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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

 دافع االجناز ندى طهبة جامعة املوصم املشاركني وغري املشاركني بورش انعمم

 )دراسة مقارنة (

 أ.م.د امل فتاح زيجان                                                   بان انػر عبج القادر

 السمخز

مدتػى دافع االنجاز لجى شمبة جامعة السػصل السذاركيغ  الىييجف البحث الحالي التعخف 
اندانية ( ومقارنتو مع  –بػرش العسل التي تكيسيا الجامعة والتي تتشاول مػاضيع مختمفة )عمسية 

مدتػى دافع االنجاز لجى شمبة جامعة السػصل الغيخ مذاركيغ في ورش العسل )وقج تشاولت 
– tuسػنج االلسانية تػيػدورتعة السػصل وجامعة الباحثتان ورش العسل السقامة بيغ جام

Dortmond  ) نسػذجا 

حيث شسل البحث الحالي شمبة جامعة السػصل السذاركيغ بػرش العسل السقامة ما بيغ جامعة 
( شالب وشالبة مغ 200بمغ حجع العيشة ) حيث االلسانية  tu –Dortmond السػصل وجامعة

( شالب وشالبة مذاركيغ في ورش العسل و 100كميات مختمفة في جامعة السػصل بػاقع )
 بعج االشالع عمى بصخيقة عذػائية , اختيخواشالبة غيخ مذاركيغ بػرش العسل ( ( شالب و 100)

لكياس دافع االنجاز لجى شمبة بأعجاد مكياس االدبيات الدابقة في ىحا السجال قامت الباحثتان 
جامعة السػصل كسا عسجت الباحثتان عمى استخخاج الرجق لمسكياس وذلظ بعخضو عمى مجسػعة 
مغ الخبخاء كسا استخخجت الثبات بصخيقة اعادة االختبار وتستعت االداة بشدبة ثبات جيجة , بعج 

 -شتائج االتية :مت الباحثتان الى الصتػ و ذلظ تع تصبيق السكياس عمى عيشة البحث 

( بيغ الصمبة عيشة البحث 0.05يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة ) ال -1
  بذكل عام السذاركيغ وغيخ السذاركيغ مغ الجشديغ  
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

( بيغ الصمبة عيشة البحث 0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة ) -2
 الصمبة السذاركيغ في الػرشة.السذاركيغ وغيخ السذاركيغ مغ الجشديغ ولرالح 

بيغ الحكػر السذاركيغ في الػرشة  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -3
 وغيخ السذاركيغ لرالح السذاركيغ .

في مدتػى دافع االنجاز وفقا  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -4
 . لستغيخ التخرز ولرالح التخررات الغيخ تخبػية 

في مدتػى دافع االنجاز لجى  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -5
 شمبة الكميات التخبػية ولرالح الصمبة السذاركيغ في الػرشة

  -: اىسية البحث والحاجة اليو  

في اآلونة االخيخة ضيخت مجسػعة مغ الشطخيات التي بحثت في االسباب التي تثيخ الدمػك 
ان الجافع خاصية ذاتية لمفخد ,) فالعصر يسثل  احجى ىحه الشطخيات حخكو وتخى تاالنداني و 

الحاجة الى الساء ( والسال ) يسثل الحاجة الى االمان ( والجافع ىػ الحي يػجو الفخد الى اختيار 
نسط سمػكي دون اخخ . انو قػة داخمية تشصمق مغ ذات االندان وتػجو سمػكو نحػ تحقيق اىجاف 

 ( 53, ص2000اوير ,معيشة . )ش

ان دافعية االنجاز مخكب ثالثي مغ قػة الجافع , ومجى احتسالية نجاح الفخد , والباعث ذاتو بسا 
ان الحاجة لالنجاز ال تؤثخ في العسل تحت  لو . وافتخضت نطخية اثكشدػن يسثمو مغ قيسة بالشدبة 

