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 يرالشكر والتقد

إف خٓر ها أستٍؿ بً حهد الهكلِ _عز كجؿ_ فالحهد هلل رب العالهٓف، كالصٛة كالسٛـ عمِ أشرؼ  
لً كصحبً أجهعٓف، كاىطٛقا هف آؿ الصٛة كالسٛـ كعمِ مؽ كالهرسمٓف سٓدىا هحهد عمًٓ أفضالخ

 حدٓث الهصطفِ صؿ اهلل عمًٓ كسمـ : " ٚ ٓشكر اهلل هف ٚ ٓشكر الىاس".

فْ  اىْ فْ ٌذا الهقاـ إٚ أف أتقدـ بجٓزؿ الشكر كالعرفاف إلِ أصحاب الفضؿ الذٓف أسٍهك لذا ٚ ٓسع
خراجً إلِ حٓز الىكر، كأخص بالذكر هف سعدت بالتتمهذ عمِ ٓدًٓ،  اىجاز ٌذا العهؿ الهتكاضع كا 

ٓككف ، كالذم عمهىْ أٓضا كٓؼ الد راسةهىحىْ هف فكري الرشٓد كرأًٓ السدٓد ها أعاىىْ عمِ اىجاز ك 
ا٘ىساف هكضكعٓان هتكاضعان حثٓثان فْ بحثً، هىطمقان فْ تفكٓري، كصفات أخرل ٚ زلت فْ طكر تعمهٍا 

 إلِ هشرفْ الرائع اٖستاذ الدكتكر الفاضؿ عفٓؼ ٓزداف.

ـ، كشارككىْ برأٍٓـ  كها أزجْ شكرم كتقدٓرم العهٓؽ لمسادة الهحكهٓف لها أعطكىْ هف فكٌر
قدـ بفائؽ الحب كاٚحتراـ لهدراء الهدارس كالهعمهٓف كالهعمهات الذٓف كىصحٍـ، ٚك ٓفكتىْ أف أت

 داخؿ الهدارس. الد راسةتعاكىكا هعْ كسٍمكا عمْ تطبٓؽ أدكات 

 زكأخٓرا، أتكجً بكؿ هشاعر الحب كاٚهتىاف لكؿ هف ساعدىْ كشجعىْ كشاركىْ كلك بالدعاء فْ اىجا
 ٌذا الجٍد الهتكاضع.

 

 كالحهد هلل رب العالهٓف                            

 

 الباحثة                                                                              

 ىٍآة اهٓرٓزؽ                                                                           
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 الهمخص

 الص ؼ إدارةكعٛقتٍا بتقىٓات  التعم ـ لدافعٓ ةالهستثٓرة  كاقع الههارسات إلِ هعرفة الد راسةٌدفت ٌذي 
ؿ العمهْ  الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  فْ ضكء هتغٓرات الجىس، كالهٌؤ

الدىٓا  اٖساسٓة هعمهْ الهرحمة عٓىة طبقٓة هف كالخبرة فْ التدٓرس، كلتحقٓؽ ٌذا الغرض تـ اختٓار 
تـ استخداـ  ،( هعمهةن 163ك) ان ( هعمه76هىٍـ ) كهعمهةن  ان ( هعمه239)ككىت هف ت فْ هحافظة الخمٓؿ

هف خٛؿ أداتٓف لمدراسة قاهت الباحثة بإعدادٌها ٌها: استباىة هتعمقة  الهىٍجْ الكصفْ اٚرتباطْ
 الص ؼتقىٓات إدارة غرفة  كاستباىة، ( فقرة32تككف هف )حٓث  التعم ـ لدافعٓ ةبالههارسات الهستثٓرة 

 .الد راسةكثباتٍها تـ تطبٓؽ  الد راسةداتْ كد هف صدؽ أ، كبعد التأ( فقرة49حٓث تككىت هف)
لػػػدل هعمهػػػْ الهرحمػػػة  الػػػتعم ـ لدافعٓ ػػػةأف هسػػػتكل الههارسػػػات الهسػػػتثٓرة الىتػػػائل التالٓػػػة:  الد راسػػػةبٓىػػػت 

ػؼهستكل تقىٓات إدارة غرفػة ، كأف الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هرتفع اٖساسٓة دل هعمهػْ الهرحمػة لػ الص 

هسػتكل الههارسػات الهسػتثٓرة ، كتبػٓف أىػً ٚ تكجػد فػركؽ فػْ الدىٓا فْ هحافظػة الخمٓػؿ هرتفػع اٖساسٓة

ػؿ الجػىس،  لهتغٓػر ؿ تعػزلالػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػ اٖساسػٓةلدل هعمهْ الهرحمػة  التعم ـ لدافعٓ ة كالهٌؤ

ػؼتكل تقىٓػات إدارة غرفػة هس ٚ تكجد فركؽ فْككذلؾ العمهْ، كالخبرة فْ التدٓرس،  لػدل هعمهػْ  الص 

ػػػؿ العمهػػػْ، كالخبػػػرة فػػػػْ ، الجػػػىس لهتغٓػػػر تعػػػزلالػػػدىٓا فػػػْ هحافظػػػة الخمٓػػػؿ  اٖساسػػػٓةالهرحمػػػة  كالهٌؤ

ا٘حصػائٓة  الد ٚلػة(، كبمػ  هسػتكل 0.99كها تبٓف أف هعاهؿ ارتبػاط بٓرسػكف لمدرجػة الكمٓػة ) التدٓرس،

ػػذا ٓػػدؿ عمػػِ كجػػكد عٛقػػة بػػٓف 0.00)  الػػتعم ـ لدافعٓ ػػةلهسػػتثٓرة مههارسػػات التكسػػطات الحسػػابٓة اله( ٌك

ػػػؼكتقىٓػػػات إدارة  كأكصػػػت الباحثػػػػة الػػػدىٓا فػػػْ هحافظػػػة الخمٓػػػؿ،  اٖساسػػػٓةلػػػدل هعمهػػػْ الهرحمػػػة  الص 

 لدافعٓ ػػػةدعـ الههارسػػػات الهسػػػتثٓرة تػػػبػػػٓف الهعمهػػػٓف لتٍٓئػػػة بٓئػػػة صػػػفٓة  تبػػػادؿ الخبػػػراتأف ٓػػػتـ بضػػػركرة 

ؽ لػدل الطمبػة أثىػاء عهمٓػة التػدٓرسأسالٓب ، كاستخداـ التعم ـ ، ككػذلؾ شػٓقة تسػاعد عمػِ اسػتثارة التشػٓك

ػفهف أجؿ تعٓزز استخداـ التقىٓات التْ تدعـ الهىاخ تأٌٓؿ الهعمهٓف أثىاء الخدهة  ْ هػف أجػؿ تعمػـ الص 

 .ىشط ٓستثٓر دافعٓة الطمبة
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The Reality Of Motivating Student Learning and its 

Relationship to Classroom Management Technique Among 

Lower Basic School Teachers in Hebron District. 

 

Prepared by: Nihayah Abdallah Talal Imraziq 

Supervised by: Prof. Afif H. Zeidan 

 

Abstract: 

The aim of the study was to investigate the reality of motivating student 

learning and its relationship to classroom management technique among 

lower basic school teachers in Hebron district. With regard to gender, 

educational qualification and experience on the reality of motivating student 

learning and classroom management technique among lower basic school 

teachers in Hebron, To achieve the aims a sample of (239) male and female 

teachers was stratified clusters sample chosen, including (76) males and (163) 

females. For achieving the purpose of the study two instruments have been 

constructed: a motivating student learning questionnaire which consists of 

(32) items and classroom management techniques questionnaire which 

consists of (49) items. Validity and reliability of both instruments were 

checked. 

The study revealed the following results:- 

The average of motivating student learning among lower basic school 

teachers in Hebron district which is high, and the average of classroom 

management technique which is also high. There were no significant 

differences in the means of motivating student learning due to variables . The 

results also show that There were no significant differences in the means of 

classroom management technique due to Variables.  

According to these results, the study recommended that we need to exchange 

of experiences between teachers to create a classroom environment that 

enhanced  the exciting practices of motivation to learn.  
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 الفصل األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأٌهيتٍا الّدراسةهشكمة 

 الهقدهة  1.1

تسعِ كثٓر هف الدكؿ كخاصة الهتقدهة هىٍا إلِ تطكٓر طرؽ ككسػائؿ التػدٓرس، إدراكان هىٍا 

ر التقىٓة. ٚك فْ تىهٓة الهجتهع كالدخكؿ فْ عا الكسائؿٌٖهٓة ٌذي  لـ الهىافسة العمهٓة كتطٓك

ر  ٓات الهتحدة اٖهٓركٓة فْ تطٓك ٓخفِ عمِ الهتتبع لهسٓرة التعمٓـ فْ الدكؿ الهتقدهة جٍكد الٚك

 (.2004، إبرآٌـ) الهكاد الدراسٓةهحتكل كطرؽ كأسالٓب تدٓرس كؿ 

٘ثارة  كالصعكبة  فأىهاط  عهمٓة  تحهؿ  ا  التعم ـٌك حقؿ  هتجدد  كعهمٓة    التعم ـإف  حقؿ  

لكؿ  فرد  عهمٓة  هعقدة    التعم ـلدل اٖفراد  هتىكعة  كهختمفة  هها  ٓجعؿ  عهمٓة     التعم ـ

ة بجهٓع جكاىبٍا ٓعتهد عمِ فاعمٓة الهكقؼ مهىجاح العك  (.2009 )ٓكىس، فٓة التربٓك ْ، كأف الص 

ة فْ تحقٓؽ التدٓرس الفعاؿ القائـ عمِ التفاعؿ بٓف الهعمـ كالهتعم اٖهثؿ  التعم ــ، ٌك حجر الزآك

ة. كالتدٓرس الفعاؿ أك التعمٓـ  ىجز سٓاساتٍا التربٓك مبْ رغباتٍا ٓك الذم ٓمبْ طهكحات اٖهة، ٓك

الفعاؿ ٌك القدرة عمِ التصرؼ بطٓرقة هقصكدة كهخطط لٍا، كفؽ أسس هعٓىة، كباستخداـ تعمٓـ 
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ْ  ٓتىاسب كالهكقؼ  تطمب ذلؾ أف ٓؤدم الهعمـ بكفآة ، كبحسب اٌٖداؼ التعمٓه الهرسكهة، ٓك

ستراتٓجٓة اأىهاط السمكؾ التْ تعهؿ عمِ حدكث تفاعؿ صفْ بٓىً كبٓف الهتعمهٓف. كعمِ ذلؾ ف

كالتعمٓـ، التْ تحتكم عمِ  التعم ـالتدٓرس ٌْ جهمة الطرائؽ كاٖسالٓب الهستخدهة فْ هكاقؼ 

ف التعم ـلهعمـ فْ سعًٓ إلِ تىظٓـ خبرات هبادئ كقكاعد كأسالٓب هتداخمة تكجً إجراءات ا ْ؛ الص 

. كتشهؿ اٌٖداؼ التعم ـفٍْ عهمٓة هخططة كهىظهة كهتسمسمة ٓحدد فٍٓا الٍدؼ الىٍائْ هف 

ىظهٍا، لتسٍٓؿ إدارة  فكتىظٓـ البٓئة  الص ؼالتدٓرسٓة، كالتحركات التْ ٓؤدٍٓا الهعمـ ٓك ٓة الص 

 (.2008)الٍاشهْ كالدلٓهْ، 

ة التعمٓهٓ  ـ الٍائؿ هف التغٓرات فْ عصر العكلهة ٚ زالت هدارسىا كهؤسساتىا كفْ ٌذا الخض

تعتهد الطٓرقة التقمٓدٓة طٓرقة أساسٓة جاعمة الهعمـ الهتحدث اٖساسْ فْ الحصة الدراسٓة 

ساعد عمِ تىهٓة اٚستثارة تاستراتٓجٓات تدٓرسٓة جدٓدة  استخداـ لذا فإف ؛كالتمهٓذ هستهع جٓد

، كها ٓعطْ دافعا أكبر لمطمبة عمِ أف ٓككىكا أكثر ىشاطا ن فْ عهمٓة الص ؼفْ غرفة  لدافعٓ ةاك 

 (.1996كها ٓؤدم إلِ تبادؿ الخبرات كالهٍارات الهختمفة بٓف الطمبة )أبك عهٓرة، التعم ـ

( تستثٓر الىشاط كتحركً 1990الهحرؾ اٖساسْ لمسمكؾ، فٍْ حسب )تركْ،  لدافعٓ ةاتعتبر 

ٍْ الهحركة لمىشاط العقمْ فلتْ ٓأخذٌا الىشاط فْ سبٓؿ الكصكؿ إلِ الٍدؼ، كتحدد الكجٍة ا

ة كالحركْ كالهسؤكلة عها ىٛحظً هف استهرار فْ الىشاط الهؤدم ٘شباع حاجاتىا العضٓك

ْ   هحرؾه  كالىفسٓة كها أىٍا شرطه   فْ أم هجاؿ هف هجاٚتً الهختمفة. التعم ـلعهمٓة  أساس

هف ىاحٓة الشخصٓة البشٓرة ككىٍا ٌدفان تربكٓان ىفسٓان ٓسعِ الفرد لمكصكؿ  لدافعٓ ةاكتبدك أٌهٓة 

إلًٓ عبر هراحؿ عهري الىهائٓة، فاستثارة دافعٓة الطمبة كتكجٍٍٓا كتكلٓد اٌتهاهات هعٓىة لدٍٓـ، 

تجعمٍـ ٓقبمكف عمِ ههارسة ىشاطات هعرفٓة كعاطفٓة كحركٓة خارج ىطاؽ البٓئة الهدرسٓة كفِ 
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تقبمٓة، فٍْ هف اٌٖداؼ التربكٓة الٍاهة التْ ٓىشدٌا أم ىظاـ تربكم. كتبدك أٌهٓة حٓاتٍـ الهس

ة هف حٓث ككىٍا كسٓمة ٓهكف استخداهٍا فْ سبٓؿ إىجاز أٌداؼ التعمٓهٓ  هف الكجٍة  لدافعٓ ةا

ا أحد العكاهؿ الهحددة لقدرة الطالب عمِ  تعمٓهٓة هعٓىة عمِ ىحك فع اؿ، كذلؾ هف خٛؿ اعتباٌر

ىٍا تتحكـ فًٓ لدرجة أىٍا تكجً اىتباًٌ  لدافعٓ ةآؿ كا٘ىجاز، فالتحص ترتبط بهٓكؿ الطالب بؿ كا 

ْ عمِ عٛقة بحاجاتً فتجعؿ هف بعض الهثٓرات هعززات  إلِ بعض الىشاطات دكف أخرل، ٌك

 (.2002ط فع اؿ )ىشكاتْ، حثً عمِ الهثابرة كالعهؿ بشكؿ ىشتؤثر فْ سمككً كت

ان فْ سعْ ا٘ىساف تجاي تحقٓؽ ذاتً كتككٓدٌا، كها  لمتعمـ لدافعٓ ةاكتعد  ٓر كاٚىجاز هككىان جٌك

فْ  مدافعٓ ةأىٍا هٍهة فْ تحقٓؽ ا٘ىساف لغآاتً كتكجًٓ سمككً كتىشٓطً، كتبرز أٌهٓة خاصة ل

ت الجادة  حٓاة الهتعمـ حٓث تدفع سمككً ىحك الرغبة فْ اٖداء الجٓد كالهٓؿ إلِ بذؿ الهحاٚك

ْ  ح لتحقٓؽ الىجا  (.2011)الغىاهْ،  التعمٓه

لمتعمـ لدل الطمبة الهتفكقٓف فطٓرة، كترتبط بالقدرة  لدافعٓ ةافقد كاف اٚعتقاد السائد قدٓهان أف 

العقمٓة العاهة لدل الطالب إٚ أف العدٓد هف الباحثٓف القداهِ كالهحدثٓف أثبتكا هف خٛؿ ىتائل 

ا بٍذا الصدد أف لمتعمـ ٌْ ىتٓجة لعكاهؿ بٓئٓة كالتدٓرب،  لدافعٓ ةا الدراسات الكافرة التْ أجرٌك

كتتأثر بالتفاعؿ اٚجتهاعْ الهبكر، كالسىكات العدٓدة هف التعمٓـ الهىظـ كالهبرهل بشكؿ خاص 

ر البراهل الخاصة التْ تستثٓر قابمٓتٍـ  لتمبٓة احتٓاجات الطمبة، هها دعا إلِ اٌٚتهاـ بتطٓك

فع هستكل التحصٓؿ كتقدٓر الذات لدٍٓـ )دكدٓف كجركاف، كاستعداداتٍـ لمتعمـ، كبالتالْ ر 

2012.) 

ر طرؽ  التعم ـفْ هجاؿ  لدافعٓ ةاكىظران ٌٖهٓة  كهدل اٚستفادة هىٍا كاٚعتهاد عمٍٓا فْ تطٓك

هكاىٓة تحاشتدٓرس كتعمـ أسالٓب جدٓدة تراعِ الفركؽ ال ىكاحْ القصكر  ْفردٓة بٓف الطمبة، كا 
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ٌهاؿ جاىب آتربكٓة بسبب اٚعتهاد عمِ الهكافالة ك التعمٓهٓ  فْ العهمٓة  ت الهادٓة أك العقاب كا 

التحفٓز أك الحث الىابع هف الطالب ىفسً هف خٛؿ استخداـ براهل لتىهٓة دافعٓة الطالب لمتعمـ. 

فقد اتجٍت هجهكعة هف الدراسات لتبىِ ٌذي اٌٖهٓة هف خٛؿ إعداد البراهل التْ هف خٛلٍا 

كرفع هستكل الطمبة اٖكادٓهْ كاٖدائْ عف طٓرؽ تىهٓة دافعٓتٍـ لمتعمـ  ةلدافعٓ  آتـ تحسٓف 

 (.2006)ٓكسؼ، 

ة  كها أف كجكد هدرسة ٓتعاكف فٍٓا الهعمهكف كالطمبة فْ حؿ هشاكمٍـ، كفْ خمؽ بٓئة تربٓك

، كتبعث فٍٓـ ركح الهخاطرة كحب اٚستطٛعتحض الطمبة عمِ استقصاء الهعرفة، كحب 

، كتىهٓة قدراتٍـ كهكاٌبٍـ، التعم ـإلِ ا٘بداع، بها ٓبعث فْ الىفس حب  الهغاهرة لمكصكؿ

دٌـ بالخبرة الٛزهة، كالتجربة الهفٓدة الىابعة هف صهٓـ الحٓاة الكاقعٓة لٓككىكا فْ ها بعد  كتزٓك

 (. 2005أقدر عمِ هكاجٍة ضغكطات الحٓاة، كأكثر كفآة فْ هجابٍتٍا كالتصدم لٍا )هىاصرة،

الهتبادؿ، عىدها ٓتكفر لمطمبة الجك الذم ٓصغْ  اٚحتراـالهىاخ الذم ٓبعث عمِ  لذلؾ إف خمؽ

فًٓ كؿ هىٍـ لٕخر بكؿ جدٓة كاٌتهاـ، كباعتبار ذلؾ حقان كاجبان عمٍٓـ، كلٓس هىةن ككرهان 

ٓتفضمكف بً، كٓتعرضكف لهكاقؼ تتطمب هىٍـ ذلؾ، لٓقكهكا بً بدافع ذاتْ هف داخمٍـ، كلٓس 

،  بحٓث ٓعهؿ الجهٓع لها كاٌٚتهاـمِ عمٍٓـ، فٓأخذكف ها ٓقاؿ لٍـ هكقع الجد بدافع خارجْ هه

فًٓ هصمحة الكؿ، كفْ هثؿ ٌذا الجك ٓككف لكؿ فرد أٌهٓتً كفائدتً، كلً دكري الذم ٓقكـ بً، 

بركح هف التعاكف كعمِ قدـ الهساكاة هع غٓري هف زهٛئً، اٖهر الذم ٓقتضْ هف الهعمـ أف ٓقدـ 

ها ٓحتاجكف إلًٓ، ٚك ٓهٓؿ بٍـ إلِ أف ٓسألكا هعمهٍـ عف كؿ شْء أك ٓطمبكا هىً لمطمبة كؿ 

ىها ٓحاكلكف ذلؾ بأىفسٍـ ها أهكىٍـ ذلؾ، ٚك ٓمجؤكف لمهعمـ أك أحد  الهساعدة فْ كؿ شْء، كا 
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الزهٛء إٚ عىد الحاجة، أك عىد الضركرة القصكل، فٓتمقكف ها ٓحتاجكف دكف غضاضة، أك ها 

 (. 1999لشعكر بالىقص )عدس، ٓبعث عىدٌـ ا

، كجعمً ىظاهان كأساسان لمتعاهؿ بٓف الهعمـ كطمبتً، بأسمكب ٓجهع الص ؼإف خمؽ ا٘ٓجابٓة فْ 

بٓف المطؼ كالحـز هعان أم شدة فْ غٓر عىؼ كلٓف فْ غٓر ضعؼ، كها ٓقكـ عمِ ا٘قرار بأف 

ْ  التلكؿ هىٍـ كٓاىً الهستقؿ ٓجب احتراهً بشكؿ هتبادؿ، فا٘بداع  كف بقدرة الهعمـ عمِ  عمٓه هٌر

العطاء، كا٘بداع كالتفاعؿ، كالتهكف العمهْ، كتطبٓقً لطرائؽ التدٓرس الهختمفة حسب الهكاقؼ 

، ككؿ ذلؾ ٚ ٓتسىِ لمهعمـ تىفٓذي إٚ فْ ظؿ بٓئة صفٓة ىاجحة، ٓككف فٍٓا لمهعمـ ةالتعمٓهٓ  

فسمككٓة الطٛبٓة داخؿ الغرفة القدر الكافْ هف الحكهة، كالحىكة فْ هعالجة الهشاكؿ ال ٓة، الص 

 (. 2009بىظـ كقكاىٓف التربٓة كالتعمٓـ )عطٓة، اٚلتزاـكخارجٍا هع 

 الّدراسةهشكمة  2.1

أدل إلِ البحث عف طرؽ ككسائؿ كاستراتٓجٓات  بالعهمٓة التعمٓهٓة إف اٌتهاـ التربٓة كالتعمٓـ

تٍـ، لذا ٚ بد هف استخداـ أسالٓب هختمفة كرفع هستكل استثارة دافعٓ هٍاراتٍـلمعهؿ عمِ تىهٓة 

ف، كتجٍٓز الغرؼ الص ؼفْ إدارة  ٓة فْ الهدارس حٓث ٓقكـ هىٍل العهؿ فْ ٌذي الغرؼ الص 

عمِ الهىٍل العمهْ كعمِ هساعدة الطمبة فْ استثارة دافعٓتٍـ، كعمِ التغمب عمِ الصعكبات 

ا فْ غرفة  ة تشجع عمِ عدـ التعمٓهٓ  فْ العهمٓة  ، كها أف التطكرات الحدٓثةالص ؼالتْ ٓكاجٌٍك

حػؿ  إلِـ كاٌٚتهاـ باٖسالٓب التْ تكجً الهتعمـ ٓاسػتخداـ الهعمػـ اٖسػالٓب التقمٓدٓة فْ التعم

ٌْ هف  الص ؼالهشكٛت التْ تكاجًٍ فْ حٓاتً العمهٓة كالعهمٓة، كاستخداـ تقىٓات إدارة 

كها  أف هف    .ةٓفْ الهكاد الدراس الطمبةط أفكار اٖسالٓب الحدٓثػة التػْ تٍدؼ إلِ تحسٓف كتىشٓ

دكاعْ  قٓاـ  الباحثة  ببحثٍا  ٌذا  ظٍكر الحاجة  إلِ  استخداـ  طرائؽ  كأسالٓب حدٓثة  فْ 
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فْ    الطمبةالتدٓرس  تٍتـ  بتكفٓر  البٓئة  الهىاسبة  لىشاط  الطالب  لهعالجة  هشكمة  سمبٓة  

الدىٓا   اٖساسٓةة  فْ التدٓرس  كخاصة  تدٓرس الهرحمة  كهف  خٛؿ  خبرة  الباحث ،الص ؼ

تتحدد لذا  ،التعم ـفْ  دافعٓة الطمبة ىحك  ان عاه ان ٌىاؾ  ضعف لعدة  سىكات، ٚحظت  الباحثة  أف  

 التعم ـ لدافعٓ ةكاقع الههارسات الهستثٓرة  فْ ا٘جابة عف السؤاؿ الرئٓس التالْ: ها الد راسةهشكمة 

 ؟الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼ إدارةات كعٛقتٍا بتقىٓ

 الّدراسةأٌداف  3.1

 إلى: لمتعرف  الّدراسةتٍدف 

الدىٓا فْ هحافظة  اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  التعم ـ لدافعٓ ةكاقع الههارسات الهستثٓرة  .1

 .الخمٓؿ

 .ىٓا فْ هحافظة الخمٓؿالد اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼدارة إتقىٓات  .2

لدل هعمهْ الهرحمة  التعم ـ لدافعٓ ةكاقع الههارسات الهستثٓرة  دكر بعض الهتغٓرات فْ .3
 الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓة

الدىٓا فْ  اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼدارة إتقىٓات فْ دكر بعض الهتغٓرات  .4
 .هحافظة الخمٓؿ

لدل  الص ؼدارة إكتقىٓات  التعم ـ لدافعٓ ةالههارسات الهستثٓرة كاقع  بٓفرتباطٓة العٛقة اٚ .5
 .الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةهعمهْ الهرحمة 
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  الّدراسةأسئمة  4.1

 -باألسئمة اآلتية:  الّدراسةتتحدد أسئمة 

هرحمة لدل هعمهْ ال التعم ـ لدافعٓ ةمههارسات الهستثٓرة ل الهتكسط الحسابْ ها األول:السؤال 

 الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ؟ اٖساسٓة

لدل هعمهْ  التعم ـ لدافعٓ ةمههارسات الهستثٓرة ل الهتكسطات الحسابٓة ختمؼت ٌؿ السؤال الثاىي:

ؿ العمهالك ، الجىسالدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ باختٛؼ ) اٖساسٓةالهرحمة  ة فْ خبر الك ْ، هٌؤ

 (؟التدٓرس

الدىٓا  اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼدارة إتقىٓات ل ْالهتكسط الحساب ها السؤال الثالث:
 فْ هحافظة الخمٓؿ؟

لدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼدارة إقىٓات تل الهتكسطات الحسابٓة ختمؼت ٌؿ السؤال الرابع:

ؿ العمهك ، الجىس) الد راسةفْ ضكء هتغٓرات الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ  اٖساسٓة الخبرة ك ، ْالهٌؤ

 فْ التدٓرس(؟

دارة إتقىٓات ك  التعم ـ لدافعٓ ةالههارسات الهستثٓرة  ٌؿ تكجد عٛقة ارتباطٓة بٓفالسؤال الخاهس: 

 ؟الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼ

 :الّدراسةفرضيات  5.1

 رية اآلتية: الّصفى الفرضيات إل والرابع والخاهس الثاىيالسؤال قاهت الباحثة بتحويل 
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( α ≤ 2.25) الد ٚلةٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل  األولى: ريةالّصف فرضيةال

الدىٓا  اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة   التعم ـ لدافعٓ ةمههارسات الهستثٓرة ل الحسابٓة هتكسطاتال فْ

 .الجىس لهتغٓر فْ هحافظة الخمٓؿ  تعزل

( α ≤ 2.25) الد ٚلػةت دٚلػة إحصػائٓة عىػد هسػتكل ٚ تكجػد فػركؽ ذا الثاىية:رية الّصفالفرضية 

الػدىٓا  اٖساسػٓةلدل هعمهْ الهرحمػة  التعم ـ لدافعٓ ةالهستثٓرة مههارسات ل الحسابٓة الهتكسطات فْ

ؿ العمهْ. فْ هحافظة الخمٓؿ  تعزل لهتغٓر الهٌؤ

( α ≤ 2.25) لػةالد ٚٚ تكجػد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة عىػد هسػتكل  :الثالثة ريةالّصف الفرضية

الػدىٓا  اٖساسػٓةلدل هعمهْ الهرحمػة  التعم ـ لدافعٓ ةالهستثٓرة مههارسات ل الحسابٓة الهتكسطات فْ

 تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس. فْ هحافظة الخمٓؿ

( α ≤0.05)  الد ٚلةٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل  ة:الرابع ريةالّصف الفرضية

الدىٓا فْ  اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼتقىٓات إدارة غرفة ل الحسابٓة الهتكسطات فْ 

.الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس هحافظة  

           الد ٚلػػػػػةٚ تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات دٚلػػػػػة إحصػػػػػائٓة عىػػػػػد هسػػػػػتكل  :خاهســـــةال ريةالّصـــــف الفرضـــــية

