلبة أن المنهاج يرف عائ  اما  داط ية 

ل   الم لومات  الم  ف  ول يناسب مع بيئة المدارس البدوية الت  ترع طر  منرار  نخ  الماده ال لمية  وا
 نائية ت ترر لل هرباء والمختبرال الحاسوب مختبرال ال لو .
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حرررين يررررر الرلبرررة أن عرررد  المرررردره علرررت ت ررروين صررردقال يررررف عائررررًا للداط يرررة  بوجهرررة نفرررري صرررحيل 
علرررت ير الجتمررراع  والشرررخ  المن رررنل المنرررروي عنلرررة عرررن المحررر ل يم رررنطاانسررران  رررائن اجتمررراع  

شخص  متروقع علت ذات   طبسبب عد  المردره علت ت وين الصداقة والصحبة يى ر علرت داط يتر  للرت ل  
 ويىدي ب  الت التسرب من المدرسة ل د  المردره علت الت ايش مع األقران.

 
 مناقشة النتائج الخاصة بمقابلة المعلمين. 1.1

 أسباب تدني الدافعية التعلم عند الطلبة في مدرستك في هذه المرحلة؟ : ماهياألول مناقشة الس ال

وجهل نفر الم لمين تم لل ط  )رول المنهراج ال لسررين   و ميرة الم لومرال الهائرل(  حيرن بلرغ عردد 
 ( .ومن بين أسباب تردن  الداط يرة  وجراء طر  المرتبرة ال انيرة مرن%82) ما نسبت ( يجابال 8ااجابال )

وجهررة نفررر الم لمررين )البيئررة المدرسررية طرر  المرردارس البدويررة الييررر مح ررنه, وطررذررا للمختبرررال والمراطرر  
.من برين أسرباب تردن  الداط يرة  وجراء  (%62) ما نسبت ( يجابال 6) جابالال امة(  حين بلغ عدد ال

(  اء داخررل وخررارج المدرسررةطرر  المرتبررة ال ال ررة )الالمبرراله مررن  األذررل تجرراا الت لرري   وعررد  متاب ررة األبنرر
 من بين أسباب تدن  الداط ية   ط  حين جاء ط  المرتبة الراب ة ( يجابال  5) حين بلغ عدد الجابال

(  وذنراا  أسرباب 3) (  حين بلغ عدد الجابال)قلة داط ية ب   الم لمين للت ل   وعد  ح نذ  للت ل  
سرره برغبرال الرلبرة  الخرتالر برين الجنسرين طر  أخرر جاءل بنسبة ت راريرة أقرل ونرذ ر منها:)جهرل األ

الصرررف الواحرررد  عرررد  وجرررود مرشرررد تربررروي  التشررر يالل بدايرررة ال رررا  الدراسررر   جرررنس الم لررر   السرررتخدا   
 الخارئ للت نولوجيا من قبل الرلبة(. 

اط ية ويرر الباحن من خالل يجابال الم لمين ان رول المنهاج جاء بالمرتبة األولت من عوامل تدن  الد
ان المنهاج ال لسرين  منهاج مليئا بالم لومال يحتاج الت منيد من الحص   ألسبابوي ود ذلا 

الدراسية و الت مدارس نموذجية تتوطر ط  المدن والررر ول تتوطر  البيئة المدرسية المناسبة ط  مدارس 
  اما ال البيئة التربوية الجيده البادية المبنية من الروب مسروطة بالنين و وينرصها الحد األدنت من مترلب

البيئة المدرسية طهو ما اجمع علي  الرلبة والم لمين بخنها بيئة تربوية غير مح نه للت لي  لن ينرصها 
ال  ير  ط  ير من ذذا المدارس ينرصها التيار ال هربائ   اما المدارس المتوطر طيها التيار ال هربائ  طه  

ل لو   والم تبال  اما بالنسبة ان الم لمين ذ  أن سه  ي تررون للداط ية  ت ترر للمختبرال الحاسوب و ا
طهو امر عند ب   الم لمين لن الم ل  ل  تهيخ ل  الفرف المادية والن سية حتت ي ون ذو مبادرًا مح نًا 
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ين من ب د الم ان  والتهميش  ح ي اني للداط ية  وننيد علت ذلا ان الم ل  ط  مدارس البادية ولما 
ي رف ط  ب   األحيان أن المدارس البدوية ت ون مدارس عرابية لب   الم لمين الذين يرت بون 

ميايره  للم ل  ط   مخال ال تربوية  وط  السنوال الماضية  ان ينفر للم ل  ط  تلا المدارس بنفره
 من الدونية. ش ءالررية او المدينة ط  

 العالجية التي تقترحها؟: ماهي أهم األهداف مناقشة الس ال الثاني 

( %82( مرن ااجابرال  أي مرا نسربت  )8جاءل مرابلة الم لمين بالنترائج التاليرة حيرن  ران)
بوضع أذداف تخ  الرالب من ذذا  األذداف) تنمية  روح الدراسة عند الرالب  تشرجيع 

أي ( مرن الم لمرين 7الرالب  تو ي  ال القة بين الرالرب والمدرسرة(  طر  حرين  ران يجابرة )
( بوضررع أذررداف عالجيررة تشررمل البيئررة  البدويررة بشرر ل عررا  والبيئررة بوجرر  %72مررا نسرربت  )

