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 شكر وتقدير

فإننيْْ،"ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"ْ_:صمىْاهللْعميوْوسمـ_إقرارًاْبالفضؿْوتمسكًاْبقوؿْالرسوؿْ
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ليوْمآبي.ْ،توكمت ْوا 

ْأماْبعد:

ْالمصريْالدكتورْومشرفيْستاذيأْإلىْواالمتنافْالشكرْآياتْبأسمىْأتقدـ ْفتُْتَشرْ ْالذيْ،إبراىيـ
ْ.رْوالتقديرفموْمنيْالشكْْرسالتي،ْعمىْالعمميْ ْبإشرافو

كماْأتقدـْبالشكرْالجزيؿْإلىْالدكتورةْأنوارْأبوْىنودْوالدكتورْكماؿْمخامرةْلتكرميـْبقبوؿْمناقشةْىذهْ
ْالرسالةْوكذلؾْلمجيودْالتيْبذلواْمفْأجؿْإخراجياْفيْأبيىْصورة.ْ

ْبجزيؿ ْالمحكميفْوأتقدـ ْالسادة ْإلى ْوالتقدير ْْ،الشكر ْتحكيـ ْفي ْمشكور ْجيد ْمف ْبذلوه أدواتْلما
ْولماْقدموهْمفْنصٍحْومشورة.ْ،الرسالة

وأخيرًاْأتقدـْبخالصْالشكرْوالتقديرْإلىْكؿْمفْمدْيدْالعوفْوالمساعدةْوأسدىْليْنصحًاْأوْعونًاْأوْ
ْحتىْتمكنتْمفْإنجازْىذاْالعمؿْبنجاح.ْ،توجييًاْأوْإرشادًاْأوْدعوةْبظيرْغيب

ْ
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 إشراف: د. إبراىيم سميمان المصري

 ممخص الدارسة 

ْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازْبدافعيةْوعالقتياْ،اإلرشاديةْالحاجاتلىْإىدفتْالدراسةْالتعرؼْ

ْالدراسةفيْضوءْمتغيراتْْالخميؿْبجامعة ْْوالجنس،ْ): تـْاستخداـْ،ْحيثْ(الكميةْوالمستوىْالدراسي،

لمحاجاتْْاًْالدراسة،ْوقدْطورتْالباحثةْمقياسْيلبحثْالعالقةْبيفْمتغيْرْ؛المنيجْالوصفيْاالرتباطي

مفْ(203ْمفْ)ْةالدراسةْالمكونْعينةعمىْْوزيعيما،ْحيثْتـْتاإلنجازلدافعيةًْْاْآخراإلرشاديةْومقياس

ْ.ظيرتْنتائجْالدراسةأْو،ْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجةْبطم

 ْ ْعالقة ْضعيفةوجود ْْطردية ْإحصائيًا ْدالة ْطمبةْلدىْاإلنجازْودافعيةْاإلرشاديةْالحاجاتبيف

 .الخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامج

 ْجاءتْبدرجةْْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلرشاديةْالحاجاتإشباعْْمستوىْأف

ْْوْمتوسطة، ْاألكاديميةأف ْاإلرشادية ْحصمْالحاجات ْدرجةْتقد ْأعمى ْالحاجاتْْ،عمى ثـ

ْْاالجتماعية ْبدرجة ْْمتوسطة،جاء ْفثـ ْالمينية ْالحاجات ْالتي ْبدرجة ْْمتوسطة،جاء ثـْومف

 .متوسطةجاءْبدرجةْالحاجاتْالنفسيةْ

 ْْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلرشاديةْالحاجاتْدرجةمتوسطاتْوجودْفروؽْذاتْداللةْإحصائيةْفيْعدـ

 .الكميةْو،ْالمستوىْالدراسيْو،ْالجنسْ:متغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼ
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 ْأفْْوْجاءتْبدرجةْمتوسػطة،ْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازْدافعيةْدرجةأف

ثػػـْالتػػوترْفػػيْْ،ثػػـْاإلقبػػاؿْعمػػىْالدراسػػة،ْاإلنجػػازثػػـْسػػموؾْْ،قػػدْحصػػؿْعمػػىْأعمػػىْدرجػػةْالطمػػوح

ْالدراسة،ْثـْالمثابرةْفيْبذؿْالجيد.

 ْ ْفيْعدـ ْإحصائية ْفروؽْذاتْداللة ْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازْدافعيةْدرجةمتوسطاتْوجود

 المستوىْالدراسي.ْو،ْالجنسْ:متغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼ

 ْْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازْدافعيةْدرجةمتوسطاتْوجودْفروؽْذاتْداللةْإحصائيةْفي

 .طمبةْكميةْالتربيةلصالحْْالكميةْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعة

ْالسابقة ْالنتائج ْخالؿ ْْ،ومف ْبتوفير ْالباحثة ْالجامعةتوصي ْفي ْإرشادي ْالمساعدةْْ؛مركز لتقديـ

 .اإلرشاديةْواإلرشادْاألكاديميْوالميني

ْبجامعةْالخميؿ.ْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْو،ْاإلنجازْدافعيةْوالحاجاتْاإلرشادية،ْْالكممات المفتاحية:

 

 

  



 ك
 

The extension needs and their relation to the motivation of achievement 

among the intensive program students at Hebron University 
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Supervisor: Dr. Ibrahim Al-Massri 

Abstract 

The study aimed at identifying the extension needs and their relation to the motivation of 

achievement in the students of the intensive program at the University of Hebron in light of 

the variables of the study (gender, level of study, college). The descriptive descriptive 

approach was used to examine the relationship between the two variables. The results of 

the study were distributed to the sample of 203 students from the intensive program at 

Hebron University. 

• There is a weak positive correlation between the extension needs and the motivation 

for achievement in the intensive program student at Hebron University. 

• The level of the extension needs of the students of the intensive program at the 

University of Hebron came to a medium degree, and that the academic guidance needs 

had the highest degree, then the social needs came to a medium degree, then the 

professional needs came to a medium degree, 

• There were no statistically significant differences in the mean of the extension needs 

of the intensive program students at the University of Hebron by sex variable, level of 

study, college. 

• The degree of achievement motivation among the students of the Intensive Program at 

Hebron University came to a medium degree. The ambition was achieved at the 

highest level, then the behavior of the achievement, then the interest in study, then the 

tension in the study, and then perseverance in the effort. 

• There were no statistically significant differences in the achievement achievement 

scores among students of the Intensive Program at Hebron University by sex variable, 

level of study. 

• There were statistically significant differences in the achievement achievement scores 

among students of the Intensive Program at Hebron University according to the 

college variable, in favor of the students of the Faculty of Education 

Through the previous results, the researcher recommends providing an instructional 

center at the university to provide extension assistance and academic and vocational 

guidance. 

Keywords: Extension Needs, Achievement Motivation, Intensive Program Students at 

Hebron University.
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 المقدمة

ْبدافعيةْ ْالدراسةْإلىْالبحثْفيْالحاجاتْاإلرشاديةْوعالقتيا ْالحاجات،ْلكوفْاإلنجازتسعىْىذه

الوصوؿْإلىْْبغيةْ؛وسموؾْالطمبةْبشكؿْخاصْ،تمعبْدورًاْىامًاْحيويًاْفيْسموؾْاألفرادْبشكؿْعاـ

الْبدْمفْدراسةْالحاجاتْالتيْيجبْأفْيتـْتوفرىاْلمطمبة،ْوألفْتمؾْْ،ْفكافاإلنجازأعمىْدرجةْمفْ

ْلطمبةْالجامعة.ْْْخاصةْاإلنجازالحاجاتْتمعبْدورًاْميمًاْفيْسموؾْالطمبةْوصواًلْإلىْدافعيةْ

ْالجامعْو ْالمرحمة ْيتعتبر ْمراحؿ ْمف ْوالعقميةْْ،الشخصيةْصقؿة ْالجسمية ْمكوناتيا ْبكؿ وبمورتيا

ْواالجتماعي ْالوالنفسية ْفييا ْيواجو ْالتي ْالمرحمة ْوىي ْوالخمقية، ْفيْة ْمتعددة ْمشكالت طالب

إيجادْالحموؿْالمناسبةْلياْْوضرورةوالنفسيةْوالمينية،ْْوالمجاالتْواالجتماعيةاألكاديمية،ْالمجاالتْ

ْ(.2014،ْبركاتْوالحكمانيمفْخالؿْعممياتْاإلرشادْ)ال

امعات،ْوالْتخموْأيْجامعةْبماْفييـْطمبةْالجأنواعوْومجاالتوْلخدمةْاألفرادْْفاإلرشادْوجدْبمختمؼ

ْ،اختيارْالدراسة،ْوالتكيؼْمعْالتخصص،ْواإلعدادْلمينةْالمستقبؿْمفْآليةْلتوضيحْأسسْونظاميا

،ْفتزدادْفيْىذهْماْيرتبطْبذلؾْمفْاتخاذْقراراتْذاتْأىميةْكبرىْلمستقبؿْالطالبْوحياتوْالعمميةم

مةْالتوقعاتْاالجتماعيةْومطالبْالنمو،ْكماْيصاحبياْصراعْنفسيْواجتماعيْوتوترْانفعالي،ْالمرح

ْالصراعالمواقؼْالتيْيشبازديادْاألحداثْْوْ؛فتزدادْالحاجةْلإلرشاد ،ْمخطاريْوبفْنعيمة)ْتدْفييا

2017).ْ

ْأفْطمبةْ ْالْوترىْالباحثة وعدـْوافؽْمفْمشكالتْالتْيعانوفبرنامجْالمكثؼْالممتحقيفْبالجامعة

ْكونيـْيمروفْبخبراتْأْوالتكيؼ ْالحاجةْوالمسؤوليةْفيْالحياةْيةليةْتتعمؽْباالستقالل، ْتزداد ْكما ،

ىاْبشأفْاتْالمتعددةْالتيْعمييـْأفْيتخذْولقراْرالإلرشادْفيْالبرنامجْالمكثؼْلزيادةْالتوترْوالضغطْْو

وتكويفْاألسرةْوأسموبْحياتيـ،ْوتعنىْالجامعةْبتنميةْالشخصيةْالسويةْلمطالبْْ،المستقبؿْالميني
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مفْخالؿْتربيةْمتكاممةْْ،كعنايتياْبالمعرفةْالعممية،ْفتحرصْعمىْتحقيؽْنموْسويْشامؿْلمطالب

جمعْالجوانبْالشخصية،ْوالجسمية،ْوالعقمية،ْواالجتماعية،ْواالنفعالية،ْوالتربويةْوالمينية،ْويعدْْو

ْ.ضرورياًْْأمراًْ

فاالىتماـْبالخدماتْاإلرشاديةْمفْأىـْالمتطمباتْالتيْيجبْأفْتقدـْلمطالبْالجامعي،ْوالْسيماْأفْ

ْأنفسيـ ْفيـ ْعمى ْالطمبة ْمساعدة ْإلى ْتسعى ْالعممية ْبقدراتيـْْ،ىذه ْواالنتفاع ْمشاكميـ دراؾ وا 

حقيؽْالتوافؽْبينيـْومواىبيـْفيْالتغمبْعمىْتمؾْالمشكالتْالتيْتواجييـ،ْمفْأجؿْالوصوؿْإلىْت

ْكبيرًاْ ْأولتْاىتماما ْالمتقدمة ْالدوؿ ْالعاليْفي ْفمؤسساتْالتعميـ ْفييا، ْيعيشوف ْالتي ْالبيئة وبيف

ْالخدماتْ ْبرامج ْمف ْالطالبْلالستفادة ْالفرصْأماـ ْإعطاء ْخالؿ ْمف ْوذلؾ ْالجامعي، باإلرشاد

ْاإلرش ْالخدمات ْبرامج ْتوظيؼ ْإلى ْالنامية ْالدوؿ ْسعت ْوعميو ْأثناءْاإلرشادية، ْفي ْلطمبتيا ادية

تنميةْقدرةْالطالبْالجامعيْعمىْالتواصؿْمعْْعية،ْوالْسيماْأفْأىدافياْالرئيسةْىي:الدراسةْالجام

وفيـْذاتوْوتحقيقيا،ْاألمرْالذيْيمكفْأفْيؤديْإلىْنموْالشخصيةْالمتكاممةْ)البركاتْْ،اآلخريف

ْ(.2014والحكاني،ْ

ْ ْميمًا ْمطمبًا ْاإلرشادية ْالحاجات ْوالتطوراتْفتعتبر ْالكبيرة ْبالتحديات ْيتسـ ْالذي ْالزمف ْىذا في

ْوالعالقاتْ ْالحياة ْأسموب ْعمى ْفتنعكس ْوالصراعات، ْالمشكالت ْمف ْالعديد ْفيصاحبيا اليائمة،

ْتؤثرْفيْاالجتماعية ْالنفسي،ْكونيا ،ْفتشكؿْالحاجاتْاإلرشاديةْالجزءْاألساسيْمفْتكويفْالفرد

ْالْ،شخصيتو ْالسموؾ ْإلى ْوتدفعو ْيؤدي ْفيذي شباعيا، ْوا  ْإرضائيا ْسعيًاْإلى ْحياتو ْمعظـ عيش

النظرْإلىْالحياةْالبشريةْكأنياْْفيمكأنوْإلشباعْحاجاتو،ْوخفضْتوتراتو،ْوتحقيؽْأىدافو،ْحتىْ

ْ.(2013،ْبوطباؿ)ْسمسةْمفْالحاجاتْوالمحاوالتْإلشباعيا
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ْتوترات ْإشباعيا ْعدـ ْويترتبْعمى ْاإلنساف، ْمنيا ْيعاني ْحالة ْعف ْعبارة ْأوْْْفالحاجة عضوية،

جؿْأتحقؽْالتوافؽْبيفْالجوانبْالشخصيةْواالجتماعيةْمفْْفيي،ْنفسية،ْأوْاجتماعيةْأوْكمياْمعاًْ

ْ(.2010عد،ْس)أبوْأْالوصوؿْإلىْأفضؿْمستوىْلمصحة

ْوالكماؿْْالسعيْإلىْالفردْتدفعْ،بالنقصْالشعورْمفْحالةْاإلرشاديةْالحاجاتْتعتبرْو لمتفوؽ

ْ؛منظـْإيجابيْبشكؿْمشكالتوْعفْالتعبيرْفيْالفردْرغبةْىيْاإلرشاديةْكماْأفْالحاجاتْ،اإلنجازْو

يستطعْ أوْأنوْاكتشفياْولـْ،نوْلـْيكتشفياْبنفسوألماْإْ،شباعياإلحاجاتوْالتيْلـْيتييأْْإشباعْبقصد

ْْو ْبمفرده، ْبإشباعيا ْعف ْالتعبير ْبيئتوْْوْمشكالتويدؼ ْمع ْالتفاعؿ ْمف ْوالتمكف التخمصْمنيا،

ْ.(Boulgour, 2010) مجتمعوْالذيْيعيشْفيووالتكيؼْمعْ

ىيْنقطةْالبدءْفيْالسموؾ،ْكماْإفْالسموؾْاإلنسانيْنتاجْمؤثراتْْحاجاتْالكائفْالحيْودوافعوْو"

فْالسموؾْاإلنسانيْعبارةْعفْكثيرةْومركبةْومتغيرة،ْتتجمعْوتتشابؾْوتتغيرْعمىْنحوْمستمر ،ْوا 

ْأوْاختالؿْتوازنياْنشاطْيقوـْبوْالفردْلتحقيؽْدوافعوْالتيْتفضي نتيجةْعدـْاإلشباع،ْْ،حاجاتيا

وتحتؿْمشكمةْدوافعْالسموؾْالبشريْمنزلةْكبيرةْفيْعمـْالنفس،ْألنياْتمثؿْاألسسْالعامةْلعمميةْ

شباعيا ْالدوافعْوا  يتوقؼْالتنظيـْْالتعمـْوطرؽْالتكيؼْمعْالعالـْالخارجي،ْوعمىْمدىْتنظيـْىذه

ْلمشخصية ْع"العاـ ْجعؿ ْالذي ْاألمر ْوأفْ، ْالسموؾ، ْودوافع ْالشخصية ْبيف ْيوحدوف ْالنفس مماء

ْالحاجاتْاألساسية ْإلشباع ْمتواصاًل ْجيدًا ْيمثؿ ْاإلنساني ْالحاجاتْاإلا ْْوْ،السموؾ ْفيـ نسانيةْف

ْ(2،ْص2017،ْىمبوت)ْشيءْجوىريْلفيـْالشخصية

األنشطةْاليادفةْإلىْالرغبةْلدىْالفردْفيْالمثابرةْنحوْالنجاح،ْواختيارْْاإلنجازتشيرْدافعيةْوبذلؾْ

،ْحيثْاإلنجازالباحثيفْلدافعيةْْأوائؿمفْْ(ماكيالند)التيْيترتبْعميياْالنجاحْأوْالفشؿ،ْويعتبرْ

ْبالثقافة،ْوعمميةْالتطبيعْاالجتماعي،ْويتسـْالشخصْذوْالدافعيةْالمرتفعةْلإلنجازْبتنميتوْ ربطيا
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وبة،ْعصختيارْاألداءْالذيْيتصؼْبالة،ْوالمستوياتْداخميةْعاليةْمفْالتفوؽْواالمتيازْواالستقاللي

محددةْومفيومةْفيْذىنو،ْومثؿْىذاْالشخصْالْيعتمدْعمىْالمساندةْالخارجيةْكماْأفْلديوْأىدافًاْ

ْ(.2014،ْالدـألفْلديوْمستوىْداخميًاْمفْالتفوؽْ)ْ؛فيوْيجتيدْويناضؿْ،أوْالثناءْاالجتماعي

توجوْنشاطوْنحوْالتخطيطْلمعمؿ،ْوتنفيذْىذاْ،ْالفردوالدافعيةْلإلنجازْحالةْداخميةْمرتبطةْبمشاعرْ

ْ(.2016ْ،ْأبوْالسؿمفْالتفوؽْالذيْيؤمفْبوْالفردْويعتقدهْ)ْاًْالتخطيطْبماْيحقؽْمستوىْمحدد

ويعدْالدافعْلإلنجازْمكونًاْأساسيًاْفيْسعيْالفردْتجاهْتحقيؽْذاتو،ْوتأكيدىا،ْفيشعرْالفردْبتحقيؽْ

ْيحقؽْوينجزْم ْيسعىْإليوْمفْأجؿْذاتوْمفْخالؿْما ْوبما ْالفْأىداؼ، ْالفضمىحياة لتحقيؽْْو،

ْ.(2013،ْشاىيفأفضؿْالمستوياتْلوجودهْاإلنسانيْ)

ْ ْدافعية ْبدراستياْْحدأْاإلنجازوتمثؿ ْاىػتـ ْوالتي ْاإلنسانية، ْالدوافع ْمنظومة ْفي ْالميمة الجوانب

فيْتوجيوْْعاماًلْميماًْْاإلنجازالباحثوفْالميتموفْبالتحصيؿْالدراسي،ْواألداءْالعممي،ْويعدْدافعْ

سموؾْالفردْوتنشيطو،ْوفيْإدراكوْلمموقؼ،ْفضاًلْعفْأثرْىذاْالدافعْفيْفيـْسموؾْالفردْوتفسيره،ْ

ْأساسياًْ ْمكوًنا ْلإلنجاز ْالدافع ْويعد ْبو، ْالمحيطيف ْذاتو،ْْوسموؾ ْتحقيؽ ْتجػاه ْالفرد ْسعي في

زه،ْوفيمػاْيحققػوْمػفْأىداؼ،ْوبماْيسعىْوتأكيدىا،ْحيثْيشعرْالفردْبتحقيؽْذاتوْمفْخالؿْماْينج

ْ(.Ware, 2013)ْالفضمىحياةْالإليوْمفْأجؿْ

يؤثرْعمىْسموؾْاألداءْالذيْيبديوْالطالبْْ،ْإذىامًاْمعْقدراتْالفردْفتمثؿْالدافعيةْلإلنجازْعامالًْ

ْالتيْتحرؾْالفرد ْالقوة ْوىيْتمثؿ ْأيْه،وتستثيْرْفيْالدراسة، ْالجامعية، ْ قوةْْلكيْيؤديْواجباتو

الحماسْأوْالرغبةْلمدراسة،ْوىذهْالقوةْتنعكسْفيْكثافةْالجيدْالذيْيبذلوْالفرد،ْفيْدرجةْمثابرتوْ

ْعندهْمفْقدراتْومياراتْفيْالتعميـْ) ،ْاألحمدواستمرارهْفيْالتفوؽ،ْوفيْمدىْتقدموْألفضؿْما

2017.)ْ
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ْفاإلْةفالنظْر ْالمتمثمة ْلدىْالطمبة ْواالستعداداتْوالرغيجابية ْالميوؿ ْوالدراسةْباتْي ْالجامعة تجاه

ْمنظومةْالتربوية.،ْوبالتاليْتحقيؽْاىداؼْالعمىْحدْسواءْلوْأثرْعمىْمستوىْدافعيتيـْلإلنجاز

ْ،كافةْوالعمميةْالتطبيقيةْاالتجالمْجميعْفيْوتنميتياْاإلنجازْدافعيةْبتنشيطْاالىتماـْزادْولقد

ْاألفرادْسموؾْتوجوْالتيْاليامةْالدوافعْمفْتعدْاإلنجازْدافعيةْألفْفقط،ْالنفسيْالمجاؿْفيْوليس

ْففيياْنفس،الْعمـْأدبياتْفيْاليامةْالمفاىيـْمفْاإلنجازْإلىْفالحاجةْواالرتقاء؛ْالتفوؽْنحو

ْعمىْتنطويْألنياْواإلبداع،ْالنجاحْإلىْتقودْالتيْاألنشطةْأنواعْلشتىْالمولدةْالنفسيةْالحاجة

ْالقويْالدافعْيساعدْحيثْ،واآلخريفْالذاتْعمىْوالتفوؽْالنجاحْوتحقيؽْ،الجيدْاألداءْفيْالرغبة

ْفيْاًْىامْاًْدوْرْاإلنجازْدافعْيؤديْكماْوالمجتمع،ْوالعمؿْالمدرسةْفيْالنجاحْمفْاًْمزيدْتحقيؽْعمى

ْاألعماؿْمعظـْفيْيتدخؿْويكادْ،التحصيميةْوالجوانبْالعامةْبالجوانبْيرتبطْألنوْ؛نسافاإلْحياة

ْْ(.2012ْْوآخروف،ْسالـ)ْتحصيؿْأوْميمةْأوْعمؿْإنجازْتتطمبْالتي

ْ ْوقد ْالدراسة ْْبيافلجاءتْىذه ْبدافعية ْوعالقتيا ْالبرنامجْْاإلنجازالحاجاتْاإلرشادية لدىْطمبة

ولكنياْتصؿْْ،فْالدوافعْاإلنسانيةْالْتقؼْعندْمجردْالجوعْوالعطشأالمكثؼْبجامعةْالخميؿ،ْإذْ

والتفوؽْوتحقيؽْالذات،ْفإفْلمحاجاتْأثرىاْالكبيرْعمىْالطمبة،ْونخمصْمفْذلؾْأفْْاإلنجازإلىْ

ْفإفْالطمبةْيشعروفْبعدـْالراحةْوالتوتر.ْيتـْتمبيتياالحاجاتْإذاْلـْ

 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا

طمبةْالبرنامجْمفْخالؿْوجودْالباحثةْفيْجامعةْالخميؿْكطالبْمفْطمبتْالمكثؼْالحظتْأفْ

ْالمكثؼْبج ْالخميؿ ْامعة ْالمشكالتْيواجيوف ْمف ْالعديد ْالتعميـفي ْعممية مشكالتْْ:منياْ،أثناء

نجازىـْالدراسيْإوتؤثرْبشكؿْسمبيْعمىْْ،وعائميةْ،وشخصيةْنفسيةْ،ونفسيةْ،واقتصاديةْ،دراسية

ْفيوْوضيْ؛فيْالبرنامجْالمكثؼْخاصةْو ْالتعمـ ْْؽلصعوبة ْإذ فْإرشادْأالوقتْواكتظاظْالمناىج،
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ْيجب ْوطموحاتيـْالطمبة ْواحتياجاتيـ ْقدراتيـ ْفيـ ْعمى ْيعتمد ْحؿْْ؛أف ْفي ْمساعدتيـ ْأجؿ مف

ْحاجاتْ ْبمعرفة ْالمكثؼْالخاصة ْفيْمجاؿْالبرنامج ْالدراساتْاإلرشادية ْندرة ْإالْأف مشكالتيـ،

مفْْ؛الطمبةْومشكالتيـْوتركياْمفْغيرْمعالجةْىيْالتيْحفزتْالباحثةْفيْاختيارْىذاْالموضوع

ْاال ْىذه ْفيـ ْْ،حتياجاتأجؿ ْبدافع ْْاإلنجازوعالقتيا استثمارْطاقاتيـْْبقصدالدراسيْلدىْالطمبة

ْوصواًلْإلىْالتفوؽْفيْالبرنامجْالمكثؼ.ْ،العقميةْوالمعرفية

  اآلتي: السؤال الرئيسوتتحدد مشكمة الدراسة في 

لدىْْاإلنجازدافعيةْدرجةْْوالحاجاتْاإلرشاديةْْمستوىْةْبيفذاتْداللةْإحصائيْعالقةىؿْتوجدْ

ْطمبةْالبرنامجْالمكثؼْبجامعةْالخميؿ؟

 : ةآلتيويتفرع عن السؤال الرئيس السئمة الفرعية ا

 طمبةْالبرنامجْالمكثؼْبجامعةْالخميؿ؟دىْلالحاجاتْاإلرشاديةْْمستوىماْ .1

2. ْ ْتوجد ْْفروؽىؿ ْمستوىْالداللة ْعند ْإحصائية ْمتوسطاتْفيْ(α ≤ 0.05)ذاتْداللة

ْ ْمستوى ْلدى ْاإلرشادية ْالخميؿالحاجات ْبجامعة ْالمكثؼ ْالبرنامج ْلمتغيرْطمبة ْ:تعزى

 ؟(الكميةْوالمستوىْالدراسي،ْْو)الجنس،ْ

 طمبةْالبرنامجْالمكثؼْبجامعةْالخميؿ؟لدىْْاإلنجازماْدرجةْدافعيةْ .3

متوسطاتْفيْْْ(α ≤ 0.05)ىؿْتوجدْفروؽْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْ .4

ْ ْْاإلنجازدافعية ْالخميؿ ْبجامعة ْالمكثؼ ْالبرنامج ْطمبة )الجنس،ْْ:متغيرْحسبلدى

 الكمية(؟ْوالمستوىْالدراسي،ْْو
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 أىمية الدراسة 

 الىمية النظرية: 

وىوْمتغيراتْْ،تسعىْالدراسةْإلىْإثراءْجانبْميـْمفْمجاالتْالدراساتْالنفسيةْواالجتماعية -

 .اإلنجازالدراسةْالحاجاتْاإلرشادية،ْودافعيةْ

ْ،لدىْطمبةْالبرنامجْالمكثؼْمعشاًْتتناوؿْموضوعًاْىامًاْْوكون ياْميةْىذهْالدراسةْتأتيْأى -

مفْالعوامؿْالتيْتظيرْمدىْتقدـْْاإلنجازويعكسْماْيطمحْإليوْطمبةْالبرنامج،ْفدافعيةْ

 الطالبْفيْحياتوْالشخصيةْوالدراسية.ْ

لدىْطمبةْالجامعاتْْاإلنجازقمةْالدراساتْالتيْتناولتْالحاجاتْاإلرشاديةْوعالقتياْبدافعيةْ -

 خاصةْطمبةْالبرنامجْالمكثؼْخاصة.ْعامة،ْْو

 لدىْطمبةْالجامعات،ْوتفعيؿْدورْالخدماتْاإلرشاديةْالمقدمةْلمطمبة.ْاإلنجازاالىتماـْبدافعْ -

التيْتتعمؽْبطمبةْالبرنامجْ،ْالضوءْعمىْأحدْالموضوعاتْاليامةْأفْىذهْالدراسةْتمقى -

ويمكفْْ،وقوؼْعمىْالمشكالتْالتيْيعانيْمنياْىؤالءْالطالبوذلؾْلمْ،األكاديميْالمكثؼ

حصاءاتْفيْالدراساتْ االستفادةْمنياْمفْخالؿْماْستوفرهْمفْبياناتْومعموماتْوا 

ْوفيْأبحاثْأخرىْمماثمة.ْْ،األكاديمية

 الىمية التطبيقية:

الحاجاتْاإلرشاديةْودافعيةْْاكتشاؼتيدؼْإلىْْ،زْالمرشديفْعمىْتصميـْبرامجْإرشاديةيتحف -

 لدىْطمبةْالبرنامجْالمكثؼْفيْجامعةْالخميؿ.ْاإلنجاز

إفادةْوزارةْالتربيةْوالتعميـْفيْاإلقداـْعمىْتوعيةْالطمبةْبأىميةْالحاجاتْاإلرشاديةْلدىْطمبةْ -

 وزيادةْالدافعيةْلدييـ.ْ،البرنامجْالمكثؼ
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والضغوطْالتيْْ،المشكالتْالنفسيةيمكفْالخروجْبتوصياتْواقتراحاتْمفْشأنياْالحدْمفْْ -

 وزيادةْدافعيتيـ.المكثؼْْاألكاديمييفْلمبرنامجطالبْالتواجوْ

 أىداف الدراسة

ْ:ْتيدف الدراسة إلى معرفة

جامعةْفيْلدىْطمبةْالبرنامجْالمكثؼْْاإلنجازدافعيةْْوْ،العالقةْبيفْالحاجاتْاإلرشادية .1

 .الخميؿ

 الحاجاتْاإلرشاديةْلطمبةْالبرنامجْالمكثؼْفيْجامعةْالخميؿ.ْمعرفةْمستوى .2

 لدىْطمبةْالبرنامجْالمكثؼْفيْجامعةْالخميؿ.ْاإلنجازلىْدرجةْدافعيةْالتعرؼْإ .3

لدىْطمبةْالبرنامجْالمكثؼْْاإلنجازدافعيةْْوْ،الحاجاتْاإلرشاديةالكشؼْعفْالفروؽْفيْ .4

 .(الكميةْوالمستوىْالدراسي،ْْو،ْ)الجنسْ:تيةاتْاآلمتغيْرملْتبعاًْجامعةْالخميؿْفيْ

 فرضيات الدراسة

لدىْطمبةْالبرنامجْالمكثؼْْاإلنجازودافعيةْْ،الْتوجدْعالقةْارتباطيةْبيفْالحاجاتْاإلرشادية .1

 فيْجامعةْالخميؿْ.

