
،א١٧،אאF٢E،٣٣٧-٢٦٧א،F١٤٢٥L٢٠٠٥E 

٢٦٧  

 
 
 

   دراسة تطبيقية مبستشفيات : لدى األخصائيني االجتماعينيجنازاإل دافعية
  مدينة الرياض واملنطقة الشرقية

  

  الرميح رميح بن صاحل
  السعودية العربية اململكة ، الرياض ، سعود امللك جامعة ب،اآلدا كلية ، االجتماعية الدراسات قسم ، مشارك أستاذ

  )هـ١٤٢٥ /٢٥/٨للنشر يفقبل و, هـ ٢٠/٢/١٤٢٥قدم للنشر يف(
 

אאאאאאאא.ملخص البحث 
אאאKאF٢٢٢Eאא

אאאאF١١٢Eא،אF١١٠EאK
אאאאאאאאאאא

א{אאאא،אא١٩٨٣
אK 

אW 
،אא،אWאאא:أوالً

א،א،א،א،אא،אאא
אא،אא،א،،אאאא،אאאK 

אאאא:ثانياً
אאא،אאאאא،אא،א،

אאאK 
אאאאאאאא:الثاًث

אאאאאK 
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٢٦٨

  موضوع البحث وأمهيته: أوالً
א،אאאאאאא

א א  א   א א א  ،
אא  א  ،  א ،

א   א ،א אא ،
א،אא،אאK 

  א א א א  א א،
אאאא،

אאאאא
אאאא،אאא

אאK 
א،אאאאאאא

אאאא א،،א א
אאK 

אאאא،א
אאאא،

אאאאאF١E{אאאא
אאאאאKאא

                                                 
, )م١٩٨١(، ٢٩عدد ، ال، الرياضجملة اإلدارة العامـة" الـدوافـع ونظرياتـها", جمـدي الدفراوي) ١(

,  مركز الكتاب للنشر:القاهرة (نظريات وتطبيقات: الدافعية. مصطفي باهي وأمينة شليب. ١٦٣ -١٤٥ص
 .)م ١٩٩٩



אאאאKKK 

  

٢٦٩

אאאאאKאאאא?א
א?א،אאאאאא،אא

אF٢E{Fאאאאאאאאא
אאאאEא

אאאאא،
אאאאאKאא

אאאאאאא
אאאאאא،

אאאא{אאא
אא،?אאאאF٣E،אא

אאאאאF٤E،אא
אאאF٥Eאאאאא

אאאא- 
א-אאאKא

אאאאאאא،
                                                 

)٢( D. C -McClelland,.. The Achieving Society, ( Princeton, N. J.: Van Nostran ,1961) .  

مركـز  (لسعودية   لدى زراع القصيم باملنطقة الوسطى باململكة العربية ا        اإلجنازدافعية  . صاحل بن حممد الصغري   ) ٣(
 .)م١٩٩٨ جامعة امللك سعود ، الرياض: حبوث كلية اآلداب

نفس لدي املوظفني الكويتيني وغـري      دافع اإلجناز وعالقته بالقلق واالكتئاب والثقة بال      ", عويد سلطان املشعان  ) ٤(
جامعة  ,حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية    ,)١٢٩(الرسالة ،)٢٠(احلولية  . "الكويتيني يف القطاع احلكومي   

 .)هـ ١٤٢٠/١٤٢١(الكويت
ات منشور :الشارقة (دوافع العمل عند العاملني يف املدارس اخلاصة العربية يف إمارة الشارقة          ,  مطالقة علي سامل ) ٥(

 .)م ١٩٩٨, عالمئرة الثقافةواإلدا
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٢٧٠

אאא؛אא
אאאאאK 

אאא،אאאא
 א אא    א א א 

אאאאא
אא، אאא

 K       אא     אא
אאאאאאאא

Kאאא
אאאאאאKKKאK 

 
  مشكلة البحث وأهدافه: ثانياُ

אאאאאאא،
       א א  אא   K

אאאאאאאא
אאאאאאא

אW 
١- אאאאא

אאא؟ 
٢ - אאאאאאאא
אאא؟ 
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٢٧١

٣ -  א  א אא  אא א 
א؟ 
٤ - א  א א  א אא  

א؟ 
٥ - אאאאא؟ 

 
 أهداف البحث: ثالثاً

١ -  א   אאא א א 
אאאK 

٢ - אאאאא
אאאK 

٣ -  א   אא א א 
אאאאאW 

 F Eא א אא א W א–א-א
א–אאK 

FEאאאאK 
FEאאאW 

 א א-  א א - א  א-
אא-אאK 

٤ - אאא
אאאאK 
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٢٧٢

  مفاهيم ومصطلحات البحث
  Achievement Motivation  جنازاإل دافع -١

אאMotive א Kאאא
א،א،א

א אKאא  א אא       
אF٦Eאאא،אא

 א   א א   ،א א 
אאאW 
   McClelland تعريف ماكليالند وزمالئه)أ ( 

אאF٧EK 
  تعريف عيسوي) ب(

אאאא،א
אאאאF٨EK 

  تعريف موسى) جـ(
אאאאאאF٩EK 

                                                 
  .٤٩٢ ص,)م١٩٩٤, مكتبة مدبويل: القاهر (٤ ، طعلم النفس والتحليل النفسي ، عبداملنعم حفين) ٦(

 منطقـة   يفدوافع العمل وعالقتها بنظم القيم الشخصية لدى موظفي القطاع العام            "عبدالقادر انوجيي البدري،  
 .٣٨٣الد الثاين واألربعون، ص  ,اره العامةدجملة اإل, " ليبيا-بنغازي ) بلدية(

)٧ (D. C McClelland, Studies in Motivation ( New York: Appeleton A Century Crofts, 1955). 
F٨E  ،٣٠١ص  ,)م١٩٧٢, دار املعارف: القاهرة ( علم النفس يف احلياة املعاصرةعبد الرمحن حممد عيسوى.  
مكتبة : القاهرة (٤ط ,  لألطفال و الراشدين   جناز تعليمات اختبار الدافع لإل    كراسة, فاروق عبدالفتاح موسى  ) ٩(

 .٩، ص )م١٩٩١, النهضة املصرية



אאאאKKK 

  

٢٧٣

  تعريف قطامى  ) د(
        א  א אא 

F١٠EK 

   Brophy     تعريف بروىف )هـ(
אאאאא

F١١EK 

   تعريف اتكنسون )و(
אאאF١٢EK 

   تعريف موسوعة علم النفس )ز(
א  א    א  ، א  

אאאאאF١٣EK 
 א א א  אא א א 

?אאאאאא
אאK? 

 
 

                                                 
  .٢١١ ص,) م ٢٠٠٠،دار الشروق : ن عما (١ ط ،سيكلوجية التعلم, يوسف قطامي ونادية قطامي) ١٠(
)١١( .I. Brophy,Motivating Students To Learn, (Boston,U.S.A:MC.Graw- Hill,1998),350   

اهليئـة املـصرية     :القاهرة ( ،جملة علم النفس  عند اجلنسني ،     اإلجنازالدافعية إىل   ,   حسني أمحد الدين   حميي) ١٢(
 .٧٢ ص,) م أ ١٩٨٨العامة للكتاب 

 .٣٠ ص,)م١٩٧٩, دار الفكر العريب: القاهرة ( علم النفس اإلحصائي, فؤاد البهي) ١٣(



 א 

  

٢٧٤

  Social Specialists  األخصائيون االجتماعيون-٢
א       א א ،

?א?אא،א
אאא،א،אK 

 
   والدراسات السابقةاإلطار النظري للبحث: رابعاً

א א א    א א، 
،אאאאאאW 

    Social Cognitive Theory  النظرية املعرفية االجتماعية -١
אאאאא

אאאאאאאKאא
 א א א אא   אא א א

אאאF١٤EK 

  Social Learning نظرية التعلم االجتماعي  -٢
 א   אאא     א 

אאאאאF١٥Eאא،
אאא،

                                                 
)١٤ (D.J Stipek ,Motivation to Learn From TRAin Theory to Practice,(Boston, U.S.A:Allyn and Bacon.. 

