
مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلجناز لدى عينة من طلبة وطالبات 
 جامعة اجلوف

 د/ حممد السيد حسني بكر
 أستاذ علم النفس املساعد

 جامعة اجلوف
Jouf University 

 :              ملدص الدراسة
 مؾاجية عمى وقجراتو بحاتو الفخد وعي ىسا عشرخيؽ تفاعل نتاج ىؾ الظسؾح مدتؾػ     

 وتشفيح الفعل عمى قجرتو والثاني واحج، آف في ومؾضؾًعا ذاًتا نفدو مؽ بأف يجعل فدون
 أيًزا ويعخؼ  .لمفخد الثقافية البيئة وكحلػ ليا لحاتو وتحقيقو بتقجيخه يذعخ بحيث أىجافو
    .السقبل ألدائو الفخد بالشدبة يتخحه الحؼ البياف أو القخار أنو الظسؾح مدتؾػ 

    ( 1002،21:  إسساعيل جابخ)                                                      
 الظبيعية، البيئة عمى الديظخة حب لجيو تغيخ اإلنجاز، في رغبة لجيو الحؼ الفخد 

 بسدتؾيات واالحتفاظ وتحليل العقبات وتشغيسيا، وتظؾيعيا معالجتيا وحدؽ واالجتساعية
 بسدتؾػ  الؾصؾؿ مؽ أجل والتشافذ والجيج، العسل عمى القائؼ التحريمي االنجاز مؽ عالية
    ( 1001،020 :دمحم يؾنذ )بشي   .درجة إلى األداء

وعبلقتو بجافعية اإلنجاز لمقجرة عمى  كاف لداما االكتذاؼ السبكخ عؽ مدتؾػ الظسؾح  
 الؾقؾؼ لستظمباتو ومعؾقاتو 

 :أهمية الدراسة
يزع أماـ أعيششا صؾرة واقعية افعية اإلنجاز وعبلقتو بجمدتؾػ الظسؾح التعخؼ عمى -2

 لظبلبشا وتظمعاتيؼ السدتقبمية 
إثخاء السكتبة الشفدية بتخاث نغخؼ عؽ مدتؾػ الظسؾح  وعبلقتو بجافعية االنجاز ومجػ  -1

  .اختبلفيا تبعا لمجشذ
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  مشكلة الدراسة:
الظسؾح ة بيؽ عبلق الكذف والتحقق مسا إذا كاف ىشاؾ محاولة في الجراسة مذكمة تتسثل   

ودافعية االنجاز والكذف عؽ مدتؾيات الظسؾح لجػ عيشة الجراسة وتؾضيح مسا إذا كاف 
 ىشاؾ اختبلؼ في مدتؾػ الظسؾح تبعا لمجشذ 

 :يسكؽ صياغة مذكمة الجراسة مؽ خبلؿ التداؤالت اآلتية
بيؽ مدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز لجػ  جؾىخيةىل ىشاؾ عبلقة  :الدؤال العام

 ؟الجراسة شةعي
 :ويشبثق عن الدؤال الدابق التداؤالت التالية

 ما مدتؾػ الظسؾح لجػ عيشة مؽ طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ؟ -2
 ىل يختمف مدتؾػ الظسؾح لجػ الظمبة عؽ الظالبات ؟-1 

 :  أهداف الدراسة
تيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتؾػ الظسؾح ومجػ عبلقتو بجافعية اإلنجاز لظبلب     

وطالبات كمية العمـؾ واآلداب بظبخجل لشزع أماـ أعيششا رؤية مؾضؾعية حؾؿ مدتؾػ 
عمسية مشيجية لخفع مدتؾػ  إستخاتيجيةالظسؾح ودافعية اإلنجاز وحتى نتسكؽ مؽ وضع 

  والجراسي واالجتساعي الشفديالظسؾح ودافعية اإلنجاز ولتدداد القجرة لجػ طبلبشا فى التؾافق 
 :كالتاليالدراسة يسكن صياغة أهداف 

 مدتؾػ الظسؾح  لجػ عيشة مؽ طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ التحقق مؽ -2
ارتباط بيؽ مدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز عبلقة و  التحقق مسا إذا كاف ىشاؾ -1

 .لجػ عيشة الجراسة
ذكؾرا مدتؾػ الظسؾح باختبلؼ الجشذ ) التحقق مسا إذا كاف ىشاؾ اختبلؼ فى -0
 (إناثا –

 :سةفروض الدرا
تؾجج عبلقة ارتباطيو دالة بيؽ مدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز لجػ عيشة مؽ   -2

 طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ
تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات درجات مدتؾػ الظسؾح لجػ عيشة مؽ   -1

 طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ
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رالح الفئة تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيؽ مدتؾػ الظسؾح بيؽ الظمبة والظالبات ل -0
 األخيخة 

 : عيشة الدراسة
( طالب وطالبة مؽ طبلب جامعة الجؾؼ مؽ كمية 000لعيشة السدتخجمة يبمغ عجدىا )ا-2

 (12-25العمـؾ واآلداب بظبخجل بالسشظقة الذسالية بالدعؾدية البالغيؽ مؽ العسخ ما بيؽ )
 استبياف مدتؾػ الظسؾح -2 األدوات السدتخدمة :

وسؾؼ يتؼ تقشيشو وحداب ثباتو وصجقو حتى يسكؽ  بخاىيؼ عبج الفتاحكاميميا إإعجاد /  
 تظبيقو عمى أفخاد العيشة 

 1001استبياف دافعية اإلنجاز     إعجاد / غاية حسيج دمحم القاسسى -1
 األساليب اإلحرائية :

 اختبار )ت( لمفخوؽ بيؽ الستؾسظات    -2
 ( .معامل ألفاطخيقة كخونباخ ) -1
          بيخسؾف             معامل االرتباط  -0

 :نتائج الدراسة
ىشاؾ عبلقة ارتباطية دالة بيؽ مدتؾػ الظسؾح  والجافعية لئلنجاز لجػ طمبة  -2

عجد كبيخ مؽ أفخاد العيشة لجييؼ مدتؾػ طسؾح  بجرجة ،وطالبات جامعة الجؾؼ
سظة طسؾح بجرجة متؾ العيشة مسؽ لجييؼ مدتؾػ عجد مختفع أيزا مؽ أفخاد و مختفعة 

  .نجج عجد قميل ججا لجييؼ مدتؾػ طسؾح مشخفضو 
عجـ وجؾد فخوؽ جؾىخية بيؽ الحكؾر واإلناث في مدتؾػ الظسؾح وىحا لو داللة قؾية -1

عمى أف ىشاؾ مقؾمات لمجافعية وتحقيق الظسؾح متؾفخة لجػ طمبة وطالبات الجامعة 
 .برؾرة عالية
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عينة من طلبة وطالبات مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلجناز لدى 
 جامعة اجلوف

 د/ حممد السيد حسني بكر
 أستاذ علم النفس املساعد

 جامعة اجلوف 
Jouf University 

 :              مكدمة
يعتبخ مدتؾػ الظسؾح ندبيًا لجػ األفخاد مؽ حيث األىجاؼ التى يظسح الفخد فى تحقيقيا     

تحجػ العقبات والزغؾط والؾصؾؿ إلى مدتؾػ ووصؾليا إلى الحج السشاسب لو شخريا ومحاولة 
طسؾح واقعي يتشاسب مع إمكانيات الفخد والجؾانب اإليجابية فى شخريتو مؽ أجل محاولة 

  (1006،62 :تعؾيض لمجؾانب الدمبية فى الذخرية ) السذيخي
ف بأ نفدو مؾاجية عمى وقجراتو بحاتو الفخد وعي ىسا عشرخيؽ تفاعل نتاج ىؾ الظسؾح ومدتؾػ    

 يذعخ بحيث أىجافو وتشفيح الفعل عمى قجرتو والثاني واحج، آف في ومؾضؾًعا ذاًتا نفدو مؽ يجعل
 أو القخار أنو الظسؾح مدتؾػ  أيًزا ويعخؼ . لمفخد الثقافية البيئة وكحلػ ليا لحاتو وتحقيقو بتقجيخه
 (1002،21: إسساعيل جابخ) السقبل ألدائو الفخد بالشدبة يتخحه الحؼ البياف
إف  حيث والحزارؼ، العمسي لمتظؾر سقف يؾجج فبل الفخد، لجػ مؾجؾد الظسؾح داـ ماو 

 األمؾر أىؼ مؽ الظسؾح ويعتبخ .طسؾح مؽ أفخادىا لجػ بسا يقاس األمؼ، وتظؾر تقجـ مدتؾػ 
 . واالجتساعية والشفدية، البيئية، بالعؾامل ىحا ويتأثخ اآلخخ عؽ فخد أؼ تسيد أف التي يسكؽ

