
 املستخلص
املتوسطة ارتباط شخصية الطالب ودافعية العليا على الطالب يف املدرسة . 2102. رمحة، أميليا

 .كلية علم النفس باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج. البحث اجلامعي. العزة اإلسالمية باتو
 ريفا هداية املاجستريدقطر  : املشرف

 شخصية ودافعية العليا: الكلمة الرئيسية
أهداف هذا البحث ملعرفة موجود أم الموجود على ارتباط شخصية الطالب ودافعية العليا  

ومن خلفية اختيار املدرسة املتوسطة العزة . الطالب يف املدرسة املتوسطة العزة اإلسالمية باتوعلى 
 .اإلسالمية باتو كمكان البحث ألهنا املدرسة اليت تطبقها املنهج الشخصية فيها

. نقطة 22ومنهج مجع البيانات يف هذا البحث هي تستخدم األسئلة اليت تتكون من  
 .تستخدم حتليل املتغري املثبت االرتباطيوحتليل البيانات هي 

. واعتمد على حتليل البيانات أن نتائج هذا البحث هي عدد اجملتمع بالبحث سبعون طالبا 
طالبا  30هلم شخصية مرتفعة و %( 05،02)واملتغري شخصية الطالب حصل باثنا عشر طالبا 

دىن وأما املتغري دافعية هلم شخصية أ%( 01)طالبا  5هلم شخصية متوسطة و أما %( 52،64)
هلم %( 52،26)طالبا  32هلم دافعية العليا مرتفعة و%( 02،27)العليا حصل بعشرة طالبا 

 .هلم دافعية العليا أىن%( 00،21)طالبا  6دافعية العليا متوسطة و
> باملهم  rxy 1،141)شخصية اليت عند عالقة بدافعية العليا حرمة و تأدب وجه 

باملهم  rxy 1،135)ابه ( 1،13>  1،100باملهم  rxy 1،112)،  عدل وصدق ( 1،13
أما وحه مستقل (. 1،13>  1،122باملهم  rxy   1،251)و تصديق ( 1،13>   1،12

باملهم  rxy 1،012)إفاقة رعوية و ( 1،13>  1،326باملهم   rxy  1،151)بنفسه وإلتزام 
 .ما عند عالقة بدافعية العليا على الطالب( 1،13 > 1،253

هي ( شخصية الطالب ودافعية العليا على الطالب)ونتائج البحث يف املتغريين السابقني  
واملراد يعين ارتباط شخصية الطالب ( 1،13> باملهم  rxy =1،115)أن كان ارتباط اإلجيايب 

( فسدي-2)وقيمة مهمتها  1،112ة لنيل قيمة ودافعية العليا على الطالب هي اإلجيابية باملهمي
ومرحلة شخصية الطالب أعلى منها وأيضا مرحلة شخصية العليا . 1،13هي أدىن أو أصغر من 

على الطالب مرتفعة وكما عكسه أن إذا كانت مرحلة شخصية الطالب أدىن فدافعية العليا أدىن 



طالب ودافعية العليا على الطالب فلذلك فرضية البحث هي موجود على ارتباط شخصية ال. أيضا
 .يف املدرسة املتوسطة العزة اإلسالمية باتو مقبول

 