(α ≤ 2.25 )ْاٖساسػٓةْ الهرحمػة لػدل هعمهػ الص ؼإدارة غرفة تقىٓات ل الحسابٓة الهتكسطات ف 

ؿ العمهْ. الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ  تعزل لهتغٓر الهٌؤ

           الد ٚلػػػػػةٚ تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات دٚلػػػػػة إحصػػػػػائٓة عىػػػػػد هسػػػػػتكل  :سادســـــةال ريةالّصـــــف الفرضـــــية

(α ≤ 2.25 )ْاٖساسػٓةلػدل هعمهػْ الهرحمػة  الص ؼإدارة غرفة تقىٓات ل الحسابٓة الهتكسطات ف 

 تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس. ة الخمٓؿالدىٓا فْ هحافظ
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           الد ٚلةتكجد عٛقة ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل ٚ  عة:ابسال ريةالّصف الفرضية

(α ≤ 2.25 ) لدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼتقىٓات إدارة ك  التعم ـ لدافعٓ ةالهستثٓرة لههارسات ابٓف

 .الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓة

 :الّدراسةٌهية أ 6.1

 :في الىقاط الرئيسية اآلتية الّدراسةتتحدد أٌهية 

 التعم ـ لدافعٓ ةاالههارسات الهستثٓرة اٖكلِ التْ ربطت  الد راسةٌْ  الد راسةتعتبر ٌذي  (9

 .الص ؼتقىٓات إدارة ك 

ر لمعهؿ الهعمهكف  الد راسةفٓد هف ىتائل ستٓتكقع أف ٓ (3 فلغرؼ اعمِ تطػٓك ٓة كالتركٓز الص 

 .التعم ـالتقىٓات التْ تثٓر دافعٓة الطمبة ىحك  عمِ

كىتائجٍا فْ إثػراء الهكتبػة العربٓػة بهثػؿ ٌػذي الهكاضٓع  الد راسةٓتكقع ا٘فادة هف أداة  (2

ة فْ ٌذا الهجاؿ ٓكشؼ عػف ىقػص حاد فٍٓا  .ٚسٓها أف الهتتبع لٗبحاث التربٓك

قة تتىاكؿ اتجاٌػات شػرائح هختمفة خطكة تهٍٓدٓة لدراسات ٚح الد راسةٓتكقع أف تشكؿ   (4

ة تجاي الههارسة التْ تستثٓر التعمٓهٓ  هف الهعمهٓف كالهعمهات فْ هختمؼ الهراحؿ 

 لدل الطمبة . لدافعٓ ةا

 الّدراسة هحددات 7.1

 -بالحدكد التالٓة:  الد راسةحددت ٌذي 

ات الهرحمة فْ تطبٓقٍا عمِ هعمهْ كهعمه الد راسةالحدكد البشٓرة: اقتصرت حدكد ٌذي  (1

  .الدىٓا اٖساسٓة
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 .هحافظة الخمٓؿفْ تطبٓقٍا عمِ  الد راسةالحدكد الهكاىٓة: اقتصرت حدكد ٌذي  (2

 هف الثاىْفْ تطبٓقٍا خٛؿ الفصؿ الدراسْ  الد راسةاقتصرت ٌذي  :الحدكد الزهاىٓة (3

 .2016/2017 العاـ الدراسْ

عمِ الهفآٌـ كالهصطمحات  ةالد راسهٓة كاٚجرائٓة: اقتصرت حدكد ٌذي ٓالحدكد الهفاٌ (4

 .اا٘جرائٓة الكاردة فٍٓ

 :الّدراسةهصطمحات  8.1

 -تٓة: تـ اعتهاد التعٓرفات أ

 لمتعمم  لدافعّيةا
ْ  حالة داخمٓة لمهتعمـ، تدفعً لٛىتباي إلِ الهكقؼ  ، كالقٓاـ بىشاط هكجً، كاٚستهرار فْ التعمٓه

 .(1992قطاهْ، كٍدؼ ) التعم ـتحقؽ الىشاط، حتِ ٓ

هف خٛؿ ا٘جابة  الهعمـرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الد  ب الد راسةكتقاس فْ ٌذي : التعريف اإلجرائي

 مدافعٓ ةالههارسات الهستثٓرة لعمِ هقٓاس 

عهمٓة تقكـ بٍا الهدرسة بهساعدة الطٛب عمِ تبىْ القٓـ كالهعآٓر التْ  :الّصفتقىيات ادارة 

رل آ فخركف أف الضبط تساعدٌـ فْ إٓجاد هجتهع حر هىظـ، ٓك ْ ٌك تطبٓؽ استراتٓجٓات الص 

كالىهك الشخصْ عىد الطٛب عف طٓرؽ اٚستجابة لمحاجات  التعم ـتسٍؿ حدكث أفضؿ قدر هف 

ء الطٛب كأفراد كلمصؼ كهجهكعة)طاٌر،  (.2007اٖكادٓهٓة الىفسٓة كالشخصٓة لٍٚؤ

خٛؿ ا٘جابة  عمٍٓا الهعمـ هفالتْ ٓحصؿ الدرجة ب الد راسةكتقاس فْ ٌذي : التعريف اإلجرائي

 .الص ؼدارة إعمِ هقٓاس تقىٓات 
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الذم ٓقكـ بتدٓرس الهكاد العمهٓة كالعمـك كالٓراضٓات  هعمـٌك ال الدىيا: األساسيةهعمم الهرحمة 

أك الهكاد اٖدبٓة كالمغة العربٓة كالتربٓة ا٘سٛهٓة كالتربٓة الهدىٓة كالكطىٓة لطمبة الهرحمة 

 الرابع. الص ؼاٖكؿ إلِ  الص ؼا هف الدىٓ اٖساسٓة

 35بحكالْ  القدس إلِ الجىكب هف الضفة الغربٓة فمسطٓىٓة، تقع فْ هحافظةهحافظة الخميل: 

، حٓث ٓبم  غزة ٓث عدد السكاف كالهساحة بعدالفمسطٓىٓة هف ح حافظاتكـ، كتعتبر أكبر اله

كجد فْ هحافظة الخمٓؿ ألؼ ىسهة،  750 عدد سكاىٍا قرابة  لمتربٓة كالتعمٓـ هدٓٓرات أربعٓك

ْ: هدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ/ شهاؿ الخمٓؿ، كهدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ/ الخمٓؿ، كهدٓٓرة التربٓة  ٌك

 ٓطا. ، كهدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ/كالتعمٓـ/ جىكب الخمٓؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 الفصل الثاىي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قةاباإلطار الىظري والدراسات الس

 إلطار الىظريا 1.2

 لدافعّيةا 1.1.2

لٙشارة إلِ ها ٓحض الفرد عمِ القٓاـ بىشاط سػمككْ هعػٓف، كتكجٓػً ٌػذا  لدافعٓ ةآستخدـ هفٍكـ 

الىشػػاط ىحػػك كجٍػػة هعٓىػػة. كٓفتػػرض هعظػػـ الىػػاس أف السػػمكؾ كظٓفػػْ، أم الفػػرد ٓهػػارس سػػمككان 

اجاتػً أك رغباتػً. فكػؿ سػمكؾ هعٓىان بسبب ها ٓتمك ٌذا السمكؾ هف ىتائل أك عكاقب تشبع بعض ح

ٚ بػػػػد أف ٓكػػػػكف كراؤي دافعػػػػان، ٚك ٓكجػػػػد سػػػػمكؾ إىسػػػػاىْ دكف دافػػػػع ٓدفعػػػػً )بىػػػػْ جػػػػابر كآخػػػػركف، 

2002.) 

عمػػِ أىٍػػا الرغبػػات كالحاجػػات كأم قػػكة هشػػابٍة تسػػٓر السػػمكؾ ا٘ىسػػاىْ كتكجٍػػً  لدافعٓ ػػةاكتعػػرؼ 

رئٓػػػة لػػػدل ا٘ىسػػػاف تدفعػػػً ىحػػػك أٌػػػداؼ هعٓىػػػة، كهػػػا تعػػػرؼ بأىٍػػػا قػػػكة داخمٓػػػة هحسكسػػػة كغٓػػػر ه

لمتصػػرؼ كالسػػػمكؾ بشػػػكؿ هعػػػٓف هػػػف أجػػػؿ إشػػباع حاجػػػة أك رغبػػػة لدٓػػػً، إذ ٓحػػػدث عػػػدـ إشػػػباعٍا 
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بداخمػً قمقػان، كأف إشػػباعٍا ٓشػعري بالراحػة كٓعٓػػد التػكازف إلػػِ ىفسػً، لػذلؾ ٓهكػػف القػكؿ أف كراء كػػؿ 

د ٓػؤدم الػدافع الكاحػد دافع حاجة غٓر هشبعة تعهؿ عمِ تشػكٓؿ دافعٓػة الفػرد لمعهػؿ كالسػمكؾ، كقػ

إلػػِ سػػمكؾ أك أىهػػاط سػػمككٓة هختمفػػة تبعػػان لمهكقػػؼ الخػػارجْ أك السػػمكؾ الظػػاٌر، كهػػا أف اتبػػاع 

سمكؾ هعػٓف قػد ٓكػكف ىتٓجػة لػدكافع هختمفػة، كهػف ٌىػا ٓتبػٓف هػدل العٛقػة الكطٓػدة بػٓف الحاجػات 

 (.2007 كالدكافع هف جٍة، كبٓف الدكافع كالسمكؾ ا٘ىساىْ هف جٍة أخرل )ٌهشرم،

عهػػػؿ عمػػػِ اسػػػتهرار السػػػمكؾ فٍػػػْ حالػػػة داخمٓػػػة فػػػْ الفػػػرد، تسػػػتثٓر سػػػمككً كت الػػػتعم ـأهػػػا دافعٓػػػة 

حػػك تحقٓػػؽ ٌػػدؼ هعػػٓف، كبالتػػالْ فٍػػْ تشػػٓر إلػػِ حالػػة داخمٓػػة لمهػػتعمـ، تدفعػػً لٛىتبػػاي ىكتكجٍٓػػً 

ْ  إلػػِ الهكقػػؼ  كٍػػدؼ  الػػتعم ـبىشػػاط هكجػػً كاٚسػػتهرار فػػْ الىشػػاط، حتػػِ ٓتحقػػؽ  ً، كقٓاهػػالتعمٓهػػ

 (.1992)قطاهْ، 

لمتعمـ بأىٍا: حالة داخمٓة تدفع الطمبة إلِ الحرص كالهثابرة عمِ بذؿ الجٍػد، هػف  لدافعٓ ةاتعرؼ ك 

أجػػؿ تحقٓػػؽ الىجػػاح الدراسػػْ بدرجػػة عالٓػػة هػػف ا٘تقػػاف كالتفػػكؽ، هػػف خػػٛؿ تىظػػٓـ البىٓػػة الهعرفٓػػة 

 (.2010)السمٓـ،  ـالتعم  لمكصكؿ إلِ حالة اٚتزاف الهعرفْ كتحقٓؽ اٚستهتاع ب

ػذكر أف  ػادة قاعػػدة الهعػارؼ لدٓػً، حٓػػث  لدافعٓ ػةآك لمػتعمـ ٌػػْ: قػدرة الهػتعمـ عمػػِ تكلٓػد دافعٓػة لٓز

ة التػْ تكاجٍػً التعمٓهٓ ػ، باعتباري كسٓمة لتحقٓؽ السٓطرة عمػِ الهٍهػات التعم ـهف أجؿ  التعم ـٓثهف 

 (.2006فْ الهكاقؼ الهختمفة )أبك ٓراش كآخركف، 

ػػادة فعالٓتٍػػا  لدافعٓ ػػةا لػػذا تشػػكؿ عىصػػران أساسػػٓان هػػف عىاصػػر التػػدٓرس ٚك سػػٓها أىٍػػا تعهػػؿ عمػػِ ٓز

كالهساٌهة إلِ درجة كبٓرة فْ تحقٓػؽ اٌٖػداؼ الهرجػكة هىٍػا لػدل الهتعمهػٓف. حٓػث ٓػرل الػبعض 

أف هف اٖسػباب الرئٓسػٓة فػْ كجػكد الفػركؽ الفردٓػة فػْ التحصػٓؿ بػٓف الهتعمهػٓف ٓعػكد إلػِ تبػآف 

ٓف ضػػركرة تأكٓػػد أف تكػػكف  لدافعٓ ػػةا هسػػتكل ػػذا هػػا دفػػع العدٓػػد هػػف عمهػػاء الػػىفس كالتربػػٓك لػػدٍٓـ. ٌك
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الهرغػػكب لػػدل الهتعمهػػٓف )الزغػػكؿ،  الػػتعم ـٌػػدفان تعمٓهٓػػان بحػػد ذاتٍػػا. حتػػِ ٓتسػػىِ تحقٓػػؽ  لدافعٓ ػػةا

2004.) 

ة ىػػص عشػػر ، فقػػراءالػػتعم ـتتطمػػب أكثػػر هػػف هجػػرد الرغبػػة فػػْ  الػػتعم ـههػػا سػػبؽ ٓٛحػػظ أف دافعٓػػة 

ٛن قػػد ٓػػدؿ عمػػِ الهثػػابرة، كلكػػف دافعٓػػة  تتضػػهف اسػػتراتٓجٓات لمدراسػػة الفاعمػػة ذات  الػػتعم ـهػػرات هػػث

بػػٓف  اٖساسػػٓة، كرسػػـ هخططػػات لمعٛقػػات اٖساسػػٓةالهعىػػِ، هثػػؿ: التمخػػٓص، كالتكسػػٓع لٗفكػػار 

 (.2008الهفآٌـ كغٓر ذلؾ )ىكفؿ، 

ة ك لدافعٓ ةاكتىبع أٌهٓة  كىٍا ٌػدفان تربكٓػان فػْ حػد ذاتٍػا، فاسػتثارة دافعٓػة الطمبػة هف الكجٍة التربٓك

كتكجٍٍٓػػػا كتكلٓػػػد اٌتهاهػػػات هعٓىػػػة لػػػدٍٓـ تجعمٍػػػـ ٓقبمػػػكف عمػػػِ القٓػػػاـ بأىشػػػطة هعرفٓػػػة كحركٓػػػة 

ػػا، كهػػف ككىٍػػا أٓضػػان كسػػٓمة ٓهكػػف اسػػتخداهٍا فػػْ سػػبٓؿ إىجػػاز أٌػػداؼ  كعاطفٓػػة هعٓىػػة دكف غٌٓر

ػػا أحػػد ا لعكاهػػؿ الهٍهػػة التػػْ تحػػدد قػػدرة الطالػػب عمػػِ التحصػػٓؿ تعمٓهٓػػة عمػػِ ىحػػك فعػػاؿ باعتباٌر

ىٍا تتعمؽ بحاجاتً كهٓكلً كاٌتهاهاتً )ٌهشرم،   (.2007كا٘ىجاز، ٖك

ػة الهختمفػة، سػكاء هػا تعمػؽ  لدافعٓ ةاكها شكمت  همتقِ اٌتهاـ جهٓع العػاهمٓف فػْ الهجػاٚت التىهٓك

العاهمكف فْ الهجاؿ التربكم فقد كاىكا هىٍا بالجاىب اٚقتصادم، أـ السٓاسْ، أـ اٚجتهاعْ، أها 

اٖكفر حظان هػف اٌٚتهػاـ هػف طمبػة كهعمهػٓف كهرشػدٓف تربػكٓٓف كهػدٓٓرف، ككػؿ هػف لػً عٛقػة أك 

ػػػا الهحػػػرؾ الػػػذم ٓحفػػػز سػػػمكؾ  لدافعٓ ػػػةآػػػة، إذ ٓىظػػػر إلػػػِ التعم ه-ةالتعمٓهٓ ػػػصػػػمة بالعهمٓػػػة  باعتباٌر

ذي اٖسباب ترتبط بحالة ا٘ىسػاف الداخمٓػة عىػد  ا٘ىساف، فٍىالؾ سبب أك أكثر كراء كؿ سمكؾ، ٌك

ػػذا ٓعىػْ أىىػػا ٚ ىسػػتطٓع  حػدكث السػػمكؾ هػف جٍػػة، كبهثٓػػرات البٓئػة الخارجٓػػة هػػف جٍػة أخػػرل، ٌك

التىبؤ بها ٓهكف أف ٓقـك بً الفرد فْ كؿ هكقػؼ هػف الهكاقػؼ إذا عرفىػا فقػط هثٓػرات البٓئػة كحػدٌا 

ػػا فػػْ الجٍػػاز العصػػبْ، إذ ٚ بػػد أف ىعػػرؼ  شػػٓئان عػػف حالتػػً الداخمٓػػة، هثػػؿ حاجاتػػً كهٓكلػػً كأثٌر
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كاتجاٌاتً كعٛقتٍا بالهكقؼ، با٘ضافة إلِ ها لدًٓ هف رغبات كها ٓسعِ إلِ تحقٓقً هف أٌداؼ 

 (.2008كغآات )ىكفؿ، 

ػػؿ ٚرتباطٍػػا  ٓف لكقػػت طٓك كهػػا شػػغمت هسػػألة العٛقػػة بػػٓف الػػدكافع كالسػػمكؾ ا٘ىسػػاىْ بػػاؿ التربػػٓك

اتً كهٓكلً كاٌتهاهاتً التْ تعهؿ كهثٓرات لتصرفاتً كسػمككٓاتً فػْ الهكاقػؼ بحاجات الهتعمـ كرغب

الهختمفػػة، فهػػف الهعمػػـك أىػػً هػػف الصػػعكبة أف ٓػػتعمـ الطالػػب بشػػكؿ جٓػػد كفعػػاؿ إذا لػػـ ٓقتػػرف ذلػػؾ 

لمتعمـ أهر  لدافعٓ ةاكدافعٓتً القكٓة ىحكي، فقد بٓىت الدراسات الهىشكرة أف تكافر  التعم ـبحاجتً إلِ 

ػػػت ضػػػرك  ، كبػػػٓ ف بعضػػػٍا أف الػػػتعم ـتػػػزداد الجٍػػػكد الهبذكلػػػة فػػػْ عهمٓػػػة  لدافعٓ ػػػةارم، كأىػػػً كمهػػػا قٓك

رم حٓىها تككف اٖعهاؿ الهطمكبة هىً صعبة، بٓىها  لدافعٓ ةاهستكل  لدل الهتعمـ ٓرتفع بشكؿ جٌك

ػػد هػػف ٌفػػكاتٍـ بشػػكؿ كاضػػح، كتتعػػػد لدافعٓ ػػةابػػٓ ف بعضػػٍا أخػػر أف  د الهشػػحكىة بقػػكة لمطمبػػة تٓز

ػػادة  الهػػرات التػػْ ٓحتػػاجكف هعٍػػا العػػكدة هػػف جدٓػػد إلػػِ ىقطػػة البدآػػة بسػػبب الخطػػأ الىػػاجـ عػػف ٓز

 (.2007اٚىدفاع كعدـ التركم كالتبصر فْ أسمكب الهعالجة )ٌهشرم، 

كلذلؾ فإف اٖفراد ٓختمفكف عادة هف حٓث قكة رغبػاتٍـ فػْ كضػع أٌػداؼ هسػتقبمٓة ٖىفسػٍـ، كفػْ 

ىسػػػب ٌػػػذا اٚخػػػتٛؼ إلػػػِ تبػػػآىٍـ فػػػْ هػػػدل الجٍػػػكد التػػػْ ٓكرسػػػكىٍ ا لتحقٓػػػؽ ٌػػػذي اٌٖػػػداؼ، ٓك

ػْ  التعم ـالتْ ٓهتمككىٍا، كبذلؾ فإف دافعٓة  لدافعٓ ةاهستكٓات  تشػٓر إلػِ اتجػاي أك حالػة عقمٓػة، ٌك

ٛن فػْ الػدرجات  بذلؾ تختمؼ عػف ا٘ىجػاز أك التحصػٓؿ الػكاقعْ القابػؿ لمهٛحظػة، كهػا ٓتجسػد هػث

أداء اختبار ها، فقد ٓهتمؾ الفرد هستكل هرتفعان هف الحاجػة لمػتعمـ كالتحصػٓؿ التْ ٓىالٍا الفرد بعد 

كلكف لسػبب أك ٔخػر ٚ ٓحقػؽ الىجػاح الػذم ٓرغػب بػً عمػِ ىحػك فعمػْ، كلهػا كاىػت ٌػذي الحاجػة 

اتجاٌان أك حالة عقمٓة، فهف الهتكقع كجكدٌا بٓف اٖفراد جهٓعٍـ، كبهستكٓات هتبآىة ٓهكف قٓاسٍا 

 (.2002ٍا )ىشكاتْ، كالتعرؼ إلٓ
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لمػتعمـ، إذ ٓػرل الػبعض  لدافعٓ ػةاكهع ذلؾ ىجد أف أراء ككجٍػات الىظػر قػد تعػددت حػكؿ هصػدر 

ء  ػْ ذات هىشػأ داخمػْ، إذ أكػد ٌػٚؤ هف عمهاء الىفس أىٍا سهة شخصٓة شبً ثابتة لدل اٖفػراد ٌك

التػػْ ٓكػػافحكف هػػف أف لػػدل جهٓػػع الكائىػػات البشػػٓرة هجهكعػػة هػػف الحاجػػات الفسػػٓكلكجٓة كالىفسػػٓة 

ٌْ هف أكثر الحاجات أٌهٓة فػْ حٓػاة ا٘ىسػاف فٍػك  التعم ـأجؿ إشباعٍا، كبذلؾ فإف الحاجة إلِ 

ىػػاؾ هػػف ٓػػرل أف دافعٓػػة  تتشػػكؿ  الػػتعم ـهػػدفكع لٙىجػػاز كتحقٓػػؽ الىجػػاح فػػْ الهٍهػػات الهختمفػػة، ٌك

معػب اٖسػرة دكران ٌاهػان لدل اٖفراد بفعؿ عكاهؿ خارجٓة ترجع لعكاهػؿ التىشػئة اٚجتهاعٓػة، حٓػث ت

لػدل اٖفػراد تبعػان لهػا تقدهػً اٖسػرة هػف  الػتعم ـفْ تىهٓتٍا لدل اٖفراد، حٓث ٓتبآف هسػتكل دافعٓػة 

تاحػة فػرص الهىافسػة ٖفرادٌػا، فػْ حػٓف ٓػرل فٓرػؽ آخػر أف دافعٓػة   الػتعم ـدعـ كتعٓزز كتشجٓع كا 

ا اٖفراد هف تتكقؼ عمِ طبٓعة التكقعات كاٚعتقادات الهرتبطة بخبرات  الفشؿ كالىجاح التْ طكٌر

 (.2004خٛؿ خبراتٍـ السابقة بالهكاقؼ السابقة )الزغكؿ، 

هػػف كجٍػػة ىظػػر سػػمككٓة ٌػػْ حالػػة داخمٓػػة أك خارجٓػػة لػػدل الهػػتعمـ، كالتػػْ تحػػرؾ  الػػتعم ـفدافعٓػػة 

ْ سمككً كتعهؿ عمِ استهراري كتكجًٍٓ ىحك تحقٓؽ ٌدؼ كغآة هحددة، أها هف ىاحٓة هعرفٓة فٍػ

حالػػة داخمٓػػة تحػػرؾ أفكػػار كهعػػارؼ الهػػتعمـ كبىػػاءي الهعرفػػْ ككعٓػػً كاىتباٌػػً لمكصػػكؿ إلػػِ حالػػة 

تعبػػر عػػف حالػػة اسػػتثارة داخمٓػػة تحػػض  الػػتعم ـتػػكازف هعرفٓػػة، أهػػا كجٍػػة الىظػػر ا٘ىسػػاىٓة فدافعٓػػة 

الهػػػتعمـ عمػػػِ اسػػػتغٛؿ أقصػػػِ طاقتػػػً فػػػْ أم هكقػػػؼ تعمٓهػػػْ ٓشػػػترؾ فٓػػػً، بٍػػػدؼ إشػػػباع دكافعػػػً 

عمػػِ أىٍػػا حالػػة  الػػتعم ـفٓػػة كصػػٓاىة تحقٓػػؽ ذاتػػً، ككجٍػػة الىظػػر التحمٓمٓػػة تىظػػر إلػػِ دافعٓػػة الهعر 

داخمٓػة تحػث الهػتعمـ بػأم كسػػٓمة ٓهتمكٍػا بغٓػة تحقٓػؽ التكٓػؼ كالسػػعادة كتجىػب الكقػكع فػْ الفشػػؿ 

 (.2000)بركات، 
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 لمتعمم: لدافعّيةاىظريات 

ىا  كفسرت السمكؾ ا٘ىساىْ فْ  لدافعٓ ةاكؿ أبرز الىظٓرات التْ تحدثت ح ةستعرض الباحثتٌك

 ضكئٍا:

 :التحميل الىفسي ىظرّية

د أف هعظـ جكاىب السمكؾ ا٘ىساىْ هدفكعة بدافعٓف غٓرٓزٓف : الجىس ، كالعدكاف، كها  ٓرل فرٓك

ا  ىظرٓ ةتطرح ال هفٍكـ الدكافع الٛشعكٓرة التْ تفسر الكثٓر هف أىهاط السمكؾ التْ ٓصعب عزٌك

ا عمِ  ىظرٓ ةأك دافع ظاٌر، كها تؤكد الإلِ سبب كاضح  عمِ خبرات الطفكلة كتعاظـ آثاٌر

فترض الهىحِ التحمٓمْ أف الفرد هدفكع فْ  لدافعٓ ةا كعمِ شخصٓة اٖفراد طكاؿ حٓاتٍـ، ٓك

راف،   (.1998سمككً بٍدؼ تحقٓؽ المذة، كٓككف ٌذا دافعنا لٙىجاز السٓرع كالجٓد )ٌز

 :الحافز ىظرّية

رتبط كؿ دافع بحالة بٓكلكجٓة هحددة ٓرافقٍا ف الدكافع تإ عهؿ عمِ إثارة السمكؾ كتىشٓطً، ٓك

هف ىكع خاص. كأف ٌذا اٚتجاي ٓغفؿ أٌهٓة العكاهؿ  ان ضتغٓٓرات فسٓكلكجٓة هعٓىة، كتتطمب خف

دفع كمٓة لمقٓاـ بالسمكؾ الخارجٓة فْ تقٓرر السمكؾ، كلٍذا ٓهكىىا أف ىتصكر بأف ا٘ىساف ٚ ٓ  

 (.2006فْ تقٓرر هاذا سٓعهؿ )الزغكؿ،  ان اخمٓة، كأف الحكافز تمعب دكر هؿ دبعكا

 :سكىر ىظرّية

لقد اٌتـ بالبكاعث الخارجٓة بكصفٍا حاكهة لمسمكؾ، هٍهٛ دكر الحاٚت الداخمٓة لمكائف الحْ، 

ادة احتهاؿ  ا لٓز كهف ثـ افترض أف البٓئة الخارجٓة كهصدر لٙثابة كالتدعٓـ، تعد هدخٛ صحٓحن
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رل صد ك ها ٓعرؼ عىدي باٚشتراط اٖدائْ ٓك كر استجابة هعٓىة، أك خفض ٌذا اٚحتهاؿ، ٌك

سكىر إذا حصؿ الطمبة عمِ تعٓزز عمِ سمككٓات هعٓىة فإىٍـ سٓقكهكف بتكرار السمكؾ بىشاط 

ـ،  ذا لـ ٓحصمكا عمِ تعٓزز فإىٍـ سٓفقدكف اٌٚتهاـ بذلؾ السمكؾ، كسكؼ ٓىخفض أداٌؤ كقكة، كا 

ؤكد كذل  لدافعٓ ةاتٍـ، ٓثٓر لدًٓ االهعززات أك الهكافآت عمِ سمككٓ ؾ أف حصكؿ الفرد عمِٓك

ا كها ٓرل  سكىر أف التعٓزز ربها ٓتطكر لٓصبح ذاتٓنا، حٓث  لمحفاظ عمِ ٌذي السمككٓات كتكراٌر

ٓقكـ الفرد بسمكؾ ها ٘شباع حاجات كدكافع لدًٓ دكف تأثٓر خارجْ، كالطالب الذم ٓقـك 

ىها لمهتعة كحب بهطالعة بعض  الكتب كالهؤلفات لٓس هف أجؿ اجتٓاز اهتحاف فحسب، كا 

 (.2008الهعرفة )غبارم، 

 :اإلىساىية ىظرّيةال

ٓرل هاسمك أف ا٘ىساف ٓكلد كلدًٓ خهسة أىهاط هف الحاجات هرتبة فْ شكؿ ٌرهْ كالتالْ: 

، ثـ حاجات اٖهف )دكافع اٖهف(، ثـ  الحاجات الفسٓكلكجٓة )دكافع البقاء( كتحتؿ قاعدة الٍـر

