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ممخص الجراسة

دافعية ال نجاز وعالقتيا بالشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية لجى الظمبة العخب في مجيشة رىط
إعجاد الظالبة :ريؼ أبؾ حساد
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ إلى دافعية ال نجاز وعالقتيا بالشزج السيشي لجى طمبة
السخحمة الثانؾية لجى الظمبة العخب في مجيشة رىط وفقػاً لمستغيخات التاليػة( :الجشذ ،والعسخ ،الفخع الجراسي)،
وقج تكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع شمبة السخحمة الثانػية في مجيشة رىط في مجيشة رىط خبلؿ الفرل
الجراسي األوؿ مغ العاـ الجامعي .2022-2021
استخجمت الباحثتاف السشيج الػصفي التحميمي ،حيث تكػنت عيشة الجراسة الصبكية العذػائية مغ ()400
شالبا وشالبة ،ولتحقيق ىجؼ الجراسة قامت الباحثتاف بتصػيخ استبانة وفقاً لئلشار الشطخي ،وقج جػخ التحقػق
مػػغ صػػجقيا خػػبلؿ لجش ػػة م ػػغ السخترػػيغ ،قسػػا تػػع التحقػػق مػػغ لباتيػػا قفحػػز االتدػػاؽ الػػجاخمي لفق ػخات األداة
قحداب معامػل قخونباخ ألفا (.)cronbach alpha
وقج تؾصمت الجراسة إلى الشتيجة التالية:
 -1مدػػتػ دافةيػػة اإلنجػػاز لػػج شمبػػة السخحمػػة الثانػيػػة العػػخب فػػي مجيشػػة رىػػط مػػغ وجيػػة نطػػخ الصمبػػة قػػاف
كبي اًخ ،إذ بمغ الستػسط الحدابي لمجرجة الكمية لسدتػ دافةية اإلنجاز ( )3.92وندبة مئػية (.)% 78.4
 -2أف مدتػ الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثانػية العخب فػي مجيشػة رىػط مػغ وجيػة نطػخ الصمبػة قػاف
متػسصاً ،إذ بمغ الستػسط الحدابي لمجرجة الكمية لسدتػ الشزج السيشي ( )3.65وندبة مئػية (.)% 73.0
 -3وجػد عبلقة ارتباشية شخدية مػجبة بيغ دافةية اإلنجاز مغ جية وبيغ الشزج السيشي لج شمبة السخحمة
الثانػية العخب في مجيشة رىط مغ جية أخخ  ،حيث بمغ معامل االرتباط لمعبلقة بيغ دافةية وبيغ الشزج
8

السيشي لج

شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط مغ وجية نطخ الصمبة ( )0.544بجاللة إحرائية

(.)0.000
 -4عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس دافةية
اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ الجشذ ،والرف.
 -5وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس دافةية اإلنجاز
لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ الفخع الجراسي ،لرالح شمبة الفخع العمسي.
 -6عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس الشزج
السيشي لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ الجشذ ،والرف.
 -7وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس الشزج السيشي
لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ الفخع الجراسي ،لرالح شمبة الفخع العمسي.
وفي ضػء نتائج الجراسة أوصت الجراسة قعجد مغ التػصيات مغ بيشيا:
التؾصيات الخاصة بجافعية النجاز:
 1وضع أدوات لمستاقعة والتقػيع في تحميل دافةية اإلنجاز ،ووضع نساذج ذات جػدة عالية؛ تتزسغ مؤشخات
الزعف ومعالجتيا.
القػة لج شبلب السخحمة الثّانػية وتعديدىا ،ونقاط ّ
قابمة لمكياس ،لمتّعخؼ عمى نقاط ّ
-2ضخورة االىتساـ بتعديد دافةية اإلنجاز لج

تعميسية تتيح ليع حخية
شمبة السخحمة الثانػية وتػفيخ بيئة
ّ

السذارقة والتعبيخ وتبادؿ األفكار وتػفيخ فخص السدؤولية الحاتية ،وتعديد فخص االستقبلؿ واالعتساد عمى
ال ّحات.
متخررة في اإلرشاد الفخدي والجسعي في
الشزج السيشي ،قاستخجاـ بخامج
-3تجريب الصمبة عمى ميارات ّ
ّ
مخاحل الجراسة السختمفة.

يبية
 -4تمبية حاجات الصمبة السعخفية السيشية في مخاحل الجراسة السختمفة ،بػاسصة محاضخات وورش تجر ّ
بيجؼ رفع مدتػ وعييع السيشي.
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Abstract
Achievement motivation and its relationship to professional maturity among secondary school students
among Arab students in Rahat city
Prepared by the student:
Reem Abu Hammad
This study aimed to identify the achievement motivation and its relationship to the professional
maturity of secondary school students among Arab students in the city of Rahat according to the
following variables: (gender, age, academic branch). The first semester of the academic year 2021-2022.
The two researchers used the descriptive analytical approach, where the random stratified sample of
the study consisted of (400) male and female students. Calculate the Cronbach alpha coefficient. The
study reached the following conclusion:
1- The level of achievement motivation among Arab secondary school students in the city of Rahat
from the students' point of view was great, as the arithmetic mean of the total score for the level of
achievement motivation reached (3.92) and a percentage (78.4%).

2-

The level of professional maturity among Arab secondary school students in the city of Rahat from
the students' point of view was average, as the arithmetic mean of the total degree of professional
maturity was (3.65) and a percentage of (73.0%).

3- There is a positive direct correlation between achievement motivation on the one hand and the
professional maturity of Arab secondary school students in the city of Rahat on the other hand.
0.544) with a statistical significance (0.000).

4- There

are no statistically significant differences between the mean scores of the study sample
members on the achievement motivation scale among Arab secondary school students in the city of
Rahat due to the variable of gender and grade.

5- There

are statistically significant differences between the mean scores of the study sample
members on the achievement motivation scale among Arab secondary school students in the city of
Rahat due to the academic field variable, in favor of the scientific branch students.

6-

There are no statistically significant differences between the mean scores of the study sample
members on the professional maturity scale among Arab secondary school students in Rahat city
due to the variable of gender and grade.

7- 7-

There are statistically significant differences between the mean scores of the study sample
members on the scale of professional maturity among Arab secondary school students in the city of
Rahat due to the academic branch variable, in favor of the scientific branch students
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. In light of the study results, the study recommended a number of recommendations, including:
Recommendations for achievement motivation:
1- Develop tools for follow-up and evaluation in analyzing achievement motivation, and developing high
quality models;
It includes measurable indicators, to identify and strengthen the strengths of secondary school
students, and weaknesses and address them.
2- The necessity of paying attention to enhancing the achievement motivation of secondary school
students and providing an educational environment that allows them to freedom of participation,
expression and exchange of ideas, providing opportunities for self-responsibility, and enhancing
opportunities for independence and self-reliance.
3- Increasing awareness programs in secondary schools to develop the level of achievement motivation
among students there. Developing the skills of ways to provoke achievement motivation as it is a good
predictor of the level of average achievement and academic achievement of students at the secondary
stage in Rahat city. Keywords: achievement motivation, professional maturity, secondary stage, Rahat
city
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الفرل األول
مقجمة الجراسة وأىسيتيا
__________________________________________________________
-1.1مقجمة
تذكل الجافةية إحج
ّ

السػاضيع التّي عػلجت مغ الكثيخ مغ الباحثيغ في مجاالت عجة ،والقت

اإليجابية
الدمػقيات
اىتساماً قالغاً مغ قبل
ّ
السختريغ التخبػييغ لسا ليا مغ ّ
أىسية قبيخة في تشسية االتجاىات و ّ
ّ
اء أكانت عسمية أـ عمسية ،فيي
حب اإلنجازّ ،
أو ّ
وحب العسل ال ّحي يقػـ قو اإلنداف في حياتو اليػمية سػ ً
لمذخز لمكياـ قعسل ما.
تذكل
الجافع ّ
بحلظ ّ
السحخؾ األساسي ّ
ّ
صّمبة
الشجاح العمسي والجر
اسي ،حيث تداعج ال ّ
وبالشدبة لم ّ
الجافةية أحج محخقات ّ
ّ
صبلب تذكل ّ
ّ ّ ّ
عمى اكتذاؼ دافعيتيع والتّعخؼ عمى قجراتيع وميػليع ،األمخ ال ّحي يشعكذ عمى أدائيع الجراسي
صالب ومداعجتو عمى اختيار ما يشاسبو
فالجافةية تعسل عمى صقل شخرية ال ّ
والسيشي السدتقبميّ ،
السدتقبمية.
ويشاسب اىتساماتو
ّ
الجافةية (قػراري  )2014،قأّنيا مغ أىع السػضػعات الخاصة قعمع الشفذ
عبخ عغ ّ
وقج ّ
الشطخي أـ التّصبيقي ،لحا ال يسكغ حل مذكمة ما مغ السذكبلت
اء أكاف عمى السدتػ ّ
وأكثخىا داللة سػ ً
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يتعخض ليا اإلنداف دوف الشطخ إلى الجوافع التي دفعت الذخز لمكياـ قأي عسل ما ،فسعخفة
التّي ّ
قالشدبة لفيع السذكبلت اإلندانية ،وبالتالي عميو يتع وضع الحمػؿ السشاسبة ليا،
الجوافع شيء ميع ّ
ّ
فالجافع ضخوري لفيع سمػقيات
فالجوافع ىي التّي تحخؾ ّ
لمتفػؽ لمكياـ قأي عسل يقػـ قوّ ،
ّ
الذخز ّ
اليػمية والحياتية .
األفخاد ومسارساتيع
ّ
الجوافع ودراستيا تداعج قذكل قبيخ في التشبؤ قالدمػؾ اإلنداني في السدتقبل،
كسا أ ّف معخفة ّ
نكػف
ترػر عغ سمػقو السدتقبمي في
اً
حيث أنو إذا استصعشا معخفة دوافع شخز ما ندتصيع أف ّ
السدتقبمية ،وىحا األمخ يجعل اإلنداف
الذخز وسمػقياتو
ضخوؼ معيشة ،فيي السؤشخ عمى أفعاؿ ّ
ّ
يحكع مدبقاً عمى سمػقيات وأنساط حياة الفخد إذا استصاع أف يتعخؼ عمى دوافعو وميػلو ،لحا يدتصيع
الشفذ الحكع عمى الفخد مغ خبلؿ دراسة دوافعو (قػراري .)67 2014،
عمساء ّ
أ ّما دافةية اإلنجاز ،فقج اختمف عمساء الشفذ والتخبية حػؿ مجلػالتيا مغ خبلؿ أف قل وضع
ترػر يخز العمع الحي يسّثمو ،فقج تصخؽ ِإلى تعخيفيا (الديات  )445 ،2004عمى أنيا الدمػؾ الحي
ّ
التفػؽ.
يتجو مباشخة نحػ االحتفاظ قسدتػيات معيشة مغ االمتياز و ّ
عخفت أيزاً مغ قبل آخخيغ عمى أنيا في عمع الشفذ مغ الّشاحية التاريخية تعػد إلى
كسا أّنيا قج ّ
(أدلخ) الحي أشار إلى الحاجة إلى اإلنجاز الحي ىػ دافع تعػيزي ناتج مغ خبخات الصفػلة ،وقج
عخفيا (جػاد  )15 ،2017،عمى أّنيا "مجسػعة مغ القػ والجيػد التي يبحليا الفخد مغ أجل التّغمب
ّ
الجافع لئلنجاز أحج الجػانب
قالدخعة السسكشة" قسا أف ّ
الرةبة ّ
الرعػبات وإنجاز السيسات ّ
عمى ّ
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الدمػؾ اإلنداني؛ ألنو يعتبخ
الجوافع
اإلندانية ،وىػ أحج أىع سسات ّ
السيسة في مشطػمة ّ
ّ
الذخرية ،و ّ
مغ مشجدات الفكخ الشفدي في أيامشا ىحه.
محخكات ذاتية مغ قبل الفخد تتذكل لجيو
لحا يسكغ أف ندتشتج أف ّ
الجافةية لئلنجاز عبارة عغ ّ
مخت قاإلنداف خبلؿ حياتو جعمت لجيو مػاقف اإلصخار عمى
نتيجة مػاقف حياتية أو تعميسية معيشة ّ
الجافةية
الكياـ قعسل ما ميسا وججت العخاقيل والسعػقات أماـ قيامو بحلظ العسل ،وىػ ما يصمق عميو ّ
لئلنجاز أي أف الذخز يبحؿ قرار جيجه لتحقيق ىجفو ،وإنجاز ميساتو.
صالب السجرسي مغ ضيػر
وقج يػاجو شمبة السخحمة الثانػية وىي السخحمة الختامية لتعميع ال ّ
ّ
مػاقف حياتيو تجعميع أماـ العجيج مغ االختبارات في مجاليع التّخبػي ،وىي التي تتعمق قسذخوعيع
يذكل أساس
الجراسي و
الشزج السيشي لجييع الحي ّ
السيشي السدتقبم ّي وتمظ االختبارات تؤلخ في درجة ّ
ّ
ّ ّ
فالشزج السيشي ىػ القجرة عمى صياغة واختيار ميسة في نياية مخحمة
رقائد حياتيع السدتقبميةّ ،
الجراسة فييا ،واكتداب السعارؼ الخاصة بيا في السدتقبل،
انػي ،وذلظ مغ أجل العسل عمى ّ
التعميع الثّ ّ
صالب ىشا يدتصيع تحجيج ماذا يخيج أف تكػف ميشتو في السدتقبل ،وىػ ما يقاؿ لو :القجرة عمى
يعشي ال ّ
تذكيل وبمػرة شسػح ميشي معيغ أو تكػف اتجاه إيجابي نحػ ميشة معيشة تشاسب ميػلو واىتساماتو
ف
اء أكانت مغ األسخة أـ مغ السعّمسيغ أـ
ويكػف اً
قادر عمى االختيار لمسيشة دو قيػد أو ضغػط سػ ً
حاجة سػؽ العسل ليحه السيشة ( الحاج أحسج )48 ،2017 ،
مغ ىشا يسكغ القػؿ :إف اختيار ميشة السدتقبل لج

صالب الثّانػي في ضل تمظ التّغيخات
ال ّ

إيجابية
االجتساعية ليا تأليخ قبيخ عمى حياة الفخد
االقترادية و
الدخيعة في قافة مجاالت الحياة
ّ
ّ
ّ
ّ
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الشزج
وسمبية ،وقج تكػف تمظ السيشة وسيمة لبشاء مديخة ّ
الذخز أو وسيمة ىجـ لو  ،لحا يعتبخ ّ
ّ
صالب الثّانػي إلى مػاجية ما نذيجه اليػـ
السيشي ،مغ األمػر اليامة والقزايا السيسة التّي تداعج ال ّ
ّ
الشزج
محخكات ىحا ّ
الجوافع وال سيسا دافةية اإلنجاز ّ
تصػرات سخيعة في العالع ،لحا فإف ّ
تعج مغ ّ
مغ ّ
الدميع لسيشة السدتقبل ،فيػ عمى أساسيا يدتصيع أف
السيشي لج ال ّ
صالب الثّانػي وتديع في االختيار ّ
يحجد مداره ،األكاديسي الجامعي قسا يخجـ تمظ السيشة التّي اختارىا بشاء عمى نزجو السيشي ،ودفعتو
ّ
طخوؼ
التشػع في السيغ في ضل الفخص الكثيخة التي أوججتيا ال ّ
إلييا دافةية اإلنجاز ،في ضل ّ
والتّغييخات في سػؽ العسل في العرخ الحجيث ال ّحي قات يذيج ميشاً قثيخًة لع تكغ معخوفة في العرػر
الداققة  ،والحي ساىع في إيجادىا ىػ التّصػر اإللكتخوني الحجيث ،وضيػر األجيدة اإللكتخونية التي
ّ
تخررات ججيجة في الجامعات لتمبية حاجة سػؽ العسل (صػالحة.)183 ،2017 ،
تتصمب ّ
شا وليًقا قاالتجاىات نحػ الحياة
ومغ ىحا السشصمق يسكغ القػؿ :إف الشزج السيشي يختبط ارتبا ً
لمذخز ،حيث أف االتجاىات يسكغ أف تقػد إلى
سيشية ّ
السيشية والكفاءات اّلبلزمة لتصػيخ الحياة ال ّ
التّخصيط السيشي لمسدتقبل ويطيخ في القجرة عمى التّخصيط السيشي وتحسل مدؤولية االختيار ،والعمع
ّ
قالسيغ واألعساؿ السفزمة لو ،ومج

قفاءة الق اخرات الستخحة قذأف السيشة ،حيث َّ
أف الشزج السيشي

تسكشو
الجقة ،ولحا يتصمب ألف تكػف لج ال ّ
صالب استع ػ ػ ػ ػجادات ّ
يحتاج إلى تجريب الصمبة يتسيد قالتّشطيع و ّ
الشجاح والتّفػؽ تػجيو إيجابي نحػ السيشة التّي تشاسب ميػلو وقجراتو (الخػاجة. )46 ،2011 ،
مغ ّ
الشزج السيشي ودافةية اإلنجاز ومغ بيغ تمظ
الجراسات التّي عالجت مػضػع ّ
أجخيت العجيج مغ ّ
ّ
الجراسات دراسة (مبارؾ ،)2002 ،ودراسة قاتػف وآخخوف ( ،)Patton et al. 2004ودراسة
ّ
(الغافخي ،)2005 ،ودراسة (الراعػجي ،)2012 ،ودراسة (التبلىػيغ.)2013 ،
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قالشزج
الزػء عمى دافةية اإلنجاز وعبلقتو ّ
مغ ىحا السشصمق جاءت ىحه الجراسة لتدّمط ّ
السيشي لج

صمبة في السخحمة الثّانػية لج
ال ّ

شمبة العخب في مجيشة رىط مغ خبلؿ جسع البيانات

تػزع عمى شمبة السخحمة الثانػية لكياس
الخاصة بحلظ مغ خبلؿ الكتب والجراسات واالستبانة التّي ّ
ىجؼ الجراسة.

-1.2مذكمة الجراسة
أشارت الجراسات (الشسمة( )2016 ،األحسج( )2017 ،الديتاوي )2016 ،إلى الجوافع تعتبخ مغ
ار ىامة في سمػؾ األفخاد وتعسل عمى تػجيو الدمػقيات وتؤلخ في تمظ
تؤدي أدو ًا
السؤلّخات التي ّ
الدمػقية
الدمػقيات نحػ العسل ال ّحي يخغب فيو ّ
الجوافع مغ السشطػمات ّ
تعج ّ
الذخز ،وقحلظ ّ
الشفدية و ّ
الحالية
السدتقبمية لو في الحياة
التّي تعدز مكانة الفخد وشخؽ تفكيخه وأساسيات رسع الخصط
ّ
ّ
السدتقبمية ،وىي أيزا اّلتي تػجو الفخد الختيار ما يشاسبو وما يتساشى مع ما يعتقج قرحتو وأنو ربسا
و
ّ
يشاسب أوضاعو وقجراتو (جػاد.)10 ،2018 ،
وقج تؤلخ دافةية اإلنجاز لج

انػية في جعميع يختاروف السيغ
ال ّ
صمبة في السخحمة الثّ ّ

الشزج السيشي
السدتقبمية اّلتي يعسمػف فييا ،وقحلظ تعسل عمى تحجيج االتجاىات وتديع في بمػرة ّ
ّ
صمبة ال ّحيغ لجييع دافةية إنجاز يكػف
الجراسات إلى َّ
أف ال ّ
لم ّ
صمبة في السخحمة الثّانػية ،حيث أشارت ّ
ميشا ال تشاسب ميػليع
لجييع نزج
أما ال ّ
صمبة ال ّحيغ ليذ لجييع دافةية إنجاز يختاروف َ
ميشيّ ،
ّ
يؤقج عمى ّأنيع ليذ لجييع نزج ميشي (بمعابج.)2016 ،
واتجاىاتيع ومسا ّ
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قالشزج السيشي في
ومغ ىحا السشصمق تقػـ الجراسة قفحز العبلقة بيغ دافةية اإلنجاز وعبلقتيا ّ
السجتسع العخبي في مجيشة رىط في السخحمة الثانػية ،وأسباب عجـ الػعي واكتداب السعمػمات،
ّ
الزعف لج
القػة و ّ
والتعخؼ إلى جػانب ّ

ميشا
ال ّ
صمبة ،وذلظ مغ خبلؿ مذاىجتيا أف الذباب يختاروف ً

الجافةية لئلنجاز ،والحي يطيخ مغ
ال يخغبػف فييا وال تشاسب ميػليع
السيشية وذلظ نتيجة تجني مدتػ ّ
ّ
البجوي
خبلؿ تحمخ العجيج مشيع مغ السيشة التّي يعسل بيا أو التّي اختارىا في سػؽ العسل في السجتسع
ّ
الدؤاؿ الخئيذ اآلتي :ما العالقة بيؽ دافعية النجاز
في ّ
الشقب ،لحا جاءت الجراسة لتجيب عغ ّ
والشزج السيشي لجى الظمبة في السخحمة الثانؾية في مجيشة رىط؟ والحي يتفخع عشو مجسػعة مغ
األسئمة الفخعية اآلتية:
صمبة في السخحمة الثّانػية في السجتسع العخبي في مجيشة رىط؟
-1ما درجة دافةية اإلنجاز لج ال ّ
انػية في مجيشة رىط؟
 -2ما درجة الشزج السيشي لج ال ّ
صمبة في السخحمة الثّ ّ
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثّانػية في مجيشة رىط الشقب؟
-3ما العبلقة بيغ دافةية اإلنجاز و ّ
ّ
-4ما داللة الفخوؽ في متػسصات درجات دافةية اإلنجاز لج

صمبة في السخحمة الثّانػية في مجيشة
ال ّ

رىط تعد لستغيخ الجشذ ،والرف ،والفخع الجراسي؟
الشزج السيشي لج
 -5ما داللة الفخوؽ في متػسصات درجات ّ
ّ
رىط تعد لستغيخ الجشذ ،والرف ،والفخع الجراسي؟

-1.3فخضيات الجراسة
الجراسة قالفخضيات اآلتية:
جاءت ّ
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صمبة في السخحمة الثّانػية في مجيشة
ال ّ

الشزح السيشي لج
الفخضية الخئيدة :ال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ دافةية اإلنجاز و ّ
ّ

شمبة

السخحمة الثانػية في مجيشة رىط ،ويتفخع مشيا:
-1

-1.4أىجاؼ الجراسة:
تخنػ ىحه الجراسة لتحقيق األىجاؼ اآلتيةّ:
الشزج السيشي ودافةية اإلنجاز لج
 -1التعخؼ إلى شبيعة العبلقة بيغ ّ
ّ

الصمبة في السخحمة الثانػية

في مجيشة رىط.
 -2التعخؼ إلى درجة دافعة اإلنجاز لج الصمبة في السخحمة الثانػية في مجيشة رىط.
الثانػية في مجيشة رىط.
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة
 -3التعخؼ إلى درجة ّ
ّ
ّ
قالشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثانػية
 -4التعخؼ إلى داللة الفخوؽ في دافةية اإلنجاز وعبلقتيا ّ
الجراسي.
ف والفخع
الر ّ
في مجيشة رىط تعد لستغيخ الجشذ ،و ّ
ّ ّ

-1.5أىسية الجراسة
األىسية الشغخية
ميسا في مجيشة رىط وفي السكتبات ،يخجع إليو الصبلب والسػاششيغ الحي
ستكػف ىحه الجراسة
ً
مخجعا ً
القخاء السعشييغ ،وستكػف معيشا خربا
ييتسػف بجراسة ىحه الطاىخة وسػؼ تقجـ
ً
مجاال نطخًيا يدتفيج مشو ّ
يدتديجوا مشو في ىحا السجاؿ.
األىسية التظبيكية
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العمسية
قالجراسة وقيستيا
تشبع أىسية الجراسة مغ خبلؿ شبيعة ال ّ
طاىخة السجروسة والعيشة السدتيجفة ّ
ّ
الشحػ التّالي:
الجراسة عمى ّ
ويسكغ أف تحّققو مغ نتائج ويسكغ االستفادة مشيا وتكسغ أىسية ّ
الشجاح التّعميسي أال وىػ دافةية اإلنجاز لج
• تشاوليا لسكػف ميع مغ مكػنات ّ

صمبة في السخحمة
ال ّ

الثانػية.
• تدويج الصمبة ببعس السعمػمات التّي ستطيخ مغ خبلؿ الشتائج.
• اقتخاح قعس أساليب وإجخاءات تداعج عمى تدويج قالسعمػمات الججيجة لج

صمبة في السخحمة
ال ّ

الثانػية.
ّ
الشزج السيشي ومعخفتيا
• قج تداىع السعمػمات والشتائج خمق بيئة تعميسية مشاسبة لتحديغ السدتػيات ّ
ّ
لجييع.
أىسيتيا مغ خبلؿ مشاقذتيا لذخيحة قذخية ميسة في حياة اإلنداف والتّي عمييا يعقج األمل
كسا تشبع ّ
في اختيار السيغ السشاسبة مغ خبلؿ نزجيع السيشي واتجاىاتيع نحػ السيغ التّي اختاروىا وعبلقتيا
ّ
بجافةية اإلنجاز.

-1.6حجود الجراسة
تشحرخ الجراسة ضسغ الحجود اآلتية:
الحجود الدمانية :العاـ الجامعي 2022-2021
الحجود السكانية :السجتسع العخبي مجيشة رىط.
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الحجود البذخية :شمبة السخحمة الثانػية في مجيشة رىط.
قالشزج السيشي لج
الحجود السؾضؾعية :دافةية اإلنجاز وعبلقتيا ّ

رىط.