عا مغ التحجي الذخري اي ضخف , وفي ضل اي ميسة روتيشية ولكغ فقط حيشسا يسثل السػقف نػ 
ذوي الجافعية . فالتحجي يكسغ في السػاقف متػسصة الرعػبة . ومغ السفتخض ان االشخاص 

النيع يجركػن الشجاح في السيام الستػسصة الرعػبة وذلظ  السيام ال داءيسيمػن  لإلنجازالسختفعة 
فخصا ضئيمة تتيح  خخ كسا ان السيام الرعبة ججاعمى انو  ليذ فيو احداس بالفالديمة ججا 

  (13, ص2006يججون اماميع سػى انجاز السيام الستػسصة الرعػبة )خميفة , ثع ال لمشجاح 
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تيجف الجراسة الحالية الى التعخف عمى مدتػى دافع االنجاز لجى شمبة جامعة  -: ىجف الجراسة
غ الستغيخات وفق عجد مالسػصل السذاركيغ وغيخ السذاركيغ في ورش العسل ) دراسة مقارنة ( . 

 . 

 -اسئمة الجراسة :

فخق في مدتػى دافع االنجاز لجى الصمبة عيشة البحث بذكل عام ) ىل يػجج  -1
 السذاركيغ وغيخ السذاركيغ ( وفقا لستغيخ الجشذ ؟

ىل يػجج فخق في مدتػى دافع لجى افخاد عيشة البحث بذكل عام وفقا متغيخ  -2
 السذاركة في ورشات العسل ؟

مدتػى دافع االنجاز لجى الصالب عيشة البحث مغ الحكػر واالناث ىل يػجج فخق في  -3
 وفقا لستغيخ السذاركة في الػرشة ؟

ىل يػجج فخق في مدتػى دافع االنجاز لجى الصمبة عيشة البحث وفقا متغيخالتخرز  -4
 )تخبػية وغيخ تخبػية (؟

لتخبػية ىل يػجج فخق في مدتػى دافع االنجاز لجى الصمبة عيشة البحث مغ الكميات ا -5
 وغيخ التخبػية وفقا لستغيخ السذاركة؟ 

 

لكميات ) التخبية االساسية  اقترخت الجراسة الحالية عمى شمبة جامعة السػصل -حجود الجراسة :
 , التخبية االندانية , التخبية لمعمػم الرخفة , التخبية بشات , اليشجسة , العمػم , االدارة واالقتراد (

 السذاركيغ في ورش العسل .

  -:الجافعية تعخيف السرطمحات :

مرصمح الجافعية مذتق مغ الفعل دفع وتعشي حخك ويقابميا في المغة االجشبية كمسة 
(Motivation( والتي تخجع الى االصل االتيشي لمكمسة )Moverr  والكغ ) معخفة ماىيتيا وااللسام
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 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

بجسيع ابعادىا امخا ليذ سيال , وىحا ما يفدخ تعجد وتبايغ تعاريف العمساء والباحثيغ ليا والتي 
 -بعزا مشيا : يأتيندتعخض فيسا 

 -(بانو :1994عخفيا مهسى )

بانيا " اذا كان سمػك االندان ىػ بسثابة البشاء لمذخرية االندانية فأن الكثيخيغ يعتبخون الجافعية 
 (115, ص 1994مفتاح الدمػك والجافعية حي حاجات االندان ورغباتو غيخ السذبعة " )مػسى ,

 ىيو د لبحل مجيػد لتحقيق ىجف " االستعجا -:( بانيا 2003)" في حدن Beachعخفيا "
 (33, ص2003الشاس " )حدغ , ال فعالالباعث الخئيدي 

  -: لإلنجازالجافع 

رغبة او ميل الفخد لمتغمب عمى العكبات و مسارسة " بانو   -:Murray(1938) عخفو مهراي 
 Murray)  القػى والكفاح او السجاىجة الداء السيام الرعبة بذكل جيج وبدخعة كمسا امكغ ذلظ

,1938,p80) 