1998), 93,41-42 
دراسة جتريبية على عينة من طالب املرحلـة املتوسـطة مبدينـة             ،تنمية دافع اإلجناز  , هيم احلجى أسامة إبرا ) ١٥(

  .٣٩ ص,)هـ١٤١٩, امعة امللك سعودج ،كلية التربية(، رسالة ماجستري الرياض ،



אאאאKKK 

  

٢٧٥

אאF١٦E،،
א،אאאאאאאF١٧EK 

  Ecological Range   نظرية النسق األيكولوجي-٣
אא ، א 

א،אאאאא
א  ،אא א א    

א     א،  א    א 
אאא،אאאא
א אF١٨E Kא א  א א א 

אאאK 
  א     א א   

 א  א אא  Kא א  ،  
 אא א ،،א א  א  

      אא א    א،
אאאא؛א

                                                 
للثقافة والفنون واآلداب   الس الوطين   , عامل املعرفة   , نظريات التعلم , علي حجاج : ترمجة, جورج ام عازرا  ) ١٦(

  .٢٠٨ ص ،) م ١٩٨٦, ديسمرب  ( ١٠٨عدد, بالكويت
)١٧( R.LevinWheeler,Education and Community,( Cambridge,Univ,Pres,1998 ),113-121. 

)١٨ (L. William, The Human Ecology of Cattle Raising in the Peruvian Amazone the View Form the 

Farm,Human Organization(Spring,1993),24..  
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٢٧٦

א،  אאא א א א
אF١٩EK 

Attribution  نظرية العزو  -٤ 
   א א  א  א אא א 

،אא،אא
אF٢٠EK 

אאאאActor،
א،א  א   א   

אF٢١E {א  א   א  אא  א 
،אאאאאא،

אאאאאאאK 
אאאאאאאא،

אאאא?אאא ?אא
א  א א

אאאאKאא،
אאא،

 א אF E א F EK א  

                                                 
: الـشارقة ( دوافع العمل عند العاملني يف املدارس اخلاصة العربية يف إمـارة الـشارقة             علي سامل مطالقة،  ) ١٩(

 .٨٣ ص,)م ١٩٩٨, واالعالم منشورات دائرة الثقافة
 .١٥٢ ص,)م ٢٠٠٠دار غريب للطباعة والنشر : القاهرة(جنازالدافعية لإل ,عبد اللطيف حممد خليفة) ٢٠(
  .٤٧ ص,) م٢٠٠٣, مكتبة النهضة: القاهرة (الدافعية والتعلم , زايدنبيل حممد) ٢١(
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٢٧٧

אאWאא،אא،Kאא،אאאאא،
KKK،אאאאאאK 

א א א 
אאאאאאW 

١- אאא،K 
٢ - אאאא،

אאK 
٣ -   אא    אא א    ،

אאאאאK 
٤ - אאאK 
٥ - אאאאF٢٢EK 

McClellandF٢٣Eאאא
אאאאK

א א   א א ،א  א   
 K     א     א 

אאאK 
אאF٢٤E{אאא

אW 

                                                 
  .م١٩٨١، جملة اإلدارة العامة ،"الدوافع ونظرياا" جمدي الدفراوي، ) ٢٢(
)٢٣ (McClelland, The Achieving Society.  
)٢٤( J.Atkinson,  An Introduction to Motivation (Princeton,: N. J: Van Nostrand,1964) ..  
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٢٧٨

١- אא،אאאK 
٢ - אאאא،א
K 
٣ - אאא،

אK 
??אאאאאא

אאאאK 
אאאא{אאא

אאPersistanceאאא
אאא،אKאאאא

אDependenceאאK 
א   F٢٥Eא  א אא א  א

אא {א אאאאא
אאאא،

אאאאאאאא {
،אא

אKאאאאK 
   Hall&LeameliaF٢٦ Eא א    א

אאאאאאא
                                                 

)٢٥(   B.Weiner, Theories of An attributional theory of Motivation and Emotion, (Los Angles: Springier-

Verlag,1986) .  

)٢٦( E.C. Hall and A. M.Leamelia, Sex and Birth Order in Children’s Goal Setting and Actual Performance 

of a Gross Motor Task, Perceptual   and Motor Skills, Vol. 53, No. 2, ( 1981)  
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אאא،אאא،אא
אK 

  א Brakeman א  א אא א
אאאא،

אאאאאא
K 

 א      א  אא א
אאKאאHoffmanאא

א  א א    א      
אF٢٧EKא F٢٨Eאאא אא 

אאאאא،
אא א،אא

אK 
אאF٢٩Eאאא

 א א א  אאא     
   ،א    א  א   ،

אאאאאK
 אאאא  א  ،א

                                                 
)٢٧( L. Hoffman, Woman and Achievemen( New York: Willey,1975) ..  
  .اإلجنازدوافع , حممد ) ٢٨(
 يةحول ,"تغريات األكادميية والدميوغرافية   وبعض امل  اإلجنازالعالقة بني الدافع و   ", عبدالرمحن سليمان الطريري  ) ٢٩(

 ) .م١٩٨٨, جامعة قطر: قطر(٦ ,كلية قطر



 א 

  

٢٨٠

א،אאא
אאאF٣٠EK 

אאאא
 אא  א، א  אF٣١Eא אF٣٢E،
  אF٣٣E KאF٣٤EBlock،F٣٥EDion،F٣٦EOlsen 

   אאא  א א   ،
א אאא אא 

אאאא
א א    א   א א   

אא،א אF٣٧Eא

                                                 
مام حممد بـن سـعود      جملة جامعة اإل  , " الدراسي اإلجنازالعوامل املؤثرة يف دافعية       " , حممد معجب احلامد  ) ٣٠(

 .٣٧١ ص,)م١٩٩٥عمادة البحث العلمي  :الرياض ( ,١٤ ,اإلسالمية
 اهليئة املصرية العامة للكتـاب      ، جملة علم النفس   ،لدافعية إىل اإلجناز عند اجلنسني    ا ,ي الدين أمحد حسني   حم) ٣١(

   . ٣٩-٢٩ ص ،٥،) أ -م١٩٨٨(
،  رسالة اخلليج العـرىب   (الرياضيات   واالجتاه حنو مادة     اإلجنازالعالقة بني دافعية    , عبد املنعم زيدان الشناوي   ) ٣٢(

 ) .م١٩٨٩
 اهليئة  ،جملة علم النفس   ،وء بعض مستويات الذكورة املختلفة     يف ض  جناز الدافعية لإل  ,رشاد عبد العزيز موسى   ) ٣٣(

  .)م١٩٩٠: القاهرة( ،املصرية العامة للكتاب
)٣٤ (J Block,.,Gender.Differences in Nature of Premses Developed About the World in :E.Shapiro & E.Weber 

(Eds.),Cognitive-51 andAffectiue Growth: Developmental Interaction, (New Jersey: Hillsdale,1981).  
)٣٥ (K.K Dion, Socialization in Adulthood ,in :G.Lindzey& E .Aronson (Eds.),Hand book of Social 

Psychology (Vol.2)(New York: Random House 3 rd ed ., 1985).  
)٣٦ (N.T Olsen,. Sex Differences in Child Training Antecedents of Achievement Motivation Among 

Chinese Childern ,Journal of Social Psychology , (1971).  
  ).م ١٩٨٤ربية،  دار النهضة الع:بريوت ( مستوى الطموح والشخصية,  كامليا عبد الفتاح) ٣٧(
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٢٨١