طسؾحاتو  لو البعض كاف فإذا إلييا، يدعؾف  التي الظسؾح أنساط حيث مؽ فؾف يختم فالذباب
 الثقافية، طسؾحاتو لو الثالث البعض بيشسا االجتساعية، طسؾحاتو لو فاآلخخ االقترادية
    (40، 1001 التؾيجخؼ: أسساء)السيشية  طسؾحاتو والخابع لو
ؾعة الغخوؼ الجاخمية والخارجية إلى مجس    Motivationويذيخ مرظمح الجافعية         

التي تحخؾ الفخد مؽ اجل تحقيق حاجاتو وإعادة التؾازف عشجما يختل، ولمجوافع ثبلث وعائف 
أساسية في الدمؾؾ:ىي تحخيكو وتشذيظو، وتؾجييو، والسحافغة عمى استجامتو حتى تذبع 

نفدية داخمية  –الحاجة ويعؾد التؾازف، كسا يذيخ مرظمح الجافعية إلى حالة فديؾلؾجية 
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تحخؾ الفخد لمقياـ بدمؾؾ معيؽ في اتجاه معيؽ لتحقيق ىجؼ محجد، وإذا لؼ يتحقق ىحا 
اليجؼ يذعخ اإلنداف بالزيق والتؾتخ حتى يحققو ) بؾحسامة وعبج الخحيؼ والذحؾمي: 

1003،12)  
 الرعبة عساؿباأل القياـ والسثابخة عشج واالنتباه الجيج لتخكيد الفخد سعى ىؾ لئلنجاز الجافع  

 في السدتسخة والخغبة نتيجة، جيج، وأفزل وبأقل وقت، أسخع في بكفاءة العقبات عمى والتغمب
             االمتياز معاييخ بمؾغ أجل مؽ والسشافدة والشزاؿ مختفع، طسؾح مدتؾػ  لتحقيق الشجاح

 (45، 2660 :السشعؼ عبج مسجوح الكافي )                                                    
 لتحقيق أىجاؼ التفؾؽ  نحؾ والدعي السدئؾلية، الفخد لتحسل استعجاد :تعشي لئلنجاز الجافعية
  والتخظيط الدمؽ، بأىسية والذعؾر تؾاجيو، التي والسذكبلت عمى العقبات والتغمب والسثابخة معيشة،

 (2662،12 :خميفة المظيف عبج)
ؾػ الظسؾح  لظبلبشا وعبلقتو بجافعية اإلنجاز لمقجرة عمى كاف لداما االكتذاؼ السبكخ عؽ مدت

الؾقؾؼ لستظمباتو ومعؾقاتو وكيفية رفع مدتؾػ الظسؾح مختبظا بجافعية اإلنجاز ولتحقيق أىجافيؼ 
بؾاقعية ووضع رؤية صحيحة لمشغاـ األكاديسي برؾرة كمية مؽ أجل الشيؾض بظبلبشا فى جامعة 

رة عمى التؾافق الشفدي واالجتساعي ومؾاجيو مذكبلتيؼ بإيجابية الجؾؼ دراسيا وليربح لجييؼ القج
وليربحؾا شخريات ناضجة نافعة لمؾطؽ وليتعمسؾا استغبلؿ القجرات واإلمكانيات الستاحة لتحقيق 

  .طسؾحاتيؼ برؾرة إيجابية
 :أهمية الدراسة

 التعخؼ عمى مدتؾػ الظسؾح  وعبلقتو بجافعية اإلنجاز يزع أماـ أعيششا صؾرة .2
واقعية لظبلبشا وتظمعاتيؼ السدتقبمية وما يتظمب ذلػ مؽ إمكانيات وتخظيط 
الستغبلؿ قجراتيؼ برؾرة مؾضؾعية والقجرة عمى تفعيل اإلرشاد االكاديسى لخفع 

  .لجػ الظبلب لتحقيق أىجافيؼ العمسية والعسمية والجافعية مدتؾػ الظسؾح
فى مجاؿ الذباب حيث تكذف إثخاء السكتبة الشفدية بتخاث نغخؼ ونتائج عمسية  .1

 وعبلقتو بجافعية االنجاز ومجػ اختبلفيا تبعا لمجشذ  مدتؾػ الظسؾح عؽ
البحث محل الجراسة يجرس شخيحة اجتساعية تعج مؽ أىؼ شخائح ىحا السجتسع  .0

السشفخد بخرائرو وىؼ الذباب الستسثل في طبلب وطالبات جامعة الجؾؼ 
 .االنجاز ومجػ اختبلفيا تبعا لمجشذومدتؾػ الظسؾح لجييؼ وعبلقتو بجافعية 
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 مشكلة الدراسة: 
الظسؾح عبلقة بيؽ  والتحقق مسا إذا كاف ىشاؾ الكذف محاولة في الجراسة مذكمة تتسثل     

والكذف عؽ مدتؾيات الظسؾح لجػ عيشة الجراسة وتؾضيح مسا إذا كاف  دافعية االنجازو 
  .تبعا لمجشذ ىشاؾ اختبلؼ في مدتؾػ الظسؾح

 كؽ صياغة مذكمة الجراسة مؽ خبلؿ التداؤالت اآلتية :يس
ىل ىشاؾ عبلقة جؾىخية بيؽ مدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز لجػ  :الدؤال العام

  عيشة الجراسة؟
 ويشبثق عن الدؤال الدابق التداؤالت التالية :    

 ما مدتؾػ الظسؾح لجػ عيشة مؽ طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ؟ -2
 تؾػ الظسؾح لجػ الظمبة عؽ الظالبات ؟ىل يختمف مد-1 

 :  أهداف الدراسة
تيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتؾػ الظسؾح ومجػ عبلقتو بجافعية اإلنجاز لظبلب     

وطالبات فى كمية العمـؾ واآلداب بظبخجل لشزع أماـ أعيششا رؤية مؾضؾعية حؾؿ مدتؾػ 
وحتى  وضعف الجافعية،ات اإلنجاز الظسؾح ودافعية اإلنجاز لجييؼ ونزع أيجيشا عمى معؾق

نتسكؽ مؽ وضع إستخاتيجية عمسية مشيجية لخفع مدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز ولتدداد 
القجرة لجػ طبلبشا فى التؾافق الشفدي واالجتساعي والجراسي مسا يديج مؽ قجراتيؼ عمى 

 يةمؾاجية مذكبلتيؼ وزيادة دافعية التعمؼ وتحقيق أىجافيؼ العمسية والعسم
 يسكن صياغة أهداف الدراسة كالتالي:

 التحقق مؽ مدتؾػ الظسؾح  لجػ عيشة مؽ طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ -2
التحقق مسا إذا كاف ىشاؾ عبلقة وارتباط بيؽ مدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز لجػ  -1

 .عيشة الجراسة
 –التحقق مسا إذا كاف ىشاؾ اختبلؼ فى مدتؾػ الظسؾح باختبلؼ الجشذ ) ذكؾرا  -0

 .إناثا (
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 حدود الدراسة: الحدود البذرية:
عيشة مؽ طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ بالسشظقة الذسالية بالدعؾدية البالغيؽ مؽ العسخ -2

 ( مؽ الحكؾر واإلناث000( عامًا والبالغ عجدىا )12-25ما بيؽ )
قة الذسالية الحجود الجغخافية :عيشة الجراسة كانت مؽ كمية العمـؾ واآلداب بظبخجل بالسشظ-1

 )الجؾؼ( بالسسمكة العخبية الدعؾدية
 الحجود الدمشية :تخاوحت مجة تظبيق االستبيانات وتحميل وتفديخ الشتائج ثبلثة شيؾر-0

  :مصطلخات الدراسة
يتدؼ  الحؼمدتؾػ الظسؾح ىؾ سسة ثابتة ندبيًا تذيخ إلى أف الذخص الظسؾح ىؾ       

       .تقبل كل ما ىؾ ججيج وتحسل الفذل واإلحباطبالتفاؤؿ والسقجرة عمى وضع األىجاؼ و 
 (  1002عبج العغيؼ: و ) معؾض                                                       

 ىجؼ نحؾ ايجابي اتجاه عؽ عبارة" :بأنو الظسؾح مدتؾػ  ( 1995 ) الزبع ثشاء وتعخؼ  
 أىسيو درجة وتختمف حياتو؛ مؽ معيؽ جانب في تحقيقو إلى الفخد يتظمع محجد مدتؾػ  ذو
 في األفخاد بيؽ الجرجة ىحه تختمف كسا الحياة، جؾانب باختبلؼ ذاتو الفخد لجػ اليجؼ ىحا