" استعجاد معيغ مغ مدتػيات االمتيا وكحلظ الخغبة في  -( عمى انيا:1998ويعخفيا عالوي )
في مػاقف االنجاز التي يشتج عشيا نػع معيغ مغ الشذاط والفاعمية والسثابخة الكفاح والزال لمتفػق 

 (24ص1998. ) باىي وشمبي ,

)القػة التي تدتثيخ سمػك االندان  -عخفت الباحثتان دافع االنجاز عمى انو : -التعخيف الشعخي :
 وتحخكو نحػ تحقيق ىجف معيغ (

 -التعخيف الشعخي : -ورش العسل : 
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 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

وىي مجسػعة متشػعة مغ الػرش في مجاالت  ) -عخفت الباحثتان ورش العسل عمى انيا : 
متشػعة اندانية او عمسية ىجفيا تشسية خبخات الستعمسيغ ومعمػماتيع وميػليع ورغباتيع واثخاء 

 .( حريمتيع العمسية بخبخات ججيجة

 الفرل الثاني

  -مقجمة :

  Adlerعمع الشفذ مغ الشاحية التاريخية الى الفخد ادلخيخجع استخجام مرصمح الجافع لإلنجاز في 
الحي اشار الى ان الحاجة لإلنجاز ىي دافع تعػيزي مدتسج مغ خبخات الصفػلة . وكػرت ليفغ 

Levin   الحي عخف ىحا السرصمح في ضػء تشاولو لسفيػم الصسػحAspiration   وذلظ قبل
( وعمى الخغع مغ البجايات السبكخة 1991الق , )عبج الخاستخجام مػراي لسرصمح الحاجة لالنجاز 

في انو اول مغ قجم مفيػم   H.Murrayفان الفزل يخجع الى عالع الشفذ االمخيكي ىشخي مػراي 
بذكل دقيق بػصفو مكػنا ميع مغ مكػنات    Need for Achievement لإلنجازالحاجة 

تي عخض فييا مػراي لعجة وذلظ في دراسة بعشػان استكذافات في الذخرية وال الذخرية .
يذيخ الى الحخص  لإلنجازلحاجة لإلنجاز وتعخيف مػراي احاجات نفدية كان مغ بيشيا الحاجة 

 Murray) متزسششا معشى السثابخة واالتقان واخح الصسػح في االعتبارات وفيع الفخد لحاتو 
1938,p80-81)      

  -دافع االنجاز :

يعتبخ دافع االنجاز مغ الجوافع السكتدبة , وقج بيشت االبحاث التي اجخيت بذأنو ان االفخاد الحيغ 
يبحثػن عغ تحقيق اكبخ السدتػيات مغ االداء في الغالب يزعػن الحاجة اليو في خانة اليجف 
الذخري , كسا انيع شػروا ىحه الحاجة بفعل الشجاح في تفاعميع االجتساعي فكخة التقجيخ 

العقاب االجتساعي والفذل . وقج اجخيت عجة ابحاث حػل ىحا السػضػع باستعسال  –االجتساعي 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

اختبار االدراك السسشيج . واختبارات اخخى اسقاشية تعصي فييا لمذخز مجسػعة مغ الرػر 
 (10ص 2007كسال ,).الغامزة يصمب مشو وصفيا ثع سخد قرة ما اعتسادا عمى ما يخاه 

  -انيا :ان من اىم وظائف الجافعية  -فعية :وظائف الجا

 تعسل الجافعية عمى تشذيط الدمػك وزيادة نذاشو البجني والشفدي . -1
تعسل عمى تػجيو نذاط الفخد نحػ اليجف الحي يدعى الى تحكيقو والتخمز مغ التػتخ  -2

 الحي يعيذو . 
 معيشا .تحخر الصاقة االنفعالية الكامشة في الكائغ الحي والتي تثيخ نذاشا  -3
 تداعج الجافعية عمى تفديخ الدمػكيات الرادرة مغ الكائغ الحي بسختمف انػاعيا .  -4
 كية والشفدية والكيام بسعالجتيا الدمػ  االضصخاباتتدتخجم الجافعية في تذخيز العجيج مغ  -5
تعسل عمى مداعجة القائسيغ عمى تخبية الشاشئة مغ خالل معخفتيع لمجوافع االولية والثانػية  -6