الثانػية في مجيشة
شمبة السخحمة
ّ

-1.7-1.7خالصة الجراسات الدابقة ذات العالقة بسؾضؾع الجراسة:
الشزج السيشي وميارة اتخاذ القخار
ىجفت دراسة (الخاشجي )2017 ،إلى معخفة مدتػ ّ
ّ
السيشي لج

شمبة الرف العاشخ األساسي في مجارس التعميع األساسي قسحافطة شساؿ الذخقية في

تكػنت
الشزج السيشي وميارة اتخاذ القخار
السيشي ّ
سمصشة عساف عاـ  .2015-2016وعبلقة بيغ ّ
ّ
الشزج السيشي
عيشة الجراسة مغ  200شالب وشالبة مغ مجارس السحافطة ،أضيخت الشتائج أف مدتػ ّ
ّ
وميارة اتخاذ القخار السيشي لج

تفعا .ومغ خبلؿ نتائج الجراسة وجػد ارتباط
عيشة ّ
الجراسة قاف مخ ً

الشزج السيشي
شخدي بيغ مدتػ الشّزج السيشي وميارة اتخاذ القخار
السيشي وىحا يعشي أنو قّمسا زاد ّ
ّ
ارتفعت ميارة اتخاذ القخار السيشي.
ّ
وىجفت دراسة (جػاد )2017 ،إلى التّعخؼ إلى دافع اإلنجاز األكاديسي لج

شالبات السخحمة

تبعا لستغيخ التّخرز (عمسي
اإلعجادية وداللة الفخوؽ اإلحرائية في مدتػ دافع اإلنجاز األكاديسي ً
وتكػنت عيشة البحث مغ ( )50شالبة 25 ،عمسي ومثميا لؤلدبي .استخجمت الباحثة مكياس
– أدبي)
ّ
السعج مغ قبل (الغامجي ) 2009 ،وبعج عخضو عمى مجسػعة مغ الخبخاء
دافع اإلنجاز األكاديسي
ّ
لمتأكج مغ دقة صياغتو وبجائمو  ،بمغ عجدىع ( ) 10فكانت ندبة
و
الستخرريغ في التّخبية وعمع الشفذ ّ
ّ
الشرفية إذ قاف السكياس قبل
السػافقة عمى السكياس (، )%90وبعج ّ
التأكج مغ لباتو قصخيقة التّجدئة ّ
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التّرحيح ( ) 79.0وبعج ترحيحو قسعادلة سبيخماف –بخاوف ( )81.0تصبيقو عمى عيشة البحث
حرائيا وباستعساؿ الػسط الحدابي والفخضي،
األساسية  ،أضيخت نتائج البحث قعج معالجة البيانات إ
ً
جيج ،وقاف لرالح الفخع العمسي
عجادية يتستعغ بجافع إنجاز أكاديسي ّ
أف شالبات السخحمة اإل ّ
ّ
الجافةية نحػ بشاء وتحقيق السذاريع
وجاءت دراسة (الحاج أحسج )2017 ،لكذف عغ العبلقة بيغ ّ
قالشزج السيشي لج
السيشية وعبلقتيا ّ
ّ
الجراسية و ّ
ّ

تبلميح سشة أولى لانػي .ولمكذف عغ ىحه العبلقة

اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي القائع عمى األسمػب االرتباشي واألسمػب السقارف ،حيث تع إجخاء
الجراسة عمى عيشة مقجرة بػ 521تمسيح وتمسيحة تع اختيارىع قأسمػب العيشة العذػائية البديصة .وباستخجاـ
الشزج السيشي
الجافةية السبشي عمى أساس السذخوع ومكياس ّ
أدوات جسع البيانات الستسثمة في مكياس ّ
لمجقتػرة "تخوزلت عسخوني حػرية" واستخجاـ األساليب اإلحرائية التالية :معامل ارتباط بيخسػف واختبار
الجافةية نحػ
ػصل إلى الشتائج التالية  :تػجج عبلقة مػجبة بيغ ّ
تع التّ ّ
"ت" لجاللة الفخوؽ بيغ الستػسصات ّ
الشزج السيشي لج
اسية والسيشية و ّ
بشاء وتحقيق السذاريع ّ
الجر ّ

تبلميح سشة أولى لانػي ،تػجج فخوؽ ذات

اسية والسيشية تعد لستغيخ الجشذ
الجافةية نحػ بشاء وتحقيق السذاريع ّ
داللة إحرائية في درجات ّ
الجر ّ
الشزج السيشي تعد لستغيخ الجشذ
لرالح اإلناث ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في درجات ّ
ّ
اسية
ذقػر/إناث) وال تػجج فخوؽ ذات داللة
الجافةية نحػ بشاء وتحقيق السذاريع ّ
إحرائية في درجات ّ
الجر ّ
ّ
إحرائية في درجات
الجراسي (عمسي /أدبي( تػجج فخوؽ ذات داللة
السيشية تعد لستغيخ التّخرز
ّ
و ّ
ّ ّ
الجراسي لرالح جحع مذتخؾ عمػـ وتكشػلػجيا.
الشزج السيشي تعد لستغيخ التّخرز
ّ
ّ ّ
ّ
وأجخ (أبػ غالي ومرصفى )2016 ،دراسة ىجفت إلى التشبؤ ققمق السدتقبل السيشي في ضػء
ّ
الجراسة ،وتػجيات أىجاؼ اإلنجاز لج
الخضا عغ ّ
ّ

قمية التّخبية
شمبة اختراص اإلرشاد ّ
الشفدي في ّ
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قمية
قجامعة األقرى ،وقج ّ
تكػنت عيشة ّ
الجراسة مغ ( )210شالباً وشالبة مغ شمبة اإلرشاد الشفدي في ّ
الجراسة ()%79
أف الػزف ّ
الخضا عغ ّ
التخبية قجامعة األقرى .وقج أضيخت نتائج ّ
الجراسةّ :
الشدبي لسكياس ّ
ندبياً ،ىػ :مجاؿ أىجاؼ اإلتقاف /األقجاـ ،ووزنو
وأف أكثخ مجاالت مكياس تػجيات أىجاؼ اإلنجاز وزناً ّ
الشدبي ( )% 6.76بيشسا أقميا وزناً ندبيا ىػ مجاؿ أىجاؼ األداء/اإلحجاـ ،ووزنو الشدبي ( )%68وأف
الػزف الشدبي لمجرجة الكمية لسكياس قمق السدتقبل السيشي ،قجره ( )% 5.61كسا أضيخت نتائج الجراسة أف
ّ
مجاؿ (أىجاؼ األداء/اإلحجاـ) احتل التّختيب األوؿ قسشبئ شخدي لقمق السدتقبل السيشي ،ويميو(:أىجاؼ
عكدياً لقمق السدتقبل السيشي .قسا أوضحت
الجراسة مشبئاً
الخضا عغ ّ
ّ
اإلتقاف/اإلحجاـ) .بيشسا قاف متغيخ ّ
ّ
الجراسة وجػد فخوؽ دالة بيغ الجشديغ في مجالي :األدوار العامة لقدع عمع الشّفذ ،لرالح اإلناث،
نتائج ّ
وجػدة بخامج اختراص اإلرشاد الشفدي ،لرالح الحقػر .في حيغ ال تػجج فخوؽ دالة بيغ الجشديغ في
قاقي مجاالت السكياس ،والجرجة الكمية لمسكياس ،ووجػد فخوؽ دالة بيغ الجشديغ في مجاؿ أىجاؼ األداء/
اإلحجاـ ،لرالح الحقػر .بيشسا ال تػجج فخوؽ دالة بيغ الجشديغ في قاقي مجاالت السكياس ،وعجـ وجػد
فخوؽ دالة في الجرجة الكمية لسكياس قمق السدتقبل السيشي.

-1.8مرظمحات الجراسة
الشفدي ال ّحي يثيخ
صاقة
الجافع عمى أنو ال ّ
الحيػية الكامشة أو االستعجاد الفديػلػجي أو ّ
الجافعية :يعخؼ ّ
ّ
ضاىخ يسكغ
ًا
اء أكاف ذلظ
سمػقا
في الفخد
مدتس اخ متػ ً
ً
ً
اصبل ال يشتيي حتى يرل إلى أىجافو السحجدة ،سػ ً
خفيا ال يسكغ مذاىجتو ومبلحطتو( .األحسج)2017 ،
مذاىجتو أـ ً
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الخغبة في
دافعية النجاز :ىي استعجاد الفخد لمدعي في سبيل تحقيق التّفػؽ واالقتخاب مغ ّ
الشجاح و ّ
الرعػبات وتحقيق ىجؼ معيغ في مػاقف تتزسغ مدتػيات مغ
األداء ّ
الجيج ،والسثابخة والتّغّمب عمى ّ
سيد
التّ ّ
الجرجات التّي يحرل عمييا السفحػص نتيجة استجابتو
ائيا مجسػع ّ
وتعخؼ الباحثة دافةية اإلنجاز إجخ ً
عمى مكياس دافةية اإلنجاز األكاديسي ،السعج مغ قبل (أبػ جخاد.)2020 ،
ّ
الشزج السيشي :أنو مج

السيشية ،وتذسل السعخفة
تسكغ الفخد مغ مياـ االرتقاء السبلئسة لسخحمتو
ّ
ّ

واالتجاىات ،ويتسّثل البعج السعخفي في اتخاذ القخار السيشي ،بيشسا يتجدج البعج الػججاني في االتجاىات
ّ
نحػ عسمية صشع القخار السيشي )قالصاىخ.)2018 ،
ّ
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الفرل الثاني
الطار الشغخي والجراسات الدابقة
________________________________________________________
 -2.1تسييج
الجراسة
يتشاوؿ ىحا الفرل اإلشار ّ
طخي وال ّحي يزع مشاقذة القزايا الستعّمقة قستغيخات ّ
الش ّ
الجراسات التّي ناقذت تمظ الستغيخات وربصيا مع
الشزج
وىي دافةية اإلنجاز و ّ
السيشي ،إضافة إلى ّ
ّ
الجراسة وىي عمى
ىسية استخجاميا في ىحه ّ
قعس ،إضافة إلى تعقيب عمى نتائج ّ
الجراسات وججولتيا وأ ّ
الشحػ اآلتي:
ّ

-2.2الطار الشغخي
الجراسة وىي
يحتػي اإلشار ّ
الشطخي عمى مشاقذة مجسػعة مغ القزايا التّي تتعمق قستغيخات ّ
الشحػ اآلتي:
الخبط بيشيسا ،وىي عمى ّ
ّ
الجافةية لئلنجاز والشزج السيشي و ّ

 -2.2.1الجافعية ومفاليسيا:
الجراسة مغ قبل العجيج مغ الباحثيغ مسا أوجج نػعاً مغ
الجافةية لقي البحث مغ ّ
إف مفيػـ ّ
ّ
تخررو ،قسا حاوؿ
االختبلؼ في وجيات نطخىع نحػ تعخيفو ،فكل عخؼ فيسا يختز وفي مجاؿ ّ
لدعي
الجوافع قاعتبار أف ّ
الجافةية و ّ
العمساء التفخيق بيغ ّ
الجافع ىػ عبارة عغ استعجاد الفخد لبحؿ الجيج وا ّ
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صبيق الفعمي،
الجافةية ،فقج نطخوا إلى ّأنيا دخػؿ ىحا االستعجاد إلى حيد الت ّ
أما ّ
لتحقيق ىجؼ معيغّ ،
لكغ ىحا لع يكغ ليػافق نطخة قعزيع اآلخخ ال ّحي يخ أف السفيػماف رديفاف ومخادفاف لبعزيسا
لمدمػؾ السجفػع (الحاج أحسج .)25 ،2017،
البعس ،ألف قبلىسا يعبخ عغ السبلمح األساسية ّ
احجا أي وجياف لعسمة واحجة،
الجافةية و ّ
أف ّ
الجوافع يذكبلف معشى و ً
مغ خبلؿ ما سبق اتزح ّ
الجوافع ذات
فكبلىسا يعشي بحلظ ال ّدمػؾ ال ّحي يشجفع إليو ّ
اء أكاف تمظ ّ
الذخز ويقػـ بتصبيقو سػ ً
الجافةية
فالدمػؾ السجفػع الحي يجفع صاحبو إلى الكياـ قعسل ما ىػ نافع مغ ّ
مبخرات أـ بجوف مبخرات ّ
الجوافع.
وّ
كسا يؤقج العمساء والسيتسػف عمى أف أي سمػؾ قذخ ّي ال يحجث إال مغ خبلؿ دوافع تحخقو أو
الدمػؾ اإلنداني ،لحا يسكغ تعخيفيا عمى
تجفعو أو تثيخه أو
تػجيو ،إذ أف ّ
ّ
الجوافع ىي إحج خرائز ّ
ّ
داخمية تػجو وتشدق بيغ ترخفات الفخد وسمػقو ألشاء استجابتو لبعس
أنيا قػ أو شاقات نفدية
ّ
الخغبات والحاجات والتّػقعات
السػاقف والسؤلخات البيئة السحيصة قو ،قسا تذتسل ىحه ال ّ
صاقات عمى ّ
وحجتو قمسا قانت درجة إشباع الحاجة أقل مغ
الجافع ّ
التي تدعى إلى إشباعيا وتحكيقيا ،وتدداد قػة ّ
الدمػؾ في اتجاه معيغ وبقػة
السصمػب ،يعشي أف دوافع اإلنداف تشبع مغ اإلنداف نفدو وتجفعو إلى ّ
محجدة تحجدىا الخغبة والحاجة إلى فعل األمخ الحي انجفع إلى تحكيقو الدمػؾ الحي يخغب قالكياـ قو
(جػاد )2018،
الشفذ لتحكيقيا وىي اّلتي
تبيغ أف الجوافع تأتي استجاقة لخغبتو داخل ّ
مغ خبلؿ ما سبق ّ
نفدًيا يجعل الفخد يقػـ قسا يخيجه وما ىػ بجاخل نفدو،
تحخؾ الفخد لمكياـ قعسل ما ىي تعتبخ ًا
حافد ّ
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فالجوافع ىي
ويتخجسو عمى شكل فعل عمى أرض الػاقع وسمػؾ يسكغ لسدو ورؤيتو مغ اآلخخيغّ ،
الجاخمي قدمػؾ األفخاد.
السحخؾ ّ
ّ
قأنيا استعجاد لكائغ الحي لتبحؿ
الجافةية عمساء الشفذ أمثاؿ أرقدػف ّ 1976،
وقج نطخ إلى ّ
نفدية
أقرى جيج لجيو مغ أجل تحقيق ىجؼ معيغ ،إضافة إلى أنيا تعخؼ عمى أنيا حالة جدسية أو ّ
الجاخمية
الدمػؾ في ضخوؼ معيشة وتػاصمو ِإلى غاية معيشة ،وعخفت أيزاً عمى أنيا السجاالت ّ
تثيخ ّ
وتػجيو نحػ تحقيق ىجؼ أو غخض معيغ ،وتحافع استس اخريتو حتى
تحخؾ سمػقو
ّ
أو الخارجية التي ّ
يتحّقق ذلظ اليجؼ (أبػ رزاؽ )2015،
قثيخ مغ قبل
الجافةية متعجدة التعخيفات حيث أنيا نػقذت ًا
مغ خبلؿ ما سبق اتّزح أ ّف ّ
متعجدة ،ولكغ قالسجسل ىي
العمساء سػاء عمساء الشفذ ،أـ التخبية ،أـ غيخىع لسا ليا مغ مجلػالت
ّ
الذخز وتجفعو إلى الكياـ قأفعاؿ ىػ يخغب في عسميا ،لكغ الجافةية
نفدية تؤلّخ في سمػؾ ّ
حاالت ّ
الجافةية ،قحيث تدود اإلنداف قفعل
ىي التي تجفعو إلى عسميا ،وتػجو الدمػؾ إلى اآللية التي تختدنيا ّ
سمبيا.
أمخ ما سػاء أكاف
إيجابيا أـ ً
ً
الجافةية إلى أف تحقق وقج تتسثل في اإلنجاز ،التفػؽ،
تعجدت األىجاؼ التّي تدعى ّ
وقج ّ
الدخقة وغيخىا مغ
السثابخة ،االجتياد ،إتقاف العسل ،أو الكياـ قدمػؾ سمبي قاالعتجاء و ّ
الزخب ،و ّ
الشفذ البذخّية إلى الكياـ بيا ضسغ مؤشخات خارجية أو داخمية
الدمبي ،فيي أىجاؼ تدعى ّ
الدمػؾ ّ
تحيط قالفخد وتييئ لو الطخوؼ لكي يقػـ بيا (الداكخ)2015 ،
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ِ
داخميا
دافعا
وقج يختبط مفيػـ ّ
ً
الجافةية أو االنتقاد إلى شيء ما ،وقحلظ الحافد الحي يعتبخ ً
خارجيا
دافعا
ً
فصخياً داخل الشفذ البذخية يجفع إلى الكياـ قدمػقيات معيشة ،وقحلظ الباعث ال ّحي يعتبخ ً
الجاخمية ،وقحلظ أيزا اليجؼ،
الجوافع الجاخمية مثل ضيػر ال ّ
صعاـ الحي يثيخ دوافع الجػع ّ
يؤلخ عمى ّ
الشفدي والجدسي ويقّمل مغ الحػافد ،فاليجؼ ىػ
حيث أف الكائغ الحي الحي يتسكغ مغ إعادة التػازف ّ
الشتيجة السعخوفة والسباشخة ألداء مقرػد مغ أجل إشباع حاجة تحقيق ال ّحات (العسخي)2017 ،
الجافةية ،ليذ مغ قاب الحقخ فقط وإنسا ال ّبج ليا مغ
قالجوافع و ّ
إف ذقخ تمظ السفاليع السختبصة ّ
لمجافةية نحػ ىجؼ معيغ ،وقحلظ الباعث
الجافةية حيث أف الحاجة ىي
السحخؾ ّ
قالجوافع و ّ
حيمة مباشخة ّ
ّ
ما يجخل فييا مباشخة في اليجؼ ال ّحي يدعى إليو ويجتيج ويبحؿ قرار جيجه لتحكيقو دافةية اإلنجاز.
لقج نػقذت دافةية اإلنجاز مغ قبل العجيج مغ الباحثيغ ،فسغ تمظ التعخيفات ما جاء في
(الداكخ )2015 ،الحي رصج لشا قعس لتعخيفات لجافةية اإلنجاز حيث أشار إلى أنيا تعتبخ الحاجة
القػة والكفاح مغ أجل األداء السيسة
إلى اإلنجاز رغبة الفخد أو ميمو لمتّغمب عمى العكبات ومسارسة ّ
الدعي مغ أجل الػصػؿ إلى
الرةبة قأقل شكل متاح وبأقرى سخعة مسكشة ،قسا أشار إلى أنيا ّ
ّ
الشجاح سسة
مكػنا
الشجاح ،وىي تعتبخ
أساسيا في دافةية اإلنجاز وتعتبخ الخغبة في التّفػؽ و ّ
التّفػؽ و ّ
ً
ً
ومةيار أساسي غيخ األفخاد ذوي السدتػ السختفع في دافةية اإلنجاز ،كسا يشطخ إلى الجافةية عمى أنيا
فػؽ في األداء اّلحي تحجلو الخغبة في الشجاح (السرخي وفخح،
األداء في ضػء مدتػ االمتياز والتّ ّ
.) 2018
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الجيج وتحقيق
كسا عخفت (األحسج  )2017،دافةية اإلنجاز عمى أنيا ىي الخغبة في األداء ّ
لدمػؾ ويػجيو))
ّ
الشجاح ،وىػ ىجؼ ذاتي يشذط ا ّ
الرعػبات ومػاجيتيا لتحقيق ىجؼ
كسا يذ ػ ػ ػ ػار إلى دافةية اإلنجاز عمى أنيا تحليل ّ
ص ّبلب واألفخاد لكي يتجشبػا الػقػع في
قالشجاح ،فيي سسة يدعى إلييا ال ّ
معيغ ،وال سيسا ال ّحي يتعمق ّ
الشجاح والحرػؿ عمى اليجؼ السشذػد مغ الشجاح مسثبلً الصالب الحي
الفذل وعجـ تحقيق األماني في ّ
الجراسة
يجتيج ويجرس ويسارس األنذصة السجرسية ،ويدعى إلى إنجازىا وىػ ّ
الشجاح والتّفػؽ في ّ
والحرػؿ عمى أعمى السخاتب والعبلمات ،وقحلظ تحقيق رضا نفدو أوال عغ نتيجة ومغ لع رضا
اآلخخيغ عشي ػا ()Zanzan. 2002,3
كسا يذيخ ( )Singh ، 2011إلى أف دافةية اإلنجاز ىي الحساس والتّرسيع مع نػع مغ
الشطخ عغ مدار حياتيع سػاء
اإللارة اّلتي تجفع السخء إلى السثابخة لمػصػؿ إلى تػقعات أعمى ،قغس ّ
السحخؾ يكػف
جيا لمفخد ،وقج يكػف مصمػب إلارة
أكانت شخرية أـ ميشية ،حيث أف
داخميا أو خار ً
ً
ّ
الجافةية إلنجاز مغ وقت آلخخ لج
ّ

األفخاد أكاف شبلقا أو عساال في ميشة ما ،وذلظ قي ال تشاقر

لجييع وتبجو عاجدة ،لحلظ تحخيكيا وتشسيتيا لج

األفخاد أمخ ضخور ّي إلعادتيا ،وأقعادىا عغ الخسػؿ

والكدل ،أل ّف دافةية اإلنجاز ىي تييء الكدل وعجـ الفائجة  ،فالفخد الحي ليذ لجيو أي دافةية لئلنجاز
يؤدي ما يصمب مشو قرػرة صحيحة ،وال يتخؾ العشاؽ لفكخة
يكػف بجوف ىجؼ وبحلظ يكػف قدػًال ال ّ
اكتذاؼ وسائل ججيجة لمتحقيق ىجؼ .
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محخؾ إيجابي يعسل عمى تحقيق ما يخيج وتحقيق أىجاؼ
مسا سبق ّ
تبيغ أف دافةية اإلنجاز ّ
ّ
صالب ،والحرػؿ عمى الحػافد في
خصط ليا مثل :االجتياد مغ أجل العبلمات
قالشدبة لم ّ
السجرسية ّ
ّ
العسل ألصحاب السيغ ،وغيخىا مغ األمػر ،لحلظ تعتبخ دافةية اإلنجاز األمخ اإليجابي في حياة
األفخاد؛ ألف اإل نداف الحي ال يستمظ دافةية إلنجاز عسل ما يرصجـ بػاقع صعب يجعمو يجور حػلو ال
يقػي عمى فعل أي أمخ ما؛ ألنو ال يجج ما يجفعو إلنجاز ىحا األمخ ،وال يدتصيع التّرخؼ فيو ،ألنو
أماـ مػقف صعب ال يدتصيع الكياـ قو قإنداف ،ويدعى ِإلى تحكيقو ،ميسا واجيتو مغ صعػبات،
ولقافية.
اقترادية
تساعية و
ّ
ّ
نفدية واج ّ
وتعخضو لزغػشات ّ
يحجد
الجافةية لئلنجاز تختبط بشػع العسل ال ّحي يخيج ّ
الذخز أف يشجده األمخ الحي ّ
قسا أ ّف ّ
الجافةية لئلنجاز في مجالو ،فسثبلً العامل عشجما يدعى إلى تصػيخ ميشتو ،والحرػؿ عمى
درجة ّ
صالب ال ّحي يثابخ مغ أجل الحرػؿ عمى السعجؿ األكاديسي
مشاسب نتيجة ذلظ التّصػر يختمف عغ ال ّ
ّ
صالب ييجؼ إلى
ورفع مدتػ األكاديسي والجر
اسي وتحقيق رضا الػالجيغ أو رضا السعمسيغ عشو ،فال ّ
ّ ّ
صالب نفدو وعمى محيصو االجتساعي ،بيشسا التّعامل الحي دافةية
اإلنجاز الحي يعسع نتيجة عمى ال ّ
ّ
الخقي في مشاصب أعمى  ،اإلنجاز ىػ اّلحي
اإلنجاز لجيو تحقق لو مكاسب خاصة قخفع األجخة أو ّ
يتحقق ويختبط قاليجؼ اّلحي تع الدعي إليو  ،وأف تحكيقو تعيج قالسشفعة مغ وضعت وأضيفت لميجؼ
الجافةية عشج الفخد ()Tallefs, 2002,10
تحخكت لو ّ
مغ وراء اإلنجاز الحي ّ
خارجية
ودافةية اإلنجاز تعتسج عمى شخرية الفخد ،وعمى قجرتو عمى االستجاقة لسؤلخات
ّ
تحفده نحػ أداء عسل معيغ لتحقق نجاح ما في السجرسة والعسل وحتى في العبلقات االجتساعية داخل
صالب
لرف الجر
الجافةية نحػ اإلنجاز ،فال ّ
اسي ،فكّميا مؤشخات بيئية تحجد تمظ ّ
األسخة أو السجرسة ،أو ا ّ
ّ ّ
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يجابية مع أفخاد صّفو أو مجرستو أو أسختو فإف واقةية اإلنجاز عشجه
الحي يكػف لو عبلقات ا
جتساعية إ ّ
ّ
،أما الحي تكػف عبلقاتو اجتساعية ضةيفة فإ ّف
تكػف مػجبة قاتجاه تحقيق اليجؼ الحي يدعى إليو ّ
دافةية اإلنجاز لجيو تكػف ضةيفة ،ولع تطيخ أصبلً  ،ألنيا تبقى مكبػتة بجاخمو ال يتخؾ ليا أعساؿ
الجافةية السقتػلة داخل الفخد ،وتعاني مغ فتػر وخسػؿ وعجـ
معيغ ،وىي ّ
لكي تجفعو إلى تحقيق ىجفاً ّ
الحخقة (.( Batzler, 2014

-2.2.2مكؾنات دافعية النجاز:
مكػنات عمى األقل وىي تتسثل فيسا يمي- :
ّ
إف دافةية اإلنجاز تتكػف مغ لبللة ّ
الذخز إلى إشباع حاجاتو لكي يعمع
أوًال :الحافد السعخفي :حيث يذيخ ىحا
السكػف إلى محاولة ّ
ّ
ويعخؼ ،حيث أف السعخفة الججيجة تديع في مداعجة الفخد عمى الكياـ قأداء ميامو قكفاءة أكبخ ،األمخ
الحي يكػف مكافأة ،يعشي محاولة الفخد إلى البحث عغ معارؼ ججيجة تزاؼ إلى معارفو ،فيي تديع
الجافةية إلى اإلنجاز لمبحث عغ معمػمات ججيجة ومعارؼ لع يكغ يعمسيا الفخد مغ
قذكل قبيخ في إلارة ّ
قبل ،فيػ ما يذار إليو قالحافد السعخفي الحي يحفد الفخد لتحقيق أىجافو اإلنجازية (مػيدات.)2016 ،
ريت والسكانة والتي يحرل
ً
لانيا :تػجيو ال ّحات :وىحا يتسّثل في رغبة الفخد في السديج مغ التّذجيع وال ّ
كاديسية،
يد ،وعشجما يكػف ممتدماً في الػقت نفدو قالتّقاليج والعادات األ
مس ًا
ّ
عمييا عشجما يكػف أداؤه ّ
الذيخة مغ
السعتخؼ بيا في السجتسع الحي يةير فيو ،وبالتّالي يشعكذ ىحا األمخ إلى أف يشاؿ الفخد ّ
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قالدعي إلى
سياما ًا
قبيخ في أف يقػـ الفخد ّ
خبلؿ أدائو مغ قفاءتو واحتخامو لحاتو وىحا األمخ يديع إ ً
الجافةية لئلنجاز (الشسمة .)2016،
تحقيق ما يدعى إلنجازه ،والحي يحخؾ لجيو ّ
الجافع يعشي أف الفخد يدعى إلى تحقيق تقبل اآلخخيغ ويكػف ذلظ مغ خبلؿ
لالثًا :دافع االنتساء :وىحا ّ
يتحج
إقشاعيع قاألعساؿ التي يقػـ بيا ،وباإلنجازات اّلتي حققيا ،لكي يشاؿ رضا وتقبل اآلخخيغ ،و ّ
ويترج لمسعتقجات التي تعتخض شخيقة لكي يحع قاالحتخاـ والتّقجيخ مغ جانب أولئظ الحيغ
الرعاب
ّ
ّ
يعتسج عمييع في تأكيج لقتو بشفدو عغ شخيق دافعيتو لئلنجاز (اليػسف .)2016،

-2.2.3الخرائص الدمؾكية لمذخرية ال نجازية في العسل:
سمػقيات معيشة مغ شخؼ الفخد،
إف دافةية اإلنجاز تعتبخ سسة افتخاضية تطيخ مغ خبلؿ
ّ
ّ
معيشة ألشاء
فإف ألخ دافةية اإلنجاز عمى الفخد في مجاؿ العسل يطيخ مغ خبلؿ
وبالتّالي ّ
سمػقيات ّ
ّ
أدائو لمعسل ،قالسياـ التي يفزميا ،السعاممة التي يجيجىا مغ شخؼ رؤسائو في العسل ويسكغ بياف ذلظ
فيسا يمي:
 -1السياـ :يطيخ ألخ دافةية اإلنجاز عمى سمػقيات األفخاد ال ّحيغ يتسّثمػف قو في مػاقف معيشة ،تمظ
اّلتي تحتػي عمى مياـ يسكغ تقييع نتائج أداء الفخد مغ خبلليا سػاء مغ نفدو أو مغ خبلؿ اآلخخيغ،
يحخؾ ويثيخ الحساس في نفذ األفخاد ويػجو سمػقيع نحػ اإلنجاز لؤلعساؿ
لحلظ فإف ّ
الجافع ىػ اّلحي ّ
التي يقػـ بيا في عسمو ،لحلظ أف الفخد الحي تكػف لجيو ميػؿ ودافةية نحػ إنجاز ميامو والكياـ بيا
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قبيخ إلنجاز تمظ السياـ وتحديغ أدائو ،وإال إذا لع يكيع
مسا يجعمو يبحؿ جيجاً ًا
قكفاءة عمى أكسل وجوّ ،
بحلظ فإنو يفذل في إنجاز ميامو وأعسالو (السرخي وفخح.)42 ،2018 ،
الخضا عغ األداء والجيج السبحوؿ لج
ّ -2

الذخرية
الذخرية اإلنجازية ،حيث أف الفخد ذوي ّ
ّ

الجيج في حيغ أنو ال تػجج ىشاؾ
اإلنجازية أو الحي يستمظ مغ دافع اإلنجاز يطيخوف رضا عغ األداء ّ
أية عبلقة بيغ األداء والخضا قحلظ األفخاد الحيغ لجييع مدتػيات مشخفزة مغ دافع اإلنجاز ،كسا أف
محاولة الفخد إنجاز الفخد لمعسل اّلحي يػقل ِإليو ،قج يدبقو رضا عغ ىحا العسل لكي يعاني ويجتيج
لكي يقػـ قو ،فبجوف الخضا عغ ذلظ العسل ال تتذكل لج

خرية اإلنجازية
الفخد دافةية لئلنجاز ّ
فالذ ّ

الشاجح لمعسل
يذتخط القبػؿ والخضا قسا تقػـ قو وعغ أي شيء يقػـ قو مسا يشعكذ عمى األداء الجيج و ّ
ناتجا عغ عػامل خارجة عغ إرادتو مثل نقز السجيػد،
الحي يقػمػف قو وأف الفذل ربسا يكػف ً
صعػبة السيسة –اّلتي تػقل الٌه (بو رزق.)2115 ،
خريات اإلنجازية إلى وصف الخصػات الفعمية التي سيسارسػنيا لتحقيق
اإلنجازية :يسيل أصحاب ّ
الذ ّ
أما األفخاد غيخ اإلنجازييغ أو اّلحيغ يتّرفػف قرفات غيخ إنجازية فإنيع يسيمػف إلى وصف
أىجافيعّ ،
الشجاح دوف ذقخ الخصػات التي سػؼ يقػمػف بيا لكي يتسكشػا مغ الشجاح ،وإف دافع اإلنجاز يكػف
ّ
لج