 الؾاحج الجانب
 ثانيا. الدافعية:

، الكائن الحي العضًي تؤدي إلى سمًك باحث عن ىدفؿ حالة من اإلثارة أً التنبو داخ
       تحريك السمًك ًتنشيطو ًتًجييو.     عمىؿ ًتنتج ىذه الحالة عن حاجة ما ًتعم

 (032، 1003)أحمد عبد الخالق:                                                       
 : ثالثا. الدافعية لإلنجاز

 تجفعو الستعمؼ عشج داخمية حالة إلى وتذيخ العامة، الجافعية مؽ متسيدة حالة لبلنجاز الجافعية
 يتحقق حتى فيو واالستسخار مؾجو، بشذاط عميو واإلقباؿالتعميسي  السؾقف إلى إلى االنتباه

 ( 24، 1001 وعجس : )قظامي .التعمؼ
 أواًل : مدتهى الطسهح  اإلطار الشغخؼ :

 نفدو مؾاجية عمى وقجراتو بحاتو الفخد وعي ىسا عشرخيؽ تفاعل نتاج ىؾ الظسؾح ومدتؾػ 
 أىجافو وتشفيح الفعل عمى قجرتو والثاني احج،و  آف في ومؾضؾًعا ذاًتا نفدو مؽ بأف يجعل
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 مدتؾػ  أيًزا ويعخؼ  .لمفخد الثقافية البيئة وكحلػ ليا لحاتو وتحقيقو بتقجيخه يذعخ بحيث
    .السقبل ألدائو الفخد بالشدبة يتخحه الحؼ البياف أو القخار أنو الظسؾح

  ( 1002،21: إسساعيل جابخ)                                                            
إف  حيث والحزارؼ، العمسي لمتظؾر سقف يؾجج فبل الفخد، لجػ مؾجؾد الظسؾح داـ وما 

 األمؾر أىؼ مؽ الظسؾح ويعتبخ .طسؾح مؽ أفخادىا لجػ بسا يقاس األمؼ، وتظؾر تقجـ مدتؾػ 
 . واالجتساعية ية،والشفد البيئية، بالعؾامل ىحا ويتأثخ اآلخخ عؽ فخد أؼ تسيد أف التي يسكؽ

طسؾحاتو  لو البعض كاف فإذا إلييا، يدعؾف  التي الظسؾح أنساط حيث مؽ يختمفؾف  فالذباب
 الثقافية، طسؾحاتو لو الثالث البعض بيشسا االجتساعية، طسؾحاتو لو فاآلخخ االقترادية
  (40، 1001 التؾيجخؼ: أسساء)  .السيشية طسؾحاتو والخابع لو

ؽ األفخاد مؽ حيث االستعجاد الؾراثي والبيئة السحيظة والقجرات والسؾاىب ىشاؾ فخوقًا فخدية بي
فإف ىحا يؤدػ لفخوؽ فى مدتؾػ األىجاؼ والثقة فى األداء كذكل مؽ أشكاؿ تعجد مدتؾيات 

 (Gupta&Kumar,2014)  .الظسؾح مختمفة مؽ الخقي والجؾدة فى أعساؿ الفخد
  :الطسهح الفرد خرائص 

 يخػ  ال :أؼ بو الشيؾض عمى دائسا ويعسل الخاىؽ بسدتؾاه  يخضى وال بالقميل، يقشع ال-2
 .إليو يرل أف يسكؽ ما أحدؽ الحاضخ وضعو أف

 األمؾر يتخؾ وال تغييخه، يسكؽ ال محجد اإلنداف مدتقبلف أ يعتقج وال بالحع، يؤمؽ ال-1
 .لمغخوؼ

 ؾؿالسجي أو الفذل، أو السدئؾلية، أو ،والسشافدة ،السغامخة يخذى ال-0
  .سخيعا جيؾده نتائج تغيخ لؼ إف يجدع؛ ال-1
 جيؾده معاودة عؽ الفذل يثشيو وال ىجفو، إلى الؾصؾؿ سبيل في الرعاب يتحسل-2
 .الرعاب عمى بالتغمب كفيبلف والسثابخة الجيج-3

 األىجاؼ وتحجيج الكفاح، نحؾ والسيل التفؾؽ، نحؾ واالتجاه الحياة، إلى الستفائمة الشغخة-4
           .بالحع اإليساف وعجـ والسثابخة، الشفذ، واالعتساد عمى سدئؾلية،ال وتحسل

 (2660،221 :سخحافنغسية  )                                                         
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 :سابكةدراسات 
الجراسة إلى معخفة العبلقة بيؽ  ىحه( ىجفت 1000دراسة حدؽ عسخ مشدي ) -2

يسي لمؾالجيؽ عشج طمبة الرف الجشذ والسدتؾػ التعممدتؾػ الظسؾح والتخرص و 
( طالب وطالبة 420مجيشة أربج باألردف وبمغت عيشة الجراسة ) في الثانؾؼ  الثاني

وجؾد فخوؽ دالو إحرائية فى مدتؾػ الظسؾح تعدؼ لجشذ  وكذفت الجراسة عؽ
 الظمبة

سؾضع الزبط ( بعشؾاف عبلقة دافعية اإلنجاز ب1000دراسة ىبو هللا دمحم الحدؽ ) -1
ومدتؾػ الظسؾح والتحريل الجراسي لجػ الظمبة الجامعييؽ بالدؾداف وبمغ حجؼ 

إناث وتؼ استخجاـ السشيج  01ذكؾر و 262طالب وطالبة مشيؼ  102العيشة 
عكدية بيؽ  إرتباطيةالشتائج عمى أنو تؾجج عبلقة  وأسفختالؾصفي أالرتباطي 

  .دافعية اإلنجاز ومدتؾػ الظسؾح
( وىجفت إلى معخفة العبلقة بيؽ الفاعمية العامة لمحات 1001ج تؾفيق )دراسة أحس -0

ومدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز والجشذ والتخرص الجراسي لجػ طبلب السخحمة 
الثانؾية بأنؾاعيا العاـ والتجارػ والرشاعي واستخجـ الباحث السشيج الؾصفي 

طالب  02 ،العاـ طالبة مؽ طبلب الثانؾؼ  11طالب و 11وتكؾنت العيشة مؽ 
طالبة مؽ طبلب الثانؾؼ  03طالب و 12 ،طالبة مؽ طبلب الثانؾؼ الرشاعي 12و

التجارؼ وأعيخت الشتائج وجؾد ارتباط مؾجب داؿ بيؽ الفاعمية العامة لمحات 
ومدتؾػ الظسؾح وعجـ وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ الحكؾر واإلناث فى 

 .مدتؾػ الظسؾح
( بعشؾاف مدتؾػ الظسؾح وعبلقتو بالجافعية لئلنجاز 1002مي )دراسة آماؿ الذام   -1

لجػ طمبة الجراسات العميا وىجفت معخفة العبلقة بيؽ مدتؾػ الظسؾح والجافعية 
( طالب وطالبة 100لئلنجاز والتعخؼ عمى مدتؾػ الظسؾح عمى عيشة بمغ عجدىا )
شتائج إلى وجؾد عبلقة مؽ الجراسات العميا بسخكد البحؾث والجراسات العميا وأشارت ال

طخدية معشؾية بيؽ مدتؾػ الظسؾح والجافعية لئلنجاز وال تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا 
 .بيؽ الجشديؽ فى مدتؾػ الظسؾح والجافعية لئلنجاز
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( وعشؾانيا مدتؾػ الظسؾح وعبلقتو بالقمق 1003دراسة حياة أحسج عثساف ) -2
 )كخرػ  بسحميتيالثانؾية والتحريل الجراسي لجػ طبلب الرف الثالث بالسخحمة 

وأمبجه( أـ درماف وتيجؼ إلى الكذف عؽ مدتؾػ الظسؾح وعبلقتو بالقمق والتحريل 
مشيؼ  214الجراسي لجػ طبلب الرف الثالث بالسخحمة الثانؾية وبمغ حجؼ العيشة 

الشتائج انو تؾجج فخوؽ  وأوضحتطالبة وأستخجـ السشيج الؾصفي  65طالبا و 43
ويتدؼ طبلب الرف الثالث  ،مدتؾػ الظسؾح لرالح اإلناث في بيؽ الحكؾر واإلناث

 .بالسخحمة الثانؾية بسدتؾػ طسؾح عاؿ
جػ ل( عشؾانيا مدتؾػ الظسؾح وعبلقتو بتقجيخ الحات 1004دراسة رشا الشاطؾر ) -3