الحاجات  اٚجتهاعٓة كفْ القهة ٓكجد الحاجة لتحقٓؽ الذات، كها أىً ضهف الٍـر تحكـ الدكافع 

اٖربعة اٖكلِ  اٖساسٓةالهختمفة فًٓ عٛقة دٓىاهٓكٓة أساسٓة، كتظٍر ٌذي العٛقة فْ الحاجات 

ا فْ الحاجات الهتبقٓة )تحقٓؽ الذات(  التْ سهاٌا هاسمك الحاجات الحرهاىٓة أكثر هف ظٍكٌر

تحدد السمكؾ البشرم فْ ضكء ٌذي الىظٓرات هف خٛؿ  التْ سهاٌا بالحاجات الىهائٓة. ٓك

ٍذا السمكؾ هحككـ تهاهنا بهىطؽ ا٘رادة الحرة بهجاٌدة الفرد فْ سبٓؿ تحقٓؽ ذاتً، كأف التىبؤ 

 (.1990)جابر، 
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 :االجتهاعي التعّمم ىظرّية

فتراض رئٓسْ هفادي أف ا٘ىساف كائف اجتهاعْ ٓعٓش ضهف هجهكعات هف ا ىظرٓ ةتىطمؽ ٌذي ال

تعمـ الكثٓر هف الخبرات كالهعارؼ، كاٚتجاٌات  تأثر بٍا، حٓث ٓٛحظ سمكؾ أخٓرف، ٓك ٓؤثر ٓك

كأىهاط السمكؾ اٖخرل ، هف خٛؿ هٛحظة سمكؾ أخٓرف كهحاكاة ٌذا السمكؾ، قاـ باىدكرا 

 التعم ـ" باىدكرا " فْ  ىظرٓ ة، حٓث أف لدافعٓ ةاككٓة عىدها فسر بدهل العىاصر الهعرفٓة كالسم

الهكجً ذاتٓنا. حٓث ٓرل " باىدكرا " أف كؿ  التعم ـك  لدافعٓ ةاالهعرفْ اٚجتهاعْ كثٓقة الصمة ب

الطمبة القادهٓف إلِ الهدرسة لدٍٓـ القدرة كالرغبة فْ التقمٓد، لذا ٓىبغْ أف ٓتكفر لٍـ ىهكذج 

ٓدي ، فالهعمهكف ٓىبغْ أف ٓككىكا ىهاذج بقدر الهستطاع ، لٓككف سمككٍـ قكة دافعة ٓستطٓعكف تقم

" باىدركا " عمِ دكر التعٓزز كالهحاكاة فْ التحكـ فْ السمكؾ  ىظرٓ ةلسمكؾ الطمبة . كذلؾ ترتكز 

عمِ التفاعؿ الحتهْ الهتبادؿ الهستهر لكؿ هف السمكؾ، كالهعرفة، كالتأثٓرات  ىظرٓ ةكتؤكد ال

 (.2008لبٓئٓة )غبارم، ا

 :الّصفإدارة  2.1.2

ْ  اٌتـ الىظاـ         فبالغرفة  التعمٓه ٓة كالبٓئة الهحٓطة بالطالب كالتْ تمعب الدكر اٖكبر الص 

فكالتعمٓـ، لذلؾ إف الترتٓب كالىظافة فْ الغرفة  التعم ـفْ  عطائٍا القدر اٖكبر الص  دارتٍا كا  ٓة كا 

تحقٓؽ بٓئة ىاجحة كفعالة، حتِ ٓككف الطالب عمِ قدر ههكف هف ة هٍـ لالتعمٓهٓ  فْ العهمٓة 

فكالعىآة الخاصة فْ الغرفة  اٌٚتهاـالهعرفة كا٘طٛع، كعمِ الهعمـ أف ٓكلٍٓا  تعمـ الص  ٓة، ٓك

الظكاٌر ة أكثر هف تىكع الهعمـ فْ أسالٓبً كطرؽ تدٓرسً، فالتعمٓهٓ  الطمبة هف الكسٓمة 

ة التعمٓهٓ  ٍر عىد بعض الطمبة، تعتبر اىحرافان عف أٌداؼ السٓاسة كالهشكٛت السمككٓة التْ تظ

فلذا ٓتكجب عمِ الهعمهٓف أف ٓىتبٍكا لتمؾ الهشكٛت التْ تتعمؽ بالضبط  ْ، كأف ٓدرسكا الص 



33 
 

أسبابٍا كطرؽ عٛجٍا حتِ تصبح هخرجات التعمٓـ هتكافقة هع أٌدافٍا الهحددة فْ السٓاسة 

 (.2005ة،ة )هىاصر التعمٓهٓ  التربكٓة ك 

كهف ٌىا فاف الهعمـ أثىاء ههارستً لمدكر ا٘دارم قد ٓفقد دكري القٓادم إف ٌك لـ ٓستطع أف ٓؤدم 

كأخٛقٓة، كلـ ٓكف ٓهمؾ قدران  كاجتهاعٓةكظٓفٓة  التزاهاتها ٓفرضً عمًٓ ٌذا الدكر القٓادم هف 

هف العٛقات ا٘ىساىٓة  هف الكفآات العمهٓة كالهٍىٓة، كلـ ٓكفر لهف ٓعهؿ هعٍـ )الطمبة( قدران 

الهتبادؿ كالتقدٓر لكفاءات كقدرات طٛبً كتحقٓؽ اٖهف  اٚحتراـالفعالة التْ تعتهد عمِ 

 الص ؼكؿ عف ؤ دم كلكىً ٓحتفظ بهركزي كإدارم هسلٍـ، كبذلؾ ٓفقد دكري القٓا كاٚطهئىاف

ة داخؿ  الدراسْ كخارجً  الص ؼالدراسْ، هها تككف لً اىعكاسات سمبٓة عمِ العهمٓة التربٓك

 (.2003 تحت إشرافً )سالبرغ،

 :يةالّصفأٌداف اإلدارة 

فتسعِ ا٘دارة  بالههارسة كالطٓرقة التْ  ِعىٓؽ أٌداؼ تربكٓة، كهف ثـ فٍْ ت  ٓة إلِ تحقالص 

تكضع بٍا ٌذي اٌٖداؼ التربكٓة هكضع التىفٓذ، كتٍتـ باستثهار ا٘هكاىٓات الهادٓة كتشهؿ 

ة، إضافة إلِ الهكارد البشٓرة التعمٓهٓ  ( كالتجٍٓزات كاٖدكات كالهكاد الدراسْ )كهكاف الص ؼ

الهتهثمة فْ الهعمـ كالطمبة، كذلؾ هف أجؿ تحقٓؽ أٌداؼ عاهة تتهثؿ فٓها ٓمْ: تحقٓؽ أٌداؼ 

فاستخداـ عىاصر ا٘دارة ، ك هف قبؿ الهعمـ كالطمبة التعم ـالتعمٓـ ك  ٓة )البشٓرة كالهادٓة( الص 

تىظٓـ كتىسٓؽ الجٍكد ، ك الهرغكب فٍٓها التعم ـاهان عهمٓان كعقٛىٓان ٘حداث التعمٓـ ك الهتاحة استخد

ٓجاد ركح التفاٌـ كالتعاكف، ، ك طمبة بها ٓتفؽ كاٌٖداؼ الهىشكدةالهبذكلة هف قبؿ الهعمـ كال ا 

 .(1999)عدس،  الدراسْ الص ؼكههارسة العهؿ الفردم كالجهعْ فْ 
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 :الّصفتقىيات إدارة 

كتعدٓؿ  الص ؼض الكسائؿ الهتىكعة التْ ٓهكف استخداهٍا هف قبؿ الهعمـ لضبط ٌىاؾ بع

 كتغٓٓر السمكؾ هف ٌذي الكسائؿ أتْ:

 ي وربطً بالتعزيز السموكي:الّصفأوال: الضبط 

ٓقصد بالتعٓزز فْ المغة ٌك الدعـ، كالتعٓزز ا٘ٓجابْ قد ٓككف أٓضان لتىشٓط الهٍهة أك الرغبة 

فٓطمؽ عمًٓ عىدئذ بالدعـ  اجتهاعٓاالسمبْ غٓر الهقبكؿ خمقٓان أك أكادٓهٓان أك  لفعؿ الشر، كالعهؿ

أك التعٓزز السمبْ، فالٍدؼ هف استخداـ التعٓزز ا٘ٓجابْ ٌك هحاكلة ٓزادة حدكث ٌذا السمكؾ 

ٚن هف قبؿ الهعمـ، فٓحاكؿ الهعمـ أف ٓستغؿ ٌذا الهكقؼ فٓستخدـ اٖسمكب الهىاسب  لككىً هقبك

 طالب حتِ ٓقكـ الطالب بتكرار ىفس السمكؾ فْ هحاكلة لتعدٓؿ السمكؾ السمبْ.لٍذا ال

فمك أف احد الطمبة، استغؿ تىظٓـ الجمكس كاىشغؿ بالحدٓث هع زهٓمً فٓٛحظ الهعمـ ذلؾ، فٓرهؽ 

ىا ٓقـك الهعمـ بالثىاء  الطالب بىظرة ٓفٍـ هف خٛلٍا ٌذا الطالب هغزاٌا، فٓتكقؼ عف الحدٓث، ٌك

إلِ الدرس، أك قد ٓستخدـ الهعمـ أسمكبان سمبٓان فْ عهمٓة  كاٚىتبايثـ ٓعكد الٍدكء  عمًٓ كهف

تعدٓؿ سمكؾ الطالب كأف ٓىٍر الطالب أك ٓتكعدي أك ٓرفع ىبرة صكتً فْ هحاكلة ٘شعار الطالب 

 (.1999كأف السمكؾ الذم ٓقـك بً غٓر هرغكب بؿ كهرفكض فْ ٌذا الكقت )عدس،

 كثٓرة كهتعددة ٓهكف أف ٓستخدـ بعضٍا أك جهٓعٍا عمِ أف ٓراعِ أتْ:إذ لدل الهعمـ خبرات 

هرغكب كعدـ تأخٓر ذلؾ الغٓر فْ الكقت الذم ٓقع  فًٓ الفعؿ  استخداـ اٖسمكب الهىاسب -1

 أك تقدٓهً.
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استخداـ اٖسمكب الهىاسب هثؿ الثىاء كالهدٓح أك رفع الصكت أك التٍدٓد حسب ها ٓتطمبً  -2

 الهكقؼ.

اعاة أف ٌىاؾ فركؽ فردٓة، فاٖسمكب الهتبع هع طالب هعٓف قد ٚ ٓككف بالضركرة صالح هر  -3

كالثقافٓة كالحاٚت الكجداىٓة  اٚجتهاعٓةاٖعهار، كالخمفٓات  ٚختٛؼلطالب آخر كذلؾ 

 لمطالب. كاٚىفعالٓة

ىاؾ عدة أهكر هتداخمة كهترابطة طالب، هرغكب لمالغٓر قد تفسر ٌذا التصرؼ هف السمكؾ  ٌك

 هف ٌذي اٖهكر أتْ:

أسباب ذاتٓة راجعة لمطالب ىفسً: هثؿ قدرات الطالب كاٌتهاهاتً كحاٚتً الىفسٓة كحاجاتً  -1

 .اٚجتهاعٓة

أسباب ترجع إلِ الهعمـ: شخصٓة الهعمـ، كأف تككف شخصٓتً دٓكتاتكٓرة، أك تساٌمٓة أك  -2

 .دٓهقراطٓة كصفاتً، كهظٍري، كاىتظاهً، كأسمكب تدٓرسً

فأسباب ترجع إلِ الهكاف )الفصؿ الدراسْ(: البٓئة  -3 ٛن هساعدان لتصرؼ الص  ٓة قد تككف عاه

سمبْ هف الطالب، فقد تككف التٍكٓة أك ا٘ىارة باعثان لمهمؿ؛ فٓحاكؿ الطالب أف ٓعبر عف ذلؾ 

 هف خٛؿ سمكؾ ٓخؿ بىظاـ الفصؿ.

ف خر، فالهادةآالهادة الدراسٓة: قد تككف كذلؾ سببان  -4 ٓة لدل بعض الطٛب تجعمٍـ ٚ الص 

ء الطٛب الفرص  ٓستطٓعكف هتابعة هدرسٍـ كذلؾ لعدـ فٍهٍـ لمهادة كبالتالْ ٓستغؿ ٌٚؤ

 بالحدٓث أك القٓاـ بحركات تثٓر كتضحؾ أخٓرف. 
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ككجكد الهعززات ا٘ٓجابٓة؛ فالطفؿ  التعم ـحاجات الطفؿ: هثؿ اٖكؿ كالشرب، كالرغبة فْ  -5

ض الجائع ٓصع ب عمًٓ أف ٓتعمـ، ككذلؾ الطفؿ الذم ٚ ٓهٓؿ إلِ هادة هعٓىة ٓهٓؿ إلِ تعٓك

 ذلؾ بالحدٓث كالشغب.

رل أف ٌىاؾ كسائؿ تستخدـ فْ عهمٓة تصحٓح سمكؾ الطالب، كهف ٌذي الكسائؿ:  ٓك

ْ الهىبٍات أك الهعززات ا٘ٓجابٓة، التْ إذا استخدهت تحدث ىكعان وسائل التعزيز اإليجابي : ٌك

ؿ استطاعت أف تغٓر السمكؾ رار الفعؿ الهرغكب بهعىِ آخر؛ أم أف استخداـ ٌذي الكسائهف تك

هرغكب كتقمؿ هىً، كفْ ىفس الكقت تٓزد هف السمكؾ ا٘ٓجابْ لدل الطالب)الىابً الغٓر 

 (.1995كالشٍٓؿ،

 هتعددة هىٍا:  ان كتتضهف كسائؿ التعٓزز ا٘ٓجابْ أىكاع

 :األساسيةالهىبٍات اإليجابية -أ

ا، حٓث أف الطالب ٓعطْ ك  ٓقصد بٍا الحاجات الٍاهة بالىسبة لمطالب، كالطعاـ كالشراب كغٌٓر

ىا الىذي الحاجات، إلِ درجة أف بعضٍا بلٍ ةأٌهٓة كبٓر  سبة لً ضركٓرة ٚ ٓستغىْ عىٍا، ٌك

ٓكهف دكر الهدرس فْ التعرؼ عمِ حاجات طٛبً؛ فٓستغؿ ٌذي الحاجات الٍاهة لمتأثٓر عمِ 

 .(Larrivee, 2009) لب فْ هحاكلة لتعدٓؿ سمككًسمكؾ الطا

 الهىبٍات اإليجابية الهشروطة )الهىبٍات الثاىوية(:-ب 

قصد بٍا الهىبٍات أك الهعززات التْ تأتْ فْ الدرجة الثاىٓة فْ اٌٖهٓة عىد الطالب؛ كالهدٓح  ٓك

ذا ٚ ٓعىْ قمة أٌهٓتٍا، بؿ ٌْ هٍه ة كبشكؿ كبٓر فْ التأثٓر كالثىاء كالٍدآا كاٖلعاب اٖدبٓة، ٌك
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 عمِ سمكؾ الطالب كتعدٓؿ سمككً، كلكىٍا لٓست فْ ىفس اٌٖهٓة هقارىة بالهىبٍات الهشركطة

(Goh& Maltheus,2011). 

 الهىبٍات الهعههة:   -ج

ْ الهىبٍات التْ تعهؿ عمِ إثارة عدد هتىكع هف السمكؾ لدل عدد كثٓر هف الطمبة، كذلؾ  ٌك

ات  ٚختٛؼ لمعائمة كالهستكل  اٚقتصادمالتْ ٓأتْ هىٍا الطالب، فالهستكل  تهاعٓةاٚجالهستٓك

لمهىبً  اٚستجابةالثقافْ كالعمهْ، تمعب دكران كبٓران عمِ هدل التأثٓر فْ تغٓٓر سمكؾ الفرد كهدل 

 (.1998)قطاهْ، اٚستجابةكسرعة ٌذي 

 ي لهعالجة السموك السمبي:الّصفثاىيا: الضبط 

ادة ٓتهثؿ بأف ٓقكـ الهعم حدكثً بإزالة الهىبٍات التْ ـ بتعٓزز سمبْ لمسمكؾ، كذلؾ هف أجؿ ٓز

هف حدكثً أك تحد هف قكتً، هثؿ أف ٓقكـ الهعمـ بىقؿ طالب بعٓدان عف طالب آخر؛ كذلؾ  عٓؽت  

ها، فإزالة ٓٓعىؼ الهعمـ الطالب فبإعف الدرس، أك  كاىشغالٍهالكثرة أحادٓثٍها الجاىبٓة  ىٌٍر ف ٓك

 . (Putman, 2009) تثٓر السمكؾ السمبْ تقمؿ هف حدكثً الهىبٍات التْ

ىاؾ عدة أسالٓب لهعالجة السمكؾ السمبْ هف أجؿ ضبط   الدراسْ، هثؿ:  الص ؼٌك

قصد بٍا سحب الهعززات البٓئٓة لسمكؾ الطالب هؤقتان، أك إبعاد  -أ الغراهة الكمٓة الهؤقتة: ٓك

 ( دقائؽ.10-2رة هف)الطالب هف البٓئة الهعززة ىفسٍا لفترة زهىٓة قصٓ
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ك التدرج فْ سحب الهعززات التْ تحفز السمكؾ السمبْ لدل الطالب،  الغراهة الهتدرجة: -ب ٌك

كعادة ها تككف باستخداـ الهعززات الهادٓة الهحسكسة، كالحرهاف هف اٖكؿ أك الحرهاف هف ٌدٓة 

 هفضمة.

بتقمٓؿ، أك إٓقاؼ  اٚىطفاءأك  أك ا٘لغاء بالتجاٌؿ: تقكـ فكرة ا٘لغاء بالتجاٌؿ اٚىطفاء -ج

، ٓستطٓع الهدرس أف الص ؼتعٓزز السمكؾ السمبْ، فالطالب )الهشاغب( الكثٓر الحركة فْ 

، أك تجاٌؿ ها ٓحدث تهاهان ككأف شٓئان اٚكتراثٓعالل ٌذا السمكؾ السمبْ هف خٛؿ إظٍار عدـ 

ىٍائً.  ٚ ٓجرم أهاهً، بها ٓؤدم إلِ اىحسار ٌذا السمكؾ كا 

٘شباع: ٌك ترؾ الطالب بتكرار السمكؾ السمبْ أك قد ٓطمب هىً تكرار ذلؾ؛ حتِ ٓشبع ا -د

كرر  كؼ بىفسً عف القٓاـ بً، فالطالب الذم ٓقكـ فْ التعمٓؽ كالتىكٓت، ٓسهح لً بأف ٓستهر ٓك ٓك

تعب، كبالتالْ ٓتكقؼ عف ٌذا التصرؼ هها ٓؤدم إلِ أف ٓعدؿ  ٌذا الفعؿ حتِ ٓهؿ ٌك ىفسً ٓك

 سمككً.

ك الطمب هف الطالب بالرجكع إلِ البدٓؿ ا٘ٓجابْ لمسمكؾ السمبْ الذم  -ٌػ التصحٓح الزائد: ٌك

قاـ بً كتكرار ذلؾ هف قبؿ الطالب، كتقدٓـ الىصح كا٘رشاد هف قبؿ الهدرس، كهراقبة الطالب 

ـ سمككً.  كتكجًٍٓ كتقٓك

المفظْ أك التعىٓؼ أك  العقاب: إف استخداـ أسالٓب العقاب الهختمفة سكاء كاف بالتٍدٓد -ك

الضرب ٌْ هف اٖسالٓب التْ ٓجب أف ٓتعاهؿ هعٍا بحذر شدٓد، فالهطمكب هف الهعمـ أف 

ٓككف هكجٍان كهرشدان كهربٓان، كأف ٓككف رحٓهان كصبكران كلطٓفان كهتفٍهان لطٛبً هتعرفان لحاجاتٍـ 

داـ كسائؿ العقاب الهؤثرة الىفسٓة كهٛحظان لسمككٓاتٍـ كتصرفاتٍـ، كأف ٓككف حكٓهان فْ استخ

هكف استخداـ كسائؿ بدٓمة لمضرب هىٍا: ا٘رشاد كالتكجًٓ، كالتفٍـ  عمِ ىفسٓة الطالب، ٓك
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، ٘هكاىٓات الطالب ككضع خطط هستقبمٓة لحؿ الهشاكؿ كالهصاعب التْ قد تعترض طٓرقً

جب الزجر كالتكبٓ، ك اٚهتٓازاتالحرهاف هف ، ك ا٘ىذار، ك المكـ، ك العقاب الرقٓؽك  ف ٓككف أخ ٓك

حضار كلْ اٖهر، ك الص ؼالكقكؼ فْ ، ك التكبٓخ أهاـ الطٛب، ك بشكؿ اىفرادم الضرب ، ك ا 

 (.2003 الخفٓؼ هف أجؿ التأدٓب )سالبرغ،

 :ي لدى الطمبةالّصفأىهاط الضبط 

كفقان ذاتٓاً  ٓرػَالس، الهدرسة بتعمٓهات لتزاهًا عو الطالب تعبٓر أىً هدرسْال اٚىضباط َٓعرف

 هتطمبات هع ٓىسجن بها َدَافعً هَٓلً َتىظٓن رغباتً تَجًٓ ؿخٛ هو َأىظهتٍا اىٓىٍالقَ

 أىهاط كهف ،الهدرسْ اٚىضباط وػه َعٓوػى إلِ ٓوادفػٌ َسمَك ىظان هو الهدرسٓة الحٓاة

 التربٓة هدٓرٓة هدارس فْ الصفْ الىظان لحفظ الهعمهَو ٓهارسٍا التْ الصفْ الضبط

 َالتعمٓن.

 ذلك َهرد، الصف ةػغرف ػؿداخ ٌدكءَال الىظان عمِ الطمبة هحافظة ٌََ الداخمْ: اٚىضباط-أ

 الهدرسْ. َلمىظان، زهٛئٍنػل بمٍنػَتق ًػفٓ َاىغهاسٍن ؿالعه ىحَ الطمبة تَجً

 خارجٓة ؿائػَس باستخدان الصف ؿداخ الىظان عمِ الهحافظة الخارجْ: ٌََ اٚىضباط-ب

 َالعقاب. الثَاب ؿهث

 تعَق ْػالت اتػالعقب َإزالة التربَٓة العهمٓة تٓسٓر إلِ الهدرسْ ٚىضباطا عهمٓة َتٍدف

 لدُ الهدرسٓة البٓئة هع كٓؼالت صعَبة عو ىاجـه هىٍا كاف ها  سٓها َٚ، اقأٌداف إلِ ٍاَصَل

 ا٘ٓجابْ السمَك أىهاط ْػف ذلك َٓىعكس  ،الذاتْ اٚىضباط هفآٌن الطمبة ؿٓتهث بحٓث، الطمبة

 عهمٓة تٍدف، كها كذلك تحقٓقتكفؿ َعٛجٓة  َقائٓة راءاتَإج أسالٓب خداناست عبر بىاءال
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 ؿبشك ٓتقدن الصفْ ؿالعه ؿتجع َأىشطة َأسالٓب طرائق عو البحث إلِ: الصفْ لضبطا

 إلِ ؿلَصَ، كالدٍٓن جتهاعْٚا الذاتْ الضبط هاء٘ى الىظان عمِ الطمبة تدرٓب، كهمحَظ

 .(2007)فٍهْ، عمهٍٓنَه الطمبة بٓو التعاَو هو درجة كبرأ

 :يالّصفالعواهل الهؤثرة في الىظام 

فٓتأثر الىظاـ  فْ كالجك الص  ْ  ْ الص   بعدد كبٓر هف العكاهؿ، هىٍا:  التعمٓه

ي:  يةالّصف* ها يتعمق بالظروف البيئية الهدرسية و  فحجـ الهدرسة كعدد ٌو كؼ فْ الص 

دارة الهدرسة، ك رسٓةهكاىٓات الهداٚ، ك هكقع الهدرسة، ك الص ؼسعة ، ك الهدرسة الجك ، ك ا 

 . السٓككلكجْ السائد فْ الهدرسة

، العكاهؿ الشخصٓة كخصائص الطالب ها يتعمق بالظروف الىفسية لمهتعمهين وخصائصٍم:* 

 سمكؾ الطالب.، ك هستكل تحصٓؿ الطالب، ك جىس الطالبك 

، الهعمـ جىس * ها يتعمق بالهعمهين وخصائصٍم الشخصية والتأٌيمية واتجاٌاتٍم وجىسٍم:

اتجاٌات الهعمـ ىحك ، ك تأٌٓؿ الهعمـ اٖكادٓهْ كالسمككْ، ك خصائص الهعمـ الشخصٓة كاٖدائٓةك 

 (.1998اتجاٌات الهعمـ كىظٓرتً فْ التعاهؿ هع الطالب )قطاهْ،، ك التدٓرس

فإف الٍدؼ هف هعالجة الىظاـ   التعم ـْ ٌك أف تكظؼ كؿ ا٘هكاىٓات هف أجؿ تحسٓف الص 

ف فْ أىشطتٍا،  دهاجكاٚى التعم ـالسمككٓات الخاطئة التْ ٓهكف أف تعٓؽ ههارسات  ْ كتقمٓؿالص 

ادة الكقت الهىقضْ فْ  كههارسة اٖىظهة كتقمٓؿ الزهف الهىقضْ فْ  التعم ـلذلؾ ٓككف الٍدؼ ٓز

 (.2005هعالجة هشكٛت الىظاـ كتكفٓري لمتعمـ )هىاصرة،
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 الدراسات السابقة: 2.2

 :لدافعّيةاتعمق بدراسات سابقة ت 1.2.2

 ا٘بداعْ تفكٓراهتٛؾ العٓىة لم دله إلِالتعرؼ إلِ  الد راسةٌدفت  (2014س )يدراسة خه

عمِ هستكل التفكٓر  التعرؼ هففقد تض الد راسة لمطالبات أها ٌدؼ التعم ـبدافعٓة ذلؾ  كعٛقة

بابؿ  جاهعةض كمٓات لمطالبات كالعٛقة بٓف الهتغٓٓرف لدل طالبات بع التعم ـكدافعٓة  ا٘بداعْ

ا  ٖربعبات الهرحمة الرابعة الط عمِالبحث  عٓىة تاشتهم بطٓرقة  عشكائٓاكمٓات تـ اختٓاٌر

الهىٍل الكصفْ  ةثـ استخدهت الباحث ،( طالبة206جاهعة بابؿ كبكاقع ) كمٓاتالقرعة هف باقْ 

بعد ذلؾ تـ التعرؼ  الهقٓاسٓف ثـ عدادإجراء إ ٍاخٛل كتـ كعٓىتًفْ الهقارىات لهجتهع البحث 

عٛقة  كجكد ةاستىتجت الباحث كأخٓرا  التعم ـكدافعٓة  ا٘بداعْلمتفكٓر  العٓىة ؾعمِ هدل اهتٛ

 .لدل الطالبات التعم ـكدافعٓة  ا٘بداعْهكجبة بٓف التفكٓر 

إلِ التحقؽ هف أثر تطبٓؽ براهل التسٓرع كا٘ثراء  الد راسةٌدفت ( 2012دراسة دودين وجروان )

كبٓف فْ الهرحمة  لدافعٓ ةا عمِ  اٖساسٓةلمتعمـ كالتحصٓؿ الدراسْ كتقدٓر الذات لدل الطمبة الهٌك

ىاثان فْ اٖردف، كقد بم  عدد أفراد  ( هف 90( طالبان كطالبة، هىٍـ )180) العٓىةالعمٓا ذككران كا 

فالطمبة الهسرعٓف الذٓف كاىكا قد تخط كا بعض  ف أهكف كؼ فْ السىكات السابقة، كالذٓالص 

كبٓف كالهتفكقٓف 90افظات الشهاؿ كالكسط كالجىكب، ك)الكصكؿ إلٍٓـ فْ هح ( هف الطمبة الهٌك

 الد راسةالذٓف ٓتعرضكف لبراهل إثرائٓة فْ هدارس الهمؾ عبد اهلل الثاىْ لمتهٓز. كلتحقٓؽ أغراض 

الهط كر لمبٓئة  (17–13، كها استخدـ هقٓاس تقدٓر الذات لٗعهار هف )التعم ـب ىْ هقٓاس دافعٓة 

(. كقد تحقؽ الباحثاف هف دٚٚت صدؽ ٌذٓف الهقٓاسٓف 2004اٖردىٓة هف قبؿ الخطٓب )
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 >α. ككشفت الىتائل عف كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة )العٓىةكثباتٍها، ثـ ط بِّقا عمِ أفراد 

كبٓف الذٓف تعرضكا لبراهل التسٓرع فْ هستكٓات 0.05 لمتعمـ  ٓ ةلدافعا( لصالح الطمبة الهٌك

( α< 0.05كالتحصٓؿ كتقدٓر الذات، كها أظٍرت الىتائل عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة )

ظٍرت فركؽ ذات  فْ حٓفلمتعمـ كتقدٓر الذات ت عزل ٚختٛؼ الجىس.  لدافعٓ ةافْ هستكل 

 ( فْ هستكل التحصٓؿ الدراسْ لصالح ا٘ىاث.α< 0.05دٚلة إحصائٓة )

 لدافعٓ ةاطبٓعة الفركؽ فْ تكجٍات اٌٖداؼ  إلِإلِ التعرؼ  (3122) دراسة الوطبان ٌدفت

لدل الهعمهٓف كالهعمهات تبعا لهستكل الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة لدٍٓـ. حٓث تـ تطبٓؽ هقٓاسٓف 

عمِ أفراد العٓىة كاف اٖكؿ هىٍها لقٓاس هستكل الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة كأخر لقٓاس تكجٍات 

هف جهٓع هعمهْ كهعمهات  الد راسةلمهعمهٓف كالهعمهات. كتككف هجتهع  فعٓ ةلداا اٌٖداؼ

هف  الد راسةة العاهة بهىطقة القصٓـ فْ الههمكة العربٓة السعكدٓة. كتككىت عٓىة التعمٓهٓ  الهراحؿ 

ـ بطٓرقة عشكائٓة هف هدٓىة البٓردة فْ هىطقة القصٓـ. كقد  (448) هعمها كهعمهة تـ اختٓاٌر

الىتائل التالٓة: تفكؽ الهعمهٓف كالهعمهات هرتفعْ الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة عمِ  راسةالد  أظٍرت 

الهعمهٓف كالهعمهات هىخفضْ الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة فْ التكجً ىحك ا٘تقاف، كفْ التكجً ىحك 

ٛن  ف  الهعمهات كك اٖداء.   كجً ىحكالتلمتكجً ىحك اٖداء هف الهعمهٓف. ٚ تكجد فركؽ فْ  أكثر هٓ

 تبعا لمهرحمة التدٓرسٓة. لدافعٓ ةا

بعىكاف اختبار ىهكذج تدٓرسْ قائـ عمِ ىظٓرتْ الذكاءات الهتعددة ( 2010دراسة السميم )

 لمتعمـ لدل طٛب الهرحمة الهتكسطة. لدافعٓ ةا، فْ تىهٓة اٚستٓعاب الهفآٌهْ ك التعم ـكأسالٓب 

اٖكؿ الهتكسط فْ الٓراض، حٓث  الص ؼالبات ( طالبة هف ط66هف ) الد راسةكقد تككىت عٓىة 

هف اٖدكات هقٓاس  الد راسةتـ تقسٓـ الطالبات إلِ هجهكعتٓف تجٓربٓة كضابطة، استخدهت 
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عمِ الهىٍل  الد راسةلمتعمـ هف إعداد الباحثة، كاعتهدت  لدافعٓ ةااٚستٓعاب الهفآٌهْ كهقٓاس 

لمتعمـ، ككجكد فركؽ  لدافعٓ ةااب الهفآٌهْ ك التجٓربْ، فتكصمت إلِ: كجكد عٛقة بٓف اٚستٓع

 لمتعمـ لصالح الهجهكعة التجٓربٓة . لدافعٓ ةابٓف الهجهكعة التجٓربٓة كالضابطة فْ 

ٌدفت إلِ استقصاء فاعمٓة برىاهل تدٓربْ هبىْ عمِ الهٍارات ( 2006شحروري )دراسة 

لمتعمـ الهكجً ذاتٓنا لدل طمبة الهرحمة  لدافعٓ ةاالهعرفٓة كها كراء الهعرفٓة كاٚىفعالٓة فْ إثارة 

ة فْ اٖردف، كلتح عمِ الهٍارات  ان استىاد ان تدٓربٓ ان الباحث برىاهج قٓؽ ذلؾ الٍدؼ بىِالثاىٓك

كالذم  ان اٖكادٓهٓة لمتعمـ الهكجً ذاتٓ لدافعٓ ةاالهعرفٓة كها كراء الهعرفٓة كاٚىفعالٓة، كبىِ هقٓاس 

كاٚستهرار  التعم ـ استراتٓجٓاتْ: الفاعمٓة اٖكادٓهٓة كاستخداـ ٓتككف هف ثٛثة أبعاد رئٓسٓة، ٌ

كطالبة  ان ( طالب 80ككىة هف ) ، استخدـ الباحث التصهٓـ شبً التجٓربْ عمِ عٓىة هلدافعٓ ةافْ 

تـ تقسٓهٍـ إلِ هجهكعتٓف ضابطة كتجٓربٓة، طبؽ البرىاهل التدٓربْ عمِ الهجهكعة التجٓربٓة، 

لدل طمبة الهرحمة  ان الداخمٓة الهكجٍة ذاتٓ لدافعٓ ةا ٓة البرىاهل فْ تىهٓةكأظٍرت الىتائل فاعم

بٓة. ة لصالح الهجهكعة التجٓر  الثاىٓك

 كالىكع لدافعٓ ةا بٓف العٛقة عف الكشؼ إلِ ٌدفت دراسة (Mori,2006) هوري أجرىو 

ا تـ أداة الباحث كاستخدـ الٓاباف، فْ ثاىٓة كمغة بالمغة ٓتعمؽ فٓها اٚجتهاعْ ٌر  لقٓاس تطٓك

 لدٍٓـ لٓس الذٓف الطمبة هف كطالبة طالبنا (453) هف تككىت عٓىة عمِ طبقت ،لدافعٓ ةا

 لدافعٓ ةا فْ إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ كجكد الد راسة ىتائل كأظٍرت اىجمٓٓزة، لغة تخصص

 .ا٘ىاث لصالح كذلؾ اٚجتهاعْ لمىكع تعزل

لمتعمـ لدل تٛهٓذ  لدافعٓ ةااهل هقترح لتىهٓة بعىكاف هدل فعالٓة برى( 2006دراسة يوسف )

الهحفزة لمتعمـ التْ  اٚستراتٓجٓاتإلِ الكشؼ عف  الد راسة الهرحمة اٚبتدائٓة. كقد ٌدفت
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، كالكشؼ عف فْ هصر ةالتعمٓهٓ  ٓستخدهٍا تٛهٓذ الهرحمة اٚبتدائٓة فْ إدارة غرب الزقآزؽ 

لمتعمـ لدل عٓىة البحث، حٓث تككىت العٓىة هف  لدافعٓ ةافعالٓة تطبٓؽ البرىاهل الهقترح فْ تىهٓة 

الخاهس اٚبتدائْ. كلتحقٓؽ  الص ؼهف ا٘ىاث( هف  36هف الذككر،  36) كطالبةن  ان ( طالب72)

(، 1989ٌذي الغآة قاـ الباحث باستخداـ اختبار القدرات العقمٓة هف إعداد فاركؽ هكسِ )

ة الهصٓرة هف إعداد عبد العٓزز الشخص كهقٓاس الكضع اٚجتهاعْ اٚقتصادم لٗسر 

لمتعمـ كجهٓعٍا هف  لدافعٓ ةالمتعمـ كبرىاهل تىهٓة  لدافعٓ ةا(، اختبار تحصٓمْ كاستبٓاف 1995)

إلٍٓا كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ  الد راسةإعداد الباحث، كهف أبرز الىتائل التْ خمصت 

بٓة، كدرجات أفراد الهجهكعة الضابطة لمتعمـ بٓف هتكسط درجات أفراد الهج لدافعٓ ةا هكعة التجٓر

 فْ التطبٓؽ البعدم لصالح الهجهكعة التجٓربٓة.

دفت ر إلِ( Tuan; Chin, and Shieh, 2005) كشًٓ كشٓف، تكاف، أجراٌا دراسة ٌك  تطٓك

ة الهدارس فْ العمـك هادة فْ التعم ـ ىحك الطمبة دافعٓة لقٓاس أداة  كقاـ ،فْ تآكاف الثاىٓك

 طالبنا (1407) هف تككىت عٓىة عمِ العمكـ تعمـ ىحك الطبمة دافعٓة قٓاس أداة بتطبٓؽ كفباحثال

 هادة ىحك لمتعمـ الطمبة كدافعٓة التحصٓؿ بٓف إٓجابٓنا ارتباطنا الد راسة ىتائل كأظٍرت كطالبة،

 .العمـك

 التْ خارجٓةكال الداخمٓة الدكافع إلِ التعرؼ إلِ ٌدفت دراسة( Shia,2005) شٓا أجرت كها

مىل جاهعة فْ أداب كمٓة لطمبة اٖكادٓهْ التحصٓؿ فْ تؤثر  كتككىت ،فْ فمكٓردا جكٓزت ٓك

 الد راسة ىتائل كأظٍرت .لدافعٓ ةا لقٓاس أداة عمٍٓـ طبقت كطالبة، طالبنا ( 81 ) هف الد راسة عٓىة

 ارتباطٓة عٛقة كجكد إلِ تكصمت كها كالخارجٓة، الداخمٓة لدافعٓ ةا عكاهؿ بٓف سمبْ ارتباط

 .الفرعٓة الداخمٓة لدافعٓ ةا كأبعاد لمتعمـ الداخمٓة لدافعٓ ةا بٓف آجابٓة
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 عمِ الداخمٓة لدافعٓ ةا أثر عف الكشؼ إلِ ٌدفت دراسة( Annalisa,2000) أىااليسا توأجر 

ف الغرفة فْ الخاص التعمٓـ طمبة تفاعؿ  هف طالبةك  طالبنا (85) هف الد راسة عٓىة كتككىت ٓة،الص 

ٓة تكساس ترافٓس بهدرسة اٚبتدائْ الثالث الص ؼ  بٓئة كجكد أف الد راسة ىتائل كأظٍرت ،فْ ٚك

ادة ةالتعمٓهٓ   البٓئة كرعآة إٓجابٓة، تعمـ  ٓؤدم اٚجتهاعٓة، العٛقات فْ كالهشاركة الحافز، كٓز

ادة إلِ ادة كأف الداخمٓة، لدافعٓ ةا ٓز  السٓطرة عمِ الطالب قدرة فْ ٓسٍـ الداخمٓة لدافعٓ ةا ٓز

 .الذات عمِ كاٚعتهاد

إٓجاد العٛقة بٓف دافعٓة التٛهٓذ  إلِ ٌدفتكالتْ  (,1999Athinson) وفي دراسة أثييىسون

كالدكافع الداخمٓة لمتعمـ، أٓضا العكاهؿ الخارجٓة الهتهثمة فْ العالـ كها ٓتصؼ بً هف هٍارات 

دارتً لمهكقؼ  ْ  تدٓرسٓة، كا  ف هجهكعة التٛهٓذ الذٓف ىهت أ الد راسةكضحت ٌذي أد فق .التعمٓه

هك دكافعٍـ تىكا با٘بداع عف أكلئؾ الذٓف لـ دكافعٍـ الداخمٓة عف طٓرؽ سمككٓات الهعمـ اتصف

 الداخمٓة لمتعمٓـ. كتمؾ هف الهٍارات التْ ٓجب أف ٓتصؼ بٍا لكْ ٓككف تدٓرسً إبداعٓا. 

 :الّصفدراسات سابقة تتعمق بإدارة  2.2.2

فالتعرؼ إلِ أىهاط ا٘دارة  الد راسةٌدفت ٌذي  (2012دراسة هخاهرة وأبو سهرة ) ٓة اٖكثر الص 

شٓكعان لدل هعمهْ هدارس هدٓٓرة تربٓة ككالة الغكث فْ الخمٓؿ كبٓت لحـ، كبٓاف هدل اختٛؼ 

ؿ العمهْ، كسىكات الخدهة، كهكقعالد راسةٌذي اٖىهاط باختٛؼ هتغٓرات   : الجىس، كالهٌؤ

هف جهٓع هعمهْ هدارس  الد راسةهجتهع  كتككفالهدرسة. كاستخدـ الباحثاف الهىٍل الكصفْ، 

 هعمهان  (113عشكائٓة قكاهٍا )كتـ اختٓار عٓىة  لحـهدٓٓرة تربٓة ككالة الغكث فْ الخمٓؿ كبٓت 

فأف أكثر أىهاط ا٘دارة  الد راسة. كأظٍرت ىتائل كهعمهة ىهط ٓة شٓكعان لدل الهعمهٓف ٌك الالص 

تكقراطْ، كأقمٍا شٓكعان ٌك الىهط الترسمْ، كأظٍرت الىتائل عدـ ٓمًٓ الىهط اٖك الدٓهقراطْ، 
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فكجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ ههارسة أىهاط ا٘دارة  ٓة تعزل لهتغٓرات: الجىس، الص 

كسىكات الخدهة، كهكقع الهدرسة، فْ حٓف أظٍرت الىتائل كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ 

ؿ العمهْ أعمِ هف بكالكٓركساهارسة الىهط الدٓهقر ه   .طْ لصالح حهمة الهٌؤ

فهقكهات البٓئة  إلِتٍدؼ الِ التعرؼ ( 2011دراسة األهعري والخهيس) ٓة الصحٓة الص 

ت كهدل ارتباطٍا باٖىهاط السمككٓة لدل الطفؿ داخؿ  ، الص ؼبٓراض اٖطفاؿ فْ دكلة الكٓك

لِ رصد هدل تكافر هقكهات الك  فبٓئة ا  ٓة الصحٓة فْ عٓىة هف ٓراض اٖطفاؿ، بهىطقتْ الص 

ت العاصهة تٓف، با٘ضافة إلِ التعرؼ عمِ اىعكاساتٍا كهدل ارتباطٍا التعمٓهٓ  كحكلْ  الكٓك

 باٚعتهادالهىٍل الهسحْ الكصفْ،  افكقد اتبع الباحث، باٖىهاط السمككٓة لٗطفاؿ داخؿ الفصؿ

( 131الهككف هف ) الد راسة، هف هجتهع اٚرتباطٓة راسةالد  عمِ أسمكب الدراسة الهسحٓة، ك 

 .الد راسةتٓف المتٓف جرت عمٍٓـ التعمٓهٓ  أطفاؿ فْ الهىطقتٓف هعمهة ٓراض 

ا: كجكد حرص هف القائهٓف عمِ ٓراض  الد راسةكقد تكصمت ٌذي  إلِ عدد هف الىتائل، أبرٌز

ٍٓا، حٓث ٓستىد إعداد ٌذي البٓئات إلِ اٖطفاؿ فْ تكفٓر الهستمزهات الضركٓرة لتربٓة اٖطفاؿ ف

أىً  الد راسةٓتضح هف خٛؿ هعآٓر هحددة لتتىاسب هع الهرحمة العهٓرة لٓراض اٖطفاؿ، ك 

ٓتكافر لمطفؿ فْ ٓراض اٖطفاؿ ا٘حساس باٖهاف كالسعادة التْ تدفعً لمهرح، هع تكفٓر الحٓرة 

تضح هف  هف الهعمهات فْ ٓراض اٖطفاؿ  لد راسةاأف أفراد عٓىة  الد راسةالكافٓة لمحركة، ٓك

فكعمِ اختٛؼ هىطقة العهؿ ٓتفقف عمِ تكافر هجهكعة هف هقكهات البٓئة  ٓة الصحٓة فْ الص 

فٓراض اٖطفاؿ، كأف البٓئة  ٓة فْ ٓراض اٖطفاؿ غىٓة بالهثٓرات التْ تحث الطفؿ عمِ الص 

ٓـ ا٘ٓجابٓة الصحٓحة التْ تساعدٌـ ههارسة السمككٓات ا٘ٓجابٓة بدرجة كبٓرة، كتؤصؿ لدٍٓـ الق

 عمِ التىشئة الصحٓحة. 
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ف ا٘دآرة الهٍارات ههارسة درجة التعرؼ إلِ إلِ ٌدفت (2011دراسة الطعاىي )  ٓةالص 

 أثرإلِ  تعرؼال إلِ ٌدفت كها الكرؾ، هحافظة فْ الثاىكم التعمٓـ لدل هعمهْ اٖساسٓة

ء سةههار  درجة عمِ الخبرة الجىس كسىكات هتغٓرات  أٌهٓتٍا ،كتأتْ الهٍارات لٍذي الهعمهٓف ٌٚؤ

ف لٙدارة الٛزهة اٖساسٓة الهٍارات الهعمـ اهتٛؾ هف ضركرة  فْ هف دكر كهالٍا بفاعمٓة، ٓةالص 

 الذٓف الهعمهٓف جهٓع  هف الد راسة هجتهع تككف .الص ؼ غرفة داخؿ ةالتعمٓهٓ   العهمٓة تفعٓؿ

ف ٓدرسكف  بطٓرقة الد راسة عٓىة اختٓار الكرؾ، تـ هحافظة فْ كمكالثاىْ ثاى اٖكؿ ٓفالص 

ف اٖىشطة هٍارة أف إلِ الد راسة كهعمهة، تكصمت هعمهان   (180)حجهٍا فبم  عشكائٓة  ٓةالص 

ف كالتفاعؿ ف لٙدارة بالىسبة الهرتبة اٖكلِ عمِ حصمت ْالص   ا٘رشاد هٍارة كحصمت ٓة،الص 

 إلِ تعزل إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد بأىً الىتائل تبٓى اٖخٓرة، كها عمِ الهرتبة التربكم

 الخبرة. سىكات هتغٓرات إلِ تعزل دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ بٓىها هع الجىس، الخبرة تفاعؿ

فٌدفت لمكشؼ عف "فاعمٓة البٓئة  (2010دراسة سىبل ) ٓة لٓراض اٖطفاؿ بهىطقة هكة الص 

لِ التعك الهكرهة فْ ضكء الجكدة الشاهمة"،  فدكر البٓئة  كذلؾ إلِرؼ ا  ٓة فْ ضكء الجكدة الص 

ا  الشاهمة فْ ٓراض اٖطفاؿ الحككهٓة، إضافة إلِ الكقكؼ عمِ الشركط كاٖسس الكاجب تكافٌر

ات كتحقٓؽ أٌدافٍا، كقد اتبعت الباحثة  فْ بٓئات ٓراض اٖطفاؿ، لمكصكؿ بٍا إلِ أرقِ الهستٓك

ؿ كصؼ كاقع ٓراض اٖطفاؿ، كالكقكؼ عمِ فْ دراستٍا الهىٍل الكصفْ التحمٓمْ، هف خٛ

 الد راسة عٓىة، ك طالبة (217هجتهع دراسة هككف هف ) الهعكقات التْ تحد هف فاعمٓتً، أها

 .عشكائٓةال اختٓركا بالطٓرقةطالبة(  42هككىة هف )

ا: ضركرة تكافر شركط هحددة لمبٓئات  الد راسةكقد تكصمت  فإلِ عدة ىتائل، أبرٌز ٓة فْ الص 

اٖطفاؿ، أٌهٍا قاعات الىشاط الكاسعة التْ تتضهف كسائؿ التٍكٓة الصحٓة، كا٘ضاءة  ٓراض
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ة الٛزهة، كأٌهٓة أثاث البٓئة التعمٓهٓ  الجٓدة، ككجكد اٖدكات كالتجٍٓزات  فة كالتربٓك ٓة، هف الص 

حٓث كزىً كسٍكلة حركتً كتىظٓفً، با٘ضافة إلِ تىاسبً هع قاهات اٖطفاؿ، كضركرة العهؿ 

 مِ تكفٓر أدكات ألعاب اٖطفاؿ العهمٓة كالهٓكاىٓكٓة كالبىائٓة، كأٓضان ألعاب الهاء كالرهؿ.ع

 هعمهْ تكاجً التْ الص ؼ ضبط هشكٛت إلِ التعرؼ إلِ ٌدفت (2009دراسة الهقيد )

 عف كالكشؼ غزة هحافظات جهٓع فْ الدكلٓة الغكث ككالة هدارس فْ اٚبتدائٓة الهرحمة

ء تكاجً التْ الهشكٛت ٌذي كجكد درجة فْ اٚختٛؼ ؿ لمجىس) تبعا الهعمهٓف ٌٚؤ  كالهٌؤ

 هدارس فْ اٚبتدائٓة الهرحمة هعمهْ جهٓع هف الد راسة هجتهع كتككف(، الخبرة كسىكات العمهْ

 (520) عمِ العٓىة كاشتهمت البسٓطة العشكائٓة بالطٓرقة العٓىة اختٓار، تـ غزة بهحافظة الككالة

 هىٍا ٓعاىْ التْ الص ؼ لضبط شٓكعا الهشكٛت أكثر فأ إلِ الباحث تكصؿ كقد، كهعمهة هعمهنا

ادة، ك الهعمـ هف الهطمكبة ا٘دآرة اٖعهاؿ كثرة :ٌْ اٚبتدائٓة الهرحمة هعمـ  التٛهٓذ عدد ٓز

ادة ،الص ؼ غرفة داخؿ عاهة بصكرة  تكجدكها  ،الص ؼ فْ التحصٓؿ هتدىْ التٛهٓذ عدد كٓز

 الهتعمقة الص ؼ ضبط لهشكٛت كالهعمهات الهعمهٓف هجهكعتْ تقدٓرم هتكسطْ بٓف فركؽ

 لدل الص ؼ ضبط لهشكٛت الكمٓة ،كالدرجة بالهعمـ الهتعمقة كالهشكٛت الهدرسٓة با٘دارة

ؿ العمهْ لصالح  . الهعمهات هجهكعة لصالح كذلؾ اٚبتدائٓة الهرحمة هعمهْ ككذلؾ فْ الهٌؤ

 سىكات. 5خبرة لصالح هف خبرتٍـ أقؿ هف حهمة البكالكٓركس، كلسىكات ال

 التْ الصفْ الضبط أىهاطإلِ  التعرف إلِ ٌدفت (2009الحراحشة والخوالدة ) دراسة

 رقػالهف هحافظة قصبة كاءلم َالتعمٓن التربٓة هدٓرٓة فْ الصفْ الىظان ظػلحف الهعمهَو ٓهارسٍا

، أتٓة: الجىس الهستقمة راتالهتغٓ هوكؿ أثر  إلِ َالتعرف، ىظرٌن ةػَجٍ وػه فْ اٖردف

 ةػالدراس ةػعٓىتككىت َقد ، الخبرة َسىَات، العمهْ ؿَالهؤٌ، الهعمن ٓدرسٍا ْػالت َالهرحمة
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ا  كالهعمهات الهعمهٓو ( هو210و )ػه  الباحثاو قان َقد بسٓطة عشَائٓة بطرٓقةحٓث تـ اختٓاٌر

 ْػتغط ( فقرة35هو ) كَىتت الصفْ الضبط أىهاط ههارسة درجة لقٓاس اٚستباىة تخدانػباس

 التسمطْ. َالىهط، التَبٓخْ َالىهط، الَقائْ الصفْ: الىهط لمضبط أىهاط ةػثٛث

 أىهاط ههارسة درجة فْ إحصائٓة دٚلة ذات فرَق َجَد عدن الدراسة ىتائل أظٍرتكقد 

 نَالتعمٓ التربٓة هدٓرٓة هدارس فْ الصفْ الىظان لحفظ الهعمهَو ٓهارسٍا التْ الصفْ الضبط

 ٓدرسٍا التْ َالهرحمة، الجىس لهتغٓر تعزُ ىظرٌن َجٍة هو الهفرق هحافظة قصبة اءلمَ

 استجاباتهتكسطات فْ  ائٓةػإحص دٚلة ذات فرَق َجَد عمِ الدراسة ىتائل دلتكها  ،الهعمن

 العمهْ ؿالهؤٌ لهتغٓر تعزُ ةػالثٛث اٖىهاط َعمِ الَقائْ الىهط إلِ الدراسة عٓىة أفراد

هتكسطات فْ  إحصائٓة دٚلة ذات فرَق َجَد إلِكالكٓركس، كَالب الهتَسط بمَنالد َلصالح

 سىَات لهتغٓر تعزُ الصفْ الضبط أىهاط ههارسة درجة عمِ الدراسة عٓىة رادػأف تجاباتػاس

 القصٓرة. الخبرة ذَّ لصالح كاىتَ، الخبرة

لدل هعمهْ التربٓة  لص ؼاتقىٓات إدارة  إلِإلِ التعرؼ  الد راسةٌدفت  (2009دراسة الهالكي )

استخدـ الباحث الهىٍل الكصفْ هف  الد راسةا٘سٛهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة، كلتحقٓؽ أٌداؼ 

كهعمهة،  ان هعمه (96)البال  عددٌا  الد راسةخٛؿ إعداد بطاقة هٛحظة طبقٍا عمِ عٓىة 

الحضكر  فْ ٘سٛهٓةلدل هعمـ التربٓة ا الص ؼإلِ أف أبرز تقىٓات إدارة  الد راسةكتكصمت 

لهاـ الهعمـ بجهٓع جكاىب الدرس، كها أف أقؿ  الهبكر إلِ الدرس كا٘لتزاـ بالهظٍر ا٘سٛهْ كا 

التقىٓات كاىت استخداـ أدكات رصد السمكؾ كاستخداـ طرائؽ تدٓرس شائقة كهتىكعة كاستخداـ 

 كسائؿ تعمٓهٓة جذابة.
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 الىظاـ لحفظ الهعمهٓف ههارسة كاقع عف الكشؼ إلِ ٌدفت (2009دراسة الصهادي وآخرون )

دارة ف كا   بالعٓىة اٚجتهاعْ الهسح هىٍل استخداـ تـ .أىفسٍـ الهعمهٓف ىظر كجٍة هف كؼالص 

 كجرش عجمكف هحافظتْ هعمهْ كهعمهة هف ان هعمه( 180) هف الد راسة عٓىة كتككىت القصدٓة

ر فْ اٖردف  احصائٓة دٚلة ذات فركؽ كجكد الىتائل أظٍرت كلقد الغرض لٍذا استباىة كتـ تطٓك

 الىتائل أظٍرت كها اٚىاث، كلصالح الص ؼ كادارة الىظاـ حفظ الهعمهٓف لهٍارات ههارسة فْ

ؿ دٚلة ذات فركؽ  فاكثر الهاجستٓر حهمة هف الهعمهٓف كلصالح العمهْ إحصائٓة ٖثر الهٌؤ

 دٚلة ذات فركؽ جكدك  الىتائل أظٍرت كها .البكالكٓركس درجة حهمة هف بالهعمهٓف هقارىة

 .سىكات 10-3هف  خبرتٍـ الذٓف كلصالح الهعمهٓف التدٓرسٓة الخبرة ٖثر احصائٓة

التْ ٌدفت إلِ التعرؼ إلِ تأثٓر التدٓرب فْ هجاؿ إدارة  (Martin et al, 2006دراسة )

ف، كهعرفة الفركؽ فْ اٚتجاٌات ىحك ا٘دارة الص ؼعمِ أسمكب إدارة  الص ؼ ٓة بٓف الص 

فردان كاستخدهت اٚستباىة  (163)عمهٓف الهبتدئٓف كالهعمهٓف ذكم الخبرة كقد شهمت العٓىة اله

إلِ كجكد فركؽ بٓف الهعمهٓف كالهعمهات لصالح  الد راسة، كتكصمت الد راسةلتحقٓؽ أٌداؼ 

، كها كجدت لصالح ذكم الخبرة الهعمهات، كفركؽ بٓف الهعمهٓف ذكم الخبرة كالهعمهٓف الهبتدئٓف

 .لصالح الهعمهٓف الهدربٓف هدربٓفالغٓر ف الهعمهٓف الهدربٓف كالهعمهٓف بٓ اقفرك 

فتىاكلت قضآا ا٘دارة التْ  (Lim  et al,2005دراسة )شٓر كت ٓة فْ تكىكلكجٓا اٚتصاؿ الص 

 فْ هف خٛؿ هشغؿ تعمٓـ الطٛب بالحاسبات الص ؼكالهعمكهات إلِ الدكر البارز فْ إدارة 

 الهعمكهات تكىكلكجٓا إلِ الهستىدة الدركس عف هٛحظات الحالة دراسة فْ ـكتستخد ،سىغافكرة

فإلِ أف هف عىاصر ا٘دارة  الد راسةكها أشارت  الهعمهٓف، هع كالهقابٛت كاٚتصاٚت، ٓة الص 
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ة استخداـ تقىٓة اٚتصاؿ كالهعمكهات فْ قاعات الدركس  كتفعٓؿ ا٘جراءات كالقكاعد التربٓك

 الطٛب كالهعمهٓف كلجاف الدعـ الفىْ. كتقسٓـ العهؿ بٓف

فهشكٛت الضبط " إلِالِ التعرؼ  الد راسةٌدفت ٌذي ( 2003دراسة الحضري ) ْ كأسالٓب الص 

هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كاٖخصائٓٓف  فْ الهدارس الثاىكٓة بسمطىة عهاف هكاجٍتٍا