الرةبة ذات
لدعي إلى ّ
الشجاح في األعساؿ والسيغ ّ
األفخاد والحيغ يتبشػف الكيع اّلتي تطيخ في ا ّ

السكانة العالية في التّخصيط قشذاط العسل (قػراري .)2014،
الشحػ اآلتي
حجدت الباحثة (ىادؼ  )2018،مجسػعة مغ
السحجدات وىي عمى ّ
ّ
كسا ّ
الشذاط الحي يسارسو ،حيث أف ىحا األمخ يتعمق قالحكع الحي يرجره الفخد عمى
 -1إدراؾ الفخد لكيسة ّ
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الشذاط وذلظ وفقا لؤلىجاؼ التي حجدىا مدبًقا ،وبالتالي فيػ يثسغ ويكيع نذاشو وبالتالي يجرؾ
أىسية ّ
ّ
يدخخ شاقاتو
أف العسل اّلحي يقػـ قو ذو قيسة عاليةّ ،
قيسة ىحا الشذاط ،حيث أنو عشجما يذعخ الفخد ّ
الجافةية لئلنجاز ،ويجتيج ويبحؿ قرار جيجه في إنجاز ذلظ العسل
اإلنجازية إلنجازه وتجّمت ندعات ّ
ال ّحي يحّقق لو ىجؼ.
الشذاط،
الشذاط ،وىي تعشي إدراؾ الفخد قأنو قادر عمى مسارسة ذلظ ّ
 -2إدراؾ الفخد لكفاءتو عمى تشفيح ّ
صخؽ والػسائل اّلتي
ولجيو لقة بشفدو عمى الكياـ بحلظ العسل؛ ومغ ىشا يدتعسل االستخاتيجيات وال ّ
يعدز لجيو دافةية اإلنجاز ألي أمخ يخ أنو قادر عمى إنجازه ،ولجيو الكفاءة
مسا ّ
تداعجه في اإلنجازّ ،
البلزمة لحلظ.
 -3إدراؾ مج

الديصخة عمى
التّ ّ
حكع ّ
قالشذاط .حيث أف ىحا األمخ يتعّمق قإدراؾ الفخد لقجرتو عمى ّ

اإليجابية التّي يتحقق نتيجة
قالشتائج
العسل ال ّحي يقػـ قو ،وقادر عمى الكياـ قو بجوف مةيقات ،والتشبؤ ّ
ّ
الشجاح ىي تجعل يتحكع ويديصخ عمى العسل الحي يقػـ قو ،وتشعكذ
إنجازه ألمخ ما ،فتػقعات ّ
مباشخة عمى إلارة الجافةية لئلنجاز وتشسي لجيو الخبخات اإلنجازية االلتداـ العقمي السعخفي :وىحا األمخ
تذكل مغ الػسائل واألدوات والقجرات لج
يتعمق قسجسػعة مغ االستخاتيجيات اّلتي ّ

الفخد والتي يتيح

السجاؿ لمفخد لكي يكتدب السعخفة ومغ تمظ السعارؼ اّلتي يكتدبيا الفخد تمظ التي تتعّمق قالقجرة عمى
الجيج ،م ّسا يجعل الفخد نتيجة لحلظ قادر عمى تفعيل دافةية
الحفع و ّ
الدميع والتّشطيع واإلعجاد ّ
التخصيط ّ
اإلنجاز لجيو

-2.2.4الشغخيات التي فدخت دافعية النجاز
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نغخية ماكيالنج )(Mcclelland,1953
قالدعي
يعخؼ ماكيبلنج دافةية اإلنجاز قأنيا نطاـ شبكي مغ العبلقات السعخفية واالنفعالية
ّ
السػجية السختبصة ّ
الخغبة الكبيخة الكتذاؼ دافع اإلنجاز عشج
مغ أجل بمػغ مدتػ االمتياز والتّفػؽ ،حيث تتيح ىحه ّ
الشطخية ّ
أف األفخاد يختمفػف في درجة السثابخة لتحقيق
يؤدوف أعساليع ،حيث تكذف ىحه ّ
الشطخية ّ
مذاىجة أفخاد وىع ّ
الدعادة اّلتي يحرمػف عمييا مغ خبلؿ إنجازىع ليحه األعساؿ (العسخي)2017 ،
األىجاؼ ومج
ّ
قػية عمى مج
نفعالية ّ
يشطخ ماكبلنج إلى دافةية اإلنجاز عمى أنيا راقصة ا ّ

تػّقعشا الستجاقاتشا

الدخور لشا في
فأما أف نتػقع ما يحّقق ّ
الداققةّ .
عشج التّعامل مع أىجاؼ معيشة عمى أساس مغ خبخاتشا ّ
قالزيق فيتػلج لجييع سمػؾ اإلحجاـ
ًا
التّعامل مع اليجؼ فيتػّلج لجيشا سمػؾ االقتخاب ،أو نتػقع
شعػر ّ
(الديتاوي.)2016 ،
دافةية اإلنجاز تشبع مغ خبخات ساققة تتػلج لمفخد فيي
أف
ومغ خبلؿ ىحه ّ
يتبيغ ّ
ّ
الشطخية ّ
الدخور والبيجة عشجما يقػـ الفخد بتحقيق اليجؼ التي تدعى إليو دافةية اإلنجاز ،وإذا ما تحّققت
تحّقق ّ
دافةية اإلنجاز
األىجاؼ اّلتي تدعى إلييا دافةية اإلنجاز قج يذعخ الفخد قالزيق وعجـ االرتياح؛ ألف
ّ
تحّقق لج الفخد غاية يدعى لتحكيقيا.
نغخية أتكشدؾن))Atkinson, 1964
الشطخية إلى تػقع سمػؾ األفخاد الحيغ رتبػا بتقجيخ ٍ
قالشدبة لمحاجة
عاؿ أو مشخفس ّ
تيجؼ ىحه ّ
الشاس يكػنػف مختفعي الحاجة لئلنجاز ويكػف لجييع استعجاداً أو
إلى اإلنجاز ،ويقػؿ إتكشدػف إف ّ
الشجاح ،وىشا يكػنػف مجفػعيغ إلى الحرػؿ عمى األشياء اّلتي تأتي مغ تحقيق أو
كفاحاً مغ أجل ّ
الديمة وأنيع يقبمػف عمى
لمشجاح
ّ
إنجاز قعس األىجاؼ التي تػجج فييا فخص ّ
ويتجشبػف األعساؿ ّ
إنجاز وأكثخ قجرة عمى اإلنجاز (أبػ جخاد)2020 ،
ًا
التجريب؛ ليحرمػا عمى أكثخ
ّ
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الشيائية لرخاع اإلقجاـ – اإلحجاـ بيغ األمل في
ويخ أتكشدػف أ ّف دافةية اإلنجاز ىي السحرمة ّ
الشجاح والخػؼ مغ الفذل ،وتتػّقف درجة إقباؿ الفخد ومعالجتو لؤلنذصة السختمفة عمى السحرمة
ّ
تجشب الفذل ،واّلتي مّثل ليا أتكشدػف في السعادلة اآلتية:
الشجاح ودوافع ّ
الشيائية لمقػ بيغ دوافع ّ
ّ
دافةية اإلنجاز = دوافع الشجاح – دوافع تجشب الفذل (الدييتاوي )2016
الشطخية اّلتي تدعى إلى تحقيق األىجاؼ وقحلظ
إف دافةية اإلنجاز وفق ىحه ّ
ويسكغ القػؿّ :
الشجاح وتجشب
الشجاح ،وتبعجه عغ الفذل ،فيي اّلتي تجعل الفخد يدعى إلى ّ
تبعج الفخد عمى عجـ ّ
الػقػع في الفذل.
نغخية العدو ل ويشخ) (Weiner:1966
السؤسذ لشطخية العدو ومغ األوائل السيتّسيغ بجراسة دوافع الفخد الكامشة وراء
يعتبخ ىايجر ىػ
ّ
الدمػؾ مغ
الد ّ
مبية  ،حيث تقػـ عمى تفديخ سمػؾ العبلقات بيغ األفخاد وما يتعمّسو ىحا ّ
تفديخاتيع ّ
البيئية في عسمية العدو  ،قسا يخ ىايجر أف ىشاؾ
إدراؾ الفخد اآلخخ وتحميل الفعل وتأليخ الستغيخات
ّ
يقجميا األفخاد وىسا حاجة األفخاد لتكػيغ فيع لتخاقط
مبية اّلتي ّ
الد ّ
دافعيغ رئيديغ يكيساف وراء التّفديخات ّ
الشسػ مغ خبلؿ سمػقيات اآلخخيغ
الديصخة عمى البيئة والحي يعتسج ّ
العالع السحيط وحاجة الفخد لمتّحكع و ّ
الديصخة (العسخي.) 2017 ،
و ّ
تتجو نطخية العدو اّلتي شخحيا  /ويشخ  /إلى فيع قيفية تعميل الحاجة لئلنجاز يعدوف أي
الجاخمية (كالجيج والقجرة) ،في حيغ يعدو األفخاد مشخفزػ الحاجة لئلنجاز
نجاح أو فذل لمعػامل ّ
الرجفة) (قالصاىخ )2018،
ّ
الشجاح لمعػامل الخار ّ
جية مثل (انخفاض مدتػ صعػبة السيسة والحع و ّ
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اخمية مثل
تبيغ أف ّ
ومغ خبلؿ ىحه ّ
الشجاح ال ّحي يقػـ قو أي فخد ناتج عغ العػامل ّ
الج ّ
الشطخية ّ
الجيج والقجرة والصسػح ال ّحي يداعج في تكػيغ دافةية اإلنجاز ويديع في تحقيق اليجؼ اّلحي يدعى
خارجية.
بيئية
الفخد إلى إنجازه وتحكيقو ،فيي ناقعة مغ ّ
ّ
الشفذ ومغ مؤلّخات ّ
نغخية التشافخ السعخفي لػ فدتشجخ) ) Fistinger, 1957
شخح فدتشجخ نطخيتو في التشافخ السعخفي محاوالً فييا تفديخ العبلقة بيغ اتجاىات معارؼ األفخاد
الرةبة اّلتي تشتابشا
وأنذصتيع الدمػقية اّلتي يقػمػف بيا والتّشافخ السعخفي ىػ تمظ الحالة ّ
الج ّ
اخمية ّ
الدمػؾ لجيشا (األحسج )2017 ،ويحجث االتداؽ عشجما تكػف
عشجما نجرؾ عجـ االتداؽ بيغ االتجاه و ّ
مػقية مشدجسة مع قعزيا البعس ،أ ّما التشافخ فيحجث
الد ّ
آراء واتجاىات ومعتقجات األفخاد ،وأنساشيع ّ
مػقية واالتجاىات والسعتقجات التي يستمكػىا.
الد ّ
عشجما يحجث خمل ،أو عجـ اندجاـ بيغ أفعاليع ّ
الدمػؾ ،فتتشاقز السعمػمات أو السجرقات
إ ّف الحاجة إلى االتداؽ ّ
الجاخمي ً
غالبا ما تدتذيخ ّ
الشذاط السعخفي .وتدداد مدتػ
يجعل الفخد يذعخ قحالة مغ عجـ االرتياح ،وبجافةية نحػ اختداؿ ّ
عمسا أف حجع التّشافخ السعخفي يعتسج عمى
ّ
الجافةية لمتخّمز مغ حالة التّشافخ السعخفي قازدياد حجسوً .
مج

أىسية السعارؼ والسجرقات التي
أىسية السعارؼ .قحيث يتشاسب حجع التّشافخ السعخفي
شخديا مع ّ
ً

يحسميا الفخد (بػرزاؽ.)2015 ،
أف
ويسكغ القػؿ :إنو عمى الخغع مغ قعس االختبلؼ ال ّ
طاىخ بيغ ّ
الداققة إ ّال ّ
الشطخيات ّ
الشفدي والجدجي لتحسل السدؤولية
جسيعيا يؤقج عمى أف دافةية اإلنجاز تتصمب السديج مغ االستعجاد ّ
لمزغػشات الخارجية واإلصخار عمى
وتحجي الرعػبات والعسل عمى مػاجيتيا ،وعجـ االستدبلـ ّ
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تحقيق الشجاح واألىجاؼ السخجػة والتي يدعى الفخد إلى تحكيقيا ميسا قمف األمخ ،فيي شعػر نفدي
قأنو ال بج لو مغ اإلنجاز والترجي والتّحجي ضخور ّي لتحقيق اإلنجاز اّلحي تدعى إليو.
نغخية ىيجر ()Hider,1958
الدببية ،وآلارىا عمى سمػؾ اإلنجاز
تعج نطخية ىيجر مغ ّ
ّ
الشطخيات اّلتي تخقد عمى اإلغخاءات ّ
الدمػقي وىسا:
ودافعيتو ،إذ يقتخح ىيجر وجػد نػعيغ مغ العػامل اّلتي تداعج عمى تكػيغ الحجث ّ
الذخرية ،قسا يخ أف عدو الحجث إلى العػامل الذخرية تتبايغ مع تبايغ عدو الحجث إلى
البيئة و ّ
خرية في نطخ السبلحع قسدبب لمحجث قمت
العػامل البيئية ،حيث أنو قمسا ازدادت أىسية العػامل ّ
الذ ّ
خرية اّلتي تكػف الحجث إلى عشاصخ لبللة
أىسية العػامل البيئية وبالعكذ ،ويقدع ىيجر العػامل ّ
الذ ّ
ىي:
األوؿ :القجرة ويقرج قو السيارة العقمية والبجنية لمفخد.
يػجو الفعل ويحافع عمى قػتو ويعصيو خاصية ىادفة.
الثاني :السحاولة ويقرج بيا العامل ّ
الجافع اّلحي ّ
الذخز أو يحاوؿ إنجازه قحلظ يقدع العػامل
يفكخ قو ّ
الثالث :القرج والجيج ويقرج قو ىيجر ما ّ
البيئية إلى عشرخيغ ىسا:
األوؿ :صعػبة العسل ويخاىا ىيجر مغ العػامل اّلتي ليا خاصية عدو لابتة ال تتغيخ.
الستغيخة (ىادؼ.)79 ،2018 ،
الثاني :الحع قخبلؼ صعػبة العسل ،فإف الحع يعج مغ العػامل
ّ

 -2.2.5الشزج السيشي
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الشزج السيشي حيث ورد تعخيفو في (السجالي وعبج الجبار
تعجدت التعخيفات قذأف مفيػـ ّ
ّ
 )2018،عمى أنو ىػ مدتػ التّػجو نحػ االختيار السيشي لج

الفخد واستعجاد الفخد لمتعامل مع

الشسائية السشاسبة لسخحمتو العسخّية وقجرتو لسعخفة ذاتو ،مع الػعي قال ّحات والسيغ
السيسات السيشية ّ
وبستصمبات اتخاذ القخار السيشي السبلئع ،كسا يعخؼ أيزا جسيع السفاليع اّلتي تداعج الفخد عمى الػعي
بحاتو وبسيػلو واىتساماتو وقجراتو ،والقجرة عمى السػاجية بيشيسا والتّعخؼ عمى السيغ ومجاالتيا
ومتصمباتيا ومتصمبات اتخاذ القخار.
السدتقبمية ،وذلظ
تبيغ أف قجرة الفخد عمى اتخاذ قخار قذأف ميشتو
ّ
مغ خبلؿ ىحا التعخيف ّ
التاقع مغ توجهاته ومٌوله المهنٌة الّتً تناسبه ،فً أي مرحلة من العمر ،وكذلن بطبٌعة جسمه أو
مستوى تفكٌره

الشزج السيشي السجخل األساسي التخاذ القخار السيشي ،فيعخؼ عمى أنو استعجاد
يعج ّ
كسا ّ
تحجد ميػؿ الفخد
الفخد لمتّعامل مع السيسات السيشية والتي يختبط قسخحمة عسخّية معيشة ،وىي اّلتي ّ
تعبخ عغ حب أو قخه لشذاط محجد ،أو شيء معيغ أو
واتجاىاتو السيشية ،وىي استجاقة متعمسة ّ
شخز ما أو فكخة ويسكغ االستجالؿ عمييا مغ خبلؿ السبلحطة ،وىي قابمة لمتّعجيل ،وقج تكػف شػيمة
األمج أو قريخة (الذجيفات .)2019،
الشزج السيشي قأنو مدتػ تكػف التػجو نحػ االختيار السيشي لج الصمبة
كسا يعخؼ مدتػ ّ
ويتكػف مغ األقعاد اآلتية وىي قعج فيع عسمية االختيار السيشي ،وبعج االستقبلؿ والثّقة قالشفذ في
اتخاذ القخار ،ويعج فيع خصػات اتخاذ القخار السيشي (الخاشجي .)2017،
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الشزج السيشي مخبػط بحلظ االستعجاد العقمي
مغ خبلؿ التعخيفات الداققة بيغ أف مفيػـ ّ
الشفدي لتمظ السيشة ،وتكػف
ػجو ّ
والجدجي الختيار ميشة معيشة تشاسب الذخز ،وتعسل عمى شحغ التّ ّ
قالشفذ في اتخاذ القخار
لجيو انتساء ليحه السيشة ،ويكػف ذلظ االتجاه تاقعا مغ االستقبلؿ ال ّحاتي والثّقة ّ
السدتقبمية.
نحػ اختيار السيشة
ّ
الشزج السيشي ،وأشمقػا عميو عمى أنو ذلظ االستعجاد التّاـ لج
لقج اىتع الباحثػف قسفيػـ ّ

الفخد

الذعػر
الشزج السيشي ىػ االنتساء لمسيشة معيشة ،و ّ
في اختيار ميشتو السدتقبمية حيث أف ما يفخز ّ
قالخضا (الدفاسفة والزبلعيغ .)71، 2018،
ّ
الشزج السيشي عمى أنو تعبيخ عغ مدتػ تكػف التّػجو السيشي نحػ
كسا أنو يشطخ إلى ّ
االختيار السيشي لج الفخد ،ومج استعجاد لمتّعامل مع ميشتو ،وىػ القجرة عمى اختيار السيشي الػاقعي،
مع الػعي قال ّحات والسيشة ومتصمبات اتخاذ القخار السيشي (شمبي .)37، 2018،
تصػر ونسػ
إذف مغ خبلؿ ما ورد مغ تعخيفات يسكغ القػؿ :إ ّف ّ
الشزج السيشي ىػ ّ
الشفدية واالجتساعية والسيشية واكتداب السعارؼ والكفاءات
االتجاىات ّ
الرحيحة
كسا عخؼ عمى أنو يذيخ إلى مج قجرة الفخد عمى معخفة ذاتو وتػّفخ السعمػمات ّ
عغ عالع السيغ وسػؽ العسل وأنو امتجاد شخرية الفخد إلى عالع العسل يتبعو تصابق الحق مع أنساط
محجدات االختيار السيشي ىي مقارنة ال ّحات مع إدراؾ الفخد لمسيشة وىحا قالتالي يقػد إلى
ميشية وأىع ّ
الدميع (عصية )2020،
اتخاذ القخار السيشي ّ
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سيشية واقةية
الشزج السيشي واتخاذ القخ ا
لمتكيف مع ّ
ارت ال ّ
كسا يعخؼ عمى أنو استعجاد الفخد ّ
ومبلئسة لمعسخ ومعتسجة عمى السعمػمات ويتع قياسو بػاسصة استخجامو قسةيار الختيار السيغ (ابغ
مدو .)2019،
الشزج السيشي يعشي أف اإلنداف عشجما يدتصيع الحكع عمى ميشتو
وىشا يتزح أف ّ
التكيف معيا ،وفييا يكػف الفخد قج وضع لشفدو قاعجة الختيار ميشتو في السدتقبل.
السدتقبمية ،و ّ
الشزج السيشي تقػـ عمى مجسػعة مغ العشاصخ ،وىي عمى الشحػ
الشزج
السيشي - :أ ّف ّ
ّ
عشاصخ ّ
اآلتي:
الذخز وحيػيتو وججيتو في اختيار
 -1االنيساؾ في عسمية االختيار :يعتسج ىحا العشرخ عمى فعالية ّ
الرادقة لمفخد نحػ اختيار السيشة.
السيشة اّلتي يخيج يسارسيا في السدتقبل وىي تاقعة مغ ّ
الخغبة ّ
االستقبللية في اتخاذ القخار ،حيث أف ىحا العشرخ يختبط قسج
ّ
اآلخخيغ في اتخاذ القخار مقابل مج

الجرجة اّلتي يعتسج فييا عمى

تحجد
اعتساده عمى نفدو في اتخاذ القخار الخاص قو ،وىي ّ

يخرو.
ّدرجة
ّ
استقبللية الفخد في اتخاذ القخار اّلحي ّ
تػجو إيجابي نحػ السيشة
الشزج
ػجو نحػ العسل ،وىحا األمخ يعشي أ ّف الفخد يتكػف لجيو ّ
السيشي ّ
 -3التّ ّ
ّ
تػجو الفخد نحػ السيشة أو العسل اّلحي يخغب ىػ اّلحي يداعج
اّلتي يخيج أف يسارسيا في السدتقبل فسج
ّ
الشزج السيشي.
في ّ
ّ
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 -4التّفزيل لعػامل االختيار :وىحا العشرخ يعتسج عمى أساس االختيار واّلحي يختبط قالقجرات والسيػؿ
خرية اّلتي تتػفخ لج
الدسات ّ
الذ ّ
والكيع و ّ

الشزج السيشي لج
الفخد فتديع جسيعيا في إلخاء وتكػيغ ّ
ّ

إيجابية عغ تمظ السيشة.
الفخد وتكػيغ اتجاىات
ّ
الذخز ،وىي اّلتي تذكل محجودات العسمية اتخاذ
 -5مفيػـ عسمية االختيار:
ويتسجد بجقة اختيار ّ
ّ
قالشزج السيشي لج الفخد.
القخار الختيار السيشة اّلتي تختبط ّ
ّ

-2.2.6أبعاد الشزج السيشي:
األجشبية العسل عمى تحجيج أقعاد الشّزج السيشي ،حيث
الجراسات العخ ّبية و
حاولت العجيج مغ ّ
ّ
ّ
اختمفػا في تحجيج تمظ األقعاد وفيع ما حجدىا قخسدة أقعاد ،ومشيع مغ أشار إلى أنيا ستة أقعاد
الشحػ اآلتي:
لمشزج
السيشي وىي عمى ّ
أساسية ،فسثبل حجد سػبخ  1965خسدة أقعاد ّ
ّ
ّ
 -1التػجو نحػ اختيار السيشة
 -2مجسػعة السعارؼ اّلتي يستمكيا الفخد حػؿ مذخوعو السيشي
ّ
 -3التّػافق بيغ التّفريبلت السيشية والتّكػيشية.
 -4الكفاءات الستشػعة اّلتي يستمكيا الفخد.
 -5السبلئسة بيغ اختيار الفخد واإلمكانيات الستاحة لو( .صػالحة )2017،
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أف سػبخ في عاـ  1969مفيػمو ل ّمشزج السيشي ،وانتيى إلى صياغة تعخيف إجخائي لو،
كسا ّ
ّ
الشزج السيشي إلى ستة
لمشزج
لخز خبلؿ ذلظ أقعاد ّ
السيشي ،حيث ّ
والحي عمى أساسو بشي مكياس ّ
ّ
ّ
أقعاد ىي- :
التّخصيطاالستكذاؼ اتخاذ القخار السعمػمات الخاصة قعالع الذغل. السعمػمات الخاصة قالتّفزيبلت السيشية. الػاقةيةلمشزج السيشي ،والحيغ مغ بيشيع الباحث
حجدوا األقعاد
األساسية ّ
أما الباحثػف العخب فقج ّ
ّ
ّ
ّ
الشزج السيشي إلى األقعاد اآلتية- :
قدع أقعاد ّ
_الدػاط  )2008،الحي ّ
الدعػدي ّ
ّ
ّ
معخفة ال ّحات. االستقبللية في عسمية اختيار السيشة. الػاقةية والسخونة في عسمية اختيار السيشة. -االتجاه نحػ العسل قذكل عاـ.
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الشزج
قدست أقعاد ّ
كسا أجخيت دراسة أخخ في الجدائخ ،فقج أجخيت دراسة لػ (شمبي  ،)2018،حيث ّ
السيشي إلى األقعاد اآلتية:
ّ
الدمشي
 ّالتحكع في السشطػر ّ
االنجماج في مديخة التّخرز السختار.التحكع في السعمػمات
 ّالسيشية لم ّدشة الخاقعة متػسط إلى األقعاد اآلتية( :العمياف،
االنجماج في مديخة اتخاذ الق اخرات ّالجراسية و ّ
.)2018
الخاقعة متػسط.
 اتخاذ القخار ّالدشة ّ
الجراسي والسيشي في ّ
الجراسي والسيشي.
واقةية االختيار ّّ
الجراسي والسيشي
تحسل السدؤولية اتخاذ القخار ّ
ّ
الجراسي والسيشي( .صػالحة )2017،
 -مخونة االختيار ّ

-2.2.7العؾامل السؤثخة في الشزج السيشي:
الشزج السيشي ،وقج بخز عجد مغ العمساء والباحثيغ
لقج اىتع الباحثػف في العػامل اّلتي تؤلخ في ّ
الشحػ اآلتي:
عمى ّ
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لمذخز
الدمشي ،والقجرة
الجدجية ّ
قالشػاحي العقمية والعسخ ّ
العؾامل البيؾلؾجية :ويقرج بيا تمظ الستعمقة ّ
ّ
الشزج السيشي تمظ
الشزج السيشي لمفخد ومغ تمظ السيارات العقمية السؤلخة في ّ
تحجد مدتػ ّ
واّلتي ّ
الشزج الػججاني.
الشزج العقمي ومدتػ التّفكيخ و ّ
الستعمقة قال ّحكاء ،ودرجة ّ
خرية :واّلتي تتسثل في تقجيخ ال ّحات ومدتػ مفيػـ الحات لج
العػامل ّ
الذ ّ

الشفدية
الشػاحي ّ
الفخد و ّ

الشفدية
اّلتي تحيط قالفخد اّلتي تجعل مغ ّ
الذخز يستمظ سسات شخرية مسيدة قاالضصخاقات ّ
فالشزج السيشي مختبط قسج
الشفدية التي تسشع مغ وصػؿ الفخد إلى الشزج السيشيّ ،
والسذكبلت ّ
الخاحة الشفدية لمفخد ،وقحلظ ارتفاع مدتػ تقجيخه لحاتو ،إضاف ًة ِإلى الصسػح ومدتػاه لج
ّ