المدرسررررية خررررا  ) تررررروير المرررردارس البدويررررة ماديررررًا  رتخذيل المدرسررررين طرررر  تررررخذياًل تربويررررا 
( مررا  5مناسرربا  وضررع أذررداف خاصررة لألذررال  وذرر  توعيرر  األسررر البدويررة (  امررا يجابررة )

 ذداف الت  تخ  السره.( تم لل باأل%52نسبت  )
ويرر الباحن ان  ال من الرلب وغالبية الم لمون يجم ون علت ضروره توطير البيئة 
التربوية المناسبة  وتوطير المواصالل للرلبة  وطصل الجنسين ط  المدارس لما ل  من حساسية وذو 

وأيضا ان يحتر  الم ل    ي ي  مشار ة و الت ل  لن  يت ار  مع ال ادال والتراليد ط  ذذا التجم ال
ذال الرالب و البت اد عن ال راب الل ف  والجسدي  ومن اذداف ال الج  برنامج تو جيه  ارشادي 

 لالسره البدوية بخذمية.
 
 

  مناقشة الس ال الثالث: في حال طلب من مقترح عالجي ماهي الخطوط العريضة للمقترح العالجي؟

( يجابال ما نسبت   8ابلة  انل اجماع الم لمين أي عشره )من خالل يجابال الم لمين ا ناء المر
( ذ  مرترح يشمل  الرالب والسره والمدرسة علت حد  السواء لن  ل منه  ي مل دور ايخر 82%)

( أذداف أوًل للرالب ومن    %72( من المرابالل أي بم دل ) 7ط  البيئال البدوية  و انل يجابة )
 لبيئة المدرسية .األسره و الم ل  ومن    ا
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طحتت نجد مرترح عالج  متراب   الم لمين جاء الت حد يرر الباحن ان المرترح ال الج  بين الرلبة و 
لبد يشمل األسره والمدرسة والرالب لن  ال منه  ي تبر ر نًا من أر ان ال ملية الت ليمة   وحتت نرور 

وا  اره الداط ية طال بد من بناء مرترحًا شامل  الت لي  ط  منار  البادية و ن مل علت تح ين الت لي  
لألسره من جوانب)التوعية  محوًا لألمية  تروير المس ن  توطير الحياه ال ريمة(   الجوانب الت  تشمل 
المدرسة)ييجاد المراط  ال امة  المالعب  ييجاد غرف للمصادر  ييجاد المرشدين التربويين( اما الرالب) 

 2ال مل علت التح ين بدل من ال راب  طصل الجنسين احترا  الم ل  لذات  

 ماهي خطواتك اإلجرائية في معالجة هذه الظاهرة؟ ضمن اإلمكانيات للمدرسة.مناقشة الس ال الرابع :

عملية وتتم ل ط  مرترح عالج   يجراءال( %82) ما نسبت تبين من خالل يجابال الم لمين ط  المرابلة 
( يجابال بنموذج  7( بم دل )%72) ما نسبت لب واألسره  ط  حين أجاب لتدن  الداط ية موجهة للرا

تربيرية تتم ل ط ) تحسين البيئة  بإجراءالي ون موجهًا للم ل   واجمع الم لمون بخن ترو  الوناره 
المدرسة  انشاء غرف المصادر  تحسين المواصالل  تهيئة اليرف الص ية ليتناسب مع المواقف 

لوناره ببرامج لمسل األمية ط  أوسار أولياء األمور  تشجيع أبناء البادية عن رري  طتل الت ليمية  ترو  ا
( مرابالل أي  6 (  و انل يجابة)طر  التوفيف  ت يين المرشدين التربويين  تشجيع الت لي  المهن

ية ط  ( ترر بضروره اشتمال الرالب بالمرترح ال الج   والذتما  بحاجات  الن سية والصح%62م دل) 
 المدارس و تسخير الفروف المحيرة ب  حتت ننه  ب .

وبناًء علت النتائج الرلبة قا  الباحن بإعداد المرترح ال الج  التال   شمل طي   ال من األذل والمدرسة 
 ب نصريها ) البيئة المدرسية والم ل ( والرالب أيضًا.

 

 :رشاديالمقترح اال 
 ة والمعلمين:عنوان المقترح من وجهة نظر الطلب    

 " مرترح عالج  أل اره الداط ية عند الرلبة ط  المدراس البدوية ط  طلسرين"
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 :الفئة المستهدفة

رلبة المدارس ط  المدارس البدوية ط  المرحلة األساسية ال ليا ط  المدارس بوج  خا  
 والرلبة ط  المراحل الت ليمة األخرر.

 طرائق التنفيذ:

اضرال التوجيهية  واارشاد الجم    والندوال  والنيارال ط  حال التربي  نتبع المح
 التبادلية بين األذل والرلبة  واألنشرة غير المنهجية من رحالل والمسرح.