الحاجاتْْفيْمتوسطاتْ(α ≤ 0.05)ذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْْفروؽتوجدْالْ .2

ْ ْالمكثؼ ْالبرنامج ْطمبة ْلدى ْاإلرشادية ْلمتغيرفي ْتعزى ْالخميؿ ْالجنس):جامعة المستوىْْو،

 .الكمية(ْوالدراسي،ْ
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دافعيةْْفيْمتوسطاتْ(α ≤ 0.05)ذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْْفروؽتوجدْالْ .3

ْْاإلنجاز ْالمكثؼ ْالبرنامج ْطمبة ْلدى ْلمتغيرفي ْتعزى ْالخميؿ المستوىْْوْ)الجنس،ْ:جامعة

 الكمية(.ْوالدراسي،ْ

 حدود الدراسة: 

 :  ليذه الدراسة مجموعة من الحدود، وىي

ْ.ـ2018فيْجامعةْالخميؿْعاـْْطمبةْالبرنامجْالمكثؼاقتصرتْىذهْالدراسةْعمىْ:ْالحدود البشرية

ْ.جامعةْالخميؿاقصرتْىذهْالدراسةْعمىْ:ْالحدود المكانية

ْـ.2019-2018ْاألوؿْالفصؿْالدراسيطبقتْىذهْالدراسةْخالؿْْالحدود الزمانية:

ْفيْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازْدافعيةوعالقةْْاإلرشاديةْالحاجات:ْْالحدود الموضوعية

ْ.ْالخميؿْجامعة

ْ:مصطمحات الدراسة

والْيتييأْلوْْ،مفْحياةْالفردْالمختمفةمرتبطةْبجوانبْالنفسيةْالْاتحاجالىيْْالحاجات اإلرشادية:

البركاتْوتحقيؽْالتوافؽْ)ْْ،إشباعياْمفْتمقاءْنفسو،ْويحتاجْإلىْالمساعدةْالمتخصصةْإلشباعيا

ْ(.2014ْ:48،ْوالحماني

قصدْإشباعْحاجاتوْالتيْ،ْمنظـْيرغبةْالفردْفيْالتعبيرْعفْمشكالتوْبشكؿْإيجابْكما تعرف بأنيا:

عْإشباعياْبمفرده،ْوبيدؼْأوْأنوْاكتشفياْولـْيستطْبنفسو،ْلـْيتييأْإلشباعيا،ْإماْألنوْلـْيكتشفيا
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والتكيؼْمعْمجتمعوْالذيْيعيشْْ،التعبيرْعفْمشكالتوْلمتخمصْمنيا،ْوالتمكفْمفْالتفاعؿْمعْبيئتو

ْ(.2016ْ:236،ْرمضافْوسرحاففيوْ)

جممةْمفْالحاجاتْالتيْيرىْطمبةْجامعةْالخميؿْأنياْْبأنياإجرائيًا  الحاجات اإلرشاديةوتعرف الباحثة 

ْالدراسةْ ْىذه ْفي ْوتقاس ْوالنفسية...، ْواالجتماعية ْوالمينية ْاألكاديمية ْالمشكالت ْحؿ ْفي ضرورية

ْبالدرجةْالتيْتحصؿْعميياْالطالبْعمىْالمقياسْالحاجاتْاإلرشاديةْالمستخدمةْفيْالدراسة.ْ

ْْالدافعية: ْْوطيوتنشْ،جيوتحرؾْالسموؾْوتْوْذاتيةقوة ْمنفعةْْأوْىدؼْمعيف،ْتجاهسموكو ْأو نتيجة

ْ(.2015ْ:47،ْالعايشْومرغنيونفسيةْ)ْإلشباعْحاجةْمعينةْفسيولوجية

ْتعمؿْالتيْوالخارجي ةْالداخمي ةْالظروؼْمفْمجموعةجممةْمفْْبأنياإجرائيًا  الدافعيةوتعرف الباحثة 

ْحاجاتوْترضيْالتيْاألىداؼْوتحقيؽْالتوازف،ْحالةْإلىْالوصوؿْأجؿْمفْالطالبْتحريؾْعمى

ْالداخميةْورغباتو

واقعْيتمثؿْفيْرغبةْالفردْفيْالتفوؽْوالمنافسة،ْأوْسعيْالفردْإلىْتحقيؽْالتفوؽْواالعتزازْْ:اإلنجاز

بالنفسْواحتراـْالذات،ْأوْىوْحاجةْالفردْلمقياـْبمياموْعمىْوجوْأفضؿْمماْأنجزْمفْقبؿْ)جبراف،ْ

2010ْ:11).ْ

ْتنظيمياْعمىْوالقدرةْصعب،ْأمرْتحقيؽْمفْالفردْإمكانية جممةْبأنياإجرائيًا  الدافعيةوتعرف الباحثة 

ْوعمىْالذاتْعمىْوالتفوؽْتواجيو،ْالتيْالصعوباتْكافةْعمىْوالتغمبْومستقؿ،ْسريعْبشكؿْوأدائيا

ْوالمثابرةْالتحم ؿْعمىْومقدرتوْلنفسو،ْالفردْومحب ةْعمييـ،ْوالتغمبْاآلخريف

نظاـْشبكيْمفْالتفكيرْوالمشاعرْوالسموؾْالمرتبطةْبالسعيْنحوْاالمتيازْوالتفوؽْْ:اإلنجازدافعية 

ْ(.2012ْ:24،ْعبدْالستار)
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الرغبةْفيْاألداءْالجيدْوتحقيؽْالنجاحْمفْخالؿْاتباعْْبأنياإجرائيًا  دافعية اإلنجازوتعرف الباحثة 

ْفيْ ،ْالجيدْواإلقباؿْعمىْالدراسةْورفعْمستوىْالطموحسموؾْيدؿْعمىْالرغبةْفيْاإلنجازْوالمثابرة

المستخدمةْْدافعيةْاإلنجازوتقاسْفيْىذهْالدراسةْبالدرجةْالتيْتحصؿْعميياْالطالبْعمىْالمقياسْ

ْفيْالدراسة.ْ

الجمعةْوالسبتْْيوالذيْيعقدْيومْ،:ْىـْالطمبةْالمسجموفْفيْالبرنامجْالمكثؼطمبة البرنامج المكثف

ْاألسبوع ْأياـ ْىذاْْ،مف ْفي ْالطمبة ْوعدد ْالخميؿ، ْلجامعة ْالتابعة ْاألكاديمية ْالبرامج ْمف ْجزء وىي

ْحسبْدائرْالقبوؿْوالتسجيؿْفيْجامعةْالخميؿ.ْ،وطالبةْطالباًْ(770ْ)ْالبرنامج

برنامجْأكاديميْيتـْطرحوْمفْقبؿْجامعةْالخميؿْإجرائيًا بأنو  طمبة البرنامج المكثفوتعرف الباحثة 

ْفْالطمبةْخالؿْيوميْالجمعةْوالسبت.ْويدرسْفيوْمجموعةْم

ْ

ْ 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ْ

ْ

ْ 
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 اإلطار النظري

 مقدمة

ْالنفسي ْالفرد ْتكويف ْاألساسْمف ْالحاجاتْالجزء ْفيْشخصيتوْ،تشكؿ ْتؤثر ْْ،ألنيا لىْإوتدفعو

إلشباعْحاجاتوْوخفضْلىْإرضائياْأوْإشباعيا،ْفيوْيعيشْمعظـْحياتوْسعيًاْإالسموؾْالذيْيؤديْ

ْأىدافو ْوتحقيؽ ْيْ،توتراتو ْتحتى ْمكف ْمف ْالحاجاتْإالنظر ْمف ْسمسمة ْكأنيا ْالبشرية ْالحياة لى

لمطالبْْسببتْغالبًاْمفْ-ماْنتيجةْمشكمةْ-الحاجةْالتيْلـْتجدْإشباعاْْو،ْوالمحاوالتْإلشباعيا

ْالحاجاتْالفيزيولوجيةْبحيثْتقعْفيْقاعدةْاليْ،تصنؼْالدوافعْاإلنسانيةْبشكؿْىرميْو،ْارباكاًْ ـر

ْوحاجاتْتحقيؽْالذاتْ،األساسية ْالعميا ْوفيْقمتوْالحاجاتْالحضارية ْت، ْاليـر حكـْتوضمفْىذا

ْ-ىوتظيرْىذهْالعالقةْفيْالحاجاتْاألساسيةْاألولْ،الدوافعْالمختمفةْفيْعالقةْديناميكيةْأساسية

،ْوالتيْْ-التيْسماىاْ)ماسمو(ْبالحاجاتْالحرمانية أكثرْمفْظيورىاْفيْالحاجاتْالمتبقيةْمفْاليـر

بغضْْ،لىْأفْتطغيْىذهْالحاجاتْعمىْسموؾْالفردإيؤديْْوْ،سماىاْبالحاجاتْالفوقيةْأوْالنمائية

ْ(.3122)الجبوري،ْْعفْموقعياْفيْاليـرْالنظر

 أواًل: الحاجات االرشادية:

ْض ْالحاجات ْواجتماعيةتعتبر ْونفسية ْبيولوجية ْتحقيقيايْوْ،رورات ْعمى ْتحقيؽْْترتب شباعيا وا 

ْيدفعْ ْمما ْالتوترْوالقمؽ، ْإشباعيا ْويثيرْعدـ ْوالتكيؼْالنفسيْواالجتماعي، التوازفْالداخميْلمفرد

ْ.(2007)زبيدة،ْْاإلنسافْليسمؾْسموكًاْمعينًاْلتحقيؽْتمؾْالحاجات

دورْمتميزْوميـْفيْلجامعة،ْلماْلياْمفْفيْاْاإلرشادالعمميةْتعدْالحاجاتْاإلرشاديةْجوىرْكماْ

باالتجاهْْلياْيستطيعْالطالبْأفْيسمؾْطريقوتوجيوْالطمبةْالوجيةْالعمميةْالصحيحة،ْالتيْمفْخال
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الصحيحْنحوْالدراسةْالجامعيةْوقطؼْثمارىا،ْولكفْماْىيْالحاجة؟،ْوماْىوْاإلرشاد؟،ْومفْثـْ

ْماْىيْالحاجاتْاإلرشادية؟

 مفيوم الحاجة: 

وْالنقصْأوْاالفتقارْمفْشيءْمعيف،ْوالذيْيصاحبوْاضطرابْجسميْالحرمافْأبإفْشعورْالفردْ

نتيجةْالنقصْالماسْلمجوانبْالبيولوجية،ْكحاجةْالجائعْإلىْْ؛أوْنفسيْيثيرْنوعاْمفْالتوترْلديو

كخوؼْالفردْوحاجتوْلألماف،ْوأفْزواؿْالنقصْبإشباعْالحاجةْْ،فتقارْلحاجةْنفسيةاالالطعاـ،ْأوْ

ْ(.2010ىوْماْيقصدْبوْالحاجةْ)ديري،ْْوومفْثـْيستعيدْالفردْتوازنو،ْْ،يزيؿْاالضطرابْوالتوتر

ْماْو ْشيء ْإلى ْالعوز ْأو ْباالحتياج ْالشعور ْىي ْإلىْْ،الحاجة ْالكائف ْالشعور ْىذا ْيدفع بحيث

ْ(.2014الحصوؿْعمىْماْيفتقدهْ)باقادر،ْ

ْلدىْالمتعمـْعندْانحراؼْْ،والحاجةْىي:ْحالةْسواءْأكانتْبيولوجيةْأوْنفسيةْأوْاجتماعية تنشأ

ْالالزمة ْالسيكولوجية ْأو ْالشروطْالبيولوجية ْ)ْ،أحد ْبقائو ْاستقرار ْأو ْلحفظْحياتو ،ْمحمدوالمؤدية

2017).ْ

 الحاجات اإلرشادية:

قصدْإشباعْ؛ْىيْرغبةْالفردْفيْالتعبيرْعفْمشكالتوْبشكؿْإيجابيْمنظـْ:إفْالحاجاتْاإلرشادية

ْإلشباعي ْيتييأ ْالتي ْاكتشفياْ،احاجاتو ْأنو ْأو ْبنفسو ْيكتشفيا ْلـ ْألنو ْإشباعياْْ،إما ْيستطع ولـ

بمفرده،ْوييدؼْمفْالتعبيرْعفْمشكالتوْالتخمصْمنيا،ْوالتمكفْمفْالتفاعؿْمعْبيئتوْوالتكيؼْمعْ

ْ(.2014مجتمعوْالذيْيعيشْفيوْ)البركاتْوالحكماني،ْ
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 مفيوم اإلرشاد: 

وجدتْلخدمةْاإلنساف،ْويكادْْالْيخموْتعريؼْليذاْْ،يعدْاإلرشادْبمختمؼْأنواعوْومجاالتوْمينة

ْ ْحيث ْظاىرًا، ْأو ْضمنًا ْالمساعدة ْمفيوـ ْمف ْكممةْإالمصطمح ْاستخدـ ْممف ْالكثير ْىناؾ ف

عرؼْاإلرشادْْإالْأنوعـْمفْمصطمحْ"اإلرشاد"،ْألكونياْأشمؿْْوْ،"المساعدة"ْليعبرْبياْعفْاإلرشاد

ْالفرد ْتيدؼْإلىْمساعدة ْبناءة ْعممية ْويعرؼْخبراتو،ْْ؛بأنو: ْويدرسْشخصيتو، ْذاتو، لكيْيفيـ

لكيْْ؛وتدريبوْورغبتو،ْوتعميموْو،ْوينميْإمكانياتو،ْويحؿْمشاكموْفيْضوءْمعرفتوتويحددْمشكال

سريًاْأوالتكيؼْشخصيًاْوتربويًاْومينيًاْْوْ،وتحقيؽْالصحةْالنفسيةْيا،وتحقيقْيصؿْإلىْتحديدْأىدافو

ْ(.2014)باقادر،ْوزواجيًاْ

ْْ(Skinner Kristonis, 2008)ويرىْ ْقدراتْزيادةْإلىْتيدؼْ،مساعدةْعمميةْىوأفْاإلرشاد

ْىوْوأػْالحياةْصعوباتْمعْلمتكيؼْ؛ويمتمكياْيعرضياْالتيْالمواردْمفْواالستفادةْ،المسترشد

ْفأْوْ،باإلرشادْلمقياـْمتخصصاًْْتأىيالًْْمؤىؿْشخصْوىوْالمرشدْيحاوؿْخاللياْمفْالتيْالعممية

ْ.مشكالتوْوحؿْ،قراراتوْواتخاذْ،ذاتوْتفيـْفيْخرآْشخصاًْْيساعد

 أنواع الحاجات اإلرشادية لطمبة الجامعة:

ْي:أتيمكفْإجماؿْالحاجاتْاإلرشاديةْلمطمبةْالجامعييفْبماْي

 . الحاجات اإلرشادية الكاديمية: 1

ْ ْليا ْلما ْبالجامعة؛ ْاإلرشادية ْالعممية ْجوىر ْاألكاديمية ْالحاجات ْتعد ْفيمف ْمتميز توجيوْْدور

الطالبْالوجيةْالعمميةْالصحيحة،ْالتيْمفْخاللياْيستطيعْأفْيسمؾْطريقوْباالتجاهْالصحيحْنحوْ

"عضوْىيئةْتدريس"ْلكؿْمجموعةْْلؾْفقدْقامتْالجامعاتْبتخصيصْمرشدالدراسةْالجامعية،ْلذ
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لموصوؿْ،ْوذلؾْلمساعدتيـْةالدكتوراْوأْمفْالطمبة،ْسواءْعمىْمستوىْالبكالوريوس،ْأوْالماجستير

الْبدْلوْفإلىْأفضؿْتكيؼْممكفْفيْالوسطْالجامعي،ْومفْأجؿْتحقيؽْالمرشدْألىدافوْاإلرشاديةْ

بحيثْيسمحْلوْأفْيعبرْعفْمشكالتوْْ،مفْأفْيقيـْعالقةْمبنيةْعمىْالمودةْواالحتراـْمعْالطالب

ْمحددة ْتخصيصْساعات ْخالؿ ْمف ْىذا ْويتـ ْبمكتْ،بحرية، ْاألكاديمي ْالمرشد ْفييا ْ،بويتواجد

ْيمكفْأفْيتـْبشكؿْفرديْأوْجماعيْحسبْ ْالنوعْمفْاإلرشاد وتسمىْبالساعاتْالمكتبية،ْوىذا

ْ(2018،ْجعنيمطمبةْ)لْاألكاديميةْالقضاياْالشخصية

ْبعمميةْاالتزافْالنفسيْلمطالبْالجامعي،ْْ. الحاجات اإلرشادية النفسية:2 إفْإشباعياْأمرْإذْتقـو

أفْتكوفْالبيئةْالتيْيعيشْفيياْتساعدْعمىْاإلشباع،ْْبدْ ْذلؾْالضروريْلعمميةْالتكي ؼ،ْولتحقيؽْ

ْذلؾْ ْمف ْيتمكف ْلـ ذا ْالنفسيْ)ْ،طيتعرضْلإلحبافوا  ْواستقراره ْتوازنو ْ،البركاتْوالحكمانيويختؿ

2014).ْ

العنايةْبالحاجاتْاإلرشاديةْالنفسيةْلمطالبْالجامعيْموضعْاىتماـْالقائميفْعمىْعمـْْتوقدْأصبح

كالشعورْْ،بْقدرتوْعمىْالتعامؿْمعْصعوباتْالتكيؼْالنفسيني،ْوتتصؿْبيذاْالجاالنفسْاإلرشاد

ْْوْ،بالنقصْواالكتئابْوالعدائية ْالنفس، ْعف ْالرضا ْعدـ ْ)أو ْالعالي ْالتعميـ ْ(2007حددتْوزارة

ْمجاالتْالحاجاتْالنفسيةْمفْخالؿْالحاجاتْاآلتية:

 مشكالتْحياتيـْاالنفعالية.الحاجةْإلىْتعديؿْاتجاىاتْالطمبةْونظرتيـْالقاصرةْإلىْ (1

الحاجةْلحؿْمشكالتْالطمبةْالتيْتواجييـْفيْالتوافؽْمعْالبيئةْالتعميميةْوالبيئةْالمحيطةْبشكؿْ (2

ْالجانبْيشتمؿ منيا:ْضعؼْالثقةْبالنفس،ْوتشتتْاالنتباه،ْالعديدْمفْالمشكالت،ْْعاـ،ْوىذا

ْواإلحباطْ ْوالتوتر، ْالنفسيةْمفْأجؿْتمتعْالطمبةْفيْالجاوذلؾْوالقمؽ، معاتْبمظاىرْالصحة

 التيْتنعكسْعمييـْحاؿْتمبيةْالخدماتْاإلرشاديةْلحاجاتيـْالنفسية.
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ْالبيئةْْ. الحاجات اإلرشادية االجتماعية:3 ْمع ْالتوافؽ ْلعدـ ْنتيجة ْتنشأ ْالتي ْالحاجات وىي

تكويفْرشاديةْمفْخالؿْتطويرْالقدرةْعمىْاالجتماعية،ْويمكفْمساعدةْالطالبْعفْطريؽْاألنشطةْاإل

ْبمعموماتْعفْكيفيةْ ْوتزويده ْسموؾْالطمبة، ْالتيْتحكـ ْالقوانيف ْوفيـ ْالزمالء، ْمع عالقاتْإيجابية

،ْوحددْاختيارْأسموبْالحياةْاالجتماعيةْاألفضؿ،ْوالتعرؼْبأسموبْتفيـْالمشاكؿْاألسريةْومعالجتيا

ْالحاجاتْاإلرشاديةْاالجتماعيةْفيْاآلتي:ْ(2014ْ)البركاتْوالحكماني

 ْقامةْعالقاتْاجتماعيةْمعيـ:ْوتشيرْىذهْالحاجةْبأفْالْيكوفْالطالبْحاجة تقبؿْاآلخريفْوا 

ْأمرافْالْْاإلنجازمنعزاًلْعفْاآلخريف،ْألفْ الذيْيقوـْبوْالفردْوالمكانةْالتيْيطمحْلتحقيقيا

 يمكفْحصوليماْبدوفْوجودْاآلخريف.

 والْيمقىْبتمؾْْ،أفعالوْوأقوالوْحاجةْتحمؿْالمسؤولية:ْوتتعمؽْىذهْالحاجةْبتحمؿْالفردْمسؤولية

 المسؤوليةْعمىْغيره.

 ْْوال ْبذاتو، ْوتحكمو ْلسموكو، ْبضبطْالفرد ْالحاجة ْوتعنيْىذه ْالضبطْالذاتيْوالتحكـ: حاجة

 يتسرعْفيْمواجيتوْلممواقؼْالعصبية.

 ْحاجةْالتكيؼْمعْالبيئةْالمحيطة:ْوتستدعيْىذهْالحاجةْبأفْيكوفْالفردْعضوًاْفاعاًلْمؤثرًا

 وقدرتوْعمىْالتأثيرْفييا.ْْ،بالبيئة؛ْأيْأفْيكوفْلديوْتوازفْبيفْإمكانيةْتأثرهْبالبيئة

ْحاجاتْالشباب،ْْ. الحاجات اإلرشادية المينية:4 ْالمينيْمفْأىـ ْالطالبْلإلرشاد ْحاجة وتعد

ْإلىْ ْترتقي ْعممية ْاإلرشاد ْأف ْسيما ْال ْالمناسبة، ْالمينة ْاختيار ْعمى ْقادر ْغير ْبعضيـ كوف

فْيقررْمصيرهْالميني،ْوذلؾْبالتركيزْعمىْالفروؽْالفردية،ْوتنوعْالفرصْالمينيةْأالفردْبمساعدةْ

ْ ْالنموْأالمفتوحة ْعمى ْالفرد ْمساعدة ْفي ْاليني ْاإلرشاد ْحاجات ْتمبية ْأىمية ْوتظير ْالفرد، ماـ

فإنوْحياتوْفيْالعمؿ،ْفإذاْأحسفْالفردْاختيارْالمينةْْفملسميـ،ْفالفردْيقضيْجزءًاْىامًاْالنفسيْا
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ْإنتاجوْ ْعمى ْينعكسْسمبًا ْفاألمر ْلممينة، ْاختياره ْأساء ْإذا ْأما ْالرضا، ْمف ْمعينة ْدرجة يحقؽ

ْ(.2014)البركاتْوالحكماني،ْوفعاليتوْفيْالعمؿْ

ْ ْاستعداداتوبوييدؼْاالىتماـ ْفيْتقدير ْالفرد ْمساعدة ْإلى: ْالمينية ومعرفةْْ،الحاجاتْاإلرشادية

الخبراتْالمينية،ْوتحقيؽْالتوافؽْالمينيْمفْخالؿْتخطيطْنواحيْالقوةْوالضعؼْمفْخالؿْتحديدْ

ديفْالتيْتبرزْابرامجْإرشاديةْلتحقيؽْالنجاحْالمينيْواالجتماعي،ْومساعدةْالفردْعمىْتجنبْالمي

فيياْعوامؿْضعفوْوقصوره،ْومساعدتوْفيْالسيطرةْعمىْإمكاناتوْوظروؼْحياتو،ْومساعدتوْعمىْ

وعمىْىذاْاالساسْالْبدْمفْتوظيؼْأساليبْاإلرشادْضاْفييا،ْتغييرْمينتوْإذاْلـْيتحقؽْلوْالْر

ْواألعماؿْ ْالميف ْخصائص ْوتناقش ْتعرض ْالتي ْوالمؤتمرات ْالندوات ْعقد ْخالؿ ْمف الميني

عدادْالكتبْياومتطمباتْالمختمفة ،ْواستضافةْأفرادْمفْميفْمختمفةْلمتحدثْعفْتجاربيـْالمينية،ْوا 

ْالميفْىاونشْرْوالدوريات ْالمسترشدْ،حوؿ ْاألفراد ْوزيارة ْالمختمفة، ْلممؤسساتْيوفرصْالعمؿ ف

ْالبرامجْالتمفزيونيةْلمميفْوالوظائؼْواألعماؿْالتيْ عداد والمنشآتْالمينيةْوالوظائؼْالمختمفة،ْوا 

ْ(.2007فْ)وزارةْالتعميـْالعالي،ْْويمكفْأفْيمتحؽْبياْويمارسياْالمسترشد

 النظريات التي تناولت الحاجات:

 : (Henry Murray) (مورايري ىن)نظرية 

ْمحددة بطريقة لالستجابة الفرد عند وتأىب استعداد وىي ،فرضي بناء الحاجة بأف) موراي (يرى

ْ:ىما ،رئيسيف نوعيف إلى تقسـ أف ويمكف .إنسانية حاجة (39)بوجود ويعتقد .معينة شروط تحت

ْثانوية وحاجات ،أولية حاجات ْوالمنشأ األصؿ بيولوجية تكوف األولية فالحاجات ،  تمثؿ وىي،

 ،والماء ،لميواء الحاجة: منيا ،حاجة عشرة ياثنت وتضـ ،لمشخص والعضوية الجسديةْالمطالب

 متعممة تكوف ،حاجة وعشريف ثمانيَْ فتضـ الثانوية الحاجات أما .الجسديْواألماف ،والطعاـ
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 ،مجموعتيف إلى السموؾْ في عنيا التعبير لطريقة طبقاًْ الحاجات (موراي) يصنؼ كما،ْومكتسبة

 بطريقة نفسيا عف بالتعبيرْليا يسمح أو ،نفسيا عف تعبر التي وىيْ :الظاىرة الحاجات:ْْىما

 يمكف ال مثبطة أوْمكبوتة تكوفْحاجات وىيْ :الكامنة والحاجات،ْالفرد سموؾ في وفورية مباشرة

ْ(.2016)رمضافْوسرحاف،ْْمباشرة وأ صريحة بطريقة نفسيا عف تعبر فأ ليا

 : (Abraham Maslow) (ىيم ماسموأبر )نظرية 

المنظرْالرئيسْفيْحركةْعمـْالنفسْاإلنساني،ْويطمؽْعمىْنظريتوْ)الكميةْالدينامية(ْْيعدْماسمو

أوْالحاجات،ْإذْأشارْإلىْأنوْتوجدْفيْالكائفْاإلنسانيْمجموعتافْمفْالحاجاتْاألساسية،ْوىيْ

ْلحياةْاإلنساف،ْأماْالنوعْ الحاجاتْالفسيولوجية،ْوحاجاتْالنقص؛ْألفْإشباعياْضروريْجداْوالـز

ْحاجاتْعمياْالث ْوىي ْالذاتْونموىا، ْبتحقيؽ ْوتتعمؽ ْالنمو، ْبحاجات ْالحاجاتْفتسمى ْمف اني

ْمستوياتْ ْفيْسبعة ْالحاجاتْاإلنسانية ْماسمو ْحدد ْولقد ْالحاجاتْاألساسية، ْإشباع ْبعد تظير

ْالتوازف،ْووضعياْفيْترتيبْىرميْعندْقاعدتوْوافؽتت الحاجاتْالفسيولوجيةْاألساسية،ْْمعْمبدأ

ْ(.2011حاجاتْتحقيؽْالذاتْ)صبحي،ْوعندْقمتوْ

 التعقيب عمى النظريات

مثؿْْحاجة عشرة ياثنت وتضـ األولية الحاجات قسمتْالحاجاتْإلىْمورايترىْالباحثةْأفْنظريةْ

 وعشريف ثمانيَْ فتضـ الثانوية الحاجات أما .الجسديْواألماف ،والطعاـ ،والماء ،لميواء الحاجة

 أوْمكبوتةال الكامنة والحاجات ،نفسيا عف تعبر التي الظاىرة الحاجات،ْوىيْمجموعتيفْحاجة

ْترىْالباحثةْأفْ)ابرىيـْْمباشرة وأ صريحة بطريقة نفسيا عف تعبر فأ ليا يمكف ال مثبطة كما

(ْأكدْفيْنظريتوْعمىْضرورةْإشباعْالحاجاتْالعمياْوأىميتياْفيْالسمـْاليرميْلمحاجات،ْماسمو

وعد ىاْحاجاتْلمقوةْولمعطاءْوالبقاء،ْوليسْمفْالمعقوؿْأفْيبقىْالشخصْمشغواًلْبحاجاتوْالدنياْ
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؛ْألنوْسيصبحْشخصًاْاتكاليًاْقميؿْالعمؿْومنخفضْالعطاء،ْواعتقدْماسموْأفْعدـْ فيْسمـْاليـر

إشباعْالحاجاتْلألشخاصْىوْالسببْفيْجعميـْمضطربيفْفيْسموكيًا،ْويبحثوفْعفْأيْوسيمةْ

ْلمتخفيؼْمفْحدةْاضطرابيـ.