 (81, ص2008ذىبية ,تفديخ سمػكيات الستعمسيغ وفيسيا . )في 

 -الجراسات الدابقة :

  -( :2009دراسة سيج )

ىجفت الجراسة الي التعخف عمى الزـــغــط الشـفدــــي و تـأثيــخه عمـــى الجافـعيـــــة لإلنــــجـــاز لــجى 
( شالب وشالبة مغ شمبة 180ريا  وبمغت عيشة البحث )التــالمـــيـــح الســقـبـمــــــــيــغ عمى امتحان البكمػ 

لمسكياس الحي اعجه الباحث وبعج معالجة البيانات احرائيا تػصل البحث  وخزعػاالثالث الثانػي 
احدغ مغ الحيغ  لإلنجازالتالميح الحيغ لجييع قمق االمتحان تكػن دافعيتيع  -الى الشتائج االتية :

احدغ مغ  لإلنجازح الحيغ يخافػن مغ الخسػب تكػن دافعيتيع التالميو ليذ لجييع قمق مشخفس .
احدغ  لإلنجازتالميح الحيغ لجييع ضغػشات اسخية تكػن دافعيتيع لالخسػب . ا ال يخافػن الحيغ 

التالميح الحيغ لجييع رغبة في ضسان السدتقبل و مغ التالميح الحيغ ليذ لجييع ضغػشات اسخية . 
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 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

احدغ مغ التالميح الحيغ ليذ لجيو  لإلنجازالسيشي عغ شخيق الجراسة في الجامعة تكػن دافعيتيع 
 (15, ص2009الخغبة في الجراسة في الجامعة لزسان السدتقبل السيشي . )سيج , 

 (2016دراسة رامي ) 

لجى شمبة الجراسات العميا في الجامعة  لإلنجازلجافع ا  البحث الحالي الى التعخف عمىييجف 
األردنية في ضػء عجد مغ الستغيخات ىي : الجشذ و نػع البخنامج األكاديسي و نػع التخرز 
األكاديسي و مدتػى التحريل األكاديسي. وألغخاض ىحه الجراسة تع اختيار عيشة تكػنت مغ 

( شالبة مغ شمبة الجراسات العميا في 412)( شالًبا و 321( شالًبا وشالبة ، مشيع ) 733)
في بخنامجي  2015/2016الجامعة األردنية السدجميغ لمفرل الثاني مغ العام الجراسي 

تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية الصبكية، وقج تع استخجام مكياس الجافعية  و الساجدتيخ والجكتػراه 
أّن شمبة الجراسات العميا في الجامعة األردنية . أضيخت نتائج الجراسة  لإلنجاز مغ إعجاد الباحث 

، كسا وأشارت الشتائج إلى وجػد فخوق ذات داللة لإلنجازيستمكػن مدتػى مختفع مغ الجافعية 
لجى أفخاد عيشة الجراسة تعدى لستغيخ الجشذ وكانت لرالح  لإلنجازإحرائية في مدتػى الجافعية 

, السمخز(2016. )اليػسف , اإلناث   

  -مشيج البحث واالجخاءات:

ستعتسج الباحثتان مشيج الجراسة السقارنة في بحثيا الحالي وذلظ  -ترسيم الجراسة : -اواًل :    
 لسالئسة ىحا السشيج ومتصمبات البحث و إجخاءاتو.

