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تي الاتجاه غيره المختمطة مشاعر واألمل، واالقتناع، والتحيزات، والخوف، و ال ىو جياز العقمية التي تتكون منالميول
مرتبط  ىو عاملالعامل الداخمي، . تؤثر الميول بأشياء كثيرة، إّما من الفرد نفسو أو المجتمع. خيار معينتشيرالفرد إلى 

وأّما العامل اإلجتماعي، العامل العاطفي أو  . واأللم وغيرىاالخوفوالدوافع، والدفاع عن نفسو من الجوع  الرغبات المادية،ب
 ذلك سيرفع معنويات الميول الموجودة الشعورفالسعادة، انفعال أو شعور ب تياإذا كانت نتيج.  تدفع إلى ميول الفرد.المشاعر
 بالنظر إلى أن . توغرافي أي الميول التصويري الفوز عمى تعميم التصوير الفوتوغرافي،يركالتىذا البحث وفي . ويعّززىا

 مجموعة من ىي.  لمعملية الدافع منياكامنة،البعض الظروف النفسية أغّرت وقد . الواعدةالتصوير الفوتوغرافي ىو الميارة 
 .هفاىدأ السموك البشري لتحقيق  المؤثرة، الموّجية و المحافظة عمىالعمميات

عالقة بين الميول التصويري الفوتوغرافي مع الدافعية لمعمل عند أعضاء النادي  اليدف من ىذا البحث ىو معرفة 
وفي ىذا البحث . ومعرفة مستوى جميع المتغيرات فيو. التصويري بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

وعينة ىذا البحث ىي . والمتغّير المربوط ىو الدافعية لمعمل. متغّيران، المتغّير المستقل ىو الميول التصويري الفوتوغرافي
يستخدم الباحث جدول الميول . أعضاء النادي التصويري بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية، عددىا ثالثون عينة

وقد تّم تحميل البيانات باستخدام معادلة . التصويري المجموع بعشرين بندا، وجدول الدافعية لمعمل المجموع بثمانية عشر بندا
 . الطبيعي و الخّطياالختبارعالقة االنتاج الفوري  من الفرد بأن يرفقو مع 

، وانخفاضو ٪80 ، واعتدالو ٪0  تدّل نتيجة ىذا البحث عمى أّن مستوى الميول التصويري الفوتوغرافي في ارتفعاعو
 : rxyوعالقة بين العينات ىي  . ٪6.7 العتدالو، والنخفاضو ٪86.6 الرتفاعو، ٪6.7أّما مستوى الدافعية لمعمل , . 20٪

 0،660)يدّل االختبار الطبيعي في الميول التصويري الفوتوغرافي عمى فّعاليتو  . ، بمعنى فرضية البحث مقبولة0,370

(Asymp.  (الذيل-2)سيج) 0.896)فّعاليتو وفي الدافعية لمعمل يدّل عمى  . 0.05احتمال أكثر من  أو (Asymp.  سيج
واإلختبار الخّطي يدّل عمى . Ho) )ومن كمييما مقبول، أي توزيع متغيراتو متساوي . 0.05احتمال أكثر من  أو ((الذيل-2)

يدّل متغّير الميول التصويري الفوتوغرافي و الدافعية لمعمل عمى  . .F 6781   بقيمة 0020نتيجة كبيرة في ثبوتو، وىي 
 .عالقة ثبوتية

عيبنة البحث  لالقيمة والمدخالت ، االستفادةالعتباريكون ىذا البحث مصدرا ل النتائج، من المتوقع أن تمكبناء عمى 
 .، المؤسسة  والباحثين في ىذا المجال(النادي التصويري)