ف التعرؼ عمِ هشكٛت الضبطإلِ  الد راسةٌذي ٌدفت ، حٓث "اٚجتهاعٓٓف ْ، كأسالٓب الص 

فْ الهدارس الثاىكٓة بسمطىة عهاف هف كجٍة ىظر الهعمهٓف  تٍاهكاجٍتٍا، كهدل فعالٓ

هدل استخداـ تمؾ اٖسالٓب كفعالٓتٍا، كها إذا كاىت  إلِ، كالتعرؼ اٚجتهاعٓٓفكاٖخصائٓٓف 

ىس، سىكات تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف أفراد العٓىة، تعزل إلِ هتغٓرات: الكظٓفة، الج

ة، كقد التعمٓهٓ  ، الهادة الدراسٓة بالىسبة لمهعمهٓف)أدبٓة، عمهٓة(، كالهىطقة الخبرة، ىكعٓة الهدرسة

كقد  .كأخصائٓة (أخصائٓان 94( هعمهان كهعمهة، ك)288عمِ عٓىة هككىة هف ) الد راسةط بقت 

ا الد راسةخرجت  جة هتكسطة، أف بعض الهشكٛت هتكاجدة بدر  بهجهكعة هف الىتائل، أبرٌز

فكهىٍا: سرحاف بعض الطٛب أثىاء الحصػة، التقصٓر فْ إىجاز الكاجبات  ٓة، التحدث الص 

الجاىبْ بٓف الطٛب أثىاء الحصة، كبعضٍا هتكاجدة بدرجة ىادرة كهىٍا: هض  المباف أثىاء 

الحصػػة، استخداـ ألفاظ بذٓئة كىابًٓ داخؿ الفصؿ، تعهد تخٓرب بعض الطٛب ههتمكات 

 ئٍـ داخؿ الفصؿ.زهٛ

 السمَك ؿتعدٓ برىاهل فاعمٓةإلِ التعرؼ إلِ   الد راسةٌذي ٌدفت  (2003دراسة الحسن )

 العقمْ التخمف ذَّ لتٛهٓذا لدُ الهقبَلة غٓر كٓاتالسمَ خفض فْ الصفٓة البٓئة َضبط

 لسمَكا ؿتعدٓ برىاهل فاعمٓة هقارىةإلِ  الد راسةفْ ههمكة البحٓرف"، كقد ٌدفت ٌذي البسٓط 

عٓىة  لدُ ؿالهقبَ غٓر السمَك خفض فْ الصفٓة البٓئة َضبط السمَك ؿتعدٓ برىاهل بفاعمٓة
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 ؿلٗطفا ؿاٖه بهعٍد الهمتحقٓو، البسٓط العقمْ التخمف ذَّ هو طالبان كطالبة (12هو ) تككىت

 ،هتكافئتٓو تجرٓبٓتٓو هجهَعتٓو عمِ هَزعٓو، البحرٓوههمكة التربَّ( فْ  الهعَقٓو )القسن

قدري  هعٓارّ باىحراؼ، ( شٍران91،67اَٖلِ ) تجٓربٓةال الهجهَعة أعهار هتَسط بم حٓث 

 ىحرافاب، ( شٍران92،17بم  ) فقد الثاىٓة التجرٓبٓة الهجهَعة أعهار هتَسط أها(، 6.09)

اختبار  ؿخٛ هو َذلك، سىَات( 6-8العهرٓة )الفئةكقد ضهت العٓىة ، (6.34قدري ) هعٓارّ

هف هتكافئتٓو  تجرٓبٓتٓو هجهَعتٓو الدراسةٌذي استخدهت ضٓات، كها رالفهجهكعة هف 

 استهارة، السمَك حظةهٛ التالٓة: استهارة دكاتاٖالتٛهٓذ الهعاقٓف إعاقة بسٓطة باستخداـ 

 الصفٓة.البٓئة َضبط  السمَك ؿتعدٓ برىاهل، الهعززات عمِ التعرف

 البٓئة َضبط السمَك ؿتعدٓ َبرىاهل السمَك ؿتعدٓ برىاهل هوأف كؿ الدراسة  ىتائل تكدأ

 العقمْ التخمف ذَّ تٛهٓذال لدُ ؿالهقبَ غٓر كلكالس خفض إلِ أدُ َاحد آو فْ الصفٓة

 أدُ َاحد آو فْ الصفٓة البٓئة َضبط السمَك ؿتعدٓ برىاهل أولكف أظٍرت الىتائل َ، البسٓط

 حققً ههاأكبر بقدر  لكٛهٓةا الهقاطعة َسمَك الهىاسب غٓرالحركْ السمَك  خفض إلِ

 برىاهل هو أسرع بصَرة العدَاىْ السمَك خفض إلِ أدُ، كها بهفردي السمَك ؿتعدٓ برىاهل

 بهفردي.   لسمَكا ؿتعدٓ

، ٓةػالدراس َالهرحمة، الجىس هتغٓراتر أث إلِ التعرف ٌدفت إلِ( 2001الحمو )دراسة 

 فٍٓا ٓدرس التْ الدراسٓة هرحمةَال، العمهٓة َالشٍادةس، الجى َهتغٓرات، بػلمطال صػَالتخص

، ًَطالبة البا( ط566هككىة )عٓىة  عمِ الدراسة أجرٓت ذلك َلتحقٓق، اٖىهاط ٌذي عمِ الهعمن

 وكا ا٘رشادّ الَقائْ اٖسمَب ىهط أو الدراسة ىتائل أظٍرت ًَهعمهة.  َقد ( هعمها206َ)

 أو الىتائل َأظٍرتكها ، َالطمبة الهعمهٓوكؿ ىظر  َجٍة وػه دارسػاله فْ السائد اٖسمَب
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 الهرحمة هدارس َخاصةككر، الذ هدارس ْػف َحػبَض ٓظٍر التسمطْ العقابْ اٖسمَب ىهط

 التخصص طمبة أو إلِ افةػبا٘ض، الهاجستٓر درجة ٓحهمَو الذٓو الهعمهٓو َلدُ، اٖساسٓة

 َراتتص فْ ركقان ف الدراسة تظٍر نػا٘رشادّ، َل الَقائْ اٖسمَب ىهط ٓحبذَوكاىكا اٖدبْ 

 بٓىت عان ؿَبشك   ،لدٍٓن  الدراسٓة الهرحمة لهتغٓر ًتبعا الصفْ بطػالض أىهاط ىحَ الهعمهٓو

 بالهدارس تستخدن التْ الصفْ الضبط أىهاط ٓرػتفس ْػف أكفاٖ ٌن الهعمهٓو أو الدراسة ىتائل

 بالطمبة.  هقارىة

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2

دارة إتقىٓات ك  التعم ـ لدافعٓ ةهكضكع كاقع الههارسات الهستثٓرة تهحكرت الدراسات السابقة حكؿ 

 كقد قاهت الباحثة بتقسـ الدراسات السابقة إلِ هحكٓرف دراسات عربٓة كأخرل أجىبٓة. الص ؼ

( كدراسة 2014دراسة خهٓس )هثؿ  التعم ـدافعٓة كهف الدراسات العربٓة التْ تهحكرت حكؿ 

، كدراسة (2010دراسة السمٓـ )، ك (2011لكطباف )دراسة ا، و(2012دكدٓف كجركاف )

(Moore,2007 كدراسة ،)( هكرمMori,2006) (2006دراسة ٓكسؼ )، ك. 

دراسة هخاهرة كأبك سهرة فقد تهثمت فْ  الص ؼتقىٓات إدارة أها الدراسات التْ تهحكرت حكؿ 

ىبؿ دراسة س، ك (2011دراسة الطعاىْ )، ك (2011دراسة اٖهعرم كالخهٓس)، ك (2012)

 .(2009دراسة الهقٓد )، ك (2010)

عف الدراسات السابقة أف ٌىاؾ هجهكعة هف الدراسات السابقة تهحكرت حكؿ  الد راسةٌذي  تهٓز ت

بشكؿ خاص ككذلؾ  التعم ـدافعٓة بشكؿ عاـ كهىٍا ها تهحكر حكؿ  مدافعٓ ةالههارسات الهستثٓرة ل

بشكؿ عاـ، كلكف ٌذي  الص ؼإدارة  تقىٓاتٌىاؾ هجهكعة هف الدراسات السابقة تهحكرت حكؿ 

، كها تهٓزت ٌذي الص ؼتقىٓات ادارة ك  التعم ـ لدافعٓ ةربطت بٓف الههارسات الهستثٓرة  الد راسة

 الد راسةأىٍا طبقت عمِ عٓىة هف الهجتهع الفمسطٓىْ هف أجؿ اٚستفادة هف ىتائل ٌذي  الد راسة
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هف أجؿ تعٓزز الههارسات الهستثٓرة ص بشكؿ خا الهعمهٓفلمتغمب عمِ العقبات التْ تكاجً 

 بأىٍا استخدهت الهىٍل الكصفْ اٚرتباطْ. الد راسة، كها اف ٌذي التعم ـ لدافعٓ ة
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 الفصل الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الطريقة واالجراءات 

التػْ  جػراءاتلٙ، كتضػهف آضػان كصػفان تفصػٓمٓان راسػةالد  الهىٍل الهتبع فْ ٌذي ٌذا الفصؿ  تىاكؿ

كعٓىتٍػػا،  الد راسػػةككصػػؼ هجتهػػع  الد راسػػةهػػف حٓػػث هػػىٍل  الد راسػػةاتبعتٍػػا الباحثػػة فػػْ تىفٓػػذ ٌػػذي 

جراءاتٍا، كهتغٓػرات  الد راسةكصدقٍا كثباتٍا، تصهٓـ  الد راسةكالطٓرقة التْ اختٓرت بٍا، أدكات  كا 

 ٓة الهستخدهة الٛزهة لتحمٓؿ البٓاىات كالكصكؿ الِ الىتائل.، كالهعالجة اٚحصائالد راسة

 :الّدراسة هىٍج 1.3

 التعم ـ لدافعٓ ةكاقع الههارسات الهستثٓرة  لقٓاساٚرتباطْ  الكصفْ الهىٍل الباحثة تستخدها

 ، كذلؾالدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼكعٛقتٍا بتقىٓات إدارة 

 .الدراسات هف الىكع ٌذا لهثؿ هتًلهٛء

 :الّدراسة هجتهع 2.3

لمعاـ الدراسْ  الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةهعمهْ الهرحمة  جهٓع هف الد راسة هجتهع تككف

 الخمٓؿ هحافظة فْ كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرة عددٌـ حسب إحصائٓات كالبال (، 3297/3296)

 .هعمهةن  (3222)، كان هعمه (9995) ، هىٍـكهعمهةن  ان هعمه( 2498)
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 : الّدراسة عيىة 3.3

%( 7) بىسبة الهعمـ جىس لهتغٓر تبعا الطبقٓة العٓىة الد راسة عٓىة اختٓار فْ الباحثة تستخدها

لعاـ  الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةهعمهْ الهرحمة الهككف هف  الد راسة هجتهع هف

 ان ( هعمه329، فكاف عدد أفراد العٓىة )علمهجته ههثمة العٓىة تككف ، بحٓث(3297/3296)

( 338تـ استرداد )ك  الد راسة( استباىة عمِ هجتهع 342. حٓث قاهت الباحثة بتكٓزع )كهعمهةن 

بٓف متحمٓؿ، كبعد إتهاـ عهمٓة جهع البٓاىات تـ إجرااستباىة صالحة ل ء التحمٓؿ ا٘حصائْ لٍا، ٓك

 .لد راسةاهتغٓرات  حسب العٓىة أفراد ( تكٓزع1. 3جدكؿ )

 الّدراسة هتغيرات حسب العيىة أفراد (:  توزيع1. 3جدول )

 الىسبة الهئوية العدد البدائل الهتغيرات
 الجىس

 

 % 29.8 68 ذكر

 % 70.2 160 أىثِ

ل العمهي    الهٌؤ
 % 23.2 53 دبمكـ                 

 %73.7 168 بكالكٓركس     

 %3.1 7 أعمِ هف بكالكٓركس   

 في التدريس الخبرة
 % 28.1 64 سىكات     5أقؿ هف 

 %22.4 51 سىكات   92 – 5

 %49.5 113 سىكات   92أكثر هف 
 

 :الّدراسة أدوات  4.3

، قاهت الباحثة هف الد راسة ٌذي بهكضكع الهرتبطة الهعمكهات جهع أداة ٌٖهٓة الباحثة هف إدراكنا

ر السابقة ضكع كالدراساتالهتعمؽ بالهك  التربكم اٖدب عمِ خٛؿ اٚطٛع  اٖدكات أتٓة: بتطٓك
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 : التعّمم لدافعّيةستباىة الههارسات الهستثيرة ااوال:  1. 4. 3

ر استباىة  دراسة دكدٓف  بالرجكع إلِ التعم ـ لدافعٓ ة الهستثٓرة الههارساتقاهت الباحثة بتطٓك

ر ٌذي ا2011(، كدراسة الكطباف )2012كجركاف ) ٚداة بحٓث قاهت الباحثة (، ثـ قاهت  بتطٓك

تتٛءـ هع لبعض العبارات كالكمهات  تعدٓؿبعض التعدٓٛت عمِ ٌذي الفقرات هف حٓث  بإجراء

ر، كبذلؾ قاهت الباحثة اٖساسٓةهعمهْ الهرحمة   لدافعٓ ةالههارسات الهستثٓرة أداة لقٓاس  بتطٓك

حٓث تككىت ٌذي اٚستباىة هف  ،الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  التعم ـ

فقراتٍا آجابٓة، كاستخدهت هقٓاس لٓكرت الخهاسْ )كبٓرة جدان،  ٍا( فقرة، ككاىت جهٓع32)

همحؽ كبٓرة، هتكسطة، قمٓمة، قمٓمة جدان( كٓتضح ذلؾ بالرجكع إلِ الدراسات السابقة كها فْ ال

 (. 1رقـ)

  :التعّمم لدافعّيةستباىة الههارسات الهستثيرة اصدق 

 الهحكهٓف بالتحقؽ هف صدؽ اٚستباىة هف خٛؿ عرضٍا عمِ هجهكعة هف ةالباحث تقاه

ٓف كالهتخصصٓف هف هدرسٓٓف جاهعٓٓف كحهمة الدكتكراي فْ التربٓة كعمـ الىفس فْ  التربٓك

كجاهعة الخمٓؿ، هف ذكم الخبرة فْ التعمٓـ كها فْ همحؽ  كجاهعة القدس الهفتكحة جاهعة القدس

، التعم ـ لدافعٓ ةبداء الرأم فْ هدل هٛءهتٍا لقٓاس الههارسات الهستثٓرة إجؿ أهف  (2رقـ )

ة لمفقرات كعمِ ضكء الهٛحظات التْ أشاركا إلٍٓا تـ إعادة ، كهدل سٛهة الصٓاغة المغٓك

 .خرجت اٚستباىة فْ شكمٍا الىٍائْك ، كتـ حذؼ بعض الفقرات، ٍاصٓاغة بعض

 :التعّمم لدافعّيةة ستباىة الههارسات الهستثير اثبات 

هف هجتهع  ( هعمـ كهعمهة50بم  عددٌا ) بتطبٓؽ اٚستباىة عمِ عٓىة استطٛعٓة ةالباحث تقاه

لفا ٘ٓجاد أاستخداـ هعادلة كركىباخ ، كقد تـ ٍالمتحقؽ هف ثبات الد راسة تٍاكهف خارج عٓى، الد راسة

  رجة عالٓة هف الثبات.( هها ٓدؿ عمِ أىٍا تتهتع بد0.91) كالذم بم هعاهؿ الثبات، 
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 : الّصفتقىيات إدارة غرفة ستباىة ثاىيًا: ا 2. 4. 3

ر استباىة  (، 2011عاىْ )دراسة الط   بالرجكع إلِ الص ؼ غرفة إدارة تقىٓاتقاهت الباحثة بتطٓك

ر(، حٓث قاهت الباحثة 2009كدراسة الهالكْ ) لدل  الص ؼتقىٓات إدارة غرفة أداة لقٓاس  بتطٓك

هقسهة عمِ خهسة  ( فقرة،49حٓث تككىت ٌذي اٚستباىة هف )، اٖساسٓةهعمهْ الهرحمة 

ْ )التخطٓط " كترتٓبٍا  الص ؼفقرات"، كتىظٓـ بٓئة  10فقرات"، كعىاصر التدٓرس " 5هجاٚت ٌك

دارة الكقت " 9" ٓجابٓة، كاستخدهت إ ٍاككاىت جهٓع فقرة( 20فقرات، كأسمكب الهعمـ " 5فقرات"، كا 

  ْ  (. 1همحؽ رقـ)كها فْ ال ()كبٓرة جدان، كبٓرة، هتكسطة، قمٓمة، قمٓمة جدان  هقٓاس لٓكرت الخهاس

 : الّصفتقىيات إدارة غرفة ستباىة اصدق 

 الهحكهٓف بالتحقؽ هف صدؽ اٚستباىة هف خٛؿ عرضٍا عمِ هجهكعة هف ةالباحث تقاه

ٓف كالهتخصصٓف هف هدرسٓٓف جاهعٓٓف كحهمة الدكتك  راي فْ التربٓة كعمـ الىفس فْ التربٓك

كجاهعة الخمٓؿ، هف ذكم الخبرة فْ التعمٓـ كها فْ همحؽ كجاهعة القدس الهفتكحة  جاهعة القدس

كهدل سٛهة ، الص ؼبداء الرأم فْ هدل هٛءهتٍا لقٓاس تقىٓات إدارة غرفة إجؿ أهف ( 2رقـ )

إلٍٓا تـ إعادة صٓاغة بعض كعمِ ضكء الهٛحظات التْ أشاركا ، الصٓاغة المغكٓة لمفقرات

 .الفقرات، كتـ حذؼ بعض الفقرات، حتِ خرجت اٚستباىة فْ شكمٍا الىٍائْ

 :الّصفتقىيات إدارة غرفة ستباىة اثبات 

هف  كهعمهةن  ان ( هعمه50بم  عددٌا ) بتطبٓؽ اٚستباىة عمِ عٓىة استطٛعٓة ةالباحث تقاه

استخداـ هعادلة كركىباخ الفا ٘ٓجاد ، كقد تـ ٍاتلمتحقؽ هف ثبا ٍاكهف خارج عٓى ،الد راسةهجتهع 

كجدكؿ  ( هها ٓدؿ عمِ أىٍا تتهتع بدرجة عالٓة هف الثبات.0.94) كالذم بم هعاهؿ الثبات، 

 ( ٓكضح ذلؾ:2.3)
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 الص ؼ غرفة إدارة تقىٓات استباىة هجاٚت(: ىتائل هعاهؿ كركىباخ ألفا لثبات 2.3جدكؿ )

 ة ألفاهقٓ قراتعدد الف عدد الحاٚت البٓاف
 0.79 5 228 التخطٓط
 0.85 10 228 التدٓرس عىاصر
 0.84 9 228 كترتٓبٍا الص ؼ بٓئة تىظٓـ
 0.72 5 228 الكقت إدارة

 0.90 20 228 الهعمـ اسمػػػػػػػػػكب
 0.94 49 228 الدرجة الكمٓة

 

 :الّدراسةهتغيرات   5.3

 : أتٓةعمِ الهتغٓرات  الد راسة شهمت

 : ةالهستقم تاالهتغير 

 .)ِالجىس)ذكر، أىث 

 ْؿ العمه  (.أعمِ هف بكالكٓركس، بكالكٓركس، دبمكـ) الهٌؤ

 (سىكات 10أكثر هف ، سىكات 10 – 5، سىكات 5أقؿ هف ) الخبرة فْ التدٓرس 

 : ةالتابع اتالهتغير 

 لهعمـابالدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا  الد راسةقاس فْ ٌذي ت   :التعّمم لدافعّيةالههارسات الهستثيرة 

 .الد راسةعدت خصٓصا لٍذي أ  التْ  التعم ـ لدافعٓ ةالههارسات الهستثٓرة عمِ استباىة 

عمِ  الهعمـبالدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا  الد راسةقاس فْ ٌذي ت  ك  :الّصفتقىيات إدارة غرفة 

 .الد راسةعدت خصٓصا لٍذي أ  التْ  الص ؼة استباىة تقىٓات إدارة غرف
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  :الّدراسةإجراءات  3.6

 كفؽ الخطكات أتٓة : الد راسةقاهت الباحثة بإجراء 
الحصكؿ عمِ كتاب تسٍٓؿ هٍهة هف قسـ الدراسات العمٓا هف جاهعة القػدس هكجٍػا إلػِ  .1

 ( .3هدٓٓرات التربٓة كالتعمٓـ كها فْ الهمحؽ رقـ )

 عمٓـ.( هف هدٓٓرات التربٓة كالت2017/2016الحصكؿ عمِ قكائـ بأعداد الهعمهٓف لعاـ ) .2

 (1. إعداد اٚستباىة بصكرتٍا الىٍائٓة بعد التأكد هف صدقٍا كثباتٍا. همحؽ )3

 . الد راسة. تكٓزع اٚستبٓاىات عمِ عٓىة 4

 . جهع اٚستبٓاىات هف أفراد العٓىة 5

  SPSS. هعالجة البٓاىات إحصائٓا باستخداـ برىاهل 6

 . هىاقشة الىتائل.7

  :اإلحصائية الهعالجة 3.7

 خالٍػادإ تػـ كقػد الحاسػكب إلػِ ٘دخالٍػا تهٍٓػدان  بهراجعتٍا الباحثة قاهت، الد راسة بٓاىات عجه بعد

ؿ أم، هعٓىة ان أرقاه بإعطائٍا لمحاسكب  ا٘جابػة أعطٓت رقهٓة، حٓث إلِ المفظٓة ا٘جابات بتحٓك

( طةهتكسػدرجػات، ا٘جابػة ) (4)( كبٓػرةا٘جابػة )درجػات،  (5)( كبٓػرة جػدان ) عمِ درجة الههارسػة

 .(كاحدة درجة) أعطٓت فقد (قمٓمة جدان ) كا٘جابة( درجتٓف قمٓمةدرجات، ا٘جابة ) (2)

ػػة تػػـ اسػػتخداـ طػػرؽ إحصػػائٓة كصػػفٓة تهثمػػت بالهتكسػػطات لمفقػػرات  الحسػػابٓة كاٚىحرافػػات الهعٓآر

باسػػػػتخداـ اختبػػػػار )ت( لمعٓىػػػػات الهسػػػػتقمة  الد راسػػػػة، كقػػػػد تػػػػـ فحػػػػص فرضػػػػٓات كالػػػػدرجات الكمٓػػػػة

ٓف، أها الفرضٓات ذات الهتغٓر الهستقؿ بثٛثة هسػتكٓات لمفرضٓ ات ذات الهتغٓر الهستقؿ بهستٓك

 فقػد كالثبػات الصػدؽ كلقٓػاس(، One Way ANOVAتـ استخداـ اختبار تحمٓؿ التبػآف اٖحػادم)

اٚرتبػػػاط بٓرسػػػكف بػػػٓف  كهعاهػػػؿ( Alpha Cronbach)ألفػػػا كركىبػػػاخ الثبػػػات هعادلػػػة اسػػػتخداـ تػػػـ

 .(SPSS) ا٘حصائٓة الرـز برىاهل ك الحاسكب باستخداـ ، كذلؾجات الكمٓة لٍاالفقرات كالدر 



59 
 

 

 

 الفصل الرابع

 الّدراسةىتائج 

  الّدراسةىتائج اسئمة  1.4

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول 1.1.4

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىي 2.1.4

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث 3.1.4

 لهتعمقة بالسؤال الرابعالىتائج ا 4.1.4

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس 5.1.4



53 
 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الّدراسةىتائج 

 هٍيدت 1.4

، هف خٛؿ اجابة افراد العٓىة الد راسةتىاكؿ ٌذا الفصؿ عرضان لمىتائل التْ تكصمت إلٍٓا  

 التعم ـ لدافعٓ ةكاقع الههارسات الهستثٓرة الهتعمقة بقٓاس  الد راسةعمِ الفقرات الهتضهىة فْ اداة 

، كقد ة الخمٓؿالدىٓا فْ هحافظ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼكعٛقتٍا بتقىٓات إدارة 

ؿ العمهْ، ك اٌتهت با٘جابة عف اٚسئمة التْ دارت حكؿ الهتغٓرات اٚتٓة) الجىس،  الخبرة ك الهٌؤ

 .الص ؼتقىٓات إدارة غرفة ، ك التعم ـ لدافعٓ ةالههارسات الهستثٓرة فْ التدٓرس(، كالهتغٓرات التابعة 

 :التالْ ٓححهفتاح التصد تـ اعتها الد راسةتحدٓد درجة هتكسطات استجابة أفراد عٓىة ك  

 هدى هتوسطٍا الحسابي الدرجة

 َ× ≤2.33 هىخفضة

 3.22 <َ× ≤3.66 هتكسطة

 2.66 <َ× هرتفعة
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 :الّدراسةىتائج أسئمة   4.2

مههارســـات الهســـتثيرة ل الهتوســـط الحســـابي هـــا الىتـــائج الهتعمقـــة بالســـؤال األول:  1.  2.  4

 الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل؟ لدافعّية التعّمم لدى هعمهي

ػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة   الد راسػةقاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآر

 الػػتعم ـ لدافعٓ ػػةمههارسػػات الهسػػتثٓرة لالهتكسػػطات الحسػػابٓة عػػف  التػػْ تعبػػر اٚسػػتباىة فقػػرات عمػػِ

 ( ٓكضح ذلؾ. 1.4كالجدكؿ ) فْ هحافظة الخمٓؿالدىٓا  اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة 

عمى  الّدراسة(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة 1.4 جدول )

الدىيا  األساسيةلدى هعمهي الهرحمة  التعّمم لدافعّيةمههارسات الهستثيرة ل الحسابية الهتوسطات

 الهتوسط الحسابي حسب تىازلياً  ، هرتبةفي هحافظة الخميل

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 هرتفعة 0.54 4.56 أشجع الطمبة عمِ العهؿ هف أجؿ الىجاح 1

ـ 31  هرتفعة 0.55 4.49 أشعر طمبتْ بأىْ أحبٍـ كأقدٌر

 هرتفعة 0.58 4.47 أشجع طمبتْ الحصكؿ عمِ تحصٓؿ أفضؿ 32

 هرتفعة 0.57 4.45  الص ؼلهتبادؿ بٓف الطمبة فْ أعزز اٚحتراـ ا 30

 هرتفعة 0.69 4.45 أكافئ الطمبة الذٓف ٓقدهكف أعهاؿ هتهٓزة  11

 هرتفعة 0.65 4.43 أساعد الطمبة عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهطمكبة هف الدرس 2

فأشجع الطمبة عمِ الهشاركة فْ اٖىشطة  15  هرتفعة 0.62 4.42 ٓة الص 

 هرتفعة 0.61 4.39 قابمة  لمتحقٓؽ أضع أٌدافان  3

 هرتفعة 0.69 4.31 أحث الطمبة الهتفكقٓف عمِ هساعدة زهٛئٍـ أخٓرف  18

 هرتفعة 0.68 4.29 أكافئ الطمبة الهىظهٓف فْ أعهالٍـ 21

فأجعؿ هشاركة طمبتْ فْ اٖىشطة  16  هرتفعة 0.67 4.26 ٓة تتسـ بالهرح كالتحدمالص 

 هرتفعة 0.59 4.21 رح اٖسئمةأشجع الطمبة عمِ ط 14

7 

أشجع الطمبة عمِ استغٛؿ أقصِ قدراتٍـ ٘ىجاز الهٍاـ 
 هرتفعة 0.62 4.21 ةالتعمٓهٓ  
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 هرتفعة 0.69 4.21 جذابة كهساعدة عمِ تعمـ سٍؿ كههتع  الص ؼأجعؿ غرفة  27

 هرتفعة 0.63 4.18 أشجع الطمبة عمِ تحهؿ هسؤكلٓة أدائٍـ فْ الهدرسة  6

 هرتفعة 0.74 4.18 ع أكلٓاء اٖهكر عمِ التكاصؿ هع الهدرسة أشج 28

 هرتفعة 0.74 4.17 بهكاد هشكقة هف إىتاج الطمبة  الص ؼأزكد غرفة  29

 هرتفعة 0.76 4.17 أشجع الطمبة عمِ اٚحتفاظ بسجؿ لكاجباتٍـ  13

 هرتفعة 0.75 4.16 أكافئ الطمبة الذٓف ٓساعدكف زهٛءٌـ  19

 هرتفعة 0.67 4.11 لب ككأىً هتهٓزأشعر كؿ طا 17

 هرتفعة 0.71 4.11 أكمؼ الطمبة بأعهاؿ تراعْ الفركؽ الفردٓة فْ القدرات 8

 هرتفعة 0.76 4.08 أكافئ الطمبة ذكم التفكٓر الىاقد 20

 هرتفعة 0.71 4.05 أكضح لمطمبة كٓفٓة تىظٓـ الكقت لمدراسة  25

 هرتفعة 0.81 4.04 اتأكضح لمطمبة طٓرقة اٚستعداد لٛختبار  24

5 

أساعد الطمبة الهتغٓبٓف عمِ استكهاؿ الىكاقص كاٚختبارات التْ 
 هرتفعة 0.72 4.03 فاتتٍـ 