الفخد حتى

يكػف ىشاؾ نزج ميشي لجيو.
أما فيسا يخز الجشذ ومج
ّ

الشزج السيشي لج
الشزج السيشي ،فقج يتألخ ّ
تأليخه عمى ّ

األفخاد مشح الصّفػلة األولى ومغ خبلؿ شبيعة األلعاب التي يقػمػف بيا حيث ومغ خبلؿ أنساط السيػؿ
صسػح التّعميسي والسيشي وقحلظ ىشاؾ عبلقة بيغ
السيشية التي تسيد قل فخد ،إضاف ًة إلى مدتػ ال ّ
صسػح التّعميسي والسيشي ،حيث أف ىحا يؤلخ في الحقػر أكثخ مغ اإلناث حيث وجج أف لجييع
مدتػ ال ّ
ّ
مدتػ شسػح مختفع عغ اإلناث (أبػ غالي.)2016 ،
وميسا في
أساسيا
دور
جتساعية والبيئة الثقافية ًا
العؾامل االجتساعية الثقافية :تمعب عسمية التّشذئة اال
ّ
ً
ً
ميشا تخيجىا ليع في
الشسػ و ّ
الشزج السيشي وذلظ أف األسخة تزع ألشاء تخبيتيا ألبشائيا نرب أعيشيا ً
ّ
حب ميشة معيشة لكي يسارسػنيا في السدتقبل ،حيث تعج األسخة قالجساعة
السدتقبل ،وتغخس فييع ّ
مرجر لمسعاييخ والكيع اّلتي تخبي
ًا
الشزج السيشي لؤلشفاؿ ،قاعتبارىا
السخجةية األولى اّلتي تديع في ّ
ّ
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السؤسدة
الشزج السيشي.كسا تمعب األسخة قاعتبارىا
أبشاءىا عمييا ،وىي
السؤسدة الفاعمة والسؤلخة في ّ
ّ
ّ
السحػرّية مغ خبلؿ تػجيياتيع أو نسط تخبيتيسا ألبشائيسا قسشاقذتيع في الق اخرات أو فخض الق اخرات عمى
األبشاء أو السدتػ التّعميسي لمػالجيغ ,ومقجار دخميسا  ،وقج اىتع قثيخ مغ الباحثيغ بيحه العػامل لجورىا
شا
الشزج السيشي ,فقج أشار ""superإلى أف مدتػ الػالجيغ السيشي ودخميسا يختبصاف ارتبا ً
في تذكيل ّ
قالشزج السيشي لؤلبشاء(ىادؼ.)2018 ،
وليقاً ّ
الخعاية الػالجية عمى ميػؿ الفخد السيشية وعمى
وفي دراسة أخخ حػؿ “ألخ أساليب ّ
أف األبشاء اّلحيغ يكػنػف غيخ مقبػليغ مغ األىل ومغ أسخىع
تػصمت نتائجيا ّ
االختيار السيشي" اّلتي ّ
ار في
يختاروف ميشاّ غيخ السيغ اّلتي رسسيا ليع األىل مدبًقا ،قاعتبار أنيع يخيجوف أف يكػنػا أحخًا
صفل والتّجخل والتقبل
الحب والتّخقيد عمى ال ّ
األـ ّ
الدائج و ّ
اختيار ميشة السدتقبل ،في حيغ أف اىتساـ ّ
قالشاس اآلخخيغ (السجالي .)2018,
العخضي يجعل الفخد يختار ميشة تتعمق ّ
صفل يتألخ بتػجييات والجيو لو نحػ اختيار السيشة السشاسبة لو مغ وجية نطخىع
أف ال ّ
و قسا ّ
الرغخ ،فالػالجيغ يذكبلف القجوة األولى اّلتي يقتجي بيا الصفل ،فيػ يقمج والجييغ ما يؤلخ قذكل
مشح ّ
السيشية  ،واتجاىاتو نحػ ميشة معيشة ،فاألىل الحيغ يصمقػف عمى قعس أشفاليع
كبيخ في اىتساماتو
ّ
صفل تتػلج لجيو
أشباء أو ميشجسيغ ،وقمسا ذىب أو عاد يشادونو بحلظ ،فقج يعسل عمى جعل ىحا ال ّ
الدشيغ ،إلى أف يثابخ ويجتيج لمػصػؿ
مدؤوؿ ميشية نحػ ىحه السيشة وتشزج الفكخة لجيو عمى مخ ّ
صفل الحي يخفس مسارسات أىمو
أف ال ّ
الرغخ ،وىشاؾ اتجاه آخخ يخ ّ
لمسيشة اّلتي ناداه بيا أىمو في ّ
رداً عمى مسارستيع
معو  ،فقج يتجو قاتجاه معاكذ لسا يخيجه األىل مشو وما يخ ّ
صصاف لو في السدتقبل ّ
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معو مغ وجية نطخه ،فيشا يكػف العامل األسخي واالجتساعي قج جعل االبغ تشزج لجيو ميػؿ ميشية ىػ
تػجيات األسخة وأمشياتيا لو (الحاج أحسج .)2017 ،
يخاىا ّ
جيجة وبعيجة عغ ّ
تعجه مغ بخامج
تعج السؤسدات اإلرشادية قسا ّ
أما العامل اآلخخ في دور الرشاد والعالم السيشي ّ :
ميشيا, ،كسا ليا دور معخفي ونفدي ميع
إرشادية ميشية قسثاقة فزاءات فعالة في إعجاد وتػجيو األفخاد ً
حيث تشقل الفخد مغ مخحمة التّفكيخ الخيالي واالنفعالي إلى التفكيخ الػاقعي والسػضػعي ,وتسج األفخاد
وترحح الفيع لجييع.-البيئة العامة :يقرج قالبيئة العامة قل ما يحيط قالفخد مغ جػانب
قالسعمػمات
ّ
إعبلمية  ،يتفاعل معيا الفخد قذكل مباشخ أو
ولقافية
اجتساعية
وشبيةية واقترادية وأيكػلػجية و
مادية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشزج السيشي وتذكيل السيػؿ
غيخ مباشخ عغ وعي أو عغ غيخ وعي .فالسحيط العاـ يداىع في ّ
واالتجاىات السيشية(بمعابج .)2016،
الديكػلػجية الشّفدية
ويسكغ القػؿّ :
إف العػامل الداّققة التي تبمػرت وتسثمت في العػامل ّ
األسخية وبيئة التّعمع اّلتي تذجع الفخد عمى مسارسة ميشة معيشة ،وترقل لجيو األسباب
واالجتساعية
ّ
قالشزج السيشي ،قج تتػافخ جسيعيا
والسبخرات اّلتي تجعمو يشتسي إلييا ويحاوؿ مسارستيا  ،واّلتي تعخؼ ّ
في فخد ما وتجعمو يتجو نحػ السيشة اّلتي أراد قكل روح شيبة ،وبشفدية مختفعة ،وقج يشجح ويحقق
أفزل الشتائج ويتحقق لج

الخضا السيشي ميسا قانت السيشة صةبة أو تحتاج إلى
الفخد نتيجة ذلظ ّ

فالشزج السيشي اّلحي يشتج عغ تمظ العػامل يكفل لمفخد في السدتقبل تبشي
الجيجيغ العقمي والجدجي ّ ،
تمظ السيشة دوف نجـ عمييا ،بل قالعكذ قج تججه يثابخ ويجتيج لكي يبجع فييا وتكػف لو قخة عيغ ومخفأ
لؤلفكار اّلتي تدبح في مخيمتو ،وتمظ التّػجيات التي يكػنيا عغ السيشة اّلتي اختارىا .
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-2.2.8الشغخيات السفدخة لمشزج السيشي:
الشزج السيشي ،وصاغػا لو
لقج اىتع العمساء مشح بجاية الخسديشات مغ القخف العذخيغ قسػضػع ّ
الشزج السيشي
ػجو
السيشي و ّ
تعجدت عمى إلخ ذلظ ّ
ّ
الشطخيات التي ّ
الشطخيات ما أد استثاره االىتساـ قالتّ ّ
ّ
ّ
الشطخيات ما يمي- :
لج الفخد ،ومغ تمظ ّ
 -1نغخية سؾبخ
الشسػ السعخفي والسيشي حيث يشطخ إليو عمى أنو
يعتبخ دونالج سػبخ مغ البارزيغ في مجاؿ ّ
الشزج لمفخد
عجة نذاشات مغ أجل التّخصيط واالكتذاؼ ،وذلظ في مخحمة ّ
عبارة عسمية تحتاج إلى ّ
الشسػ السعخفي لمفخد ،وىحه نذاشات ىي اّلتي تعكذ مج
التي تعادؿ السخحمة الثانػية مغ حيث مخاحل ّ
الشزج السيشي السختبط قسفيػـ ال ّحات لجييع ،إذ أف األشفاؿ والسخاىقيغ في مخحمة السخاىقة األولى
يصػروا مفيػـ ال ّحات الػاقعي ومفيػـ حػؿ العسل وشبيعتو ،وما تتصمب تمظ السيشة التي
يدتصيعػف أف ّ
الشزج السيشي (أبػ غالي .)2016،
يتكػف عشجىع نزج انفعالي اّلحي يديع في ّ
ّ
الشزج السيشي خبلؿ عجة مخاحل ىي:
الشطخية تسخ عسمية ّ
وحدب ىحه ّ
أ -مخحمة الشسػ :تبجأ تمظ السخحمة مغ الػالدة إلى سغ  14سشة ،حيث تترف ىحه السخحمة قأف مفيػـ
تكػف لمصفل خبخات اجتساعية
ال ّحات يشسػ مغ خبلؿ تأليخات األشخاص اآلخخيغ وال سيسا اّلحيغ ّ
وعبلقات معيع قاألسخة وأفخادىا ،والسجرسة ،وىشا يديصخ الحاجات والخياالت وتربح القج ارت ذات
أىسية قبيخة مع زيادة السذارقة االجتساعية واختيار الػاقع ،يعشي أف الفخد خبلؿ ىحه السخحمة يكػف
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الخفاؽ ،ومغ خبلليا يكػف القخار
خاضع لتأليخات تديع في صقل شخريتو وىي األسخة والسجرسة و ّ
الدغ .
السيشي مختبط حيشسا بيا ويؤلخ عمى األشفاؿ في ىحه ّ
ب -مخحمة االكتذاؼ :حيث تبجأ السخحمة مغ سشة  15سشة إلى  24سشة ،حيث تربح االختيارات
الديصخة لخزػع تػجيات اآلخخيغ نحػ االستقبللية
السيشية أكثخ
ً
تحجيجا لج الفخد حيث يخخج مغ دائخة ّ
في اتخاذ القخار قخرػص التّػجو السيشي ،حيث ىحا بجأ يبحث عشو أسذ الختيار ميشة مشاسبة لو
فتصػر مفيػـ معخفة
دوف مداعجة اآلخخيغ ،ويجب أف تكػف ق اخرات اختيار السيشة تاقعة مغ ذاتو،
ّ
الشزج في السجرسة واألسخة ،فيحاوؿ اكتذاؼ ما
ال ّحات لجيو ،وأنو يدتصيع أف يختار بشفدو ،مبجأ ذلظ ّ
يخيج دوف تصبيق لسا يسمى عميو.
ج -مخحمة التأسيذ وقج تبجأ تمظ السخحمة مغ  25سشة إلى  44سشة حيث مغ صفات تمظ السخحمة
التأمل لمحرػؿ عمى عسل يشاسبو ،حيث يكػف الفخد خبلليا
لج الفخد في أنو قجرة الفخد عمى التّفكيخ و ّ
األساسية اّلتي تعسل عمى تحديغ واقعو مغ خبلؿ السيشة اّلتي يعسل بيا،
مغ اكتذف خبخاتو وميارتو
ّ
الشفدي والقترادي واالجتساعي.
تؤدي إلى تحديغ وضعو ّ
مسا ّ
ّ
د -مخحمة االحتفاظ والتي تستج بيغ  ،64- 45وىشا يدعى الفخد عمى السحافطة عمى ما حّققو أو ما
اكتدبو مغ السيشة ،ويسيل نحػ عجـ تغييخ السيشة ألنو قج يكػف حّقق مكانة معيشة في العسل الحي
يعسل فيو (قالصاىخ.)52 ،2018 ،
-2نغخية ىؾالنج
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الشزج السيشي وذلظ مغ جانب االتجاه
الشطخيات اّلتي عالجت مػضػع ّ
الشطخية مغ ّ
تعتبخ ىحه ّ
خرية وألخىا في عسمية اتخاذ القخار السيشي ،حيث أف اتخاذ
الذ
الدسات ّ
خري اّلحي ّ
ّ
الذ ّ
يخقد عمى ّ
ّ
صفل السبكخة
خرية وخبخات ال ّ
القخار السيشي ناتجة عغ تفاعل العامل الػرالي مع العػامل الثّقافية ّ
الذ ّ
ويخ ىػالنج أف بمػرة السيػؿ السيشية واالتجاىات نحػ السيشة ىػ شخط أساسي مغ أجل الكياـ قاالختيار
الشطخية تفتخض أف لكل إنداف ميػؿ مخقدية ،إذ أف التّػافق بيغ ىحه السيػؿ والسيشة
السيشي ،حيث أ ّف ّ
ّ
يحجد مج
يقجـ الفخد عمى اختيارىسا قج ّ
التي ّ

االكتفاء ال ّحاتي لمفخد ،حيث أنو إذا ما قاـ الفخد قالعسل

الخضا ،ويكػف دافعو
في ميشة ما ال تتبلءـ مع ميػلو السخقدية ،فإنو سػؼ يذعخ قاإلحباط وعجـ ّ
نحػىا ٍ
متجف ،وال يشتسي إلييا وبالتالي يكػف قج حرل عمى نزج ميشي تجاىيا ،وىحا األمخ مخالف
قالخضا
تساما لسغ يختار السيشة عغ ميػؿ ويشتسي لسيشة تتساشى مع شسػحو اّلحي يذعخ ّ
ومعاكذ ً
واالرتياح وإنتاجو الحي قج يديج مغ رضاه عشيا (شمبي ) 2018،
تبيغ أّنيا تخ إلى أ ّف الفخد ال بج لو مغ ميػؿ واتجاىات إيجابية
مغ خبلؿ دراسة نطخية ىػالنج ّ
الذخز السيشة اّلتي تشاسب
الشػاحي الشفدية ضخورية لكي يختار ّ
نحػ السيشة اّلتي يخغب فييا وأ ّف ّ
عشرخ
ًا
وشسػحاتو ،وأ ّف السيشة التي يخغب فييا الفخد تكػف محيصة لو وبالتالي ال يكػف فاعبلً فييا أو
ألنيا ال تشاسب ىػاياتو أو تصمعاتو ،وخاصة
مشتجا فييا و ّإنسا يعسل بجوف نفذ وبجوف انتساء ليا؛ ّ
ً
يؤدوف العسل قالذكل
عشجما يجبخ أحجىع أبشاءه عمى مسارسة ميشة ال يخغب فييا ،فإّنيع يحبصػنيع وال ّ
السصمػب.
-3نغخية جيشدنبخغ:
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الشزج السيشي يسخ خبلؿ
الشزج
السيشي حيث وصف أف ّ
تحجلػا حػؿ ّ
يعج جيشدنبخغ مغ األوائل الحيغ ّ
ّ
ّ
ّ
لبلث مخاحل وىي:
 -1الفتخة الحالسة :وىي فتخة الصفػلة حتى  11سشة ،حيث تترف ىحه السخحمة بشقز الػاقةية في
فإف األلعاب الّتي يسارسيا الفخد تكػف ذات تػجو ميشي معيشة،
التّفريبلت مع قخب نياية السخحمةّ ،
ويسارس في اّلمةبة الػضيفة اّلتي يخيج أف يكػف مسارس ليا في السدتقبل
يبية :تمظ اّلتي تختز قالسخاىقة السبكخة مغ  17 -11سشة ،حيث ىشا يمجأ الفخد إلى
 -2الفتخة التّجخ ّ
لتصػر حاجات ومتصمبات السيشة والعسل اّلحي سيسارسو في السدتقبل وفي ىحه السخحمة
التّسيد قاإلدراؾ ّ
تشسػ لج الفخد االىتسامات والقجرات ،مكافئة لمعسل ،الكيع وغيخىا.
 -3الفتخة العقبلنية واّلتي معتقج بيا التي تستج بيغ  23-17سشة وىشا يتّزح لج

الفخد القجرات

السيشية وذلظ لمػصػؿ إلى تذكيل األنساط السيشية.
قادر عمى تقييع سمػقياتو
واإلمكانيات اّلتي تجعمو ًا
ّ
مػجو
مغ خبلؿ ىحه ّ
الشطخية يسكغ القػؿ :إ ّف الفخد مغ حيث نزج السيشي يكػف في بجاية حياتو ّ
مػجو مغ اآلخخيغ ،أما السخحمة الثّانية يكػف
حيشسا يخ لو اآلخخوف أف تقػـ قو ،وسمػقو يكػف ّ
فإف الفخد فييا
اإلنداف في ىحه السخحمة يتييأ لمسخحمة الثالثة والتّخّمز مغ السخحمة األولى ،أما الثالثة ّ
قادر عمى اختيار ميشتو ،ويكػف قج أصبح لجيو نزجاً ميشياً (الحاج أحسج.)2017 ،
يربح اً
 -4نغخية آرون
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الشفدية اّلتي تتألخ لج
جاءت نطخية آروف لتشاقر االختيار السيشي مغ خبلؿ استخجاـ ال ّ
صاقة ّ

الفخد

يؤلخوف في خيارات األوالد لسيشيع ،وىي اكتداب معخفي تكتدبو األشفاؿ مغ الػالجيغ
مغ األىل اّلحيغ ّ
صفل يخزع لتأليخ نفدي تاقع مغ االتجاىات والسيػؿ السيشية
مغ خبلؿ خبخات وتجارب األىل ،فال ّ
السبكخة إلى السخاحل األخخ لترقل ميػلو
التي يكتدبيا األىل لو ،ومشيا يحسل تمظ الخبخات ال ّ
صفػلية ّ
الشطخية لبللة
واتجاىاتو اّلتي تثيخ إلى حج ما ميػؿ واتجاىات أىمو
حجدت ّ
السيشية وعمى ىحا األساس ّ
ّ
أسذ تسثمت في اآلتية:
السبكخة.
 -1تأليخ االختيار السيشي قخبخات ال ّ
صفػلة ّ
 -2يدعى األفخاد إلى إشباع حاجاتيع مغ خبلؿ السيغ.
 -3التّكػيغ الجيشي لمفخد يؤلّخ عمى اختياره السيشي وعمى مختبة الحاجة عشجه أو عمى تػجيو الكيسي
اّلحي يتبشاه لشفدو (قالصاىخ )2018،
تاقعا مغ تجارب حياتو
مغ خبلؿ ىحه ّ
الشطخية ّ
تبيغ أّنيا اعتسجت عمى اختيار السيغ لمفخد يكػف ً
األولية اّلتي عاشيا مع أىمو ومغ تػجييات األسخة التي تدعى قاستسخار إلى إمبلء األفكار والكيع
ّ
السيشية ألبشائيا.
ّ
-2.3الجراسات الدابقة
الجافةية لئلنجاز ،والتي ناقذت مػضػع الّشزج
ىشاؾ العجيج مغ الجراسات التي ناقذت مػضػع ّ

صبلب ،وفيسا يمي أبخزىا:
السيشي لج ال ّ

 -2.3.1الجراسات التي ناقذت مؾضؾع الجافعية لإلنجاز:
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 -1دراسة (أبؾ جخاد)2020 ،
ىجفت الجراسة الحالية إلى معخفة ما إذا قانت تػجج عبلقة ذات داللة ِإحرائية بيغ دافةية
اإلنجاز ودرجة قل مغ االنتساء الػضيفي مغ ناحية ،والخضا الػضيفي مغ ناحية أخخ لج

السخشجيغ

التخبػييغ قسحافطات قصاع غدة ،قسا وىجفت إلى معخفة فيسا إذا قانت تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية
بيغ (مختفعي-مشخفزي) االنتساء الػضيفي وبيغ (مختفعي-مشخفزي) الخضا الػضيفي في دافع اإلنجاز
الجراسة ،وىجفت أيزا إلى
لج أفخاد عيشة الجراسة تبعاً لبعس الستغيخات التّرشيفية السدتخجمة في ىحه ّ
الخضا الػضيفي عمى دافع اإلنجاز لج
التحقق فيسا إذا قاف ىشاؾ تأليخ لمتفاعل بيغ االنتساء و ّ

أفخاد

الجراسة الحالية مغ ( )302مغ السخشجيغ والسخشجات التخبػييغ اّلحيغ
الجراسة ،وقج ّ
تكػنت عيشة ّ
عيشة ّ
يعسمػف في السجارس الحكػمية ووقالة الغػث خبلؿ العاـ الجراسي ( ،)2019 –2018ولتحقيق أىجاؼ
قالجراسة
الجراسة استخجـ الباحث السشيج الػصفي التّحميمي .وقج استخجـ الباحث لجسع البيانات الستعمقة ّ
الخضا
األدوات الثبللة التالية :مكياس االنتساء الػضيفي وىػ مغ إعجاد (عػاد ،)2012 ،ومكياس ّ
الػضيفي مغ إعجاد (مقبػؿ )2003 ،ومكياس دافةية اإلنجاز مغ إعجاد (أبػ نالية والشابمدي،)1998 ،
تػصمت الجراسة
ولتحميل البيانات ومعالجتيا إحرائياً تع استخجاـ بخنامج الخزـ اإلحرائي)ّ . (SPSS
إلى أىع الشتائج التالية:
 ارتفاع في درجات قبل مغ :االنتساء الػضيفي حيث بمغ مدتػاه مغ وجية نطخ السخشجيغ التخبػييغالخضا الػضيفي ( ،)%73.5بيشسا بمغ درجة دافةية اإلنجاز
( ،)%81.3في حيغ بمغ درجة ّ
(.(%67.6
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 وجػد عبلقة مػجبة دالة إحرائياً عشج درجة الجاللة ) (0.01بيغ مكياس االنتساء الػضيفي قجسيعالخضا الػضيفي قجسيع أقعاده ودرجتو الكمية.
أقعاده ودرجتو الكمية ومكياس ّ
 جػد عبلقة مػجبة دالة إحرائيا عشج الجاللة ( )0.01بيغ مكياس االنتساء الػضيفي قجسيع أقعادهودرجتو الكمية ومكياس دافةية اإلنجاز قجسيع أقعاده الكمية.
 وجػد فخوؽ ذات داللة ِإحرائية عشج مدتػ الجاللة ( )0.01في درجة االنتساء الػضيفي تعدالدكغ ،جية العسل) وعجـ وجػد فخوؽ
لستغيخات ّ
الجراسة (سشػات الخبخة ،الحالة االجتساعية ،مكاف ّ
الجخل الذيخي) لج أفخاد العيشة.
تعد لستغيخات (الجشذ و ّ
 وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ الجاللة ( )0.01في درجة الخضا الػضيفي تعدالجراسة (الجخل الذيخي ،مكاف الدكغ ،جية العسل) وعجـ وجػد فخوؽ تعد لستغيخ (الجشذ
لستغيخات ّ
وسشػات الخبخة ،والحالة االجتساعية) لج أفخاد العيشة.
 عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ الجاللة ( )a≤ 05في درجة دافةية اإلنجاز تعدلستغيخات (الجشذ ،سشػات الخبخة ،الحالة االجتساعية ،الجخل الذيخي ،مكاف الدكغ ،جية العسل).
 وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجة (مختفعي – مشخفزي) االنتساء الػضيفي فيدافةية اإلنجاز لج أفخاد العيشة.
الخضا الػضيفي في
 وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجة (مختفعي – مشخفزي) ّدافةية اإلنجاز لج أفخاد العيشة.
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 عجـ تأليخ داؿ إحرائياً لمتفاعل بيغ االنتساء والخضا الػضيفي عمى جسيع أقعاد دافةية اإلنجازوالجرجة الكمية لجافةية اإلنجاز لج أفخاد العيشة.
-2دراسة (الجشجي وتالحسة)2019 ،
الجراسة التّعخؼ إلى العبلقة بيغ قل مغ درجات مكياس مفيػـ ال ّحات ودافةية اإلنجاز
ىجفت ّ
لج

قل مغ مفيػـ ال ّحات
عساؿ ّ
الشطافة في محافطة الخميل مع التّعخؼ إلى الفخوؽ في مدتػ ّ

الجراسة ،والتعخؼ إلى الفخوؽ في متػسصات درجات مكياس قل مغ مفيػـ
ودافةية اإلنجاز لج عيشة ّ
وتكػنت عيشة
الذيخي،
الجخل ّ
ّ
الحات ودافةية اإلنجاز لجييع تعد لستغيخي مكاف الدكغ ومتػسط ّ
الجراسة مغ ( )100عامل مغ عساؿ الشّطافة في محافطة الخميل ،واستخجـ الباحثاف السشيج الػصفي
ّ
الجراسة ،إذ قابل الباحثاف أفخاد العيشة وشخحا ليع فقخات االستبانة
االرتباشي نط اًخ لسبلءمتو ألغخاض ّ
الزةيف لج العساؿ ،وأضيخت نتائج الجراسة وجػد مدتػ مشخفس
فقخة فقخة ،نط اًخ لمسدتػ التّعميسي ّ
الجراسة
الجراسة ،قسا أضيخت نتائج ّ
في درجات مكياس قل مغ مفيػـ ال ّحات ودافةية اإلنجاز لج عيشة ّ
عجـ وجػد فخوؽ في قل مغ مدتػ مفيػـ ال ّحات ودافةية اإلنجاز تعد لستغيخ مكاف الدكغ ،بيشسا
الجخل الذيخي لج عيشة
أضيخت نتائج الجراسة وجػد فخوؽ في مدتػ دافةية اإلنجاز تعد لستػسط ّ
الجخل السختفع.
الجراسة ولرالح ّ
ّ
-3دراسة (مؾلؾد ،وعبج القادر وجسال)2018 ،
ىجفت ىحه الّجراسة إلى محاولة التّعخؼ عمى مدتػ دافةية اإلنجاز ال ّخياضي ومدتػ
صسػح لج
ال ّ

العبي كخة القجـ ،ومعخفة العبلقة بيشيسا ،تك ّػنت عيشة الّجراسة مغ  500العب قخة قجـ

فئة األقل مغ  17سشة في البصػلة التاقعة لخاقصة إلى الجيػية ورقمة والتاقعيغ مشصقتي تقخت وورقمة،
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عج صػرتو العخ ّبية
وقج اعتسجت الّجراسة عمى مكياس دافةية اإلنجاز ال ّخياضي ( (Willis 1982اّلحي أ ّ
دمحم حدغ عاوي ( )1998ولجا مكياس مدتػ الصسػح الحي قاـ قإعجاده قل مغ (معػض وعبج
الشتائج أ ّف
العطيع )2005 ،وبعج السعالجة اإلحرائية عغ شخيق الحدمة اإلحرائية)  ) SPSSدّلت ّ
مدتػ دافةية اإلنجاز الخياضي مختفعة لج

صسػح ،قسا
العبي كخة القجـ وقحلظ قا ّلشدبة لسدتػ ال ّ

بيشت نتائج الّجراسة أيزاً أنو تػجج عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ دافةية اإلنجاز ال ّخياضي ومدتػ
صسػح لج اّلبلعبيغ.
ال ّ
-4دراسة (بالظاىخ)2018 ،
الشزج السيشي قاّلجافةية لئلنجاز
ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ شبيعة العبلقة اّلتي تخبط بيا ّ
الشحػ اآلتي :ىل تػجج عبلقة دالة إحرائية
لج السعمسيغ ،حيث تست صياغة اإلشكالية العامة عمى ّ
الجافةية لئلنجاز لج
الشزج السي
بيغ ّ
شي و ّ
ّ

السعمسيغ؟ "وقج شسمت عيشة الجراسة  100أست ٍاذ وأستاذة،

وتع تصبيؽ مكياسيغ( :الشزج السيشي لػصل هللا بغ حسجاف ،ودافةية اإلنجاز لعبج المصيف دمحم خميفة
الجاخمي قحداب معامل الثبات قصخيقتي (ألفا قخونباخ
( )2006حيث تػ ّع التّأكج مغ مجؽ االتداؽ ّ
الشرفية) ،حيث تػست معالجة البيانات قاستخجاػع البخنامج اإلحرائي  SPSSوبعج تصبيق
والتجدئة ّ
إحرائيا بيغ
األدوات السدتخجمة واستخبلص الشتائج تػصمت إلى ما يمي :وجػد عبلقة ذات دالة
ً
الشزج السيشي والجافةية لئلنجاز لج
ّ

الشزج السيشي لج
السعمسيغ .وجػد فخوؽ دالة
إحرائيا في ّ
ً

الجافةية لئلنجاز لج
السعمسيغ تعد لستغيخ الجشذ .وجػد فخوؽ دالة إحرائياً في ّ
لستغيخ الجشذ.
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السعمسيغ تعد

-5دراسة (الدفاسفة والزالعيؽ)2018 ،
ىجفت الجراسة الحالية إلى استقراء العبلقة بيغ مدتػ استخجاـ شمبة الرف العاشخ
األساسي لسػاقع التػاصل االجتساعي ،وبيغ نزجيع السيشي ،في مشصقة عساف الثانية في السسمكة
الجراسة الحالية في معخفة الػاقع الحكيقي لسدتػ استخجاـ مػاقع
األردنية الياشسية ،وتكسغ أىسية ّ
الشزج
الجراسة تع تصبيق مكياس التّػاصل االجتساعي ومكياس ّ
التػاصل االجتساعي ،ولتحقيق أىجاؼ ّ
السيشي عمى عيشة مكػنة مغ ( )100شالب وشالبة مغ شمبة الرف العاشخ األساسي ،وىع الحيغ
ّس جمػا أعمى الجرجات عمى مكياس استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي .أشارت الشتائج إلى أف مدتػ
استخجاـ شمبة الرف العاشخ األساسي لسػاقع التػاصل االجتساعي جاء بجرجة عالية ،وأف نزجيع
السيشي جاء بجرجة متجنية ،قسا أشارت الشتائج إلى وجػدً بيغ مدتػ التػاصل االجتساعي ومدتػ
الرف العاشخ
مسا يذيخ إلى أف استخجاـ شمبة عبلقة ارتباط مػجبة دالة
الشزج
ّ
ً
إحرائيا ّ
السيشي ّ
ّ
الشزج السيشي لجييع.
لسػاقع التّػاصل االجتساعي ،يديع بجرجة قميمة في بمػرة وتحديغ مدتػ ّ