ة السػصل السذاركيغ تع نحجيج مجتسع الجراسة الحالي بصمبة جامع  مجتسع الجراسة: -ثانيا :
 والغيخ مذاركيغ في ورش العسلبػرش العسل 

( 200وبػاقع )لمكميات تكػنت عيشة الجراسة مغ شمبة جامعة السػصل  عيشة البحث : -:ثالثا  
 ( شالب وشالبة مسغ شاركػا بػرش العسل100شالب وشالبة حيث اختارت الباحثتان )
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التخبية االندانية , ) التخبية االساسية , ولمكميات االتية (2020 -2017لالعػام  الجراسية)
( شالب 100و) التخبية لمعمػم الرخفة , التخبية بشات , اليشجسة , العمػم , االدارة واالقتراد(

 يػضح ذال    (1رقع )وشالبة مسغ لع يذاركػا بػرش العسل والججول 

 ( يهضح عيشة الجراسة1ججول رقم )

 العيشة 
الصمبة السذاركيغ 

 بػرش العسل 
يغ بػرشة الكمبة الغيخ مذارك

السجسػع  العسل 
 الكمي

 اناث ذكػر  اناث  ذكػر 

 50 50 50 50 العجد
 

200 
 

  -أداة البحث : -رابعًا:      

بعج اشالع الباحثتان عل عجد مغ االدبيات الدابقة قامت الباحثتان بأعجاد اداة لكياس دافع 
االنجاز لجى شمبة جامعة السػصل السذاركيغ وغيخ السذاركيغ بػرش العسل حيث تكػنت االداة 

, ( وكل فقخة االجابة عمييا باختيار احجى البجائل االتية ) تشصبق عمي 24بريغتيا الشيائية مغ )
تشصبق عمي الي حج ما, ال تشصبق عمي ( وكانت درجات العيشة بعج االجابة عمى السكياس تتخاوح 

 (.1وكسا مػضح في السمحق رقع )( كحج اعمى لمجرجات 72( كحج ادنى لمجرجات و ) 24مابيغ )

مغ ذوي عخض االداة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ  الى عسجت الباحثتان الرجق: -خامدًا:
، إذ يعج رأي السحكسيغ مؤشخا إلى الرجق  المحكع عمى صالحية فقخاتياالختراص والخبخة 

الطاىخي ، الن السرادر تذيخ إلى أن الرجق الطاىخي يتع التػصل إليو مغ خالل حكع 
وقج حرل السكياس السختريغ عمى درجة صالحية االختبار في قياس الخاصية السخاد قياسيا

 %. 85عمى درجة صجق 
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 استخجمت الباحثتان شخيقة التجدئة الشرفية في استخخاج الثبات و -ثبات األداة : -سادسًا:
 .  ( وىػ معامل ثبات عال  0.81بمغت قيسة معامل االرتباط )

لقاءات مع افخاد عيشة البحث لتػضيح ىجف  بأجخاءقامت الباحثتان -تطبيق االداة : -سابعًا:
عغ  لإلجابةتػزيع مكياس دافع االنجاز عمى الصمبة عيشة البحث البحث . ثع قامت الباحثتان  ب

 . (2كسا مػضح في ممحق رقع ) فقخاتو

 -نتائج الجراسة :

 -بعج معالجة الباحثتان البيانات احرائيا تػصمتا الى الشتاج االتية :

ماىهالفخق في مدتهى دافع االنجاز لجى الطمبة عيشة لدؤال االول: الجابة عن اا -1
 بذكل عام ) السذاركين وغيخ السذاركين ( وفقا لستغيخ الجشذ ؟البحث 

 
 بذكل عام(  مدتهى دافع االنجاز لجى عيشة البحث 2ججول )                      

 العجد الجشذ
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

مدتهى  القيسة التائية
 الجاللة

 الججولية السحدهبة (0.05عشج )

 6.69271 54.3400 100 ذكػر
1.409 

960,1 

(05,0( )198) 
ال يػجج فخق 

 5.38493 55.5500 100 إناث دال

 

( بيغ الصمبة عيشة 0.05الججول انو اليػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة )يبيغ 
   البحث بذكل عام السذاركيغ وغيخ السذاركيغ مغ الجشديغ 
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لجى افخاد عيشة البحث االجابة عن الدؤال الثاني :ىل يهجج فخق في مدتهى دافع  -2
 متغيخ السذاركة في ورشات العسل ؟ اوفقبذكل عام 