 الفترة الزمنية:

ين ذ المرترح علت مده طصل دراس  أي أرب ة شهور بم دل لراءين مع  وا ناء التربي  
 قيرة.( د62تحدد  ال تره للراء حين ل ينيد عن )

 ماهية المقترح:

ذو عباره عن مرترح يرشادي توجيه   تشاوري  يرو  علت األسس التربوية  والنفريال الم رطية  موج  
 لألذل والرالب والم ل .

 أهمية المقترح:

ت من أذمية ذذا المرترح  ان  ينب   عن نتائج الدراسة  وي الج سلوا وعادال حريرة من الميدان  وي تبر 
ين المدرسة  واألذل  والرالب من اجل رطع مستور الداط ية للت ل  عند الرلبة. طخذمية حلرة وصل ب

لألسره ت من ط  ت ريف األذل باألسس السلمية ط  متاب ة األبناء وا اره داط ية األبناء والت رف الحاجال 
الرلبة و ي ية اتباع  الن سية والم رطية لألبناء  اما الم ل  طي ري  الرىيا الواضحة من أجل رطع المستور

 األساليب الصحيحة ط  متاب ة الرلبة وترييمه   األساليب الصحيحة ط  ت نينذ  ي اره الداط ية لديه .

 أهداف المقترح:

 حددل األذداف ال امة التالية للمرترح وتنب   منها األذداف الخاصة عند تربي  ذذا المرترح
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 ة عند الرلبة.تحسين ال ملية الت لمية ورطع مستور الداط ي .1

 رطع ال  اءه الذاتية للرالب  وترديرا لذات . .2

 ت ريف األذل باألساليب األنجل ط  متاب ة األبناء .3

 ت ريف األذل بحاجال األبناء الن سية والم رطية. .4

 ت ريف الم ل  باألساليب األطضل ط  الت نين والتشجيع .5

 بة.ييجاد عالقة ت اونية بين األذل والم ل  من أجل متاب ة الرل .6

 آلية التطبيق:

عند تربي  ذذا المرترح طان  يشمل األذل والمدرسة والرالب  ألنه  ذ  ر ائن ال ملية الت ليمة  
 وليم ن الذتما  بررف دون ايخر:

 بالنسبة للطالب:

.عرد لراءال يرشادية وتوجيهية مع الرلبة جماعية مع الرلبة المستهدطين  تحدد بخذداف 1
 ل لراء. الهدف ت ريف الرلبة بسبل الرراءه الصحيحة  ورطع ال  اءه الذاتية خاصة وب تره نمنية ل

 عند الرلبة. 

.الريا  بخنشرة ترطيهية ط  المدرسة  وأنشرة ل منهجية من أجل الت ريغ الن س  للرلبة.  2
 وتوفيف الت ل  بالل ب.

جتمع  والتحدن علت . عمل نيارال دورية شهرية من أبناء شروا رري  النجاح*/ من أبناء الم3
 تجاربه  الت ليمة و ي ية تخروا الص اب  حتت يش لوا نموذجًا حيًا للرلبة.

 األهل:

.أجراء لراءال ارشادية مع األذل بم دل لراءين أسبوعين ي ون اللراء األول ت ريف 1
 2األذل بخذداف المرترح
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 ة األبناء  . عمل ورشال عمل ألولياء األمور  وت ري ه  بالرر  الصحيحة لمتاب2
 و ي ية تدريسه  ومتاب ته  بالرر  التربوية الصحيل.

. اشراا األذل باألنشرة المدرسية لالمنهجية حتت تت ون عندذ  الخبره بخساليب 3
 الت نين  وا  اره الداط ية.

 للمعلم والمدرسة:

.مخاربة الجهال الح ومية  والمىسسال األذلية الداعمة لتحسن البيئة المدرسية  1
ق  امة المختبرال والمراط  ال امة.وا 

.عمل ورشال للم لمين  وت ري ه  باألسس التربوية السليمة ألساليب الت نين وا  اره 2
 الداط ية.

. عرد ورشال عمل للم لمين من أجل توفيف الت نولوجيا قدر اام ان ط  المجال 3
 التربوي.
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 توصيات الدراسة: 1.1 

 اليها الدراسة خرج الباحن بمجموعة من التوصيال تم لل ط :ط  ضوء النتائج الت  توصلل 
 

 ت وين ذيئة عليا لالشراف علت واقع  الت ل   ط  المنار  البدوية.-1
 العمل على إيجاد بيئة تربوية فاعلة بالتعاون مابين مختلف القطاعات.-2

االمداد بالتيار العمل على توفير تسهيالت حياتية ومنها تحسين المواصالت وانشاء الفصول  و -3

 الكهربائي.

اثارة الوعي لدى االهل  بأهمية  انخفاض دافعية األبناء بالتعلم  من خالل عقد المزيد من الندوات  -4

 والزيارات و االجتماعات و بخاصة مجلس اإلباء

 تفعيل دور التعلم الفردي. -5
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 المراجع العربية: المراجع العربية:
العوامل الم ثرة في تنمية الدافعية لدى طلبة المدارس  (:2222.)اهيم احمداألحمد، نجاح إبر  .1

الجام ة األردنية  عمان  األردن )رسالة ماجستير غير  األساسية في مناطق عمان الكبرى،
 منشوره(.