-6دراسة مؾكاىاتة ( ( Mukaihata ,2018
الشزج الػضيفي
الجافع و ّ
ىجفت ىحه الجراسة إلى تػضيح العبلقة بيغ األمغ الػضيفي قاعتباره ّ
الجراسة مغ خبلؿ استبياف مجيػؿ ،تع
بيغ شبلب التّسخيس الياقانييغ ،السخضى والصخؽ :أجخيت ىحه ّ
الشزج الػضيفي ،واألمغ
تع جسع بيانات عغ ّ
إجخاؤه ً
ذاتيا ،عمى ( )237شالب تسخيس ياقانيّ .
الذخرية متبػعة بتحميل البيانات قاستخجاـ االنحجار الستعجد .الشتائج:
الػضيفي قجافع ،والخرائز ّ
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قالشزج
كاف األمغ الػضيفي قحافد (وضيفة التسخيس ال تتألخ قالسشاخ االقترادي) مختب ً
صا قذكل قبيخ ّ
الجافع وراء األمغ الػضيفي يؤلخ
الػضيفي ) (β = −0.29؛  ،P <0.001).أضيخت ىحه الجراسة أف ّ
مبكخة ،يجب عمى معمسي التسخيس األساسييغ تحجيج
سمبا عمى الشزج الػضيفي .ومغ لع في مخحمة ّ
ً
الشزج الػضيفي السشخفس مغ خبلؿ تقييع ما إذا قانػا مجفػعيغ قاألماف
التسخيس ذوي ّ
شبلب ّ
الػضيفي ،وإذا قاف األمخ قحلظ ،تقجيع الجعع قكفاءة لتحديغ نزجيع الػضيفي.
-7دراسة (الحاج أحسج)2017 ،
اسية
الجافةية نحػ بشاء وتحقيق السذاريع ّ
ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ العبلقة بيغ ّ
الجر ّ
قالشزج السيشي لج تبلميح سشة أولى لانػي .ولمكذف عغ ىحه العبلقة اعتسجنا عمى
السيشية وعبلقتيا ّ
و ّ
الجراسة عمى عيشة
السشيج الػصفي القائع عمى األسمػب االرتباشي واألسمػب السقارف ،حيث تع إجخاء ّ
وتمسيحة تع اختيارىع قأسمػب العيشة العذػائية البديصة ،وباستخجاـ أدوات جسع
مقجرة ب(ػ )521تمسي ًحا
ً
الشزج السيشي لمجقتػرة
الجافةية السبشي عمى أساس السذخوع ومكياس ّ
البيانات الستسثمة في مكياس ّ
"تخوزلت عسخوني حػرية" ،واستخجاـ األساليب اإلحرائية التالية :معامل ارتباط بيخسػف واختبار "ت"
لجاللة الفخوؽ بيغ الستػسصات.
تع التّػصل إلى الشتائج اآلتية:
ّ
الشزج السيشي لج
الجراسية والسيشية و ّ
الجافةية نحػ بشاء وتحقيق السذاريع ّ
تػجج عبلقة مػجبة بيغ ّّ
تبلميح سشة أولى لانػي.
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اسية والسيشية
الجافةية نحػ بشاء وتحقيق السذاريع ّ
 تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في درجات ّالجر ّ
تعد لستغيخ الجشذ لرالح اإلناث.
الشزج السيشي تعد لستغيخ الجشذ(ذقػر/إناث).
 ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في درجات ّيشية
الجافةية نحػ بشاء وتحقيق السذاريع ّ
ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في درجات ّالجراسية والس ّ
الجراسي) عمسي /أدبي.
تعد لستغيخ
التخرز ّ
ّ
الجراسي لرالح
 تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في درجات ّالشزج السيشي تعد لستغيخ التّخرز ّ
مذتخؾ عمػـ وتكشػلػجيا.
-8دراسة (األحسج)2017 ،
تيجؼ ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى شبيعة العبلقة االرتباشية بيغ دافةية اإلنجاز والتفكيخ
الدشة
الخخافي قاإلضافة إلى تعخؼ الفخوؽ في قل مغ دافةية اإلنجاز والتفكيخ الخخافي وفًقا لستغيخي ّ
اسية والجشذ ،ولتحقيق ىحه األىجاؼ تع استخجاـ مكياس دافةية اإلنجاز والتّفكيخ الخخافي وقج بمغت
ّ
الجر ّ
الجراسيتيغ األولى والخاقعة ،وقج تػصمت الجراسة
الدشتيغ ّ
عيشة الجراسة (ً )137
شالبا وشالب ًة مغ شمبة ّ
إلى مدتػ دافةية اإلنجاز لج
والتّفكيخ الخخافي لج

أفخاد العيشة متػسط ،وجػد عبلقة ارتباشية دالة بيغ دافةية اإلنجاز

أفخاد عيشة الجراسة ،وعجـ وجػد فخوؽ دالة عمى مكياس دافةية اإلنجاز تعد

اسية والجشذ.
لستغيخ الدشة ّ
الجر ّ
-9دراسة (العسخي)2017 ،
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الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػ التكيف األكاديسي لعيشة الجارسة ،والتعخؼ إلى
ىجفت ّ
مدتػ دافةية اإلنجاز لعيشة الجارسة ،والكذف عغ وجػد عبلقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ
الجراسة مغ جسيع شالبات
مدتػ
تكػف مجتسع ّ
التكيف األكاديسي ودافةية اإلنجاز لعيشة ّ
ّ
الجراسة ،وقج ّ
الدعػدية ،واشتسمت عيشة الجراسة عمى ()317
السخحمة الثانػية قسجيشة الخياض في السسمكة العخبية ّ
كيف
شالبة ،واستخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي قسشيج ّ
لمجراسة ،واستعانت قسكياس التّ ّ
لمجراسة ،واستخجمت التكخار والشدب السئػية ،والستػسصات
األكاديسي ،ومكياس دافةية اإلنجاز قأدوات ّ
الحدابية ،ومعامل ارتباط بيخسػف ،ومعامل لبات (ألفا كخونباخ) ،وتحميل التّبايغ األحادي ،واختبار
شيفيو ،ومعادلة السج

قأساليب إحرائية ،وقج تػصمت الباحثة لمعجيج مغ الشتائج أىسيا :إف مدتػ

التكيف األكاديسي لعيشة الجراسة جاء بجرجة قبيخة ،مدتػ دافةية اإلنجاز لعيشة الجراسة جاء بجرجة
كبيخة ،ووجػد عبلقة ارتباشية إيجابية ذات داللة إحرائية بيغ مدتػ التكيف األكاديسي ودافةية
اإلنجاز لعيشة الجراسة ،وقج أوصت الجراسة قإشخاؾ الصمبة في وضع البخامج السداعجة لمشيػض
التمسيح.
عميسية ،وتػضيح دور دافةية اإلنجاز في حياة ّ
قالعسمية التّ ّ
-10دراسة (جؾاد)2017 ،
استيجفت الجراسة التعخؼ إلى دافع اإلنجاز االكاديسي لج

شالبات السخحمة اإلعجادية وداللة

وتكػنت
الفخوؽ اإلحرائية في مدتػ دافع اإلنجاز األكاديسي تبعا لستغيخ التّخرز (عمسي– أدبي)
ّ
عيشة البحث مغ ( ) 50شالبة 25 ،عمسي ومثميا لؤلدبي ،استخجمت الباحثة مكياس دافع اإلنجاز
األكاديسي السعج مغ قبل (الغامجي ،)2009 ،تع تصبيقو عمى عيشة البحث األساسية أضيخت نتائج
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البحث قعج معالجة البيانات إحرائيا وباستعساؿ الػسط الحدابي والفخضي ،أف شالبات السخحمة
جيج ،وقاف لرالح الفخع العمسي .
اإلعجادية يتستعغ بجافع إنجاز أكاديسي ّ
-11دراسة (الجشجي والعسخي)2017 ،
فدية التي يتعخض ليا معمسػ
الجراسة إلى التّعخؼ عمى مدتػ
الزغػط ّ
ىجفت ىحه ّ
ّ
الش ّ
فدية التي
ومعمسات السجارس
الزغػط ّ
الحكػمية في محافطة الخميل ،واستقراء العبلقة بيغ ّ
الش ّ
ّ
الشفدية وفقاً لبعس
افةية لئلنجاز ،وقحلظ التّعخؼ عمى الفخوؽ في مدتػ الزغػط ّ
يتعخضػف ليا و ّ
الج ّ
ّ
الجشذ ،والسؤىل العمسي ،والسجيخّية،
الستغيخات السدتقمة قالفئة العسخية ،السخحمة التّ ّ
ّ
عميسية ،و ّ
عيشة عذػائية قديصة
خرز ،وقج اعتسج الباحثاف السشيج االرتباشي ،و ُ
شِّبقت أدوات الجراسة عمى ّ
والتّ ّ
فدية (كػىيغ ورفاقو) قعج تقشيشو عمى
قػاميا ) (199معمساً ومعّمسة ،و ُ
زغػط ّ
شِّبق عمييع مكياس ال ّ
الش ّ
عكدية
الشتائج عغ وجػد عبلقة
البيئة الفمدصيشية ،وقحلظ مكياس (قػراري) لجافةية اإلنجاز ،وأسفخت ّ
ّ
فدية
افةية لئلنجاز ،قسا أسفخت عغ وجػد فخوؽ في مدتػ
الزغػط ّ
الزغػط ّ
فدية و ّ
ّ
بيغ ّ
الش ّ
الج ّ
الش ّ
فدية تعد لمفئة العسخية لرالح الفئة
الزغػط ّ
تعد لمجشذ لرالح السعّمسات ،وعغ فخوؽ في ّ
الش ّ
الجنيا وعغ فخوؽ
عميسية تعد لسعمسي السخحمة
األساسية ّ
ّ
األكبخ عس اًخ ،وعغ فخوؽ تعد لمسخحمة التّ ّ
فدية
الجراسة فخوقاً في مدتػ
الزغػط ّ
تعد لمسجيخية تعد لرالح مجيخية يصا ،فيسا لع تطيخ ّ
ّ
الش ّ
الجراسة لسجسػعة مغ التّػصيات السشبثقة مغ
تعد
لكل مغ السؤىل العمسي والتّخرز ،وقج خمرت ّ
ّ
نتائجيا .
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-12دراسػة (اليؾسف )2016،
ىجفت الجراسة الحالية إلى تحجيج مدتػ الجافةية لئلنجاز لج

الجراسات العميا في
شمبة ّ

الجامعة األردنية في ضػء قعز الستغيخات ىي الجشذ و نػع البخنامج األكاديسي ونػع التّخرز
األكاديسي ومدتػ التّحريل األكاديسي ،وألغخاض ىحه الجراسة تع اختيار عيشة تكػنت مغ()733
الجراسات العميا في الجامعة األردنية
شالباً وشالبة ،مشيع ( ) 321شالباً و( )412شالبة مغ شمبة ّ
صخيقة العذػائية
السدجميغ لمعاـ الجراسي  2016/2015في بخنامج الساجدتيخ والجقتػراة تع اختيارىع قال ّ
ّ
الجافةية لئلنجاز مغ إعجاد الباحث حيث تع التّحقق مغ داالت صجقو
ال ّ
صبكية ،وقج تع استخجاـ مكياس ّ
ولباتو.
الجراسات العميا في الجامعات األردنية يستمكػف مدتػ
أضيخت نتائج الجراسة أف شمبة ّ
الشتائج إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػ
الجافةية لئلنجاز ،قسا وأشارت ّ
مختفع مغ ّ
الجافةية لئلنجاز لجييع تعد لستغيخ الجشذ وقانت لرالح اإلناث ،ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية
ّ
الجافةية لئلنجاز لج أفخاد العيشة تعد لستغيخ مدتػ التحريل األكاديسي لرالح شمبة
في مدتػ ّ
الجافةية لئلنجاز لج
التّحريل السختفع ،وال فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػ ّ

أفخاد العيشة تعد

لستغيخ نػع البخنامج األكاديسي ولرالح شمبة الجقتػراة ػ في حيغ أشارت نتائج الجراسة إلى عجـ وجػد
الجافةية لئلنجاز لج
فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػ ّ

أفخاد عيشة

التخريل األكاديسي .وفي نياية الجراسة تع اإلشارة إلى عجد مغ التػصيات.
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الجراسة تعد لستغيخ

-13دراسة (الديتاوي)2016 ،
الجافةية لئلنجاز
ھجفت ھحه الجراسة إلى التعخؼ إلى أنساط التشذئة األسخية السجرقة وألخىا في ّ
والتّحريل األكاديسي لج

شمبة السخحمة الثانػية في محافطة إربج ،اشتسمت الجراسة عمى ( )70شالباً

صا التشذئة األسخية الدائج
األسخية لتحجيج نس ً
وشالبة تع اختيارىع عذػ ّ
ائيا ،وتع استخجاـ استبانة لمتّشذئة ّ
الخاشجيغ ،أضيخت الشتائج
كسا يجرقو أفخاد العيشة ،واختبار مكياس ھيخماند لجافةية اإلنجاز لؤلشفاؿ و ّ
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في دافةية اإلنجاز تعد إلى متغيخ نسط التشذئة األسخية أو
الجراسي تعد
الجشذ أو التفاعل بيشھسا ،وقحلظ عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في التّحريل ّ
إلى متغيخ نسط التّشذئة األسخية أو التفاعل بيغ نسط التّشذئة والجشذ وذلظ لكافة أنساط التّشذئة األسخيّة
الشتائج وجػد فخوؽ
قل عمى حجه ،في حيغ ّبيشت ّ
الستبعة مغ قبل األب واألـ معاً أو األب أو األـ ّ
الجراسي تعد إلى متغيخ الجشذ لجسيع أنساط التّشذئة األسخّية
ذات داللة إحرائية في التّحريل ّ
الستبعة في األسخة.
-14دراسة (الشسمة)2016 ،
قالجافةية لئلنجاز لج شبلب
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ الكفاءة االجتساعية وعبلقتيا ّ
الخياض ،واستخجـ الباحث السشيج الػصفي
السخحمة الثانػية الستفػقيغ ىجفت ىحه الّجراسة مشصقة ّ
الرف الثاني
وتكػنت عيشة ّ
االرتباشي لسشاسبتو لصبيعة ىحه ّ
الجراسةّ ،
الجراسة مغ ( (248مغ شبلب ّ
الجراسة قالصخيقة الصبكية السشتطسة ،واستخجـ الباحث االستبانة قأداة لجسع
الثّانػي ،وتع اختيار عيشة ّ
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تكػنت مغ مكياسيغ؛ األوؿ يتعمق قكياس الكفاءة االجتساعية ،والثّاني يتعمق قكياس
البيانات قحيث ّ
وتع التّحقق مغ صجقيسا ولباتيسا .قسا استخجـ الباحث بخنامج التّحميل اإلحرائي
ّ
الجافةية لئلنجازّ ،
) (SPSSالستخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السةيارّية ،ومعامل قخونباخ ألفا ،وتحميل
أف جسيع محاور السكياس األوؿ (الكفاءة االجتساعية) جاءت بجرجة
االنحجار .وأضيخت نتائج الجراسة ّ
(الجافةية لئلنجاز) بجرجة مختفعة ،قسا دّلت
مختفعة ،وجاءت الشتائج الستعمقة قسحاور السكياس الثاني ّ
الشتائج عمى وجػد عبلقة ارتباط مػجبة ذات داللة إحرائية في تقجيخات أفخاد العيشة عمى محاور
األكاديسية في التشبؤ بجافةية اإلنجاز لج
خرية و
مختفعة أيزاً لسحػري السيارات ّ
الذ ّ
ّ

الكفاءة

صبلب الستفػقيغ.
االجتساعية ودافةية اإلنجاز وأف ىشاؾ إسياـ ال ّ
-2.3.2الجراسات التي ناقذت مؾضؾع الشزج السيشي:
-1دراسة أبجيؽ وآخخون ()Abidin,& at all, 2021
الشزج الػضيفي لج
ىجفت الجراسة لمبحث في ّ

صبلب
صبلب الكتذاؼ معخفة ميشيع السدتقبمية لم ّ
ال ّ

السػىػبيغ وغيخ السػىػبيغ ،يسكشيع التقجـ مغ الصبلب العادييغ في تغصية وضائفيع السدتقبمية .ىي
صبلب السػىػبيغ وغيخ السػىػبيغ في ماليديا .مدتػ الشزج
الشزج الػضيفي بيغ ال ّ
دراسة تخقد عمى ّ
الشزج الػضيفي ) (CMIمشقحة عاـ ،1995
الػضيفي تع قياسو مغ قبل الباحث قاستخجاـ قائسة جخد ّ
شسل ىحا البحث  2500مدتجيب مغ ماليديا ،مع التخقيد عمى شبلب السجارس الجاخمية ،يدتخجـ
التحميل اإلحرائي الػصفي لتقجيع البيانات الجيسػغخافية الستزسشة الجشذ ومدتػ التعميع ودخل
األسخة لمسدتجيبيغ ،الشتيجة الخئيدة ليحا البحث تذيخ إلى االختبلؼ في الشزج السيشي بيغ السبحػليغ
صبلب الشطامييغ والجشذ ،وال تختمف قالشدبة لمسدتػ التعميسي.
(السػىػبيغ وغيخ السػىػبيغ) وال ّ
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-2دراسة (عظية)2020 ،
الشزج الػضيفي لج مجيخات السجارس األساسية الخاصة
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى مدتػ ّ
الجراسة استخجمت الباحثة
في محافطة العاصسة عساف وعبلقتيا قااللتداـ التشطيسي ،ولتحقيق ىجؼ ّ
الشزج الػضيفي ،وأداة االلتداـ التشطيسي ،وتع
وتع تصػيخ أداتيغ ىسا أداة ّ
السشيج الػصفي االرتباشيّ ،
التّحقق مغ صجقيسا ولباتيسا ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )241معمسة مغ السجارس األساسية الخاصة
الشزج الػضيفي لج
في محافطة العاصسة عساف .وقج أشارت نتائج الجراسة إلى أف مدتػ ّ

مجيخات

السجارس األساسية الخاصة في محافطة العاصسة عساف جاء بجرجة مختفعة إذ بمغ الستػسط الحدابي
مجيخات السجارس األساسية الخاصة في محافطة

( )4.05وأف درجة االلتداـ متػسط التّشطيسي لج

العاصسة عساف جاء مختفع قستػسط حدابي ( )4.15كسا وأضيخت الشتائج وجػد عبلقة ارتباشية
إحرائيا بيغ مدتػ الشزج الػضيفي لج مجيخات السجارس األساسية الخاصة في محافطة
مػجبة دالة
ً
العاصسة عساف ودرجة االلتداـ التّشطيسي لجييع إذ بمغ ( ،)0.646وأضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ
الشزج الػضيفي تعد لستغيخ
الجراسة لسدتػ ّ
ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجاقة أفخاد عيشة ّ
خرز .ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية تعد لستغيخ السؤىل العمسي لرالح "البكالػريػس" فسا
التّ ّ
دوف ،مع وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية تعد لستغيخ الخجمة الػضيفية ولرالح مغ قانت خبختو
"أقل مغ  5سشػات" ،قسا وأضيخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية لجرجة االلتداـ االستسخاري
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التخرزً ولرالح "العمسي" ،ووجػد فخوؽ دالة إحرائي لستغيخ السؤىل العمسي لرالح
تعد لستغيخ
ّ
"البكالػريػس فسا دوف

-3.دراسة أنجؾم ((Anjum , 2020
تيجؼ ىحه الجراسة إلى تقييع تأليخ بخامج التجريب الجاخمي عمى التصػر السيشي والذخري
الجراسة مغ ( )800شالب جامعي خخيج في
وميارات شبلب األعساؿ في قاكدتافّ .
تكػنت بيانات ّ
مشطسا ()35
استبيانا
بخامج درجات مجتيا  4سشػات مغ  15جامعة قاكدتانية .استخجمت الجراسة
ً
ً
سؤ ًاال مغمًقا تع تقييسيا قاستخجاـ مكياس ليكخت السكػف مغ  5نقاط ويتألف مغ ستة أجداء :الجدء
األوؿ :السعمػمات الجيسػغخافية ،والجدء الثاني :أسباب السذارقة في التجريب ،والجدء الثالث إلى
الجراسة التّحميل
الدادس :تقييع السعمػمات الستعمقة بػالشسػ والسيارات السيشية و ّ
الذخرية .استخجمت ّ
الػصفي لتقييع السعمػمات الجيسػغخافية واالتجاىات السخقدية لبلستجاقات .عبلوة عمى ذلظ ،يتع
صبيعي لبيانات الجراسة ومػلػقية االستبياف .تػضح
استخجاـ تحميل قياس السكياس لمتحّقق مغ التّػزيع ال ّ
الذخري وميارات شبلب األعساؿ في
الشسػ
السيشي و ّ
الجاخمي عمى ّ
نتائج الجراسة تأليخ بخامج التجريب ّ
ّ
قاكدتاف.
-4دراسة (بجرة)2016 ،
مػضػعا مغ السػاضيع ذات األىسية في عمع الشفذ والتخبية تسثل في
تعالج الجراسة القائسة
ً
قالشزج السيشي لج
تقػجيخ ال َّػحات وعبلقتػو ّ

صالب الجامعي ،حيث جاء ليعالج اإلشكالية العامة
ال ّ
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التالية :ىل ىشاؾ عبلقة ارتباشية بيغ تقجيخ َّ
صمبة الجامعييغ؟ وقج تفخعت
الشزج السيشي لج ال ّ
الحات و ّ
صمبة ذوي تقجيخ َّ
الحات الستجني
عشيا التّداؤالت التالية : -ىل يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ ال ّ
وذوي تقجيخ َّ
الشزج السيشي؟ -ىل يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ شمبة
الحات العالي مغ حيث ّ
الشزج السيشي؟ ىل يػجج فخؽ ذو داللة
الشيائية مغ حيث ّ
الدشػات ّ
الدشػات األولى جامعي وشمبة ّ
ّ
صمبة مغ حيث تقجيخ َّ
الحات؟ ىل يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ
إحرائية بيغ الجشديغ مغ ال ّ
الشزج السيشي؟ ولئلجاقة عغ ىحه التداؤالت صيغت الفخضيات السشاسبة
الجشديغ مغ ال ّ
صمبة مغ حيث ّ
ّ
الدشة
ليتع اختبارىا عمى عيشة تعجادىا ً 100
الدشة األولى و ّ
شالبا ( 65ذقػر 35 ،إناث) مغ شمبة ّ
تخرز صيانة وأمغ صشاعي قجامعة وىخاف ،وقج تخاوحت أعسارىع ما بيغ ( 18و 24سشة)،
ّ
الشيائية ّ
وذلظ قاستخجاـ مكياس تقجيخ َّ
الشزج السيشي لكخايتذ
الحات لمجقتػر عادؿ عبج هللا دمحم ،واختبار ّ
""Crites.وبعج التّحميل اإلحرائي لمسعصيات تػصمت إلى الشتائج التّالية :تػجج عبلقة ارتباشيو دالة
إحرائيا بيغ تقجيخ َّ
الشزج السيشي لج
الحات و ّ

صمبة الجامعييغ عيشة الجراسة .يػجج فخؽ داؿ
ال ّ

الحات الستجني وذوي تقجيخ َّ
صمبة ذوي تقجيخ َّ
الشزج السيشي .ال
إحرائيا بيغ ال ّ
الحات العالي مغ حيث ّ
ً
الشيائية مغ حيث الشزج
يػجج فخؽ داؿ
الدشػات ّ
ً
إحرائيا بيغ شمبة الدشػات األولى جامعي وشمبة ّ
صمبة مغ حيث تقجيخ َّ
الحات .ال يػجج فخؽ داؿ
السيشي .ال يػجج فخؽ داؿ
إحرائيا بيغ الجشديغ مغ ال ّ
ً
الشزج السيشي.
إحرائيا بيغ الجشديغ مغ ال ّ
صمبة مغ حيث ّ
ّ
-5دراسة (صؾالحة)2017 ،
الشزج السيشي والصسػح لج
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ إلى مدتػ ّ

عيشة مغ شمبة

ٍ
الرفيغ التّاسع
السخحمة األساسية العميا في األردف،
ّ
تكػنت العيشة مغ ( )300شالب وشالبة مغ ّ
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صسػح ،أضيخت
الشزج السيشي وال ّ
والعاشخ األساسييغ ،تع اختيارىع قال ّ
صخيقة القرجية ،و ُ
شّبق مكياسي ّ
الشتائج وجػد مدتػ متػسط لج

صسػح ،ووجػد فخوؽ ذات
الشزج السيشي وال ّ
الجراسة في ّ
أفخاد عيشة ّ

تبعا لمجشذ ولرالح اإلناث ،قسا أضيخت الشتائج
الشزج السيشي وال ّ
داللة إحرائية في مكياسي ّ
صسػح ً
الشزج السيشي عمى السدتػ االجتساعي
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في أقعاد مكياس ّ
االقترادي ماعجا ُقعج التفزيل في اتخاذ القخار السيشي ولرالح السدتػ السختفع ،بيشسا وججت فخوؽ
صسػح والسكياس قكل عمى السدتػ االجتساعي االقترادي؛
ذات داللة إحرائية في أقعاد مكياس ال ّ
البعج األكاديسي
حيث قانت الفخوؽ في السكياس قكل لرالح السدتػ الستػسط والسختفع ،بيشسا في ُ
البعج السيشي قاف لرالح السدتػ الستػسط.
كاف لرالح السدتػ السختفع ،وفي ُ
-6دراسة (الخاشجي)2017 ،
الشزج السيشي وميارة اتخاذ القخار السيشي لج
ىجفت الجراسة إلى معخفة مدتػ ّ

شمبة

الرف العاشخ األساسي قسجارس التّعميع األساسي قسحافطة شساؿ الذخقية قدمصشة عساف لعاـ
الشزج
الشزج السيشي وميارة اتخاذ القخار السيشي ،ومعخفة مج إسياـ ّ
( )2016-2015والعبلقة بيغ ّ
وتكػنت عيشة الجراسة مغ( 200شالب وشالبة)
السيشي في التشبؤ قسدتػ ميارة اتخاذ القخار السيشي،
ّ
الجراسي الثّاني
مغ مجارس السحافطة ،تع اختيار السجارس قالصخيقة العذػائية ،في الفرل ّ
لمشزج السيشي واألخخ لسيارة القخار
لعاـ( )2016-2015وأجخي االختبار قاستخجاـ استبانتيغ واحجة ّ
السحكسيغ ،وتع حداب
السيشي ،وقج تع التحقق مغ صجؽ لبات االستبانتيغ قعخضيسا عمى لسانية مغ
ّ
الرجؽ والثّبات ليسا قاستخجاـ معامل ألفا لكخونباخ ،حيث بمغا عمى التػالي( ) 83.0و()76.0
معامل ّ
وأضيخت الشتائج أف مدتػ الشزج السيشي وميارة القخار السيشي لج
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تفعا ،فيسا
عيشة الجراسة قاف مخ ً

إحرائيا عشج مدتػ الجاللة) )α≥05.0في مدتػ الشزج
أشارت الشتائج إلى عجـ وجػد فخوؽ دالو
ً
إحرائيا عشج مدتػ
السيشي بيغ الحقػر واإلناث ،فيسا جاءت الشتائج لتذيخ إلى وجػد فخوؽ دالة
ً
الجاللة )  ) α≤05.0في مدتػ ميارة القخار السيشي بيغ الحقػر واإلناث لرالح اإلناث .قسا اتزح
الشزج السيشي وميارة اتخاذ القخار
مغ خبلؿ الشتائج وجػد ارتباط شخدي وداؿ
إحرائيا بيغ مدتػ ّ
ً
الشزج السيشي ارتفعت ميارة اتخاذ القخار السيشي .قسا أشارت الجراسة
السيشي ،وىحا يعشي أنو قمسا زاد ّ
الشزج السيشي في التشبؤ بجرجات ميارة
إلى وجػد داللة إحرائية إسياـ درجات أفخاد العيشة في عيشة ّ
ّ
اتخاذ القخار السيشي.
ّ
-7دراسة (أبؾ غالي وأبؾ مرظفى)2016 ،
ىجفت الجراسة إلى التشبؤ ققمق السدتقبل السيشي في ضػء الخضا عغ الجراسة ،وتػجيات
أىجاؼ اإلنجاز لج

تكػنت
شمبة اختراص اإلرشاد الشفدي في قمية التخبية قجامعة األقرى ،وقج ّ

الشفدي في قمية التّخبية قجامعة األقرى.
الجراسة مغ ( )210شالباً وشالبة مغ شمبة اإلرشاد ّ
عيشة ّ
الجراسة :أف الػزف الشدبي لسكياس الخضا عغ الجراسة  %79وأف أكثخ
وقج أضيخت نتائج ّ
مجاالت مكياس تػجيات أىجاؼ اإلنجاز وزناً ندبياً ،ىػ :مجاؿ أىجاؼ اإلتقاف ،األقجاـ ،ووزنو الشدبي
 ،% 6.76بيشسا أقميا وزناً ندبياً ىػ مجاؿ أىجاؼ األداء ،اإلحجاـ ،ووزنو الشدبي  ،% 68وأف الػزف
الشدبي لمجرجة الكمية لسكياس قمق السدتقبل السيشي ،قجره  ،% 5.61قسا أضيخت نتائج الجراسة أف
مجاؿ (أىجاؼ األداء ،اإلحجاـ) احتل التختيب األوؿ قسشبئ شخدي لقمق السدتقبل السيشي،
الجراسة مشبئاً عكدياً لقمق السدتقبل
الخضا عغ ّ
ويميو(:أىجاؼ اإلتقاف ،اإلحجاـ) .بيشسا قاف متغيخ ّ
السيشي ،قسا أوضحت نتائج الجراسة وجػد فخوؽ دالة بيغ الجشديغ في مجالي :األدوار العامة لقدع
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عمع الشفذ ،لرالح اإلناث ،وجػدة بخامج اختراص اإلرشاد الشفدي ،لرالح الحقػر .في حيغ ال تػجج
فخوؽ دالة بيغ الجشديغ في قاقي مجاالت السكياس ،والجرجة الكمية لمسكياس ،ووجػد فخوؽ دالة بيغ
الجشديغ في مجاؿ أىجاؼ األداء ،اإلحجاـ ،لرالح ال ّحكػر .بيشسا ال تػجج فخوؽ دالة بيغ الجشديغ في
قاقي مجاالت السكياس ،وعجـ وجػد فخوؽ دالة في الجرجة الكمية لسكياس قمق السدتقبل السيشي.
-2.4التعقيب عمى الجراسات:
الجراسات الداققة تع مبلحطة مجسػعة مغ الشقاط ،وقج تذابيت مع الجراسة
مغ خبلؿ استعخاض ّ
الحالية في مجسػعة مغ الشقاط وىي عمى الشحػ اآلتي:
الجراسة اّلتي وزعت عمى عيشة الجراسة
الجراسات استخجمت أداة االستبانة لجسع بيانات ّ
تبيغ أ ّف ّ
مثل دراسة (عصية ،)2020 ،قسا استخجمت السشيج الػصفي التحميمي قسشيج لمجراسة ،وىحا ما
الداققة ،ولكشيا اختمفت في مجتسعيا ،وعيشتيا التي تحميل وجيات نطخىع،
استخجمت جسيع الجراسات ّ
الشزج السيشي ،والثقة قالشفذ ،واألداء
وقج تػصمت إلى ارتباط الجافةية لئلنجاز في عجة مجاالت مثل ّ
الخضا الػضيفي وغيخىا.
والعسل و ّ
الشزج السيشي قعجة قزايا ومشيا القشاعة والجافةية لئلنجاز ،والخضا
وقج تػصمت إلى ارتباط ّ
عغ العسل والحالة الشفدية التي يةيذيا الفخد ومدتػ تقجيخه لحاتو وغيخىا مغ القزايا األخخ الخاصة
قالشزج السيشي الحي يختبط قالسدتػ

خرز ،والجشذ والعسخ وغيخىا مغ األمػر
الجراسي والتّ ّ

الخاصة قسػضػع الشزج السيشي.
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يسكغ االستفادة مغ الجراسات الداققة في تغحية اإلشار الشطخي قالسعمػمات والسفخدات الخاصة
قسػضػع الجراسة ،وقحلظ يسكغ االستفادة مشيا في بشاء أداة الجراسة وىي االستبانة التي يتع تػزيعيا
عمى عيشة الجراسة.