 هرتفعة 0.72 4.03 الذاتْ التعم ـأشجع الطمبة عمِ  12

ٚن فٍٓا قدر هف التحدم 10 كبٓف أعها  هرتفعة 0.77 3.99 أطمب هف الطمبة الهٌك

 هرتفعة 0.79 3.98 الفراغ  عىد الحاجة أستقبؿ طمبتْ فْ كقت  4

 هرتفعة 0.77 3.97 أكضح لمطمبة كٓفٓة الحصكؿ عمِ عٛهات إضافٓة 23

 هرتفعة 0.81 3.92 أكضح لمطمبة كٓفٓة تىهٓة  التفكٓر 26

 هرتفعة 0.81 3.89 أكمؼ الطمبة ذكم التحصٓؿ الهىخفض بكاجبات تىاسب قدراتٍـ 9

 هتكسطة 0.95 3.61 رات الطمبةأصهـ اختبارات  تتحدل قد 22
 هرتفعة 0.35 4.18 الدرجة الكمية 

 

ػػة لكػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات اٚسػػتباى1.4)جػػدكؿ ٓكضػػح   ة( الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىحرافػػات الهعٓآر

لػػػػدل هعمهػػػػْ الهرحمػػػػة  الػػػػتعم ـ لدافعٓ ػػػػةمههارسػػػػات الهسػػػػتثٓرة لالهتكسػػػػطات الحسػػػػابٓة التػػػػْ تقػػػػٓس 

، كتشػٓر الدرجػة الهتكسػط الحسػابْة الخمٓػؿ هرتبػة ترتٓبػا تىازلٓػا حسػب الدىٓا فْ هحافظػ اٖساسٓة

 لػػػدل الػػػتعم ـ لدافعٓ ػػػة الهسػػػتثٓرة مههارسػػػاتلالهتكسػػػطات الحسػػػابٓة الكمٓػػػة الػػػكاردة فػػػْ الجػػػدكؿ أف 

، حٓػػث بمػػ  الهتكسػػط الحسػػابْ هرتفعػػةكاىػػت  الخمٓػػؿ هحافظػػة فػػْ الػػدىٓا اٖساسػػٓة الهرحمػػة هعمهػْ
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( كبالتػػالْ 0.35( هػػع اىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )4.18جػػة الكمٓػػة لمهقٓػػاس )لٍػػذي الدرجػػة عمػػِ الدر 

 الهرحمػػػػة هعمهػػػػْ لػػػػدل الػػػػتعم ـ لدافعٓ ػػػػة الهسػػػػتثٓرة مههارسػػػػاتلالهتكسػػػػطات الحسػػػػابٓة ٓسػػػػتىتل بػػػػأف 

 .ان هرتفعكاف   الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة

قػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات: ك  ،الهتكسػط الحسػابْترتٓبا تىازلٓا حسػب  ةاىكرتبت فقرات اٚستب

( كاىحػػػراؼ 4.56الفقػػرة )أشػػػجع الطمبػػػة عمػػػِ العهػػػؿ هػػػف أجػػؿ الىجػػػاح( بهتكسػػػط حسػػػابْ هقػػػداري )

ـ)، كتمٍٓا الفقرة (0.54هعٓارم هقداري ) ( بهتكسػط حسػابْ هقػداري أشعر طمبتْ بأىْ أحػبٍـ كأقػدٌر

بتػػْ الحصػػكؿ عمػػِ تحصػػٓؿ أشػػجع طم)، كتمٍٓػػا الفقػػرة (0.55( كاىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )4.49)

 .(0.58( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.47( بهتكسط حسابْ هقداري )أفضؿ

بهتكسػػط حسػػابْ ( فػػْ حػػٓف  كاىػػت أدىػػِ الفقػػرات: الفقػػرة )أصػػهـ اختبػػارات  تتحػػدل قػػدرات الطمبػػة

 التحصػػػٓؿ ذكم الطمبػػػة أكمػػػؼ)، كتمٍٓػػػا الفقػػػرة (0.95( كاىحػػػراؼ هعٓػػػارم هقػػػداري )3.61هقػػػداري )

( كاىحػػػراؼ هعٓػػػارم هقػػػداري 3.89( بهتكسػػػط حسػػػابْ هقػػػداري )قػػػدراتٍـ تىاسػػػب بكاجبػػػات ضالهػػػىخف

( 3.92( بهتكسػػػط حسػػػابْ هقػػػداري )التفكٓػػػر  تىهٓػػػة كٓفٓػػػة لمطمبػػػة أكضػػػح)، كتمٍٓػػػا الفقػػػرة (0.81)

 .(0.81كاىحراؼ هعٓارم هقداري )

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىي:  2.2.4

 الهرحمة هعمهي لدى التعّمم لدافعّية الهستثيرة مههارساتل الحسابية الهتوسطات تختمف ٌل

لو  الجىس،) هتغيرات الدراسة باختالف الخميل هحافظة في الدىيا األساسية   العمهي، الهٌؤ

 ؟(التدريس في الخبرةو 

 ولإلجابة عن ٌذا السؤال تم تحويمً إلى الفرضيات التالية:
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  األولى: الّصفرية الفرضيةىتائج 

 الحسابية الهتوسطات في( α ≤ 0.05) الّداللةوق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ال توجد فر 

مههارسات الهستثيرة لدافعّية التعّمم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل  ل

 .الجىس لهتغير تعزى

ػػػفلفحػػػص الفرضػػػٓة ك  حسػػػابٓة الهتكسػػػطات الك  لمعٓىػػػات الهسػػػتقمة اختبػػػار "ت" اسػػػتخداـتػػػـ  ٓرةالص 

لػدل  الػتعم ـ لدافعٓ ػةمههارسػات الهسػتثٓرة ل الحسػابٓة الهتكسػطاتعمػِ  الد راسػةعٓىة  أفرادٚستجابة 

( ٓكضػح 2.4كالجػدكؿ ) الجىس لهتغٓر الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ  تعزل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة

 ذلؾ.

ــائج اختبــار  ت   (:42.جــدول ) ــ أفــرادالســتجابة لمعيىــات الهســتقمة ىت  الهتوســطاتعمــى  ةالعيى

ية الدىيا في هحافظة مههارسات الهستثيرة لدافعّية التعّمم لدى هعمهي الهرحمة األساسل الحسابية

 .الجىس لهتغير بعاً الخميل  ت

الهتوسط  العدد الجىس 

 الحسابي

االىحراف 

 الهعياري

درجات 

 الحرية

داللة الهستوى   tقيهة 

 الهحسوبة

 0.41 4.13 68 ذكر
226 1.31 0.19 

 0.33 4.20 160 أىثِ

 

أكبر هف هستكل الدٚلة ا٘حصائٓة  (2.99) الهحسكبة الد ٚلةهستكل أف ( 2.4جدكؿ )ٓتبٓف هف 

(α≤2.25) هستكل الههارسات أىً ٚ تكجد فركؽ فْ  القائمة كعمًٓ ٓتـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة

 لهتغٓر ؿ تعزلفْ هحافظة الخمٓ الدىٓا اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  التعم ـ لدافعٓ ةالهستثٓرة 

 .الجىس
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  الثاىية:الّصفرية الفرضية ىتائج 

 الحسػابٓة الهتكسػطات فػْ( α ≤ 2.25) الد ٚلػةٚ تكجػد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة عىػد هسػتكل 

تعػزل  الدىٓا فْ هحافظة الخمٓػؿ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  التعم ـ لدافعٓ ةالهستثٓرة مههارسات ل

ؿ العمهْ.لهتغٓر اله  ٌؤ

ػػفلفحػػص الفرضػػٓة ك  عمػػِ   الد راسػػةعٓىػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة  ٓرةالص 

الػدىٓا فػْ  اٖساسػٓةلدل هعمهْ الهرحمة  التعم ـ لدافعٓ ةالهستثٓرة مههارسات ل الحسابٓة الهتكسطات

ؿ العمهْ تبعان  هحافظة الخمٓؿ  ( ٓكضح ذلؾ.3.4كالجدكؿ ) لهتغٓر الهٌؤ

عمـى  الّدراسـةالهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعياريـة السـتجابة أفـراد عيىـة  (:3.4)ول جد

 الـدىيا األساسية الهرحمة هعمهي لدى التعّمم لدافعّية الهستثيرة لمههارسات الحسابية الهتوسطات

ل لهتغير بعاً ت الخميل هحافظة في  .العمهي الهٌؤ

ل العمهي  الىحراف الهعياريا الهتوسط الحسابي العدد الهٌؤ
 0.38 4.17 53 دبمكـ                 

 0.35 4.18 168 بكالكٓركس     

 0.27 4.32 7 أعمِ هف بكالكٓركس   

 0.35 4.18 228 الهجهكع

 

 لدافعٓ ػػةهسػػتكل الههارسػػات الهسػػتثٓرة كجػػكد فػػركؽ ظػػاٌرة فػػْ  (3.4)جػػدكؿ ٓٛحػػظ هػػف 

ػػؿ العمهػػْالػػدى اٖساسػػٓةلػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة  الػػتعم ـ ، ٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ تعػػزل لهتغٓػػر الهٌؤ

كهػػا  (One Way ANOVA)اٖحػػادم تػػـ اسػػتخداـ تحمٓػػؿ التبػػآف  كلهعرفػػة هصػػدر الفػػركؽ

 (.4.4ٓظٍر فْ الجدكؿ )
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 الحسـابية الهتوسـطات العيىـة عمـى أفـرادالسـتجابة  األحـاديىتائج تحميـل التبـاين : (4.4)لجدو

 الخميـل هحافظـة فـي الـدىيا األساسـية الهرحمـة هعمهـي لـدى التعّمم لدافعّية الهستثيرة لمههارسات

ل لهتغير بعاً ت  العمهي الهٌؤ

هجهوع  هصدر التباين

 الهربعات

درجات 

 الحرية

هتوسط 

 ربعاتهال

 قيهة  ف 

 الهحسوبة

هستوى داللة 

 الهحسوبة

 0.068 2 0.136 بٓف الهجهكعات

 225 28.749 داخؿ الهجهكعات 0.58 0.35
0.128 

 227 28.886 الهجهكع

 

أكبر هف هستكل الدٚلة  (2.58) الهحسكبة الد ٚلةهستكل أف  (4.4هف جدكؿ )ٓٛحظ 

أىً ٚ تكجد فركؽ دالة إحصائٓان  كعمًٓ ٓتـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة القائمة( α≤2.25)ا٘حصائٓة 

 الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هْهعم لدل التعم ـ لدافعٓ ة الهستثٓرة لمههارسات الحسابٓة الهتكسطات بٓف

ؿ لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ  .العمهْ الهٌؤ

 الثالثة:  الصفرية ىتائج الفرضية 

 الحسابية الهتوسطاتفي ( α ≤ 0.05) الّداللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الخميـل هحافظـة فـي االـدىي األساسـية الهرحمـة هعمهـي لـدى التعّمم لدافعّية الهستثيرة لمههارسات

 .التدريس في الخبرة لهتغير تعزى

ػػفلفحػػص الفرضػػٓة ك   عمػػِ الد راسػػةعٓىػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة  ٓرةالص 

 فػْ الػدىٓا اٖساسػٓة الهرحمة هعمهْ لدل التعم ـ لدافعٓ ة الهستثٓرة لمههارسات الحسابٓة الهتكسطات

 ( ٓكضح ذلؾ.5.4كالجدكؿ ) .التدٓرس فْ رةالخب لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة
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 بـينالّدراسـة الهتوسطات الحسـابية واالىحرافـات الهعياريـة السـتجابة أفـراد عيىـة  (:5.4)جدول 

 الـدىيا األساسية الهرحمة هعمهي لدى التعّمم لدافعّية الهستثيرة لمههارسات الحسابية الهتوسطات

 .لتدريسا في الخبرة لهتغير بعاً ت الخميل هحافظة في

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس
 0.35 4.21 64 سىكات     5أقؿ هف 

 0.31 4.19 51 سىكات   92 – 5

 0.37 4.16 113 سىكات   92أكثر هف 

 0.35 4.18 228 الهجهكع

 

 لمههارسػػػػات الحسػػػػابٓة الهتكسػػػػطات بػػػػٓفكجػػػػكد فػػػػركؽ ظػػػػاٌرة  (5.4)جػػػػدكؿ ٓٛحػػػظ هػػػػف 

 لهتغٓػػر تعػػزل الخمٓػػؿ هحافظػػة فػػْ الػػدىٓا اٖساسػػٓة الهرحمػػة هعمهػػْ لػػدل الػػتعم ـ لدافعٓ ػػة الهسػػتثٓرة

 One Way)تػػػػـ اسػػػػتخداـ تحمٓػػػػؿ التبػػػػآف  ، كلهعرفػػػػة هصػػػػدر الفػػػػركؽالتػػػػدٓرس فػػػػْ الخبػػػػرة

ANOVA )( 6.4كها ٓظٍر فْ الجدكؿ:) 

 الحسـابية الهتوسـطات عمـى العيىـة أفـرادالسـتجابة  األحـاديىتائج تحميـل التبـاين : (6.4)لجدو

 الخميـل هحافظـة فـي الـدىيا األساسـية الهرحمـة هعمهـي لـدى التعّمم لدافعّية الهستثيرة لمههارسات

 .التدريس في الخبرة لهتغير بعاً ت

هجهوع  هصدر التباين

 الهربعات

درجات 

 الحرية

هتوسط 

 ربعاتهال

 قيهة  ف 

 الهحسوبة

اللة دّ الهستوى 

 الهحسوبة

 0.039 2 0.078 بٓف الهجهكعات

 225 28.807 داخؿ الهجهكعات 0.73 0.53
0.128 

 227 28.886 الهجهكع
 

ْ (2.72) الهحسكبة الد ٚلةهستكل أف ( 6.4جدكؿ )هف ٓٛحظ   الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌك

فتـ قبكؿ الفرضٓة ٓ كعمًٓ (α ≤ 2.25)ا٘حصائٓة  أىً ٚ تكجد فركؽ دالة  القائمةٓرة الص 
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 الهرحمة هعمهْ لدل التعم ـ لدافعٓ ة الهستثٓرة لمههارسات الحسابٓة الهتكسطات بٓف إحصائٓان 

 .التدٓرس فْ الخبرة لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث: 3.2.4 

 هحافظـة فـي الـدىيا األساسـية الهرحمـة هعمهـي لـدى الّصـف إدارة تقىيـاتل الحسابي الهتوسط ها

 ؟الخميل

ػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة   الد راسػةقاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآر

ػػػؼ إدارة تقىٓػػػاتلالهتكسػػػطات الحسػػػابٓة  عػػػف التػػػْ تعبػػػر اٚسػػػتباىةت فقػػػرا عمػػػِ  هعمهػػػْ لػػػدل الص 

 ( ٓكضح ذلؾ. 7.4كالجدكؿ ) الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة

عمـى  الّدراسـة(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة 7.4جدول )

 هحافظـة فـي الـدىيا األساسـية الهرحمـة هعمهـي لـدى الّصـف إدارة تقىياتل الحسابية الهتوسطات

 الهتوسط الحسابيحسب  تىازلياً  . هرتبةالخميل

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
الهتوسط 
 الحسابي

 االىحراف
 الهعياري

 الدرجة

 هرتفعة 0.44 4.38 التخطٓط 1

 هرتفعة 0.39 4.33 أسمكب الهعمـ 3

 هرتفعة 0.41 4.53 كترتٓبٍا الص ؼتىظٓـ بٓئة  5

 هرتفعة 0.42 4.28 عىاصر التدٓرس 3

 هرتفعة 0.55 4.01 إدارة الكقت 4

 هرتفعة 0.35 4.29 الدرجة الكمية 

 ةاىاٚستب هجاٚتهف  هجاؿة كاٚىحرافات الهعٓآرة لكؿ الهتكسطات الحسابٓ (2.4جدكؿ)ٓكضح 

ػػؼ إدارة تقىٓػػاتلالهتكسػػطات الحسػػابٓة التػػْ تقػػٓس   فػػْ الػػدىٓا اٖساسػػٓة الهرحمػػة هعمهػػْ لػػدل الص 

، كتشػػٓر الدرجػػة الكمٓػػة الػػكاردة فػػْ الهتكسػػط الحسػػابْهرتبػػة ترتٓبػػا تىازلٓػػا حسػػب  الخمٓػػؿ هحافظػػة

ػػؼ إدارة تقىٓػػاتلالهتكسػػطات الحسػػابٓة الجػػدكؿ أف   فػػْ الػػدىٓا اٖساسػػٓة الهرحمػػة هعمهػػْ لػػدل الص 
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، حٓث بم  الهتكسط الحسابْ لٍذي الدرجة عمِ الدرجة الكمٓة لمهقٓاس هرتفعان  كاف الخمٓؿ هحافظة

 تقىٓػاتلالهتكسػطات الحسػابٓة ( كبالتػالْ ٓسػتىتل بػأف 0.35( هع اىحراؼ هعٓارم هقػداري )4.29)

 .هرتفع الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة حمةالهر  هعمهْ لدل الص ؼ إدارة

كقػػػد جػػػاء فػػػْ هقدهػػػة ٌػػػذي  ،الهتكسػػػط الحسػػػابْ ترتٓبػػػا تىازلٓػػػا حسػػػب ةاىاٚسػػػتب هجػػػاٚتكرتبػػػت 

 . (0.44( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.38( بهتكسط حسابْ هقداري )التخطٓط)هجاؿ : الهجاٚت

( كاىحػراؼ 4.01تكسػط حسػابْ هقػداري )بهإدارة الكقػت( ) هجػاؿ: الهجػاٚتفْ حٓف  كاىػت أدىػِ 

 .(0.55هعٓارم هقداري )

 أواًل التخطيط:

ػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة   الد راسػةقاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآر

الػػدىٓا فػػْ  اٖساسػػٓةلػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة  التخطػػٓط عػػف هسػػتكل التػػْ تعبػػر اٚسػػتباىة فقػػرات عمػػِ

 ( ٓكضح ذلؾ. 8.4جدكؿ )ك  ؿهحافظة الخمٓ

عمى  الّدراسة(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة 8.4 جدول )

حسب  تىازلياً  هرتبة، الدىيا في هحافظة الخميل األساسيةلدى هعمهي الهرحمة  التخطيط هستوى

 الهتوسط الحسابي

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
الهتوسط 
 الحسابي

 االىحراف
 الهعياري

 الدرجة

ة 1ف  هرتفعة 0.54 4.56 أطمع عمِ اٌٖداؼ العاهة لمهىٍاج قبؿ إعداد الخطة السىٓك

 هرتفعة 0.55 4.43 ألـ بجهٓع جكاىب الدرس 3ف

ستراتٓجٓة ٓسٓر عمٍٓا الدرس 5ف  هرتفعة 0.61 4.39 أضع أسمكب كا 

 هرتفعة 0.72 4.03 أعطْ الكاجبات الهىاسبة ٌٖداؼ الدرس 3ف

 هرتفعة 0.79 3.98 أحضر الكسائؿ الهىاسبة لمدرس قبؿ هكعد الحصة   4ف

 هرتفعة 0.44 4.38 الدرجة الكمية 
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ػػة لكػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات اٚسػػتب( الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىحرافػػات اله8.4)جػػدكؿ ٓكضػػح   ةاىعٓآر

ؿ هرتبػة ترتٓبػا الدىٓا فْ هحافظة الخمٓػ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة هستكل التخطٓط التْ تقٓس 

ط ٓالتخطػػ هسػػتكل، كتشػػٓر الدرجػػة الكمٓػػة الػػكاردة فػػْ الجػػدكؿ أف الهتكسػػط الحسػػابْتىازلٓػػا حسػػب 

، حٓث بمػ  الهتكسػط الحسػابْ هرتفع الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كاف اٖساسٓةدل هعمهْ الهرحمة ل

( كبالتػػالْ 0.44( هػػع اىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )4.38لٍػػذي الدرجػػة عمػػِ الدرجػػة الكمٓػػة لمهقٓػػاس )

 .هرتفع الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  التخطٓط هستكلٓستىتل بأف 

كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:  ،الهتكسػط الحسػابْحسػب  تىازلٓان  ترتٓبان  ةاىكرتبت فقرات اٚستب

كسػػط حسػػابْ هقػػداري ( بهتمػػع عمػػِ اٌٖػػداؼ العاهػػة لمهىٍػػاج قبػػؿ إعػػداد الخطػػة السػػىكٓةأط  الفقػػرة )

( بهتكسػػػط الػػػدرس جكاىػػػب بجهٓػػػع ألػػػـ)، كتمٍٓػػػا الفقػػػرة (0.54( كاىحػػػراؼ هعٓػػػارم هقػػػداري )4.56)

 كاسػتراتٓجٓة أسمكب أضع)، كتمٍٓا الفقرة (0.55( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.43حسابْ هقداري )

 .(0.61( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.39( بهتكسط حسابْ هقداري )الدرس عمٍٓا ٓسٓر

( الهىاسػػػبة لمػػػدرس قبػػػؿ هكعػػػد الحصػػػة أحضػػػر الكسػػػائؿفػػػْ حػػػٓف  كاىػػػت أدىػػػِ الفقػػػرات: الفقػػػرة )

 الكاجبػات أعطْ)، كتمٍٓا الفقرة (0.79( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )3.98بهتكسط حسابْ هقداري )

 .(0.72( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.03( بهتكسط حسابْ هقداري )الدرس ٌٖداؼ الهىاسبة

 عىاصر التدريس: ثاىياً 

ػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة   الد راسػةقاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآر

 اٖساسػػٓةلػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة  عىاصػػر التػػدٓرس عػػف هسػػتكل التػػْ تعبػػر اٚسػػتباىة فقػػرات عمػػِ

 ( ٓكضح ذلؾ. 9.4جدكؿ )ك  الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ
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عمى  الّدراسةالحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة  (: الهتوسطات9.4 جدول )

 ، هرتبةالدىيا في هحافظة الخميل األساسيةلدى هعمهي الهرحمة  عىاصر التدريس هستوى

 الهتوسط الحسابيحسب  تىازلياً 

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 هرتفعة 0.69 4.45 كضكعات الدركس اٖخرلربط هكضكع الدرس بهأ 11ف

 هرتفعة 0.62 4.42 أعالل أخطاء التٛهٓذ فْ الدرس بشكؿ هستهر 13ف

 هرتفعة 0.59 4.21 الص ؼأحرص عمِ أف أككف ىشط كفَعاؿ داخؿ  14ف

 هرتفعة 0.62 4.21 أستغؿ طاقات الطمبة بشكؿ جٓد  7ف

 هرتفعة 0.63 4.18 ألتـز باٌٖداؼ السمككٓة لمدرس  6ف

ادة فٍـ التٛهٓذ لً 15ف  هرتفعة 0.76 4.17 أىظـ هحتكل الدرس هها ٓساعد عمِ ٓز

 هرتفعة 0.71 4.11 أستخدـ كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة 8ف

 هرتفعة 0.72 4.03 أقدـ تغذٓة راجعة فكٓرة لطٛبْ حكؿ أدائٍـ 13ف

 هرتفعة 0.77 3.99 أكظؼ التعمٓـ التعاكىْ فْ هجهكعات صغٓرة 13ف

 هرتفعة 0.81 3.89 ستخدـ طرائؽ تدٓرس شائقة أ 9ف

 هرتفعة 0.42 4.28 الدرجة الكمية 

 

ػػة لكػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات اٚسػػتب( الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىحرافػػات اله9.4)جػػدكؿ ٓكضػػح   ةاىعٓآر

الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ  اٖساسػػٓةلػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة هسػػتكل عىاصػػر التػػدٓرس التػػْ تقػػٓس 

 هسػتكل، كتشٓر الدرجة الكمٓػة الػكاردة فػْ الجػدكؿ أف الهتكسط الحسابْحسب  تىازلٓان  تٓبان هرتبة تر 

، حٓػث بمػ  هرتفػع الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ كػاف اٖساسٓةدل هعمهْ الهرحمة عىاصر التدٓرس ل

( هػع اىحػراؼ هعٓػارم هقػداري 4.28الهتكسط الحسػابْ لٍػذي الدرجػة عمػِ الدرجػة الكمٓػة لمهقٓػاس )

الػدىٓا فػْ  اٖساسػٓةلػدل هعمهػْ الهرحمػة  عىاصػر التػدٓرس هسػتكل( كبالتالْ ٓستىتل بػأف 0.42)

 .هرتفع هحافظة الخمٓؿ
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كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:  ،الهتكسػط الحسػابْحسػب  تىازلٓان  ترتٓبان  ةاىكرتبت فقرات اٚستب

( 4.45اري )( بهتكسػػػط حسػػػابْ هقػػػدربػػػط هكضػػػكع الػػػدرس بهكضػػػكعات الػػػدركس اٖخػػػرلأالفقػػػرة )

( أعالل أخطاء التٛهٓػذ فػْ الػدرس بشػكؿ هسػتهر)، كتمٍٓا الفقرة (0.69كاىحراؼ هعٓارم هقداري )

أحرص عمػِ أف )، كتمٍٓا الفقرة (0.62( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.42بهتكسط حسابْ هقداري )

ػػػػؼأكػػػػكف ىشػػػػط كفَعػػػػاؿ داخػػػػؿ  ري ( كاىحػػػػراؼ هعٓػػػػارم هقػػػػدا4.21( بهتكسػػػػط حسػػػػابْ هقػػػػداري )الص 

(0.59). 

بهتكسػػػط حسػػػابْ هقػػػداري ( شػػػائقة تػػػدٓرس طرائػػػؽ سػػػتخدـأفػػػْ حػػػٓف  كاىػػػت أدىػػػِ الفقػػػرات: الفقػػػرة )

أكظػؼ التعمػٓـ التعػاكىْ فػْ هجهكعػات )، كتمٍٓػا الفقػرة (0.81( كاىحراؼ هعٓػارم هقػداري )3.89)

 أقػػدـ)، كتمٍٓػػا الفقػػرة (0.77( كاىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )3.99( بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري )صػػغٓرة

( كاىحراؼ هعٓارم هقػداري 4.03( بهتكسط حسابْ هقداري )أدائٍـ حكؿ لطٛبْ فكٓرة راجعة تغذٓة

(0.72). 