א،אאאא
אא،אא،אאא

F٣٨EK 
אאF٣٩Eאא،

  א   ،א  F٤٠Eא F٤١E 
אאאאK 

      אא    
א   אא  א ،   א 

F١٩٨٨E،  אF٤٢E אאF٤٣E، א
אאF٤٤E،אאF٤٥EK 

                                                 
 مصطفى  ات شخصية األبناء يف   العالقة بني رعاية الوالدين لألبناء يف األسرة وبني بعض مس         , مصطفى تركى ) ٣٨(

 .)م١٩٨٠, حمؤسسة الصبا :الكويت( ،حبوث يف سيكولوجية الشخصية بالبالد العربية ،تركى
 ).م١٩٩١ ,مصر (سنوي السابع لعلم النفساملؤمتر ال ،الدافع لإلجناز لدى اللبنانيني, أمحد عبداخلالق) ٣٩(
 ).م١٩٦٨ ,جنلو املصريةاأل: القاهرة (التطرف كأسلوب لالستجابة, مصطفى سويف) ٤٠(
 ).م ١٩٨٢, ر القلمدا: الكويت ( التوتر النفسي كمقياس للدافعية, سلوى املال) ٤١(
املـؤمتر الـسنوي     ،لدى طالب اجلامعة  فع لدى اإلجناز    الغش الدراسي وعالقته بالدا   , حممد املرى إمساعيل  ) ٤٢(

  ).م١٩٨٩, مصر ( يفاخلامس لعلم النفس
 لدى عينة مـن طـالب       اإلجنازالعالقة بني النسق القيمي ووجهة الضبط ودافعية        , فتحي مصطفى الزيات  ) ٤٣(

 ).م ١٩٩٠: مصر (، املؤمتر السنوي السادس لعلم النفسجامعيت املنصورة وأم القرى، 
  لدى طالبي والذكاء واجلنس على التحصيل الدراساإلجنازأثر تفاعل مستوى دافعية , الطوابسيد حممود ) ٤٤(

 ).م١٩٩٠جامعة اإلمارات،  (،حولية كلية التربية ،وطالبات جامعة اإلمارات املتحدة
 ).م١٩٩١,  مصريف( املؤمتر السنوي السابع لعلم النفس ،الدافع لإلجناز لدى اللبنانيني, أمحد عبد اخلالق) ٤٥(
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٢٨٢

   FatimiF٤٦E אא  א א ،
אאא{אא

א  א    אא Kא א 
Kאאאא

Lynn&CassidyF٤٧Eאא
F١٩٩EאF٢٥٢E{א

א    אאאא،   אא
אא،אאאאאK 

   ChenF٤٨E   א   א א 
אאאאאאאKאא

אאאא א   
אאאא{אאאאא

א  א   א א א א  א
א א K  ?א?F٤٩Eאאאא ،

   א     א   
 א א   א K א ? ?

                                                 
)٤٦ (S. B Fatimi,. Family Structure Variables and Achievement Motivation Among High School Students, 

Indian Journal of AppliedPsychology,56, Jan. 27 (1990)..  
)٤٧ (T. Cassidy, , and R. Lynn. Achievement Motivation Educational Attainment, Cycles of disadvantage 

and Social Competence: Some longitudinal data. British Journal of Education Psychology, 61: (1991).  
)٤٨ (Cited in Stipek.D.J.1998,Motivation to Learn From Trom Trom Theory to Practice, Boston, U.S.A, 

Allyn and Bacon.  
  .م١٩٨٨دافع واإلجناز، الطريري، العالقة بني ال) ٤٩(
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٢٨٣

F١٩٧٩ E  א אא  א{  א
אאאאא

אאK 
  א א אאOjhaF٥٠Eא   א א

 א א אא א  א   ،
אאאK 

א F١٩٦٥BrakemanEאאא
א א א ،א אא  א א ،
(McClelland)אא،א

  א א א א { אא
אאאאאאא،אא

F٥١EK 
  א Ginsburg&BronstinF٥٢Eא  א

אאאאאא
אא ،     F١٩٧١ TesengE )Schtulz (

א)Castenell(F٥٣EK 

                                                 
)٥٠ (Ojha, S. K. 1991. Effects of Deprivational Factors on Achievement Motivation of Women. Psychology 

Studies. Mar. 36(1): 52-56.  
)٥١ (Cited in Stipek.,Motivation to Learn .  
)٥٢ (Cited in Stipek.,Motivation to Learn. 
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  .   لدى طالب اجلامعةاإلجنازدافعية الشافعي،  ) ٥٩(
سة حتليلية ملـدركات    درا:  يف جمال البحث العلمي باجلامعة     جنازبعض عوامل الدافعية لإل   , حسن على حسن  ) ٦٠(
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، العدد الثـاين،    ركز البحوث التربوية  جملة م  مقارنة،   ةاملدارس االبتدائية وتلميذاا بدولة قطر، دراسة عاملي      
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  .)٢٢٢=ن (  ص جمتمع البحثخصائ. )١(دول رقم اجل

 النسبة املئوية العدد اخلاصية
 ـنـاملوطــ-١

 ٥٠,٩ ١١٣ الرياض
 ٣٢,٩ ٧٣ الدمام، اخلرب ، اجلبيل  وما جاورها

 ١٦,٢ ٣٦ األحساء
 فئات العــمر-٢
 ٣٤,٢ ٧٦ سنة ٢٨ من أقل
 ٢١,٢ ٤٧ سنة٣٢ من أقل إىل٢٨من 
 ٢٧,٠ ٦٠ سنة٣٦إىل٣٢من
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  األســـرةدأفراعدد -٦
 ٢٧,٩ ٦٢ أفراد ٣ من أقل
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 ١٨,٩ ٤٢ أفراد ٧  إىل٦من
 ١٦,٢ ٣٦  فأكثرأفراد ٨

 سنوات اخلربة العمـــلية-٧
 ٤٥,٤ ٨٣ سنوات ٣ من أقل
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٣,١٩ ٦,٨ ١٥ ٢٧,٥ ٦١ ٢٣,٤ ٥٢ ٢٤,٣ ٥٤ ١٨ ٤٠ 



אאאאKKK 

  

٢٩٩

 الــــــــــرأي
 العبــارات أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافق أوافق بشدة

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

وسط املت
احلسايب

 ما أجعل األمور  كثرياً-٣
السهلة أكثر صعوبة لكي 

 .أستمتع ا أكثر

٢,٦٣ ١٨,٥ ٤١ ٤٠,٥ ٩٠ ١٢,٦ ٢٨ ١٦,٢ ١٢,٢٣٦ ٢٧ 

أفضل قراءة الكتاب -٤
اجليد علي مشاهدة فيلم 

 .سينمائي جيد

٣,٧٤ ٤,٥ ١٠ ١٦,٧ ٣٧ ١٤,٩ ٣٣ ٢٧,٦ ٣٦,٢٦١ ٨٠ 

أفضل مواجهة الفشل -٥
يف األعمال الصعبة بدال 
من النجاح يف األعمال 
.اليت ال تتطلب أي جهد

٣,٤١ ٨,٨ ١٩ ١٧,١ ٣٧ ١٩,٤ ٤٢ ٣٤,١ ٢٠,٧٧٤ ٤٥ 

أشعر أنين أستطيع -٦
النجاح يف أي عمل 

 .هأحاول

٣,٧٩ ٣,٦ ٨ ٨,٢ ١٦ ١٩,٥ ٤٣ ٢٣,٥١٠٢٤٦,٢ ٥٢ 

أستمتع مبحاولة حل -٧
 يعتربها املشكالت اليت

 .بعض الناس مستحيلة

٤,٠٤ ٢,٣ ٥ ٥,٩ ١٣ ١٤ ٣١ ٤١,٦ ٣٦,٢٩٢ ٨٠ 

 ما أحاول القيام كثرياً-٨
بعمل ما صعب بعد أن 

 .أفشل يف عمل سهل

٣,٠٧ ١٠,٦ ٢٣ ٢٣,٩ ٥٢ ٢٨ ٦١ ٢٢,٩ ١٤,٧٥٠ ٣٢ 

أسعى دائما جبد ألحقق 
   . معيناًاًإجناز

٤,٣٣ ٠,٥ ١ ٢,٣ ٥ ٦,٣ ١٤ ١٠١٤٥,٧١٠٠٤٥,٢ 
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٣٠٠