 اإلنجازثانيًا: دافعية 

ْوييسرْيسيموْالذيْالتعمـْشروطْمفْشرطاْتعدْبؿْوالتعميـ،ْالتعمـْعمميةْفيْكبيرْبدورْالدوافعْتقـو

ْبدافعْمتضمناْيكوفْأفْدوفْتعمـْالواقعْفيْيوجدْوالْوالتعمـ،ْالدافعْبيفْكبيرةْعالقةْوىناؾْتحقيقو،

ْممارستوْخالؿْمفْ،الحاجاتْإشباعْمفْيحققوْماْمدىْفيْتكمفْالطالبْدافعيةْمفتاحْإف،ْحيثْما

ْالمعمـْوعمىْ،تشبعْأفْينبغيْالطمبةْلدىْحاجاتْىناؾْإفْأيْ،التعمـْإلىْتؤديْمعينةْسموكيةْألنماط

ْ،المدرسيةْلمنشاطاتْممارستوْخالؿْمفْالحاجاتْليذهْإشباعاْيجدْالمتعمـْكافْإذاْماْيتحقؽْأف

ْتجعميـْوتوجييياْالطمبةْدافعيةْاستثارةْفألْ،ذاتوْحدْفيْتربوياْىدفاْكونياْفيْالدافعيةْأىميةْوتبرز

ْالدافعيةْوتعدْالمستقبمية،ْحياتيـْوفيْ،المدرسةْنطاؽْخارجْمعرفيةْنشاطاتْممارسةْعمىْيقبموف

ْلقدرةْالمحددةْالعوامؿْحدأْالدافعيةْفألْ،معينةْتعميميةْأىداؼْنجازإْسبيؿْفيْاستخدامياْيمكفْوسيمة

ْالسنيفْفيْوالباحثيفْالنفسْعمماءْاىتماـْنالتْالتيْالدوافعْومفْ،اإلنجازْوْالتحصيؿْعمىْالطالب

ْدافعْنوأْالنفسْعمماءْمفْالدافعْىذاْبدراسةْالمعنيوفْيرىْحيثْالدراسي،ْاإلنجازْدافعْاألخيرة

ْأساسيْفيوْاالىتماـ،ْىذاْدواعيْمعرفةْالصعبْمفْوليسْ،اإلنجازْوْالعمؿْنحوْاألفرادْيحرؾْأساسي

ْ(.2011صبحي،ْ)ْالمختمفةْالحياةْمجاالتْفيْالعمؿْسموؾْلفيـ

ْفيْالكثيرْمفْالمجاالتْاإلنجازوالسببْفيْدافعيةْ ،ْ والعمميةْالتطبيقيةْيفوالمياد ينبعْمفْأىميتيا

ْواأل ْالمجاالتْالتربوية ْكاديميةومنيا ْالدافع ْحيثْيعد ْالفردْْلإلنجاز، ْسموؾ ْتوجيو ْفي عامالْميما

وسموؾْالمحيطيفْْهوتفسيْرْوفػيْإدراكوْلممواقؼ،ْفضالْعفْمساعدتوْفيْفيـْسموؾْالفردْ،وتنػشيطو
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ْيعتبرْالدافعْ حيثْيشعرْْ،تجاهْتحقيؽْذاتوْوتوكيدىاْمكوناْأساسياْفيْسعيْالفردْلإلنجازبػو،ْكمػا

ْينجزه الفػرد ْيحققوْمفْأىداؼْ،ذلؾْمفْخالؿْما ْأفػضؿْ،وفيما ْيسعىْإليوْمػفْأسػموبْحيػاة ْ،وفيما

ْ(2013)باحسف،ْْومستوياتْأعظـْلوجودهْاإلنساني

 : اإلنجازمفيوم دافعية 

يدفعوْإلىْالتنافسْفيْمواقؼْْ،بأنياْدافعْيتولدْلدىْالفرد اإلنجازدافعية  (3102باحسن) عرف

وذلؾْمفْأجؿْالسيطرةْعمىْالتحدياتْالصعبة،ْْ،تتضمفْمستوياتْمفْاالمتيازْوالتفوؽْوالنجاح

ْالنجاح ْفي ْالرغبة ْتحثو ْالذي ْاألداء ْتْ،وىو ْالتي ْالصعبة ْالمشكالت ْلحؿ ْالفردْووالحافز ْ،اجو

 وتعترضْطريقو.

ْحاجةْداخميةْتدفعْالفردْلبذؿْأقصىْمجيودْلديوْْ:اإلنجازدافعيةْْ(3102عرف عباس )  بأنيا

ْ.تحقيؽْاألىداؼْوالتفوؽْإلىْؿصْولمتغمبْعمىْالعقبات،ْمفْأجؿْالْو

وتوجيوْنشاطوْنحوْالتخطيطْْ،أنياْحالةْداخميةْترتبطْبمشاعرْالفردْ:(ْفيرى3102أما الشتوح )

ْوؽْيؤمفْبوْويعتقدْبو.مفْالتفْاًْوتنفيذْىذاْالتخطيطْبماْيحقؽْمستوىْمحددْ،لممستقبؿ

بأنياْالرغبةْفيْالنجاحْوالفوز،ْوتحقؽْْ:اإلنجازفقدْعرفواْدافعيةْْْ(3103وأما سمارة وآخرون )

تماـْاألْ،األىداؼ عماؿْعمىْالفردْبالشعورْعماؿْعمىْوجوْمرضْفيْوقتْمحدد،ْفتعودْىذهْاألوا 

ْوتزيدْمفْثقتوْبنفسو.ْ،بالرضا

ْ :(3108) اجةكذلك عرفيا قو  داءْالذيْوأنياْاألْ،األداءْفيْضوءْمستوىْاالمتيازْوالتفوؽبأنيا

 .تحدثوْالرغبةْفيْالتفوؽْوالنجاح
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ْالتعميمي :(Habibian, 2012)كما عرفيا  ْالخصائصْالتيْتحفزْالطالبْإلنجازْعممو ْ،بأنيا

ْىوْمطموبْمنو ْما ْنحو ْسموكو ْذلؾْالسموؾْإلىْأفْيتحقؽْْ،وتوجيو والمحافظةْعمىْاستمرارية

 .اليدؼْالتربوي

سواءْفيْالمدرسةْأوْْ،بموغْمستوىْمعيفْمفْالكفاءةْفيْالدراسةْ:نيابأ (Hanus, 2012)عرفيا و 

 وتحددْذلؾْاختباراتْالتحصيؿْالمقننةْأوْتقديراتْالمدرسيفْأوْاالثنافْمعًا.ْ،فيْالجامعة

 :اإلنجازدافعية أنواع 

 ، وىما:اإلنجازن من الدافعية في ( أن ىناك نوعي3101بين عثمان )

  اإلنجاز:ْوىيْالتيْتتضمفْالمعاييرْالداخميةْأوْالشخصيةْفيْمواقؼْالذاتية اإلنجازدافعية.ْ

  ْالمقارنةْاالجتماعية اإلنجازدافعية ْعمى ْتعتمد ْالتي ْالتفوؽ ْمعايير ْتطبيؽ ْفتتضمف :

ْ.االجتماعيةْفيْالموقؼ

ْلمسائدْفيْالموقؼ،ْفإذاْكولكفْقوتيماْتختمْ،كالْمنيماْيؤثرْفيْنفسْالموقؼفْإحيثْ انتْؼْوفقًا

ْ ْدافعيةْْاإلنجازدافعية ْكانت ْإذا ْأما ْاالجتماعية، ْبالدافعية ْتتبع ْما ْالموقؼْفغالبًا ْفي ْمسيرة ذاتية

ْ(.2010ْاالجتماعيةْالمسيطرةْفإفْكالْمنيماْيكوفْفعاًلْفيْالموقؼْ)عثماف،ْْاإلنجاز

 مكونات الدافعية لإلنجاز:

ْ(،ْوىي:2017ْكماْأشارْشتوحْ)ْاإلنجازْىناؾْثالثةْمكوناتْلدافعية

ْمحاْالحافز المعرفي: ْالجديدْووىو ْفالمعرفة ْيعرؼْويفيـ، ْألف ْحاجاتْالفرد ْإشباع ْالفرد تعيفْْةلة

ْاالفرادْعمىْأداءْمياميـْبكفاءةْأكبر،ْفيعتبرْذلؾْمكافأةْلو.
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الفردْفيْالمزيدْمفْالسمعةْالحسنةْوالمكانةْالتيْيحرزىاْعفْطريؽْأدائوْْوىوْرغبةْتوجيو الذات:

ْفيْالوقتْنفسوْبالتقاليدْاأل كاديميةْالمعترؼْبيا،ْمماْيؤديْإلىْشعورهْبكفايتوْواحتراموْالمميزْوالممـز

ْلذاتو.

ْلمحصوؿْعمىْاالعتراؼْوالتقديرْباستخداـْنجاحوْاألْدافع االنتماء: كاديميْويتمثؿْفيْسعيْالفرد

مفْجانبْأولئؾْالذيفْيعتمدْعمييـْْ،حصوؿْعمىْاالعتراؼْوالتقديرمبوصفوْأداةْلْ،ومختمؼْاألداء

ْفيْتأكيدْثقتوْبنفسو.

 :اإلنجازأبعاد دافعية 

ْيتكوفْمفْاألبعادْاآلتية:ْاإلنجازْ(ْأفْدافع2014يرىْ)ْالبار،ْ

ْْالبعد الشخصي: ْخالؿ ْمف ْالمثالية ْذاتو ْتحقيؽ ْالفرد ْمحاولة ْفي ْالبعد ْىذا وأفْْ،اإلنجازويتمثؿ

نجازْمفْأجؿْْودافعيتوْفيْذلؾْدافعيةْذاتية،ْ متعةْفيْحدْْاإلنجاز،ْحيثْيرىْالفردْأفْفيْاإلنجازا 

ْييدؼْإلىْْ،ذاتو ْلْاإلنجازوىو ْالشخصيةالخالصْالذيْيخضع ْالذاتية ويتميزْْ،ممقاييسْوالمعايير

ْ،فيْىذاْالبعدْبارتفاعْمستوىْكؿْمفْالطموحْوالتحمؿْوالمثابرةردْمفْأصحابْىذاْالمستوىْالعاليْالف

ْوىذهْأىـْصفاتوْالشخصية.

ْبالتفوؽْفيْالمنافسةْعمىْجميعْالمشاركيفْفيْالمجاالتْالمختمفةْالبعد االجتماعي: كماْْ،االىتماـ

ْتحقيؽْىدؼْكبيرْبعيدْالمناؿ.ْمعْاآلخريفْمفْأجؿمفْىذاْالبعدْالميؿْإلىْالتعاوفْيتض

ْالمستوىْالعاليْْفيْتحقيؽْعدْالمستوىْالعاليْلإلنجازوي إلىْْفيْالوصوؿْاإلنجازْمفصاحبْىذا

ْؿ.اعمأالمستوىْالجيدْوالممتازْفيْكؿْماْيقوـْبوْمفْ

ْ
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 :اإلنجازالعوامل المؤثرة في دافعية 

،ْأوْخفضوْلديوْاإلنجازىناؾْعوامؿْعدةْتؤثرْفيْمستوىْإنجازْالفرد،ْأيْتساىـْفيْرفعْمستوىْ
ْ:آلتي(عمىْالنحوْا2008وىذهْالعوامؿْكماْحددىاْالخيريْ)

ْالمتبعةْفيْ أساليب التنشئة السرية:  ْالتأثيرْعمىْإنجازْأبنائياْمفْخالؿْأساليبيا تستطيعْاألسرة

ْ ْيشير ْإذ ْْ(ماكميالند)التنشئة، ْالمسيطر ْغير ْواألب ْالوالدي ْالدؼء ْأف ْمعاييرْإلى ْإلى باإلضافة

كافْْاإلنجازيـْدرجةْعاليةْمفْيدزْالفرد،ْحيثْإفْاألفرادْالذيفْلىيْعوامؿْمؤثرةْفيْإنجاْالوالديف

ْعمىْ ْيحثونيـ ْالوالديْاإلنجازآباؤىـ ْبالدؼء ْمعْإحاطتيـ ْالمناخْالنفسيْْ،العاليْباستمرار، وتييئة

لدييـْيتسـْبالسيطرةْوالتسمطْْخحيثْكافْالمناْ،اإلنجازلمستقرْفيْالبيت،ْبعكسْاألفرادْمنخفضيْا

سودهْأجواءْالتوترْوعدـْالتفاىـْقدْيعرضْالفردْلمقمؽْتمفْجانبْاألب،ْكماْأفْالمناخْاألسريْالذيْ

ْ.اإلنجازوالتوترْمماْيؤديْإلىْتعطيؿْالعممياتْالعقميةْالتيْيعتمدْعميياْ

ْتحديثْالمجتمع،ْفييْالمسؤولةْعفْإعدادْالمواردْالبشريةوالمؤسسات التربوية:  ْ،يقعْعمىْعاتقيا

فيْكفاءةْالمؤسساتْالتربويةْيقمؿْمفْْقتصاديْلممجتمع،ْفأيْنقصْأوْتدفٍْفتسيـْفيْعمميةْالنموْاال

ْفاعميتياْفيْالمجتمع.

ْىيْالتيْتشكؿْسموؾْْالثقافة السائدة: ْومؤسساتيا ْوتقاليدىا ْوأعرافيا ْالثقافةْبنظاميا حيثْإفْىذه

تحثْعمىْااللتزاـْباألنظمةْْاإلنجازبماْيتناسبْمعْطبيعتياْالسائدة،ْفالثقافةْالتيْتساعدْعمىْْ،الفرد

يْالْتدعوْإلىْفيرْالخدماتْالمطورة،ْأماْالثقافةْاألخرىْالتْوودقةْالعمؿْواحتراـْالزمفْووفرةْاإلنتاجْوت

ىدارْالموارد،ْوتدىورْالخدماتوبطءْاإلْ،وعدـْاحتراـْالزمفْ،فينتشرْفيياْالفوضىْاإلنجاز ْ،نتاج،ْوا 

ْوعدـْمجاراةْالتطور.
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ومينةْاألبْوالمستوىْْ،لألسرةالماديْتؤثرْالطبقةْاالجتماعيةْبناءْعمىْالدخؿْْالطبقة االجتماعية:

والتسييالتْالثقافيةْالموجودةْفيْالبيتْووسائؿْالراحة،ْْ،التعميميْعمىْنوعيةْالسكفْومنطقةْالسكف

تتأثرْبالطبقةْاالجتماعية،ْفوجودْالطبقةْالميسورةْالحالةْىيْمفْأكثرْالطبقاتْتوجيًاْْاإلنجازفدافعيةْ

ْبعكسْالطبقةْالدنياْالتيْتركزْعمىْالعمؿ.ْ،التفوؽْوالنجاحوتحقيؽْْاإلنجازنحوْ

 :جازاإلنالنظريات المفسرة لدافعية 

 (:Mcclellandلماكميالند ) اإلنجازنظرية دافع  :أوال

حدْالتفسيراتْالتيْالقتْنجاحاْىائالْوقبوالْلفيـْالدوافعْالحقيقةْأالدراسيْْاإلنجازتعدْنظريةْدافعْْ

ليذاْاالتجاه،ْفقدْْاًْرائدْ(McClelland)ْفيْالبيئةْالمدرسية،ْويعدْماكميالندْاإلنجازنحوْْلدىْالطالب

ْ ْدافعية ْطبيعة ْحوؿ ْبدايتيا ْفي ْأبحاثو ْقياسياْاإلنجازتركزت ْالعوامؿْْ،وطرائؽ ْببعض وعالقتيا

ْْالثقافية، ْالالشعوريةْْ(McClelland)ْماكميالندوتوصؿ ْالدوافع ْبيف ْالتمييز ْأىمية ْإلى فيْدراساتو

وكيفيةْتأثيرىاْفيْالسموؾْفيْأربعةْولخصْالدوافعْْ،والقيـْالشعورية،ْإذْىماْمحددافْمختمفافْلمسموؾ

والدافعْإلىْالتجنب،ْْ،والدافعْإلىْاالنتماءْ،والدافعْإلىْالتسمطْ،اإلنجازوىي:ْالدافعْإلىْْ،أنواعْرئيسة

جؿْأنجاز،ْوالعمؿْالجيدْمفْلإلفْبعضْاألفرادْلدييـْنزعةْعاليةْأعمىْأساسْْاإلنجازوفسرْدافعيةْ

ْ ْالعاليةْتخمؽْرغبةْطموحةْفيْالنجاح،ْعمىْوفؽْمعاييرْالوصوؿْإلىْأىداؼْمحددة،ْوىذه النزعة

ْإلىْاستخداـْصورْمفْاختبار ْولجأ ْواالستقاللية، ْوالمثابرة ْلمعمؿْالمتقفْالجيد ْالموضوعْذاتية ْتفيـ

(TATْالذيْوصفوْموراي)ْ(Murray)ْيسردْقصصاْىائمةْنجازْعاؿٍْإيْيتمتعْبدافعْذلا،ْفالشخص،ْ

ْ(.2011)صبحي،ْْويصبحْالعددْدرجةْخاـْإلنجازاحوؿْْاًْوتصوراتْوأفكاْر

ْ
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 (:Atkinsionثانيًا: نظرية أتكنسون )

دراكوْالذاتيْلقدرتوْوالنتا قاتْمعرفيةْالعجْالمترتبةْعميياْتعدْئترىْىذهْالنظرةْأفْتوقعْالفردْألدائوْوا 

ْْواإلنجازتقؼْخمؼْسموؾْْ،متبادلة ْالعاليةْْاألفرادفْأ، ْفيْْلإلنجازذويْالدافعية ْكبيرا يبذلوفْجيدا

ْْوالمشكالتالوصوؿْإلىْحؿْْمحاوالت ْأفْالنزعةْأوْالميؿْإلىْالنجاحAtkinsonْ)يرىْأتكنسوف، )

ذاْالدافعْىْ،تعمـ،ْوىوْيختمؼْبيفْاألفراد،ْْكماْأنوْيختمؼْلدىْالفردْنفسوْفيْالمواقؼْالمختمفةمرْمُْأ

ْ: ىي(2010ْكماْبينياْالباويْ)ثةْعوامؿْرئيسةْحيفْقياـْالفردْبميمةْماْ،ْوىذهْالعوامؿْاليتأثرْبث

ْأنيـْيختمفوفْفيْدرجةْيختمفوفْفيْدْرْاألفرادفْإْ:لدافع لموصول إلى النجاحا ْالدافعْ،ْكما جةْىذا

ْلتجنبْ ْفمفْالممكفْأفْيواجوْفردافْالميمةْنفسيادافعيتيـ ْالفشؿ، ْفيؤدييا ْبحماسْتمييداْأ، حدىما

لدىْالفردْالنزعةْلتجنبْالفشؿْفتجنبْالفشؿْالمتوقع،ْْمحاوالًْ،ْأماْالثانيْفيؤديياْبطريقةْلمنجاحْفييا

،ْوىذهْالنزعةْالقويةْلتجنبْالفشؿْتبدوْمتعممةْنتيجةْمرورْالثانيْأقوىْمنياْالنزعةْلتحصيؿْالنجاح

النجاحْأوْْاحتماالتوحينماْتكوفْْ،فْأفْيحققيايمكالْىداؼْألْالفردْبخبراتْفشؿْمتكررةْ،ْوتحديده

ْف ْممكنة ْإالفشؿ ْالميماتْيعتمد ْمف ْالنوع ْبيذا ْالقياـ ْدافع ْف ْالسابقةعمى ْالفرد يرتبطْْالوْْ،خبرات

ْ.جاحْالصعبةْالمرتبطةْبتمؾْالميمةبشروطْالن

تعطيْالفردْالفرصةْلممرورْفيْخبرةْنجاحْميماْكانتْدرجةْالْفْالميماتْالسيمةْإ :النجاح احتماالت

يروفْأفْلدييـْالقدرةْالْْاألفرادفْفإ،ْأماْالميماتْالصعبةْجداْلتحصيؿْالنجاحْالموجودةْلديوالدافعْ

فْالفروؽْالواضحةْفيْدرجةْدافعْتحصيؿْالنجاحْإالميماتْالمتوسطةْفْحاالت،ْأماْفيْعمىْأدائيا

ْ.ميمةْبشكؿْواضحْومتفاوتْبتفاوتْالدافععمىْالْاألداءتؤثرْفيْ

ْ
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  ثالثًا: نظرية العزو

ومفْاألوائؿْالميتميفْبدراسةْدوافعْالفردْالكامنةْْ،(ْمفْمؤسسيْىذهْالنظريةHayder)ْ(ىايدر)يعدْ

ْعمىْتفسيرْسموؾْالعالقاتْبيفْاألفراد،ْوماْيستعمموْىذاْالسموؾْوراءْتفسيراتيـْالسببية ،ْحيثْتقـو

فْافْرئيساىناؾْدافععمميةْالعزو،ْْووتأثيرْالمتغيراتْالبيئيةْفيْْ،الفردْاآلخر،ْوتحميؿْالفعؿمفْإدراؾْ

الدافعْاألوؿ:ْحاجةْالفردْلتكويفْفيـْمترابطْعمىْالعالـْ :وراءْالتفسيراتْالسببيةْالتيْيقدمياْاألفراد

ْاتيفْخالؿْالتنبؤْبسموكالدافعْالثاني:ْحاجةْالفردْلمتحكـْوالسيطرةْعمىْالبيئة،ْوْذلؾْمْو،ْالمحيط

ْ.اآلخريف،ْوالسيطرةْعمييا

ْولم ْفيْدافعية ْكبيرة ْأىمية ْلمنجاحْأكبرْمفْدافعْتجنبْْممفْاألفرادفْ،اإلنجازفرد ْدافع ْلدييـ يوجد

يميموفْفاألفرادْالذيفْلدييـْدافعْلتجنبْالفشؿْأماْداخمية،ْْالفشؿْيميموفْإلىْعزوْالنجاحْإلىْأسباب

ْ.(2010ْعثماف،) (Atkinson)ْتكنسوفأخالفاْلماْجاءْبوْْ،خارجيةْإلىْعزوْالنجاحْألسباب

 التعقيب عمى النظريات:

ْْ(McClelland)ْماكميالندْفسر ْْاإلنجازدافعية ْأساس ْعاليةْأعمى ْنزعة ْلدييـ ْبعضْاألفراد ف

جؿْالوصوؿْإلىْأىداؼْمحددة،ْوىذهْالنزعةْالعاليةْتخمؽْرغبةْطموحةْأنجاز،ْوالعمؿْالجيدْمفْلإل

ْ ْواالستقاللية، ْوالمثابرة ْالجيد ْالمتقف ْلمعمؿ ْذاتية ْمعايير ْوفؽ ْعمى ْالنجاح، ويرىْفي

(ْأفْالنزعةْأوْالميؿْإلىْالنجاحْأمرُْمتعمـ،ْوىوْيختمؼْبيفْاألفراد،ْْوىذاْيثيرAtkinsonْأتكنسوف)

الميماتْالسيمةْْوْالنجاحْواحتماالتيختمفوفْفيْدرجةْىذاْالدافعْ،ْْواألفرادْلنجاحلدافعْلموصوؿْإلىْاا

تعطيْالفردْالفرصةْلممرورْفيْخبرةْنجاحْميماْكانتْدرجةْالدافعْلتحصيؿْالنجاحْالموجودةْلديو،ْالْ

ْ ْالميماتْالصعبةْجدا يماتْالمْحاالتيروفْأفْلدييـْالقدرةْعمىْأدائيا،ْأماْفيْالْْاألفرادفْفإأما

عمىْالميمةْبشكؿْْاألداءفْالفروؽْالواضحةْفيْدرجةْدافعْتحصيؿْالنجاحْتؤثرْفيْإالمتوسطةْف
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ْأفHayderْ،ْويرىْ)ىايدر(ْ)واضحْومتفاوتْبتفاوتْالدافع فْوراءْالتفسيراتْافْرئيساىناؾْدافع(

حاجةْالفردْلمتحكـْْوْ،حاجةْالفردْلتكويفْفيـْمترابطْعمىْالعالـْالمحيطدْىماْالسببيةْالتيْيقدمياْاألفرا