 

 

 مدتهى دافع االنجاز لجى عيشة البحث وفقا لستغيخ السذاركةالفخق في (  3ججول )

السذاركة 
الستهسط  العجد هرشةبال

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

 مدتهى الجاللة القيسة التائية

 الججولية السحدهبة (0.05عشج )

 5.28175 57.6100 100 مذارك
6.871 

960,1 

(05,0( )198) 

 دال إحرائيًا 

 5.68194 52.2800 100 غيخ مذارك لرالح السذاركيغ

( بيغ الصمبة عيشة البحث 0.05يبيغ الججول وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة )
 السذاركيغ وغيخ السذاركيغ مغ الجشديغ ولرالح الصمبة السذاركيغ في الػرشة 

 

االجابة عن الدؤال الثالث :ىل يهجج فخق في مدتهى دافع االنجاز لجى الطالب عيشة  -3
 فقا لستغيخ السذاركة في الهرشة ؟البحث من الحكهر واالناث و 

( الفخق في مدتهى دافع االنجاز لجى الحكهر واالناث عيشة البحث وفق متغيخ  4ججول )      
 السذاركة بالجورة 
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 الجشذ
السذاركة 

 العجد بالجورة
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 مدتهى الجاللة القيسة التائية

 الججولية السحدهبة (0.05عشج )

 ذكػر
 6.06324 57.8200 50 مذارك

6.068 
980,1 

(05,0()98) 

 دال إحرائيًا 

 5.38710 50.8600 50 غيخ مذارك لرالح السذاركيغ

 إناث
 4.41704 57.4000 50 مذارك

3.642 
980,1 

(05,0()98) 

 دال إحرائيًا 

 5.66297 53.7000 50 غيخ مذارك لرالح السذاركيغ

في بيغ الحكػر السذاركيغ  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  يبيغ الججول 
 الػرشة وغيخ السذاركيغ لرالح السذاركيغ .

بيغ االناث السذاركات في الػشة وغيخ  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -
 السذاركات ولرالح السذاركات 

الخابع : ىل يهجج فخق في مدتهى دافع االنجاز لجى الطمبة عيشة االجابة عن الدؤال  -4
 التخرز )تخبهية وغيخ تخبهية (؟متغيخ  االبحث وفق

 

 لجى الطمبة عيشة البحث وفقا لستغيخ التخرز  ( الفخق في مدتهى دافع االنجاز 5ججول ) 

 العجد التخرز العمسي
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 مدتهى الجاللة القيسة التائية

 الججولية السحدهبة (0.05عشج )

 دال إحرائيًا  960,1 1.999 5.95376 54.3857 140 كميات تخبػية



 

 

 

  

 
 

112 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

 لرالح الغيخ التخبػية (198( )05,0) 6.25076 56.2500 60 كميات غيخ تخبػية

االنجاز وفقا  في مدتػى دافع 0.05يبيغ الججول وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة 
     .لستغيخ التخرز ولرالح التخررات الغيخ تخبػية

 

ىل يهجج فخق في مدتهى دافع االنجاز لجى الطمبة عيشة االجابة عن الدؤال الخامذ:  -5
 البحث من الكميات التخبهية وغيخ التخبهية وفقا لستغيخ السذاركة؟ 

 
التخبهية وغيخ التخبهية دافع االنجاز لطمبة الكميات ( الفخق في مدتهى 6ججول ) 

 السذاركين وغيخ السذاركين في الهرشة

 التخرز العمسي
السذاركة 

 العجد بالجورة
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 مدتهى الجاللة القيسة التائية

 الججولية السحدهبة (0.05عشج )

 كميات تخبػية
 5.26139 56.3571 70 مذارك

4.139 
960,1 

(05,0()138) 

 دال إحرائيًا 

 5.98668 52.4143 70 غيخ مذارك لرالح السذاركيغ

 كميات غيخ تخبػية
 4.09148 60.5333 30 مذارك

7.281 
2.002 

(05,0()58) 