  دار الشرو  الدافعية واالنفعاالت (:1888.)ادوار مواري، ترجمة سالمة، عبد احمد عبد العزيز .2
 صر.الراذره  م

:أثر المستوى االقتصادي التعليمي للوالدين في مستوى الدافعية للتعلم ( 2227.)أزدهار، المعايطة .3
واالتجاهات نحو المدرسة لدى الطلبة الملتحقين بغرف المصادر في المدارس األردنية،جامعة عمان 

 .)رسالة ماجستير غير منشوره(  للدرسات العليا،األردن،

( يساءه الم املة الوالدية   ما يدر ها  2211بد المجيد  طاينه يوسف )اسماعيل   محمود محمد ع .4
- 237(     ) 52(  ع) 114األبناء وعالقتها بالداط ية لالنجان   دراسال الر ولة   مصر   )

238) 

 (.23)عمجلة رىيا التربوية طلسرين تدني الدافعية للتعلم الصفي  ،(: "2227.)األسود، خالد .5
التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى المراهقين (: 2211  )فروجة،بلحاج  .6

   جام ة مولود م مري  تبنر ونو  الجنائر)رسالة ماجستير غير منشوره(.المتمدرسين في التعلم الثانوي

  دار ال رقان  عمان  الميسر في علم النفس التربوي(: 1882. )بلقيس، احمد، مرعي، توفيق .7
 األردن.

   نيويورا.اساسيات علم النفس التربوي (.1884. )ق، محي الدين، عدس، عبد الرحمنتو .8

 4 ر) أسس علم النفس التربوي(. 2227)توق،محي الدين،قطامي، يوسف، عدس، عبد الرحمن .8
 ( دار ال  ر  عمان  األردن.

 ن  األردن.  دار المسيره للنشر والتونيع  عما4  رالنفس التربوي (: عل 2225.)أبو جادو، صالح .12
   دار النهضة ال ربية  الراذره  مصر. 3  ر: علم النفس التربوي(1884. )جابر، جابر .11
: استخدام معلمة المرحلة االبتدائية لبعض االساليب المشجعة على دافعية (2223.)حسن، محمد .12

   جام ة اامارال ال ربية  اامارال ال ربية )رسالة ماجستير غير منشوره(.التحصيل
 و  م تبة النجل4  رعلم النفس التربوي(: 1884.)طب، ف اد، صادق، امال احمدابو ح .13

 المصرية  الراذره.
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  م تبة النجلو المصرية  2  رعلم النفس التربوي(: 1882. )أبو حطب، ف اد، صادق، آمال .14
 الراذره  مصر.

   نيويورا.مدخل علم النفس :(1883.)ابو حطب، ف اد، ما كجر وهيل .15
: العالقة بين انماط تنشئة للوالدين وانماط شخصية اطفالهم في المرحلة (1888).حنبلي، عريب .16

 الجام ة الردنية  عمان  الردن.)رسالة ماجستير غير منشوره(. االبتدائية العليا،
: اساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية واالنفعالية (2225.)الداهري، صالح حسن .17

  اء  للنشر والتونيع  الراذره  مصردار ص االساس والنظريات،

 العالقة بين تقدير الذات ومركز التحكم لإلنجاز األكاديمي في ضوء حجم (:1881.)الديب، علي .18
-115     )1  عالمجلة المصرية للدراسال الن سية"  االسرة وترتيب الميالد الطفل في الميالد

165.) 

  دار الم رطة الجام ية  اس ندرية  َخر الدراسيالتنشئة االجتماعية والت (:1885.)دمنهوري، رشاد .18
 الراذره.

دافعية التعلم لدى طلبة الصف العاشر األساسي باألردن وعالقتها (: "2211.)الربيع، فيصل خليل .22
 2  مصر  مجلة التربية بااسماعليةببعض المتغيرات  

 ردن.  دار المسيره  عمان  األعلم النفس العام(: 2224.)الريماوي، محمد عودة .21
  دار ال تاب الجام    ال ين  1  رعلم النفس التربوي (: مبادئ2221.)الزغول، عماد عبد الرحيم .22

 قرر.
   الم تبة الورنية  عمان  الردن.1  رعلم النفس النمو (:2222.)الزغير، احمد محمد .23
   مرال لآلباء والم لمين.الدافعية نحو التعلم (:2222.)الزهراني، انوار عبد اهلل .24

: العالقة بين دافعية اإلنجاز والمناخ الصفي لدى طلبة الصف الثاني (2224.)اد، محمود نمرزي .25
  الجام ة األردنية  عمان  عشر في المدارس العربية الحكومية والخاصة في منطقة الناصرة

 األردن )رسالة ماجستير غير منشوره(.
 شر والتونيع  عمان الردن.  دار ال  ر للنالتعلم والتعليم(: 1888.)الزيود، ناد فهمي .26

: تدني دافعية التعلم لدى طلبة الصف الثامن والعاشر االساسي، وعالقتهما (1883.)سالم، حسن .27
الجام ة الردنية  عمان  الردن )رسالة ببعض العوامل الشخصية واالسرية في منطقة االغوار الوسطى، 

 ماجستير  غير منشوره(.
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   دمش   سوريا1  رفعية والنجاح المدرسيالدا(. 2222)سعداني، محمد الطيب .28
"مجلة التروير التربوي  اثارة دافعية التالميذ نحو التعلم (2228.)سلطان، سلوى بنت عبد األمير .28

