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.للتعلمتھمی،دافعالدراسي ،  اإلمكانات الدراسي اإلنجاز:البحثكلمات
  

الموارد البشریة المؤھلة تمكن اخراجھا . مھم جدا في التنمیة الوطنیة (HRD)تنمیة الموارد البشریة
. ھي جودة اإلنجاز المتعلمیناحدى عالمات  من المؤسسة التعلیمیة الممتازة . مؤسسة تعلیمیة مؤھلة

العالیة  (IQ)وخالل ھذا  الوقت كثیر من الناس  یزعمون أن تحقیق اإلنجاز العالي یحتاج إلى الذكاء
و أّما االمكان األكادمي یوفر . ولكن الواقع، الذكاء ھو فقط توفر صورة عامة للقدرة الفكریة العامة. أیضا

العوامل التي تؤثر على اإلنجاز الدراسي سوى . یة الفردیةلمحة عامة عن مزایا و نقصان  األكادیم
ویلقى باللوم مرارا انخفاض الدافع من المتعلمین سبب لضعف إنجاز . اإلمكان الدراسي ھو الدافع للتعلم

في المؤسسات التعلیمیة، ھذه العوامل تسبب إلى معضلة، ألن بانخفاض الدافع للتعلم ال یمكن . المتعلمین
المواد التعلیمیة فھما جیدا، حتى اكتسب المتعلمین اإلنجاز الدراسي المنخفض و ھذا  فھموان یالمتعلمین أ

.یؤثر على جودة المؤسسة
ودافعیة تعلم طالب فصل  ةتھدف ھذه الدراسة إلى معرفة مستوى اإلنجاز الدراسي ، واإلمكانات الدراسی

X  للبرنامج المتفوقة بالمدوسة الثناویة الحكومیةTambakberas  و معرفة العالقة بین اإلمكانات
المتفوقة بالمدرسة الثناویة برنامجفي  X ، و الدافع للتعلم و بین اإلنجاز الدراسي لطالب فصل ةالدراسی

. Tambakberasالحكومیة  
للبرنامج المتفوقة بالمدرسة  Xموضع ھذا البحث ھو جمیع طالب فصل . ھذا البحث ھو البحث الكیفي

. ویتم جمع البیانات عن طریق االختبارات، والمقیاس و التوثیق. Tambakberas الحكومیةالثناویة 
التي تمت سابقا بالبحث عن  product momentو أّما تقنیة تحلیل البیانات المستخدمة ھي عالقة 

،  ةو انحراف معیاري وتصنیف كل متغیر لمستوى اإلنجاز الدراسي ، و  واإلمكانات الدراسی الوسط 
.ومستوى الدافعیة للطالب

، و دافعیة  ةوعلى أساس الحسابات التي قد تمت، وجد أن مستوى اإلنجاز الدراسي، و اإلمكانات الدراسی

  . Tambakberasالمتفوقة  بالمدرسة الثناویة الحكومیةللبرنامج Xفصل تعلم طالب 

ونسبة الدافعیة للتعلم  ةنات الدراسی٪ من اإلمكا62و  ٪،85في درجات متوسطة بنسبة اإلنجاز الدراسي 

للعالقة بین اإلنجاز الدراسي و  0،345یحصل على  product momentالحسابات باستخدام . 65٪

للعالقة بین اإلنجاز الدراسي والدافعیة للتعلم، إذًا، ھناك عالقة إیجابیة  0،394، و ةبین اإلمكانات الدراسی
.الدراسيبین ھذین المتغیرین و بین اإلنجاز 