אאאאאF٠٤}٤E{F
EאFאאE
F٠٧}٣E،Fאאא

F٦٣}٢E٪אאאא
א،F٣E،

אKKאאKא
אF٦٩Eאא،אF،٣٠١E،

FEאאא،א
אאF٧٠Eאא،א

אאאאאא
אF٧١EK 

 
  الضبط وجهة )ب(
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 .م١٩٧٢, علم النفس يف احلياة املعاصرة، يعبد الرمحن حممد عيسو) ٦٩(
)٧٠ (D. C. McClelland, Studies in Motivation.  
  .م٢٠٠٣، الدافعية والتعلم, نبيل حممد  زايد) ٧١(



אאאאKKK 

  

٣٠١

  .توزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات وجهة الضبط. )٣(دول رقم اجل
 الــــــــــرأي

أرفض بشدة ال أوافق أي يلال ر أوافق أوافق بشدة  العبــــارات
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

املتوسط 
 احلسايب

أنا مسئول مسئولية كاملة عن النتائج-١
 ٠اليت أحققها يف الكلية أو املدرسة

٤,٠٨ ٢,٣ ٥ ٣٥,٦٢٢١٠,٢١٩٨,٨ ٧٧ ٤٣,١ ٩٣ 

أستطيع أن أجعل معظم الناس حيبونين-٢
 ٠إذا دبرت أموري بصورة سليمة

٤,٠٥ ٢,٨ ٦ ٤١,٩٢٨١٢,٩١٢٥,٥ ٩١ ٣٦,٩ ٨٠ 

 أستطيع من خالل املناقشة أن أقنـع-٣
اآلخرين بوجهة نظري يف أمر مـا أو

 ٠موضوع ما

٣,٩٥ ١,٨ ٤ ٤,١ ٩ ٥٧,٥٣١١٤ ١٢٧ ٢٢,٦ ٥٠ 

تكوين الصداقات يتطلب أن يكـون-٤
فرادالعدد حمدودا يف أن يلتقـي بـاأل       

 ٠اآلخرين

٣,٧٦ ١٥٦,٩ ٣٩,٤٣٠١٣,٩٢١٩,٧ ٨٥ ٣٠,١ ٦٥ 

ترب النجاح يف مجيع األحوال نتيجة يع -٥
 ٠ائية إلثارة الفرد وقدرته علي العمل

٤,١٩ ٢,٣ ٥ ١٩٨,٦ ٣١,٢١٦٧,٢ ٦٩ ١١٢٥٠,٧ 

 أشعر أن تأثريي ضعيف علي الطريقة-٦
 ٠اليت يتصرف ا اآلخرون

٢,٦٨ ١٥,٣٥٢٢٤,١٩١٤٢,١٢٣١٠,٦ ٣٣ ٧,٩ ١٧ 

 إن الناس مسؤولون عـن أعمـاهلم-٧
م سواء كانت هذه األعمـالوتصرفا

 ٠طيبة أو رديئة

٤,٢٨ ١٠٤,٥ ١١٥ ٣٠,٢١٠٤,٥ ٦٨ ١٢٤٥٥,٩ 

 يبدو أن بعض الناس قـد خلقـوا-٨
للنجاح وبعضهم خلق للفشل بصرف

 ٠ كل منهمهالنظر عما يفعل

٢,٤٣ ٦٦٢٩,٧٧٤٣٣,٢ ١٥,٨٢١٩,٥ ٣٥ ١١,٧ ٢٦ 
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)٧٢ (J.  Atkinson. An Introduction to Motivation( Princeton, N. J.: Van Nostrand ,1964).  
)٧٣ (B.  Weiner, Theories of Motivation: From Mechanism to( Congnition, Chicago: Mcnally,1972.) 
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٣٠٣

  .توزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات اخلوف من الفشل. )٤(دول رقم اجل
 ـــــرأيالـــــــ

 ال أوافق ال رأي يل أوافق أوافق بشدة
أرفض 
 بشدة

  
  ــــاراتالعبــــ

 
 % ك % ك % ك % ك % ك

املتوسط 
 احلسايب

 يل أن أختـذ أجد من السهل بالنسبة    -١
قرارايت بعد أن أستمع إيل نصيحة فـرد

 ٠ما

٣,١٧ ٢,٧ ٣٩١٧,٦٢٩١٣,١٦ ٤٣ ٢٣,٥٩٥ ٥٢ 

 كثريا ما حيدث أن أعمل بغاية اجلـد-٢
واالجتهاد يف عمل ما ألنين أخـاف أن

 ٠هأفشل في

٣,٦٤ ٣٥,٦٢٧١٢,٣٣٨١٧,٤١٣٥,٩ ٢٨,٨٧٨ ٦٣ 

كثريا ما أشعر باألمن والطمأنينة مـع-٣
 ٠فسين

٤,٣٣ - - ١٠٤,٥ ٣٩,٤١٥٦,٨ ٤٩,٣٨٧ ١٠٩ 

أعتقد أن مرات جناحي أكثر من مرات-٤
 ٠فشلي

٤,١٩ ١,٤ ٣ ٢,٣ ٥ ٤٩,٥٢١٩,٥ ٣٧,٣١٠٩ ٨٢ 

 ٥٣٢٤,٢٢,٤٢ ١٢,٣٤١١٨,٧٨١٣٧ ٢٧ ٧,٨ ١٧ ٠حباط من السهل أن أشعر باإل-٥
 أحرص علي أن أضع لنفسي أهـدافا-٦

 ٠ومطامح واقعية
٤,٤٠ ١,٤ ٢ ١,٤ ٣ ٣,٦ ٤٣,٦٨ ٩٦ ٥٠ ١١٠ 

 ٤,٢٩ ٠,٩ ٢ ١,٨ ٤ ٤٧,٢١٦٧,٣ ٤٢,٧١٠٣ ٩٣ ٠ أشعر أن لدي الشجاعة والثبات-٧
 للغايـة علـي أشعر أين كنت واقعياً    -٨

 ٠اختيار مهنيت مبا يتفق مع قدرايت
٤,١٣ ٢,٧ ٦ ١٢٥,٤ ٤١,٤٢١٩,٥ ٩٢ ٤١ ٩١ 

امل ما ختونين قدريت علي أن أتع       كثرياً -٩
 ٠خرين اآلمع

٣٦١٦,٤٢,٤٥ ١٨,٦٣٠١٣,٦٩٩٤٥ ٤١ ٦,٤ ١٤ 

يدفعين اخلوف من الفشل إيل العمـل-١٠
 ٠ الرغبة يف النجاحهأكثر ما تدفعين إلي

٢,٨٧ ٣٥١٦ ٢١,٩٣٤١٥,٥٧٠٣٢ ١٤,٦٤٨ ٣٢ 

يؤثر اآلخرين علي آرائـي بدرجـة-١١
 .أكرب مما أحب

١٣,٢٣٨١٧,٤٨٧٣٩,٧٥٣٢٤,٢٢,٣٦ ٢٩ ٥,٥ ١٢ 

 أعمال كثرية وبسيطةإجناز أستمتع ب  -١٢
 ٠ أعمال قليلة وصعبةإجنازأكثر من 

٣,١٩ ٢٤,٣٥٢٢٣,٤٦١٢٧,٥١٥٦,٨ ٥٤ ١٨ ٤٠ 
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٣٠٥