العاـ وىجفت الجراسة إلى معخفة العبلقة بيؽ مدتؾػ  الثانؾؼ طبلب الرف الثالث 
طبلب الرف الثالث الثانؾؼ ومعخفة الفخوؽ بيؽ مدتؾػ  الظسؾح وتقجيخ الحات لجػ

طالب وطالبة  210تقجيخ الحات بيؽ الحكؾر واإلناث وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
وطبق عمييؼ مقياس الظسؾح إعجاد غيثاء بجر ومقياس تقجيخ الحات إعجاد الباحثة 

ؾجج فخوؽ وكذفت الشتائج عؽ وجؾد عبلقة بيؽ مدتؾػ الظسؾح وتقجيخ الحات وال ت
 .مدتؾػ الظسؾح فيذات داللة إحرائية بيؽ الحكؾر واإلناث 

تشسية الظسؾح  في( وىجفت إلى معخفة دور الجامعة 1006دراسة فايد األسؾد ) - -4
لجػ طبلبيا نحؾ التفؾؽ مؽ خبلؿ معخفة الفخوؽ الجؾىخية التي تعدػ لستغيخ 

السشيج الؾصفي الجشذ والسدتؾػ الجراسي والتخرص األكاديسي وتؼ استخجاـ 
طالب وطالبة مؽ جامعتي األزىخ والقجس السفتؾحة بغدة  141وبمغت العيشة 

وأعيخت الشتائج عجـ وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا لجور الجامعة فى تشسية الظسؾح 
الجراسي لجػ طبلبيا نحؾ التفؾؽ تعدػ لكل مؽ متغيخؼ السدتؾػ الجراسي 

 .والتخرص األكاديسي
بعشؾاف مدتؾػ الظسؾح لجػ طبلب السخحمة  (1022دمحم ) دراسة أماني الزييباف -5

الثانؾية وىجفت الجراسة إلى معخفة مدتؾػ الظسؾح لجػ طبلب السخحمة الثانؾية 
( 50والكذف عؽ الفخوؽ فى مدتؾػ الظسؾح حدب الشؾع وبمغت عيشة الجراسة )

ؼ تظبيق طالب وطالبة مؽ الثانؾية السحمية الستسة وتؼ استخجاـ السشيج الؾصفي وت
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مقياس مدتؾػ الظسؾح لكاميميا عبج الفتاح وأعيخت نتائج الجراسة أف مدتؾػ الظسؾح 
  .لجػ الظبلب مختفع وتؾجج فخوؽ فى مدتؾػ الظسؾح لرالح اإلناث

( بعشؾاف عبلقة دافعية اإلنجاز بسؾضؾع الزبط 1021 ،دراسة )سالؼ وآخخوف -6
ات التعميؼ العالي بالدؾداف ومدتؾػ الظسؾح والتحريل الجراسي لجػ طبلب مؤسد

تائج وجؾد طالبة وأعيخت الش 201 ،طالب 202(  مشيؼ 102وبمغت عيشة الجراسة )
  .طخدية بيؽ دافعي اإلنجاز ومدتؾػ الظسؾح ارتباطيةعبلقة 

 الدراسات األجشبية:
قاـ جيفخؼ بؾردا بجراسة عؽ الجافع لئلنجاز لجػ طبلب جامعة ميذجاف األمخيكية :  -20

وبيشت  ،ـ فييا مقياس الجافع لئلنجاز مؽ تأليفو عمى عيشة مؽ طبلب الجامعةاستخج
الشتائج أف ىشاؾ عبلقة وثيقة بيؽ الجافع لئلنجاز والتفؾؽ والقجرة عمى التحريل 

 ،كسا بيشت الشتائج أف طبلب الجامعة الحيؽ ،والتخمص مؽ السذكبلت الستعمقة بالجراسة
 السؾاد كانت دافعية االنجاز لجييؼ مختفعة  حرمؾا عمى معجالت مختفعة في مختمف

(58   Burda : 1996,) 
( ىجفت إلى معخفة مدتؾػ الظسؾح لجػ طمبو العمـؾ 1001)  Bandreyدراسة  -11

( طالب 200واآلداب وعبلقتيا باالنبداطية واالنظؾائية وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
اآلداب وأعيخت الشتائج عجـ  وطالبة نرفيؼ مؽ كمية العمـؾ والشرف اآلخخ مؽ كمية

 وجؾد فخوؽ فى مدتؾػ الظسؾح تبعًا لستغيخ الجشذ
( بعشؾاف الظسؾح التعميسي فى مجارس الجاخمية  2008) Strand&Winstonدراسة -21

 وبمغت عيشة الجراسة 
الشتائج أنو ال يؾجج فخوؽ  وأعيختعاـ  21-21( طالب وطالبة تتخاوح أعسارىؼ بيؽ  500) 

  .ظسؾح وفقا لستغيخ الجشذال فيدالة 
لجػ طبلب السخحمة  األكاديسي( بجراسة مقارنة لسدتؾػ الظسؾح 2014)kumer دراسة -20

( طالب 100السجارس الحكؾمية والخاصة وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) فيالثانؾية 
لجػ طبلب السخحمة  تيجة السقارنة أف مدتؾػ الظسؾح األكاديسيوطالبة وكانت ن

السجارس غيخ الحكؾمية أعمى مؽ مدتؾػ الظسؾح لجػ الظبلب مؽ الثانؾية مؽ 
 .السجارس الحكؾمية
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 :تعكيب على الدراسات السابكة
تبايشت نتائج الجراسات الدابقة حيث اتفقت فى الدسة العامة لسدتؾػ الظسؾح لجػ  -2

 ـ 1000ودراسة ىبو هللا دمحم   ،1003عاؿ مثل دراسة حياة أحسج   بأنوالظبلب 
وجؾد عبلقة  ،ـ2663دراسات جيفخؼ بؾردا ،1021اسات سالؼ وآخخوف أكجت در   -1

 .ارتباطية بيؽ الظسؾح واإلنجاز
 ،1003ودراسات حياة أحسج عثساف  ، 1000اتفقت دراسات حدؽ عسخ مشدي   -0

 ـ عمى أنو تؾجج فخوؽ لسدتؾػ الظسؾح بيؽ الحكؾر واإلناث1022أماني الزييباف 
  1004ورشا الشاطؾر  ،1002آماؿ الذاممي و  ،1001اتفقت دراسات أحسج تؾفيق  -1

  .عمى أنو ال تؾجج فخوؽ فى مدتؾػ الظسؾح تبعًا لستغيخ الجشذ
 فروض الدراسة:

تؾجج عبلقة ارتباطيو دالة بيؽ مدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز لجػ عيشة مؽ  -2    
 .طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ

رجات مدتؾػ الظسؾح لجػ عيشة تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات د -1    
 .مؽ طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيؽ مدتؾػ الظسؾح بيؽ الظمبة والظالبات لرالح  -0    
  .الفئة األخيخة

 مشهج الدراسة:
بجافعية اإلنجاز  مدتؾػ الظسؾح وعبلقتولمكذف عؽ استخجـ الباحث السشيج الؾصفي    

طالبات جامعة الجؾؼ بالسشظقة الذسالية بالدعؾدية والكذف عؽ لجػ عيشة مؽ طمبة و 
   .باختبلؼ الجشذ مدتؾػ الظسؾحالفخوؽ فى 

  :عيشة الدراسة وشروط اختيارها
 روعي في اختيار العيشة السهاصفات والخرائص التالية:    

 سشة.  12 - 25أف تكؾف الحجود العسخية لعيشة الجراسة الحالية مؽ  -2
العيشة شاممة لسجسؾعة مؽ اإلناث ومجسؾعة مؽ الحكؾر روعي أف تكؾف  -1

)طبخجل( بالسشظقة الذسالية  بة وطالبات جامعة الجؾؼ مؽ مجيشةطممؽ 
 بالسسمكة العخبية الدعؾدية لتحقيق أىجاؼ الجراسة.
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(إناث 220( ذكؾر )220( فخدًا مقدسيؽ )000أ(عيشة الجراسة األساسية .يبمغ عجد العيشة )
 ( عامًا 12 -25ة )في الفئة العسخي

طخيقة اختيار العيشة :اتبع الباحث الظخيقة العذؾائية عشج اختيار العيشة لظبيعة الجراسة 
 بجافعية اإلنجاز ألفخاد العيشة. تحقيق أىجافيا في التعخؼ عمى مدتؾػ الظسؾح وعبلقتوول
 من حيث الجشس:    -1