 دال إحرائيًا 

 4.97915 51.9667 30 غيخ مذارك لرالح السذاركيغ

 

في مدتػى دافع االنجاز  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -يبيغ الججول :
 السذاركيغ في الػرشة الصمبة لجى شمبة الكميات التخبػية ولرالح 
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في مدتػى دافع االنجاز لجى شمبة  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -
 السذاركيغ في الػرشة الصمبة الكميات الغيخ تخبػية ولرالح 

 االستشتاجات :

 من نتائج البحث استشجت الباحثتان االتي:

اعمى مغ ـ إن مدتػى دافع االنجاز لجى شمبة جامعة السػصل السذاركيغ في ورش العسل  كان 1
 مدتػاه لجى الصمبة الغيخ مذاركيغ في الػرش 

 واالناث( متداوي تقخيبا .الصمبة )الحكػر إن مدتػى دافع االنجاز لجى ـ 2

  -التهصيات :

ضخورة تػفيخ بخامج تجريبية تيجف إلى رفع مدتػى الجافعية لالنجاز لجى الصمبة  -1
 مشخفزي التحريل.

االىتسام بتشسية اتجاىات الصالبات نحػ تخرراتيغ الجراسية لغخض ارتفاع ندبة مدتػى  -2
 .دافع االنجاز لجييع

الحخص عمى تشطيع ورش عسل متشػعة وفي تخررات مختمفة  تدسح بسذاركة اكبخ  -3
 عجد مغ الصمبة لتبادل الخبخات بيشيع .

  -السقتخحات :

ومدتػى اجخاء دراسة لسعخفة عالقة دافع االنجاز بستغيخات اخخى مثل مفيػم الحات  -1
 الصسػح لجى شمبة جامعة السػصل . 

ورش العسل عمى متغيخات اخخى مثل التػافق الذخري اجخاء دراسة مساثمة لسعخفة اثخ  -2
 واالجتساعي لجى الصمبة .
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 السرادر

الجافعية نعخيات  (,1998باىي . مرطفى حدين و شمبي . اميشة ابخاهيم  ) -1
 . 1وتطبيقات , دار الشذخ مخكد الكتاب , القاىخة ,ط

( , اثخ التهجو السجرسي عمى الجافعية لالنجاز لمذعب 2009ذىبية . العخفاوي )  -2
العمسية واالدبية لجى تالميح الدشة الثانية , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة , جامعة 

 الجدائخ بن يهسف كمية العمهم االندانية واالجتساعية . 
دار غخيب لمطباعة  1, ط ( , مقياس الجافع لالنجاز2006خميفة .عبج المطيف دمحم ,) -3

 والشذخ القاىخة 
, دار االسكشجرية لمطباعة  1( ,الدمهك التشعيسي السعاصخ , ط2003راوية . حدن ,) -4

 والشذخ . االسكشجرية 
الجافعية لإلنجاز لجى طمبة الجراسات العميا في الجامعة (, 2016رامي . اليهسف,) -5

مجمة الجامعة االردنية , عسان  األردنية في ضهء عجد من الستغيخات, بحث مشذهر في
 االردن.

( , الزغهط الشفدية وتاثيخه عمى الجافعية لالنجاز لجى التالميح 2009سيج. نهال ) -6
السقبمين عمى امتحان البكمهريا ,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة , جامعة الجدائخ كمية 

 العمهم االندانية . 
, ادارة السهارد البذخية , دار الذخق لمشذخ والتهزيع 2000شاوير . مرطفى نجيب ,  -7

 , عسان االردن 
, اثخ نعام العسل بالعقهد عمى دافعية العسال في السؤسدات 2007كسال . صهشي , -8

الرشاعية , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة , جامعة مشتهري قدشطيشة, كمية العمهم 
 لشفذ .االندانية , قدم عمم ا

 , عمم الشفذ الجافعي , دار الشيزة العخبية القاىخة 1994مهسى . رشاد عبج العديد ,  -9
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1. 10- Murry ,H.A(1938),Explorations 
inpersonality . New york:Oxforduniv. Pres. 