الفرل الثالث
الظخيقة والجخاءات
 -3.1مشيج الجراسة
 -3.2مجتسع الجراسة
- 3.3عيشة الجراسة
-3.4أدوات الجراسة
-3.5متغيخات الجراسة
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-3.6إجخاءات الجراسة
 -3.7األساليب الحرائية

انفصم انثبنث
انطزٚقخ ٔاإلخزاءاد

تشاوؿ ىحا الفرل وصفاً قامبلً ومفربلً لصخيقة وإجخاءات الجراسة التي قامت بيا الباحثة لتشفيح
ىحه الجراسة وتذسل وصف مشيج الجراسة ،مجتسع الجراسة ،وعيشة الجراسة ،أداة الجراسة ،صجؽ األداة،
لبات األداة ،والتحميل اإلحرائي.

 -1.3يُٓح انذراطخ
استخجمت الباحثة السشيج الػصفي قذكيو التحميمي واالرتباشي ،وىػػ شخيقػة فػي البحػث عػغ
محجدة-
الحاضخ ،وتيجؼ إلى تجييد بيانات إللبات فخوض معيشة تسييػجاً لئلجابػة عمػى تػداؤالت ّ
طػاىخ الحالية واألحجاث الخاىشة التي يسكغ جسع السعمػمات عشيا في زماف إجخاء
سمفاً -بجقة تتعمق قال ّ
البحث وذلظ قاستخجاـ أدوات مشاسبة (الكيبلني والذخيفيغ )2005 ،واليجؼ مغ استخجاـ السشيج
قالشزج السيشي لج
الػصفي ىػ التعخؼ إلى " دافةية اإلنجاز وعبلقتيا ّ
صمبة العخب في مجيشة رىط".
ال ّ
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شمبة السخحمة الثّانػية لج

 -3.2مجتسع الجراسة
يتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط والبالغ عجدىع
ٍ
شالب وشالبة مػزعيغ عمى لساني مجارس في مجيشة رىط.
()8218

- 3.3عيشة الجراسة
مكػنة مغ ( )400شالب وشالب ًة مغ شمبة السخحمة الثانػية العخب
شبقت الجراسة عمى عيشة ّ
صخيقة العذػائية
في مجيشة رىط ،وقانت ندبتيع قالشدبة لسجتسع الجراسة حػالي ( )%48تع اختيارىع قال ّ
البديصة ،والججوؿ ( )1يػضح خرائز أفخاد العيشة الجيسػغخافية:
خذٔل ( :)1خصبئص أفزاد انؼُٛخ انذًٕٚغزافٛخ
المتغير

الجنس

العمر

الفرع الدراسي

مستويات المتغير

العدد

النسبة %

ذكر

219

54.8

أنثى

181

45.2

المجموع

400

100.0

العاشر

115

28.8

الحادي عشر

163

40.8

الثانً عشر

122

30.4

المجموع

400

100.0

علمً

181

45.3
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المتغير

مستويات المتغير

العدد

النسبة %

أدبً

144

36.0

غٌر ذلن

75

18.8

المجموع

400

100.0

-3.4أدوات الجراسة
أوالا :مكياس دافعية النجاز
وصف السكياس:
الداققة مشيا :دراسة
قامت الباحثة بتصػيخ مكياس دافةية اإلنجاز ،وذلظ قالخجػع إلى ّ
الجراسات ّ
(الداكخ ،)2015 ،وتكػف السكياس في صػرتو الشيائية مغ ( )35فقخة ،وتع إعصاء قل فقخة وزف متجرج
حدب مكياس ليكخت ( )Likertالخساسي ،فقج أعصي البجيل (مػافق قذجة) خسذ درجات ،والبجيل
(مػافق) أربع درجات ،والبجيل (محايج) لبلث درجات ،والبجيل (معارض) درجتيغ ،والبجيل (معارض
قذجة) درجة واحجة.
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صذق انًقٛبص:
صذق (انًسزٕٖ) انًسكً:ٍٛ
لمتّحّقق مغ صجؽ السكياس ،قامت الباحثة قعخض السكياس عمى ( )5محكسيغ مغ العامميغ في
الجامعات الفمدصيشية مغ ذوي االختراص والخبخة ،وفي ضػء آراء السحكسيغ تع تعجيل صياغة قعس
الفقخات ،وبعج التعجيبلت ققي السكياس مكػناً مغ ( )35فقخة.

صذق االرظبق انذاخهٙ
تع التّحّقق مغ صجؽ السكياس قحداب معامل ارتباط بيخسػف ( )Pearson Correlationلكل
فقخة مغ فقخات السكياس مع الجرجة الكمية لمسكياس ،وذلظ قسا ىػ واضح في الججوؿ (.)2

خذٔل (َ :)2زبئح يؼبيم االررجبط ثٛزطٌٕ ( )Pearson correlationنًصفٕفخ اررجبط كم فقزح يٍ فقزاد انًقٛبص يغ
انذرخخ انكهٛخ نهًقٛبص.
رقم الفقرة

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

رقم الفقرة

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

رقم الفقرة

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

.1

**.57

13.

**.53

25.

**.61

.2

**.54

14.

**.45

26.

**.60

.3

**.65

15.

**.57

27.

**.58

.4

**.66

16.

**.58

28.

**.55

.5

**.63

17.

**.61

29.

**.64

.6

**.62

18.

**.57

30.

**.56

.7

**.67

19.

**.63

31.

**.56

.8

**.68

20.

**.58

32.

**.60
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رقم الفقرة

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

رقم الفقرة

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

رقم الفقرة

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

.9

**.60

21.

**.63

33.

**.51

.10

**.69

22.

**.56

34.

**.61

.11

**.55

23.

**.55

35.

**.49

.12

**.55

24.

**.52

** دالة إحصائيا ً عند ( * ،)α≥.0.0دالة إحصائيا ً عند ()α≥.0.0

تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ ( )2إلى أف جسيع قيع مرفػفة ارتباط فقخات السكياس مع
الجاخمي لفقخات السكياس ،وىحا قالتالي
الكمية لمسكياس دالة إحرائياً ،مسا يذيخ إلى قػة االتداؽ ّ
ّ
الجرجة ّ
يعبخ عغ صجؽ فقخات السكياس في قياس ما صيغت مغ أجل قياسو ،وأنيا تذتخؾ معا في قياس
ّ
مدتػ دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط.

انثجبد:
الجاخمي وبحداب معادلة الثّبات قخونباخ ألفا ،وقحلظ تع حداب
تع حداب الثبات قصخيقة االتداؽ ّ
مػضح في الججوؿ (.)3
الثبات قصخيقة التّجدئة ّ
الشرفية ،وذلظ قسا ىػ ّ
اندذٔل ( :)3يؼبيم انثجبد نًقٛبص دافؼٛخ اإلَدبس
المتغير

عدد
الفقرات

الدرجة الكلية للمقياس
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التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا
معامل الثبات

معامل االرتباط

معامل ارتباط سبيرمان
المصحح

0.94

0.83

0.91

الكمية
تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ ( )3أف قيسة معامل لبات قخونباخ ألفا ّ
لمجرجة ّ
تع
لمسكياس قانت مستازة ،حيث بمغ معامل لبات قخونباخ ألفا لمجرجة الكمية لمسكياس ( ،)0.94قحلظ ّ
77

الشرفية ،حيث بمغ معامل ارتباط سبيخماف
التحّقق مغ لبات األداة قحداب الثّبات قصخيقة التّجدئة ّ
أف السكياس يتستع بجرجة عالية مغ الثّبات ،ويعج مؤش اًخ عمى أف
السرحح ( .)0.91وىحا يذيخ إلى ّ
السكياس يسكغ أف يعصي الشتائج نفديا إذا ما أعيج تصبيقو عمى العيشة نفديا وفى ضخوؼ التصبيق
نفديا.

رصسٛر انًقٛبص:
تع تػزيع درجات اإلجاقة عمى فقخات السكياس قصخيقػة ليكػخت ( )Likertالخساسية ،حيػث يحػرل
ّ
السػدتجيب عمػى ( )5درجات عشجما يجيػب (مػافق قذجة) ،و( )4درجة عشجما يجيب (مػافق) ،و()3
درجات عشجما يجيب محايج ،و(درجتيغ) عشجما يجيب معارض و(درجة واحجة) عشجما يجيب معارض
قذجة ،ىحا قالشدبة لمفقخات اإليجابية ،بيشسا الفقخات ( )22 ،21فتع ترحيحيا قعكذ أوزانيا.
الجراسة عمى مدتػ
الدمع الخساسي إلى لبلث فئات لسعخفة درجة مػافقة أفخاد عيشة ّ
وقج تع تقديع شػؿ ّ
دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط ،وتع حداب فئات السكياس الخساسي
كسا يمي:
مج السكياس = الحج األعمى لمسكياس-الحج األدنى لمسكياس = (4 = )1-5
عجد الفئات = 3
شػؿ الفئة = مج السكياس ÷ عجد الفئات
= 1.33 = 3 ÷ 4
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الحدابية قسا ىػ
لكل فئة نحرل عمى فئات الستػسصات
ّ
قإضافة شػؿ الفئة ( )1.33لمحج األدنى ّ
مػضح في الججوؿ (:)4
خذٔل ( :)4فئبد انًزٕططبد انسظبثٛخ نزسذٚذ درخخ انًٕافقخ ػهٗ يظزٕٖ دافؼٛخ اإلَدبس نذٖ طهجخ انًززهخ انثبَٕٚخ انؼزة
ف ٙيذُٚخ رْظ
فئات المتوسط الحسابي

درجة الموافقة

 2.33فأقل

قليلة

3.67-2.34

متوسطة

 3.68فأكثر

كبيرة

انًُٓٙ
ثبَٛبً :يقٛبص انُّضح
ّ
ٔصف انًقٛبص
الجراسات الداققة مشيا:
قامت الباحثة بتصػيخ مكياس ّ
الشزج السيشي ،وذلظ قالخجػع إلى ّ
الشيائية مغ ( )53فقخة ،وتع إعصاء قل فقخة
تكػف السكياس في صػرتو ّ
دراسة (الحاج أحسج ،)2017 ،و ّ
وزف متجرج حدب مكياس ليكخت ( )Likertالخساسي ،فقج أعصي البجيل (مػافق قذجة) خسذ درجات،
والبجيل (مػافق) أربع درجات ،والبجيل (محايج) لبلث درجات ،والبجيل (معارض) درجتيغ ،والبجيل
(معارض قذجة) درجة واحجة.

صذق انًقٛبص
تع عخض السكياس قرػرتو األولية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ ذوي االختراص
والخبخة ،وذلظ لتحجيج مج

الرياغة اّلمغػية ،وانتسائيا لمسكياس ،وشمب مشيع
وضػح الفقخات ،ودّقة ّ

79

إبجاء أية مبلحطات حػؿ الفقخات قالححؼ أو التعجيل ،أو السػافقة عمى صحتيا ،وتع األخح
قالسبلحطات اّلتي اتفق عمييا السحكسػف.
الرياغة ققي السكياس مكػف مغ ( )53فقخة.
وفي ضػء تعجيبلت السحكسيغ اّلتي
ّ
تزسشت إعادة ّ
الجاخمي:
صجؽ االتداؽ ّ
تع التحقق مغ صجؽ السكياس قحداب معامل االرتباط بيخسػف ( )Pearson Correlationلفقخات
الجرجة الكمية لمسكياس ،وذلظ قسا ىػ واضح في الججوؿ (.)5
السكياس مع ّ
جدول ( :)5نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع
الدرجة الكلية للمقياس.
رقى انفقزح

(ر)

رقى انفقزح

رقى انفقزح

(ر)

(ر)

رقى انفقزح

(ر)

.1

**.47

15.

**.51

28.

**.49

41.

**.47

.2

**.51

16.

**.60

29.

**.48

42.

**.43

.3

**.67

17.

**.41

30.

**.46

43.

**.45

.4

**.48

18.

**.42

31.

**.63

44.

**.48

.5

**.42

19.

**.49

32.

**.48

45.

**.59

.6

**

.43

20.

**

.59

33.

**

.47

46.

**

.7

**.45

21.

**.45

34.

**.45

47.

**.44

.8

**.44

22.

**.48

35.

**.55

48.

**.56

.9

**.54

23.

**.57

36.

**.66

49.

**.46

.11

**.61

24.

**.51

37.

**.50

50.

**.67

.11

**.57

25.

**.46

38.

**.43

51.

**.62

.12

**.57

26.

**.65

39.

**.59

52.

**.68

.13

**

27.

**

40.

**

53.

.14

**.58

.60

.57
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.55

**

.62

.55

 * ،)α≤)αدالة إحصائيا ً عند ( **≤.0.0دالة إحصائيا ً عند (.0.0

أف جسيع قيع مرفػفة ارتباط قل فقخة مغ فقخات السكياس
تذيخ البيانات الػاردة في الججوؿ ( )5إلى ّ
الكمية لمسكياس دالة إحرائياً ،مسا يذيخ إلى قػة االتداؽ الجاخمي لفقخات ،و ّأنيا تذتخؾ معاً
مع ّ
الجرجة ّ
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط.
في قياس مدتػ ّ

انثجبد:
الجاخمي وبحداب معادلة الثبات قخونباخ ألفا ،وقحلظ تع
تع حداب الثبات قصخيقة االتداؽ ّ
الشرفية ،وذلظ قسا ىػ مػضح في الججوؿ (.)6
حداب الثبات قصخيقة التجدئة ّ
الجدول ( :)6معامل الثبات لمقياس النضج المهني
المتغير

عدد
الفقرات

الدرجة الكلية للمقياس

53

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا
معامل الثبات

معامل االرتباط

معامل ارتباط سبيرمان
المصحح

0.86

0.61

0.76

تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ ( )6أف قيسة معامل لبات قخونباخ ألفا لمجرجة الكمية
لمجرجة الكمية لمسكياس ( ،)0.86قحلظ تع
جيجة ،حيث بمغ معامل لبات قخونباخ ألفا ّ
لمسكياس قانت ّ
الشرفية ،حيث بمغ معامل ارتباط سبيخماف
الثبات قصخيقة التّجدئة ّ
التّحقق مغ لبات األداة قحداب ّ
جيجة مغ الثبات ،ويعج مؤش اًخ عمى أف
السرحح ( .)0.76وىحا يذيخ إلى أف السكياس يتستع بجرجة ّ
السكياس يسكغ أف يعصي الشتائج نفديا إذا ما أعيج تصبيقو عمى العيشة نفديا وفى ضخوؼ التصبيق
نفديا.
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رصسٛر انًقٛبص:
تع تػزيع درجات اإلجاقة عمى فقخات السكياس قصخيقػة ليكػخت ( )Likertالخساسية ،حيػث يحػرل
ّ
السػدتجيب عمػى ( )5درجات عشجما يجيػب (مػافق قذجة) ،و( )4درجة عشجما يجيب (مػافق) ،و()3
درجات عشجما يجيب محايج ،و(درجتيغ) عشجما يجيب معارض و(درجة واحجة) عشجما يجيب معارض
قذجة ،ىحا قالشدبة لمفقخات (،33 ،32 ،31 ،30 ،26 ،25 ،24 ،22 ،17 ،12 ،10 ،7 ،6 ،4
 ،)51 ،45 ،44بيشسا تع ترحيح الفقخات (،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1
،46 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،29 ،28 ،27 ،23 ،21 ،20 ،19
 )53 ،52 ،50 ،49 ،48 ،47قعكذ أوزانيا.
الدمع الخساسي إلى لبلث فئات لسعخفة درجة مػافقة أفخاد عيشة الجراسة عمى
وقج تع تقديع شػؿ ّ
مدتػ دمج ذوي اإلعاقة السخقبة ،وتع حداب فئات السكياس الخساسي قسا يمي:
مج السكياس = الحج األعمى لمسكياس-الحج األدنى لمسكياس = (4 = )1-5
عجد الفئات = 3
شػؿ الفئة = مج السكياس ÷ عجد الفئات
= 1.33 = 3 ÷ 4
الحدابية قسا ىػ
قإضافة شػؿ الفئة ( )1.33لمحج األدنى لكل فئة نحرل عمى فئات الستػسصات
ّ
مػضح في الججوؿ (:)7
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جدول ( :)7فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مستوى النضج المهني لدى طلبة المرحلة الثانوية
العرب في مدينة رهط
فئات المتوسط الحسابي

درجة الموافقة

 2.33فأقل

قليلة

3.67-2.34

متوسطة

 3.68فأكثر

كبيرة

-3.5متغيخات الجراسة
الجراسي.
* الجشذ ،العسخ ،الرف ،الفخع ّ
* دافةية اإلنجاز.
الشزج السيشي.
* ّ
ّ

-3.6إجخاءات الجراسة
* تع الخجػع إلى األدب الشفدي السػختبط قستغيخات الجراسة ،الحي ساعج الباحثة عمى تكػيغ خمفية
الجراسة.
عمسية لسػضػع ّ
* تع الخجػع إلى قعس الجراسات واألقحاث السحمية والعخبية والعالسية ذات العبلقػة قستغيخات الجراسة
الجراسة.
لبلستفادة مشيا في بشاء مقاييذ ّ
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* قامت الباحثة بتجييد السقاييذ التي استخجمتيا لجسع البيانات مغ أفخاد عيشة الجراسة.
* تع تػزيع السقاييذ عمى ( )420شالب وشالبة مغ شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط ،وقج
بمغت الخدود ( )400رد ،وبعج ذلظ فخزىا وتبػيبيا إلجخاء السعالجة اإلحرائية السبلئسة.

 -3.7األساليب الحرائية
اعتسجت الباحثة في تحميل بيانات دراستيا قعج تصبيق السقاييذ عمى أفخاد عيشة الجراسة ،حدمة البخامج
اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية،
)SPSS: Statistical Package for Social Sciences, Version (27
وتع استخجاـ االختبارات اإلحرائية التالية:
* الستػسصات الحدابية ،االنحخافات السةيارية.
* اختبار قخونباخ ألفا لسعخفة لبات فقخات االستبانة.
* معامل االرتباط بيخسػف ( )Pearson Correlationلسعخفة صجؽ فقخات االستبانة ،وفحز
الشزج السيشي).
الجراسة (دافةية اإلنجاز ،و ّ
العبلقة بيغ متغيخات ّ
* اختبار تحميل التبايغ الثبللي ( )Three-Way Anovaلمسقارنة بيغ الستػسصات أو التػصل إلى
قخار يتعمق بػجػد أو عجـ وجػد فخوؽ بيغ الستػسصات.
* اختبار شيفيو ( )Scheffeلمسقارنات الثشائية البعجية إليجاد مرجر الفخوؽ.
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الفرل الخابع
نتائج الجراسة
 -4.1نتائج سؤال الجراسة األول
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 -4.2نتائج سؤال الجراسة الثاني
 - 4.3نتائج الدؤال الثالث
 -4.4نتائج الدؤال الخابع:
-4.5نتائج الدؤال الخامذ

الفرل الخابع
نتائج الجراسة
الشاتجة عغ الّجراسة ،وذلظ مغ أجل اإلجاقة
تزسغ ىحا الفرل تحميبلً
إحرائياً لمبيانات ّ
ّ
عغ أسئمة الجراسة وفحز فخضياتيا.
-4.1نتائج سؤال الجراسة األول :ما مدتؾى دافعية النجاز لػجى طمبػة السخحمػة الثانؾيػة العػخب فػي مجيشػة
رىط؟
الشدبية
الدؤاؿ األوؿ ،تع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السةيارية واألوزاف ّ
لئلجاقة عغ ّ
مػضح في الججوؿ
لسدتػ دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط ،قسا ىػ ّ
(.)8
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جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة في
مدينة رهط ،مرتبة تنازليا ً حسب المتوسطات الحسابية

رقى انًزٕطظ االَسزاف انٕسٌ درخخ
رقى انًزٕطظ االَسزاف انٕسٌ درخخ
انفقزح انسظبث ٙانًؼٛبر٘ انُظج ٙانًٕافقخ انفقزح انسظبث ٙانًؼٛبر٘ انُظج ٙانًٕافقخ
14

4.38

1.09

87.6

كبيرة

29

3.95

1.12

79.0

كبيرة

23

4.32

1.07

86.4

كبيرة

34

3.94

1.24

78.8

كبيرة

33

4.29

1.07

85.8

كبيرة

22

3.93

1.30

78.6

كبيرة

2

4.23

1.01

84.6

كبيرة

5

3.90

1.18

78.0

كبيرة

25

4.23

1.04

84.6

كبيرة

10

3.90

1.17

78.0

كبيرة

24

4.20

1.21

84.0

كبيرة

4

3.89

1.20

77.8

كبيرة

35

4.20

1.17

84.0

كبيرة

3

3.89

1.16

77.8

كبيرة

28

4.19

1.14

83.8

كبيرة

9

3.88

1.22

77.6

كبيرة

12

4.17

1.08

83.4

كبيرة

6

3.87

1.26

77.4

كبيرة

13

4.16

1.05

83.2

كبيرة

16

3.77

1.39

75.4

كبيرة

11

4.09

1.07

81.8

كبيرة

8

3.76

1.22

75.2

كبيرة

1

4.06

1.17

81.2

كبيرة

15

3.54

1.55

 70.8متوسطت

32

4.05

1.13

81.0

كبيرة

26

3.51

1.57

 70.2متوسطت

30

4.05

1.02

81.0

كبيرة

27

3.48

1.54

 69.6متوسطت

31

4.04

1.14

80.8

كبيرة

18

3.32

1.62

 66.4متوسطت

19

4.00

1.11

80.0

كبيرة

17

3.29

1.64

 65.8متوسطت

20

3.98

1.26

79.6

كبيرة

21

3.15

1.68

 63.0متوسطت

7

3.97

1.18

79.4

كبيرة

انذرخخ انكهٛخ نًظزٕٖ دافؼٛخ اإلَدبس

20.3

.0.3

تذيخ البيانات الػاردة في الججوؿ ( )8أف مدتػ دافةية اإلنجاز لج

..07

كجٛزح

شمبة السخحمة الثانػية

العخب في مجيشة رىط مغ وجية نطخ الصمبة قاف قبي اًخ ،إذ بمغ الستػسط الحدابي لمجرجة الكمية
لسدتػ دافةية اإلنجاز ( )3.92وندبة مئػية (.)78.4%
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ويتزح مغ الججوؿ ( )8أف الفقخات ( )23 ،14حرمت عمى أعمى درجة مػافقة قالشدبة
ّ
صمبة ،اّلتي
لسدتػ دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط مغ وجية نطخ ال ّ
صة
لمجراسة مغ بجاية العاـ الجراسي لتحقيق التفػؽ) ،و(أحخص عمى وضع خ ّ
نريا( :أنطع وقتي ّ
ّ
لسدتقبمي).
في حيغ أف الفقخات ( :)17 ،21حرمت عمى أقل درجة مػافقة قالشدبة لسدتػ دافةية
نريا:
شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط مغ وجية نطخ ال ّ
صمبة ،اّلتي ّ

اإلنجاز لج

(يدعجشي ضعف عديستي) ،و(أسعى إلنجاز العسل في الػقت السحجد لو).
-4.2نتائج سؤال الجراسة الثاني :ما مدتؾى الشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية العخب في مجيشة
رىط؟
الدؤاؿ الثّاني ،تع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السةيارية واألوزاف
لئلجاقة عغ ّ
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط ،قسا ىػ مػضح في
الشدبية لسدتػ ّ
الججوؿ (.)9
جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى النضج المهني لدى طلبة المرحلة
الثانوية العرب في مدينة رهط ،مرتبة تنازليا ً حسب المتوسطات الحسابية

رقى انًزٕطظ االَسزاف انٕسٌ درخخ
رقى انًزٕطظ االَسزاف انٕسٌ درخخ
انفقزح انسظبث ٙانًؼٛبر٘ انُظج ٙانًٕافقخ انفقزح انسظبث ٙانًؼٛبر٘ انُظج ٙانًٕافقخ
1

4.39

1.06

87.8

كبيرة

14

3.71

1.16

74.2

40

4.30

0.86

86.0

كبيرة

17

3.67

1.39

 73.4متوسطت

28

4.28

1.03

85.6

كبيرة

18

3.62

1.26

 72.4متوسطت

3

4.26

1.09

85.2

كبيرة

11

3.51

1.34

 70.2متوسطت

88

كبيرة

رقى انًزٕطظ االَسزاف انٕسٌ درخخ
رقى انًزٕطظ االَسزاف انٕسٌ درخخ
انفقزح انسظبث ٙانًؼٛبر٘ انُظج ٙانًٕافقخ انفقزح انسظبث ٙانًؼٛبر٘ انُظج ٙانًٕافقخ
23

4.26

0.95

85.2

كبيرة

33

3.46

1.32

 69.2متوسطت

10

4.26

1.13

85.2

كبيرة

32

3.46

1.22

 69.2متوسطت

41

4.24

0.94

84.8

كبيرة

37

3.42

1.42

 68.4متوسطت

49

4.22

1.06

84.4

كبيرة

12

3.41

1.30

 68.2متوسطت

39

4.18

0.95

83.6

كبيرة

51

3.41

1.29

 68.2متوسطت

30

4.13

1.10

82.6

كبيرة

26

3.40

1.37

 68.0متوسطت

50

4.11

1.08

82.2

كبيرة

16

3.37

1.47

 67.4متوسطت

24

4.10

1.09

82.0

كبيرة

8

3.33

1.34

 66.6متوسطت

43

4.10

1.17

82.0

كبيرة

2

3.30

1.38

 66.0متوسطت

6

4.08

1.18

81.6

كبيرة

4

3.27

1.32

 65.4متوسطت

53

4.07

1.21

81.4

كبيرة

9

3.27

1.36

 65.4متوسطت

29

4.05

1.09

81.0

كبيرة

21

3.20

1.41

 64.0متوسطت

48

4.05

1.02

81.0

كبيرة

31

3.17

1.24

 63.4متوسطت

22

3.99

1.16

79.8

كبيرة

44

3.12

1.27

 62.4متوسطت

42

3.99

1.03

79.8

كبيرة

45

3.12

1.29

 62.4متوسطت

52

3.95

1.23

79.0

كبيرة

46

3.11

1.43

 62.2متوسطت

25

3.93

1.16

78.6

كبيرة

19

3.03

1.46

 60.6متوسطت

7

3.90

1.20

78.0

كبيرة

47

2.85

1.36

 57.0متوسطت

15

3.88

1.22

77.6

كبيرة

36

2.80

1.41

 56.0متوسطت

13

3.82

1.10

76.4

كبيرة

34

2.66

1.31

 53.2متوسطت

20

3.76

1.28

75.2

كبيرة

27

2.57

1.48

 51.4متوسطت

38

3.75

1.31

75.0

كبيرة

35

2.45

1.36

 49.0متوسطت

5

3.73

1.38

74.6

كبيرة

انذرخخ انكهٛخ نًظزٕٖ انُضح انًُٓٙ

20.0
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.072

.20.