 (2ججوؿ )
 يؾضح عجد العيشة مؽ الحكؾر / اإلناث

 الشدبة عجد العيشة
 %20 220 ذكؾر
 %20 220 إناث

 % 200 000 السجسؾع
 من حيث الدن: -2

 (1ججوؿ )
 يؾضح عجد العيشة والشدبة مؽ حيث الدؽ

 الشدبة عدد الدن
 % 200 سشة 11 -  25
 % 220 سشة 10-12
 % 30 سشة  12

 % 200 000 السجسؾع
 : األدوات السدتخدمة 

بمغ عجد بشؾد السقياس  حيث ا إبخاىيؼ عبج الفتاحكاميمياستبياف مدتؾػ الظسؾح إعجاد /  -2
تؼ تقشيؽ السقياس والتأكج مؽ ثباتو وصجقو عمى عيشة  -( بشجاً 72في صؾرتو الشيائية )

 .سشة (12 – 25( طالبا وطالبة بجامعة الجؾؼ تخاوحت أعسارىؼ ) 200قؾاميا )
 ـ 1001لقاسسى استبياف دافعية اإلنجاز     إعجاد/ غاية حسيج دمحم ا -1
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 ثبات وصدق السقياس فى الدراسة الحالية:
في صؾرتو الشيائية بعجة  دافعية اإلنجازثبات السقياس :قاـ الباحث بقياس ثبات مقياس  -أ

 :طخؽ وىي
  Test - retest methodاستخجـ الباحث طخيقة إعادة االختبار  (2

ق األوؿ عمى العيشة األصمية ( يؾمًا مؽ التظبي10لحداب ثبات السقياس وذلػ بعج فتخة )
( مؽ الحكؾر واإلناث وقج جاءت قيسة معامل االرتباط بيؽ 20وذلػ عمى عيشة قؾاميا )

 وىؾ مدتؾػ مظسئؽ لثبات مقياس  0.51التظبيقيؽ 
 :  Alpha coefficientطخيقة كخونباخ )معامل ألفا(  (1

تؾصل إلى معامل ثبات تؼ استخجاـ أسمؾب )كخونباخ( في التحقيق مؽ ثبات السقياس فتؼ ال
 . 0.02فى مقياس التؾافق الشفدي واالجتساعي والجراسي  وىى قيسة دالة عشج 0.52قجرة 

 :  Construst validityالرجؽ البشائي أو التكؾيشي   صجؽ السقياس :
تؼ حداب الرجؽ البشائي لمسقياس عؽ طخيق حداب معامبلت االرتباط بيؽ درجات أفخاد 

مؽ بشؾد السقياس والجرجة الكمية لمبعج بعج استبعاد ىحا البشج وقج خخجت العيشة عمى كل بشج 
 0.02الشتائج بأف جسيع معامبلت االرتباط دالة عشج مدتؾػ 

 األساليب اإلحرائية:
 طخيقة كخونباخ ) معامل ألفا( . -1اختبار )ت( لمفخوؽ بيؽ الستؾسظات .       -2
 كا -1        معامل االرتباط بيخسؾف            -0 

 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها : 
  .وفيسا يلى عرض لشتائج فروض الدراسة      

لقج قاـ الباحث بتظبيق االستبياف عمى عيشة مؽ طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ لتحجيج  -
بجافعية اإلنجاز وقاـ الباحث بتحميل وتفديخ فخوض الجراسة تبعًا  مدتؾػ الظسؾح وعبلقتو

 .(000سية وعجدىا )لعيشة البحث األسا
 أوال: عرض وتفدير ومشاقذة نتائج الفرض األول الذى يشص على:

ودافعية اإلنجاز لجػ عيشة مؽ  مدتؾػ الظسؾحتؾجج عبلقة ارتباطيو دالة بيؽ  :الفرض األول
 .طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ
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 جدول
 ومدتؾػ الظسؾحيؾضح معامبلت االرتباط بيؽ دافعية االنجاز 

 معامل االرتباط االنحراف السعياري  الستهسط الحدابي الستغيرات
 .065 4.3 26.12 مدتؾػ الظسؾح
 3.0 25.01 دافعية اإلنجاز

 يتزح من الجدول الدابق أن:     
والجافعية لئلنجاز لجػ طمبة  مدتؾػ الظسؾحدالة بيؽ  )عالية(ىشاؾ عبلقة ارتباطية  -2

فإنو أقخب  فع مدتؾػ طسؾح الفخدارتوطالبات جامعة الجؾؼ وىحا يؤكج أنو كمسا 
تسيل نحؾ تحقيق األىجاؼ الظسؾحة لمجافعية نحؾ اإلنجاز فالذخرية الستدنة 

اإليساف بالحات والثقة بالشفذ واستغبلؿ  واالنجاز العمسي برؾرة متسيدة مؽ خبلؿ
 .والقجرة عمى إعادة التؾازف اإلمكانات 

( ودراسة بشكخ 2662) اتفقت نتيجة ىحا الفخض مع نتائج دراسات عبج ربو -1
( 1003ودراسة حياة أحسج عثساف ) (1000( ودراسة ىبو هللا )2666وجؾنداف )

 .ودراسة جابخ (1005ودراسة ششؾؼ وآخخوف )
بؾجؾد عبلقة ذات داللة إحرائية بيؽ مدتؾػ  (1001( ودراسة تؾفيق ) 1001) 

  .الظسؾح والجافعية لئلنجاز
 :لفرض الثاني الذي يشص على أنهالفرض الثاني: عرض ومشاقذة نتائج ا

لجػ عيشة مؽ طمبة  مدتؾػ الظسؾحتؾجج فخوؽ دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات درجات -1
 .وطالبات جامعة الجؾؼ

ما يقابميا مؽ الجرجة  الجرجة السعيارية الظسؾحمدتؾػ 
 الخاـ

عجد 
 األفخاد

 الشدبة السئؾية

 %10 210 220-65 فأكثخ 2 مختفع
 %03 220 62-50 ( 2- ) ،(2بيؽ )  متؾسط

 %11 40 50-20 ( فأقل 2-)  مشخفض
 يتزح من الجدول الدابق أن:    
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تحقيق  التي تتسثل في عاليةبجرجة طسؾح مؽ أفخاد العيشة لجييؼ مدتؾػ  عجد كبيخ-2
األىجاؼ العمسية والعسمية والشغخة اإليجابية التفاؤلية نحؾ السدتقبل وتسشى االبتعاث لظمب 

عميا وتحقيق أعمى مدتؾػ مؽ التفؾؽ واالنجاز وىحا يشظمق مؽ تؾافخ كافة الجراسات ال
 اً أيز مؽ أفخاد  العيشة   مختفعوأعيخت الشتائج  وجؾد عجد  ،اإلمكانات السظمؾبة لتحقيق ذلػ

بعض العؾائق أو الرعاب التي بجرجة متؾسظة  فقج يكؾف ىشاؾ  طسؾحمسؽ لجييؼ مدتؾػ  
مشخفض فمجييؼ  طسؾحونجج عجد قميل ججا لجييؼ مدتؾػ ختفع تسشعيؼ مؽ تبشى الظسؾح الس

 ونقص الجافعية لئلنجازمذكمة في التؾافق الشفدي واالجتساعي والتحريل الجراسي 
تؼ رجؾع  التيدراسة مؽ الجراسات الدابقة  أؼلؼ تتفق نتيجة ىحة الفخضية مع نتيجة  -1

ضييباف  أماني( ودراسة  1003اف ) الباحث إلييا فاختمفت مع نتيجة دراسة حياة أحسج عثس
 أفخاد العيشة( حيث أكجت الشتائج عمى ارتفاع الدسة العامة لمظسؾح لجػ  1022) 

 ثالثا: عرض ومشاقذة نتائج الفرض الثالث الذي يشص على أنه :
لجػ عيشة مؽ  مدتؾػ الظسؾحتؾجج فخوؽ دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات درجات  -

 طمبة وطالبات جامعة الجؾؼ

 يتزح من الجدول الدابق :  
وىحا لو داللة  مدتؾػ الظسؾحعجـ وجؾد فخوؽ جؾىخية بيؽ الحكؾر واإلناث في  -2

متؾفخة لجػ طمبة وطالبات  ظسؾح السختفعوالقؾية عمى أف ىشاؾ مقؾمات لمجافعية 
الحاجات والخغبات والتسدػ بالشغخة  إشباعالجامعة برؾرة عالية مع محاولة 

 .التفاؤلية لمسدتقبل والعسل عمى تحقيق األىجاؼ السؾضؾعية
ودراسة عبج  (1004اتفقت نتيجة ىحا الفخض مع نتيجة دراسة رشا الشاطؾر )  -1

أثبتت أنو ال تؾجج فخوؽ ذات داللة  التي (1001) ودراسة بانجرؼ  (2661الؾىاب )
 .إحرائية بيؽ الحكؾر واإلناث فى مدتؾػ الظسؾح