 .125-74(      42)عممل ة البحرين 

التغذية الراجعة والتعزيز في التحصيل واالحتفاظ في الرياضيات  (: أ ر2227.)الشاعر، عطا اهلل .32
  جام ة الردس  لحم التعلم الدافعية لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس بيتودافعية 

 طلسرين )رسالة ماجستير غير منشوره(.
   الم تن للنشر والتونيع  عمان  الردن.1  راستراتيجيات التدريس(: 2228.)ابو شريح، شاهر .31

ة الجامعة األردنية وعالقتها : قياس مستوى الدافعية االكاديمية لطلب(2228.)شناق، منال ارشيد .32
  عمان  األردن  جام ة عمان ال ربية للدراسال ال ليا )رسالة ببعض المتغيرات الديمغرافية والمعرفية

 ماجستير غير منشوره(.

: انماط الدافعية لدى طلبة الجامعة الهاشمية وعالقتها مع (2224.)ابو صفية، لينا علي سليمان .33
 جام ة الردنية  عمان  األردن.)رسالة ماجستير غير منشوره(.  المستوى االحباط والسيطرة

(: مرارنة الذال وعالقتها بالداط ية الت ل  لدر تالميذ مستور الرابع الت لي  2213ال ابد   ل و .) .34
 (. 177 158(      ) 27 ع) دراسال الجنائرالمتوسر الجنائر  

الدافع لال نجاز لدى طالبات الكليات عالقة مصدر الضبط ب .)ب  ل(:عبد الباسط، عبد العزيز .35
 (.575 – 548(   )4  ع)دراسال ن سية  المتوسطة بسلطنة عمان

  دار ال  ر للرباعة 1  راإلنجاز المدرسي أسبابه وعالجه (: تدن 1888.)عبد الرحيم، محمد .36
 والنشر  عمان  األردن.

 للنشر  الراذره  مصر.  دار غريب 3ر النفس العام،  (: عل 1882.)عبد اهلل، معتز السيد .37
  عمان  1ر: مبادئ التوجيه واالرشاد النفسي، (2228.)عبد الهادي، جورن، العزة، سعيد حسني .38

 الردن.

  دار ال راطة للنشر والتونيع  2  رالنفس التربوي وتطبيقاته (: عل 2228.)العبيدي، محمد جاسم .38
 عمان  األردن.

النفس  (: عل 2225.)الناصر، وأبو غزال، معاوية العتوم، عدنان، وعالونة، شفيق، الجراح، عبد .42
 المسيره للنشر والتونيع  عمان  األردن. التربوي النظرية والتطبيق، دار
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 دار ال  ر للنشرو تدني األنجاز المدرسي أسبابه وعالجه(:  1888.)عدس، محمد عبد الرحيم .41
 التونيع عمان  األردن.

   دار البداية  عمان  األردن.1ر  : علم النفس المدرس(2225.)عدنان، رانيا .42
  دار ال راطة للنشر والتونيع  1  ر: دليل المرشد التربوي في المدرسة(2226. )العزة، سعيد حسني .43

 عمان  الردن.
دافعية االنجاز لدى طلبة المرحلة االعدادية والثانوية  (:2222.)عطية، عمر الفاروق السنوسي .44

 جام ة عين شمس  الراذره  مصر)رسالة ماجستير غير منشوره(. من الجنسين، دراسة ارتقائية مقارنة،
   عمان  األردن.1  ر: علم النفس التربوي(2212.)عالم، صالح الدين .45
   دار ال  ر للنشر  األردن.النفس التربوي (: عل 1884.)عليان، هشام عامر، هندي، صالح ذياب .46
مجلة ال لو  ااجتماعية "  عة: دراسات مسحية للدافعية لدى طلبة الجام(1887.)عمر، بدر .47

 (.162- 132     )4  عال ويتية

 اإلنجاز بالتحصيل الدراسي لدى طلبة  (: داط ية2212.)أبو عميرة، عربي، السعودي، موسى .48
 (.322- 213(     )1( )ع38 ) مجلة ال لو  التربوية"  المرحلة الثانوية في مدينة السلط

   م تبة النهضة  الراذره  مصر.12  ر فس التربوي: قراءات في علم الن(1888.)عواد، احمد .48

 اإلنجاز بالتحصيل الدراسي لدى طلبة  (: داط ية2212.)أبو عميرة، عربي، السعودي، موسى .52
 (.322- 213(     )1( )ع38 ) مجلة ال لو  التربوية"  المرحلة الثانوية في مدينة السلط

دراسةسيكومترية  (AMSلدافعية األكاديمية) البنية العاملية لمقياس ا(2228.)أبو عواد، فلاير .51
  مجلة على عينة من طلبة الصفين السادس والعاشر في مدارس وكالة الغوث)األنروا(في األردن  

 .471-433(      4-3( )ع25 ) جام ة دمش 
 : أثر الجنس والعمر في الدافعية للتعلم لدى طلبة األساسية العليا،(1886.)غرايبة، اخالص .52