 :وترتيبٍا الّصفتىظيم بيئة ثالثًا  

ػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة   الد راسػةقاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآر

ػػؼ بٓئػػة تىظػػٓـ هسػػتكل عػػف التػػْ تعبػػر اٚسػػتباىة فقػػرات عمػػِ لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة  كترتٓبٍػػا الص 

 ( ٓكضح ذلؾ. 10.4كالجدكؿ ) الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓة

 الّدراسة(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة 10.4 جدول )

الدىيا في هحافظة  ةاألساسيلدى هعمهي الهرحمة  وترتيبٍا الّصفتىظيم بيئة  عمى هستوى

 الهتوسط الحسابيحسب  تىازلياً ترتيبًا  ، هرتبةالخميل

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 هرتفعة 0.69 4.31 لعرض الكسائؿ الص ؼر هكاف هىاسب فْ غرفة حض  أ 18ف

فأقدـ التكجٍٓات كا٘رشادات خٛؿ اٖىشطة  31ف  هرتفعة 0.68 4.29 ٓةالص 
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 هرتفعة 0.67 4.26 أتأكد هف استعداد جهٓع الطمبة لمدرس  16ف

 19ف

أفكض بعض الطمبة ٘تهاـ بعض الهٍاـ الهتعمقة بهكجكدات 
 0.75 4.16 الص ؼ

 هرتفعة

 هرتفعة 0.67 4.11 أتأكد هف اىتباي الطمبة قبؿ البدء بالتدٓرس  17ف

ش كالفكضِ عف غأ 33ف  هرتفعة 0.76 4.08 الص ؼرفة تأكد هف غٓاب هصادر التشٓك

 هرتفعة 0.82 4.04 أحرص عمِ ضهاف سٍكلة حركة  الطمبة بٓف الهقاعد 34ف

 هرتفعة 0.77 3.97 أتأكد هف رؤٓة جهٓع الطمبة لها ٓعرض عمٍٓـ  35ف

 هتكسطة 0.95 3.61 أتأكد هف هىاسبة الظركؼ الفٓٓزقٓة  كالتٍكٓة كا٘ضاءة 33ف

 هرتفعة 0.41 4.23 الدرجة الكمية 

 

 ة( الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة لكؿ فقػرة هػف فقػرات اٚسػتباى10.4)جدكؿ ٓكضح 

ػؼ بٓئػة تىظٓـهستكل التْ تقٓس  الػدىٓا فػْ هحافظػة  اٖساسػٓةلػدل هعمهػْ الهرحمػة  كترتٓبٍػا الص 

فػػػْ الجػػػدكؿ أف  ، كتشػػػٓر الدرجػػػة الكمٓػػػة الػػػكاردةالهتكسػػػط الحسػػػابْحسػػػب  تىازلٓػػػان  ترتٓبػػػان  الخمٓػػػؿ 

الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كاىت  اٖساسٓةدل هعمهْ الهرحمة ل كترتٓبٍا الص ؼ بٓئة تىظٓـ هستكل

( هػػػع 4.33، حٓػػػث بمػػػ  الهتكسػػػط الحسػػػابْ لٍػػػذي الدرجػػػة عمػػػِ الدرجػػػة الكمٓػػػة لمهقٓػػػاس )هرتفعػػػة

ػػؼ بٓئػػة تىظػػٓـ هسػػتكل( كبالتػػالْ ٓسػػتىتل بػػأف 0.39اىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ) لػػدل  تٓبٍػػاكتر  الص 

 .هرتفعه  الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةهعمهْ الهرحمة 

كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:  ،الهتكسػط الحسػابْحسػب  تىازلٓان  ترتٓبان  ةاىكرتبت فقرات اٚستب

ػؼ غرفػة فْ هىاسب هكاف رأحض  الفقرة ) ( 4.31( بهتكسػط حسػابْ هقػداري )الكسػائؿ لعػرض الص 

ػة جهٓػع الطمبػة لهػا ٓعػرض عمػٍٓـ)كتمٍٓا الفقػرة  .(0.69) كاىحراؼ هعٓارم هقداري ( أتأكػد هػف رٓؤ

أتأكػػػػد هػػػػف )، كتمٍٓػػػػا الفقػػػػرة (0.77( كاىحػػػػراؼ هعٓػػػػارم هقػػػػداري )3.97بهتكسػػػػط حسػػػػابْ هقػػػػداري )

 .(0.67( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.26( بهتكسط حسابْ هقداري )استعداد جهٓع الطمبة لمدرس

قٓػػة الظػػركؼ هىاسػػبة هػػف أتأكػد: الفقػػرة )فػْ حػػٓف  كاىػػت أدىػػِ الفقػػرات ػػة  الفٓٓز ( كا٘ضػػاءة كالتٍٓك

أعػػالل أخطػػاء )كتمٍٓػػا الفقػػرة  .(0.95( كاىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )3.61بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري )
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( كاىحػػػراؼ هعٓػػػارم هقػػػداري 4.42( بهتكسػػػط حسػػػابْ هقػػػداري )التٛهٓػػػذ فػػػْ الػػػدرس بشػػػكؿ هسػػػتهر

( بهتكسػط حسػابْ ِ ضهاف سٍكلة حركة  الطمبػة بػٓف الهقاعػدأحرص عم)، كتمٍٓا الفقرة (0.62)

 .(0.82( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.04هقداري )

 :الوقت إدارةرابعًا  

ػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة   الد راسػةقاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآر

الػدىٓا فػْ  اٖساسػٓةلدل هعمهػْ الهرحمػة  تالكق إدارة عف هستكل التْ تعبر اٚستباىة فقرات عمِ

 ( ٓكضح ذلؾ. 11.4جدكؿ )ك  هحافظة الخمٓؿ

 الّدراسة(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة 11.4 جدول )

 ، هرتبةالدىيا في هحافظة الخميل األساسيةلدى هعمهي الهرحمة  الوقت إدارة عمى هستوى

 لهتوسط الحسابياحسب  تىازلياً 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الهتوسط 

 الحسابي

االىحراف 

 الهعياري
 الدرجة

 37ف
فىٍاء اٖىشطة أحرص عمِ إ  ٓة هع اىتٍاء زهف الحصةالص 

4.21 0.69 
 هرتفعة

 38ف
 ختصر كقت اٚهتحاف لٛستفادة هف باقْ كقت الحصةأ

4.18 0.74 
 هرتفعة

 39ف

فأعهؿ عمِ تأجٓؿ التعاهؿ هع الهشكٛت  ٓة  غٓر الهمحة الص 
 0.74 4.17 حفاظا عمِ كقت الحصة

 هرتفعة

 33ف
 هع بدآة الحصة الص ؼأدخؿ 

4.05 0.71 
 هرتفعة

 36ف
 أراعْ تكٓزع كقت الحصة تكٓزعا عادٚ بٓف عىاصر الدرس

3.92 0.81 
 هرتفعة

 هرتفعة 0.55 4.01 الدرجة الكمية 
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 ةاىعٓآرة لكؿ فقػرة هػف فقػرات اٚسػتبحرافات اله( الهتكسطات الحسابٓة كاٚى11.4)جدكؿ ٓكضح 

الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ هرتبػػة  اٖساسػػٓةلػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة  الكقػػت إدارةهسػػتكل التػػْ تقػػٓس 

 إدارة هسػتكل، كتشػٓر الدرجػة الكمٓػة الػكاردة فػْ الجػدكؿ أف الهتكسػط الحسػابْترتٓبا تىازلٓا حسػب 

، حٓػث بمػ  الهتكسػط هرتفعػان  ٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ كػافاٖساسػٓة الػدىدل هعمهػْ الهرحمػة ل الكقت

( 0.55( هػػع اىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )4.01الحسػابْ لٍػػذي الدرجػة عمػػِ الدرجػة الكمٓػػة لمهقٓػاس )

 الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ اٖساسػٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الكقت إدارة هستكلكبالتالْ ٓستىتل بأف 

 .هرتفع

كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:  ،الهتكسػط الحسػابْا تىازلٓا حسػب ترتٓب ةاىكرتبت فقرات اٚستب

ػػػف اٖىشػػػطة اىٍػػػاء عمػػػِ أحػػػرصالفقػػػرة ) ( بهتكسػػػط حسػػػابْ هقػػػداري الحصػػػة زهػػػف اىتٍػػػاء هػػػع ٓةالص 

 هػػف لٛسػػتفادة اٚهتحػػاف كقػػت أختصػػر)كتمٍٓػػا الفقػػرة  .(0.69( كاىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )4.21)

 .(0.74( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.18داري )( بهتكسط حسابْ هقالحصة كقت باقْ

ػػػع أراعػػػْفػػػْ حػػػٓف  كاىػػػت أدىػػػِ الفقػػػرات: الفقػػػرة ) عػػػا الحصػػػة كقػػػت تكٓز  عىاصػػػر بػػػٓف عػػػادٚ تكٓز

 أدخػػؿ)، كتمٍٓػػا الفقػػرة (0.81( كاىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )3.92بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري )( الػػدرس

 .(0.71اىحراؼ هعٓارم هقداري )( ك 4.05( بهتكسط حسابْ هقداري )الحصة بدآة هع الص ؼ

 :أسموب الهعممخاهسًا 

ػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة   الد راسػةقاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآر

الػدىٓا  اٖساسػٓةلػدل هعمهػْ الهرحمػة  الهعمػـ أسػمكب عػف هسػتكل التػْ تعبػر اٚستباىة فقرات عمِ

 ٓكضح ذلؾ. ( 12.4جدكؿ )ك  فْ هحافظة الخمٓؿ
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 الّدراسة(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة 12.4 جدول )

 ، هرتبةالدىيا في هحافظة الخميل األساسيةلدى هعمهي الهرحمة  الهعمم أسموب عمى هستوى

 الهتوسط الحسابيحسب  تىازلياً ترتيبًا 

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
الهتوسط 
 الحسابي

ف االىحرا
 الهعياري

 الدرجة

 43ف
 أظٍر السمكؾ الهرغكب فًٓ عف طٓرؽ الهدح كالثىاء 

 هرتفعة 0.65 4.48

 56ف
 آداب اٚستهاع عمِأدرب الطمبة 

 هرتفعة 0.59 4.47

 43ف
 أىضبط لكْ أككف قدكة  فْ كؿ تصرفاتْ  

 هرتفعة 0.61 4.47

 57ف
 أبتعد عف  كؿ ها ٓشتت اىتباي الطمبة 

 هرتفعة 0.61 4.45

 48ف
 أستخدـ أسالٓب التعٓزز الهختمفة 

 هرتفعة 0.62 4.45

 41ف
فأحرص عمِ إشراؾ جهٓع الطمبة فْ اٖىشطة   ٓة الص 

 هرتفعة 0.61 4.44

 47ف
 أتأىِ فْ اتخاذ قرار تجاي سمكؾ سْء فْ حالة الغضب 

 هرتفعة 0.69 4.42

 55ف
 أسرد الهعمكهات بها ٓتىاسب كقدرات الطمبة 

 هرتفعة 0.61 4.35

 54ف
 أعرض الهحتكل بطٓرقة هتسمسمة

 هرتفعة 0.61 4.35

 53ف
 ألقِ السؤاؿ قبؿ تحدٓد الطالب الهجٓب عمًٓ

 هرتفعة 0.64 4.34

 43ف
 أتأكد هف ارتكاب الطالب الهخالفة قبؿ عقابً

 هرتفعة 0.81 4.34

 59ف
 أبتعد عف كؿ ها ٓثٓر القمؽ كا٘حباط لدل الطمبة 

 هرتفعة 0.66 4.33

 46ف
 الطالب عمِ ها بدر هىً هف سكء تصرؼ قبؿ عقابً  أطمع

 هرتفعة 0.65 4.33

 58ف
ـ كتصكراتٍـ  أشجع الطمبة عمِ عرض أفكاٌر

 هرتفعة 0.66 4.29

 51ف
 أكزع اٖدكار بٓف الطمبة

 هرتفعة 0.64 4.28

 49ف
 أستخدـ أدكات رصد السمكؾ كبطاقات أك كراسات الهٛحظة 

 هرتفعة 0.67 4.28

 45ف
 ٘ثابة لمسمكؾ الجٓد أتعجؿ با

 هرتفعة 0.73 4.27

 53ف
 أستخدـ كسائؿ اتصاؿ هتىكعة هع الطمبة

 هرتفعة 0.74 4.21

 53ف
 أتحرؾ بٓف صفكؼ الطمبة بشكؿ ٌادؼ

 هرتفعة 0.71 4.17

 44ف
 أتعجؿ بهعالجة السمكؾ السْء

 هرتفعة 0.81 4.07

 هرتفعة 0.39 4.33 الدرجة الكمية 
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 ةاىعٓآرة لكؿ فقػرة هػف فقػرات اٚسػتبسطات الحسابٓة كاٚىحرافات اله( الهتك 12.4)جدكؿ ٓكضح 

الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ هرتبػة  اٖساسػٓةلدل هعمهػْ الهرحمػة  الهعمـ أسمكبهستكل التْ تقٓس 

 أسمكب هستكل، كتشٓر الدرجة الكمٓة الكاردة فْ الجدكؿ أف الهتكسط الحسابْترتٓبا تىازلٓا حسب 

، حٓػث بمػ  الهتكسػط ان هرتفعػالػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ كػاف  اٖساسػٓةالهرحمػة دل هعمهػْ ل الهعمـ

( 0.39( هػػع اىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )4.33الحسػابْ لٍػػذي الدرجػة عمػػِ الدرجػة الكمٓػػة لمهقٓػاس )

الػػدىٓا فػػػْ هحافظػػػة  اٖساسػػػٓةلػػػدل هعمهػػْ الهرحمػػػة  الهعمػػـ أسػػػمكب هسػػػتكلكبالتػػالْ ٓسػػػتىتل بػػأف 

 .هرتفع الخمٓؿ

كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:  ،الهتكسػط الحسػابْترتٓبا تىازلٓا حسػب  ةاىفقرات اٚستب تبتكر 

ػػؽ عػػف فٓػػً الهرغػػكب السػػمكؾ أظٍػػرالفقػػرة ) ( 4.48( بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري )كالثىػػاء الهػػدح طٓر

( بهتكسػػػط اٚسػػػتهاع آداب عمػػػِ الطمبػػػة أدرب)كتمٍٓػػػا الفقػػػرة  ،(0.65كاىحػػػراؼ هعٓػػػارم هقػػػداري )

  قػدكة أكػكف لكػْ أىضػبط)، كتمٍٓػا الفقػرة (0.59( كاىحػراؼ هعٓػارم هقػداري )4.47داري )حسابْ هقػ

 .(0.61( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.47( بهتكسط حسابْ هقداري )تصرفاتْ كؿ فْ

بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري ( السػػْء السػػمكؾ بهعالجػػة أتعجػػؿفػػْ حػػٓف  كاىػػت أدىػػِ الفقػػرات: الفقػػرة )

( بهتكسػط اٚسػتهاع آداب  الطمبػة أدرب)، كتمٍٓا الفقرة (0.39قداري )( كاىحراؼ هعٓارم ه4.07)

 اتصػػاؿ كسػػائؿ أسػػتخدـ)، كتمٍٓػػا الفقػػرة (0.59( كاىحػػراؼ هعٓػػارم هقػػداري )4.47حسػػابْ هقػػداري )

 .(0.74( كاىحراؼ هعٓارم هقداري )4.21( بهتكسط حسابْ هقداري )الطمبة هع هتىكعة

 

 الرابع: الىتائج الهتعمقة بالسؤال   4.2.4

 في الدىيا األساسية الهرحمة هعمهي لدى الّصف إدارة لتقىيات الحسابية الهتوسطات تختمف ٌل

لو  الجىس،) الّدراسة هتغيرات ضوء في الخميل هحافظة  ؟(التدريس في الخبرةو  العمهي، الهٌؤ

 ولإلجابة عن ٌذا السؤال تم تحويمً إلى الفرضيات التالية:
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 رابعة:  الالصفرية ىتائج الفرضية 

 الهتوسطات في(  α ≤0.05)  الّداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى 

 الخميل هحافظة في الدىيا األساسية الهرحمة هعمهي لدى الّصف غرفة إدارة لتقىيات الحسابية

.الجىس لهتغير تعزى  

ػػػفلفحػػػص الفرضػػػٓة ك  سػػػطات الحسػػػابٓة الهتك ك  لمعٓىػػػات الهسػػػتقمةاختبػػػار "ت"  اسػػػتخداـتػػػـ  ٓرةالص 

ػػؼ غرفػة إدارة لتقىٓػػات الحسػابٓة الهتكسػطات عمػػِ الد راسػةعٓىػػة  أفػرادٚسػتجابة   هعمهػػْ لػدل الص 

 ( ٓكضح ذلؾ.13.4كالجدكؿ ) الجىس لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة

 الهتوســطات نبــي العيىــة أفــرادالســتجابة لمعيىــات الهســتقمة ىتــائج اختبــار  ت   (:13.4جــدول )

 الخميـل هحافظـة فـي الـدىيا األساسـية الهرحمـة هعمهي لدى الّصف غرفة إدارة لتقىيات الحسابية

 الجىس لهتغير بعاً ت

الهتوسط  العدد الجىس 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

درجات 
 الحرية

داللة الهستوى   tقيهة 

 الهحسوبة

 0.40 4.27 68 ذكر
226 0.69 0.49 

 0.32 4.30 160 أىثِ

 

ْ أكبر هف هستكل الدٚلة  (،2.49) الهحسكبة الد ٚلةهستكل أف ( 13.4ٓتبٓف هف جدكؿ ) ٌك

فٓرة القائمة تـ قبكؿ الفرضٓة ٓ كعمًٓ ،(α ≤ 2.25)ا٘حصائٓة  ذات دٚلة أىً ٚ تكجد فركؽ الص 

 اسٓةاٖس الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ غرفة إدارة لتقىٓات الحسابٓة الهتكسطات إحصائٓة فْ

  .الجىس لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا
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 الخاهسة:   الصفرية ىتائج الفرضية

 الهتوســطات  فــي( α ≤ 0.05) الّداللــة هســتوى عىــد إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال

 الخميـل هحافظـة فـي الـدىيا األساسـية الهرحمـة هعمهي لدى الّصف غرفة إدارة لتقىيات الحسابية

لال لهتغير تعزى  .العمهي هٌؤ

ػػفلفحػػص الفرضػػٓة ك     عمػػِ الد راسػػةعٓىػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة  ٓرةالص 

 هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ غرفة إدارة لتقىٓات الحسابٓة الهتكسطات

ؿ لهتغٓر تعزل الخمٓؿ  ( ٓكضح ذلؾ.14.4جدكؿ )ك  العمهْ الهٌؤ

  عمـى الّدراسةلهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة ا (:14.4)جدول 

 فــي الــدىيا األساســية الهرحمــة هعمهــي لــدى الّصــف غرفــة إدارة لتقىيــات الحســابية الهتوســطات

ل لهتغير تبعاً  الخميل هحافظة  .العمهي الهٌؤ

ل العمهي  االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهٌؤ
 0.33 4.29 53 ـ                 دبمك 

 0.31 4.29 168 بكالكٓركس     

 0.36 4.38 7 أعمِ هف بكالكٓركس   

 0.35 4.30 228 الهجهكع

 

لػدل  الص ؼهستكل تقىٓات إدارة غرفة كجكد فركؽ ظاٌرة فْ  (14.4)جدكؿ ٓٛحظ هف 

ؿ العمهْالدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر ال اٖساسٓةهعمهْ الهرحمة  ، كلهعرفة هصػدر هٌؤ

جػػدكؿ كهػػا ٓظٍػػر فػػْ  (One Way ANOVA)اٖحػػادم تػػـ اسػػتخداـ تحمٓػػؿ التبػػآف  الفػػركؽ

(5.41): 
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 الحسـابية الهتوسـطات عمـىالعيىـة  أفـرادالستجابة  األحاديىتائج تحميل التباين : (5.41)لجدو

 لهتغير بعاً ت الخميل حافظةه في الدىيا األساسية الهرحمة هعمهي لدى الّصف غرفة إدارة لتقىيات

ل  .العمهي الهٌؤ

هجهوع  هصدر التباين

 الهربعات

درجات 

 الحرية

هتوسط 

 ربعاتهال

 قيهة  ف 

 الهحسوبة

هستوى داللة 

 الهحسوبة
 0.030 2 0.061 بٓف الهجهكعات

 225 28.224 داخؿ الهجهكعات 0.78 0.34
0.125 

 227 28.886 الهجهكع

 

ْ (2.78)الهحسكبة  الد ٚلةهستكل أف  (95.4هف جدكؿ )ٓٛحظ   الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌك

فٓرة القائمة أىًتـ قبكؿ الفرضٓة ٓ كعمًٓ  (α ≤ 2.25)ا٘حصائٓة  ٚ تكجد فركؽ دالة  الص 

 اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼتقىٓات إدارة غرفة الهتكسطات الحسابٓة ل فْإحصائٓان 

ؿ العمهْ تعزل الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ  .لهتغٓر الهٌؤ

 ىتائج الفرضية السادسة:  

 الحسابية الهتوسطات في( α ≤ 0.05) الّداللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 تعــزى الخميــل هحافظــة فــي الــدىيا األساســية الهرحمــة هعمهــي لــدى الّصــف غرفــة إدارة لتقىيــات

 .التدريس في الخبرة لهتغير

ػػلفحػػص الفرضػػٓة ك  عمػػِ  الد راسػػةعٓىػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة  ٓرةفالص 

 هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ غرفة إدارة لتقىٓات الحسابٓة الهتكسطات

 ( ٓكضح ذلؾ.16.4كالجدكؿ ) التدٓرس فْ الخبرة لهتغٓر بعان ت الخمٓؿ
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 بـين الّدراسـةفات الهعيارية الستجابة أفـراد عيىـة الهتوسطات الحسابية واالىحرا (:16.4)جدول 

 فــي الــدىيا األساســية الهرحمــة هعمهــي لــدى الّصــف غرفــة إدارة لتقىيــات الحســابية الهتوســطات

 .التدريس في الخبرة لهتغير بعاً ت الخميل هحافظة

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس
 0.32 4.35 64 سىكات     5أقؿ هف 

 0.34 4.25 51 سىكات   92 – 5

 0.37 4.28 113 سىكات   92أكثر هف 

 0.35 4.29 228 الهجهكع

 

 إدارة لتقىٓػػات الحسػػابٓة الهتكسػػطات بػػٓفكجػػكد فػػركؽ ظػػاٌرة  (16.4)جػػدكؿ ٓٛحػػظ هػػف 

ػػؼ غرفػػة  فػػْ الخبػػرة لهتغٓػػر تعػػزل الخمٓػػؿ هحافظػػة فػػْ الػػدىٓا اٖساسػػٓة الهرحمػػة هعمهػػْ لػػدل الص 

 (One Way ANOVA)اٖحػادم تـ اسػتخداـ تحمٓػؿ التبػآف  ، كلهعرفة هصدر الفركؽلتدٓرسا

 (:17.4جدكؿ )كها ٓظٍر فْ 

 الحسـابية الهتوسـطات عمـىالعيىـة  أفـرادالستجابة  األحاديىتائج تحميل التباين : (17.4)لجدو

 لهتغير بعاً ت الخميل هحافظة في الدىيا األساسية الهرحمة هعمهي لدى الّصف غرفة إدارة لتقىيات

 .التدريس في الخبرة

هجهوع  هصدر التباين

 الهربعات

درجات 

 الحرية

هتوسط 

 ربعاتهال

 قيهة  ف 

 الهحسوبة

داللة الهستوى 

 الهحسوبة
 0.164 2 0.328 بٓف الهجهكعات

 225 27.956 داخؿ الهجهكعات 0.26 1.53
0.124 

 227 28.886 الهجهكع

 

ْ (2.36)الهحسكبة  الد ٚلةهستكل أف ( 97.4هف جدكؿ )ٓٛحظ   الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌك

فتـ قبكؿ الفرضٓة ٓ كعمًٓ ،(α ≤ 2.25)ا٘حصائٓة  أىً ٚ تكجد فركؽ دالة القائمة  ٓرةالص 
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 اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼتقىٓات إدارة غرفة ل الهتكسطات الحسابٓة فْإحصائٓان 

 ،.لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس تعزل الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس: 5.2.4 

تقىيـات إدارة و  الـتعّمم لدافعّيـةلههارسـات الهسـتثيرة ا بين حصائياً ٌل توجد عالقة ارتباطية دالة إ

 ؟الدىيا في هحافظة الخميل األساسيةلدى هعمهي الهرحمة  الّصف

مً إلِ الفرضٓة أتٓة:بتح الباحثة تقاه سؤاؿال اعف ٌذ لٙجابة  ٓك

 ≥ α) الّداللـة هسـتوى عىـد إحصـائية داللـة ذات عالقـة توجـد السـابعة: الالصـفرية  الفرضـية

ــة الهســتثيرة لههارســاتا بــين( 0.05 ــتعّمم لدافعّي ــة هعمهــي لــدى الّصــف إدارة تقىيــاتو  ال  الهرحم

 .الخميل هحافظة في الدىيا األساسية

ٚسػػػتجابات أفػػػراد عٓىػػػة  ا٘حصػػػائٓة الد ٚلػػػةك  )ر(بٓرسػػػكف  حسػػػاب قٓهػػػة هعاهػػػؿ ارتبػػػاط كبػػػذلؾ تػػػـ

 إدارة تقىٓػػات كهتكسػػطات الػػتعم ـ لدافعٓ ػػة الهسػػتثٓرة لمههارسػػات الحسػػابٓة الهتكسػػطات عمػػِ الد راسػػة

 ( ٓبٓف ذلؾ:18.4كالجدكؿ ) الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ

 الحســــابية الهتوســــطات بــــين اإلحصــــائية الّداللــــةون و هعاهــــل ارتبــــاط بيرســــ(: 18.4جــــدول )

ــات وهتوســطات الــتعّمم لدافعّيــة الهســتثيرة لمههارســات  الهرحمــة هعمهــي لــدى الّصــف إدارة تقىي

 .الخميل هحافظة في الدىيا األساسية

 الهتغيرات
قيهة هعاهل االرتباط 

 )ر(

هستوى داللة 

 الهحسوبة

الههارسات الهستثيرة 

 التعّمم لدافعّية
 2.22 2.99 الّصفتقىيات إدارة 

 



75 
 

هستكل بم   كقد ،(2.99)لمدرجة الكمٓة هعاهؿ ارتباط بٓرسكف ( أف 18.4جدكؿ )هف ٓٛحظ 

ْ قٓهة دالة إحصائٓان 2.22)الهحسكبة  الد ٚلة كقبكؿ  الصفٓرة الفرضٓة رفضلذا ٓتـ  ،( ٌك

 الهستثٓرة ههارساتال بٓف احصائٓا دالة ارتباطٓة عٛقة الفرضٓة البدٓمة التْ تىص عمِ كجكد

 . الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ إدارة تقىٓاتكال التعم ـ لدافعٓ ة
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 الفصل الخاهس

 

 هىاقشة الىتائج  1.5

 

 هىاقشة ىتائج السؤال االول  1.1.5

 هىاقشة ىتائج السؤال الثاىي  2.1.5

 هىاقشة ىتائج السؤال الثالث  3.1.5

 هىاقشة ىتائج السؤال الرابع 4.1.5

 هىاقشة ىتائج السؤال الخاهس 5.1.5

 التوصيات 2.5
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 الفصل الخاهس

 والتوصيات الّدراسةهىاقشة ىتائج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الهقدهة1.5

كاقع الههارسات ، كالتْ ٌدفت إلِ الد راسةتىاكؿ ٌذا الفصؿ هىاقشة الىتائل التْ تكصمت إلٍٓا  

الدىٓا فْ  اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼكعٛقتٍا بتقىٓات إدارة  التعم ـ لدافعٓ ةالهستثٓرة 

 كصٓات. ، ككذلؾ الخركج بهجهكعة هف الت  هحافظة الخمٓؿ

 هىاقشة الىتائج 2.5

 :الّدراسةهىاقشة الىتائج الهتعمقة بأسئمة  1.1.5

لدى  التعّمم لدافعّيةستثيرة مههارسات الهل لهتوسط الحسابيا هاالىتائج الهتعمقة بالسؤال األول: 

 ؟الدىيا في هحافظة الخميل األساسيةهعمهي الهرحمة 

 اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  التعم ـ لدافعٓ ةالههارسات الهستثٓرة  هستكلأف  أظٍرت الىتائل

 .هرتفع الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ

ؿ التربٓة كالتعمٓـ ٓدرسكف فْ تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهعمهٓف قبؿ أف ٓىخرطكا فْ هجا

طبقكىٍا فْ الهدارس كهتدربٓف، كهساقات عدة عف الدافعٓة  الجاهعة هادة التربٓة العهمٓة ٓك
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داهتٍا، الهعمهٓف ٓخضعكف ٚهتحاف تكظٓؼ  إضافة إلِ ذلؾ أف   كأٌهٓتٍا لمتعمـ ككٓفٓة إثارتٍا كا 

مٍـ فْ كزارة التربٓة كالتعمٓـ كفؽ هعآٓر كشركط هعٓىة، كبعد ذلؾ ٓخضع الهعمهكف خٛؿ عه

ٌمٍـ إلِ ههارسة ٍـ هف رفع هستكل أدائٍـ كتؤ ؼ تهكى  إلِ دكرات هستهرة هف خٛؿ قسـ ا٘شرا

الكطباف  ، كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسةأعهالٍـ، كتسٍـ فْ تبادؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف

 .(3226(، كدراسة ٓكسؼ )3299)

لـدى  الّصـفتقىيات إدارة غرفة ل ها الهتوسط الحسابيلثاىي: الىتائج الهتعمقة بالسؤال اهىاقشة 

 ؟الدىيا في هحافظة الخميل األساسيةهعمهي الهرحمة 

ػػؼهسػػتكل تقىٓػػات إدارة غرفػػة أف  أظٍػػرت الىتػػائل الػػدىٓا فػػْ  اٖساسػػٓةلػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة  الص 

 .هرتفع هحافظة الخمٓؿ

ػؼظػر إلٍٓػا الهعمهػٓف إلػِ غرفػة ىتعزك الباحثة ٌػذي الىتٓجػة إلػِ درجػة التقػدٓر التػْ ٓ ككٓفٓػة  الص 

ػفإدارتٍا، فالهعمـ فْ الهقاـ اٖكؿ ٓتعاهؿ هع البٓئة  حػاكؿ تػكفٓر أفالص  ضػؿ بٓئػة صػفٓة ٖىػً ٓة ٓك

، الػتعم ـ، فهػف خػٛؿ بٓئػة صػفٓة آهىػة ٓحػدث أقصػِ درجػة هػف الػتعم ـٌػـ هقكهػات ٓدرؾ أىٍػا هػف أ

كأف البٓئػػػة ، لمطمبػػػةعمػػػٓـ إٚ إذا تػػػكفر ضػػػبط كاهػػػؿ كهػػػا أف الهعمػػػـ ٚ ٓهكػػػف أف ٓهػػػارس عهمٓػػػة الت

ػػف ، كتتفػػؽ ٌػػذي الىتٓجػػة هػػع دراسػػة سػػىبؿ الػػتعم ـهثٓرات تحػػدث أقصػػِ درجػػة هػػف ٓة الهمٓئػػة بػػالالص 

(2010.) 