مدتهى ستغير ال
 الطسهح

 مدتهى الداللة قيسة ت ع م العدد

 4.13 4.22 41.21 220 الظبلب
 

 داؿ إحرائيا غيخ 
 4.22 42.25 220 الظالبات
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( 1022الزييباف ) وأماني( 1003اختمفت نتائج الفخض مع دراسة حياة أحسج ) -0
  .وإبخاىيؼ الكيبلنى

أشارت إلى وجؾد فخوؽ تعدػ لجشذ  التي( 1000) مشدي( ودراسة 2660)
 .الحكؾر
 :تائجخالصة الن

والجافعية لئلنجاز لجػ طمبة وطالبات  مدتؾػ الظسؾح ىشاؾ عبلقة ارتباطية دالة بيؽ -2
 .جامعة الجؾؼ

وجؾد  بجرجة مختفعة وأعيخت الشتائج   طسؾحمؽ أفخاد العيشة لجييؼ مدتؾػ  عجد كبيخ-1
نجج عجد  -بجرجة متؾسظة   طسؾحالعيشة مسؽ لجييؼ مدتؾػ  مؽ أفخاد  أيزا مختفععجد 

مشخفض فمجييؼ مذكمة في التؾافق الشفدي واالجتساعي  طسؾحقميل ججا لجييؼ مدتؾػ 
 .والتحريل الجراسي

وىحا لو داللة قؾية عمى  مدتؾػ الظسؾحعجـ وجؾد فخوؽ جؾىخية بيؽ الحكؾر واإلناث في -0
متؾفخة لجػ طمبة وطالبات الجامعة برؾرة  وتحقيق الظسؾحأف ىشاؾ مقؾمات لمجافعية 

 .عالية
 تعكيب على النتائج:

 العالييتخاوح بيؽ  بسدتؾػ طسؾح بجرجةغالبية الظبلب بجامعة الجؾؼ يتستعؾف -2
ويتجيؾف نحؾ دافعية اإلنجاز وتحقيق األىجاؼ التعميسية مع وجؾد االرتباط  والستؾسط

  .ودافعية اإلنجاز لجػ أفخاد العيشة مدتؾػ الظسؾحااليجابي الؾاضح بيؽ 
(  Plucker,1996( )2662الفخض مع نتائج دراسات عبج ربو )اتفقت نتيجة ىحا -1

 .ودراسة بشكخ وجؾنداف
( ودراسة ششؾؼ 1003( ودراسة حياة أحسج عثساف )1000( ودراسة ىبو هللا )2666) 

( بؾجؾد عبلقة ذات داللة 1001( ودراسة تؾفيق )1001( ودراسة جابخ ) 1005وآخخوف ) 
 .الظسؾح والجافعية لئلنجاز بيؽ مدتؾػ  طخدية إرتباطيةإحرائية 

 ، 2663  إبخاىيؼ ،2660 الذخنؾبي ،2660 إسساعيل ،2660 خظيب دراسات اتفقت-0
 .والجشذ الظسؾح مدتؾػ  بيؽ دالة عبلقة وجؾد عجـ إلى ،1001بانجرػ 
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( وإبخاىيؼ 1022( وأماني الزييباف )1003اختمفت نتائج الجراسة مع دراسة حياة أحسج )-1
  .الكيبلنى

( التي أشارت إلى وجؾد فخوؽ فى مدتؾػ الظسؾح 1000( ودراسة مشدي )2660)
 .تعدػ لجشذ الحكؾر

 Recommendation:توصيات الدراسة
بإجخاء الجراسات  الذباب بظخؽ تشسية ورفع مدتؾػ الظسؾح لجػضخورة االىتساـ  -2

  الؾصفية االرتباطية
 بلب الجامعةالتؾصل إلجخاءات مؽ شأنيا زيادة الجافعية لئلنجاز لجػ ط  -1
عمسية وعسمية التعخؼ عمى ميؾؿ واتجاىات الظبلب لتؾجيييؼ نحؾ حياة تعميسية  -0

 صحيحة
 البخوث املكرتحة :

 ئلنجاز وبعض الستغيخات الشفدية األخخػ لدراسة العبلقة بيؽ الجافعية  -2
 لجػ طبلب الجامعة رؤية السدتقبلالتعخؼ عمى   -1
 الخاىؽ الؾقت في تؾاجو الذباب التيالتحجيات دراسة  -0
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 لجػ الظسؾح بسدتؾػ  بالحات السفيؾـ عبلقة :)1002:(جابخ إسساعيل زيادة، أبؾ -2
 ،مشذؾرة غيخ ماجدتيخ رسالة .عدة قظاع في االنتفاضة مرابي مؽ حخكيا السعاقيؽ
 .فمدظيؽ نابمذ، الؾطشية، الشجاح جامعة

الظسؾح  وأنساط لسدتؾيات السحجدة االجتساعية : الستغيخات(1001) أسساء ،التؾيجخؼ  -1
 الخياض، العديد العامة، عبج السمػ مكتبة ،مشذؾرة دكتؾراه  رسالة ،"االجتساعي
 . 88 ص الدعؾدية،

: دراسة العبلقة بيؽ مدتؾػ القمق ومفيـؾ الحات ومدتؾػ (1000األسؾد، فايد )  -0
جامعػة  ،رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرةالظسؾح لجػ الظمبة الجامعييؽ في دولة فمدظيؽ"، 

 . األقػرى، غدة، فمدظيؽ
(: مدتؾػ الظسؾح وعبلقتو بجافعية اإلنجاز لجػ طمبة 1002آماؿ السحكؾر ) ،يالذامم -1

جامعة  ،مخكد البحؾث والجراسات العميا ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،الجراسات العميا
 .الداوية

لجػ  سؾحالظ ومدتؾػ  االستحكار لسيارات مقارنة دراسة :(2662) الزبع، ثشاء -2
 لسخكد الثاني الجولي السؤتسخ دراسيا، الستفؾقات والدعؾديات السرخيات التمسيحات

    .شسذ عيؽ جامعة األوؿ، السجمج اإلرشاد الشفدي،
(: قمق السدتقبل وعبلقتو بكل مؽ فاعمية الحات ومدتؾػ 1006غالب ) ،السذيخي -3

 ،القخػ  أـامعة ج ،ه رسالة دكتؾرا  ،الظسؾح لجػ عيشة مؽ طبلب جامعة الظائف
 .013الدعؾدية ص

 عساف ،والتؾزيع لمشذخ الذخوؽ  دار ،الشفذ عمؼ مبادغ: (1001دمحم ) ،يؾنذ بشي -4
(: مدتؾػ الظسؾح وعبلقتو بتقجيخ الحات عشج طبلب الثالث 1005الشاطؾر، رشا ) -5

، كمية التخبية قدؼ إرشػاد نفػدي، رسالة ماجدتيخ مشذؾرةالثانؾؼ السدتججيؽ والسعيجيؽ"، 
 .جامعػة دمذق

:املراجع العلمية  
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(: فاعمية الحات وعبلقتيا بسدتؾػ الظسؾح ودافعية اإلنجاز عشج 1001أحسج ) ،تؾفيق -6
 ،معيج الجراسات والبحؾث ،ةرسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾر  ،والفشيالعاـ  الثانؾؼ طبلب 
 .مرخ ،القاىخة

(: عبلقة دافعية اإلنجاز بسؾضؾع الزبط ومدتؾػ الظسؾح 1021سالؼ وآخخوف ) -20
 23-2، ص1العجد  ،السجمة العخبية لتظؾيخ التفؾؽ  ،الجراسيوالتحريل 

 ،األىمية لمشذخ والتؾزيع ،عمؼ نفذ التعمؼ والتعميؼ(: 1003عبج الخحيؼ، بؾحسامة ) -22
 .الكؾيت

رسالة ماجدتيخ  ،وعبلقتو بسدتؾػ الظسؾح االنفعالي( االتداف 1001آماؿ ) ،عمى -21
  .جامعة عيؽ شسذ ،غيخ مشذؾرة

 الفكخ دار ،العاـ الشفذ عمؼ) :1001 (الخحسؽ عبج وعجس، يؾسف قظامي، -20
 .عساف والشذخ، لمظباعة

فاعمية بخنامج لمتجريب عمي الخياؿ في تشسية (: 1001دمحم القاسسي، غاية حسيج ) -21
 بجولة اإلمارات العخبية الستحجة   لجؼ عيشة مؽ األطفاؿ دافعية اإلنجاز

 السرخييؽ مؽ الجامعة طبلب ؽبي ثقافية دراسة(: 2664)عبج المظيف دمحم خميفة، -22
 الذخوؽ، دار .القاىخة .الستغيخات ببعض وعبلقتيا الجافعية لئلنجاز في والدؾدانييؽ