 رموا   لية التربية وال نون  قس  عل  الن س التربوي  األردن )رسالة ماجستير(.جام ة الي
عالقة دافع االنجاز بالجنس والمستوى الدراسي لطالب الجامعة في (: "1886.)فاروق، موسى .53

-58(    11)ع ( 3 ) المجلة التربوية  لية التربية  جام ة الملا س ود"  المملكة العربية السعودية
82 

  م تبة النجلو المصرية  1  رالتعلم وقياسها (: داط ية1888.)، ابراهيم، منصور، طلعتقشقوش .54
 الراذره  مصر.
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:  اثر متغير الجنس، الصف، درجة داخلية للضبط في درجة الدافعية (2223:) قطامي، نايفة .55
اء التربيرية  مجلة ال لو   جام ة البلر  المعرفية للتعلم عند المتفوقين دراسيا في منطقة االغوار 

 .125(     12(  ع)4 ) األردن

-2(  ع)33) رسالة الم ل "    تدني الدافعية للتعلم الصفي(:1882.)قطامي، يوسف، الشي ، خالد .56
3     )238 – 266. 

  دار الشرو  للنشر 1  رسيكولوجية التعلم الصفي(: 2222.)قطامي، يوسف، قطامي نايفة .57
 والتونيع  عمان  األردن.

  دار البارودي ال لمية للنشر 1  ر: سيكولوجية التعلم صياغة جديدة(1887.)بد القادركراجة، ع .58
 والتونيع  عمان  األردن.

: الشعور باألمن وعالقته بتدني الدافعية التعلم لدى طلبة التوجيهي في (2226.)كرسوع، مصطفى .58
   جام ة الردس  طلسرين)رسالة ماجستير غير منشوره(.محافظات شمال الضفة

 

  جام ة عين شمس  تجريبية في تنمية دافعية االنجاز (: دراسة1881.)محمود، نائلة حسن فائق .62
 الراذره)ارروحة د توراا غير منشوره(.

 
  الس ندرية 2  رالمدخل الى علم النفس التربوي: (2222.)منسي، محمود، الطواب السيد .61

 لل تاب  الراذره.
  مجلة عال  ال  ر"  دراسة تحليلية مرارنة  ر والنمذجة: الدافعية بين التنظي(1885.)منصور طلعت .62

 وناره العال  ط  ال ويل.
   دار الرل  للنشر والتونيع  ال ويل.1  ر: علم النفس والحياة(1887.)نجاتي، محمد عثمان .63
   دار المسيره  عمان  الردن.2  ر: علم النفس التربوي(1886.)نشواني، عبد المجيد .64

  3  رمستوى التحصيل واألنجاز المدرسي أسبابه وعالجه (: تدن 2212. )منصر اهلل، عبد الرحي .65
 دار وائل للنشر والتونيع عمان  األردن.

أسباب انخفاض الدافعية لدى طلبة قسم الفيزياء في كلية (: "2211. )نوري، هيفاء عبد الوهاب .66
لبصره)ال لو  مجلة أبحان ا  العلوم التربوية جامعة البصرة نحو تخصصهم وسبل معالجتها

 .225 181(     3( )ع36 ) اانسانية(



 116 

 الفروق في دافعية التعلم المستندة الى نظرية الذات لدى عينة من  (:2212. )نوفل، محمد   .67
 طلبة كليات العلوم التربوية

  دار الشرو  للنشر والتونيع  جده علم النفس العام (: اصول1884.)الهاشمي، عبد الحميد محمد .12
  ربية الس ودية.الممل ة ال 
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 :المالحق
 فهرس المالحق 
 

 ......................................................اسماء المحكمين(5ملحق رقم)
 (....................................................االستبان قبل التحكيم1لحق رقم)م

 (....................................................االستبان بعد التحكيم 4ملحق رقم)
 (.................................................المقابلة قبل التحكيم 3ملحق رقم )

 (..................................................المقابلة بعد  التحكيم 1رقم)ملحق 
 (.....................................................تسهيل المهمة.1ملحقرقم )
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 (5ملحق رقم)

 ي فيها.أسماء األشخاص الذين تم عرض أداتي الدراسة عليهم لمطالعتها وابدأ الرأ
 م ان ال مل الس : الرق :
 جام ة الردس محمود عدس  د. محسن  .1
 جام ة الردس الريماوي  د. عمر  .2
 جام ة الردس الحال  د. ياد  .3
 جام ة الردس نيدان د. ع يف  .4
 جام ة الخليل رالب ال واوده د. انتصار  .5
 جام ة الردس د. نياد قباجة  .6
 جام ة الردس د. طدور حلبية  .7
 .جام ة الخليل ل مخامرهد.  ما  .8
 جام ة الردس ا.د.تيسير عبد اهلل   .8

 جام ة الردس الم توحة د. خالد قروف   .12

 جام ة الردس الم توحة أ.عايد الحمون  .11
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 ( 1نموذج)

 
 جامعة القدس

 كلية الدراسات العليا

 قسم التربية

 ..الدكتور/ة الفاضل/ة: ..............................................

 تحية طيبة وبعد ...