 .والسيطرةْعمىْالبيئة

 الدراسات السابقة: 

ْالتيْاستيدفتْدراسةْموضوعْالحاجاتْ ىناؾْالعديدْمفْالدراساتْالعربيةْواألجنبيةْاليامةْوالحديثة

،ْوقدْتمكنتْالباحثةْمفْاالطالعْعمىْالعديدْمفْىذهْالدراسات،ْاإلنجازاإلرشاديةْوعالقتياْبدافعيةْ

اْلتكويفْفكرةْواضحةْعفْأىـْالنتائجْالتيْتوصمتْإلييا،ْكونياُْتشكؿْالمعيارْالمرجعيْوكذلؾْدراستي

ْ ْلمترتيبْالزمنيْمفْاألحدثْإلىْاألقدـ ْوفقًا ْالدراساتْمرتبة ْجاءتْىذه ْوقد وتقسـْلنتائجْدراستيا،

ْ:الدراساتْإلىْثالثْفئات

ْ:دراسات تتعمق بالحاجات اإلرشادية

ْاإلرشاديةْالحاجاتْمستوياتْمفْالتحقؽْإلىْالدراسةْفت،ْحيثْىد(3108) دراسة الراجحية والمواتية

ْالديموغرافيةْالمتغيراتْبعضْتأثيرْمفْالتحقؽْإلىْضافةباإلْقابوس،ْالسمطافْجامعةْطمبةْلدى

ْساتاالدْرْمرحمتيْمفْوطالبةْطالبا1149ْْمفْالدراسةْعينةْتكونتْوقد.ْالمستوياتْىذهْعمىْلمطمبة

ْالحاجات"ْاستبانةْاستخداـْتـْحيثْالوصفي،ْالمنيجْالدراسةْاتبعتْوقدْ،العمياْساتاوالدْرْالجامعية،

ْالجامعةْطمبةْلدىْاإلرشادية ْاألكاديمية،)ْأبعادْأربعةْفيْاإلرشاديةْالحاجاتْمستوياتْمفْلمتحقؽ"

ْالحاجاتْمفْعاؿْمستوىْوجودْعفْسةاالدْرْنتائجْكشفتْوقدْ(،واألسريةْواالجتماعية،ْوالنفسية،

ْالنفسيةْاإلرشاديةْالحاجاتْكانتْفقدْبعدْكؿْمستوىْعمىْأماْالجامعة،ْطمبةْلدىْالكميةْاإلرشادية

ْكانتْوقدْمنخفضة،ْواألسريةْاالجتماعيةْاإلرشاديةْالحاجاتْكانتْبينماْمرتفعة،ْواألكاديمية

ْثـْاألكاديمية،ْاإلرشاديةْبالحاجاتْمتبوعةْالطمبة،ْلدىْاألعمىْىيْالنفسيةْاإلرشاديةْالحاجات
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ْاألسريةْثـْاالجتماعية، ْْإلىْسةاالدْرْنتائجْأشارتْفقدْذلؾ،ْإلىْباإلضافة. ْدالةْفروؽْوجودعدـ

ْلألب.ْالتعميميْوالمستوىْالجامعية،ْوالمرحمةْوالكمية،ْاالجتماعي،ْالنوعْإلىْتعزىْاحصائيا

ْلدىْْ(3102جرى الدحادحة وآخرون )وأ ْالحاجاتْاإلرشادية ْاستكشاؼْمستوى ْإلى ْىدفت دراسة

ْمفْ ْلعدد ْوفقا ْعماف، ْسمطنة ْفي ْومعممييـ، ْوآبائيـ ْاألساسي، ْبعد ْما ْوالتعميـ ْالثانية ْالحمقة طمبة

(5371ْ(ْفردا،ْبواقعْ)10134المتغيرات،ْولتحقيؽْذلؾْاليدؼْتـْاختيارْعينةْعشوائية،ْتكونتْمفْ)

ْ ْو)وطالبةطالبًا ْأ3276، ْو)( 1487ْبًا ْعماف ْمحافظاتْسمطنة ْمفْجميع ْمعممًا، عشر،ْْالحادية(

ْمستوىْ ْأف ْالنتائج ْوأظيرت ْالدراسة، ْعينة ْأفراد ْعمى ْاإلرشادية ْالحاجات ْمقياس ْتطبيؽ ْتـ حيث

ْفيْمتوسطْ ْأفْىناؾْفروقًا الحاجاتْاالرشاديةْقدْجاءتْفيْالمدىْالمرتفع،ْوأظيرتْالنتائجْأيضًا

ْاالرشادي ْالحاجات ْالباطنة،ْدرجات ْوشماؿ ْالوسطى، :ْ ْمف ْكؿ ْومحافظة ْاإلناث ْلصالح ْوذلؾ ة،

وظفار،ْومسقط،ْولصالحْالمعمميفْوأولياءْاألمور،ْوالصفوؼْالسابعْوالتاسعْوالثانيْعشر،ْولصالحْ

(ْسنة،ْولصالحْالطمبةْالحاصميفْعمىْمعدالتْمرتفعة50ْاآلباءْوالمعمميفْالذيفْتقؿْأعمارىـْعفْ)

راْلصالحْاآلباءْوالمعمميفْالحاصميفْعمىْمؤىؿْعممي:ْبكالوريوسْأوْدبموـْفماْفماْفوؽ(،ْوأخي80ْ)

ْدوف،ْولـْتظيرْأيةْفروؽْتتعمؽْبمتغيريْصفةْالمعمـْوالخبرةْالتعميميةْلممعمميف.

وطالباتياْتحديدْأىـْالحاجاتْاإلرشاديةْلطالبْجامعةْالخميجْالعربيْْ(3103وتناولت دراسة الميل )

ْالبحريف ْمممكة ْوالطالباتْفي ْالطالب ْالحاجاتْبيف ْىذه ْفي ْالعمياْ،والفروؽ ْالدراسة ْطالب ْوبيف

ْْوطالباتيا، ْلتخصصيـْووطالب ْطبقا ْوالفرؽ ْالطب، ْكمية ْالدراسةْْوْ،طالبات ْعينة ْأفراد ْعدد بمغ

ْالباحثْبإعداد127ْ) ْقاـ ْوقد ْوطالبة، ْطالبًا ْْاستبانة( ْالباحثْالمنيجْالحاجاتْاإلرشادية، واستخدـ

ْ ْالتحميمي، ْتوفرْالوصفي ْالدراسة: ْلدىْعينة ْالحاجاتْاإلرشادية ْأىـ ْأف ْالدراسة ْأظيرتْنتائج وقد

ْاإلرشاديةْ ْالمساعدة ْلتقديـ ْالجامعة ْإرشاديْفي ْمركز ْووجود ْالمناسبة. ْالرياضية ْواألنشطة البرامج
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ْاألكاديمي ْغيرْْ،واإلرشاد ْبرامجْصحية ْفيْرفعْمستوىْالوعيْوالمينيْوكذلؾْوجود ْتساعد صفية

ْالطالبْوالطالباتْفيْالحاجاتْ ْبيف ْإحصائيا ْفروؽْدالة ْوجود ْأظيرتْالنتائجْعدـ ْكما الصحي.

ْلمتغير ،ْولصالحْطمبةْوالتخصصْالدراسيْ،والعمرْ،الكميةْ:اإلرشادية،ْفيْحيفْظيرتْفروؽْطبقا

ْ.ْ(ْسنة29-20الطب،ْوالفئةْالعمريةْمفْ

ْفيْْ(3103) ةوقامت الصقي ْالتربية ْلطالباتْكمية ْالحاجاتْاإلرشادية ْالكشؼْعف ْىدفت بدراسة

ْوعالقتياْ ْواالجتماعية، ْوالنفسية ْاألكاديمية ْالمجاالت ْفي ْالرحمف ْعبد ْبنت ْنورة ْاألميرة جامعة

ْْو ْعينةبالمستوىْالدراسي، ْمكونةعشوائيْاستخدمتْالدراسة ْالتربيةْة ْطالباتْكمية ْعددىفْْ،مف بمغ

ْبالكميةْ،األربعْلمستوياتْالدراسيةاطالبةْمفْْ(160) طبؽْعمييفْْوْ،ومفْمختمؼْاألقساـْالموجودة

ْالباحثة ْإعداد ْمف ْاإلرشادية ْالحاجات ْمجاالت:ْ،مقياس ْثالثة ْمف ْالمقياس األكاديمي،ْْوتكوف

ْْو ْاإلرشاديةْوْ،النفسيْواالجتماعي، ْالطالبات ْحاجات ْتصدر ْاألكاديمي ْالمجاؿ ْأف ْالنتائج ْ،أظيرت

ْإلىْتحسيفْ ْالماسة ْعفْحاجتيـ ْالدراسة ْوبينتْإجاباتْعينة ْلدىْالطالبات، ْأىمية وأصبحْاألكثر

عدـْوجودْفروؽْذاتْداللةْْدراسةوالتخفيؼْمفْاألعباءْوالواجبات.ْكماْبينتْالْ،تحصيميفْالدراسي

،ْولكفْكافْإحصائيةْبيفْإجاباتْعينةْالدراسةْفيْالمستوياتْاألربعْفيماْيتعمؽْبالمجاؿْاألكاديمي

ىناؾْفروؽْفيْالمجاؿْاالجتماعيْبيفْالمستوياتْاألربعْلصالحْطالباتْالسنةْاألولىْوالسنةْالرابعة،ْ

ْ.كذلؾْكانتْالفروؽْفيْالمجاؿْالنفسيْلصالحْطالباتْالسنةْاألولىْوالرابعةْو

الجامعاتْبدراسةْىدفتْالتعرؼْإلىْالحاجاتْاإلرشاديةْلمطمبةْالسعودييفْفيْْ(3100وقام المالكي )

ْاألردنية،ْ ْالجامعات ْفي ْالدارسيف ْالسعودييف ْالطمبة ْتواجو ْالتي ْالحاجات ْتمؾ ْوحصر األردنية،

ْمفْ ْالمكونة ْالدراسة ْعمىْعينة ْوبتطبيقيا ْعمىْاالستبانة ْالوصفيْالمسحيْالقائـ ْالمنيج وباستخداـ

ْا492) ْإلىْأفْالمتوسطْالحسابيْالكميْلدرجة ْتوصمتْالدراسة ْوطالبة، ْطالبًا لحاجاتْاإلرشاديةْ(
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لمطمبةْالمدروسيفْكافْبدرجةْمتوسطة،ْوكافْأعمىْالمستوياتْالحسابيةْلمجاالتْالحاجاتْاإلرشاديةْ

فيْمجالي:ْالمعموماتي،ْوالميني،ْثـْجاءْالمجاؿْالتربويْواالجتماعيْوالنفسيْوالصحيْعمىْالتواليْ

فْاالىتماـْمفْقبؿْالجامعاتْبدرجةْمتوسطة،ْوعمىْضوءْذلؾْأوصتْالدراسةْبوجوبْإعطاءْمزيدْم

ْاإلرشادية،ْخاصةْتمؾْالحاجاتْالتيْجاءتْمتوسطةْبحسبْ ْيتعمؽْبحاجاتيـ ْفيما األردنيةْلمطمبة،

ْنتائجْىذهْالدراسة.

ْحضرموتْْ(3101وأجرى مرعي ) ْجامعة ْلطمبة ْالحاجاتْاإلرشادية ْأىـ ْمعرفة ْىدفتْإلى دراسة

ْولمتعرؼْإلىْذلؾْصممتْا ْعمىْلمعموـْوالتكنولوجيا، ْوقامتْبتوزيعيا ْالدراسةْاالستبانة، ْأداة لباحثة

(ْطالٍبْوطالبة،ْوتـْاختيارىـْبالطريقةْالعشوائية،ْوبعدْالتحميؿ604ْعينةْالدراسةْالتيْتكونتْمفْ)

ْلمحاجاتْ ْالمتوسط ْالتقدير ْضمف ْوقع ْالطمبة ْلدى ْالحاجة ْدرجة ْأف ْالنتائج ْأظيرت اإلحصائي

ْالح ْأىـ ْوأشارتْإلىْأف ْعمىْالنحوْاإلرشادية، ْتنازليا ْمرتبة ْحسبْأىميتيا ْلمطمبة اجاتْاإلرشادية

ْوأخيراْ ْفالمعموماتية، ْفالنفسية، ْفالمينية، ْفاالقتصادية، ْفالصحية، ْالتربوية، ْالحاجات اآلتي:

يةْوتوعيةْلمطمبةْبناءْعمىْوخدماتْاالجتماعية،ْوبناءْعمىْذلؾْأوصتْالباحثةْبعمؿْبرامجْإرشادية

ْالتيْأظيرتياْالدراسة.أولوياتْتمؾْالحاجاتْ

بدراسةْىدفتْالتعرؼْإلىْتقييـْْ( Giovazoloas & Triliva ,2010جيوفازولياس وتريميفا )قاـْ

ْتقويـْ ْوزعتْاستبانة ْذلؾ ْولتحقيؽ ْنحوىا، ْواتجاىاتيـ ْلمحاجاتْاإلرشادية ْاليونانية ْالجامعات طمبة

وطالبةْمفْجامعتيفْيونانيتيف،ْْ(ْطالبا312ًْالحاجات،ْوالكشؼْعفْاالتجاىاتْعمىْعينةْمكونةْمفْ)

وكشفتْالنتائجْعفْوجودْحاجاتْإرشاديةْممحةْلدىْالطمبةْحوؿْكيفيةْالتواصؿْمعْاآلخريف،ْوحؿْ

المشكالتْالتيْتواجوْالطالبْالجامعي،ْكماْبينتْالنتائجْوجودْمشكالتْنفسيةْلدىْبعضْالطمبة،ْ

ْجامعيةْفيْالجامعاتْاليونانية.أدتْإلىْتشكيؿْاتجاىاتْسمبيةْنحوْالخدماتْاإلرشاديةْال
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بدراسةْىدفتْالكشؼْعفْالحاجاتْالممحةْلمطمبةْ( Atik & Yalcin,2010أتيك ويالسن ) كماْقاـ

ْأىميةْ ْدرجة ْتقدير ْفي ْاألكاديمي ْوالمستوى ْالجنس ْمف ْكؿ ْوأثر ْالتربوي، ْالمجاؿ ْفي الجامعييف

ة،ْوجمعتْالبياناتْمفْخالؿْاستبانةْ(ْطالٍبْوطالب400الحاجاتْاإلرشادية،ْواشتممتْعينةْالدراسةْ)

ْىيْ:ْ ْالتربوية ْالعمـو ْلطمبة ْالحاجاتْاإلرشادية ْأفْأىـ ْوبينتْنتائجْالدراسة ْلغرضْالدراسة، معدة

ْالحاجاتْاألكاديمية،ْوالتواصؿ،ْوالحاجاتْاالنفعاليةْوالمينية.

ْ:بدافعية اإلنجازدراسات تتعمق 

بفاعميةْالذاتْاألكاديميةْلدىْْاإلنجازبدراسةْىدفتْإلىْتقصيْعالقةْدافعيةْْ(3102قام الساكر )

ْ ْالثالث ْالتالميذ ْالمغير ْببمدية ْثانوي ْاالرتباطيفي ْالوصفي ْالمنيج ْاستخدـ ْحيث ْالوادي، ْ،والية

(،ْومقياس1986ْلمحمدْجميؿْمنصورْ)ْاإلنجازمقياسْدافعيةْْ:ىماْ،أداتيفْلجمعْالبياناتْواستخداـ

(،ْحيثْأجريتْالدراسةْعمىْعينةْعشوائيةْطبقيةْمكونةْمف2000ْالذاتْلناديوْسراجْجافْ)ْفاعمية

ْتمميذ70) ْْاًْ( ْْووتمميذة، ْدافعية ْبيف ْإحصائيًا ْداللة ْذات ْعالقة ْوجود ْإلى ْالدراسة ْاإلنجازتوصمت

ْالثالثْالثانويْبالمغير ْأظيرتْوجودْعالقْفيْوفاعميةْالذاتْلدىْتالميذ ةْذاتْواليةْالواحدي،ْكما

ْ.ْعمىْاختالؼْتخصصاتيـوفاعميةْالذاتْلدىْالتمميذاتْوالتالميذْْاإلنجازداللةْإحصائيةْبيفْدافعيةْ

ْإْ(3102وأجرى مختار ) ْالتعرؼ ْبيدؼ ْطالبْدراسة ْلدى ْانتشارًا ْالدراسية ْالمشكالت ْأكثر لى

ْالجامعةوطال ْوقدْأخرى،ْناحيةْمفْاإلنجازْودافعْالدراسيةْالمشكالتْبيفْالعالقةْوطبيعةْ،بات

ْالدراسةْأدواتْوتضمنتْ،(يفرف)ْاآلدابْفيْبكميةْوطالبةْاًْطالب(126ْ)ْعمىْالدراسةْعينةْاشتممت

ْفروؽْتوجدْال:ْيأتيْعماْالدراسةْنتائجْوأسفرتْلإلنجاز،ْالدافعْواختبارْالدراسية،ْالمشكالتْاستبانة

ْداللةْذاتْفروؽْتوجدْوْالدراسية،ْالمشكالتْتجاهْوالطالباتْالطالبْبيفْإحصائيةْداللةْذات

ْطالبْلصالحْالفروؽْوىذهْالدراسي،ْالمستوىْمتغيرْعمىْالجامعةْوطالباتْطالبْلدىْإحصائية
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ْوطالباتْطالبْلدىْإحصائيةْداللةْذاتْفروؽْتوجدْالوْْالدراسي،ْوالثانيْاألوؿْالمستوىْوطالبات

ْودافعْالدراسيةْالمشكالتْبيفْسالبةْارتباطيوْعالقةْتوجدْوْاألكاديمي،ْالتخصصْمتغيرْعمىْالجامعة

ْْوطالباتْطالبْلدىْاإلنجاز ْالمشكالتْمرتفعيْبيفْإحصائيةْداللةْذاتْفروؽْتوجدْوالجامعة،

ْمنخفضيْلصالحْالفروؽْوىذهْ،اإلنجازْدافعْمتغيرْعمىْالدراسيةْالمشكالتْومنخفضيْالدراسية

ْ.الدراسيةْالمشكالت

أثرْاستخداـْاستراتيجيةْتوليفيةْقائمةْعمىْالتعمـْالنشطْفيْْإلىالتعرؼْْ(3102وىدفت دراسة طو )

ْمنخفضيْ ْالطالب ْلدى ْاألكاديمي ْوالتحصيؿ ْلإلنجاز ْالدافع ْوتنمية ْالخاطئة ْالتصورات تعديؿ

(ْطالبًا70ْاستخدـْالمنيجْالتجريبيْعمىْعينةْمكونةْمفْ)ْو،ْةالزراعيْةالتحصيؿْفيْالمرحمةْالثانوي

،ْ(35:ْتجريبةْوعددىاْ)ىاألولْ،وزعواْعمىْمجموعتيفْوْ،ؿْفيْالصناعاتْالغذائيةمنخفضيْالتحصي

ْعمىْتطبيؽْأدواتْالدراسةْقبيؿَْدرستْالمحتوىْبالطريقةْالعاديةْالمتبعة،ْواعتمدتْإجراءاتيْحيث ْا

ْمباشرة ْالتدريسية ْالمعالجات ْانتياء ْوبعد ْالمجموعتيف، ْطالب ْاالختبارْْ،عمى ْمف ْكؿ ْتطبيؽ تـ

ْالتحصيم ْدافعية ْومقياس ْالخاطئة، ْالتصورات ْتعديؿ ْواختبار ْالدراسة،ْْاإلنجازي ْمجموعتي عمى

ْطالبْ ْدرجات ْمتوسطي ْبيف ْإحصائيًا ْدالة ْفروؽ ْوجود ْاآلتية: ْالنتائج ْعف ْالدراسة وأسفرت

ْاألكاديمي ْالتحصيؿ ْفي ْوالضابطة( ْ)التجريبية ْلمفاىيـْْ،المجموعتيف ْالخاطئة ْالتصورات وتعديؿ

ْ ْالتجريبية، ْوذلؾْلصالحْطالبْالمجموعة ْاًْأظيرتْأثْرْوالصناعاتْالغذائيةْومقياسْالدافعْلإلنجاز،

ْالتصوراتْالخاطئةْاًْكبيْر ْتعديؿ ْفي ْالنشط ْالتعمـ ْعمى ْالقائمة ْالتوليفية ْالدافعْْ،لالستراتيجية وتنمية

ْالطالب ْلدى ْاألكاديمي ْوالتحصيؿ ْالثانويْلإلنجاز ْالمرحمة ْفي ْالتحصيؿ ْمفْةالزراعيْةمنخفضي ،

ْجدًا،ْ وجودْعالقةْموجبةْطرديةْبيفْتعديؿْالتصوراتْْوخالؿْحسابْحجـْالتأثير،ْحيثْكافْكبيرًا

وتنميةْالدافعْلإلنجازْوالتحصيؿْاألكاديميْلدىْالطالبْمنخفضيْالتحصيؿْفيْالصناعاتْْ،الخاطئة

ْالغذائية.
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ْاإلنجاز(ْإلىْمعرفةْالعالقةْاالرتباطيةْبيفْدافعية3103ْوقمبيل والخميف )ىدفت دراسة سالم كماْ

جريتْأومستوىْالطموحْوالتحصيؿْالدراسيْلدىْالطمبةْالجامعييفْبالسوداف،ْحيثْْ،وموضعْالضبط

تـْاختيارىـْبالطريقةْحيثْ(ْطالبًاْوطالبةْمفْطمبةْالسنةْالثالثة،235ْالدراسةْعمىْعينةْمكونةْمفْ)

ْالعشوائ ْالطبقية، ْْوية ْمقاييس ْالباحثوف ْونيجارد)استخدـ ْْ(جسيـ ْاإلنجازلدافعية ْومقايس ْ(جيمس)،

ْومقياسْ ْالضبط، ْالفتاح)لموضع ْعبد ْالطموحْ(كاميميا ْالسنةْْ،لمستوى ْأعماؿ ْدرجات ْعف فضاًل

ْ ْدراسي، ْعاـ ْلكؿ ْالنيائية ْدالةْْوواالمتحانات ْعكسية ْارتباطية ْعالقة ْوجود ْإلى ْالدراسة توصمت

وموضعْالضبط،ْوتوجدْعالقةْارتباطيةْطرديةْدالةْإحصائيًاْبيفْدافعيةْْاإلنجازيًاْبيفْدافعيةْإحصائ

ْْاإلنجاز ْدافعية ْبيف ْارتباطية ْعالقة ْوجود ْعدـ ْالنتائج ْأظيرت ْكما ْالطموح، ْاإلنجازومستوى

مىْوالتحصيؿْالدراسي،ْويوجدْتفاعؿْداؿْبيفْمستوياتْالدافعيةْلإلنجازْومستوياتْموضعْالضبطْع

ْالتحصيؿْالدراسي.

فأجرياْدراسةْىدفتْالتعرؼْإلىْالعالقةْبيفْدافعيةْْ(Fini & Yousef, 2011فيني ويوسف ) أما

اإلنجازْوقوةْالتحكـْوالتحصيؿْالدراسيْلدىْطمبةْالمرحمةْالثانويةْفيْمدرسةْبندرْعباسْفيْإيراف،ْ

(ْ ْمف ْمكونة ْعينة ْعمى ْالدراسة ْأجريت ْالوصفي،211ْحيث ْالمنيج ْالباحثاف ْواستخدـ ْطالبًا، )

ْومق ْاإلنجاز ْمقياسْدافعية ْوتوصمتْواستخداـ ْاألكاديميْلمطمبة، ْالتحصيؿ ْومعدؿ ْالتحكـ ياسْقوة

ْالدراسةْإلىْوجودْعالقةْارتباطْإيجابيةْودالةْإحصائيًاْبيفْمتغيراتْالدراسة.

ْ ْبيفْدافعيةْ( Ayden & Cosckun, 2011يدن وكوسكن )أوقاـ ْالعالقة ْىدفتْلتحديد بدراسة

ومستوىْتعميـْالوالديف،ْومتوسطْدخؿْاألسرةْاإلنجازْوبعضْالمتغيرات،ْكالجنس،ْوالمرحمةْالصفية،ْ

ْالثانوية، ْالمرحمة ْالباحثاف لدىْطمبة ْْوطبؽ ْْاإلنجازمقياسْدافعية ْبمغتْعمى طالباْْ(151)عينة

ْاألسموبْالمسحيْلتطبيؽْالدراسة،ْْ،تركياْدولةْفيْالثانويةْالمرحمةْطمبةوطالبةْمفْ حيثْاستخدـ
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ئيًاْبيفْدافعيةْاإلنجازْلدرسْالجغرافياْوالمرحمةْالصفية،ْوتوصمتْالدراسةْإلىْوجودْفروؽْدالةْإحصا

ْفروؽْفيْدافعية ْتوجد ْلـ ْوالمستوىْالتعميميْْاإلنجاز بينما ْوالجنس، ْالتدخؿْاألسري، تعزىْلمتغير

ْلموالديف.