 21ط القاىخة،
 ،مكتبة األنجمؾ السرخية ،مدتؾػ الظسؾح(: 1002محسؾد عبج العغيؼ ) ،معؾض -23

 القاىخة 
 ،لسرخيةمكتبة األنجمؾ ا ،عمؼ الشفذ التخبؾػ (: 1000محسؾد الظؾاب ) ،مشدى -24

 القاىخة
(: مدتؾػ الظسؾح وعبلقتو بقؾة تحسل الذخرية لجػ طمبة 1001سشاء) ،لظيف -25

 .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرهالجامعة، الجامعة السدتشرخية، كمية التخبية، 
(: العبلقة بيؽ مدتؾػ الظسؾح والخضا السيشي لؤلخرائييؽ 2660سخحاف ) ،نغسية -26

 .15العجد  ،ذمجمة عمؼ الشف ،االجتساعييؽ
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 ( 1ملخل )   )املالحل (
 (2002 -)غاية حسيد دمحم القاسسى مقياس الدافعية لإلنجاز           

 عبـــــــــارات السقـــيـــــــاس
 البدائل ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب م

 نادراً  أحيانا دائسا
    أسعى إلى تحقيق درجة عالية مؽ الشجاح 2
    أبحؿ كل جيجؼ ليكؾف عسمي متسيداً  1
    عشجما يظمب مشى عسل أنفحه بجقة شجيجة 0
    استسخ في مسارسة نذاطي دوف أف أحذ بالسمل 1
    .ال أشعخ بالفذل إذا لؼ أنجح في تحقيق ىجفي في مؾقف مؽ السؾاقف 2
    أشعخ بالدعادة عشجما أحقق ىجفا أو ميسة 3
    أرػ في خيالي ما سأكؾف عميو في السدتقبل 4
    قيق أىجافي خظؾة بخظؾة خؾفا مؽ الفذلأسعى إلى تح 5
    أسعى ألكؾف مؽ البارزيؽ في الكمية 6

    التـد بقؾاعج الشغاـ في أػ عسل أقـؾ بو 20
    .إذا بجأت عسبل ألبج وأف أكسمو 22
    أفزل أف أتعامل مع السؾاقف الرعبة أكثخ مؽ الديمة 21
    يدعجني أف أقـؾ بعسل لو قيسة لآلخخيؽ 20
    لجػ أىجاؼ أسعى إلى تحقيقيا في السدتقبل 21
    .أسعى إلى أف أكؾف مؽ التبلميح الستفؾقيؽ حتى ال أشعخ بالخجل 22
    أىتؼ بالشجاح في االمتحاف فقط 23
    أشعخ بالخضا عشجما أمارس عسمي بجقة 24
    أركد عمى أداء واجباتي ومدئؾلياتي حتى تشتيي 25
    ذمت مخة فيسكؽ أف أحقق نجاحا أكبخ في السخة التاليةأعتقج إذا ف 26
    أشعخ بحدف شجيج عشجما تقل درجاتي في االمتحاف 10
أعتقج أف ما أفكخ فيو في خيالي يسكؽ أف يتحقق في واقع حياتي في  12

 .السدتقبل
   

    أتعمؼ ما يمدمشي مؽ معمؾمات أو ميارات لتحقيق الشجاح خؾفا مؽ الخجل 11
    .الشجاح ليذ ىجفي فقط ولكؽ الحرؾؿ عمى أعمى الجرجات 10
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    أىتؼ بأداء واجباتي بذكل دقيق وفى أوقاتيا السشاسبة 11
    ال أتخؾ محاكختي إذا دعاني أصجقائي لمعب في وقت االستحكار 12
    إذا واجيشي عسل فيو صعؾبات فإني أعسل عمى التغمب عميو 13
    ؾاقف التي أفذل فيياأشعخ بالزيق مؽ الس 14
    أعسل في حياتي عمى أساس خظة تحقق لى ما أتظمع إليو في السدتقبل 15
    تدداد طسؾحاتي وأىجافي كمسا أحقق نجاحا 16
    أحب أف أكؾف األوؿ دائسا عشج اشتخاكي في السدابقات 00
    أحخص عمى االلتداـ بالسؾاعيج 02
    حلو مؽ جيج في الجراسة أو الشذاطأستظيع تحسل التعب فيسا أب 01
    أركد كثيخا واستجسع كل طاقاتي في أداء األعساؿ الرعبة 00
    أكؾف فخحا عشجما أنجح في تحليل صعؾبة أو حل مذكمة 01
    دائسا ما أنغخ إلى الحاضخ وال يذغمشي السدتقبل 02
    أحخص عمى االحتفاظ بالشجاح الحػ أحققو 03
    جيجؼ لحل السذكبلت الرعبة أبحؿ كل 04
    أىتؼ بتشغيؼ عسمي ونذاطي 05
    ال أشعخ بالخاحة إال عشجما أنتيي مؽ أداء واجباتي وأعسالي 06
    أتخؾ العسل الحؼ يتظمب مدئؾلية كبيخة 10
    أسعج عشجما يظل مؽ والجاؼ أو أساتحتى أعساؿ أحبيا 12
    حققؾا ما كانؾا يتظمعؾف إليو في طفؾلتيؼأعتقج أف الشاجحيؽ في حياتيؼ قج  11
    أىتؼ بسعخفة كل ما ىؾ ججيج عؽ طخيق االنتخنت 10
    أسعى إلى تحقيق الفؾز الستسيد فى السدابقات الجامعية 11
    أضع لشفدي مدتؾػ أستظيع أف أصل أليو في دراستي 12
    عشجما يظمب مشى عسل فإني التـد بإتسامو كامبل 13
    ال أقبل اليديسة في عسمي وإنسا أبحؿ السديج مؽ الجيج لتحقيق الشجاح 14
    إحداسي بالخجل كبيخا عشجما أفذل في االمتحاف 15
    أرػ أف اإلنداف الحػ يعسل بجوف تخظيط إنداف ميسل 16
    أتخح مؽ أسمؾب السشافدة الذخيفة طخيقا لمشجاح 20
    السجتسع ببحؿ السديج مؽ الجيجأسعى لمؾصؾؿ إلى مخكد ميؼ في  22
    مسارسة التشغيؼ شيء ميؼ في حياتي 21
    أفزل العسل الحػ ال يتظمب جيجا كبيخا 20
    أشغل نفدى بعسل آخخ عشجما أجج صعؾبة في العسل الحػ أقـؾ بو 21
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    أشعخ بخاحة شجيجة بعج أف أتؼ عسبل ناجحا 22
    ـؾ بو مؽ عسلأحب أف أضع لشفدي خظة لسا سأق 23
    أسعى لمؾصؾؿ إلى مدتؾػ مستاز في كل عسل أقـؾ بو 24
    عشجما أمارس عسبل فإنى أىتؼ بكل التفاصيل 25
    أقزى وقتا طؾيبل في أداء عسمى دوف أف أشعخ بالسمل والتعب 26
    أتخؾ العسل الحؼ يظمب مشى إذا واجيتشي صعؾبات  30
    ؾف مذغؾال بأعساؿ ميسةأشعخ بالدعادة عشجما أك 32
    أفزل أف أقؾـ بعسمي بجوف تخظيط مدبق 31
    أستغل قجراتي فيسا أقؾـ بو مؽ عسل لمحرؾؿ عمى االمتياز 30
    أحخص عمى القياـ بأداء عسمي أكثخ مؽ مخة حتى يرل إلى مدتؾػ أفزل 31
    قتأبحؿ كثيخا مؽ الجيج في القياـ بؾاجباتي ميسا استغخقت مؽ و  32
    أتحسل نتيجة أخظائي 33
    أشعخ بالزيق إذا فذمت في عسمي وأتؾقف عؽ إتسامو 34
    أتظمع إلى أف أطيخ إلى الكؾاكب األخخػ  35
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 ستبيان مدتهي الطسهحا
 كاميليا إبراهيم عبد الفتاح /إعداد: الدكتهرة

بقة و الحالية و السدتقبمة . و السظمؾب فيسا يمي عجد مؽ األسئمة تتعمق بتجاربػ الدا     
 مشػ أف تجيب عمى كل مشيا بػ " نعؼ " أو " ال"

كل فخد يجيب عسا يشظبق عمى مع مبلحغة أنو ال تعتبخ اإلجابة صحيحة أو خاطئة . ف
  .حالو