يزٕططخ

الشزج السيشي لج
تذيخ البيانات الػاردة في الججوؿ ( )9أف مدتػ ّ

شمبة السخحمة الثّانػية

لمجرجة الكمية
العخب في مجيشة رىط مغ وجية نطخ ال ّ
صمبة قاف متػسصاً ،إذ بمغ الستػسط الحدابي ّ
الشزج السيشي ( )3.65وندبة مئػية (.)73.0%
لسدتػ ّ
ويتزح مغ الججوؿ ( )9أف الفقخات ( )40 ،1حرمت عمى أعمى درجة مػافقة قالشدبة
صمبة ،اّلتي
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط مغ وجية نطخ ال ّ
لسدتػ ّ
الجيج ميسا قانت شبيعة السيشة) ،و(تقخر الرجفة امتياني لسيشة ما).
نريا( :ييسشي األجخ ّ
ّ
الشزج
في حيغ أف الفقخات ( :)27 ،35حرمت عمى أقل درجة مػافقة قالشدبة لسدتػ ّ
السيشي لج

(أىتع
نريا:
شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط مغ وجية نطخ ال ّ
صمبة ،اّلتي ّ
ّ

أتسكغ مغ
قالحرػؿ عمى السعمػمات عغ السيغ مغ مرادر مػلػقة) ،و(عشجما أختار ميشة ما ،لغ ّ
تغييخ اختياري).

-4.3نتائج الدؤال الثالث :ىل تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة إحرائية بيؽ دافعية النجاز
والشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية العخب في مجيشة رىط؟
لئلجاقة عغ الدؤاؿ الثالث ،استخجـ معامل ارتباط بيخسػف ()Pearson Correlation
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في
إليجاد العبلقة بيغ دافةية اإلنجاز مغ جية وبيغ ّ
مجيشة رىط مغ جية أخخ  ،قسا ىػ واضح مغ خبلؿ الججوؿ (.)10

90

جدول ( :)10نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين دافعية اإلنجاز من جهة وبين النضج المهني لدى طلبة المرحلة
الثانوية العرب في مدينة رهط من جهة أخرى

المتغيرات

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

النضج المهني Xدافعية اإلنجاز

**0.544

0.000

)≤  * ،)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (0.01

شخدية مػجبة بيغ
تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ ( )10إلى وجػد عبلقة ارتباشية ّ
شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط مغ

الشزج السيشي لج
دافةية اإلنجاز مغ جية وبيغ ّ

الشزج السيشي لج
جية أخخ  ،حيث بمغ معامل االرتباط لمعبلقة بيغ دافةية اإلنجاز وبيغ ّ

شمبة

السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط مغ وجية نطخ الصمبة ( )0.544بجاللة إحرائية (،)0.000
الشزج السيشي لج الصمبة ،والعكذ صحيح.
حيث يتزح قأنو قمسا زادت دافةية اإلنجاز قمسا زاد ّ
ّ
-4.4نتائج الدؤال الخابع :ىل تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجػات أفػخاد عيشػة الجراسػة
عمػػى مكيػػاس دافعيػػة النجػػاز لػػجى طمبػػة السخحمػػة الثانؾيػػة العػػخب فػػي مجيشػػة رىػػط تبعػ ا لستغيػخات (الجػػشذ،
الرف ،الفخع الجراسي)؟
لئلجاقة عغ الدؤاؿ الخاقع ،استخجـ اختبار تحميل التبايغ الثبللي ( ،)Three Way Anovaقسا
ىػ مػضح في الججوؿ ،قسا ىػ مػضح في الججوؿ (.)11
نتائج تحليل التباين الثالثي ( )Three Way Anovaللفروق في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس دافعية
اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية العرب في مدينة رهط تبعا ً لمتغيرات (الجنس ،الصف ،الفرع الدراسي) بدون تفاعل

مصدر التباين

مجموع
المربعات

المتغير التابع
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قيمة
درجا متوسط
الداللة
(ف)
ت المربعا
المحسو اإلحصائية
الحرية ت
بة

مصدر التباين

المتغير التابع

مجموع
المربعات

قيمة
درجا متوسط
الداللة
(ف)
ت المربعا
المحسو اإلحصائية
الحرية ت
بة

الجنس

دافعٌة اإلنجاز

0.03

1

0.03

0.06

0.80

الصف

دافعٌة اإلنجاز

1.42

2

0.71

1.60

0.20

الفرع الدراسي

دافعية اإلنجاز

26.54

2

الخطأ

دافعٌة اإلنجاز

174.37

394

المجموع

دافعٌة اإلنجاز

400 6382.59

المجموع المعدل

دافعٌة اإلنجاز

399

205.98

0.00** 29.99 13.27
0.44

** دانخ إزصبئٛب ً ػُذ ( * ،)α≥.0.0دانخ إزصبئٛب ً ػُذ ()α≥.0.0

يتزح مغ خبلؿ الشتائج الػاردة في الججوؿ ( )11ما يمي:
ّ
أوالً :عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ الجاللة ( ) ≤0.05بيغ متػسصات درجات
أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد
لستغيخ الجشذ.
الجاللة ( ) ≤0.05بيغ متػسصات درجات
لانياً :عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ
ّ
أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد
ف.
الر ّ
لستغيخ ّ
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الجاللة ( ) ≤0.05بيغ متػسصات درجات أفخاد
لالثاً :وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ ّ
الجراسة عمى مكياس دافةية اإلنجاز لج
عيشة ّ

شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط تعد

لستغيخ الفخع الجراسي.
ّ
وإليجاد مرجر الفخوؽ ،استخجـ اختبار شيفيو ( )Scheffeلمسقارنات الثشائية البعجية لمفخوؽ قسا ىػ
واضح مغ خبلؿ الججوؿ (.)12
الجدول ()12
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس
دافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية العرب في مدينة رهط تعزى لمتغير الفرع الدراسي

السجال

دافعية النجاز

الستؾسط

أدبي

غيخ ذلػ

السقارنات
عمسي

4.21

*0.46

*0.64

أدبي

3.75

-----

0.18

غيخ ذلظ

3.57

-----

-----

الحدابي

* الفرق دال إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.05

تذيخ السقارنات الثشائية البعجية وفق الججوؿ ( )12إلى أف الفخوؽ بيغ متػسصات درجات
انػية العخب في مجيشة رىط تعد
أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثّ ّ
الجراسي ،قانت بيغ شمبة العمسي مغ جية وبيغ شمبة األدبي و(غيخ ذلظ) مغ جية
لستغيخ الفخع
ّ ّ
دافةية اإلنجاز عشجىع أعمى.
أخخ  ،ولرالح شمبة العمسي اّلحيغ قانت
ّ
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-4.5نتائج الدؤال الخامذ :ىل تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات أفخاد عيشة
الجراسة عمى مكياس الشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية العخب في مجيشة رىط تبعا لستغيخات
(الجشذ ،الرف ،الفخع الجراسي)؟
لئلجاقة عغ الدؤاؿ الخامذ ،استخجـ اختبار تحميل التبايغ الثبللي ( Three Way
مػضح في الججوؿ ()13
 ،)Anovaقسا ىػ ّ
الجدول ()13
نتائج تحليل التباين الثالثي ( )Three Way Anovaللفروق في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس النضج
المهني لدى طلبة المرحلة الثانوية العرب في مدينة رهط تبعا ً لمتغيرات (الجنس ،الصف ،الفرع الدراسي) بدون تفاعل

مصدر التباين

المتغير التابع

مجموع
المربعات

قيمة
درجا متوسط
الداللة
(ف)
ت المربعا
المحسو اإلحصائية
الحرية ت
بة

الجنس

النضج المهنً

0.02

1

0.02

0.11

0.74

الصف

النضج المهنً

0.54

2

0.27

1.53

0.22

الفرع الدراسي

النضج المهني

2.96

2

1.48

8.39

**0.00

الخطأ

النضج المهنً

69.45

394

0.18

المجموع

النضج المهنً

400 5398.63

المجموع المعدل

النضج المهنً

399

73.76

** دانخ إزصبئٛب ً ػُذ ( * ،)α≥.0.0دانخ إزصبئٛب ً ػُذ ()α≥.0.0

يتزح مغ خبلؿ الشتائج الػاردة في الججوؿ ( )13ما يمي:
ّ
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أوالً :عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ الجاللة ( ) ≤0.05بيغ متػسصات درجات
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط تعد
الجراسة عمى مكياس ّ
أفخاد عيشة ّ
لستغيخ الجشذ.
لانياً :عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ الجاللة ( ) ≤0.05بيغ متػسصات درجات
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط تعد
الجراسة عمى مكياس ّ
أفخاد عيشة ّ
لستغيخ الرف.
لالثاً :وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ الجاللة ( ) ≤0.05بيغ متػسصات درجات أفخاد
الشزج السيشي لج
الجراسة عمى مكياس ّ
عيشة ّ

شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط تعد

لستغيخ الفخع الجراسي.
وإليجاد مرجر الفخوؽ ،استخجـ اختبار شيفيو ( )Scheffeلمسقارنات الثشائية البعجية لمفخوؽ قسا ىػ
واضح مغ خبلؿ الججوؿ (.)14
الجدول ()14
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس
النضج المهني لدى طلبة المرحلة الثانوية العرب في مدينة رهط تعزى لمتغير الفرع الدراسي

السجال

دافعية النجاز

الستؾسط

أدبي

غيخ ذلػ

السقارنات
عمسي

3.74

*0.16

*0.21

أدبي

3.58

-----

0.05

الحدابي
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السجال

الستؾسط

السقارنات

الحدابي
3.53

غيخ ذلظ

أدبي

غيخ ذلػ

-----

-----

* الفرق دال إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.05

تذيخ السقارنات الثشائية البعجية وفق الججوؿ ( )14إلى أف الفخوؽ بيغ متػسصات درجات
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد
الجراسة عمى مكياس ّ
أفخاد عيشة ّ
الجراسي ،قانت بيغ شمبة العمسي مغ جية وبيغ شمبة األدبي و(غيخ ذلظ) مغ جية
لستغيخ الفخع ّ
الشزج السيشي عشجىع أعمى.
أخخ  ،ولرالح شمبة
العمسي اّلحيغ قاف ّ
ّ
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الفرل الخامذ
مشاقذة الشتائج والتؾصيات

 -5.1مشاقذة الشتائج
-5.2التؾصيات
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الفرل الخامذ
مشاقذة الشتائج والتؾصيات
 :-5.1مشاقذة الشتائج
مشاقذة نتائج سؤال الجراسة األول :ما مدتؾى دافعية النجاز لجى طمبة السخحمة الثانؾية العخب في
مجيشة رىط؟
أضيخت الشتائج أف مدتػ دافةية اإلنجاز لج

شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة

لمجرجة الكمية لسدتػ دافةية اإلنجاز
رىط مغ وجية نطخ الصمبة قاف قبي اًخ ،إذ بمغ الستػسط الحدابي ّ
( )3.92وندبة مئػية (.)% 78.4
ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة قأف الصمبة في السخحمة الثانػية لجييع دافةية لئلنجاز ،حيث أنيع
الجافةية مغ
وصمػا إلى سغ يسكشيع فييا التّخقيد عمى إنجاز األعساؿ الخاصة بيع ،وربسا تأتي ىحه ّ
خبلؿ تذجيع األىل ليع في األسخة ،ومشحيع قعس السدؤولية قاعتبار ّأنيع أصبحػا غيخ صغار،
وقادريغ عمى التسييد بيغ ما يشفعيع وما يزخىع ،لحلظ تكػف دافةية اإلنجاز لجييع مختفعة ،حيث أف
دافةية اإلنجاز تتػلج لج

األفخاد نتيجة دافع داخمي مرجره ال ّحات والخغبة في اإلنجاز ،والثّاني نتيجة

السؤلخات الخارجية الستسثمة قالقجر الحي تستحو األسخة ألبشائيا أو السعّمسيغ في السجرسة ،وتعديدىع
وتشسية دوافعيع وميػليع .
وىحه الشتيجة التي تػصمت إلييا الجراسة تتػافق مع قعس نتائج الجراسات الداققة والتي مغ
األردنية
الجراسات العميا في الجامعات
بيشيا دراسة (اليؾسف )2016 ،التي أشارت إلى أف شمبة ّ
ّ
98

الجافةية لئلنجاز  ،ودراسة ((مؾلؾد ،وعبج القادر وجسال )2018 ،اّلتي
يستمكػف مدتػ مختفع مغ ّ
دافةية اإلنجاز ال ّخياضي مختفعة لج العبي كخة القجـ وقحلظ قالشدبة لسدتػ
أف مدتػ
تػصمت إلى ّ
ّ
ّ
صسػح  ،ودراسة (الشسمة )2016 ،اّلتي أشارت إلى أنو جاءت الشتائج الستعمقة قسحاور السكياس
ال ّ
(الجافةية لئلنجاز) بجرجة مختفعة ،ودراسة (العسخي )2017 ،التي أشارت إلى أف مدتػ دافةية
الثاني ّ
الجراسة جاء بجرجة قبيخة.
اإلنجاز لعيشة ّ
الجراسات الداققة والتي مغ بيشيا دراسة
الجراسة مع قعس نتائج ّ
في حيغ اختمفت نتيجة ّ
أف مدتػ دافةية اإلنجاز لج
(األحسج )2017 ،اّلتي أشارت إلى ّ

أفخاد العيشة متػسط ،ودراسة

(جؾاد )2018 ،اّلتي أشارت إلى أف شالبات السخحمة اإلعجادية يتستعغ بجافع إنجاز أكاديسي جيجػ
ودراسة (الجشجي وتالحسة )2019 ،اّلتي أشارت إلى وجػد مدتػ مشخفس في درجات مكياس قل
الجراسة،
مغ مفيػـ الحات ودافةية اإلنجاز لج عيشة ّ
مشاقذة نتائج سؤال الجراسة الثاني :ما مدتؾى الشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية العخب في
مجيشة رىط؟
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط مغ
أضيخت الشتائج أف مدتػ ّ
الشزج السيشي
وجية نطخ الصمبة قاف متػسصاً ،إذ بمغ الستػسط الحدابي لمجرجة الكمية لسدتػ ّ
ّ
( )3.65وندبة مئػية (.)% 73.0
الشزج السيشي اّلبلزـ
أف ال ّ
صمبة في السخحمة الثّانػية لع ّ
يتسكشػا مغ ّ
ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة ق ّ
صبلب في مثل سشيع يكػنػا يدتكذفػف السيغ ويبحثػف عغ ميغ
أف ال ّ
الختيار ميشة السدتقبل ،حيث ّ
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صا ،رغع أف ىشاؾ قعس
مسا جعل ِإجاقاتيع تذيخ إلى أف نزجيع قاف متػس ً
تشاسبيع في السدتقبلّ ،
الصمبة قج يكػنػا قادريغ عمى اختيار ميشيع السدتقبمية ،ولجييع نزج ميشي أكثخ مغ غيخىع نتيجة تػفخ
لجييع استقبللية في صشع القخار وىحا ناقع مغ التّخبية األسخّية وتذجيع السعّمسيغ في السجرسة ،إضاف ًة
ججي ،وأف عسمية
أف لجييع انيساؾ في االختيار وبحؿ الجيج في التّفكيخ في اختيار السيشة قذكل ّ
االختيار لمسيشة واضحة السعالع  ،وتكػيغ اتجاه إيجابي نحػ العسل ،وعػامل التّفزيل في االختيار
صمبة ،وربسا
السيشي ،وىحا ما يجعميع قادريغ عمى االختيار السيشي ،وىحا األمخ غيخ متػفخ لكافة ال ّ
تكػف متػفخة لج البعس قذكل ندبي.
الجراسات الداققة والتي مغ بيشيا
الجراسة تتػافق مع ما جاءت قو ّ
وىحه الشتيجة اّلتي تػصمت الييا ّ
صبلب بمغ مختبة مشخفزة إلى
الشزج الػضيفي بيغ ال ّ
دراسة (صؾالحة )2017 ،التي أشارت إلى أف ّ
ن
تػصمت إلى وجػد
متػسط السدتػ  ،ودراسة إسساعيل وآخخو ( )IsmaiI, & et al, 2018التي ّ
صسػح.
الشزج السيشي وال ّ
الجراسة في ّ
مدتػ متػسط لج أفخاد عيشة ّ
الداققة واّلتي مغ بيشيا دراسة (الخاشجي،
في حيغ ال تتػافق مع نتائج قعس ّ
الجراسات ّ
 )2017اّلتي أشارت إلى أف مدتػ الشزج السيشي وميارة القخار السيشي لج

عيشة الجراسة قاف

تفعا ،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ((الدفاسفة والزالعيؽ )2018 ،اّلتػ ػ ػي أشارت إل ػ ػ ػ ػ ػ ػى أف نزجيع السيشي جاء
مخ ً
الشزج الػضيفي لج
بجرجة
متجنية ،ودراسة دراسة (عظية )2020 ،اّلتي أشارت إلى أف مدتػ ّ
ّ
ّ
األساسية الخاصة في محافطة العاصسة عساف جاء بجرجة مختفعة.
مجيخات السجارس
ّ
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مشاقذة نتائج الدؤال الثالث :ىل تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة إحرائية بيؽ دافعية النجاز
والشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية العخب في مجيشة رىط؟
تػصمت الشتائج إلى وجػد عبلقة ارتباشية شخدية مػجبة بيغ دافةية اإلنجاز مغ جية وبيغ
ّ
الشزج السيشي لج
ّ

شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط مغ جية أخخ  ،حيث بمغ معامل

الشزج السيشي لج
االرتباط لمعبلقة بيغ دافةية اإلنجاز وبيغ ّ

شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة

صمبة ( )0.544بجاللة إحرائية ( ،)0.000حيث يتزح قأنو قّمسا زادت دافةية
رىط مغ وجية نطخ ال ّ
صمبة ،والعكذ صحيح.
الشزج
السيشي لج ال ّ
اإلنجاز قمسا زاد ّ
ّ
ٍ
الجافةية
صمبة في السخحمة الثانػية اّلحيغ يستمكػف مدتػ
وتعد ىحه الشتيجة إلى أف ال ّ
عاؿ مغ ّ
ٍ
قادر عمى اختيار أو التّخصيط
لئلنجاز ،يستمكػف مدتػ
الشزج السيشي ،ويكػف ال ّ
صالب ىشا اً
عاؿ مغ ّ
الختيار السيشة الّتي يخيج أف يستيشيا في السدتقبل ،فجافةية اإلنجاز تحخؾ لج الفخد القجرة عمى تحسل
الجافةية السختفعة لئلنجاز
السدؤولية واتخاذ القخار ،وتكػيغ اتجاه
إيجابي نحػ السيشة اّلتي يخيجىا و ّ
ّ
الشزج السيشي لجيو.
تداعج الفخد في أف يكػف مػقفاً إيجابي نحػ السيشة اّلتي يخيج وتديج مغ ّ
الجراسات الداققة
الجراسة تتػافق مع ما جاءت قو قعس ّ
وىحه الشتيجة التي تػصمت إلييا ّ
والتي مغ بيشيا دراسة أنجؾم ( (Anjum , 2020التي أشارت إلى أف جسيع الجػانب والسؤشخات
الشزج الػضيفي ،ودراسة (الدفاسفة والزالعيؽ)2018 ،
كانت قادرة عمى االنعكاس وتذكيل بشاء ّ
ّ
الشزج السيشي مسا يذيخ إلى أف
اّلتي أشارت إلى وجػدً بيغ مدتػ التّػاصل االجتساعي ومدتػ ّ
الرف العاشخ لسػاقع التّػاصل االجتساعي ،يديع
استخجاـ شمبة عبلقة ارتباط مػجبة دالة إحرائيا ّ
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الشزج السيشي لجييع ،ودراسة (بالظاىخ )2018 ،اّلتي أشارت
بجرجة قميمة في بمػرة وتحديغ مدتػ ّ
الجافةية لئلنجاز لج
إلى وجػد عبلقة ذات دالة
إحرائيا بيغ ّ
الشزج السيشي و ّ
ً

السعمسيغ  ،ودراسة

(الشسمة )2016 ،التي أشارت إلى وجػد عبلقة ارتباط مػجبة ذات داللة إحرائية في تقجيخات أفخاد
األكاديسية في التشبؤ بجافةية اإلنجاز
الذخرية و
العيشة عمى محاور مختفعة أيزاً لسحػري السيارات ّ
ّ
لج

أف ىشاؾ إسياـ الصبلب الستفػقيغ ،ودراسة (الحاج أحسج ،
الكفاءة االجتساعية ودافةية اإلنجاز و ّ

الجراسية
الجافةية نحػ بشاء وتحقيق السذاريع ّ
 )2017اّلتي أشارت إلى وجػد عبلقة مػجبة بيغ ّ
الجراسات
والسيشية و ّ
الشزج السيشي لج تبلميح سشة أولى لانػي ،ولع تختمف الشتيجة مع نتيجة أي نتائج ّ
الداققة.
ّ
مشاقذة نتائج الدؤال الخابع :ىل تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات أفخاد عيشة
الجراسة عمى مكياس دافعية النجاز لجى طمبة السخحمة الثانؾية العخب في مجيشة رىط تبعا لستغيخات
(الجشذ ،الرف ،الفخع الجراسي)؟
أضيخت الشتائج ما يمي:
الجراسة عمى مكياس
أوالً :عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة
إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد عيشة ّ
ّ
دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ الجشذ.
وتعد ىحه الشتيجة إلى أف الجافةية لئلنجاز متػّفخة ومختفعة لج

صمبة في السخحمة الثّانػية،
ال ّ

ذقخ أـ أنثى ،فبل
والصمبة في ىحه السخحمة الثّانػية لجييع دافةية مختفعة لئلنجاز ،ميسا قاف جشدو ًا
الشتيجة قعجـ وجػد فخوؽ في وجيات
تختمف دافةية اإلنجاز بيغ الحقػر اإلناث ،وعمى ذلظ جاءت ّ
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يخز جشذ دوف اآلخخ ،فكبل الجشديغ لجييع مدتػ مختفع مغ دافةية
نطخ ال ّحكػر واإلناث ،فبل
ّ
اإلنجاز.
يخز ىحه الفخضية تتػافق مع ما جاءت قعس
الجراسة فيسا
وىحه الشتيجة التي تػصمت ِإلييا ّ
ّ
الداققة واّلتي مغ بيشيا ،دراسة (األحسج )2017 ،التي أشارت إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة
الجراسات ّ
اسية والجشذ ،ودراسة (أبؾ جخاد )2020 ،التي
الدشة ّ
الجر ّ
عمى مكياس دافةية اإلنجاز تعد لستغيخ ّ
حرائية عشج مدتػ الجاللة ( )a≤ 05في درجة دافةية
أشارت إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إ
ّ
الدكغ،
اإلنجاز تعد لستغيخات (الجشذ ،سشػات الخبخة ،الحالة
الجخل ّ
االجتساعيةّ ،
ّ
الذيخي ،مكاف ّ
جية العسل).
الداققة واّلتي مغ بيشيا دراسة (بالظاىخ،
فيسا ال تتػافق ىحه الشتيجة مع نتائج قعس الجراسات ّ
الجافةية لئلنجاز لج السعمسيغ تعد لستغيخ
 )2018التي أشارت إلى وجػد فخوؽ دالة
إحرائيا في ّ
ً
الجشذ ،ودراسة (الحاج أحسج )2017 ،التي أشارت إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في درجات
الجراسي لرالح مذتخؾ عمػـ وتكشػلػجيا.
التخرز
الشزج السيشي تعد لستغيخ
ّ
ّ
ّ ّ
لانياً :عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس
الرف.
ّ
دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ ّ
الجراسي الحي يجرسػف
أف الصمبة في السخحمة الثّانػية ميسا اختمف صّفيع
وتعد ىحه الشتيجة إلى ّ
ّ ّ
الجراسة
فيو ،يستمكػف دافةية لئلنجاز قسدتػ مختفع ،وىع ونتيجة دراستيع وبمػغيع شػشاً شػيبلً في ّ

103

تسكشػا مغ تكػيغ دافةية لئلنجاز ،وبسدتػ عاؿ ،وال يختمف فييا
لسجة تديج عغ عذخة سشػات فقج ّ
صف عغ اآلخخ ،مسا جعل إجاقاتيع تتػافق وتكػف متذابية ومتقاربة.
الداققة واّلتي مغ بيشيا دراسة (األحسج،
وىحه الشتيجة تتػافق مع ما جاءت قو قعس ّ
الجراسات ّ
اسية
 )2017التي أشارت عجـ وجػد فخوؽ دالة عمى مكياس دافةية اإلنجاز تعد لستغيخ الدشة ّ
الجر ّ
والجشذ ،ولع تختمف ىحه الشتيجة مع أي مغ نتائج الجراسات الداققة.
الجراسة عمى مكياس دافةية
لالثاً :وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد عيشة ّ
الجراسي ،لرالح شمبة
شمبة السخحمة الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ الفخع
ّ ّ

اإلنجاز لج
الفخع العمسي.