  .توزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات وجهة مثري السلوك. )٥(دول رقم اجل
 الـــــــرأي

أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافقأوافق بشدة
  

  العبـــــارات
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك 

املتوسط 
 احلسايب

حيدث يف كثري من األحيان أن أقدم آراء-١
أو اقتراحات عنـدما يكـون أصـدقائي

 ٠يفكرون يف اختاذ قرار

٤,٠٩ ١,٤ ٣ ٥٠,٥٢٤١٠,٨١٠٤,٥ ٣٢,٩١١٢ ٧٣ 

ال أقوم بأي عمل وظيفي يزيد علي مـا-٢
 ٠ملع املدير يف الهحيدده أو يطلب

٢,٩١ ٢٦,٦٣٢١٤,٤٧٢٣٢,٤٣١١٤ ١٢,٦٥٩ ٢٨ 

 دائما لإلجابة عن األسئلة الـيت أتطوع -٣
 ٠تثار يف العمل دون أن يطلب مين ذلك

٢,٩٧ ٢٥,٣٥١٢٣,٥٦١٢٨,١٢٥١١,٥ ١١,٥٥٥ ٢٥ 

عندما يفعل أصدقائي شيئا ال أرغب فيه-٤
 أوافق علية فأنين أحاول أن أقـنعهمأوالً

 ٠بعدم االستمرار يف هذا العمل

٣,٧٣ ٤٤,١٣٣١٤,٩٢٥١١,٣١١٥ ٢٤,٨٩٨ ٥٥ 
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 .م١٩٩٨، مركز حبوث كلية اآلداب،  لدى زراع القصيماإلجنازدافعية صاحل بن حممد الصغري،  ) ٧٥(
)٧٦ (William, The Human Ecology,24.  
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٣٠٧

  .ؤشرات التقبل االجتماعيتوزيع أحكام املبحوثني تبعا مل. )٦(دول رقم اجل
 الـــــــــرأي

 أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافقأوافق بشدة
  
  ــاراتالعبــ

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك 

املتوسط 
 احلسايب

 أعمل بدوافع من الضغوط االجتماعية-١
أكثر مما أعمل بـدافع مـن حاجـايت

 .الشخصية

٢,٦٩ ١٩,٧ ١٤,٧٤٣١٥,٦٣٠١٣,٨٧٩٣٦,٢٤٣ ٣٢ 

 بني زمالئي أكثر أفضل أن أكون حمبوباً    -٢
 . بينهممن أكون ناجحاً

٣,٧٥ ٤,٦ ١٠ ٣٨,٥٥٣٢٤,٣٣٤١٥,٦٣٧١٧ ٨٤ 

 املكافأة املالية هي أحسن الطرق الـيت-٣
 .تدفعين إيل العمل

٢,٩٥ ٢٠,٨ ٤٦ ٥٣٢٤ ١٩,٥٤٨٢١,٧٣١١٤ ٤٣ 

أرحب ببذل املزيد من الوقت واجلهـد-٤
 مـاإجناز ذلك يساعدين علي     طاملا أن 

 .أقوم به من أعمال

٤,٤١ ٠,٥ ١ ١,٤ ٣ ١١٥١٥,٨٨٧٣٩,٢١٦٧,٢ 

ــدير-٥ ــي التق ــصول عل أري أن احل
االجتماعي ميثل هدفا أساسـيا وراء أي

 .هعمل أقوم ب

٣,٧٩ ٤,١ ٣٠,١٨٨٤٠,٢٢٦١١,٩٣٠١٣,٧٩ ٦٦ 

 يضايقين يف كـثري مـن األحيـان أن-٦
.تفقت عليه اجلماعةأعارض يف رأي ما ا

٣,٣٦ ٥ ١٨,٣٦٧٣٠,٦٥٤٢٤,٧٤٧٢١,٥١١ ٤٠ 

 أري أن التقبل االجتماعي يعد أكثـر-٧
 .أمهية من النجاح الشخصي

٣,٦٨ ٣,٦ ٢٩,٥٧٣٣٣,٢٣٦١٦,٤٣٨١٧,٣٨ ٦٥ 
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٣٠٩

  .توزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات املثابرة. )٧(دول رقم اجل
 الــــــــرأي

أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافق أوافق بشدة  العبــــارات
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

املتوسط 
 احلسايب

ستمر يف مواصلة عمل مـا كثرياً ما ا   -١
 .سا منه هذا العمل ميئوحىت لو بدا

٣,٦٩ ٤,١ ٣٩,٧٤٣١٩,٦٢٦١١,٩٩ ٢٤,٧٨٧ ٥٤ 

 عندما أقوم بعمل فـإنين أحـب أن-٢
 .أواصله إىل ايته

٤,٤٤ ٠,٩ ٢ ٢,٧ ٦ ٤,١ ٣٥,٧٩ ٥٦,٦٧٩ ١٢٥ 

 يهمين أن أصل إىل حل للمشكلة اليت-٣
 .تصادفين مهما استغرق ذلك من وقت

٤,٣٧ ١,٨ ٤ ٢,٣ ٥ ٣٨,٤١٢٥,٥ ٥٢,١٨٤ ١١٤ 

 يشجعين النجاح يف عمل مـا علـى-٤
 .حماولة القيام بعمل أكثر صعوبة

٤,٠٧ ٢,٧ ٦ ١٦٧,٢ ١٧٧,٧ ٤٥ ٣٧,٤١٠٠ ٨٣ 

 أجد من الضروري أن استكمل العمل-٥
 .الذي بدأته

٤,٣٧ ١,٤ ٣ ٣,٦ ٨ ٣٧,١١١٥ ٥٢,٩٨٢ ١١٧ 
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  .توزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات االستقالل. )٨(دول رقم اجل

 ــــــــرأيال
أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافق أوافق بشدة  العبــــارات

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

املتوسط 
 احلسايب

 ٢,٩٩ ٨٠٣٦,٧٢٨١٢,٨ ١٨,٣٥٣٢٤,٣١٧٧,٨ ٤٠ . أفضل أن أعمل مبفردي-١
 أعترب نفسي متفتحـاً أليـة أفكـار أو-٢

 .مقترحات جديدة
٤,٣٥ ٠,٩ ٢ ١,٨ ٤ ٤٧,٥٩٤٤٣,٣١٤٦,٥ ١٠٣ 

آخـر عنـدما نادراً ما أطلب معاونة فرد       -٣
 .أعمل يف عالج مشكلة ما

٣,١٩ ١٥,٨٧١٢٣,١٣٥١٥,٨٦١٢٧,٦١٩٨,٦ ٣٥ 

 أرى أن جهود اجلماعة تستطيع أن تنجـز-٤
األعمال بصورة أفضل مما تستطيعه جهـود

 .الفرد

٤,١٦ ١٠٤,٥ ٦٦٢٩,٧٢٥١١,٣١٠٤,٥ ٥٠ ١١١ 

                                                 
 .٢٠٨ص, نظريات التعلم ، على حجاج:جورج ام عازرا ، ترمجة) ٧٨(



אאאאKKK 

  

٣١١

     א   אF١٩}٣W
٣٥}٤Eא،אF٩٩}٢EK 

אאFE
F٣٥}٤E،אFאאE،

F٦}٤Eא،FאE،
F١٩}٣EK 

אאאW
F٩٩}٢E،אאאאא،

،אא،אאא
אאאKאא

אאא،K 
אאאא،

אאאאאאאא
אF٧٩EK 

   احترام الذات )ح(

 אאאאאא
אאא،אK 

 
                                                 

)٧٩ (Stipek.,Motivation to Learn ,42..  