 :الّدراسةبفرضيات هىاقشة الىتائج الهتعمقة  1.1.5

 األولى :   الصفرية ىتائج الفرضيةهىاقشة 

 الحسابية الهتوسطاتفي  (α ≤ 0.05) الّداللةة عىد هستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائي

  الخميل هحافظة في الدىيا األساسية الهرحمة هعمهي لدى  التعّمم لدافعّية الهستثيرة لمههارسات

 . الجىس لهتغير تعزى
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ْ (،2.99) الهحسكبة الد ٚلةهستكل  تبٓف أف ا٘حصائٓة           الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌك

(α ≤ 2.05) ، ْلدل هعمهْ  التعم ـ لدافعٓ ةهستكل الههارسات الهستثٓرة أم أىً ٚ تكجد فركؽ ف

 .الجىس لهتغٓر ؿ تعزلالدىٓا فْ هحافظة الخمٓ اٖساسٓةالهرحمة 

تعزك الباحثة ذلؾ إلِ ككف كزارة التربٓة كالتعمٓـ تعهؿ عمِ هتابعة الهعمهٓف بغض الىظر عف 

تطبٓؽ الهٍارات التدٓرسٓة كأسالٓب التدٓرس الهشكقة التْ تـ  جىسٍـ فْ الهدارس كهتابعة هدل

كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع ، تعمهٍا كهعالجة جكاىب القصكر لدل الهعمهٓف بغض الىظر عف الجىس

التْ أظٍرت  (Mori,2006)كتختمؼ ٌذي الىتٓجة هع دراسة ، (2012) كجركاف دكدٓف دراسة

 فركقان لصالح ا٘ىاث.

 الثاىية:   الصفرية ضيةىتائج الفر هىاقشة 

 الحسابية الهتوسطات في( α ≤ 0.05) الّداللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الخميـل هحافظـة فـي الـدىيا األساسـية الهرحمـة هعمهـي لـدى التعّمم لدافعّية الهستثيرة لمههارسات

ل لهتغير تعزى  العمهي الهٌؤ

ْ (2.58) الهحسكبة الد ٚلةهستكل  تبٓف أف ا٘حصائٓة            الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌك

(α ≤ 2.25)  الهستثٓرة لمههارسات الحسابٓة الهتكسطات بٓفأم أىً ٚ تكجد فركؽ دالة إحصائٓان 

ؿ لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل التعم ـ لدافعٓ ة  الهٌؤ

 .العمهْ

ٛتٍـ العمهٓة فٍـ ٓهارسكف تعزك الباحثة ٌذي الىتٓج ة إلِ أف الهعمهٓف بغض الىظر عف هٌؤ

بع العدٓد هف الطرؽ ة فالهعمـ ٓت  التعمٓهٓ  ة التْ تساعد الطمبة عمِ فٍـ الهادة التعمٓهٓ  العهمٓات 

ف الهعمهٓف قبؿ التعمٓهٓ  ادة ط الهٓكاٖسالٓب التْ تعهؿ عمِ تبس ة هف أجؿ فٍـ الطالب، كا 

تٍـ سكاء فْ كمٓة هجتهع أك فْ جاهعة فٍْ تتبع خطط هتشابٍة لتدٓرب الخدهة كأثىاء دراس

عدادٌـ لٓككىكا هعمهٓف هآٌرف.   الهعمهٓف كا 
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 ىتائج الفرضية الثالثة:  هىاقشة 

 الحسابية الهتوسطاتفي ( α ≤ 0.05) الّداللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الخميـل هحافظـة فـي الـدىيا األساسـية الهرحمـة هعمهـي لـدى التعّمم لدافعّية الهستثيرة لمههارسات

 .التدريس في الخبرة لهتغير تعزى

ْ (2.72) الهحسكبة الد ٚلةهستكل أف تبٓف  ا٘حصائٓة             الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌك

(α ≤ 2.25)  ةالهستثٓر  لمههارسات الحسابٓة الهتكسطات بٓفأم أىً ٚ تكجد فركؽ دالة إحصائٓان 

 فْ الخبرة لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل التعم ـ لدافعٓ ة

 .التدٓرس

هساقات عهمٓة فْ ٓخضعكف إلِ  التكظٓؼتعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهعمهٓف قبؿ 

ادة هٍارات التعاهؿ هع الطمبة، كها أف ٌىاؾ هجهكعة هالجاهعات  ات التْ ٓزار ف التهكىٍـ هف ٓز

رشادٌـ هف أجؿ استخداـ اٖسالٓب اٖىسب لمتعاهؿ تربٓة كالتعمٓـ لمهعمهٓف هف أجؿ إتىظهٍا ال

هع الطمبة، كها اف ٌىاؾ ٓزارات تبادلٓة بٓف الهعمهٓف هها ٓكسب الهعمـ خبرات إضافٓة فْ 

 دراسةة هع ، كتختمؼ ٌذي الىتٓجالتعم ـأسالٓب التدٓرس هف أجؿ استثارة دافعٓة الطمبة تحك 

 .ذكم الخبرة اٖقؿ( التْ أظٍرت فركقان لصالح 3299) الكطباف

 ىتائج الفرضية الرابعة:  هىاقشة 

 الهتكسطات فْ(  α ≤0.05)  الّداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى 

 تعزل مٓؿالخ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ غرفة إدارة لتقىٓات الحسابٓة

 الجىس لهتغٓر

ا٘حصائٓة             الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌْ (،2.49) الهحسكبة الد ٚلةستكل ه تبٓف أف

(α ≤ 2.25) لدل  الص ؼتقىٓات إدارة غرفة ل الحسابٓة بٓف الهتكسطاتأىً ٚ تكجد فركؽ  أم

 .الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس الدىٓا فْ هحافظة اٖساسٓةهعمهْ الهرحمة 
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إلِ ككف الهعمهٓف كالهعمهات تمقكا الهعارؼ فْ ىفس الجاهعات كخضعكا لىفس  ذلؾ تعزك الباحثة

ْ هتشابٍة ىكعان ها، ككذلؾ خضعكا لىفس االخطط الدراسٓة التْ تـ اعتهادٌا فْ الج هعات ٌك

تهٓٓز بٓف الذككر كا٘ىاث فْ الدكرات التْ ٓخضع لٍا هعمهك التربٓة الالدكرات حٓث ٚ ٓتـ 

، كها أىٍـ ٓخضعكف لىفس اٖىظهة كالقكاىٓف كالهحفزات، لذلؾ أدل ٌذا إلِ ظٍكر ىفس كالتعمٓـ

، (3299) الطعاىْ دراسةك ، (3293) سهرة كأبك هخاهرة دراسةاٖداء، كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع 

 كآخركف الصهادم دراسة، كاختمفت ٌذي الىتٓجة هع (3229) كالخكالدة الحراحشة دراسةك 

 تْ أظٍرت فركقان لصالح ا٘ىاث.ال (3229)

 ىتائج الفرضية الخاهسة:  هىاقشة 

 الحسابية الهتوسطات في( α ≤ 0.05) الّداللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 تعــزى الخميــل هحافظــة فــي الــدىيا األساســية الهرحمــة هعمهــي لــدى الّصــف غرفــة إدارة لتقىيــات

ل لهتغير  .العمهي الهٌؤ

ْ (2.78) الهحسكبة الد ٚلةهستكل تبٓف أف   ا٘حصائٓة           الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌك

(α ≤ 2.25)  غرفة إدارة لتقىٓات الحسابٓة الهتكسطات بٓفأم أىً ٚ تكجد فركؽ دالة إحصائٓان 

ؿ لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ  .العمهْ الهٌؤ

هف بعضٍـ البعض هف خٛؿ  الهعمهونلِ الخبرات التْ ٓكتسبٍا باحثة ٌذي الىتٓجة إتعزك ال

، كها اف الص ؼعمِ أسالٓب إضافٓة ٘دارة غرفة  الهعمهونارات التبادلٓة حٓث ٓطمع الٓز

ٓف ٓكجٍكف الهعمهٓف إلِ اٖسالٓب الفعالة فْ إدارة غرفة  ، كاختمفت ٌذي الص ؼالهشرفٓف التربٓك

التْ أظٍرت فركقان لصالح الهعمهٓف الذٓف ٓحهمكف  (3293) سهرة كأبك هخاهرة دراسةالىتٓجة هع 

فركقان لصالح (  3229) كآخركف الصهادم دراسةة اكثر هف بكالكٓركس، كها أظٍرت درجة عمهٓ  

( أظٍرت فركقان لصالح حهمة 3229حهمة درجة الهاجستٓر فأكثر، بٓىها دراسة الهقٓد )

 البكالكٓركس.
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 ىتائج الفرضية السادسة:  هىاقشة 

 الحسابية الهتوسطات في( α ≤ 0.05) الّداللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 تعــزى الخميــل هحافظــة فــي الــدىيا األساســية الهرحمــة هعمهــي لــدى الّصــف غرفــة إدارة لتقىيــات

 .التدريس في الخبرة لهتغير

 ا٘حصائٓة           الد ٚلةأكبر هف هستكل  ٌْك (2.36) الهحسكبة الد ٚلةهستكل تبٓف أف 

(α ≤ 2.25)  غرفة إدارة لتقىٓات الحسابٓة الهتكسطات بٓفأم أىً ٚ تكجد فركؽ دالة إحصائٓان 

 .التدٓرس فْ الخبرة لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ

ٌـ هف ٓهركف فْ هكاقؼ مهٓف عمِ اختٛؼ الخبرة لدٍٓـ هعتعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ أف ال

ٌـ فالخبرة العهمٓة فْ كا أداءك ىه  ة ٓستطٓعكف أف ٓ  التعمٓهٓ  تعمٓهٓة هختمفة فهف خٛؿ ٌذي الهكاقؼ 

كالهعمهٓف ٓتبادلكف الٓزارات كٓكتسبكف الخبرات هف بعضٍـ  الهكاقؼ الهختمفة تكسب الفرد الهٍارة

 سهرة كأبك هخاهرة هع ىتائل دراسة الد راسةتٓجة، كتتفؽ ىتائل ٌذي لذا ظٍرت ٌذي الى البعض

التْ أظٍرت فركقان  (3229) الهقٓد دراسة، كاختمفت هع (3299) الطعاىْ دراسة، ك (3293)

 الهعمهٓفأظٍرت فركقان لصالح ( 3229) كآخركف الصهادم دراسة، أها ذكم الخبرة اٖقؿلصالح 

 .سىكات 10-3هف  خبرتٍـ الذٓف

 ىتائج الفرضية السابعة:ىاقشة ه

 لههارســاتا بــين( α ≤ 0.05) الّداللــة هســتوى ىــدع إحصــائية داللــة ذات عالقــة توجــد ال 

 هحافظـة في الدىيا األساسية الهرحمة هعمهي لدى الّصف إدارة تقىياتو  التعّمم لدافعّية الهستثيرة

 .الخميل

( 2.22)الهحسػػكبة  الد ٚلػػةهسػػتكل بمػػ  ، ك (2.99)لمدرجػػة الكمٓػػة هعاهػػؿ ارتبػػاط بٓرسػػكف أف  تبػػٓف

ػػْ قٓهػػة دالػػة إحصػػائٓان  لههارسػػات الهسػػتثٓرة ابػػٓف  عٛقػػة بكجػػكدالفرضػػٓة القائمػػة قبػػكؿ لػػذا ٓػػتـ  ،ٌك

 .الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ اٖساسٓةلدل هعمهْ الهرحمة  الص ؼتقىٓات إدارة لكا التعم ـ لدافعٓ ة
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كتقىٓات إدارة  مدافعٓ ةة بٓف الههارسات الهستثٓرة لتعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ طبٓعة العٛق
أف تطبٓؽ  كهاة، التعمٓهٓ  حٓث ٓرتبط كٌٛها بأداء الهعمهٓف كبالتالْ ٓؤثر عمِ العهمٓة  الص ؼ
ٓعهٛف عمِ خمؽ جك هىاسب لمعهؿ بركح الفٓرؽ  الص ؼكحسف إدارة غرفة  لدافعٓ ةااستثارة 

 ف  آات التْ تـ كضعٍا فْ الخطط، كأالغك ٌٖداؼ كصكؿ إلِ االالكاحد كالتعاكف هف أجؿ 
دارة غرفة  لدافعٓ ةاضعؼ التكاصؿ بٓف الطمبة كالهعمهٓف ٓؤثر فْ درجة  ، إضافة إلِ الص ؼكا 

الجك السائد كالعٛقة التبادلٓة بٓف الهعمـ كالطالب التْ لٍا دكر فعاؿ كتختمؼ ٌذي العٛقة هف 
 هعمـ إلِ آخر تبعان لشخصٓة الهعمـ.

 التوصيات:  3.5

 كبىاءن عمِ الىتائل السابقة فإف الباحثة تكصْ:

 لدافعٓ ػةتبادؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف لتٍٓئة بٓئة صفٓة ٓػدعـ الههارسػات الهسػتثٓرة أف ٓتـ  .1

 .التعم ـ

ؽ فػػْ التػػدٓرس أسػػالٓب شػػٓقة اسػػتخداـ تػػدٓرب الهعمهػػٓف عمػػِ  .2 تسػػاعد عمػػِ اسػػتثارة التشػػٓك

 .ٓسلدل الطمبة أثىاء عهمٓة التدر 

ػفهف أجؿ تعٓزز استخداـ التقىٓات التػْ تػدعـ الهىػاخ تأٌٓؿ الهعمهٓف أثىاء الخدهة  .3 ْ الص 

 .هف أجؿ تعمـ ىشط ٓستثٓر دافعٓة الطمبة

تشجٓع الهعمهٓف عمِ تقكٓـ أدائٍـ الكظٓفْ ذاتٓان بشكؿ هكضكعْ هف اجؿ التعرؼ عمِ  .4
 ىقاط الضعؼ كتعٓزز ىقاط القكة.

ػػد هػػف الدراسػػات  .5 هحافظػػات الػػكطف كهقارىػػة ىتائجٍػػا بىتػػائل ٌػػذي  فػػْ الهشػػابٍةإجػػراء الهٓز
 .الد راسة

العهػػؿ عمػػِ تػػكفٓر الهقكهػػات الضػػركٓرة ىحػػك بٓئػػة صػػفٓة صػػحٓة، كتحدٓػػد قكاعػػد الضػػبط  .6

ف  .ْ لدل الطمبة، التْ تجعؿ الهعمهٓف ٓحققكف رسالتٍـ التربكٓة بفاعمٓة هستهرةالص 
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 :الهقترحات  4.5

 كربطٍا هع هتغٓرات أخرل. الص ؼعمِ تقىٓات إدارة أف ٓتـ عهؿ دراسات سابقة  .1

 .عمِ هجتهعات أخرل كهراحؿ دراسٓة أخرل الد راسةأف ٓتـ تطبٓؽ ٌذي  .2

فكالبٓئة  لدافعٓ ةاعهؿ دراسات كأبحاث تربط بٓف  .3  .ٓةالص 
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 لمتعمـ لدافعٓ ةاك  الهفآٌهْ اٚستٓعاب تىهٓة فْ التعم ـ كأسالٓب الهتعددة الذكاءات

، ص 27ددع ، التربوية لألبحاث الدولية الهجمة، الهتكسطة الهرحمة طالبات لدل

 .30-1ص 

ية لرياض االطفال بهىطقة هكة الهكرهة في ضوء فالصّ فاعمية البيئة  (.2010سىبؿ، فائقة.)

 .السعكدٓة، جاهعة أـ القرل ،الجودة الشاهمة



88 
 

فعالية برىاهج تدريبي هبىي عمى الهٍارات الهعرفية وها وراء  .(2006شحركرم، عهاد. )

لمتعمم الهوجً ذاتيًا لدى طمبة الهرحمة  لدافعّيةاالهعرفية واالىفعالية في تىهية 

 . رسالة دكتكراي، الجاهعة اٖردىٓة، اٖردف.األردنالثاىوية في 

، حاهد. ) دارة 2009الصهادم، هحارب كدعـك ف(. كاقع ههارسة الهعمهٓف لحفظ الىظاـ كا  كؼ الص 

(، 23العدد )هجمة البحوث التربوية والىفسية، هف كجٍة ىظر الهعمهٓف أىفسٍـ، 

33-61 

عادي والغير عادي بين الهفٍوم تعديل السموك لمطفل ال (.2007طاٌر، حسٓف هحهد.)

ت، . شركة هطابع الكزاف العالهٓةوالتطبيق  .الكٓك
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(1ملحق)

االستباوة

 جاهعة القدس            

 عهادة الدراسات العميا   

  

             استباىة

 حضرة الهعمم/ة الهحترم/ة: 

وعالقتٍــا بتقىيــات إدارة  الــتعّمم ةلدافعّيــواقــع الههارســات الهســتثيرة تقػػـك الباحثػػة بدراسػػة بعىػػكاف "
"،  كذلػػؾ كهتطمػػب لمحصػػكؿ الــدىيا فــي هحافظــة الخميــل األساســيةلــدى هعمهــي الهرحمــة  الّصــف

 عمِ درجة الهاجستٓر فْ أسالٓب التدٓرس هف جاهعة القدس.

ٓرجػػػػِ هػػػػف حضػػػػرتؾ التعػػػػاكف فػػػػْ اسػػػػتكهاؿ البٓاىػػػػات هػػػػف خػػػػٛؿ ا٘سػػػػتجابة عػػػػف جهٓػػػػع فقػػػػرات 
( أهاـ كؿ فقرة كتحت درجة الحكـ التْ تراٌػا هىاسػبة، عمهػا بػاف Xبكضع إشارة )اٚستباىة، كذلؾ 

جهٓع إجاباتؾ ستككف سٓرة ٚ ٓطمػع عمٍٓػا سػكل الباحثػة كسػكؼ تسػتعهؿ لغآػات البحػث العمهػْ 
 فقط.

 كشكرا لكـ لحسف تعاكىكـ

  الباحثة : ىٍاية عبداهلل اهريزيق

 
 في الهكان الذي يىطبق عمى حالتك × ( ة ) الهعموهات العاهة : الرجاء وضع إشار أوال: 

 أىثِ  □ذكر                   □               الجىس  :
    

ل العمهي  أعمِ هف بكالكٓركس    □بكالكٓركس       □دبمكـ                  □   :       الهٌؤ
 

 سىكات   92أكثر هف  □سىكات   92 – 5 □    سىكات 5أقؿ هف  □:     الخبرة في التدريس
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  التعّمم لدافعّيةثاىيًا: فقرات تتعمق بالههارسات الهستثيرة 

  الرقـ 
 الفقرة

 بدرجة                 
 قميمة جدا  قميمة  هتوسطة كبيرة كبيرة جدا

      أشجع الطمبة عمِ العهؿ هف أجؿ الىجاح 1
أساعد الطمبة عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهطمكبة هف  2

 الدرس
     

      أضع أٌدافان قابمة  لمتحقٓؽ 3
      أستقبؿ طمبتْ فْ كقت الفراغ  عىد الحاجة  4
أساعد الطمبة الهتغٓبٓف عمِ استكهاؿ الىكاقص  5

 كاٚختبارات التْ فاتتٍـ 
     

      أشجع الطمبة عمِ تحهؿ هسؤكلٓة أدائٍـ فْ الهدرسة  6
از أشجع الطمبة عمِ استغٛؿ أقصِ قدراتٍـ ٘ىج 7

 ةالتعمٓهٓ  الهٍاـ 
     

      أكمؼ الطمبة بأعهاؿ تراعْ الفركؽ الفردٓة فْ القدرات 8
أكمؼ الطمبة ذكم التحصٓؿ الهىخفض بكاجبات تىاسب  9

 قدراتٍـ
     

ٚن فٍٓا قدر هف  10 كبٓف أعها أطمب هف الطمبة الهٌك
 التحدم

     

      أكافئ الطمبة الذٓف ٓقدهكف أعهاؿ هتهٓزة  11
      الذاتْ التعم ـأشجع الطمبة عمِ  12
      أشجع الطمبة عمِ اٚحتفاظ بسجؿ لكاجباتٍـ  13
      أشجع الطمبة عمِ طرح اٖسئمة 14
فأشجع الطمبة عمِ الهشاركة فْ اٖىشطة  15       ٓة الص 
فأجعؿ هشاركة طمبتْ فْ اٖىشطة  16 ٓة تتسـ بالهرح الص 

 كالتحدم
     

      كؿ طالب ككأىً هتهٓز أشعر 17
      أحث الطمبة الهتفكقٓف عمِ هساعدة زهٛئٍـ أخٓرف  18
      أكافئ الطمبة الذٓف ٓساعدكف زهٛءٌـ  19
      أكافئ الطمبة ذكم التفكٓر الىاقد 20
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  الرقـ 
 الفقرة

 بدرجة                 
 قميمة جدا  قميمة  هتوسطة كبيرة كبيرة جدا

      أكافئ الطمبة الهىظهٓف فْ أعهالٍـ 21
      أصهـ اختبارات  تتحدل قدرات الطمبة 22
      أكضح لمطمبة كٓفٓة الحصكؿ عمِ عٛهات إضافٓة 23
      أكضح لمطمبة طٓرقة اٚستعداد لٛختبارات 24
      أكضح لمطمبة كٓفٓة تىظٓـ الكقت لمدراسة  25
      ة  التفكٓرأكضح لمطمبة كٓفٓة تىهٓ 26
جذابة كهساعدة عمِ تعمـ سٍؿ  الص ؼأجعؿ غرفة  27

 كههتع 
     

      أشجع أكلٓاء اٖهكر عمِ التكاصؿ هع الهدرسة  28
      بهكاد هشكقة هف إىتاج الطمبة  الص ؼأزكد غرفة  29
       الص ؼأعزز اٚحتراـ الهتبادؿ بٓف الطمبة فْ  30
ـأشعر طمبتْ بأىْ أح 31       بٍـ كأقدٌر
      أشجع طمبتْ الحصكؿ عمِ تحصٓؿ أفضؿ 32
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  الّصفثالثًا : تقىيات إدارة غرفة 

ل
جا

لم
ا

 

 بدرجة العبارة الرقم

 قميمة جدا  قميمة  هتوسطة كبيرة كبيرة جدا

ط
طي

خ
الت

 

أطمع عمِ اٌٖداؼ العاهة لمهىٍاج قبؿ إعداد الخطة  1
ة  السىٓك

     

      كاىب الدرسألـ بجهٓع ج 2

ستراتٓجٓة ٓسٓر عمٍٓا الدرس 3       أضع أسمكب كا 

      أحضر الكسائؿ الهىاسبة لمدرس قبؿ هكعد الحصة   4

      أعطْ الكاجبات الهىاسبة ٌٖداؼ الدرس 5

ل
جا

لم
ا

 

 بدرجة العبارة الرقم

 قميمة جدا  قميمة  هتوسطة كبيرة كبيرة جدا

س
ري

تد
 ال

صر
نا
ع

 

      ـز باٌٖداؼ السمككٓة لمدرس ألت 6

      أستغؿ طاقات الطمبة بشكؿ جٓد  7

      أستخدـ كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة 8

      ستخدـ طرائؽ تدٓرس شائقة أ 9

      أكظؼ التعمٓـ التعاكىْ فْ هجهكعات صغٓرة 10

      ربط هكضكع الدرس بهكضكعات الدركس اٖخرلأ 11

      ة راجعة فكٓرة لطٛبْ حكؿ أدائٍـأقدـ تغذٓ 12

ادة فٍـ  13 أىظـ هحتكل الدرس هها ٓساعد عمِ ٓز
 التٛهٓذ لً

     

      الص ؼأحرص عمِ أف أككف ىشط كفَعاؿ داخؿ  14

      أعالل أخطاء التٛهٓذ فْ الدرس بشكؿ هستهر 15

ئة 
 بي

ظيم
تى

ّصف
ال

 
بٍا

رتي
وت

 

      بة لمدرس أتأكد هف استعداد جهٓع الطم 16

      أتأكد هف اىتباي الطمبة قبؿ البدء بالتدٓرس  17

لعرض  الص ؼر هكاف هىاسب فْ غرفة حض  أ 18
 الكسائؿ

     

أفكض بعض الطمبة ٘تهاـ بعض الهٍاـ الهتعمقة  19
 الص ؼبهكجكدات 
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ش كالفكضِ عف أ 20 تأكد هف غٓاب هصادر التشٓك
 الص ؼغرفة 

     

فقدـ التكجٍٓات كا٘رشادات خٛؿ اٖىشطة أ 21       ٓةالص 

أتأكد هف هىاسبة الظركؼ الفٓٓزقٓة  كالتٍكٓة  22
 كا٘ضاءة

     

      أتأكد هف رؤٓة جهٓع الطمبة لها ٓعرض عمٍٓـ  23

أحرص عمِ ضهاف سٍكلة حركة  الطمبة بٓف  24
 الهقاعد

     

ل
جا

لم
ا

 

 بدرجة العبارة الرقم

 قميمة جدا  قميمة  هتوسطة كبيرة ة جداكبير 

      هع بدآة الحصة الص ؼأدخؿ  25 

ت
وق

 ال
رة

دا
إ

 

      أراعْ تكٓزع كقت الحصة تكٓزعا عادٚ بٓف عىاصر الدرس 26

فىٍاء اٖىشطة أحرص عمِ إ 27       ٓة هع اىتٍاء زهف الحصةالص 

      ةختصر كقت اٚهتحاف لٛستفادة هف باقْ كقت الحصأ 28

فأعهؿ عمِ تأجٓؿ التعاهؿ هع الهشكٛت  29 ٓة  غٓر الص 
 الهمحة حفاظا عمِ كقت الحصة

     

سل
ا

ـــ
ـــ

ـــ
لم

مع
 ال

ب
و

 

      أتحرؾ بٓف صفكؼ الطمبة بشكؿ ٌادؼ 30

      أكزع اٖدكار بٓف الطمبة 31

      أستخدـ كسائؿ اتصاؿ هتىكعة هع الطمبة 32

      ها ٓتىاسب كقدرات الطمبة أسرد الهعمكهات ب 33

      أعرض الهحتكل بطٓرقة هتسمسمة 34

      ألقِ السؤاؿ قبؿ تحدٓد الطالب الهجٓب عمًٓ 35

      أدرب الطمبة  آداب اٚستهاع 36

      أبتعد عف  كؿ ها ٓشتت اىتباي الطمبة  37

ـ كتصكراتٍـ 38       أشجع الطمبة عمِ عرض أفكاٌر

      بتعد عف كؿ ها ٓثٓر القمؽ كا٘حباط لدل الطمبة أ 39

      أىضبط لكْ أككف قدكة  فْ كؿ تصرفاتْ   40

فأحرص عمِ إشراؾ جهٓع الطمبة فْ اٖىشطة  41       ٓة الص 

      أظٍر السمكؾ الهرغكب فًٓ عف طٓرؽ الهدح كالثىاء  42
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      أتعجؿ با٘ثابة لمسمكؾ الجٓد  43

      أتعجؿ بهعالجة السمكؾ السْء 44

      أتأكد هف ارتكاب الطالب الهخالفة قبؿ عقابً 45

      أطمع الطالب عمِ ها بدر هىً هف سكء تصرؼ قبؿ عقابً  46

      أتأىِ فْ اتخاذ قرار تجاي سمكؾ سْء فْ حالة الغضب  47

      أستخدـ أسالٓب التعٓزز الهختمفة  48

أدكات رصد السمكؾ كبطاقات أك كراسات  أستخدـ 49
 الهٛحظة 
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 التعم ـ لدافعٓ ة الهستثٓرة لمههارسات الحسابٓة الهتكسطات بٓفالد راسة 

 لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل
 ٓرسالتد فْ الخبرة

58 

 59 الهتكسطات بٓفالعٓىة  أفرادٚستجابة  اٖحادمىتائل تحمٓؿ التبآف  (6.4)
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لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة  الد راسة عمِ هستكل عىاصر التدٓرس

 حسب الهتكسط الحسابْ ، هرتبة تىازلٓان الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ

63 

الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة ٚستجابات أفراد عٓىة  (10.4)
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 اٖساسٓة الهرحمة هعمهْ لدل الص ؼ غرفة إدارة لتقىٓات الحسابٓة

ؿ لهتغٓر تعزل الخمٓؿ هحافظة فْ الدىٓا  .العمهْ الهٌؤ

72 

الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة ٚستجابة أفراد عٓىة  (16.4)
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