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Abstract: 

The study aimed to identify the degree of prevalence of parental 
treatment methods and the level of prevalence of achievement 
motivation among secondary school students ALardeat province, and the 
disclosure of the relationship between parental treatment methods and 
the prevalence of achievement motivation, detecting statistical 
differences between the mean scores of students Mrtfie motivation 
academic achievement and grades low student motivation academic 
achievement in their grades on parental treatment methods, detection of 
significance statistical differences in parental treatment methods and the 
motivation of academic achievement depending on the specialty and 
grade, and to achieve the objectives of the study were used parental 

treatment methods scale (Qarni       )  was used as achievement 

motivation prepared by Omari in scale (     m  the study sample 

consisted of (   ) students were chosen randomly Statistics , moderate 
degree in parental treatment methods where all the tactics appeared 
moderately Independence / high dependency. And it was arranged 
(Ndependence- reliance, dependability Ndependence- democratic - 

autocratic, tolerance
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َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

ٍِّ  اإلنجاز( انًتىضطبد انحطبثَُّخ واالَحرافبد انًعُبرََّخ نذرجبد دافعَُّخ 5جذول ) األكبدًَ

 ( 744ىََّخ ثًحبفظخ انعرضُبد يرتجخ تُبزنُ اب )ٌ=نطالة انًرحهخ انثبَ

 



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 َتبئج انطإال انثبنث :

≥α

≥α



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 (6جذول )

َتبئج اختجبر )د( نهفروق ثٍُ يتىضطبد تمذَر درجبد أضبنُت انًعبيهخ انىانذََّخ ثأثعبدهب 

 ( 544انتٍ تُعسي نًطتىي دافعَُّخ اإلَجبز )يرتفع/ يُخفض( )ٌ =

≥

 َتبئج انطإال انراثع : 

≥α



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

≥α

 (7جذول )

يعبيالد االرتجبط ثُرضىٌ ثٍُ درجبد تمذَر طالة انًرحهخ انثبَىََّخ ألضبنُت  

 األكبدًٍَ ثأثعبدهب اإلنجازخ ودافعَُّخ انًعبيهخ انىانذََّ 



≥α



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 َتبئج انطإال انخبيص:

≥α

 (8جذول )

نهفروق ثٍُ يتىضطبد درجبد أضبنُت انًعبيهخ انىانذََّخ ثًجبالتهب انتٍ  َتبئج اختجبر )د(

 ( 744)ٌ = تُعسي نهتخصص 



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

≥



 َتبئج انطإال انطبدش:



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 (, انفروق ثٍُ انًتىضطبد وفماب نهتخصص:1

≥

( َتبئج اختجبر )د( نهفروق ثٍُ يتىضطبد درجبد دافعَُّخ اإلَجبز ثًجبالتهب انتٍ 9جذول )

 ( 744نهتخصص )ٌ = تُعسي

≥



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

≥

: انفروق ثٍُ انًتىضطبد وفماب نهصف انذراضٍ )انثبٍَ انثبَىٌ _ انثبنث انثبَىٌ(:5

≥





َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

≥

≥

≥



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 

 ≥

 ≥

 ≥

 ≥

 ثبَُاب: انتىصُبد 

 

 



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 

 

 

 

 

 



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 لبئًخ انًراجع 
: انًراجع انعرثَُّخ   أوالا



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 



َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 جُجَُّخألثبَُب: انًراجع ا

http://content.mandumah.com/download?t=d5e7b2accf813315fa3d6a3499ddcdf8a4a80224&f=UEnIApswGj1YLbr8pSWrqRtG8%208e4FIPj1wswz1rP00=&s=1#_ednref30


َِِأْساِلْيُب اْلُمَعاَمَلِة الَواِلَديَِّة َوَعَلاَقُتَها ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز اأَلَكاِدْيِميِّ َلَدى َعيَِّنٍة ِمْن ُطلَّ ِِيَّا ْْ َََلِة الََّّاَنِويَِّة بالَع ْْ ِِ اََم  ا

 نواف بن عبد الَْيم علي العامّْي
 

 

  2ٕٔٓ يىاير                                           َلثىنوالث الراتعالعدد 

 