يقوم الباحث بدراسة بعنوان )عوامل تدني دافعية التعليم في المرحلة األساسية العليا في 
المدارس البدوية في فلسطين من وجهة نظر الطلبة والمعلمين مع نموذج مقترح 

 عالجي(.

مقياس لما ولخبرتكم ولرفدكم المجال التربوي ، أرجو منكم إبداء الرأي حول مدى مناسبة ال
بداء النصح والمشورة وتزويدي بها.  اعد اليه، وا 

 مع جزيل الشكر والعرفان.

 

 الباحث: نواف سليمان القرب
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 أخي الطالب / أختي الطالبة:

)عوامل تدني دافعية التعليم في المرحلة األساسية العليا في المدارس إليك/ي دراسة بعنوان 
 بة والمعلمين مع نموذج مقترح عالجي(.البدوية في فلسطين من وجهة نظر الطل

أرجو منك اإلجابة على فقرات االستبانة بما يناسب حالتك مع العلم ان هذه المعلومات 
 للبحث العلمي وسوف تعامل بالسرية.

 الباحث: نواف سليمان القرب

 الفقرة األولى:

 معلومات اولية

 ثىالجنس              ذكر                           أن -5

 الصف -1

 
 السادس                     السابع                     الثامن

 

 العاشر                             التاسع

 المحافظة -4

 الخليل                                بيت لحم                       اريحا         

 نوعية السكن -3

 

 طوب أو زينكو                      اسمنت أو حجر    خيمة                       
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 المستوى التعليمي لألب  -1     

 امي                    اساسي                  ثانوي                       جامعي 

 المستوى التعليمي لألم  -1     

 جامعي                        امي                    اساسي                  ثانوي   
 الفقرة الثانية:

 الرقم

 الفقرة

من عوامل تدني دافعية التعليم في المدارس البدوية في فلسطين 
 من وجهة نظرك على النحو االتي:

 الدرجة

 كبيرة

 جداً 
 قليلة متوسطة كبيرة

 قليلة

 جدا

      افتقار المدرسة للوسائل التعليمية الحديثة. 5

      االختالط يقلل من دافعيتي في التعليم. 1

      شعور الطلبة بالملل. 4

      قلة األنشطة الترفيهية في المدرسة. 3

      وجود المحفزات المادية للعمل خارج نطاق التعليم. 1
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 -يزي الطالب /ة:عز 

 عبر عن وجهة نظرك من حيث االسباب التي ت دي الى تدني الدافعية للتعلم لدى الطلبة
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 وما هي مقترحاتك لعالجها وزيادة الدافعية

.....................................................................................................
.....................................................................................................

............................................................................. 
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 اداة الدراسة بعد التحكيم(                                4ملحق رقم)

 
 امعة القدسج

 عمادة الدراسات العليا
  

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة
 

)عوامــل تــدني دافعيــة التعلــيم فــي المرحلــة األساســية العليــا فــي يررو  الباحررن بررإجراء دراسررة ب نرروان
وذلا المدارس البدوية في فلسطين من وجهة نظر الطلبة والمعلمين مع نموذج مقترح عالجي(، 

 الماجستير ط  اارشاد الن س  والتربوي.است مال  لنيل درجة 
 

ولتحريررر  أذرررداف ذرررذا الدراسرررة يضرررع الباحرررن بررررين أيررردي    راسرررة تت رررون مرررن  ال رررة أقسرررا  لجمررررع 
الم لومال الالنمة للدراسة  لذا يرجو الباحن من حضرت   الت ر  برالرالع علرت ال راسرة بخقسرامها 

ًا أن  ل توجد طررال خارئة وأخرر صحيحة   ما ال ال ة  وااجابة عن جميع األسئلة وال ررال  علم
 أن ذذا ااجابال ست امل بسرية تامة  ولن تستخد  يل ألغرا  البحن ال لم .

 
 آمل من حضراتكم مساعدتي في انجاز هذه الدراسة التي تعتمد في صدق نتائجها على دقة إجاباتكم.

 
                    شاكرًا لكم حسن تعاونكم                             

 الباحث                                                                                  
 نواف سليمان القرب                                                                                  
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 القسم األول: بيانات أولية/عامة
 ره حول رمن ااجابة الت  تنرب  عليا.الرجاء وضع دائ

  ان ت. .2 ذ ر. .1 الجنس:
 

 ال امن. .3 السابع. .2 السادس. .1 الصف:
  ال اشر. .5 التاسع. .4 

 
 اريحا. .3 بيل لح . .2 الخليل. .1 المحافظة:

 
 اسمنل/ حجر .3 روب/ نين و .2 خيمة .1 نوعية البناء:

 
 جام  . .3  انوي .2 طما دون. أساس  .1 مستوى تعليم االب:

 
 جام  . .3  انوي .2 طما دون. س أسا .1 مستوى تعليم االب:
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يرجرت منرا الت رر  بررراءه القسم الثاني: عوامل تدني دافعية التعلـيم فـي المـدارس البدويـة فـي فلسـطين: 
  ل طرره من تلا ال ررال ووضع يشاره)/( ط  الم ان المناسب الذي ي بر عن موق ا من  ل طرره.

