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Abstract: 

 The current study aimed to identify the level of academic achievement 

motivation among middle school students in light of e-learning in the General 

Directorate of Education in Dhi Qar. The study sample consisted of (400) 

male and female students who were chosen in a simple random way. Which 

dealt with the research variable, which became composed of (26) paragraphs, 

and after applying the search tool and obtaining the results, it was processed 
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statistically and showed that the sample members had a good level of 

academic achievement motivation, as well as the absence of significant 

differences according to the gender variable. 

Keywords: (scholastic achievement motivation, middle school students, e-

learning). 
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 المالحق:  

 (1ملحق )                                         

 وزارة التربٌة 

 مدٌرٌة تربٌة ذي ق ر 

 االنج ز االك دٌمً فً صورته االولٌةمقٌ س دافع                      

 المحترم-------------------------------------------االست ذ الف ضل

 -------تحٌة طٌبة:
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 التعدٌل تحت ج تعدٌل ص لحة  الفقـــرات                ت

 لمن فسة التً تثٌر بعمل المشحون لل اسعى 1

 الحم س 

   

لتفوق على زمالئً ب ستخدام التقنٌة  ول ااح 2

 االلكترونٌة الحدٌثة

   

    معوق ت التعلٌم االلكترونًلاالستسالم   اكره 3

امتلك خطة ن جحة  إلنج ز  الم دة العلمٌة  4

 وفق جدول التعلٌم االلكترونً

   

    رغبة كبٌرة تدفعنً للتفوق دراسٌ لدي  5

    ٌن الطلبة بتمٌزا اكثر اح ول ان اكون  6

اجٌد التع مل مع منص ت التعلٌم االلكترونٌة  7

 بجدارة

   

بجودة العمل الدراسً وفق منص ت  اتع مل 8

 التعلٌم عن بعد

   

تنقصنً الخبرة على مت بعة  المنص ت  9

 التعلٌمٌة

   

ارفض االستسالم بسهولة لصعوب ت التعلٌم  11

 االلكترونً

   

ل تعلٌمً او تربوي ٌشدنً الحم س ألي عم 11

 ٌبث عبر وس ئل االتص ل الحدٌثة

   

  فً الوقت المحدداعم لً الدراسٌة  دائم  انجز 12
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اشعر ب لفخر بأعم لً داخل المدرسة  13

 وخ رجه 

   

    اهتم بنتٌجة عملً الدراسً دون غٌره  14

التوفٌق بٌن التعلٌم امتلك القدرة على  15

 ترونًالحضوري والتعلٌم االلك

   

ٌصعب علً فهم بعض المح ضرات التً  16

 تبث عبر الكالس روم

   

بقدراتً على استٌع ب  الم دة  ثقتً ع لٌة  17

 الدراسٌة بسهولة والنج ح فٌه  والتفوق

   

التزم بمقررات خلٌة االزمة الصحٌة واراعً  18

 الم دة الدراسٌة فً ذلك

   

ضرة عندم  تت خر المح  ٌنت بنً الضٌق 19

 االلكترونٌة

   

افضل مت بعة الم دة الدراسٌة على برامج  21

 الكالس رووم  دون غٌره 

   

    امتلك خطة نج ح مدروسة ومنضمة 21

ارفض الشعور ب لٌأس واتع مل بروح اٌج بٌة  22

 مع الجمٌع

   

    اتراجع عن عملً اذا واجهتنً أي صعوب ت  23

نص ت التعلٌم التزم ب لجدول االلكترونً وم 24

 االلكترونٌة

   

    اشجع  زمالئً على التعلٌم االلكترونً 25

اح ول قدر االمك ن انه ء عملً الدراسً  26

 ب لوقت المحدد للمح ضرة االلكترونٌة

   

اعتبر التعلٌم االلكترونً الحل االمثل فً  27

 الوقت الح ضر 

   

    ان  لست بطًء فً انج ز اعم لً المدرسٌة 28

اك فح من اجل الوصول لتحقٌق اهدافً  29

 التربوٌة

   