خرز العمسي ،حيث أف الصمبة في
وتعد ىحه الشتيجة إلى أف دافةية اإلنجاز مقخونة قالتّ ّ
الجراسي والسثابخة واالجتياد
متقجمة مغ التّحريل ّ
التخرز العمسي لجييع قجرات عقمية ومدتػيات ّ
ّ
السسيديغ لتشديبيع
صمبة
الحي يسيدىع عغ أقخانيع في
التخررات األخخ  ،حيث جخت العادة اختيار ال ّ
ّ
ّ
اسية األخخ  ،األمخ اّلحي
إلى الفخع العمسي مسا يجعل دافةية اإلنجاز عشجـ أكثخ مغ الفخوع ّ
الجر ّ
الجراسة.
انعكذ عمى نتيجة ّ
يخز ىحه الفخضية تتػافق مع ما جاءت قو
الجراسة فيسا
وىحه الشتيجة اّلتي تػصمت إلييا ّ
ّ
الداققة والتي مغ بيشيا دراسة (جؾاد)2018 ،
قعس الشتائج التي تػصمت إليو قعس نتائج ّ
الجراسات ّ
جيج ،وقاف لرالح الفخع
التي أشارت إلى أف شالبات السخحمة اإلعجادية يتستعغ بجافع إنجاز أكاديسي ّ
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صمبة ذوي تقجيخ
العمسي ،ودراسة (بجرة )2016 ،اّلتي تػصمت إلى وجػد فخؽ داؿ
إحرائيا بيغ ال ّ
ً
الحات الستجني وذوي تقجيخ َّ
َّ
ف.
الحات العالي مغ حيث ّ
الر ّ
الشزج السيشي تعد لستغيخ ّ
الداققة واّلتي مغ بيشيا دراسة (الحاج
فيسا جاءت الشتائج ال تتػافق مع نتائج قعس ّ
الجراسات ّ
الجافةية نحػ بشاء
أحسج )2017 ،اّلتي أشارت إلى أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة
إحرائية في درجات ّ
ّ
الجراسي) عمسي /أدبي.
خرز ّ
وتحقيق السذاريع ّ
اسية والس ّ
الجر ّ
يشية تعد لستغيخ التّ ّ
ّ
ّ
مشاقذة نتائج الدؤال الخامذ :ىل تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات أفخاد
عيشة الجراسة عمى مكياس الشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية العخب في مجيشة رىط تبع ا
لستغيخات (الجشذ ،الرف ،الفخع الجراسي)؟
الجراسة إلى ما يمي:
تػصمت ّ
ّ
الجراسة عمى مكياس
أوالً :عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة
إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد عيشة ّ
ّ
الثانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ الجشذ.
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة
ّ
ّ
صالبات في السخحمة الثّانػية يتستعػف قسدتػ متػسط مغ
صبلب وال ّ
وتعد ىحه الشتيجة إلى أف ال ّ
اسية ،وال
طخوؼ
الشزج
السيشي ،وال يػجج أي تسيد بيشيع ،فكبل الجشديغ يةيذػف نفذ ال ّ
ّ
الحياتية والجر ّ
ّ
ّ
يػجج ما يجعل الشزج السيشي متفاوت بيشيع ،فاألسخة تخبي الحقػر واإلناث بشفذ الصخيقة فيسا يخز
تخز
صالبات نفذ األفكار اّلتي
صبلب وال ّ
الشزج السيشي ،وقحلظ السجارس والسعمسيغ يكدبػف ال ّ
ّ
ّ
الشزج السيشي ،مسا انعكذ ذلظ عمى إجاقات أفخاد العيشة عمى فقخات السكياس.
ّ
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الجراسة فيسا يخز ىحه الفخضية تتػافق مع ما جاءت قو نتائج
وىحه ّ
تػصمت ِإلييا ّ
الشتيجة التي ّ
الداققة والتي مغ بيشيا دراسة (أبؾ جخاد)2020 ،
قعس ّ
الجراسات ّ
حرائية عشج مدتػ الجاللة ( )0.01في درجة االنتساء
اّلتي أشارت إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إ
ّ
الدكغ ،جية العسل) وعجـ
الػضيفي تعد لستغيخات ّ
الجراسة (سشػات الخبخة  ،الحالة االجتساعية ،مكاف ّ
الذيخي) لج
الجخل ّ
وجػد فخوؽ تعد لستغيخات (الجشذ و ّ

أفخاد العيشة ،ودراسة (أبؾ غالي وأبؾ

مرظفى )2016 ،اّلتي أشارت إلى انو ال تػجج فخوؽ دالة بيغ الجشديغ في قاقي مجاالت السكياس،
وعجـ وجػد فخوؽ دالة في الجرجة الكمية لسكياس قمق السدتقبل السيشي ،ودراسة (األحسج )2017 ،اّلتي
ّ
اسية والجشذ .
الدشة ّ
الجر ّ
أشارت إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة عمى مكياس دافةية اإلنجاز تعد لستغيخ ّ
الداققة واّلتي مغ
فيسا جاءت ىحه الشتيجة ال تػافق مع ما جاءت قو نتائج قعس ّ
الجراسات ّ
بيشيا دراسة كخيج وباتؾن (الديتاوي )2016 ،اّلتي أشارت إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في
الجراسي تعد إلى متغيخ الجشذ لجسيع أنساط التّشذئة األسخّية الستبعة في األسخة  ،ودراسة
التحريل
ّ ّ
(اليػسف )2016 ،التي أشارت إلى أف وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػ الجافةية لئلنجاز
لجييع تعد لستغيخ الجشذ وقانت لرالح اإلناث ،ودراسة النجون( (lyndon,& et al, 2017اّلتي
الجافع لئلنجاز
أشارت إلى أف إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػ القمق وجػدة الحياة و ّ

األكاديسي عشج مدتػ الجاللة ( )0.001تعد لستغيخ الجشذ ،
الجراسة عمى مكياس
عيشة ّ
لانياً :عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد ّ
الشزج السيشي لج شمبة السخحمة الثّانػية العخب في مجيشة رىط تعد لستغيخ الرف.
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الشزج السيشي
وتعد ىحه الشتّيجة إلى أف ال ّ
الرفػؼ الثّانػية يستمكػف ميارات ّ
صمبة في ّ
ّ
الشزج السيشي ،حيث ّأنيع استصاعػا خبلؿ
يتسيد صف دوف األخخ في مدتػ ّ
بشفذ السدتػ  ،وال ّ
ّ
الشزج السيشي وتحجد
الجراسة قفيمة أف تكػف لجيو مدتػ مغ ّ
اسية اّلتي أمزاىا في ّ
ىحه الفتخة ّ
الجر ّ
الشزج السيشي.
لجيو السدتػ اّلحي وصمػا اليو مغ ّ
وىحه الشتيجة التي تػصمت إليو الجراسة فيسا يخز ىحه الفخضية تتػافق مع ما تػصمت إليو
الداققة واّلتي مغ بيشيا دراسة (الجشجي والعسخي ،التي أشارت إلى عجـ وجػد
قعس نتائج ّ
الجراسات ّ
الرفيغ األوؿ
الشزج
فخوؽ ذات داللة
إحرائية بيغ متػسصي درجات ّ
ّ
السيشي بيغ شبلب وشالبات ّ
ّ
والثاني لانػي ،وغيخىا.
الداققة
فيسا جاءت الشتيجة ال تتػافق مع ما جاءت قو قعس ّ
الشتائج الخاصة ببعس ّ
الجراسات ّ
إحرائية في
والتي مغ بيشيا (الديتاوي )2016 ،الّتي أشارت إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة
ّ
الجراسي تعد إلى متغيخ نسط التّشذئة األسخية أو التفاعل بيغ نسط التّشذئة والجشذ وذلظ
التّحريل ّ
قل عمى حجه.
معا أو األب أو األـ ّ
لكافة أنساط التشذئة األسخية الستبعة مغ قبل األب واألـً ً
وتعد ىحه الشتيجة إلى أف الصمبة في الفخع العمسي لجييع قجرات عقمية ويدتصيعػف الحكع عمى
يتسيدوف عغ أقخانيع مغ الفخوع األخخ قالقجرات العمسية
األمػر قسشصمق عمسي عقمي ،فيع أيزا ّ
الشزج السيشي أعمى مغ غيخىع ،وأف ىحا يجعل التّفاوت في
والعقمية الكفيمة بتكػيغ مدتػ مغ ّ
ّ
الشزج السيشي لج
مدتػيات ّ

صمبة بشاء عمى التّخرز الجراسي أو الفرل الجراسي سػاء أكاف
ال ّ

التخررات األخخ .
عمسياً أـ غيخه مغ
ّ
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يخز ىحه الفخضية تتػافق مع ما
الجراسة الحالية فيسا
وىحه الشتيجة اّلتي تػصّمت إلييا ّ
ّ
الداققة واّلتي مغ بيشيا (اليؾسف )2016 ،اّلتي أشارت إلى وجػد
جاءت قو نتائج قعس ّ
الجراسات ّ
الجافةية لئلنجاز لجييع تعد لستغيخ الجشذ وقانت لرالح
فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػ ّ
اإلناث.
الداققة والتي مغ بيشيا دراسة
فيسا تختمف ىحه الشتيجة مع ما جاءت قو نتائج قعس ّ
الجراسات ّ
صمبة مغ حيث
(بجرة )2016 ،اّلتي أشارت إلى عجـ وجػد فخؽ داؿ
إحرائيا بيغ الجشديغ مغ ال ّ
ً
الشزج السيشي.
ّ
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 -5.2التؾصيات
الجراسة ،تػصي الباحثة قسا يمي:
مغ خبلؿ الشتائج اّلتي تػصمت إلييا ّ
التؾصيات الخاصة بجافعية النجاز:
 -1وضع أدوات لمستاقعة والتقػيع في تحميل دافةية اإلنجاز ،ووضع نساذج ذات جػدة عالية؛ تتزسغ
الزعف
القػة لج شبلب السخحمة الثّانػية وتعديدىا ،ونقاط ّ
مؤشخات قابمة لمكياس ،لمتّعخؼ عمى نقاط ّ
ومعالجتيا.
تعميسية تتيح ليع حخية
 -2ضخورة االىتساـ بتعديد دافةية اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثانػية وتػفيخ بيئة
ّ
السذارقة والتعبيخ وتبادؿ األفكار وتػفيخ فخص السدؤولية الحاتية ،وتعديد فخص االستقبلؿ واالعتساد
عمى ال ّحات.
صمبة فييا.
 -3زيادة البخامج التػعػية في السجارس الثانػية لتشسية مدتػ دافةية اإلنجاز لج ال ّ
جيجاً عمى مدتػ
 -4تصػيخ ميارات سبل استثارة دافةية اإلنجاز قػنيا مشبئ ّ

السعجؿ
التّحريل
ّ

صمبة في السخحمة الثّانػية في مجيشة رىط.
الجراسي لج ال ّ
والتّحريل ّ
 -5تعديد دافع اإلنجاز األكاديسي لج شبلب السخحمة الثّانػية مغ خبلؿ تػجيو األسخة والسجتسع لسداعجة
صمبة في ىحا االتجاه ،وتكػيغ اتجاىات إيجابية لج
ال ّ

صمبة والسجتسع نحػ دافع اإلنجاز لج
ال ّ

شمبة

الفخع األدبي.
 -6الكياـ بجراسة تدتيجؼ التّعخؼ عمى انخفاض مدتػ دافع اإلنجاز لج

التخرز
الحقػر في
ّ

التخرز العمسي وإجخاء دراسات تدتيجؼ التعخؼ عمى عبلقة قعس
قالسقارنة مع الحقػر في
ّ
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الستغيخات بجافع اإلنجاز لج شمبة السخحمة الثّانػية العامة في رىط.
التؾصيات الخاصة بالشزج السيشي:
متخررة في اإلرشاد الفخدي
الشزج السيشي ،قاستخجاـ بخامج
-1تجريب الصمبة عمى ميارات ّ
ّ
والجسعي في مخاحل الجراسة السختمفة.
 -2تمبية حاجات الصمبة السعخفية السيشية في مخاحل الجراسة السختمفة ،بػاسصة محاضخات وورش
يبية بيجؼ رفع مدتػ وعييع السيشي.
تجر ّ
صمبة قزخورة ربط االختيار السيشي قحاجات سػؽ العسل.
-3ترسيع بخامج إرشادية لتػعية ال ّ
صمبة السخاىقيغ نحػ اختيار السيشة السشاسبة وتحجيج
 -4تفعيل خجمات اإلرشاد السيشي إلرشاد ال ّ
مبكخ ،وبخنامج (مغ السجرسة إلى السيغ) السشفح في مجارس التّخبية والتّعميع
اتجاىات
السيشية في وقت ّ
ّ
التخررات العمسية الستاحة وحاجة
قذكل واقعي .وتدويج ال ّ
صمبة قسعمػمات ميشية عغ الجامعات و ّ
التخررات.
سػؽ العسل ألىع
ّ
اسية وخاصة السخحمة الثّانػية
 -5االستس اخر في تصػيخ مػاد التّػجيو
السيشي في مختمف السخاحل ّ
الجر ّ
ّ
الشزج السيشي وعسمية صشع القخار وبسا يتػاكب مع التّػجيات العالسية السعاصخة في ىحا
لخفع مدتػ ّ
السجاؿ.
صالب ،واستغبلليا في
 -6تػضيف السديج مغ التقشيات الحجيثة في مجاؿ تقجيع اإلرشاد السيشي لم ّ
الجولي.
تعخيف الصالب قالسدارات السيشية سػاء أكاف عمى السدتػ السحمي أـ السدتػ ّ
الذخرية واتخاذ
-7ضخورة اىتساـ أخرائي التّػجيو
السيشي بتجريب الصالب عمى تحسل السدؤولية ّ
ّ
الق اخرات السشاسبة ،وبث الثقة ققجراتيع عمى العسل.
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-8إش اخؾ السختريغ قعمع الشفذ عشج بشاء وتخصيط مشاىج التّخبية السيشية لبلستفادة مغ خبخاتيع في
الشزج السيشي واتخاذ القخار قرػرة أكثخ دّقة ووضػح وإعصائيا األولػية
محاولة التخقيد عمى مفاليع ّ
ّ
ألىسيتيا.
صمبة،
يبية في ىحا السجاؿ لمتػصل إلى سبل مداعجة ال ّ
 -9إجخاء مديج مغ ّ
الج ارسات والبحػث التّجخ ّ
تجشبيع الفذل األكاديسي السحتسل ،ولمتغّمب عمى مذكبلتيع في مجاؿ اإلرشاد السيشي ،مسا
ومغ لعَّ ّ
ّ
يجعميع أكثخ قفاءة في تحقيق ذواتيع وفي بشاء مجتسعاتيع.
صسػح مع متغيخات ججيجة قأساليب
الشزج السيشي وال ّ
 -10الكياـ بجراسات تتشاوؿ مدتػ قل مغ ّ
السعاممة الػالجية ،القمق االجتساعي وغيخىا.
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السرادر والسخاجع
-1األحسج ،أمل .)2017( .العبلقة بيغ دافةية اإلنجاز والتفكيخ الخخافي لج عيشة مغ شمبة قمية التخبية
قجامعة دمذق ،مجمة اتحاد الجامعات العخبية لمتخبية وعمؼ الشفذ.53-14 ،2 ،)15( ،
 -2قالصاىخ ،فاشسة )2018( .الشزج السيشي وعالقتو بالجافعية لإلنجاز لجى السعمسيؽ ،رسالة
ماجدتيخ ،جامعة الذييج حسة لخزخ قالػادي ،الجدائخ.
-3بجرة ،حػرية .)2016( .تقجيخ َّ
الحات وعبلقتو قالشزج السيشي دراسة ميجانية عمى عيشة مغ شمبة
جامعة وىخاف ،مجمة العمؾم الندانية واالجتساعية ،العجد .26
 -4بمعابج ،عبج القادر )2016( .تذكيل البخوفيل السيشي عمى ضػء مفيػـ الشزج السيشي ،مقارنة
مفاليسية ،مجمة العمؾم الندانية واالجتساعية.365-350 ،26 ،
-5بػرزاؽ ،سسيخة )2015( .ميارات التعمؼ واالستحكار وعالقتيا بالجافعية لإلنجاز لجى طمبة الدشة
الثانية ماستخ تخرص تؾجيو وإرشاد تخبؾي ،دراسة ميجانية ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة دمحم بػ ضياؼ
قالسديمة ،الجدائخ.
-6أبػ جخاد ،خميل عمي خميل )2020( .االنتساء والخضا الؾعيفي وعالقتيسا بجافعية النجاز لجى
السخشجيؽ التخبؾييؽ بسحافغات غدة ،غدة ،السخقد الجيسقخاشي العخبي.
-7الجشجي ،نبيل وتبلحسة ،جبارة )2019( .مفيػـ الحات وعبلقتو بجافةية اإلنجاز لج

عاؿ الشطافة في

محافطة الخميل ،مجمة جامعة القجس السفتؾحة لألبحاث والجراسات التخبؾية والشفدية،29 ،)11( ،
.208-198
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-8الجشجي ،نبيل والعسخي ،سسخ )2017( .الزغػط الشفدية وعبلقتيا بجافةية اإلنجاز لج

معمسي

السجارس الحكػمية في محافطة الخميل ،مجمة جامعة األزىخ ،سمدمة العمؾم الندانية ،يػنيػ،1 ،)19( ،
.146-125
 -9جػاد ،تبارؾ )2017( .دافع النجاز األكاديسي لجى طالبات السخحمة العجادية ،األردف ،جامعة
القادسية.
 -10الحاج أحسج ،حبيبة )2017( .الجافعية نحؾ بشاء وتحقيق السذاريع الجراسية والسيشية
وعالقتيا بالشزج السيشي لجى تالميح سشة أولى ثانؾي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذييج حسة لخزخ،
الػادي ،الجدائخ
 -11الخاشجي ،أحسج )2017( .الشزج السيشي وعالقتو بسيارة اتخاذ القخار السيشي لجى طمبة
الرف العاشخ األساسي في محافغة شسال الذخقية بدمظشة عساف ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة ندو ،
عساف.
-12الديتاوي ،عبج هللا )2016( .أنساط التشذئة األسخية السجرقة وألخىا في الجافةية لئلنجاز والتحريل
األكاديسي لج

شمبة السخحمة الثانػية في محافطة اربج ،مجمة جامعة الشجاح الؾطشية ،العمؾم

الندانية.2188-2149 ،11 ،)30( ،
 -13الداكخ ،رشيجة )2015( .دافةية اإلنجاز وعالقتيا بفاعمية الحات لجى تالميح الدشة الثالثة
ثانؾي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذييج حسة لخزخ قالػادي ،الجدائخ.
-14الدفاسفة ،إبخاليع دمحم والزبلعيغ ،أنذ )2018( .مدتػ

استخجاـ شمبة الرف العاشخ

األساسي لسػاقع التػاصل االجتساعي وعبلقتو قالشزج السيشي ،مجمة دراسات ،العمؾم
.477-463 ،4

113

التخبؾية،)45( ،

 -15الذجيفات ،سسيخ )2019( .ألخ بخنامج اإلرشاد السيشي في تحديغ مدتػ الشزج السيشي

والسيػؿ السيشية لج شبلب الرف العاشخ في األردف ،مجمة الدرقاء لمبحؾث والجراسات الندانية،
(.25-12 ،1 ،)19
 -16شمبي ،مخاد .)2018( .فعالية بخنامج إرشاد جسعي ميشي في تحديؽ االختيار السيشي لجى
طالب الرف العاشخ ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ.
 -17صػالحة ،عبج السيجي )2017( .مدتػ الشزج السيشي والصسػح وعبلقتيسا ببعس الستغيخات
دراسة ميجانية لج شمبة السخحمة األساسية العميا في األردف ،مجمة السشارة.219-181 ،4 ،)23( ،
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جامعة الخميل
كمية الجراسات العميا
أداة الجراسة برؾرتيا األولية
الدالم عميكؼ ورحسة هللا وبخكاتو
تقػـ الباحثة قإجخاء دراسة عمسية قعشػاف" دافعية ال نجاز وعالقتيا بالشزج السيشي لجى طمبة السخحمة
الثانؾية لجى الظمبة العخب في مجيشة رىط" استكساال لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في
تخرز التػجيو واإلرشاد ،حيث قامت الباحثة قإعجاد أداتيغ لمجراسة (االستبانتيغ) عمى الشحػ اآلتي:
األولى :مكياس دافعية النجاز مؽ وجية نغخ الظمبة في السخحمة الثانؾية.
الثانية :مكياس الشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية في رىط.
راجيا الجابة عؽ جسيع فقخات االستبانة برجؽ ودقة مؽ خالل وضع الشارة ( )Xمقابل كل فقخة بسا
يتشاسب ودرجة انظباقيا عميػ ،عمسا أن السعمؾمات التي سيتؼ الحرؾل عمييا ستعامل بدخية تامة ،ولؽ
تدتخجم إال ألغخاض البحث العمسي
شاك اخ ومقج ار لكؼ تعاونكؼ
مكياس دافعية النجاز
119

البيانات العامة :بخجاء التكخم بؾضع إشارة (√) في السكان السشاسب.
الجشذ:

أنثى

ذقخ

:

العاشر

الحادي عشر

الفرع الدراسً :

علمً

أدبً

الصف

الثانً عشر

غٌر ذلن

أخي الظالب /أختي الظالبة

بيؽ يجيػ قائسة تحتؾي عمى مجسؾعة مؽ العبارات والجسل التي تتعمق بجافعية النجاز لجى الظمبة

في السخحمة الثانؾية ،وىحه العبارات تختمف وجيات الشغخ فييا ،مؽ فزمػ اق أخ كل عبارة بعشاية تامة ثؼ
حجد مؾقفػ مشيا بؾضع عالمة ( )xتحت الخانة مؽ الخانتيؽ اآلػتييؽ( :مالئسة ،غيخ مالئسة)
مفيؾم دافعية النجاز :ىي استعجاد الفخد لمدعي في سبيل تحقيق التفػؽ واالقتخاب مغ الشجاح والخغبة
في األداء الجيج ،والسثابخة والتغمب عمى الرعػبات وتحقيق ىجؼ معيغ في مػاقف تتزسغ مدتػيات مغ
التسيد
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الخقؼ

الفقخات

مقاس دافعية النجاز

1

أذا بدأت بعمل فال أتركه حتى أكمله

2

أرغب فً أن أكون ناجحا

3

مؾافق

بذجة

أحب المٌام باألعمال التً ال ٌتطلب إنجازها ولتا ً طوٌال

4

أعمل بغاٌة الجد واالجتهاد فً عمل ما ألننً أخاف أن أفشل فٌه

5

أشعر بدافع لوي تجاه ما ألوم به من أعمال

6

أتحمل المشاكل التً أواجهها

7

أملن العزم على الفوز فً أٌة منافسة

8

ٌظن زمالئً فً المدرسة أننً أعمل بتركٌز

9

أبذل جهدا فً تحمٌك هدف ذي لٌمة

10

أنجز األعمال الموكلة إلً بصورة صحٌحة

11

ألوم بعمل كل ما ٌطلب منً مهما كانت درجة صعوبته

12

أحرص على أن أضع لنفسً أهدافا والعٌة

13

أتمٌز بموة اإلرادة

14

أنظم ولتً للدراسة من بداٌة العام الدراسً لتحمٌك التفوق

15

أبدأ باألعمال الصعبة أوال ثم األعمال األلل صعوبة

16

أستعد لالمتحان لبل مدة كافٌة

17

أسعى إلنجاز العمل فً الولت المحدد له

18

أضع خطة لتنفٌذ األعمال الٌومٌة

19

أنا حرٌص على إثبات كفاءتً أمام زمالئً

20

أبذل جهدا واضحا للحصول على تمدٌرات من لبل المسؤولٌن

21

ٌزعجنً ضعف عزٌمتً

22

أشعر بعدم لدرتً على االلتزام بما تعهدت به

23

أحرص على وضع خطة لمستمبلً

24

عندما ٌشرح المعلم الدرس فإننً أنتبه جٌدا

25

ال أٌأس بسهولة

26

أحب المشاركة فً األنشطة المدرسٌة التعلٌمٌة واالجتماعٌة
التً ٌحتاج التفوق فٌها إلى لدرات خاصة
من الصعب إهمال واجباتً المدرسٌة والعادٌة

28

عندما أكون فً المدرسة ألوم بواجبً وال أهمله

27

121

مػافق

محايج
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الخقؼ

مقاس دافعية النجاز

مؾافق

الفقخات

بذجة

29

أنظر لدروسً بمعاٌٌر مرتفعة عند وجودي فً المدرسة

30

ٌنتابنً الملك والنزعاج عند تبدٌد الولت

31

أحاول التوصل لإلجابة الصحٌحة عند طرح المعلم لسؤال
صعب

32

أستعٌن بمراجع منوعة للتوصل لفهم غموض ما فً الدرس

33

أحب أن أكون من المتفولٌن فً صفً

34

أشعر بأنً أمتلن الشجاعة والثبات فً أداء مهماتً

35

أعمل مدة طوٌلة دون كلل أو ملل
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مكياس الشزج السيشي لج الصبلب

محايج

معارض

معارض
بذجة

مكياس الشزج السيشي لجى طمبة السخحمة الثانؾية :
البيانات العامة :بخجاء التكخم بؾضع إشارة (√) في السكان السشاسب.
الجشذ:
الصف

ذقخ

:

الفرع الدراسً :

أنثى

العاشر

الحادي عشر

علمً

أدبً

الثانً عشر

غٌر ذلن

أخي الظالب /أختي الظالبة
بيغ يجيظ قائسة تحتػي عمى مجسػعة مغ الةبارات والجسل التي تتعمق قالشزج السيشي لج

الصمبة

في السخحمة الثانػية ،وىحه الةبارات تختمف وجيات الشطخ فييا ،مغ فزمظ اق أخ قل عبارة قعشاية تامة لع حجد
مػقفظ مشيا بػضع عبلمة ( )xتحت الخانة مغ الخانتيغ التاليتيغ( :مبلئسة ،غيخ مبلئسة)
مفيؾم الشزج السيشي :مج

تسكغ الفخد مغ مياـ االرتقاء السبلئسة لسخحمتو السيشية ،وتذسل السعخفة

واالتجاىات ،نحػ السيشة التي سيسارسػنيا في السدتقبل.
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 1ييسشي األجخ الجيج ميسا قانت شبيعة السيشة
 2يخبخني اآلخخوف مغ خبخاتيع في تحجيج نػعية السيشة ،مسا أربكشي
في تحجيج ما يشاسبشي مغ السيغ

 3لآلف ،لع أفكخ في السيشة التي أريج العسل بيا
 4يدعجني تسكششي مغ مداعجة اآلخخيغ في العسل
 5أخصط ألف أعسل في السجاؿ الحي تقتخحو عمي أسختي
 6أحتاج لسعخفة نػعية السيشة الحي أريج امتيانيا
 7آخح قعيغ االعتبار تشػع السيغ في مجاؿ العسل الحي أريج اختياره
 8أجج أف ال معشى الختيار أي ميشة ،قػنيا جسيعيا متةبة
 9يحتسل أف يكػف الشجاح سيبل في أي ميشة قانت
 10يشبغي عمي أف أقخر السيشة التي أريج
 11أعخؼ القميل فقط عسا ىػ مصمػب مغ العسل
 12يشبغي عمى أف أعخؼ خرائري ومياراتي وقجراتي قبل اختياري
لشػعية السيشة السشاسبة لي
 13آخح بشريحة والجي عشج اختياري لشػعية السيشة التي أريج

 14أجيل اختيار التخرز الجراسي الحي يشاسب ميشة السدتقبل
 15أؤمغ أف ىشاؾ ميشة واحجة تشاسب الفخد
 16أجج أف العسل في أي ميشة مسل وليذ مستعا
 17عشج اختيار السيشة يحتاج اإلنداف إلى أف يعخؼ ميػلو .
 18أشعخ أف والجي سػؼ يختار ميشة لي دوف أف يخاعي قجراتي
 19أغيخ اختياراتي لسيشتي قاستسخار
 20أضصخ الختيار ما ال يشاسبشي مغ ميغ أحيانا ألسباب خاصة
 21العسل قحج ذاتو غيخ ميع السيع ىػ الجخل السادي
22

ىشاؾ أشياء متعجدة يجب أف تؤخح قعيغ االعتبار عشج اختيار
السيشة مثل القجرات وفخص العسل الستاحة

 23أختار ميشتي وفقا الختيارات أصجقائي لسيشيع
 24أحخص عمى معخفة شخوط االلتحاؽ قكل ميشة

الخقؼ

مؾافق

الفقخات
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معارض معارض
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مكياس الشزج السيشي لج الصبلب
 52يشبغي عمى اختيار السيشة التي تتفق مع ما يجب عمي تحكيقو في
حياتي
 26أؤمغ أف جسعي لمسعمػمات عغ السيشة التي سػؼ أختارىا مدتكببل
يقمل مغ احتسالية وقػعي في خصأ االختيار
 27عشجما أختار ميشة ما ،لغ أتسكغ مغ تغييخ اختياري
 28أؤمغ قأف عي العسل قسيغ مختمفة لكي أمكغ مغ اختيار األفزل
 29أرغب في االعتساد عمى شخز ما في اختيار ميشة السدتقبل
 30أحخص عمى تحميل السيغ الستػفخة في سػؽ العسل
 31أعمع جيجا أىسية االلتحاؽ قسيشة ما ،لكششي ال أرغب
 32أسعى جاىجا مغ خبلؿ ميشتي لبمػغ إنجازات عطيسة مثل مداعجة
أعجاد قبيخة مغ الشاس أو اكتذاؼ قيسة عالية

 33عمى السخء أف ييتع قاتخاذ القخار حػؿ السيشة التي يشػي العسل بيا
 34أسعى لفيع قيفية تأكج األفخاد مغ اختياراتيع السيشية
 35أىتع قالحرػؿ عمى السعمػمات عغ السيغ مغ مرادر مػلػقة
 36أفزل أال أعسل قسيشة ال أحبيا.
 37أشعخ قالحيخة والتخدد عشج اختيار ميشة السدتقبل
 38مزى وقت قثيخ وأنا أفكخ في نػع العسل الحي يشاسبشي
 39يتػجب عمي أال أنذغل في أمخ اختيار السيشة السشاسبة لرعػبتو
 40تقخر الرجفة امتياني لسيشة ما
 41أختار السيشة السشاسبة لمػضع االقترادي ألسختي
 42يبجو إنشي لدت قثيخ االىتساـ قسدتقبمي السيشي
 43عميظ أف تخضى في قثيخ مغ األحياف قعسل أقل مسا قشت تصسح
إليو

 44يشبغي عمي معخفة السيغ السصمػبة لدػؽ العسل ،ألىسيتيا لسدتقبمي
 45أؤمغ أف أىسية اعسل في ميشة ما ناقعة مغ متعة أدائو
 46أشعخ قأف عمى أف أعسل في السيشة التي يخ األصجقاء أنيا مشاسبة
لي
 47أىتع قأمػر متعجدة ،مسا يرعب عمي اختيار ميشة محجدة
 48أشعخ قاإلحباط حػؿ اختيار السيشة نط اخ الرتفاع ندبة البصالة
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 49لغ أشغل قالي قاختيار السيشة السشاسبة حتى أتخخج مغ السجرسة
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 50أشعخ بػجػد اختبلؼ بيغ إمكانياتي وتصمعاتي
 51يشبغي عمي أف ال أتخمى عغ السيشة التي أشسح ليا ميسا قمفشي ذلظ
 52تػفخ لي السيشة التسكغ مغ شخاء ما أريج مغ حاجات
 53يشبغي عمي اختيار ميشة تجعمشي مذيػ ار

126

مؾافق محايج

معارض معارض
بذجة