 א 

  

٣١٢

  .احترام الذاتتوزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات . )٩(دول رقم اجل
 الـــــــرأي

 العبـــارات أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافقأوافق بشدة
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

املتوسط
 احلسايب

شعر أين قادر على أن أتصرف يف معظـمأ -١
 .تعرض هلاأاملواقف االجتماعية اليت 

٤,١١ ١,٤ ٣ ٢٨,٢٢٤١٠,٩١٠٤,٥ ١٠٦ ٧٧٣٥ 

أشعر باخلوف من تصرفايت اليت ميكننادراً ما    -٢
 .أن جتعل أصدقائي يأخذون فكرة سيئة عين

٣,٣٦ ٢٩,٣٤٣١٩,٤٤٦٢٠,٧١٩٨,٦ ٤٩٢٢,١٦٥ 

 ال يضايقين أن أدخل حجرة ـا مجاعـة-٣
 .يتكلمون

٣,٤١ ٤٤,٣٣٨١٧,٤٣٢١٤,٦٢٠٩,١ ٣٢١٤,٦٩٧ 

شترك يف مناقشة ما مع مجاعة أشعرأ حني   -٤
 .دون آراء األشخاص اآلخرينرائي آأن 

٢,٥٢ ١٥,١٤٠١٨,٣٨٩٤٠,٦٤١١٨,٧ ٣٣ ١٦٧,٣ 

 

אא،אאאא
אK 

אאFאאאא
אE،F١١}٤Eא،

،F٤١}٣Eא،،א
،F٣٦}٣EK 

Wאאאא
אא،F٥٢}٢EK 
אאאאאאאא،

אאאאא،אא
אאF٨٠EK 

                                                 
 .م١٩٨١،جملة اإلدارة العامة، ريااالدوافع ونظ, الدفراوي) ٨٠(



אאאאKKK 

  

٣١٣

אאFאאEא
אאאאK 

אא،אא
אF٨١EK 

    التوجه حنو املستقبل )ط(
א  א א א  ، א  א

אא،F١٠EאאW 
 
  .توزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات التوجه حنو املستقبل. )١٠(دول رقم اجل

 الــــــــرأي
 أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافقأوافق بشدة

  
  العبـــــارات

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك 

املتوسط 
 احلسايب

 ٣,٨٤ ١ ٥٠,٥٣١١٥,٢٢١١٠,٣٢ ١٠٣ ٤٧٢٣ . كثرياً ما أجد نفسي أحتدث باملستقبل -١
 أهتم باملستقبل أكثـر مـن اهتمـامي-٢

 .باحلاضر
٣,٥٩ ٢٨,٢٤٣١٩,٥٤١١٩,٦١٠٤,٥ ٦٤٢٩,١٦٢ 

عترب نفسي يف غاية االهتمـام بعنـصر أ -٣
 الوقت

٤,٠٢ ١,٤ ٣ ٣٦,٢٤٦٢٠,٨١١٥ ٨١٣٦,٧٨٠ 

جهد نفسي إىل حد ما حاليـاً كثرياً ما أ   -٤
 .عداد للمستقبل يف اإل

٣,٦٢ ٢,٣ ٣٧,٢٤٧٢١,٦٣٥١٦,١٥ ٥٠٢٢,٩٨٠ 

 ٣,٥٧ ٤,١ ٣٧,٧٥٠٢٢,٧٣٢١٤,٥٩ ٤٦٢٠,٩٨٣ ٠ أستمتع بالتسابق مع الزمن-٥
 

،אאאאאא
F٥٩}٣EF٠٢}٤EK 

                                                 
 .١٥٢ ص،م٢٠٠٠، جنازالدافعية لإل, عبد اللطيف حممد خليفة) ٨١(



 א 

  

٣١٤

،EאFאא
F٠٢}٤E،FאE،F٩٠}٣E،F

אF٦٢}٣EאF٥٩}٣E،א
אF٥٧}٣EK 

אאא
אא،אאא،

אאF١Eאא،
אאאאאאאK 

אא،אא
אאא،

אאF٨٢EK 
  

  جابة للنجاح والفشل  االست)ي(

אאאאאא
א F١١Eאאא

אK 
 

                                                 
،دراسة جتريبية على عينة من طالب املرحلـة املتوسـطة مبدينـة            اإلجنازتنمية دافع   , أسامة إبراهيم احلجى  ) ٨٢(

  .١٣٩ص, )هـ١٤١٩ جامعة امللك سعود(، كلية التربية، رسالة ماجستريالرياض، 



אאאאKKK 

  

٣١٥

  .لتوزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات االستجابة للنجاح والفش. )١١(دول رقم اجل
 ــــرأيالـــــ

 أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافق أوافق بشدة
  

  العبــــــارات
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك 

املتوسط 
 احلسايب

 أشعر باحلزن إذا فشلت يف عمـل مـا-١
 أكثر من شعوري بالفرح إذا جنحت

٣,٧١ ٣,٢ ٣٦,٧٣٦١٦,٥٣٤١٥,٦٧ ٢٨,٠٨٠ ٦١ 

 يكـاد حلـها أعمل يف املشكالت اليت    -٢
 يكون مستحيالً 

٣,١٨ ٥٩٢٧,٢٥٣٢٤,٤١٣٦ ٣٠ ١٤,٤٦٥ ٢٧ 

نتهي بنجاح من عمل ما أحبأ بعد أن    -٣
أن استريح بعض الوقت قبل حماولة القيـام

 .بعمل آخر

٤,١٠ ٢,٣ ٥ ١٤٦,٣ ٤٦,٢١٨٨,١ ٣٧,١١٠٢ ٨٢ 

 أعرف حدود ما لـدي مـن قـدرات-٤
 .وإمكانات

٤,٢٨ ٠,٩ ٢ ٣,٢ ٧ ٤٧,٥١٢٥,٥ ٤٢,٩١٠٤ ٩٤ 

 
אאאא،אאF٤E،
אאF١٨}٣KE 

אFאE،
F٢٨}٤E،FאאE،

F١٠}٤Eאאא،،Fא
E،٧١}٣EאאאK 

אאאאא،א
F٨٣EKאאאאאאא 

                                                 
)٨٣ (Atkinson, An Introduction to Motivation. 



 א 

  

٣١٦

אאאאא
אF١EF٦٥E٪א

אF٣Eא{אאאא
אK 

אאא،אא
אאאאאאאF٨٤EK 

   االستغراق يف العمل )ك(
א،אאאאK

אאאא،K
אF١٢EאאK 

 
  . ملؤشرات االستغراق يف العملتوزيع أحكام املبحوثني تبعاً. )١٢(دول رقم اجل

 ـــرأيالـــــ
 أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافقأوافق بشدة

  
  العبـــــارات

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك 

املتوسط
احلسايب

 ٣,٦٣ ٣,٢ ٤٦,٦٣٦١٦,٤٣٣١٥,١٧ ١٨,٧١٠٢ ٤١ واآلخرينفراد أنا أكثر نشاطاً من معظم األ-١
 أفضل أن أشترك يف األلعاب اليت تتطلـب-٢

نوعاً من املهارة أكثر من األلعاب اليت تعتمد
 .على الصدفة

٤,٠٥ ٢,٧ ٦ ١٦٧,٢ ٤٣,٠٢١٩,٥ ٣٧,٦٩٥ ٨٣ 

 أشعر أنين أكثر قدرة من اآلخرين علـى-٣
 .النجاح فيما يسند إىل من أعمال

٣,٧٣ ٥ ٤٤,١٣٣١٤,٩٢٥١١,٣١١ ٢٤,٨٩٨ ٥٥ 

 

                                                 
)٨٤ (Stipek.,Motivation to Learn From , P. 41..  