ْ:بالحاجات اإلرشادية وعالقتيا بدافعية اإلنجازدراسات تتعمق 

ْوالطموحْاإلرشاديةْالحاجاتْبمستوىْإلىْالتعرؼْبيدؼْ(3102رمضان وسرحان ) قام بيا دراسة

ْالداخميةْاألقساـْوْالبيت،)ْ:السكفْمتغيرْووفؽْعاـْبنحوْاألكاديمي .ْكركوؾْجامعةْطمبةْلدى(

ْالباحثيف،ْطموحْلمستوىْ:واآلخرْاإلرشادية،ْلمحاجات:ْأحدىماْمقياسيف،ْإعدادْتـْاألىداؼْولتحقيؽ

ْالتيْ،األساسيةْالبحثْعينةْعمىْتطبيقيماْتـْلممقياس،ْالتمييزيةْوالقدرةْوالثباتْالصدؽْاستخراجْوبعد

ْطالب(300ْ)ْعددىاْبمغْوْواإلنسانية،ْالعمميةْكركوؾْجامعةْكمياتْمفْعشوائيةْبصيغةْاختيارىاْتـ

ْتوصؿْو(.ْأنسانيْ-عممي)ْدراسيْتخصصْلكؿْكميات(4ْ)ْمنياْكميات،(8ْ)ْعمىْموزعيفْوطالبة،

ْالدراسيْالمجاؿْفيْحاجاتْلدييـْعاـْبنحوْكركوؾْجامعةْطمبةْإفْ:اآلتيةْالنتائجْأىـْلىإْالبحث

ْالداخميةْاألقساـْفيْالساكنيفْالطمبةْواف.ْالنفسيْالمجاؿْثـْ،األخرىْالمجاالتْفيْحاجاتيـْمفْأكثر

فْ.البيتْفيْالساكنيفْالطمبةْمفْوالنفسيْالدراسيْالمجاليفْفيْحاجةْأكثر ْكركوؾْجامعةْطمبةْوا 

فْْو،ْجيدْأكاديميْطموحْمستوىْلدييـْعاـْبنحو ْطموحاْأكثرْالداخميةْاألقساـْفيْالساكنيفْالطمبةا 

ْ.ْالبيتْفيْالساكنيفْالطمبةْمف

ْْ(3100صبحي )وأجرى  ْدراسة ْىدفت ْإلى ْاإلنجازْبدافعْوعالقتياْاإلرشاديةْالحاجاتالتعرؼ

ْالدراساتْبأسموبْالوصفيْالمنيجْالباحثْاستخدـ(،ْحيثْالجمناستؾ)ْدرسْفيْالطمبةْلدىْالدراسي

ْْووالمقارنةْاالرتباطية ْعشوائية، ْالبحثْبطريقة ْاختيرتْعينة ْالتحميؿْعينةْالبحثْىذاْتضمفْوقد،

ْالرياضيةْالتربيةْكميةْلطمبةْف،ْوتوصمتْالدراسةْإلىْأوطالبةْاًْطالب(170ْ)ْعددىـْوالبالغْاإلحصائي
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ْوأ(تنظيميةْ،تربويةْوْ،اجتماعيةْوْ،نفسية)ْ:مجاالتْفيْإرشاديةْحاجات ْالدراسيْاإلنجازْدافعْف،

ْودافعْاإلرشاديةْالحاجاتْبيفْةارتباطيْعالقةْوجودْعدـعاٍؿ،ْكماْظيرْْالرياضيةْالتربيةْكميةْلطمبة

ْ.الدراسيْاإلنجاز

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

ْ ْمعرفة ْإلى ْالحالية ْالدراسة ْىدفت ْبدافعية ْوعالقتيا ْاإلرشادية ْطمبةْْاإلنجازالحاجات لدى

ْ،ْوتتحددْالدراسةْالحاليةْبالنسبةْلمدراساتْالسابقةْمفْحيث:البرنامجْالمكثؼْبجامعةْالخميؿ

ْْمن حيث اليدف:

ْىدفتْ ْ)دراسة ْوآخروف ْ)ْو (2015الدحادحة ْالميؿ 2012ْدراسة )ْ ْ)ودراسة 2012ْالصقيو ودراسةْ(

الساكرْ،ْبينماْىدفتْدراسةْطمبةالستكشاؼْمستوىْالحاجاتْاإلرشاديةْلدىْإلىْا(2011ْالمالكيْ)

(2014)ْْ ْدافعية ْعالقة ْتقصي ْْاإلنجازإلى ْدراسة ْىدفت ْكما ْاألكاديمية، ْالذات مرعيْبفاعمية

قاـْ(ْإلىْالبحثْفيْأىـْالحاجاتْاإلرشاديةْلدىْالطمبة،Atik & Yalcin,2010ْودراسةْ)ْ(2010)

(Giovazoloas & Triliva,2010ْال ْىدفت ْبدراسة ْت( ْإعرؼ ْاليونانيةْلى ْالجامعات ْطمبة تقييـ

ْنحوىا ْواتجاىاتيـ ْاإلرشادية ْلمحاجات ْدراسة ْبينما ،(ْ ْالعالقةْ(2014مختار ْتقصي ْبيفْىدفت

ثرْاستخداـْاستراتيجيةْلىْأالتعرؼْإْ(2013طوْ)،ْوىدفتْدراسةْاإلنجازْودافعْالدراسيةْالمشكالت

ىدفتْدراسةْ،ْْووتنميةْالدافعْلإلنجازْ،ئةتوليفيةْقائمةْعمىْالتعمـْالنشطْفيْتعديؿْالتصوراتْالخاط

ْوالخميؼْ) ْوقمبيؿ 2012ْسالـ ْدافعية ْبيف ْاالرتباطية ْالعالقة ْإلىْمعرفة ْالضبطْْاإلنجاز( وموضع

(ْىدفتْلفحصْالعالقةْبيفFini & Yousef, 2011ْ،ْودراسةْ)ومستوىْالطموحْوالتحصيؿْالدراسي

(ْبدراسةْىدفتAyden & Cosckun, 2011ْاـْ)وقوةْالتحكـْوالتحصيؿْالدراسي،ْوقْاإلنجاز دافعية
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ْ ْدافعية ْبيف ْالعالقة ْتعميـْْاإلنجازلتحديد ْومستوى ْالصفية، ْوالمرحمة ْكالجنس، وبعضْالمتغيرات،

 ومتوسطْدخؿْاألسرة.ْ،الوالديف

ْمن حيث المنيج: 

(ْ ْدراسة ْ)Fini & Yousef, 2011استخدمت ْمرعي ْودراسة )2010(ْ ْالمالكي ْودراسة )2011ْ)

ْ ْالميؿْ)2012الصقيوْ)ودراسة Atik & Yalcin,2010ْ(ْودراسةْ)2012(ْودراسة ْودراسة مختارْ(

(2014)ْ(ْ ْوآخروف ْالدحادحة 2015ْودراسة )ْ(ْ (Giovazoloas & Triliva,2010ْْودراسة

(ْاألسموبْالمسحي،Ayden & Cosckun, 2011ْ،ْاستخدمتْدراسةْ)المنيجْالوصفياستخدمتْ

ْوالخميؼ ْوقمبيؿ ْسالـ ْدراسة ْ)2012)ْأما ْالساكر ْودراسة )2014ْ ْالوصفيْف( ْالمنيج استخدمت

ْ(ْالمنيجْالتجريبي.2013االرتباطي،ْكماْاستخدمتْدراسةْطوْ)

ْْأما من حيث النتائج

أفْمستوىْالحاجاتْاالرشاديةْقدْجاءتْفيْالمدىْإلىْ(2015ْالدحادحةْوآخروفْ)توصمتْدراسةْف

وفاعميةْالذات،ْبينماْْاإلنجازوجودْعالقةْبيفْدافعيةْإلىْْ(2014الساكرْ)المرتفع،ْوتوصمتْدراسةْ

ْالدراسيةْالمشكالتْمرتفعيْبيفْإحصائيةْداللةْذاتْفروؽْدْووجإلىْْ(2014مختارْ)توصمتْدراسةْ

ْالمشكالتْمنخفضيْلصالحْالفروؽْوىذهْ،اإلنجازْدافعْمتغيرْعمىْالدراسيةْالمشكالتْومنخفضي

ْ ْأما ْ)الدراسية، ْطو ْالتصوراتْأسفْرفْ(2013دراسة ْتعديؿ ْبيف ْطردية ْموجبة ْعالقة ْوجود ْعف ت

ْ ْتوصمت ْكما ْاألكاديمي، ْوالتحصيؿ ْلإلنجاز ْالدافع ْوتنمية ْوالخميؼْالخاطئة ْوقمبيؿ ْسالـ دراسة

وموضعْالضبط،ْوطرديةْبيفْدافعيةْْاإلنجازإلىْوجودْعالقةْارتباطيةْعكسيةْبيفْدافعيةْْ(2012)

توفرْىوْأىـْالحاجاتْاإلرشاديةْإلىْأفْْ(2012سةْالميؿْ)دراومستوىْالطموح،ْكماْتوصمتْْاإلنجاز

ْالمناسبة ْالرياضية ْواألنشطة ْاإلرشاديةْْ،البرامج ْالمساعدة ْلتقديـ ْالجامعة ْإرشاديْفي ْمركز ووجود
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ْاألكاديميْوالميني ْواإلرشاد ْودراسة ،(ْ ْالتيْْ(2012الصقيو أفْالمجاؿْاألكاديميْتصدرْأظيرتْ

أفْالحاجاتْاإلرشاديةْتمثمتْفيْإلىْْ(2010مرعيْ)دراسةْْتوصمتْو،ْحاجاتْالطالباتْاإلرشادية

ْ ْفاالقتصادية، ْفالصحية، ْْوالحاجاتْالتربوية، ْ(Giovazoloas & Triliva,2010ْ)توصمتْدراسة

ْدراسةْ ْوتوصمت ْاآلخريف، ْمع ْالتواصؿ ْكيفية ْحوؿ ْالطمبة ْلدى ْممحة ْإرشادية ْحاجات ْوجود ْْإلى

(Atik & Yalcin,2010)ْْ ْأف ْدراسةْْىأإلى ْوتوصمت ْأكاديمية، ْىي ْاإلرشادية ْالحاجات ْْـ

(Ayden & Cosckun, 2011ْْإلىْوجودْفروؽْدالةْإحصائيًاْبيفْدافعية)لدرسْالجغرافياْْاإلنجاز

ْ والمرحمةْالصفية.

ْعمىْدراسةْمحمدْ ْاالعتماد ْفيْبناءْأدواتْالدراسةْحيثْتـ ْمفْالدراساتْالسابقة ْاالستفادة ْتـ وقد

(ْ ْْو2017وحاج )(ْ ْوالحكماني ْاالبركاتي ْ)2014دراسة ْالميؿ ْودراسة ْمقياس2012ْ( ْبناء ْفي )

(ْودراسةْسالـ2014ْالحاجاتْاإلرشادية،ْأماْمقياسْدافعيةْاالنجازْفقدْتـْاالستعانةْبدراسةْالساكرْ)

(ْفيْبناءْالمقياس،ْوقدْتـْاالستفادةْمفْنتائجْالدراساتْالسابقةْفيْمناقشة2012ْوقمبيؿْوالخميفةْ)

ْائجْىذهْالدراسةْمفْحيثْاالتفاؽْواالختالؼ.نت

ْ
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 الفصل الثالث
 

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

ْبتحديػدْبدايػةْالدراسػة،ْفػيْاتباعيػاْتـْالتيْالفصؿْوصفًاْكاماًلْلمطريقةْواإلجراءاتْىذاْيتناوؿ

ْاسػتخداميا،ْتػـْالتػيْاألدواتْإلػىْباإلضػافةْ،ووتعريفػْالدراسػةْمجتمػعْووصػؼْاتباعػو،ْتػـْالػذيْالمنيج

 والتحقؽْمنيا:ْالدراسةْأسئمةْعفْلإلجابةْاستخدمتْالتيْاإلحصائيةْالمعالجاتْيتضمفْكما

 منيج الدراسة

ْببحثْييتـْأنوْحيثْالدراسة،ْألغراضْلمالءمتوْنظراًْْاالرتباطي،ْالوصفيْالمنيجْاستخداـْتـ

ْـ ْوقػػدْارتباطيػػا،ْوقػػوةْحجميػػاْوتحديػػدْالمتغيػػراتْبػػيفْالعالقػة ْاإلرشػػاديةْالحاجػػاتْحػػوؿْالبيانػػاتْجمػػعْتػػ

ْاسػػػتخبارعػػػفْطريػػػؽْتوزيػػػعْْ،الخميػػػؿْبجامعػػػةْالمكثػػػؼْالبرنػػػامجْطمبػػػةْلػػػدىْاإلنجػػػازْبدافعيػػػةْوعالقتيػػػا

ـ ْتحميؿْالبياناتاإلنجازومقياسْدافعيةْْاإلرشاديةْالحاجات ْ.المناسبةْاإلحصائيةْبالطرؽْ،ْوت

ْمجتمع الدراسة

(770ْْوالبػالغْعػددىـْ)الخميػؿْْبجامعػةْالمكثؼْالبرنامجْجميعْطمبةفْمجتمعْالدراسةْمفْتكوْ 

ْحصائيةْجامعةْالخميؿ.إحسبْْ،وطالبةْاًْطالب
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 دراسةعينة ال

جامعػػػةْالخميػػػؿ،ْوذلػػػؾْلمتأكػػػدْمػػػفْْ(ْمػػػفْالطمبػػػة50العينػػػةْاالسػػػتطالعية:ْحيػػػثْتػػػـْاختيػػػارْ) -ْأ

(ْمػػػفْحيػػػثْاإلنجػػػازْدافعيػػػةْومقيػػػاسْ،اإلرشػػػاديةْمقيػػػاسْالحاجػػػات)سػػػة:ْصػػػالحيةْأدواتْالدرا

 دالالتْصدقياْوثباتيا.

:ْتكونػػتْعينػػةْالدراسػػةْالفعميػػةْالتػػيْأجريػػتْعمييػػاْعمميػػاتْالتحميػػؿْالعينةةة الساسةةية لمدراسةةة -ْب

،ْوقػدْتػـْاختيػارىـْبالطريقػةْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبػةْمػف(314ْاإلحصػائيْمػفْ)

 يوضحْخصائصْالعينةْالديموغرافية.ْوالجدوؿْاآلتيْالعشوائية،

 عينة الدراسة(: الخصائص الديموغرافية ل0جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 30.5 62ْذكر
 69.5 141ْأنثى

 100.0 203 المجموع

 مستوى الدراسيلا

 28.6 58 سنةْأولى
 24.1 49 سنةْثانية
 16.7 34ْسنةْثالثة
 30.6 62ْسنةْرابعة
 100.0 203 المجموع

 الكمية

 73.4 149 كميةْالتربية
 17.7 36 كميةْاآلداب
 8.9 18ْكميةْالشريعة

 100.0 203 المجموع
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 دوات الدراسةأ

ْبعػػػدْوذلػػػؾْ،اإلنجػػػازْدافعيػػػةْواسػػػتخبارْاإلرشػػػاديةْلمحاجػػػاتْاسػػػتخبارقامػػػتْالباحثػػػةْبتطػػػويرْ

ْتناولػػتْالتػػيْوالدراسػػاتْفػػيْاألبحػػاثْاإلنجػػازْودافعيػػةْاإلرشػػاديةْالحاجػػاتعػػددْمػػفْمقػػاييسْْمراجعػػة

ْْالدراسة.ْموضوع

 اإلرشادية الحاجاتأواًل: مقياس 

 المقياسوصف  . أ

باالعتمػػػادْعمػػػىْالمقػػػاييسْالػػػواردةْفػػػيْالدراسػػػاتْْاإلرشػػػاديةْالحاجػػػاتطػػػو رتْالباحثػػػةْمقيػػػاسْ

ودراسػػػةْالميػػػؿْْ،(2014)ْالبركػػػاتْوالحكمػػػانيْودراسػػػةْ،(2017)ْمحمػػػدْوحػػػاجْدراسػػػةْ:مثػػػؿْ،السػػػابقة

وقػدْتػـْتقسػيـْالحاجػاتْاإلرشػاديةْإلػىْأربعػةْفقػرة،ْ(40ْ(،ْوتضم فْالمقياسْبصورتوْالنيائيةْ)2012)

ْاإلرشػػػاديةْالمينيػػػة،ْوالحاجػػػاتْاإلرشػػػاديةْاألكاديميػػػة،ْوالحاجػػػاتْاإلرشػػػاديةْ)الحاجػػػاتْ:وىػػػيْأقسػػػاـ،

ْـ (،ْْو1النفسية(،ْ)الممحػؽْْاإلرشاديةْاالجتماعية،ْوالحاجات اإلجابػةْعمػىْفقػراتْالمقيػاسْعػفْطريػؽْْتػ

الخماسػػي،ْوىػػيْكػػاآلتي:ْْ(ليكػػرت)وفػػؽْتػػدريجْْ،اختيػػارْالطالػػبْعمػػىْسػػم ـْاالسػػتجابةْالػػذيْيتبػػعْالفقػػرة

ْ(.1(،ْقميمةْجدًاْ)2(،ْقميمةْ)3(،ْمتوسطةْ)4(،ْكبيرةْ)5كبيرةْجدًاْ)

ْاإلرشادية الحاجات الخصائص السيكومترية لمقياس . ب

 :صدقال

 )صدق المحكمين )الصدق الظاىري 

عمػػىْبصػػورتوْاألوليػػةْقامػػتْالباحثػػةْبعػػرضْالمقيػػاسْْ،لمتحقػػؽْمػػفْالصػػدؽْالظػػاىريْلممقيػػاس

)الممحػؽْْفػيْالجامعػاتْالفمسػطينيةْمػفْذويْاالختصػاصْوالخبػرةْاألسػاتذةْالعػامميفْمفْيف،محكم(7ْ)
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إعػػادةْْوبعػػدْاألخػػذْبػػآراءْالمحكمػػيفْتػػـْ،اسيػػلممق،ْوذلػػؾْمػػفْأجػػؿْالتوصػػؿْإلػػىْالصػػدؽْالظػػاىريْ(2

ْ(.1ممحؽْ)الْ(ْفقرة40،ْوتضم فْالمقياسْبصورتوْالنيائيةْ)وتعديمياْصياغةْبعضْالفقرات

  صدق االتساق الداخمي 

(Pearson correlationْ)ْ(بيرسػوف)تـْالتحقؽْمفْصدؽْالمقياسْبحسابْمعامػؿْاالرتبػاطْ

ْ.(2)ْمقياس،ْوذلؾْكماْىوْواضحْفيْالجدوؿلكؿْمجاؿْمفْاللفقراتْالمقياسْمعْالدرجةْالكميةْ

 لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )3جدول )

 لمقياسلكل مجال من امع الدرجة الكمية  اإلرشادية الحاجات

معامل ارتباط  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) معامل ارتباط  الرقم

 بيرسون )ر(
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 
 حاجات اإلرشادية االجتماعيةمجال ال مجال الحاجات اإلرشادية الكاديمية

1.  0.616** 0.000 21 0.680** 0.000 
2.  0.563** 0.000 22 0.747** 0.000 
3.  0.634** 0.000 23 0.792** 0.000 
4.  0.632** 0.000 24 0.707** 0.000 
5.  0.522** 0.000 25 0.703** 0.000 
6.  0.669** 0.000 26 0.643** 0.000 
7.  0.694** 0.000 27 0.665** 0.000 
8.  0.674** 0.000 28 0.719** 0.000 
9.  0.749** 0.000 29 0.772* 0.000 

10.  0.728** 0.000 30 0.681** 0.000 
 اإلرشادية النفسيةمجال الحاجات  مجال الحاجات اإلرشادية المينية

11.  0.755** 0.000 31 0.691** 0.000 
12.  0.764* 0.000 32 0.734** 0.000 
13.  0.741** 0.000 33 0.788** 0.000 
14.  0.813** 0.000 34 0.815** 0.000 
15.  0.734** 0.000 35 0.792** 0.000 
16.  0.747** 0.000 36 0.798** 0.000 
17.  0.774** 0.000 37 0.800** 0.000 
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 الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) الرقم 

معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

18.  0.757** 0.000 38 0.754** 0.000 
19.  0.780* 0.000 39 0.827** 0.000 
20.  0.745** 0.000 40 0.800** 0.000 

 (α≤1.12(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1.10** دالة إحصائيًا عند ) 

إلىْأفْجميعْقيـْمصفوفةْارتباطْفقراتْالمقياسْمعْْ(2)ْتشيرْالمعطياتْالواردةْفيْالجدوؿْو

بػيفْداخمػيْْاتسػاؽْوجػودلمقيػاسْدالػةْإحصػائيًا،ْممػاْيشػيرْإلػىْمجاؿْمفْمجػاالتْاكؿْالدرجةْالكميةْل

ْ.فقراتْالمقياس

  :ثباتال

  (ألفاكرونباخ )الثبات بطريقة 

ْـ  ْ(.3،ْكماْىوْموضحْفيْالجدوؿْ)(كرونباخْألفا)الثباتْْمؿمعامفْخالؿْحسابْالثباتْْت

 بجامعة المكثف البرنامج طمبة اإلرشادية لدى الحاجاتمقياس لثبات  كرونباخ ألفا(: نتائج معامل 2جدول )

 الخميل

  قيمة ألفا لمقياسا
 0.92 مجال الحاجات اإلرشادية الكاديمية

 0.95 مجال الحاجات اإلرشادية المينية
 0.93 حاجات اإلرشادية االجتماعيةمجال ال

 0.95 مجال الحاجات اإلرشادية النفسية
 0.97 اإلرشادية الحاجات

لمقيػػاسْْ(كرونبػػاخْألفػػا)أفْقيمػػةْمعامػػؿْثبػػاتْْإلػػىْ(3)تشػػيرْالمعطيػػاتْالػػواردةْفػػيْالجػػدوؿْْو

،ْحيػثْبمغػتْقيمػةْمعامػؿْمناسبةكانتْْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلرشاديةْالحاجات
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تحقيػػػؽْأىػػػداؼْْو(،ْممػػػاْيشػػػيرْإلػػػىْأفْالمقيػػػاسْيتمتػػػعْبدرجػػػةْيصػػػمحْلمتطبيػػػؽ0.97ْ)ْ(كرونبػػػاخْألفػػػا)

ْالدراسة.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

ْـ حيثْ تجزئػةْالمقيػاسْْوذلػؾْمػفْخػالؿحسػابْمعامػؿْاالرتبػاطْبػيفْدرجػاتْنصػفيْالمقيػاس،ْْتػ

إلػػىْنصػػفيف،ْثػػـْإيجػػادْمجمػػوعْدرجػػاتْالمبحػػوثيفْلكػػؿْنصػػؼْمػػفْالمقيػػاس،ْثػػـْحسػػابْمعامػػؿْ

ْـ  (ْيوضحْنتائجْالثبػاتْمػف4ْلمتصحيح،ْوالجدوؿْ)ْ(جتماف)استخداـْمعادلةْْاالرتباطْبينيما،ْوت

ْخالؿْاستخداـْالتجزئةْالنصفية.

 المكثف البرنامج مبةط لدى اإلرشادية لمقياس الحاجات نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية: (2جدول )

 الخميل بجامعة

 معامل االرتباط المصحح لجتمان معامل االرتباط عدد الفقرات قياسالم
0.84ْ 0.73 10 الحاجات اإلرشادية الكاديميةمجال 

0.92ْ 0.86 10 مجال الحاجات اإلرشادية المينية
0.86ْ 0.76 10 حاجات اإلرشادية االجتماعيةمجال ال

0.91ْ 0.84 10 مجال الحاجات اإلرشادية النفسية
 1.82 1.28 40 اإلرشادية الحاجات

ْ

(،ْوىػػػػوْيشػػػػيرْإلػػػػىْأف0.87ْ)ْيأفْمعامػػػػؿْثبػػػػاتْالمقيػػػػاسْيسػػػػاْوْ(4)ْيتضػػػػحْمػػػػفْالجػػػػدوؿْو

مػفْالثبػات،ْويعطػىْدرجػةْمػفْالثقػةْعنػدْاسػتخداـْالمقيػاسْكػأداةْلمقيػاسْْيتمتعْبدرجةْمناسبةالمقياسْ

ْة.الحاليْلدراسةفيْا

 اإلنجاز دافعيةثانيًا: مقياس 

 وصف المقياس . أ

ْعػددْمػفْالدراسػاتْفػيْالػواردةْالمقػاييسْعمػىْباالعتمػادْاإلنجػازْدافعيػةْمقياسْالباحثةْطو رت

ودراسػػػػػػػػةْسػػػػػػػػالـْوقمبيػػػػػػػػؿْْ،(2014دراسػػػػػػػػةْالسػػػػػػػػاكرْ)ْ:مثػػػػػػػػؿْاإلنجػػػػػػػػاز،ْدافعيػػػػػػػػةالمتعمقػػػػػػػػةْبموضػػػػػػػػوعْ
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ْعمػىْاإلجابػةْويػتـْ،(1ْالممحػؽ)ْفقػرة(25ْ)ْالنيائيػةْبصػورتوْالمقيػاسْحيػثْتضػم ف(،2012ْوالخميفة)

ْ(ليكػرت)ْتػدريجْوفػؽْالفقػرةْيتبػعْالػذيْ،االسػتجابةْسػم ـْعمػىْالطالػبْاختيػارْطريػؽْعفْالمقياسْفقرات

ْ(.1(،ْقميمةْجدًاْ)2(،ْقميمةْ)3(،ْمتوسطةْ)4(،ْكبيرةْ)5كبيرةْجدًاْ):ْكاآلتيْوىيْالخماسي،

 الخصائص السيكومترية لممقياس . ب

 الصدق:

 (الظاىري الصدق) المحكمين صدق -

ْمػفْمحكمػيف،(7ْ)ْعمػىْبصػورتوْالمقيػاسْبعػرضْالباحثةْقامتْلممقياسْالظاىريْالصدؽْمفْلمتحقؽ

ْأجػػػؿْمػػػفْوذلػػػؾْ،(1ْالممحػػػؽ)ْوالخبػػػرةْاالختصػػػاصْذويْالفمسػػػطينيةْالجامعػػػاتْفػػػيْالعػػػامميفْاألسػػػاتذة

ْالفقػراتْبعػضْصػياغةْإعػادةْتػـْ،المحكمػيفْبػآراءْاألخػذْوبعػدْلممقياس،ْالظاىريْالصدؽْإلىْالتوصؿ

 (.1ْالممحؽ)ْفقرة(25ْ)ْالنيائيةْبصورتوْالمقياسْوتضم فْ،ياتعديمْو

  ْصدق االتساق الداخمي

(ْلفقػراتPearson correlationْ)ْ(بيرسػوف)تـْالتحقػؽْمػفْصػدؽْالمقيػاسْبحسػابْمعامػؿْاالرتبػاطْ

ْ.(5المقياسْمعْالدرجةْالكميةْلممقياس،ْوذلؾْكماْىوْواضحْفيْالجدوؿْ)

 فقرات مقياس لمصفوفة ارتباط كل فقرة من (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )2جدول )
 مع الدرجة الكمية لممقياس اإلنجازدافعية 

 الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) الرقم 

معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 المحور الرابع: التوتر في الدراسة  اإلنجاز سموك: الول المحور
1.  0.524** 0.000 16 0.678** 0.000 
2.  0.347** 0.000ْ17 0.685** 0.000 
3.  0.639** 0.000 18 0.732** 0.000 
4.  0.623** 0.000ْ19 0.718** 0.000 
5.  0.712** 0.000ْ20ْ0.263** 0.000ْ

 المحور الخامس: الطموح المحور الثاني: المثابرة في بذل الجيد
6.  0.672** 0.000 21 0.278** 0.000 
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معامل ارتباط  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) معامل ارتباط  الرقم

 بيرسون )ر(
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 
7.  0.688** 0.000 22 0.528** 0.000 
8.  0.724** 0.000 23 0.578** 0.000 
9.  0.692** 0.000 24 0.610** 0.000 
10.  0.709** 0.000 25 0.772* 0.000 

  المحور الثالث: اإلقبال عمى الدراسة
11.  0.614** 0.000    
12.  0.671* 0.000    
13.  0.718** 0.000    
14.  0.667** 0.000    
15.  0.633** 0.000    

 (α≤1.12(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1.10عند ) ** دالة إحصائياً  

ْمعْالمقياسْفقراتْارتباطْمصفوفةْقيـْجميعْأفْإلى(5ْ)ْالجدوؿْفيْالواردةْالمعطياتتشيرْْو

ْ.المقياسْفقراتْبيفْداخميْاتساؽْوجودْإلىْيشيرْمماْإحصائيًا،ْدالةْلممقياسْالكميةْالدرجة

   :ثباتال

  (كرونباخ ألفا)الثبات بطريقة 

ْـ  ْ(.6،ْكماْىوْموضحْفيْالجدوؿْ)(ألفاْكرونباخ)الثباتْْمؿمعامفْخالؿْحسابْالثباتْْت

 اإلنجاز مقياس دافعيةلثبات  ألفا كرونباخ(: نتائج معامل 2جدول )

  قيمة ألفا لمقياسا
 0.77 اإلنجاز سموك

 0.89 المثابرة في بذل الجيد
 0.87 اإلقبال عمى الدراسة

 0.86 التوتر في الدراسة
 0.76 الطموح
 0.93 اإلنجاز دافعية
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ْ(ألفػػػاْكرونبػػػاخ)أفْقيمػػػةْمعامػػػؿْثبػػػاتْإلػػػىْْ(6)تشػػػيرْالمعطيػػػاتْالػػػواردةْفػػػيْالجػػػدوؿْحيػػػثْ

(،ْمماْيشيرْإلػى0.93ْ)ْ(ألفاْكرونباخ)كانتْمرتفعة،ْحيثْبمغتْقيمةْمعامؿْْاإلنجازْدافعيةلمقياسْ

 .تحقيؽْأىداؼْالدراسةْويصمحْلمتطبيؽْْوأفْالمقياسْيتمتعْبدرجةْمرتفعةْمفْالثبات،ْ

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

لمتصػحيحْبسػببْتسػاويْنصػفيْالمقيػاس،ْوالجػدوؿْْ(سػبيرمافْبػراوف)استخداـْمعادلةْْتْـ حيثْ

 (ْيوضحْنتائجْالثباتْمفْخالؿْاستخداـْالتجزئةْالنصفية.7)

 اإلنجازدافعية لمقياس  نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية: (2جدول )

 معامل االرتباط المصحح لجتمان معامل االرتباط عدد الفقرات قياسالم
0.76ْ 5ْ0.63 اإلنجاز سموك

0.83ْ 0.77 5 المثابرة في بذل الجيد
0.84ْ 0.78 5 اإلقبال عمى الدراسة

0.83ْ 0.74 5 التوتر في الدراسة
0.72ْ 0.60 5 الطموح
 1.82 1.22 25 اإلنجاز دافعية

ْ

(،ْوىػػػػوْيشػػػػيرْإلػػػػىْأف0.85ْ)ْيأفْمعامػػػػؿْثبػػػػاتْالمقيػػػػاسْيسػػػػاْوْ(7)ْيتضػػػػحْمػػػػفْالجػػػػدوؿْو

عاليةْمفْالثبات،ْويعطىْدرجةْمفْالثقةْعندْاستخداـْالمقياسْكأداةْلمقياسْفيْيتمتعْبدرجةْالمقياسْ

ْة.الحاليْلدراسةا

 متغيرات الدراسة

  :ْالكمية.ْوالمستوىْالدراسي،ْْوالجنس،ْالمتغيرات المستقمة

 :اإلنجازْدافعيةْو،ْالحاجاتْاإلرشاديةْالمتغيرات التابعة.ْ



50 
 

 إجراءات الدراسة

ْلتحقيؽْأىداؼْالدراسةْقامتْالباحثةْبإجراءْالدراسةْوفؽْعددْمفْالمراحؿ،ْوىيْكاآلتي:ْو

 ْإعػػدادْمقػػاييسْالدراسػػة،ْوذلػػؾْبعػػدْاالطػػالعْعمػػىْعػػددْمػػفْالمقػػاييسْالتػػيْوردتْفػػيْالدراسػػات

 .السابقة

 ،ـ ْجمػػعْْجمػػعْالبيانػػات ـ ْتوزيعيػػا،ْتػػ حيػػثْحرصػػتْالباحثػػةْعمػػىْاسػػترجاعْجميػػعْالنسػػيْالتػػيْتػػ

 (ْنسخةْمفْجميعْأفرادْمجتمعْالدراسة.203)

 .ـ ْإجراءْالمعالجةْاإلحصائيةْالالزمةْلتحميؿْالنتائج ْت

 الساليب اإلحصائية

ـ ْاستخداـْ،ةدراسالتحميؿْبياناتْلْو ْ:ْحزمةْالبرامجْاالحصائيةْلمعموـْاالجتماعيةْت

, Version (25)Statistical Package for the Social Sciences :SPSSْ

ْ:آلتيةاإلحصائيةْاْاألساليباستخداـْْتْـ حيثْ

 ْوالنسبْالمئويةْلمعرفةْخصائصْالمجتمعْالديموغرافية.التكرارات 

 االنحرافاتْالمعيارية.ْوْالمتوسطاتْالحسابية 

 ْلمقياسلمعرفةْثباتْفقراتْاْ(كرونباخْألفا)اختبار. 