استمتع بوجودي بٌن زمالئً عبر المنص ت  31

 التعلمٌة للمواد الدراسٌة
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ج معة ذي ق رد عبد الب ري م ٌح1أ

 ج معة المستنصرٌة علم النفس التربوي د وحٌدة حسٌن1أ

 ج معة واسط علم النفس التربوي د عبد هللا مجٌد حمٌد العت ب1ًأ

 ج معة مٌس ن علم النفس التربوي د م جد رحٌمة الحلف1ًأ

 ج معة بغداد ارش د نفسً وتوجٌه تربوي د اٌم ن حسن جدع ن الجن ب1ًأ

 ج معة بغداد علم النفس الع م رحٌم د عبد الحلٌم1م1أ

الج معة  علم النفس المعرفً د رحٌم عبدهللا الزبٌدي1أ

 المستنصرٌة

 تربٌة الق دسٌة علم النفس الع م 

 تربٌة واسط علم النفس التربوي نزار راهً الشحم نًد -م
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√

تنطبق علً  الفقـــرات                ت
 كثٌرا

تنطبق علً 
 احٌ ن 

ال 
تنطبق 

 علً

افضل العمل المشحون بروح المن فسة التً  1
 تثٌر الحم س لدى

   

امٌل للتفوق على زمالئً ب ستخدام التقنٌة  2
 االلكترونٌة الحدٌثة

   

ارفض االستسالم  لصعوب ت ومعوق ت  3
 ًالتعلٌم االلكترون

   

امتلك خطة ن جحة  إلنج ز  الم دة العلمٌة  4
 وفق جدول التعلٌم االلكترونً

   

    اشعر برغبة كبٌرة تدفعنً للتفوق دراسٌ  5

    اح ول ان اكون متمٌزا بٌن الطلبة  6

اجٌد التع مل مع منص ت التعلٌم االلكترونٌة  7
 بجدارة

   

اهتم بجودة العمل الدراسً وفق منص ت  8
 لتعلٌم عن بعدا

   

ارفض االستسالم بسهولة لصعوب ت التعلٌم  9
 االلكترونً 
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تنقصنً الخبرة على مت بعة  المنص ت  11
 التعلٌمٌة

   

ٌشدنً الحم س ألي عمل تعلٌمً او تربوي  11
 ٌبث عبر وس ئل االتص ل الحدٌثة

   

استمتع بوجودي بٌن زمالئً عبر المنص ت  12
 الدراسٌةالتعلمٌة للمواد 

   

اشعر ب لفخر بأعم لً داخل المدرسة  13
 وخ رجه 

   

    اهتم بنتٌجة عملً الدراسً دون غٌره  14

استطٌع التوفٌق بٌن التعلٌم الحضوري  15
 والتعلٌم االلكترونً

   

ٌصعب علً فهم بعض المح ضرات التً  16
 تبث عبر الكالس روم

   

ة الدراسٌة اثق بقدراتً على استٌع ب  الم د 17
 بسهولة والنج ح فٌه  والتفوق

   

اعتبر التعلٌم االلكترونً الحل االمثل فً  18
 الوقت الح ضر

   

التزم بمقررات خلٌة االزمة الصحٌة  19
 واراعً الم دة الدراسٌة فً ذلك

   

لدي العزم فً الوصول لتحقٌق اهدافً  21
 التربوٌة

   

    امتلك خطة نج ح مدروسة ومنضمة 21

ارفض الشعور ب لٌأس واتع مل بروح  22
 اٌج بٌة مع الجمٌع

   

    اتراجع عن عملً اذا واجهتنً أي صعوب ت  23

التزم ب لجدول االلكترونً ومنص ت التعلٌم  24
 االلكترونٌة

   

ارى نفسً  لست بطًء فً انج ز اعم لً  25
 المدرسٌة

   

اح ول قدر االمك ن انه ء عملً الدراسً  26
  لوقت المحدد للمح ضرة االلكترونٌةب

   


