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 ، الدافع للتعلماالنترنت بةلعاالدمان، : الرئٌسٌة الكلمات

 

 الدافع هً للطالب العلمً التحصٌل على تؤثر التً العوامل. ةطنشاألأهم و أولى  هو التعلم المدرسة، فً التعلٌم عملٌة فً

 عبر األلعاب لعب. اإلنترنت عبر األلعاب لعب من تأتً التًمثل . نفسه غٌر آخر شخص من الدافع على الحصول وٌمكن. للتعلم

 01المدرسة الثانوٌة الحكومٌة  فً هم الذٌن الطالب. للتعلم الدافعٌة فً تؤثر أن ٌمكن التً العوامل من واحدا ٌكون أن ٌمكناإلنترنت 

 .اإلنترنت عبر األلعابمن  أٌضا فإنها ،اءقاألصد أو المعلم منلٌس فقط  ٌنالون الدوافع للتعلم

 01الصف السابع فً المدرسة الثانوٌة الحكومٌة االدمان التالمٌذ كٌف مستوى  (0: )أرادت الباحثة أن تبحث عن هنا من

( 1) ؟ االنترنت لعبة بمالنج على 01الصف السابع فً المدرسة الثانوٌة الحكومٌة  دافعٌة مستوى كٌف( 4) ؟االنترنت لعبة على بمالنج

االدمان التالمٌذ ( لمعرفة مستوى 0و أما الغرض من هذا البحث هو: ) هم؟للتعلم الدافع إلى االنترنت علىلعبة  إدمان اتأثٌر وجد هل

الصف السابع فً المدرسة  دافعٌة مستوى( لمعرفة 4، )االنترنت لعبة على بمالنج 01الصف السابع فً المدرسة الثانوٌة الحكومٌة 

 هم. للتعلم الدافع إلى االنترنت على لعبة إدمان اتأثٌر( لمعرقة 1، )االنترنت لعبة بمالنج على 01الثانوٌة الحكومٌة 

 من الذكور الطالب جمٌع هً الدراسة هذه فً العٌنات وكانت .البسٌط الخطً االنحدار مع الكمًالبحث  الدراسة هذه تستخدم

 البٌانات تحلٌل تم وقد. استبٌان باستخدام الدراسة هذه فً البٌانات جمع تقنٌات. بمالنج 01فً المدرسة الثانوٌة الحكومٌة  السابع الصف

  .البسٌط الخطً االنحدار حسب مصنفة ثم وموثوقٌة للصحة االستبٌان من علٌها الحصول تم التً

 نذيها ياالنج 01فً المدرسة الثانوٌة الحكومٌة  انساتع انطثقح انىاسد انرحهيم أجشيد انري انثحىز نرائج عهً وتناء

 اسرخذاو ذى٪. 57 نسثحتانرعهى  عهً انرحفيز ين عال يسرىي نذيهى و٪ 011 نسثح كىنها االنرشند عهً انهعثح إديان ين يسرىي

 ونكنها كثيشج ذكن نى ونكن ،19.0 هى نهرعهى انذافع يع 5..1 االنرشند عهًاألنعاب  اإلديان تين فشضيح الخرثاس االنحذاس نرائج

 واسذفاع اإلنرشند، عثش األنعاب إديان انخفاض أن يعني وهزا إيجاتي، هى( ص) انعالقح واذجاه ،1.17< تسثة صهح راخ

  .ياالنج SMP 13 انساتع انصف طالب ين انذافع

. سٌئ بشٌئ مرادفا دائما العاطف اإلٌجابٌة ألن المشاعر وتصبحه النفسً العاطفً التحكم على األفراد قدرة هو العاطفً الذكاء

 لتحفٌز جدا مهم اونال العاطفً الذكاء. نفسه على السٌطرة على وقادرة الهدوء إلى تمٌلو  جٌد العاطفً لدٌهمن الذي له حسن الذكاء 

 .الفردٌة والخبرة السلوك تشكٌل من التعلم وعملٌة. التعلم عملٌة لجعل للفرد تشجٌع هو للتعلم الدافع. التعلم على الطالب

 

 