 ْبطريقػػػػةْالتجزئػػػػةْْالمقيػػػػاسْلمعرفػػػػةْثبػػػػاتْ(جتمػػػػاف)ومعامػػػػؿْْ(سػػػػبيرمافْبػػػػراوف)رتبػػػػاطْاالمعامػػػػؿ

 النصفية.ْ

 ْْالحاجػػػػات،ْولمعرفػػػػةْالعالقػػػػةْبػػػػيفْمقيػػػػاسلمعرفػػػػةْصػػػػدؽْفقػػػػراتْالْ(بيرسػػػػوف)معامػػػػؿْاالرتبػػػػاط

 .الخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازْودافعيةْاإلرشادية



51 
 

 (ْ)ت(ْاختبػارIndependent samples: T-Testْْلمعرفػةْالفػروؽْبػيفْمتوسػطاتْعينتػيف)

 مستقمتيف.

 (ْاختبػارْتحميػؿْالتبػايفْاألحػاديOne Way ANOVAْْلمعرفػةْالفػروؽ)ثػالثْمتوسػطاتْْبػيف

ْالمكثػػؼْالبرنػامجْطمبػػةْلػدىْاإلنجػػازْودافعيػةْاإلرشػاديةْالحاجػػاتعمػػىْمقياسػيْْ،ةمسػتقمْعينػات

 .الخميؿْبجامعة

 ْ(شػػػيفيو)اختبػػػارْ(Scheffeْْلممقارنػػػاتْالثنائيػػػةْالبعديػػػةْإليجػػػادْمصػػػدرْالفػػػروؽْفػػػيْمتوسػػػطات)

لمعرفػةْالفػروؽْْ،الخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازْودافعيةْاإلرشاديةْالحاجات

ْ.ةمستقمْثالثْعيناتبيفْمتوسطاتْ

 لدى اإلنجاز ودافعية اإلرشادية الحاجات لمقياسي مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية

 :الخميل بجامعة المكثف البرنامج مبةط

 بجامعة المكثف البرنامجْطمبة لدى اإلنجاز ودافعية اإلرشادية الحاجات لمقياسي ح التصحيحتا(:  مف8جدول )
 حسب مقياس لكرت الخماسي الخميل

 الدرجة النسبة المئوية المتوسط الحسابي
 منخفضة 22.2% -% 31 0.11-3.22
 متوسطة 22.2% -% 22.2 3.22-2.22
 مرتفعة 011% -% 22.2 2.28-2.11

ْتـ ْحسابْطوؿْالفترةْفيْالمتوسطْالحسابيْوفؽْالمعادلةْاآلتية:حيثْ

3ْْ/الحدْاألدنىْلالستجابة(ْْ–طوؿْالفترةْ=ْ)الحدْاألقصىْلالستجابةْ

ْالخماسيْفإف:ْ(ليكرت)وبماْأفْالمقياسْكافْوفؽْتدريجْ

1.33ْ=3ْْْ/4ْ=3ْْْ/(1ْ-5طوؿْالفترةْ=ْ)

ْوكذلؾْتـ ْحسابْالنسبةْالمئويةْوفؽْالمعادلةْاآلتية:

 ْ%100ْ×عددْالبدائؿ(ْْ÷النسبةْالمئويةْ=ْ)الوسطْالحسابيْ
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 الفصل الرابع

 

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

ْالتوصػؿْيتضمفْىذاْالفصؿْ ـ  يْحصػائؿْاإلتحميػليػاْبعػدْإجػراءْالعرضًاْلنتائجْالدراسػةْالتػيْتػ

 الدراسة. لبيانات

 دافعيةةدرجةة و  اإلرشادية الحاجات مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين: ىل الرئيسالسؤال 

 ؟الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلنجاز

ـ ْاسػتخداـىػذاْلإلجابػةْعمػىْْو ْالحاجػػاتإليجػػادْالعالقػةْبػيفْْ(بيرسػوف)معامػػؿْارتبػاطْْالسػػؤاؿْتػ

،ْكمػػػاْىػػػوْواضػػػحْمػػػفْخػػػالؿْالخميػػػؿْبجامعػػػةْالمكثػػػؼْالبرنػػػامجْطمبػػػةْلػػػدىْاإلنجػػػازْودافعيػػػةْاإلرشػػػادية

ْ(.9الجدوؿْ)

 البرنامج طمبة لدى اإلنجاز ودافعية اإلرشادية الحاجاتبين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون لمعالقة 9جدول )

 الخميل بجامعة المكثف

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المتغيرات

 0001. 0.247 اإلنجازدافعية *  الكاديمية اإلرشادية الحاجات

 0001. 0.335 اإلنجازدافعية *  المينية اإلرشادية الحاجات

 0001. 0.412 اإلنجازدافعية *  االجتماعية اإلرشادية الحاجات

 0001. 0.374 اإلنجازدافعية *  النفسية اإلرشادية الحاجات

 0001. 0.385 اإلنجازدافعية *  اإلرشادية الحاجات

 (1.12(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )1.10** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

بػيفْدالػةْإحصػائيًاْْطرديػةْضػعيفةوجػودْعالقػةْإلػىْ(9ْتشيرْالمعطياتْالػواردةْفػيْالجػدوؿْ)ْو

معامػػؿْْ،ْحيػػثْبمػػغالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلنجػػازْودافعيػػةْاإلرشػػاديةْالحاجػػات

ْمسػػػتوىْزادْالحاجػػػاتْاإلرشػػػاديةكممػػػاْزادتْأيْأنػػػوْ(،0.000ْ(ْبداللػػػةْإحصػػػائيةْ)0.385)ْاالرتبػػػاط

ْوالعكسْصحيح.ْْ،الخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازدافعيةْ
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دالػػةْإحصػػائيًاْْطرديػػةْضػػعيفةوجػػودْعالقػػةْْإلػػىْ(9تشػػيرْالمعطيػػاتْالػػواردةْفػػيْالجػػدوؿْ)كمػػاْ

،ْحيػثْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْمبػةطْلػدىْاإلنجػازْودافعيػةْاألكاديمية اإلرشاديةْالحاجاتبيفْ

ْزادْالحاجػاتْاإلرشػاديةكممػاْزادتْأيْأنػوْ(،0.000ْ(ْبداللػةْإحصػائيةْ)0.247)ْمعامؿْاالرتبػاطْبمغ

ْ.ْوالعكسْصحيحْ،الخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازدافعيةْْمستوى

بػيفْدالػةْإحصػائيًاْْطرديػةْضػعيفةوجػودْعالقػةْإلػىْ(9ْتشيرْالمعطياتْالػواردةْفػيْالجػدوؿْ)ْو

ْ،ْحيػػثْبمػػغالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْمبػػةطْلػػدىْاإلنجػػازْودافعيػػةْالمينيػػة اإلرشػػاديةْالحاجػػات

ْزادْالحاجػػػػاتْاإلرشػػػػاديةكممػػػػاْزادتْأيْأنػػػػوْ(،0.000ْ)(ْبداللػػػػةْإحصػػػػائية0.335ْ)ْمعامػػػػؿْاالرتبػػػػاط

ْ.ْوالعكسْصحيحْ،الخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازدافعيةْْمستوى

دالػػةْإحصػػائيًاْْطرديػػةْضػػعيفةوجػػودْعالقػػةْْإلػػىْ(9تشػػيرْالمعطيػػاتْالػػواردةْفػػيْالجػػدوؿْ)كمػػاْ

،ْحيػثْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنامجْمبةطْلدىْاإلنجازْودافعيةْاالجتماعية اإلرشاديةْالحاجاتبيفْ

ْزادْالحاجػاتْاإلرشػاديةكممػاْزادتْأيْأنػوْ(،0.000ْ(ْبداللػةْإحصػائيةْ)0.412)ْمعامؿْاالرتبػاطْبمغ

ْ.ْوالعكسْصحيحْ،الخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازدافعيةْْمستوى

دالػػةْإحصػػائيًاْْطرديػػةْضػػعيفةوجػػودْعالقػػةْإلػػىْ(9ْتشػػيرْالمعطيػػاتْالػػواردةْفػػيْالجػػدوؿْ)كمػػاْ

ْ،ْحيػثْبمػغالخميػؿْبجامعػةْالمكثؼْالبرنامجْمبةطْلدىْاإلنجازْودافعيةْالنفسية اإلرشاديةْالحاجاتبيفْ

ْزادْالحاجػػػػاتْاإلرشػػػػاديةكممػػػػاْزادتْأيْأنػػػػوْ(،0.000ْ(ْبداللػػػػةْإحصػػػػائيةْ)0.374)ْمعامػػػػؿْاالرتبػػػػاط

ْ.ْوالعكسْصحيحْ،الخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازدافعيةْْمستوى

ْىي:ْ،وتفر عْعفْالسؤاؿْالرئيسْلمدراسةْعددْمفْاألسئمة
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ْ؟الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة اإلرشادية لدى الحاجات مستوى: ما ولال الفرعي السؤال 

ْـ ْ،السؤاؿمىْلإلجابةْعْو ْالنسبْالمئويةاستخراجْالمتوسطاتْالحسابيةْواالنحرافاتْالمعياريةْْوْت

،ْوذلػؾْكمػاْىػوْموضػحْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبػةْلػدىْاإلرشػاديةْالحاجاتْمستوىلقياسْ

ْ(.10فيْالجدوؿْ)

 طمبة لدى اإلرشادية الحاجات لمستوى والنسب المئوية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 01جدول )

 الخميل بجامعة المكثف البرنامج

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.23 3.71ْمعرفةْفمسفةْالجامعةْوأىدافيا  .1
 متوسطة 1.34 3.52ْالمساعدةْفيْعمميةْالسحبْواإلضافة  .2
 متوسطة 1.24 3.88ْاختيارْالمساقاتْالتيْتقعْضمفْخطتيْالدراسية  .3
 متوسطة 1.20 3.89ْمعرفةْنظاـْالدراسةْفيْالجامعةْ  .4
 متوسطة 1.25 3.89ْمعرفةْنظاـْالساعاتْالمعتمدةْوالتخرج  .5
 متوسطة 1.36 3.44ْاالستفادةْالمثمىْمفْوقتْالفراغ  .6
يجادْالحموؿْالمناسبةْليا  .7  متوسطة 1.24 3.52ْتحديدْاألسبابْالمؤديةْإلىْالتأخرْالدراسيْوا 
 متوسطة 1.27 3.56ْالتغمبْعمىْمشكالتيْاألكاديمية  .8
 متوسطة 1.27 3.55ْارشاديْألفضؿْالطرؽْفيْتنظيـْالدراسة  .9

 متوسطة 1.39 3.35ْالتخمصْمفْالقمؽْالذيْيرافؽْاالمتحانات  .10
 متوسطة 0.99 3.63 مجال الحاجات اإلرشادية الكاديمية

 متوسطة 1.40 3.38ْارشاديْعفْفرصْالعمؿْالمتاحةْبعدْالجامعة  .1
 متوسطة 1.39 3.47ْعمىْالعمؿكيفيةْأداءْمقابمةْناجحةْلمحصوؿْ  .2
 متوسطة 1.33 3.63ْتزويديْبحصيمةْمعرفيةْعفْالمجاالتْالمينيةْالمناسبةْلتخصصي  .3
 متوسطة 1.39 3.52ْالمساعدةْفيْتوعيتيْبالميفْالمطموبةْفيْسوؽْالعمؿ  .4

5.  
تزويديْبمعموماتْعفْشروطْاالنتقاؿْمفْتخصصْإلىْآخرْبماْيتناسبْ

 1.35 3.42ْوميوليْالمينية
 متوسطة

6.  
مساعدتيْفيْزيادةْالحصيمةْالمعرفيةْلدىْالطمبةْعفْالمجاالتْالمينيةْ

 1.29 3.56ْالمناسبةْلتخصصاتيـ
 متوسطة

 متوسطة 1.28 3.65ْمساعدتيْعمىْتوضيحْالعالقةْبيفْالتخصصْوالميفْالمختمفةْوالمرتبطةْبو  .7
 متوسطة 1.39 3.53ْالدراسيةْالحديثةيساعدنيْالمرشدْبتنميةْمياراتيْالعمميةْحوؿْالتخصصاتْ  .8
 متوسطة 1.37 3.50ْمساعدتيْفيْمعرفةْالمعوقاتْالمتعمقةْبالميف  .9
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 مرتفعة 1.33 3.69ْتعمـْمياراتْاتخاذْالقرار  .10
 متوسطة 1.14 3.54 مجال الحاجات اإلرشادية المينية

 متوسطة 1.28 3.56ْالمساعدةْفيْالتغمبْعمىْصعوباتْتكويفْعالقاتْجيدةْمعْاآلخريف  .1
 متوسطة 1.28 3.57ْتشجيعيْعمىْالمشاركةْفيْاألنشطةْاالجتماعيةْفيْالجامعة  .2

3.  
يساعدنيْفيْربطْميوؿْالطمبةْوىواياتيـْومواىبيـْباألنشطةْاالجتماعيةْفيْ

 1.29 3.44ْالجامعة
 متوسطة

 متوسطة 1.21 3.50ْتنميةْاالتجاهْالناقدْلديْنحوْالعاداتْوالتقاليدْالسمبيةْفيْالمجتمع  .4
 مرتفعة 1.25 3.71ْتوعيتيْبضرورةْاحتراـْالطمبةْلبعضيـ  .5
 متوسطة 1.36 3.49ْتوعيتيْبمخاطرْالتدخيفْواآلفاتْاالجتماعيةْاألخرى  .6
 متوسطة 1.34 3.62ْتوعيتيْبخطورةْمرافقةْرفاؽْالسوء  .7
 مرتفعة 1.25 3.72ْمساعدتيْعمىْتكويفْعالقاتْايجابيةْمعْاآلخريف  .8
 متوسطة 1.31 3.63ْعمىْالتكيؼْمعْمشكالتيْومحاولةْحمياْبصورةْواقعية.ْمساعدتي  .9

 متوسطة 1.32 3.58ْفيـْأساسياتْالعالقةْالسويةْمعْالجنسْاآلخر  .10
 متوسطة 1.02 3.58 مجال الحاجات اإلرشادية االجتماعية

 متوسطة 1.30 3.62ْوضعْبرامجْإرشاديةْوقائيةْلمطمبة  .1
 متوسطة 1.69 3.43ْقمؽْاالمتحافمساعدتيْفيْالتخمصْمفْ  .2
 متوسطة 1.33 3.40ْمساعدتيْفيْكيفيةْضبطْانفعاالتي  .3
 متوسطة 1.35 3.31ْمساعدتيْفيْمواجيةْعدـْالقدرةْعمىْالتركيزْواالنتباه  .4
 متوسطة 1.35 3.42ْمساعدتيْفيْمواجيةْاليأسْواإلحباطْالذيْأواجيوْفيْبعضْالمواقؼ  .5
ْالمشكالتْالتيْتواجينيْمعْأعضاءْالييئةْالتدريسية  .6  متوسطة 1.33 3.48ْمساعدتيْفيْحؿ 
 متوسطة 1.39 3.45ْتعريفيْبأىميةْالصحةْالنفسية  .7
 متوسطة 1.43 3.42ْتوجيييْإلىْالوسائؿْالُمييَنةْعمىْاالستقرارْالنفسي  .8

9.  
لمساعدتيـْومعرفةْإجراءْاالختياراتْالنفسيةْالالزمةْلتقييـْأوضاعْالطمبةْ

 1.38 3.46ْأنفسيـ
 متوسطة

 متوسطة 1.38 3.46ْالمساعدةْفيْتنميةْالقدرةْعمىْإثباتْالذات  .10
 متوسطة 1.15 3.46 مجال الحاجات اإلرشادية النفسية

 متوسطة 0.96 3.55 الدرجة الكمية 
 

ْطمبػػػةْلػػػدىْاإلرشػػػاديةْالحاجػػػاتْمسػػػتوىأفْإلػػػىْ(10ْتشػػػيرْالمعطيػػػاتْالػػػواردةْفػػػيْالجػػػدوؿْ)

جػػاءتْبدرجػػةْمتوسػػطة،ْحيػػثْبمػػغْالمتوسػػطْالحسػػابيْلمدرجػػةْالكميػػةْْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامج
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3.46ْ(،ْفقدْتراوحتْالمتوسطاتْالحسابيةْبيفْ)0.96(ْوانحراؼْمعياريْ)3.55)لمحاجاتْاإلرشاديةْ

–ْ3.63ْ.)ْ

ْ،قػػػدْحصػػػؿْعمػػػىْأعمػػػىْدرجػػػةْالحاجػػػاتْاإلرشػػػاديةْاألكاديميػػػة(ْأف10ْيتضػػػحْمػػػفْالجػػػدوؿْ)ْو

ثػػػػػػـْالحاجػػػػػػاتْْ(،0.99(ْوانحػػػػػراؼْمعيػػػػػػاريْ)3.63حيػػػػػثْبمػػػػػػغْالمتوسػػػػػػطْالحسػػػػػابيْلمدرجػػػػػػةْالكميػػػػػػةْ)

(ْوانحػػػراؼ3.58ْحيػػػثْبمػػػغْالمتوسػػػطْالحسػػػابيْلمدرجػػػةْالكميػػػةْ)ْمتوسػػػطة،بدرجػػػةْْتجػػػاءْاالجتماعيػػػة

حيػػثْبمػػغْالمتوسػػطْالحسػػابيْلمدرجػػةْْمتوسػػطة،بدرجػػةْْتجػػاءثػػـْالحاجػػاتْالمينيػػةْْ(،1.02معيػػاريْ)

حيػػػػثْبمػػػػغْْمتوسػػػػطة،جػػػػاءْبدرجػػػػةْثػػػػـْالحاجػػػػاتْالنفسػػػيةْْ،(1.14(ْوانحػػػػراؼْمعيػػػػاريْ)3.54الكميػػػةْ)

ْ.(1.15(ْوانحراؼْمعياريْ)3.46المتوسطْالحسابيْلمدرجةْالكميةْ)

 اإلرشةادية درجة الحاجةاتىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات : الثانيالفرعي السؤال 

 الجنس؟متغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ْـْ ْؿاسػْؤلاْعمىلإلجابةْ (ْإليجػادIndependent Sample T-Testْـْاختبػارْ)ت(ْ)ااسػتخدتػ

ْحسػػبْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلرشػػاديةْالحاجػػاتمتوسػػطاتْدرجػػةْفػػيْالفػػروؽْ

 .الجنسْمتغير

درجة لى الفروق في متوسطات إف ( لمتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(00جدول )

 الجنس متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلرشادية الحاجات

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 اإلرشادية الحاجات
 الكاديمية

 3.45ْ1.14 62 ذكر
1.730 0.085 

غيرْ
ْدالة  0.90 3.71 141 أنثى

غيرْ 0.246 1.120 1.20 3.40 62 ذكر اإلرشادية الحاجات
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 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

ْدالة 3.60ْ1.12 141 أنثى المينية

 اإلرشادية الحاجات
 االجتماعية

 1.03 3.51 62 ذكر
0.660 0.510 

غيرْ
ْدالة 1.01ْ 3.61 141 أنثى

 اإلرشادية الحاجات
 النفسية

 1.14 3.40 62 ذكر
0.463 0.644 

غيرْ
ْدالة  1.16 3.48 141 أنثى

 الدرجة الكمية لمحاجات
  اإلرشادية

 1.06 3.44 62 ذكر
1.092 0.276 

غيرْ
ْدالة  0.91 3.60 141 أنثى

 310(، درجات الحرية = 1.12(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )1.10* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 3.28( = 1.10ة عند مستوى داللة )، قيمة )ت( الجدولي0.92( = 1.12قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

متوسػػطاتْوجػػودْفػػروؽْذاتْداللػػةْإحصػػائيةْفػػيْعػػدـْ(ْإلػػى11ْتشػػيرْالنتػػائجْفػػيْالجػػدوؿْ)ْو

بمغػػتْإذْ،ْالجػػنسْمتغيػػرْحسػػبْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلرشػػاديةْالحاجػػاتْدرجػة

ْ.(0.05(ْعندْمستوىْداللةْ)1.96مفْقيمةْ)ت(ْالجدوليةْ)ْأقؿ(ْوىي1.092ْقيمةْ)ت(ْالمحسوبةْ)

 اإلرشادية درجة الحاجات: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الثالث الفرعي السؤال

 الدراسي؟ المستوىمتغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ـ ْاسػتخداـْْ،ؿاالسػْؤْعمػىلإلجابػةْْو (One Way ANOVAْاختبػارْتحميػؿْالتبػايفْاألحػاديْ)تػ

ْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلرشػػاديةْالحاجػػاتْدرجػػةمتوسػػطاتْلمعرفػػةْالفػػروؽْفػػيْ

ْ(.12،13،ْوذلؾْكماْىوْموضحْفيْالجداوؿْ)الدراسيْالمستوىْمتغيرْحسب
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 طمبة لدى اإلرشادية الحاجات درجةمتوسطات ل المعيارية (: العداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات03جدول )

 الدراسي المستوى متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج

المتوسط  العدد الدراسي المستوى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الحاجات
 اإلرشادية
 الكاديمية

 

 1.14 3.55 58 سنةْأولى
 0.75 3.58 49 سنةْثانية
 0.98 3.86 34ْسنةْثالثة
 1.00 3.62 62ْسنةْرابعة
 0.99 3.63 203 المجموع

 الحاجات
 اإلرشادية
 المينية
 

 1.14 3.61 58 سنةْأولى
 1.08 3.49 49 سنةْثانية
 1.29 3.58 34ْسنةْثالثة
 1.13 3.48 62ْسنةْرابعة
 1.14 3.54 203 المجموع

 الحاجات
 اإلرشادية

 االجتماعية

 1.08 3.60 58 سنةْأولى
 0.92 3.51 49 سنةْثانية
 1.13 3.61 34ْسنةْثالثة
 0.99 3.61 62ْسنةْرابعة
 1.02 3.58 203 المجموع

 الحاجات
 اإلرشادية
 النفسية

 1.19 3.44 58 سنةْأولى
 1.05 3.43 49 سنةْثانية
 1.23 3.52 34ْسنةْثالثة
 1.19 3.45 62ْسنةْرابعة
 1.15 3.46 203 المجموع

 الكمية الدرجة
 لمحاجات
 اإلرشادية

 0.99 3.55 58 سنةْأولى
 0.83 3.50 49 سنةْثانية
 1.08 3.64 34ْسنةْثالثة
 0.97 3.54 62ْسنةْرابعة
 0.96 3.55 203 المجموع
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متوسطات لى الفروق في إف ( لمتعر  One Way ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين الحادي ): (02جدول )

 الدراسي المستوى متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلرشادية الحاجات درجة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 اإلرشادية الحاجات
 الكاديمية

 7540. 2632ْ3. بين المجموعات
0.765 0.515 

غيرْ
ْدالة  9860. 199 196.301 داخل المجموعات

 ----- 202 198.565 المجموع

 اإلرشادية الحاجات
 المينية

 2280. 3 6850. بين المجموعات
غيرْ 1710ْ0.916.