אאאאKKK 

  

٣١٧

אF١٢E،אאאאא
אאא،אא

אK 
אאFאאאא

אE،F٠٥}٤E،F
אאE،F٧٣}٣Eא،

FEKKK،F٦٣}٣Eאא،
אאאאא،אW،א،א

אK 
אאאאאא

אאאאאK
אא،אא

אF٨٥EK 

   املنافسة )ل(

א א א  א    ،   א
KאאאאK

אF١٣EאאאW 
 

                                                 
  .١٥٢ ص م،٢٠٠٠ ,جنازالدافعية لإل, خليفة) ٨٥(



 א 

  

٣١٨

  .توزيع أحكام املبحوثني تبعا ملؤشرات املنافسة. )١٣(دول رقم اجل
 الـــــــــرأي

 أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافق أوافق بشدة
  

  العبـــــارات
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك 

املتوسط
احلسايب

على أن يكون النجـاح هـو أحرص   -١
 .اهلدف األساسي يف أي عمل أقوم به 

٤,٥٧ ٠,٩ ٢ ٠,٥ ١ ٤,١ ٣٠,١٩ ٦٤,٤٦٦ ١٤١ 

 أفضل أن أعمل يف شركة تدفع يل مرتباً-٢
كبرياً بدالً من العمل يف شركة أخرى تدفع

 . العمليف مع مرونة أقليل مرتباً 

١١,٨٣,٤٣ ٢٣,٢٣٨١٧,٣٣٨١٧,٣٢٦ ٣٠,٥٥١ ٦٧ 

 أرى أن التقبل االجتماعي يعـد أكثـر-٣
 .أمهية من النجاح الشخصي

٣,٦٨ ٣,٦ ٣٣,٢٣٦١٦,٤٣٨١٧,٣٨ ٢٩,٥٧٣ ٦٥ 

 أشعر أنين مضطر ملعرفة ما هو املوقـف-٤
 .بالضبط

٣,٩٠ ١,٨ ٤ ٤٩,٣٣٨١٧,٢١٤٦,٣ ٢٥,٣١٠٩ ٥٦ 

 

  א   F١٣ Eאא    
אאאאאא א،

אאאאאאK 
אאFאאאE

   F٥٧}٤E،F   א    E
F٥٧}٣E،FאאאאE

    F٦٨}٣E   א ،Fא   EKK
F٤٣}٣EK 

  אאאאאא אא
אאאאאאא،

אK 



אאאאKKK 

  

٣١٩

אאא
אא،אאאא

אאאF٨٦EK 

   التحكم يف البيئة)م ( 
אאא،א

 KאF١٤Eאאא א
אK 

 
  .ملبحوثني تبعا ملؤشرات التحكم يف البيئةتوزيع أحكام ا. )١٤(دول رقم اجل

 الــــــرأي
 أرفض بشدة ال أوافق ال رأي يل أوافقأوافق بشدة

  
  العبــــارات

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك 

املتوسط 
 احلسايب

 أشعر أن الناس من أمثايل ليـست لـديهم-١
 .فرصة كبرية للنجاح يف احلياة

٢٥,٨٢,٤٠ ٨٩٤٠,٣٥٧ ٢٣١٠,٤٢٥١١,٣٢٧١٢,٢ 

 ٢٦,٨٢,٤٩ ٧٣٣٣,٢٥٩ ٢٥١١,٤٢٨١٢,٧٣٥١٥,٩ . احلظ أهم من العمل لتحقيق النجاح-٢

א אאא אא،
אאK 

 א א F Wא  א   אE،
F٤٩}٢E،Fא

אE،F٤٠}٢KE 

                                                 
)٨٦ (W. Levin.,Education and Community, (Cambridge,Univ,Pres,1998), P. 12.. 



 א 

  

٣٢٠

אאאאאא،
F١E،אאא،אאאK 

אאאאאאא
אK 

א،אאא
،א،אא

אא،אאא
F٨٧EK 

 
  جنازاإلملخصات نتائج مكونات دافعية : تاسعاً

אאאאא
אW 
١ -א?אא?אאאא

Wא،אאא 
FEא )٤,٤( 
FEאא )٤,٤( 
FEא )٤,٣٣( 
FEאא )٣,٧٩( 
FEא )٣,٧( 
FEאאאאא)٣،٤١( 

                                                 
 .٧٤ ص ،م٢٠٠٣ ,الدافعية والتعلم, زايد) ٨٧(



אאאאKKK 

  

٣٢١

FEאא )٣,١٩( 
FEאא )٣,٠٧( 
FEאאא )٢,٦٣( 

אא ،٢٤E–F٢E}F٣٢א
א)٣,٥٨(K 

 

٢-א?א?אא،
אאא،אאW 

FEא )٤,٢٨( 
FEאא )٤,١٩( 
FEאאא )٤,٠٨( 
FEאא  )٤,٠٥( 
FEאא )٣,٩٥( 
FEאאא )٣,٧٦( 
FEאא )٢٠٨٦( 
FEא )٢٠٤٣( 

 אא א   F٦}٢٩ E–F ٣E،
א)٣,٧(K 
 

٣- א? א  א?א  א א אא א
 אאאא

אאW 



 א 

  

٣٢٢

FEאאא )٤,٤٠( 
FEאאאK )٤,٢٣( 
FEאא )٤,٢٩( 
FEאאאא )٤,١٩( 
FEאאא )٤,١٣( 
FEאא )٣,٦٤( 
FEא )٣,١٩( 
FEאאא )٣,١٧( 
FEאאא )٢,٨٧( 
FEאאא  )٢,٤٥( 
FEא )٢,٤٢( 
FEאאא )٢,٣٦( 

אא ٤٤E–F٤E،}F٤١א
א)٣,٤٥(K 

 
٤-א?א?אאאאא

אאאא،
אאאW 

FEאא )٤,٠٩( 
FEאאאא )٣,٧٣( 
FEאא )٢,٩٧( 



אאאאKKK 

  

٣٢٣

FEא )٢,٩١( 
   אא א F٧}١٣ E-F ٥E،

א)٣,٤٣(K 
      

٥-א?אא?אאאאא
א،אא

אאW 
FEאאאא )٤,٤١( 
FEאאאא )٣,٧٩( 
FEאא )٣,٧٥( 
FEאאאא  )٣,٦٨( 
FEא )٣,٣٦( 
FEאאא )٢,٩٥( 
FEאאא )٢,٦٩( 

 א א   F٦٣}٢٤ E–F  ٦EK
א)٣,٥٢(K 

       

٦-א?א?אאאא،
אאאאאאW 

FEאאא )٤,٤٤( 
FEאא )٤,٣٧( 
FEאאא )٤,٣٧( 



 א 

  

٣٢٤

FEאא )٤,٠٧( 
FEאאאא )٣,٦٩( 

אאאאאF٩٤}٢٠E-F
٧EK)٤,١٩(K 

 

٧-א?א?אא،אא
אאאאאא

אW 
FEאאא )٤,٣٥( 
FEאא )٤,١٦( 
FEאא )٣,١٩( 
FEאאא )٢,٩٩( 

אאאאאF٦٩}١٤E-F
٨KEאא)٣,٦٧(K 

 

٨-?אאאא?אאא{
אאאאאאKאאW 
FEאאאא )٤,١١( 
FEא )٣,٤١( 
FEא )٣,٣٦( 
FEאאאא )٢,٥٢( 

 אא   F٤}١٣E  -F  ٩KE
אא)٣,٣٥(K 



אאאאKKK 

  

٣٢٥

٩-?אא?אא
אאאאW 

FEאא )٤,٠٢( 
FEאא )٣,٨٤( 
FEאא )٣,٦٢( 
FEאא )٣,٥٩( 
FEאא )٣,٥٧( 

אאF٦٤}١٨E -F١٠E،
אא)٣,٧٣(K 

     

١٠-אאא،א?אאK?א
אאW 

FEאאא )٤,٢٨( 
FEאאא )٤,١٠( 
FEאא )٣,٧١( 
FEאאא )٣,١٨( 

אאF٢٦}١٥E-
F١١EKאאא)٣,٨٢(K 
 

١١-?אאאא?אאא
אאאאאW 

FEאא )٤,١٠( 



 א 

  