 ال نعم ارةــــــــــــــــــــــــــــــالعب

   ىل أنت مسؽ يؤمشؾف بالحع ؟ -2

   مدتقبل السخء محجد ؟ ىل تعتقج أـ -1

   ىل تتخدد في الؾقؾؼ في مؾاقف تتحسل فييا السدؤولية ؟ -0

   ىل تؤمؽ أف الجيج الذخري يحلل العقبات ميسا عغست ؟ -1

   ىل تحب االستقخار في عخوؼ الحياة ؟ -2

   ىل يحجث كثيخًا أف يجفعػ الفذل إلى تخؾ ما تقجـ عميو ؟ -3

   سمل مؽ القياـ بعسل واحج وقتًا طؾيل ؟ىل تذعخ كثيخًا بال -4

   ىل تسيل إلى التججيج في حياتػ ؟ -5

   ىل تبجو لػ الحياة أحيانًا دوف أمل ؟ -6

   ىل فكخت في االنتحار بعض األحياف ؟  -20

   ىل يدخؾ مجخد الشجاح في العسل ؟ -22

   ىل تذعخ أف عقميتػ تؤىمػ لبلمتياز ؟ -21

   قبمػ وفقًا لخظة رسستيا لشفدػ ؟ىل تعسل لسدت-20

   ىل لػ أىجاؼ واضحة في الحياة ؟ -21

   ىل تخػ أف دراستػ الحالية أقل مؽ مدتؾػ أمانيػ ؟ -22

   ىل أنت راض عؽ مدتؾػ معيذتػ بؾجو عاـ ؟ -23

   ىل تخذى القياـ بأعساؿ ال يعاونػ فييا أحج ؟ -24

 كاف نتيجة لكفاحػ الذخري أكثخ مؽ ىل تخػ أف السدتؾػ الحؼ وصمت إليو -25
 أف يكؾف نتيجة لسعاونة اآلخخيؽ ؟        

  

   ىل تخذى السغامخات دائسًا خؾفًا مؽ الفذل ؟ -26

ىل حاولت كثيخًا أف تتغمب عمى عقبة عخفت أف الكثيخيؽ قج فذمؾا في التغمب  -10
 عمييا؟
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   ىل تعتبخ نفدػ سخيع التعب ؟ -12

   في الؾقؾؼ مؾاقف تتحسل فييا السدؤولية ؟ ىل تتخدد – 11

   ىل تسيل إلى االستسخار في العسل الؾاحج لفتخة طؾيمة ؟ – 10

   ىل تفكخ كثيخًا في مدتقبمػ ؟ – 11

   ىل تذعخ كثيخًا بأنػ أقل حساسًا في العسل مؽ السحيظيؽ بػ ؟ – 12

   ىل يدخؾ مجخد الشجاح في العسل ؟ – 13

   ػ الحرؾؿ عمى جؾائد لتفؾقػ في أؼ ميجاف ؟ىل سبق ل – 14

   ىل تسيل إلى الجخؾؿ في السشافدات و السدابقات ؟ – 15

   ىل يحجث أحيانًا أف تقـؾ بعسل لؼ يدبق لػ أعجاد خظة لو ؟ – 16

   ىل كثيخًا ما تفكخ في العسل قبل أف تترخؼ فيو ؟ -00

   ىل تعتبخ نفدػ شخرًا مكافحًا ؟ -02

   تذعخ أف معمؾماتػ الحالية أقل مسا كاف يجب أف تكؾف عميو ؟ ىل -01

   ىل تذعخ أف لجيػ القجرة عمى تحسل السدئؾلية ؟ – 00

   ىل يزايقػ أف يمقى عميػ مدئؾليات عائمية ؟ -01

   ىل تجيج نفدػ كثيخًا لمؾصؾؿ إلى مدتؾػ لؼ يرل إليو إال القميل ؟ – 02

   ؾلة عشج أوؿ معارضة لو ؟ىل تتشازؿ عؽ رأيػ بدي – 03

   ىل تحب االستقخار في عخوؼ الحياة خؾفًا مؽ السجيؾؿ ؟ – 04

   ىل كثيخًا ما يجفعػ الفذل إلى اليأس و تخؾ العسل نيائيًا ؟ – 05

   ىل تسيل إلى مؾاصمة الجيج حتى ترل بعسمػ إلى الكساؿ ؟ – 06

   ىل تخذى الفذل دائسًا ؟ -10

   انًا بأف األفخاد السستازيؽ مؽ عيشة أخخػ تختمف عشػ ؟ىل تذعخ أحي -12

   ىل تسيل إلى االستػدادة مؽ السعمؾمات ؟ 11

   ىل تيتؼ كثيخًا بأف تكؾف أوؿ الفائديؽ في أؼ عسل تقؾـ بو ؟ 10

   ىل كثيخًا ما تكؾف نتائج ترخفاتػ مظابقة لمخظة التي تزسيا ؟-11

   رؾ طبقًا لسا تتؾقعو ؟ىل يحجث كثيخًا أف تديخ أمؾ  -12

   ىل تسيل إلى االستػدادة مؽ السعمؾمات ؟ -13
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 ال نعؼ العبارة
   ىل تعتبخ نفدػ قشؾعًا تخضى بالقميل غالبًا ؟ -14 

   ىل كثيخًا ما تتخؾ أمؾرؾ لمسقاديخ ؟ -15
   السظمؾبة مشػ عؽ رضا ؟ ىل تقبل القياـ بالسدئؾليات -16
   ل أف تقـؾ بقزاء مظالبػ اليؾمية بشفدػ ؟ىل تفز -20
   ىل كثيخًا ما يجفعػ الفذل إلى اليأس و تخؾ العسل نيائيًا ؟ – 22
   ىل تخاودؾ كثيخًا فكخة أنػ قج تربح شخرًا عغيسًا في السدتقبل ؟ – 21
   ىل تذعخ أف معمؾماتػ الحالية أقل مسا يجب أف تكؾف عميو ؟ – 20
   ما وسبب لػ ضيقًا فيل تتخكو إلى عسل آخخ ؟إذا قست بعسل  -21
   إذا لؼ يقشعػ رأؼ غيخؾ فيل تؾاصل السشاقذة إلثبات رأيػ ؟ -22
   ىل تذعخ كثيخًا باليأس؟ – 23
   ىل تذعخ أحيانًا أف الشاس ال يقجرونػ حق قجرؾ ؟ -24
   ىل حاولت القياـ بعسل لمحرؾؿ عمى جائدة و لؼ تؾفق ؟ -25
   يسػ التفؾؽ في األعساؿ التي تسيل إلييا ؟ىل ي – 26
   ىل تزع لشفدػ خظة تحاوؿ تحقيقيا لمؾصؾؿ إلى الغشى مثبًل أو الذيخة ؟ – 30
   ىل تؾافق عمى القؾؿ الدائخ"دع األمؾر تجخؼ في أعشتيا " ؟ -32
   ىل كثيخًا ما تكؾف نتائج ترخفاتػ مظابقة لمخظة التي تزعيا ؟ – 31
   أف وضعػ الحالي ىؾ أحدؽ ما يسكؽ أف ترل إليو ؟ ىل تذعخ -30
   ىل تخػ أنو مؽ األصمح االنتغار دائسًا حتى تؾاتيػ الفخصة؟ – 31
   ىل تسيل دائسًا إلى تحجيج دورؾ بالزبط في أؼ عسل مع جساعة؟ -32
   ىل تسيل كثيخًا أف تقؾـ بالقدط األكبخ في أؼ عسل جساعي ؟-33
   عسل حدابًا لشقج اآلخخيؽ ؟ىل كثيخًا ما ت -34
   ىل لجيػ القجرة عمى تحسل الرعاب ميسا كانت في سبيل الؾصؾؿ إلى أىجافػ؟-35
   ىل تخذى الفذل دائسًا؟-36
   ىل تتزايق إذا تأخخت عيؾر نتائج عسمػ لفتخة طؾيمة؟-40
   ىل تقجـ عمى عسل وأنت متأكج أف نتائجو لؽ تغيخ إال بعج فتخة طؾيمة ؟-42
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   ىل لػ شخرية مثالية تتسشى أف ترل إلييا؟-41
   ىل تذعخ أحيانًا باليأس بعج فذمػ في القياـ بعسل جاىجت في أدائو؟-40 

   إذا قست بعسل ما وسبب لػ ضيقًا فيل تتخكو إلى عسل آخخ ؟-41
   ىل تحاوؿ الؾصؾؿ بالعسل الحؼ تقـؾ بو نحؾ الكساؿ؟-42
   الؾصؾؿ إلى مدتؾػ مستاز؟ىل تظسع دائسًا في -43
   ىل تبلحع أف أىجافػ دائسًا يسكؽ تحقيقيا ولؾ مع جيج؟-44
   ىل تجج أف كثيخًا مؽ أىجافػ مدتحيمة التحقيق؟ -45
   ىل تعتبخ نفدػ قشؾعًا تخضى بالقميل غالبًا؟-46