ْدالة  3351. 199 265.566 داخل المجموعات
 ----- 202 266.251 المجموع

 اإلرشادية الحاجات
 االجتماعية

 1300. 3 3910. بين المجموعات
0.123ْ0.947 

غيرْ
ْدالة

1.060ْ 199 210.989 داخل المجموعات
 ----- 202 211.379 المجموع

 اإلرشادية الحاجات
 النفسية

 0600. 3 1790. بين المجموعات
0.044ْ0.988 

غيرْ
ْدالة 1.363ْ 199 271.307 داخل المجموعات

 ----- 202 271.487 المجموع

 الكمية الدرجة
 اإلرشادية لمحاجات

 1300. 3 3890. بين المجموعات
0.138ْ0.937 

غيرْ
ْدالة 0.940ْ 199 187.158 داخل المجموعات

 ----- 202 187.547 المجموع
 (1.12* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.1.10** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

ْدرجػػةمتوسػػطاتْوجػػودْفػػروؽْذاتْداللػػةْإحصػػائيةْفػػيْعػػدـْ(12ْ،13ْيتضػحْمػػفْالجػػداوؿْ)ْو

،ْحيػثْالدراسػيْالمسػتوىْمتغيػرْحسػبْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبةْلدىْاإلرشاديةْالحاجات

ْ.ْ(،ْوىيْدالةْإحصائيا0.05ًْمفْ)ْأكبركانتْالداللةْاإلحصائيةْ

 اإلرشادية درجة الحاجات: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الرابع الفرعي السؤال

 الكمية؟متغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ـ ْاسػتخداـْْ،ؿاالسػْؤْعمػىلإلجابػةْْو (One Way ANOVAْاختبػارْتحميػؿْالتبػايفْاألحػاديْ)تػ
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ْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلرشػػاديةْالحاجػػاتْدرجػػةمتوسػػطاتْلمعرفػػةْالفػػروؽْفػػيْ

ْ(.14،15،ْوذلؾْكماْىوْموضحْفيْالجداوؿْ)الكميةْمتغيرْحسب

 

 طمبة لدى اإلرشادية الحاجات درجةمتوسطات ل المعيارية (: العداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات02جدول )
 الكمية متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج

 العدد الكمية المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الحاجات
 اإلرشادية
 الكاديمية

 

 1.00 3.71 149 كميةْالتربية
 0.98 3.46 36 كميةْاآلداب
 0.81 3.32 18ْكميةْالشريعة

 0.99 3.63 203 المجموع
 الحاجات
 اإلرشادية
 المينية
 

 1.13 3.64 149 كميةْالتربية
 1.17 3.34 36 كميةْاآلداب
 1.09 3.09 18ْكميةْالشريعة

 1.14 3.54 203 المجموع

 الحاجات
 اإلرشادية

 االجتماعية

 1.02 3.64 149 التربيةكميةْ
 1.16 3.43 36 كميةْاآلداب
 0.64 3.45 18ْكميةْالشريعة

 1.02 3.58 203 المجموع

 الحاجات
 اإلرشادية
 النفسية

 1.14 3.52 149 كميةْالتربية
 1.36 3.19 36 كميةْاآلداب
 0.77 3.39 18ْكميةْالشريعة

 1.15 3.46 203 المجموع

 الكمية الدرجة
 لمحاجات
 اإلرشادية

 0.96 3.63 149 كميةْالتربية
 1.03 3.35 36 كميةْاآلداب
 0.67 3.31 18ْكميةْالشريعة

 0.96 3.55 203 المجموع
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متوسطات لى الفروق في إف ( لمتعر  One Way ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين الحادي ): (02جدول )

 متغير الكمية حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلرشادية الحاجات درجة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 اإلرشادية الحاجات
 الكاديمية

 8431. 6853ْ2. بين المجموعات
1.891 0.154 

غيرْ
ْدالة  9740. 200 194.880 داخل المجموعات

 ----- 202 198.565 المجموع

 اإلرشادية الحاجات
 المينية

 2543. 2 5096. بين المجموعات
غيرْ 5062ْ0.084.

ْدالة  2991. 200 259.742 داخل المجموعات
 ----- 202 266.251 المجموع

 اإلرشادية الحاجات
 االجتماعية

 8370. 2 1.674 بين المجموعات
0.798ْ0.451 

غيرْ
ْدالة

1.049ْ 200 209.705 داخل المجموعات
 ----- 202 211.379 المجموع

 اإلرشادية الحاجات
 النفسية

 7301. 2 4613. بين المجموعات
1.291ْ0.277 

غيرْ
ْدالة 1.340ْ 200 268.026 داخل المجموعات

 ----- 202 271.487 المجموع

 الكمية الدرجة
 اإلرشادية لمحاجات

 6641. 2 3283. المجموعاتبين 
1.807ْ0.167 

غيرْ
ْدالة 0.921ْ 200 184.219 داخل المجموعات

 ----- 202 187.547 المجموع
 (1.12* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.1.10** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

ْدرجػػةمتوسػػطاتْوجػػودْفػػروؽْذاتْداللػػةْإحصػػائيةْفػػيْعػػدـْ(14ْ،15ْيتضػحْمػػفْالجػػداوؿْ)ْو

،ْحيثْكانتْالداللةْالكميةْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلرشاديةْالحاجات

ْ.ْ(،ْوىيْدالةْإحصائيا0.05ًْمفْ)ْأكبراإلحصائيةْ

ْ؟الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلنجازدافعية  درجة : ما الخامسالفرعي السؤال 

ْـ ْ،السؤاؿمىْلإلجابةْعْو ْالنسبْالمئويةاستخراجْالمتوسطاتْالحسابيةْواالنحرافاتْالمعياريةْْوْت

،ْوذلػػؾْكمػػاْىػػوْموضػػحْفػػيْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلنجػػازْدافعيػػةْدرجػػةلقيػػاسْ

ْ(.16الجدوؿْ)
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 البرنامج طمبة لدى اإلنجاز دافعية  لدرجة والنسب المئوية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 02جدول )

 الخميل بجامعة المكثف

المتوسط  الفقرة المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية %

 الدرجة

 متوسطة 62.8 0.98 3.14 اإلنجاز سموك 1
 متوسطة 53.2 1.09 2.66 المثابرة في بذل الجيد 2
 متوسطة 59.8 1.13 2.99 اإلقبال عمى الدراسة 3
 متوسطة 57.2 1.09 2.86 التوتر في الدراسة4ْ
ْمتوسطة 71.6 1.01 3.58 الطموح5ْ

 متوسطة 61 0.84 3.05 الدرجة الكمية
ْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلنجػػازْدافعيػػةْدرجػػةأفْإلػػىْ(16ْتشػػيرْالمعطيػػاتْالػػواردةْفػػيْالجػػدوؿْ)ْو

لدافعيػػةْجػػاءتْبدرجػػةْمتوسػػطة،ْحيػػثْبمػػغْالمتوسػػطْالحسػػابيْلمدرجػػةْالكميػػةْْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼ

ْ–2.66ْ(،ْفقػػػػػدْتراوحػػػػػتْالمتوسػػػػػطاتْالحسػػػػػابيةْبػػػػػيفْ)0.84(ْوانحػػػػػراؼْمعيػػػػػاريْ)3.05)ْاإلنجػػػػػاز

3.58ْ.)ْ

حيػػػػثْبمػػػػغْالمتوسػػػػطْْ،قػػػػدْحصػػػػؿْعمػػػػىْأعمػػػػىْدرجػػػػةْالطمػػػػوح(ْأف16ْيتضػػػػحْمػػػػفْالجػػػػدوؿْ)ْو

ْمتوسػػطة،جػػاءْبدرجػػةْْاإلنجػػازثػػـْسػػموؾْْ(،1.01وانحػػراؼْمعيػػاريْ)(3.58ْالحسػػابيْلمدرجػػةْالكميػػةْ)

ثـْاإلقباؿْعمىْالدراسةْْ(،0.98(ْوانحراؼْمعياريْ)3.14حيثْبمغْالمتوسطْالحسابيْلمدرجةْالكميةْ)

ْ،(1.13(ْوانحػراؼْمعيػاريْ)2.99حيػثْبمػغْالمتوسػطْالحسػابيْلمدرجػةْالكميػةْ)ْمتوسػطة،جاءْبدرجةْ

(2.86ْحيػػػثْبمػػػغْالمتوسػػػطْالحسػػػابيْلمدرجػػػةْالكميػػػةْ)ْمتوسػػػطة،جػػػاءْبدرجػػػةْثػػػـْالتػػػوترْفػػػيْالدراسػػػةْ

حيػػػػثْبمػػػغْالمتوسػػػػطْْمتوسػػػطة،جػػػاءْبدرجػػػػةْ،ْثػػػػـْالمثػػػابرةْفػػػػيْبػػػذؿْالجيػػػػدْ(1.09وانحػػػراؼْمعيػػػاريْ)

ْ.(1.09(ْوانحراؼْمعياريْ)2.66الحسابيْلمدرجةْالكميةْ)

ْ
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 اإلنجةازدرجةة دافعيةة ىل توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية فةي متوسةطات : السادسالفرعي السؤال 

 الجنس؟متغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ْـْ ْ،ؿاسػػْؤلاْعمػػىلإلجابػػةْْو (Independent Sample T-Testْـْاختبػػارْ)ت(ْ)ااسػػتخدتػػ

ْحسػبْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبػةْلػدىْاإلنجػازْدافعيػةمتوسطاتْدرجػةْفيْإليجادْالفروؽْ

 .الجنسْمتغير

درجة لى الفروق في متوسطات إف ( لمتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(02جدول )

 الجنس متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلنجاز دافعية

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 3.00ْ0.96 62 ذكر اإلنجاز سموك
1.281 0.202 

غيرْ
ْدالة  0.98 3.20 141 أنثى

 1.01 2.68 62 ذكر المثابرة في بذل الجيد
0.162 0.872 

غيرْ
ْدالة  2.65ْ1.13 141 أنثى

 اإلقبال عمى الدراسة
 1.12 3.02 62 ذكر

0.291 0.772 
غيرْ
ْدالة 2.97ْ1.14ْ 141 أنثى

 1.07 2.92 62 ذكر التوتر في الدراسة
0.509 0.612 

غيرْ
ْدالة  1.10 2.84 141 أنثى

 1.08 3.50 62 ذكر الطموح
0.757 0.450 

غيرْ
ْدالة  0.98 3.61 141 أنثى

لدافعية  الدرجة الكمية
 اإلنجاز

 0.81 3.02 62 ذكر
0.229 0.819 

غيرْ
ْدالة  0.85 3.05 141 أنثى

 310(، درجات الحرية = 1.12(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )1.10* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 3.28( = 1.10، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )0.92( = 1.12قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

متوسػػطاتْوجػػودْفػػروؽْذاتْداللػػةْإحصػػائيةْفػػيْعػػدـْ(ْإلػػى17ْتشػػيرْالنتػػائجْفػػيْالجػػدوؿْ)ْو

بمغػتْقيمػةْْإذ،ْالجػنسْمتغيػرْحسػبْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبػةْلدىْاإلنجازْدافعيةْدرجة

ْ.(0.05(ْعندْمستوىْداللةْ)1.96مفْقيمةْ)ت(ْالجدوليةْ)ْأقؿوىيْْ،(0.229)ت(ْالمحسوبةْ)
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 اإلنجاز درجة دافعية: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات السادس الفرعي السؤال

 الدراسي؟ المستوىمتغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ـ ْاسػتخداـْْ،ؿاالسػْؤْعمػىلإلجابػةْْو (One Way ANOVAْاختبػارْتحميػؿْالتبػايفْاألحػاديْ)تػ

ْحسػبْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبػةْلػدىْاإلنجػازْدافعيػةْدرجةمتوسطاتْلمعرفةْالفروؽْفيْ

ْ(.18،19،ْوذلؾْكماْىوْموضحْفيْالجداوؿْ)الدراسيْالمستوىْمتغير

 طمبة لدى اإلنجاز دافعية درجةمتوسطات ل المعيارية (: العداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات08جدول )

 الدراسي المستوى متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج

المتوسط  العدد الدراسي المستوى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اإلنجاز سموك

 0.94 2.96 58 سنةْأولى
 1.04 3.26 49 سنةْثانية
 0.91 2.87 34ْسنةْثالثة
 0.96 3.35 62ْسنةْرابعة
 0.98 3.14 203 المجموع

المثابرة في 
 بذل الجيد

 1.08 2.56 58 سنةْأولى
 0.97 2.66 49 سنةْثانية
 1.08 2.45 34ْسنةْثالثة
 1.19 2.87 62ْسنةْرابعة
 1.09 2.66 203 المجموع

اإلقبال عمى 
 الدراسة

 1.12 2.84 58 سنةْأولى
 1.17 3.04 49 سنةْثانية
 1.14 2.78 34ْسنةْثالثة
 1.08 3.21 62ْسنةْرابعة
 1.13 2.99 203 المجموع

التوتر في 
 الدراسة

 1.01 2.62 58 سنةْأولى
 1.11 2.89 49 سنةْثانية
 1.09 2.85 34ْسنةْثالثة
 1.12 3.07 62ْسنةْرابعة
 1.09 2.86 203 المجموع
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 العدد الدراسي المستوى المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الطموح

 1.16 3.36 58 سنةْأولى
 0.88 3.72 49 سنةْثانية
 1.10 3.55 34ْسنةْثالثة
 0.89 3.68 62ْسنةْرابعة
 1.01 3.58 203 المجموع

 الدرجة الكمية
 اإلنجازلدافعية 

 0.82 2.87 58 سنةْأولى
 0.85 3.11 49 سنةْثانية
 0.79 2.90 34ْسنةْثالثة
 0.83 3.24 62ْسنةْرابعة
 0.84 3.05 203 المجموع

 

متوسطات لى الفروق في إف ( لمتعر  One Way ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين الحادي ): (09جدول )

 الدراسي المستوى متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلنجاز دافعية درجة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 2.627 7.880ْ3 بين المجموعات اإلنجاز سموك
ْدالة *0.042 2.786  9430. 199 187.617 داخل المجموعات

 ----- 202 195.497 المجموع

المثابرة في بذل 
 الجيد

 1.591 3 7734. بين المجموعات
1.329ْ0.266 

غيرْ
ْدالة

 1971. 199 238.289 داخل المجموعات
 ----- 202 243.062 المجموع

 اإلقبال عمى الدراسة
 1.964 3 8925. بين المجموعات

1.540ْ0.205 
غيرْ
ْدالة 1.275ْ 199 253.781 داخل المجموعات

 ----- 202 259.673 المجموع
 2.068 3 2046. بين المجموعات التوتر في الدراسة

1.758ْ0.156 
غيرْ
ْدالة 1.176ْ 199 234.085 داخل المجموعات

 ----- 202 240.289 المجموع

 الطموح
 1.429 3 2884. بين المجموعات

1.401ْ0.244 
غيرْ
ْدالة 1.020ْ 199 203.041 داخل المجموعات

 ----- 202 207.329 المجموع
غيرْ 0.068 2.412 1.667 3 5.001 بين المجموعاتلدافعية  الدرجة الكمية
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 دالة0.691ْ 199 137.530 داخل المجموعات اإلنجاز
 ----- 202 142.531 المجموع

 (1.12إحصائيًا عند مستوى داللة )* دالة   (.1.10) ** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة

ْدرجػػةمتوسػػطاتْوجػػودْفػػروؽْذاتْداللػػةْإحصػػائيةْفػػيْعػػدـْ(18ْ،19ْيتضػحْمػػفْالجػػداوؿْ)ْو

،ْحيثْكانػتْالدراسيْالمستوىْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجازْدافعية

ْ.ْ(،ْوىيْدالةْإحصائيا0.05ًْمفْ)ْأكبرالداللةْاإلحصائيةْ

ـ ْوإليجػػػادْمصػػػدرْالفػػػروؽْ (ْلممقارنػػػاتْالثنائيػػػةْالبعديػػػةScheffeْ)ْ(شػػػيفيو)ـْاختبػػػارْااسػػػتخدتػػػ

ْمتغيػرْحسػبْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبةْلدىْاإلنجازْسموؾْمستوىمتوسطاتْلمفروؽْفيْ

ْ.(20الجدوؿْ)فيْ،ْوذلؾْكماْىوْواضحْالدراسيْالمستوى

 سموك مستوى( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في متوسطات Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )31) جدول

 الدراسي المستوى متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلنجاز

 المقارنات
المتوسط 

 الحسابي
ْسنةْرابعةْسنةْثالثة سنةْثانية سنةْأولى

ْ    2.96 سنةْأولى

ْْْْ 3.26 ثانيةسنةْ

ْْْْ 2.87ْسنةْثالثة

  *0.487476 ْ*0.389099 3.35ْسنةْرابعة

 (1.12الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) *

ْلػػدىْاإلنجػػازْسػػموؾْمسػػتوى متوسػػطاتأفْالفػػروؽْفػػيْْإلػػىتشػػيرْالمقارنػػاتْالثنائيػػةْالبعديػػةْْو

طمبػةْبػيفْالفػروؽْظيػرتْحيػثْ،ْالدراسػيْالمسػتوىْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبة

ْطمبةْالسنةْالرابعة.كانتْالفروؽْلصالحْْو،ْالسنةْالرابعةْوكؿْمفْطمبةْالسنةْ)األولىْوالثالثة(
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 اإلنجاز درجة دافعية: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات السابع الفرعي السؤال

 الكمية؟متغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ـ ْاسػتخداـْْ،ؿاالسػْؤْعمػىلإلجابػةْْو (One Way ANOVAْاختبػارْتحميػؿْالتبػايفْاألحػاديْ)تػ

ْحسػبْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبػةْلػدىْاإلنجػازْدافعيػةْدرجةمتوسطاتْلمعرفةْالفروؽْفيْ

ْ(.21،22،ْوذلؾْكماْىوْموضحْفيْالجداوؿْ)الكميةْمتغير

 طمبة لدى اإلنجاز دافعية درجةمتوسطات ل المعيارية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات(: العداد 30جدول )

 الكمية متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج

المتوسط  العدد الكمية المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.97 3.20 149 كميةْالتربية اإلنجاز سموك
 1.00 3.00 36 كميةْاآلداب

 1.02 2.3942 18ْالشريعةْكمية
 0.98 3.14 203 المجموع

المثابرة في بذل 
 الجيد

 1.12 2.78 149 كميةْالتربية
 0.96 2.37 36 كميةْاآلداب
 0.88 2.24 18ْكميةْالشريعة

 1.09 2.66 203 المجموع

اإلقبال عمى 
 الدراسة

 1.13 3.09 149 كميةْالتربية
 1.02 2.87 36 كميةْاآلداب
 1.15 2.41 18ْكميةْالشريعة

 1.13 2.99 203 المجموع
التوتر في 

 الدراسة
 1.08 2.92 149 كميةْالتربية
 1.02 2.64 36 كميةْاآلداب
 2.23 2.86 18ْكميةْالشريعة

 1.09 3.86 203 المجموع

 الطموح
 1.01 3.68 149 كميةْالتربية
 1.93 3.32 36 كميةْاآلداب
 1.06 3.24 18ْكميةْالشريعة
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 العدد الكمية المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.01 3.58 203 المجموع

 الدرجة الكمية
 اإلنجازلدافعية 

 0.84 3.13 149 كميةْالتربية
 0.78 2.84 36 كميةْاآلداب
 0.84 2.74 18ْكميةْالشريعة

 0.84 3.05 203 المجموع
 

متوسطات لى الفروق في إف ( لمتعر  One Way ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين الحادي ): (33جدول )

 متغير الكمية حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلنجاز دافعية درجة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.937 1.874ْ2 بين المجموعات اإلنجاز سموك
0.968ْ0.382 

غيرْ
ْدالة  0.968 200 193.623 داخل المجموعات

 ----- 202 195.497 المجموع

المثابرة في بذل 
 الجيد

 4.154 2 8.307 بين المجموعات
ْدالة *3.539ْ0.031  1741. 200 234.754 داخل المجموعات

 ----- 202 243.062 المجموع

اإلقبال عمى 
 الدراسة

 4.069 2 8.138 بين المجموعات
ْدالة *3.235ْ0.041 1.258ْ 200 251.535 داخل المجموعات

 ----- 202 259.673 المجموع
 1.107 2 2.214 بين المجموعات التوتر في الدراسة

0.930ْ0.396 
غيرْ
ْدالة 1.190ْ 200 238.074 داخل المجموعات

 ----- 202 240.289 المجموع

 الطموح
 3.024 2 6.048 بين المجموعات

3.005ْ0.052 
غيرْ
ْدالة 1.006ْ 200 201.281 داخل المجموعات

 ----- 202 207.329 المجموع

لدافعية  الدرجة الكمية
 اإلنجاز

 2.176 2 4.352 بين المجموعات
0.691ْ 200 138.180 داخل المجموعات دالة *0.045 3.149

 ----- 202 142.531 المجموع
 (1.12* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.1.10دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )** 
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ْدافعيػةْدرجػةمتوسػطاتْ(ْوجودْفروؽْذاتْداللةْإحصائيةْفي21ْ،22ْيتضحْمفْالجداوؿْ)ْو

،ْحيثْكانتْالداللةْاإلحصائيةْالكميةْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجاز

ْ.ْ(،ْوىيْدالةْإحصائيا0.05ًْمفْ)ْأقؿ

ْْدرجػػػػةمتوسػػػػطاتْ(ْوجػػػػودْفػػػػروؽْذاتْداللػػػػةْإحصػػػػائيةْفػػػػي21ْ،22ْيتضػػػػحْمػػػػفْالجػػػػداوؿْ)ْو

ْحسػػبْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْالدراسػػة(ْلػػدىْعمػػىْاإلقبػػاؿْوالجيػػد،ْْبػػذؿْفػػيْ)المثػػابرة

ْ.ْ(،ْوىيْدالةْإحصائيا0.05ًْمفْ)ْأقؿ،ْحيثْكانتْالداللةْاإلحصائيةْالكميةْمتغير

ـ ْْ،وإليجػػػادْمصػػػدرْالفػػػروؽ (ْلممقارنػػػاتْالثنائيػػػةْالبعديػػػةScheffeْـْاختبػػػارْشػػػيفيوْ)ااسػػػتخدتػػػ

ْمتغيػرْحسػبْالخميػؿْبجامعػةْالمكثػؼْالبرنػامجْطمبػةْلػدىْاإلنجػازْدافعيػةْدرجػةمتوسػطاتْلمفروؽْفيْ

ْ.(23الجدوؿْ)فيْ،ْوذلؾْكماْىوْواضحْالكمية

 دافعية درجة( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في متوسطات Scheffeنتائج اختبار شيفيو )(: 32جدول )

 الكمية متغير حسب الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلنجاز

المتوسط  المقارنات المتغير
ْكميةْالشريعة كميةْاآلداب كميةْالتربية الحسابي

المثابرة في بذل 
ْالجيد

 *0.540790 *0.407457  2.78 التربيةكميةْ
ْْْ 2.37 كميةْاآلداب
ْْْ 2.24ْكميةْالشريعة

اإلقبال عمى 
ْالدراسة

ْ*0.682849ْْ 3.09 كميةْالتربية
ْْْ 2.87 كميةْاآلداب
ْْْ 2.41ْكميةْالشريعة

 الدرجة الكمية
ْاإلنجازلدافعية 

0.394691ْْْ 3.13 كميةْالتربية
ْْْ 2.84 كميةْاآلداب
ْْْ 2.74ْكميةْالشريعة

 (1.12الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) *
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ْطمبػةْلػدىْاإلنجازْدافعيةْدرجة متوسطاتأفْالفروؽْفيْْإلىتشيرْالمقارناتْالثنائيةْالبعديةْْو

طمبػػةْكميػػةْالتربيػػةْوطمبػػةْبػػيفْالفػػروؽْظيػػرتْ،ْْوالكميػػةْمتغيػػرْحسػػبْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامج

ْطمبةْكميةْالتربية.،ْحيثْكانتْالفروؽْلصالحْالشريعةْكمية

ْبػػذؿْفػػيْالمثػػابرةْمسػػتوى متوسػػطاتأفْالفػػروؽْفػػيْْإلػػىتشػػيرْالمقارنػػاتْالثنائيػػةْالبعديػػةْكمػػاْ

طمبػةْكميػةْبػيفْالفػروؽْظيػرتْأ،ْالكميػةْمتغيػرْحسػبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْالجيدْلدى

ْطمبةْكميةْالتربية.،ْحيثْكانتْالفروؽْلصالحْوالشريعة(ْالتربيةْوكؿْمفْطمبةْكميةْ)اآلداب

الدراسػةْْعمػىْاإلقباؿْمستوى متوسطاتأفْالفروؽْفيْْإلىتشيرْالمقارناتْالثنائيةْالبعديةْكماْ

طمبػةْكميػةْالتربيػةْبيفْالفروؽْظيرتْ،ْْوالكميةْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدى

ْطمبةْكميةْالتربية.،ْحيثْكانتْالفروؽْلصالحْوطمبةْكميةْالشريعة

ْ  
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 :تمييد

ْفيْ ْالدراسة ْتقدميا ْالتي ْالتوصيات ْإلى ْباإلضافة ْالدراسة، ْنتائج ْمناقشة ْالفصؿ ْىذا يتناوؿ

لدىْْاإلنجازالحاجاتْاإلرشاديةْوعالقتياْبدافعيةْىدفتْالدراسةْالتعرؼْإلىْضوءْتمؾْالنتائج،ْفقدْ

ْالخميؿ ْبجامعة ْالمكثؼ ْالبرنامج ْطمبة ْدرجات ْمتوسطات ْفي ْالفروؽ ْومعرفة ْاإلرشاديةْ، الحاجات

ْ ْبدافعية ْالخميؿْاإلنجازوعالقتيا ْالمكثؼْبجامعة ْالبرنامج ْلمتغيراتْالدراسةْ،لدىْطمبة ْولقدْوفقًا ،

ْ:تيةقامتْالباحثةْبمناقشتياْضمفْالمحاورْاآلْ،خمصتْىذهْالدراسةْإلىْعددْمفْالنتائج

لدى  اإلنجازىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحاجات اإلرشادية ودافعية السؤال الرئيس: 

 ؟ طمبة البرنامج المكثف بجامعة الخميل

ْلدىْاإلنجازْودافعيةْاإلرشاديةْالحاجاتبيفْدالةْإحصائيًاْْطرديةْضعيفةوجودْعالقةْأظيرتْالنتائجْ

ْ.الخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْمبةط

ْْو ْنحوْترىْالباحثة ْالطمبة ْدافعية ْيعمؿْعمىْزيادة ْالحاجاتْاإلرشادية ولكفْىذهْْ،اإلنجازأفْتوفر

ألفْالطمبةْيسعوفْإلىْْ،لدىْالطمبةْبشكؿْواضحْاإلنجازالحاجاتْالْتعمؿْعمىْالحدْمفْمستوىْ

حيثْيعمؿْطمبةْالمكثؼْعمىْالتكيؼْمعْالظروؼْالتيْتحيطْبيـْمفْْ،تحقيؽْأعمىْدرجةْمفْالتفوؽ

نجازْْ،أجؿْالتعمـ وتختمؼْىذهْالنتيجةْمعْعوفْإلىْتحقييا،ْسكبرْقدرْممكفْمفْالطموحاتْالتيْيأوا 

ْ) دراسة ْْ،(3122صبحي ْتظير ْلـ ْارتباطيالتي ْْةعالقة ْودافع ْاإلرشادية ْالحاجات ْاإلنجازبيف

ْ.الدراسي
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ْ؟الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة اإلرشادية لدى الحاجات مستوىما السؤال الفرعي الول: 

ْبجامعػػػةْالمكثػػػؼْالبرنػػػامجْطمبػػػةْلػػػدىْاإلرشػػػاديةْالحاجػػػاتْمسػػػتوىْأفأظيػػػرتْنتػػػائجْالدراسػػػةْ

ثػػـْْ،قػػدْحصػػؿْعمػػىْأعمػػىْدرجػػةْالحاجػػاتْاإلرشػػاديةْاألكاديميػػةأفْْوْجػػاءتْبدرجػػةْمتوسػػطة،ْالخميػػؿ

ثػػػـْالحاجػػػاتْْمتوسػػػطة،بدرجػػػةْثػػػـْالحاجػػػاتْالمينيػػػةْْمتوسػػػطة،بدرجػػػةْْتجػػػاءْالحاجػػػاتْاالجتماعيػػػة

ْ.متوسطةبدرجةْالنفسيةْ

وترىْالباحثةْأفْىناؾْمجموعةْمفْالحاجاتْاإلرشػاديةْالتػيْيجػبْتوفيرىػاْلمطمبػةْفػيْبرنػامجْ

حيػػثْأفْْ،لكػػوفْىػػذهْالفئػػةْمػػفْالطمبػػةْلػػديياْالتزامػػاتْأكثػػرْمػػفْغيرىػػاْمػػفْالطمبػػةْاآلخػػريفْ؛المكثػػؼ

وكػذلؾْلػدييـْالتزامػاتْتجػاهْأسػرىـ،ْلػذاْنجػدْأفْلػدييـْْ،معظـْىذهْالفئةْمفْالطمبةْلدييـْأعمػاؿْأخػرى

فالبرنػػػػامجْْ،ْلكػػػػونيـْيدرسػػػػوفْيػػػػوميفْفػػػػيْاألسػػػػبوع،احتياجػػػػاتْأكاديميػػػػةْأكثػػػػرْمػػػػفْغيػػػػرىـْمػػػػفْالطمبػػػػة