 

 أسساء الخبخاء و السحكسين الحين تست االستعانةيبين ( 1ممحق رقع )

 الجامعة / الكمية المقب العمسي االسم الثالثي ت

السهصل / تخبية  أستاذ د. فاضل خميل إبخاهيم  .1
 أساسية

السهصل / تخبية  أستاذ  خذسان حدن عميد.   .2
 أساسية

 أستاذ مداعج فائدة احسج جاسمد.   .3
 دكتهر

السهصل / تخبية 
 أساسية

 أستاذ مداعج م . إيسان دمحم شخيف  .4
 دكتهر

السهصل / تخبية 
 أساسية

السهصل / تخبية  استاذ مداعج حدهن م . زيشة طو   .5
 أساسية

السهصل / تخبية  استاذ مداعج سميسان سعيج مباركم.   .6
 أساسية

م .عائذة ادريذ   .7
 عبجالحسيج

السهصل / تخبية  استاذ مداعج
 أساسية

السهصل / تخبية  استاذ مداعج م . بذخى خسيذ دمحم  .8
 أساسية

م . وصف ميجي   .9
تخبية السهصل /   أستاذ مداعج يهنذ

 أساسية

 أستاذ مداعج م . خهلة احسج دمحم  .10
 دكتهر

السهصل / تخبية 
 أساسية
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 السالحق

 (  مقياس دافع االنجاز برهتو الشيائية 2ممحق رقم ) 

  --------------------------الكمية    -------------------االسع :
 --------------------السخحمة

  -عديدي الصالب :

( في السخبع السقابل لكل فقخة √مجى انصباق ىحه العبارات عمى سمػكظ بػضع اشارة )يخجى بيان 
 عمسًا بأن ىحا ليذ امتحانًا وال تػجج بو اجابات صحيحة او خاشئة .

تشصبق  الــــــفقخات ت 
 عمي

تشصبق عمي 
 الي حج ما

ال تشصبق 
 عمي

    ال اتخك عسل اليػم لمغج  1
    عسل اشعخ بالكدل كمسا ذىبت لم 2
    عشجي قجرة كبيخة عمى الربخ  3
    افزل االعسال التي تتصمب بحل جيج كبيخ  4
    اسعى إلنياء العسل بإتقان  5
انرخف الى اي عسل اخخ عشجما اجج العسل الحي اقػم  6

 بو صعبًا 
   

    اشعخ بالسمل والتعب بعج فتخة قريخة مغ بجاية العسل  7
    احاول التفػق عمى زمالئي في العسل  8
اتػقف عغ اتسام ما اقػم بو مغ عسل عشجما تػاجيشي  9

 مذاكل وصعػبات 
   

    احاول تجشب السذاكل في العسل 10
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    اتجشب تحسل اي مدؤولية  11
    اقػم بعسل االشياء قبل التفكيخ بيا جيجا  12
    اتجشب تحجي االخخيغ في عسل اي ميسة   13
    احاول اضاعة الػقت حتى يشتيي وقت العسل  14
    ابحل جيج محجودا في تحقيق ىجف ذو قيسة  15
    اعسل لداعات اضافية إلتسام العسل الحي اكمف بو  16
    ابجأ باألعسال الرعبة اوال ثع االعسال االقل صعػبة  17
    انجد االعسال السػكمة الي بذكل متقغ  18
    اسعى إلنجاز العسل في الػقت السحجد لو  19
احخص عمى الكيام بعسل كل ما يصمب مشي مغ ميام  20

 ميسا بمغت درجة صعػبتيا 
   

    اسعى نحػ الشجاح ألنو يحقق لي االحتخام  21
    انجاز العسل ىػ معياري لمشجاح  22
    اخصائي في العسل تؤدي بي الى االحباط  23
    الفػز وحجه ىػ ىجفي مغ السشافدات  24

 