٣٢٦

FEאאאא )٤,٠٥( 
FEאא )٣,٦٣( 

٤١E -F}F١١אאאאא
١٢KEאאא)٣,٨٠(K 

   
١٢-אא?א?אאאא،

W 
FEאאא )٤,٥٧( 
FEאאאא )٣,٩٠( 
FEאאאא )٣,٦٨( 
FEא )٣,٤٣( 

א   א F٥٨}١٥ E-F  ١٣EK
אאא)٣,٩٠(K 

    
١٣-אאאאאאאא،

אאאאW 
FEאא )٢,٤٩( 
FEא )٢,٤٠( 

   א א F٨٩}٤ E-F  ٤KE
אאא)٢,٤٥(K 

 



אאאאKKK 

  

٣٢٧

   جنازاإلالنتائج اخلاصة بتحديد أولويات متغريات دافعية 
  ينيلدى األخصائيني االجتماع

  
  . حسب متوسطاا العامة والترتيبجنازاإلمتغريات دافعية  .)١٥(دول رقم اجل

 الترتيب متوسط املتوسطات العامة متغريات الدافعية م

 الثامن ٣,٥٨ التوجه حنو العمل -١

 السادس ٣,٧٠ وجهة الضبط -٢

 العاشر ٣,٤٥ اخلوف من الفشل -٣

 احلادي عشر ٣,٤٣ وجهة مثري السلوك -٤

 التاسع ٣,٥٢ التقبل االجتماعي -٥

 األول ٤,١٩ املثابرة  -٦

 السابع ٣,٦٧ االستقالل -٧

 الثاين عشر ٣,٣٥ احترام الذات -٨

 اخلامس ٣,٧٣ التوجه حنو املستقبل -٩

 الثالث ٣,٨٢ االستجابة للنجاح والفشل -١٠

 الرابع ٣,٨٠ االستغراق يف العمل -١١

 الثاين ٣,٩٠ املنافسة -١٢

 الثالث عشر ٣,٤٥ التحكم يف البيئة -١٣

אאF١٥Eאא
،אאאאאא
אאאאאאאא

אאאאW 
 



 א 

  

٣٢٨

١ - אK 
٢ - אK 
٣ - אאK 
٤ - אאאK 
٥ - אאK 
٦ - אK 
٧ - אK 
٨ - אאK 
٩ - אאK 
١٠- אאK 
١١- אK 
١٢- אאאאK 
١٣- אאK 

 
  ج اخلاصة باختبار فرضيات الدراسةالنتائ

אאאאאא
אאא،אאאאא

אאK 
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واالجتماعية واالقتـصادية     بريسون للعالقة بني اخلصائص الشخصية     ارتباطقيمة معامل   . )١٦(دول رقم   اجل
  .جنازاإلللمبحوثني ودافعية 

 قيمة معامل االرتباط نوع االختبار املتغري
 ٠,٠٨٩- بريسون  العمر-١
 *٠,١٣٨ بريسون  املستوى التعليمي-٢
 ٠,٠٦١- بريسون  الدخل-٣
 ٠,٠٠١ بريسون  األسرةأفراد عدد -٤
 ٠,٠٧٧- بريسون  عدد سنوات اخلربة-٥
 *٠,١٥٣- بريسون  الرضا من املهنة– ٦
 ٠,٠٧١ بريسون  املكانة االجتماعية-٧
 ٠,٠٠٧- بريسون  العالقة مع املرؤوسني-٨
 ٠,٠٠٢ بريسون مالء العالقة مع الز-٩

 

  )٠,٠٥(ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوية * 
  ) ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوية ** 

 
   اختبار الفرضية األوىل-١
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   اختبار الفرضية الثانية-٢
 אאאאW 

?אאאאא
אאK? 

אאאF١٦E،א
אאא،אא

אאF٠٠١}٠E،אאא
אK،אאאאא

אאK 

   اختبار الفرضية الثالثة-٣
אאW 

?אאאאאא
אאאא? 

אאאF١٦EWא
אאאא،אא

אF٠٧١}٠Eא،Kאא
אאאאאא

אאאK 

   اختبار الفرضية الرابعة-٤
אאאW 
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?אאאאאא
אא? 

אאאF١٦WEא
אאאא،אא

F-٠٦١}٠Eא،אא،
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   اختبار الفرضية اخلامسة-٥
 אאאW 

?אאאא
אאא?K 

 אאאF١٦WEא
אאאאא،א

אF٠٥}٠E،א
F-١٥٣}٠E،אאאא

אאאאאK 

 اختبار الفرضية السادسة-٦ 
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 אאאF١٦WEא
אאאאK

אF-٠٠٧}٠E،אא
אאא אF٠٠٢}٠E،

אאאאאא
אא אאK                                         

 
  .واالجتاه) قلةاملتغريات املست(يوضح حتليل االحندار املتعدد الصاعد ألهم متغريات البحث . )١٧( دول رقماجل

 قيمة بيتا املتغريات
معامل التحديد 

 اجلزئي
معامل التحديد 
 التجميعي

)    ف (قيمة 
F Value 

 *٣,٨٠٧ ٠,٠١٣ ٠,٠١٧ ٠,١٣١ املستوى التعليمي 
ما مدى رضاك عن مهنتك     
 كأخصائي اجتماعي طيب

-٤,٢١٢ ٠,٠١٤ ٠,٠١٩ ٠,١٣٧* 

 
  ).٠,٠٥(عنوية ذات داللة إحصائية عند املستوى امل* 

 
אאאאא،אא

אאאאAnalysis stepwise multiple Regression (Forward)
אאאאאא،אאאאW
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אאא،אאא
١}٣٪אאאא،אא
٩}١،٪٧}١٪אאKאאאאא

אאF٠٥}٠EK 
 

  املالحظات اخلتامية
١ - אאאאאא

אאאK 
٢ - אאאאא،

אאאאאאאK 
٣ - אFאאאKEא

אאאאK 
٤ - אאאאאא

K 
٥ - אאאאאאFא-אE
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٦ - אאאאאא

אא،אא
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  توصيات الدراسة: عاشراً
אאאאא

א،אאאא،אאא،
אא،אא،K 

אאאאא
אא،אאW 

 

  وافع االقتصادية للعملتوصيات خاصة بالتأكيد على الد -١
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  يفية وصيات اخلاصة باألوضاع الوظالت -٢
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  التوصيات اخلاصة باجلوانب النفسية والعالقات اإلنسانية  -٣
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   التوصيات اخلاصة مبناخ العمل -٤
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Abstract. The main objectivs of this paper is to study the motivational achievement of medical social 
workers in the hospital of Riyadh and Eastern region. A random sample of (222) medical social workers is 
drawn from governmental and non-governmental hospitals; with (112) males and (110) females. The 
researcher uses the social survey methodology to answer researcher,s questions. The study uses the scale of 
motivational achievement developed by Al-Aser and others in 1983, after rephrasing it according to the 
nature of our study.           
          The present study places the factors affecting the motivational achievement in the following order 
according to their importance:                                                                            
(i)Competition for success  (ii)Work involvement  (iii)Looking for the future  (iv)Attitudes towards work  
(v)Social acceptance (vi)Fear from failure  (vii)Self-steem.                                              

According to the test of hypothesis, there is no significant relationship between the motivational 
achievement and the socio-economic and demographic variables, such as age, family size, social status, 
economic status, job satisfaction and the relationship with leaders and colleagues. The study shows that the 
most important factors influencing the motivational achievement are: socialization and work environment. 
The study indicates high rate of motivational achievement for the sample of the medical social workers.                                                         

 
 
 
 
 
 
 



 א 

  

٣٣٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