وىػػذاْيػػػؤثرْبالدرجػػػةْاألولػػػىْعمػػىْالحاجػػػاتْاالجتماعيػػػةْبسػػػببْْ،األكػػاديميْيتميػػػزْبالضػػػغطْاألكػػػاديمي

المػػالكيْالجيػػدْالعػاليْالػػذيْيبذلونػػوْمػػفْأجػؿْالػػتعمـ،ْوتتفػػؽْىػػذهْالنتيجػةْمػػعْدراسػػةْْوضػغوطاتْالوقػػتْ

ْ،تيبْتمؾْالحاجاتبينماْاختمؼْفيْتْرْ،حيثْظيرتْدرجةْمتوسطةْمفْالحاجاتْاإلرشاديةْ،(2011)

وكػػافْأعمػػىْالمسػػتوياتْالحسػػابيةْلمجػػاالتْالحاجػػاتْاإلرشػػاديةْفػػيْمجػػالي:ْالمعمومػػاتي،ْوالمينػػي،ْثػػـْ

مرعػػػيْ،ْودراسػػػةْجػػػاءْالمجػػػاؿْالتربػػػويْواالجتمػػػاعيْوالنفسػػػيْوالصػػػحيْعمػػػىْالتػػػواليْوبدرجػػػةْمتوسػػػطة

ْ،رتيػبْتمػؾْالحاجػاتبينماْاختمؼْفيْتْ،حيثْظيرتْدرجةْمتوسطةْمفْالحاجاتْاإلرشاديةْ(2010)

:ْالحاجػػػػاتْالتربويػػػػة،ْفالصػػػػحية،ْفاالقتصػػػػادية،ْتػػػػيأىػػػػـْالحاجػػػػاتْاإلرشػػػػاديةْلمطمبػػػػةْعمػػػػىْالنحػػػػوْاآلْو

(Giovazoloas&Triliva,2010ْ)،ْوأكدتْدراسةْفالمينية،ْفالنفسية،ْفالمعموماتية،ْوأخيراْاالجتماعية

ْْْ،ْوبينػػػتْدراسػػػةْاآلخػػػريفْوجػػػودْحاجػػػاتْإرشػػػاديةْممحػػػةْلػػػدىْالطمبػػػةْحػػػوؿْكيفيػػػةْالتواصػػػؿْمػػػععمػػػىْ
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(Atik &Yalcin,2010ْ،ْالتربويةْىيْ:ْالحاجاتْاألكاديمية (ْأفْأىـْالحاجاتْاإلرشاديةْلطمبةْالعمـو

ْْ.والتواصؿ،ْوالحاجاتْاالنفعاليةْوالمينية

 اإلرشادية درجة الحاجاتىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات السؤال الفرعي الثاني: 

 ؟الجنسمتغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ْالحاجػػػاتْدرجػػػةمتوسػػػطاتْوجػػػودْفػػػروؽْذاتْداللػػػةْإحصػػػائيةْفػػػيْعػػػدـْأظيػػػرتْنتػػػائجْالدراسػػػةْحيػػػثْ

ْ.الجنسْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلرشادية

ويدرسػػوفْالبػػرامجْْ،األكاديميػةالطمبػةْفػػيْبرنػامجْالمكثػػؼْيدرسػوفْفػػيْنفػسْالظػػروؼْتػرىْالباحثػػةْأفْْو

ْةابيلػذاْنجػػدْأفْالحاجػػاتْاإلرشػػاديةْمتشػػْ،لػػدييـْيانفسػػْويػػتـْتطبيػػؽْالخطػطْالدراسػػةْنفسػػيا،ْاألكاديميػة

،ْوتختمػؼْىػذهْالنتيجػةْمػعْ(3123دراسػةْالميػؿْ)نوعػًاْمػاْبػيفْالػذكورْواإلنػاث،ْوتتفػؽْىػذهْالنتيجػةْمػعْ

ْفروقًاْلصالحْاإلناث.(ْالتيْأظيرت3122ْالدحادحةْوآخروفْ)دراسةْ

 اإلرشادية درجة الحاجاتىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات : الثالثالسؤال الفرعي 

 ؟ الدراسي المستوىمتغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ْالحاجػػاتْدرجػػةمتوسػػطاتْوجػػودْفػػروؽْذاتْداللػػةْإحصػػائيةْفػػيْعػػدـْأفْأظيػػرتْنتػػائجْالدراسػػةْحيػػثْ

ْ.المستوىْالدراسيْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلرشادية

والجػوْالجػامعيْالػذيْيسػودْبػيفْالطمبػةْْ،البيئةْاألكاديميةْالتيْتحيطْبالطمبةْمتشابيةترىْالباحثةْأفْْو

فيْبرنامجْالمكثؼْنوعًاْماْمتقاربْفيْخصائصو،ْوأفْالقوانيفْالمطبقةْعمىْالطمبػةْفػيْىػذاْالبرنػامجْ

االحتياجػػاتْاإلرشػػاديةْْيفػػْاًْلػػذاْنجػػدْأفْىنػػاؾْتقاربػػْالمطبقػػةْفػػيْالبرنػػامجْالنظػػامي،ْىػػيْنفػػسْالقػػوانيف
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التػػػيْْ(3123الصػػقيوْ)،ْوتختمػػؼْىػػػذهْالنتيجػػةْمػػعْدراسػػػةْيةلػػدىْالطمبػػةْفػػػيْجميػػعْالمسػػتوياتْالدراسػػػ

ْأظيرتْفروقًاْلصالحْطمبةْالسنةْاألولىْوالرابعة.

 اإلرشادية درجة الحاجاتىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات : الرابعالسؤال الفرعي 

 ؟ الكميةمتغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ْالحاجػػػاتْدرجػػػةمتوسػػػطاتْوجػػػودْفػػػروؽْذاتْداللػػػةْإحصػػػائيةْفػػػيْعػػػدـْأفْأظيػػػرتْنتػػػائجْالدراسػػػةْإذْ

ْ.الكميةْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلرشادية

ةْوأكاديميةْمتشػابيةْنوعػًاْيفيْالجامعةْيتميزوفْبخصائصْمينْجميعياْترىْالباحثةْأفْطمبةْالكمياتْو

لػػػذاْنجػػػدْأفْْ،ويدرسػػػوفْفػػػيْيػػػوميْالجمعػػػةْوالسػػػبتْ،فػػػيْأيػػػاـْاألسػػػبوعْوفيعممػػػْيـجمػػػيعْفالطمبػػػةْ،مػػػا

الضػػػغطْاألكػػػاديميْالػػػذيْْخاصػػػةاالحتياجػػػاتْاإلرشػػػاديةْليػػػذهْالفئػػػةْتمثمػػػتْفػػػيْمراعػػػاةْىػػػذهْالظػػػروؼْ

 فيْالحاجاتْاإلرشادية.ْاًْيخضعوفْلوْلذلؾْوجدْأفْىناؾْتقارب

 ؟الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى اإلنجازدافعية  درجة ما : الخامسالسؤال الفرعي 

ْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلنجػػازْدافعيػػةْدرجػػةأفْأظيػػرتْنتػػائجْالدراسػػةْ

ثػـْاإلقبػاؿْعمػىْ،ْاإلنجػازثػـْسػموؾْْ،قدْحصؿْعمىْأعمىْدرجةْالطموحأفْْوْجاءتْبدرجةْمتوسطة،

ْثـْالتوترْفيْالدراسة،ْثـْالمثابرةْفيْبذؿْالجيد.ْ،الدراسة

ولػػدييـْدافعيػػةْْ،اإلنجػػازعمػػىْدرجػػةْمػػفْأطمبػػةْالمكثػػؼْيسػػعوفْإلػػىْالحصػػوؿْعمػػىْتػػرىْالباحثػػةْأفْْو

لكوفْالطالبْيدرسْْ؛تحكـْبياْمجموعةْمفْالظروؼْالتيْتحيطْبالطالبولكفْىذهْالدافعيةْتْ،لإلنجاز

تتػػػأثرْبالعوامػػػؿْْاإلنجػػػازلػػػذاْنجػػػدْأفْدافعيػػػةْْيكػػػوفْفػػػيْعممػػػو،وبػػػاقيْاألسػػػبوعْْ،يػػػوميفْفػػػيْاألسػػػبوع

كاديميةْالمحيطةْبالطالب،ْفجػدْأفْالطمبػةْلػدييـْمسػتوىْمػفْالطمػوحْيتكمػؿْبسػموؾْمعػيفْألوالظروؼْا
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يػةْتقمػؿْمػفْمسػتوىْدافعيػةْولكػفْىنػاؾْبعػضْالعوامػؿْاالجتماعيػةْواألكاديمْ،اإلنجػازيدفعْالطمبػةْإلػىْ

مػػػفْدافعيػػػةْْاًْالتػػػيْأظيػػػرتْمسػػػتوىْعاليػػػ(3122ْصػػػبحيْ) لنتيجػػػةْمػػػعْدراسػػػة،ْوتختمػػػؼْىػػػذهْااإلنجػػػاز

طرديػػةْدالػػةْإحصػػائيًاْْوجػػودْعالقػػةْارتباطيػػةْ(3123دراسػػةْسػػالـْوقمبيػػؿْوالخميػػؼْ)،ْوأظيػػرتْاإلنجػػاز

ْ.ومستوىْالطموحْاإلنجازبيفْدافعيةْ

 اإلنجازدرجة دافعية ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات : السادسالسؤال الفرعي 

 الجنس؟متغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ْدافعيػةْدرجػةمتوسػطاتْوجودْفروؽْذاتْداللةْإحصائيةْفػيْعدـْأظيرتْنتائجْالدراسةْحيثْ

ْ.الجنسْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجاز

وكػذلؾْتحتػاجْإلػىْمسػتوىْْ،مثػابرةْمػفْقبػؿْالطالػبْولػىْجيػدْإتحتػاجْْاإلنجػازترىْالباحثةْأفْدافعيػةْْو

ْ،لػػذاْنجػػدْأفْالظػػروؼْالمحيطػػةْبطالػػبْالمكثػػؼْمتشػػابيةْنوعػػًاْمػػاْ،معػػيفْمػػفْالراحػػةْالنفسػػيةْلمطالػػب

ناثػػًاْفمعظػػـْطمبػػةْْ،افْذلػػؾْفػػيْاالقبػػاؿْعمػػىْالدراسػػةْأوْفػػيْالمثػػابرةْوالجيػػدأكػػسػػواءْ المكثػػؼْذكػػورًاْوا 

ْْْْْْىػػػػػػذهْالنتيجػػػػػػةْمػػػػػػعْدراسػػػػػػةْوتتفػػػػػػؽويدرسػػػػػػوفْيػػػػػػوميْالجمعػػػػػػةْوالسػػػػػػبت،ْْ،سػػػػػػبوعيعممػػػػػػوفْفػػػػػػيْأيػػػػػػاـْاأل

(Ayden & Cosckun, 2011).ْ

 اإلنجازدرجة دافعية ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات : السابعالسؤال الفرعي 

 الدراسي ؟ المستوىمتغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ْدافعيػػةْدرجػػةمتوسػػطاتْوجػػودْفػػروؽْذاتْداللػػةْإحصػػائيةْفػػيْعػػدـْأظيػػرتْنتػػائجْالدراسػػةْإذْ

،ْبينمػػاْأظيػػرتْالمسػػتوىْالدراسػػيْمتغيػػرْحسػػبْالخميػػؿْبجامعػػةْالمكثػػؼْالبرنػػامجْطمبػػةْلػػدىْاإلنجػػاز
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ْالبرنػػػامجْطمبػػةْلػػػدىْاإلنجػػازسػػموؾْْمسػػػتوىمتوسػػطاتْوجػػودْفػػػروؽْذاتْداللػػةْإحصػػائيةْفػػػيْالنتػػائجْ

ْ.،ْلصالحْطمبةْالسنةْالرابعةالدراسيْالمستوىْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼ

لػدييـْمػفْْاإلنجػازترىْالباحثةْأفْطمبةْالمكثؼْفيْجامعةْالخميؿْيعمموفْعمىْزيػادةْمسػتوىْدافعيػةْْو

خالؿْبذؿْمستوىْمفْالجيدْلموصوؿْإلىْأعمىْدرجةْمفْالتحصيؿْاألكاديميْعمىْاختالؼْالمسػتوىْْ

كػوفْلْاإلنجػازالدراسيْلدييـ،ْبينماْنجدْأفْطمبةْالسػنةْالرابعػةْكانػتْالفػروؽْلصػالحيـْفػيُْبعػدْسػموؾْ

ميعْالموادْلموصوؿْإلىْنيايةْفيـْيسعوفْإلىْالنجاحْفيْجْ،ىذهْالفئةْمفْالطمبةْقدْاقتربواْمفْالتخرج

التػيْلػـْْ(Ayden & Cosckun, 2011)الدراسػةْاألكاديميػةْلػدييـ،ْوتختمػؼْىػذهْالنتيجػةْمػعْدراسػةْ

ْتظيرْفروقًاْفيْمتغيرْالمستوىْاألكاديمي.

 اإلنجازدرجة دافعية ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات : الثامنالسؤال الفرعي 

 الكمية؟متغير حسب  الخميل بجامعة المكثف البرنامج طمبة لدى

ْدافعيػػػةْدرجػػػةمتوسػػػطاتْوجػػػودْفػػػروؽْذاتْداللػػػةْإحصػػػائيةْفػػػيْأظيػػػرتْنتػػػائجْالدراسػػػةْحيػػػثْ

ْ.لصالحْطمبةْكميةْالتربية،ْالكميةْمتغيرْحسبْالخميؿْبجامعةْالمكثؼْالبرنامجْطمبةْلدىْاإلنجاز

التػػيْمػفْخالليػػاْيييئػػوفْْ،البػرامجْاإلرشػػاديةتػرىْالباحثػػةْأفْطمبػةْكميػػةْالتربيػػةْيدرسػوفْمجموعػػةْمػػفْْو

لذاْنجدْأفْلدييـْبعضْالخبػراتْفػيْالتغمػبْعمػىْالمشػكالتْالتػيْْ،لحؿْمشكالتْالطمبةْفيْالمستقبؿ

ْمفْأجؿْالوصوؿْإلىْدرجةْمفْالدافعيةْلإلنجازْاكثرْمفْغيرىـْمفْالطمبةْاآلخريف.ْ،تحيطْبيـ
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 التوصيات:

 ومناقشتيا، توصي الباحثة باآلتي:باالستناد إلى نتائج الدراسة 

 ْعدادْبرامجْيتـْتطبيقياْعمىْْ،امؿْالمرتبطةْبياْولدىْطمبةْالمكثؼْوالعْاإلنجازدراسةْدافعية وا 

 لدييـ.ْاإلنجازالطمبةْلزيادةْمستوىْدافعيةْ

 ْمركزْإرشاديْفيْالجامعةْلتقديـْالمساعدةْاإلرشاديةْواإلرشادْاألكاديميْوالمينيتوفير. 

 ْلدىْطمبةْْيتالءـ بما االمتحانات وطريقة المقررات في النظر إعادة ْالحاجاتْاإلرشادية مع

 أفْالحاجاتْاألكاديميةْحصمتْعمىْأعمىْدرجة.ْ،ْخاصةالمكثؼ

 ْلقاءْولوْنظرةْعمىْالنظرياتْالمفسرةْْ،اإلنجازمعرفةْطرؽْتنميةْدافعيةْْالطمبةيجبْعمى وا 

 وتزويدْالطمبةْبأساليبْزيادةْدافعيةْالطمبةْإلنجاز.ْ،ليا

 التعاونيةْمفْأجؿْرفعْمستوىْالطموحْوزيادةْدافعيةْ األنشطة ودعـ الفريؽ، بروح العمؿ تشجيع

 لدىْالطمبة.ْاإلنجاز

 افعيةْلمتعمـْلدىْالطالبْالجامعيتوفيرْالمناخْالمالئـْلمرفعْمفْمستوىْالد. 

 ْجؿْتجديدْنشاطيـْوزيادةْدافعيتيـأحؿْمشكالتيـْمفْتحسيفْأوضاعْالطمبةْمفْخالؿ. 

 ْالدراسيْلمواصمةْدراستيـْواختيارْالمتفوقيفْمنيـْْاإلنجازتشجيعْالطمبةْمفْخالؿْتعزيزْدافع

 ومنحيـْالحوافز.
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ْ(1ممحؽْ)

 

 

 البرنامج المكثف بجامعة الخميل طمبةلدى  اإلنجازالحاجات اإلرشادية وعالقتيا بدافعية 

ْأخيْالطالبْ...ْأختيْالطالبة

ْالباحثةْفيْجامعةْالخميؿْبإجراءْدراسةْحوؿْ" لدى  اإلنجازالحاجات اإلرشادية وعالقتيا بدافعية تقـو

وذلؾْاستكمااًلْلمتطمباتْالحصوؿْعمىْدرجةْالماجستيرْفيْْ،البرنامج المكثف بجامعة الخميل" طمبة

ْالتوجيوْواإلرشادْالنفسيْمفْجامعةْالخميؿ.

ْبتعبئةْىذاْاالستبيا ،ْعممًاْبأفْبياناتْالدراسةْىيْف،ْوذلؾْبماْيتوافؽْمعْوجيةْنظرؾلذاْأرجوْالتكـر

ْاسمؾْأوْماْيشيرْإليؾ.ألغراضْالبحثْالعمميْفقط،ْوسيتـْالحفاظْعمىْسريتياْوالْيتطمبْكتابةْ

ْالباحثة:ْنورْعطاونة

ْإشراؼ:ْد.ْإبراىيـْالمصري

ْ  



87 
 

ْالقسـْاألوؿ:ْالمعموماتْاألولية

ْأنثىْ)ْْْْْ(ْْذكرْ)ْْْْْ(ْْْالجنس:

ْالمستوىْالدراسي:ْْسنةْأولىْ)ْْْ(ْْْْْْسنةْثانيةْ)ْْْْ(ْْْْْسنةْثالثةْ)ْْْْ(ْْْْسنةْرابعةْ)ْْْْ(

 الكمية:ْْكميةْالتربيةْ)ْْْْ(ْْْْْْْْْكميةْاآلدابْ)ْْْْ(ْْْْْكميةْالشريعةْ)ْْْْ(ْ

ْ

ْ
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فيْالمكافْالذيْْ)xْتيةْبعنايةْواإلجابةْعميياْبوضعْإشارة)نرجوْمنؾْقراءةْالفقراتْاآل القسم الثاني :
 يناسبؾ

ْأواًل: الحاجات اإلرشادية
ْ

 الفقرة
 درجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 مجال الحاجات اإلرشادية الكاديمية

ْْْْْْمعرفةْفمسفةْالجامعةْوأىدافياْ .1
ْْْْْْالمساعدةْفيْعمميةْالسحبْواإلضافةْ .2
ْْْْْْاختيارْالمساقاتْالتيْتقعْضمفْخطتيْالدراسيةْ .3
ْْْْْْمعرفةْنظاـْالدراسةْفيْالجامعةْْ .4
ْْْْْْوالتخرجمعرفةْنظاـْالساعاتْالمعتمدةْْ .5
ْْْْْْاالستفادةْالمثمىْمفْوقتْالفراغْ .6
يجادْالحموؿْْ .7 تحديدْاألسبابْالمؤديةْإلىْالتأخرْالدراسيْوا 

ْالمناسبةْليا
ْْْْْ

ْْْْْْالتغمبْعمىْمشكالتيْاألكاديميةْ .8
ْْْْْْرشاديْألفضؿْالطرؽْفيْتنظيـْالدراسةإْ .9

ْْْْْْالتخمصْمفْالقمؽْالذيْيرافؽْاالمتحاناتْ .10
 الحاجات اإلرشادية المينية مجال

ْْْْْْرشاديْعفْفرصْالعمؿْالمتاحةْبعدْالجامعةإْ .1
ْْْْْْكيفيةْأداءْمقابمةْناجحةْلمحصوؿْعمىْالعمؿْ .2
تزويديْبحصيمةْمعرفيةْعفْالمجاالتْالمينيةْالمناسبةْْ .3

ْلتخصصي
ْْْْْ

ْْْْْْالمساعدةْفيْتوعيتيْبالميفْالمطموبةْفيْسوؽْالعمؿْ .4
بمعموماتْعفْشروطْاالنتقاؿْمفْتخصصْإلىْتزويديْْ .5

ْآخرْبماْيتناسبْوميوليْالمينية
ْْْْْ

مساعدتيْفيْزيادةْالحصيمةْالمعرفيةْلدىْالطمبةْعفْْ .6
ْالمجاالتْالمينيةْالمناسبةْلتخصصاتيـ

ْْْْْ
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 الفقرة
ْدرجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
بيفْالتخصصْوالميفْْمساعدتيْعمىْتوضيحْالعالقةْ .7

ْالمختمفةْوالمرتبطةْبو
ْْْْْ

يساعدنيْالمرشدْبتنميةْمياراتيْالعمميةْحوؿْْ .8
ْالتخصصاتْالدراسيةْالحديثة

ْْْْْ

ْْْْْْمساعدتيْفيْمعرفةْالمعوقاتْالمتعمقةْبالميفْ .9
ْْْْْْتعمـْمياراتْاتخاذْالقرارْ .10

 حاجات اإلرشادية االجتماعيةمجال ال
التغمبْعمىْصعوباتْتكويفْعالقاتْجيدةْالمساعدةْفيْْ .1

ْمعْاآلخريف
ْْْْْ

تشجيعيْعمىْالمشاركةْفيْاألنشطةْاالجتماعيةْفيْْ .2
ْالجامعة

ْْْْْ

يساعدنيْفيْربطْميوؿْالطمبةْوىواياتيـْومواىبيـْْ .3
ْباألنشطةْاالجتماعيةْفيْالجامعة

ْْْْْ

تنميةْاالتجاهْالناقدْلديْنحوْالعاداتْوالتقاليدْالسمبيةْفيْْ .4
ْالمجتمع

ْْْْْ

ْْْْْْتوعيتيْبضرورةْاحتراـْالطمبةْلبعضيـْ .5
ْْْْْْتوعيتيْبمخاطرْالتدخيفْواآلفاتْاالجتماعيةْاألخرىْ .6
ْْْْْْتوعيتيْبخطورةْمرافقةْرفاؽْالسوءْ .7
ْْْْْْيجابيةْمعْاآلخريفإمساعدتيْعمىْتكويفْعالقاتْْ .8
مساعدتيْعمىْالتكيؼْمعْمشكالتيْومحاولةْحمياْْ .9

ْواقعية.بصورةْ
ْْْْْ

ْْْْْْفيـْأساسياتْالعالقةْالسويةْمعْالجنسْاآلخرْ .10
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ْدرجة الموافقةْالفقرة
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 مجال الحاجات اإلرشادية النفسية

ْْْْْْوضعْبرامجْإرشاديةْوقائيةْلمطمبةْ .1
ْْْْْْمساعدتيْفيْالتخمصْمفْقمؽْاالمتحافْ .2
ْْْْْْكيفيةْضبطْانفعاالتيمساعدتيْفيْْ .3
ْْْْْْعدـْالقدرةْعمىْالتركيزْواالنتباهْمواجيةْفيْمساعدتيْ .4
مساعدتيْفيْمواجيةْاليأسْواإلحباطْالذيْأواجيوْفيْْ .5

ْبعضْالمواقؼ
ْْْْْ

ْالمشكالتْالتيْتواجينيْمعْأعضاءْْ .6 مساعدتيْفيْحؿ 
ْالييئةْالتدريسية

ْْْْْ

ْْْْْْتعريفيْبأىميةْالصحةْالنفسيةْ .7
ْْْْْْييَنةْعمىْاالستقرارْالنفسيالوسائؿْالمْتوجيييْإلىْ .8
إجراءْاالختياراتْالنفسيةْالالزمةْلتقييـْأوضاعْالطمبةْْ .9

ْلمساعدتيـْومعرفةْأنفسيـ
ْْْْْ

ْْْْْْالمساعدةْفيْتنميةْالقدرةْعمىْإثباتْالذاتْ .10
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ْاإلنجازثانيا: دافعية 
ْ

 الفقرة
 درجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 اإلنجازالمحور الول: سموك 

ْإلىْالغدْؤأْ .1 ْْْْْْجؿْعمؿْاليـو
ْْْْْْأحبْأفْأكمؿْعمميْبسرعةْ .2
ْْْْْْنجازْماْقمتْبوإأتراجعْعفْْ .3
ْْْْْْنجازاتيْاليوميةإنجحْفيْأقمماْْ .4
ْْْْْْأحسْأفْأدائيْينقصوْالنظاـْ .5

 المحور الثاني: المثابرة في بذل الجيد
ْْْْْْالْأحاوؿْمعالجةْالمشكالتْالصعبةْالتيْتصادفنيْ .1
ْبتحويؿْالمشكالتْإلىْأشخاصْآخْرْ .2 ْْْْْْفيأقـو
ْْْْْْأجدْصعوبةْفيْمتابعةْإنجازيْبعدْالفشؿْْ .3
ْْْْْْتربكنيْالمواقؼْالجديدةْالتيْتصادفنيْفيْالحياةْ .4
ْْْْْْأجدْصعوبةْفيْتحسيفْأدائيْ .5

 الدراسةالمحور الثالث: اإلقبال عمى 
ْْْْْْأجدْصعوبةْفيْالنيوضْباكرًاْلمذىابْلمجامعةْ .1
ْْْْْْمتابعةْدراستيْفيأجدْصعوبةْْ .2
ْْْْْْأخشىْالحاالتْالصعبةْالتيْتصادفنيْفيْدراستيْ .3
ْْْْْْثناءْدراستيأأجدْصعوبةْالتركيزْْ .4
ْْْْْْأخشىْالوقوعْفيْأخطاءْعندْتقديـْأعماليْالدراسيةْ .5

 المحور الرابع: التوتر في الدراسة 
ْْْْْْمفْالصعبْميميْإلىْالتسميةْأثناءْالدراسةْ .1
ْْْْْْأجدْبأفْلديْمشاكؿْتزيدْمفْتوتريْأثناءْالدراسةْ .2
ْْْْْْالْأتقبؿْنصائحْزمالئيْفيْالجامعةْ .3
ْْْْْْاًْالمنافسةْبينيْوبيفْزمالئيْتجعمنيْمتوتْرْ .4
الصعبةْالتيْحاالتْالستشيرْزمالئيْفيْأالْْ .5

ْتصادفني
ْْْْْ
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 درجة الموافقةْالفقرة
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 المحور الخامس: الطموح

ْْْْْْأحبْالتميزْفيْتخصصيْ .1
ْْْْْْرغبْفيْالحصوؿْعمىْمركزْوظيفيْمميزأْ .2
ْْْْْْليسْلديْمشاريعْمينيةْأخرىْ .3
عمميةْليسْلديْرغبةْفيْالحصوؿْعمىْشيادةْْ .4

ْتؤىمنيْلموصوؿْإلىْوضعيةْمينيةْىامة
ْْْْْ

ْْْْْْلديْصورةْغيرْواضحةْلمستقبميْ .5
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ْسماءْالمحكميفأ(2ْممحؽْ)

ْالتخصصْالجامعةْأسماءْالمحكميف

ْإرشادْنفسيْوتربويْالخميؿْجامعةْد.ْإبراىيـْالمصري
ْخدمةْاجتماعيةْْالمفتوحةْالقدسْجامعةْد.ْإيادْأبوْبكر
ْقياسْوتقويـْجامعةْالقدسْالمفتوحةْْد.ْخالدْكتموْ

ْتربيةْخاصةْالخميؿْجامعةْد.ْعبدْالناصرْسويطي
ْصحةْنفسيةْالخميؿْجامعةْد.ْكامؿْكتموْ
ْعمـْنفسْتربويْجامعةْالخميؿْد.ْمحمدْعجوة
ْعمـْنفسْْالخميؿْجامعةْد.ْنبيؿْالجندي

 

 