 الرقم
بدرجة  عوامل تدني دافعية التعليم

 كبيرة
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة
 جدا

      اطترار المدرسة للوسائل الت ليمية الحدي ة. 5

      الختالر يرلل من داط يت  ط  الت لي . 1

      ش ور الرلبة بالملل. 4

      قلة األنشرة الترطيهية ط  المدرسة. 3

      وجود المح نال المادية لل مل خارج نرا  الت لي . 1

      قيود السره لصداقال الرالب. 1

      ص وبة ب   المواد الدراسية. 2

      عد  تشجيع المدرسة للرلبة. 2

      نفره المجتمع البدوي للت لي  نفره سلبية. 2  

        ره استخدا  ال راب من الم لمين. .5

مع.قلة وجود الردوه من المت لمين ط  المجت 55       

      تدن  ال المال الت  احصل عليها ط  المتحانال. 51

      المواد ال لمية ص بة. 54

      التناق  بين رغبال السره ورموح الرالب. 53

      عد  المردره ط  مناطسة النمالء المت وقين.  51
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      الوضع القتصادي المتدن   لألسره. 51

52 
رس  ة ط  البرنامج المدترتيب الحص  ال لمي

 غير مناسب
     

.رط  األسره المسب  لاللتحا  بالجام ة 52       

      قلة المح نال المدرسية للرلبة. 52

        ره المرررال المدرسية .1
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 كبيرةبدرجة  عوامل تدني دافعية التعليم الرقم
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 قليلةبدرجة 
 داج

      استهناء الم ل  من الرلبة. 15

      عد  المردره علت ت وين صداقال ط  المدرسة. 11

      عد  التواصل بين األذل والمدرسة. 14

ت لي .الصحبة لب   النمالء ترلل من داط ية ال 13       

11 
وجود المح نال المادية لل مل خارج نرا  

 الت لي .
     

ناسب للدراسة ط  البيل.ل يوجد م ان م 11       

12 
عد  وجود عالقة بين ما ُي ل  ط  المدرسة 

 والواقع.
     

      اذمال السره لت لي  النان. 12

      ب د المساطة بين المدرسة والبيل. 12

( قليل.التر ين علت الجانب ال مل ))التربير ( .4       

      رول سنوال الدراسة ترلل داط يت . 45

41 
ال المال ط  المتحانال ل تناسب الجهد 

 المبذول.
     

      المدرسة ل تهت   بالرالب ن سيا.  44

      ل تشجع السره الت لي  األ اديم . 43



 133 

      اذتما  األسره بت لي  الذ ور. 41

      عد  وجود مختبرال مناسبة ط  المدرسة. 41

      البيئة الص ية غير مح نه ل . 42

      العمال البيتية تشيلن  عن دراست . 42

      عد  تشجيع المدرسة للرلبة. 42

      الروانين المدرسية المستخدمة. .3

      أساليب التدريس ل ي ير داط يت . 35

      ص وبة الواجبال البيتية من قبل الم لمين. 31

 القسم الثالث: مقترحات عالج تدني الدافعية:
 زيزي الطالب /عزيزتي الطالبة:ع

 عبر/ي عن وجهة نظرك/ي من حيث األسباب التي ت دي الى تدني دافعية اللتعلم لدى الطلبة:
.....................................................................................................

.....................................................................................................
............................................................................. 

 وما هي مقترحاتك لعالجها وزيادة الدافعية:
.....................................................................................................

.....................................................................................................
............................................................................. 

 
 أش ر   علت يجابت   علت جميع ال ررال دون است ناء
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 ( 4ج رق )نموذ

 
 اسئلة مقابلة المعلمين حول عوامل تدني دافعية التعليم و مقترح عالجي لذلك

 برأيا ماذ  اسباب تدن  داط ية الت لي  عند الرلبة ط  مدرستا ط  ذذا المرحلة الساسية ال ليا؟-1

 برايا  ما ذو ا  ر السباب مى را علت تدن  الداط ية)عد  القبال علت الت لي (؟-2

 ذل ت ترد ان المنهاج  او م املة الم ل   او  السره  او القران لنا تخ ير علت ذلا؟ -3

لو رلب منا مخرر عالج  اطتراض  لم الجة تدن  الداط ية  ماذ  النرار  األساسية الت  سوف  -4
 ت مل علت حلها.؟

 ماذ  اذ  الذداف الت  سوف تض ها ط  مخررا  ال الج ؟ -5

 جرائية ط  عالج ذذا الفاذره  ضمن اام انيال  وما يتناسب  مع ذذا المجتمع؟ماذ  خرواتا ال -6
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 ( 1نموذج رقم)

 
أسئلة مقابلة المعلمين حول تدني الدافعية الطلبة التعلم عند الطلبة في المدارس البدوية 

 وماهو المقترح العالجي..

   مدرستا ط  ذذا المرحلة؟برأيا ماذ  أسباب تدن  الداط ية الت ل  عند الرلبة ط .1

 ماذ  اذ  األذداف ال الجية الت  تض ها ط  المرترح؟ .2

 ط  حال رلب من مرترح عالج  ماذ  الخرور ال ريضة للمرترح ال الج ؟ .3

 ماذ  خرواتا ااجرائية ط  م الجة ذذا الفاذره؟ ضمن اام انيال للمدرسة.  .4
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