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.دافعية اإلنجاز الدراسي عند الطلبة وعالقتها ببعض املتغريات الشخصية واألكاديمية
دراسة ميدانية لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية بجامعة األغواط وطلبة
املدرسة العليا لألساتذة طالب عبد الرحمن باألغواط

Academic achievement motivation among university students and its
relationship to some personal and academic variables.
A field study on students of the Institute of Science and Techniques of
Physical Activities at the University of Laghouat and students of the
High School of Professors Taleb Abdel Rahman Laghouat.
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والعمر) واألكاديمية (المسةةةتو
هدفت الدراسةةةة إلى التعرف على تأثير المتغيرات الشةةةخ ةةةية (الج
شملت عي ة، الدراسي والتخ ص األكاديمي ) على مستو امتالك أفراد عي ة الدراسة لدافعية اإلنجاز الدراسي
 طالبا يدرسةةةوم بمععد علوم وتق يات ال شةةةاطات البدنية بجامعة األغواط وطلبة المدرسةةةة العليا750 الدراسةةةة
، تم ب اء ا ستمارة تقي درجة اكت ساب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدرا سي، لأل ساتذة طالب عبد الرحمن باألغواط
.وتم إخضاععا للشروط العلمية
خل ت الدرا سة إلى أنه توجد فروق دالة إح ائيا بين متو سطات درجات م ستو اكت ساب أفراد عي ة
وتوجد فروق دالة إح ةةائيا بين،) والعمر
الدراسةةة لدافعية اإلنجاز الدراسةةي تعز للمتغيرات الشةةخ ةةية (الج
متوسةةطات درجات مسةةتو اكتسةةاب أفراد عي ة الدراسةةة لدافعية اإلنجاز الدراسةةي تعز للمتغيرات األكاديمية
أوصت الدراسة بتعزيز دافعية اإلنجاز الدراسي لد الطلبة من خالل. )  التخ ص األكاديمي،(المستو الدراسي
.إيجاد مواقف ووضعيات تحقق تجارب تعليمية ناجحة لديعم

 الدافعية ; دافعية اإلنجاز الدراسي ; المتغيرات الشخ ية واألكاديمية: الكلمات المفتاحية
Abstract
The study aims at identifying the effect of personal variables (gender and age),
and the academic variables (academic level, academic specialization) on the level of
academic achievement motivation of the study sample. A questionnaire has been
delivered to 750 students in order to measure the degree of student acquisition of
academic achievement motivation. The study concludes that there are statistic ally
significant differences between the averages of the levels of acquisition of academic
achievement motivation attributed to the personal variables (gender and age). That
there are statistic ally significant differences between the averages of the levels of
acquisition of academic achievement motivation attributed to the academic variables
(academic level, academic specialization).The study recommended strengthening
students motivation for academic achievement by finding situations that achieve
success fulle arning experiences.
Keywords: motivation; academic achievement motivation; personal and academic
variables.
*المؤلف المرسل
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مقدّمة
تساهم الجامعة باعتبارها مؤسسة تعليم عال في عملية التقدم والب اء الحضاري
للشعوب ،ويتوقف نجاحعا وتحقيق غاياتعا الم شودة على مد فعالية مكوناتعا البشرية من
طلبة وأساتذة وموظفين ،والمادية كالم شآت القاعدية وقاعات التدري

والمرافق ومخابر

بحثية ،من وظائفعا الرئيسة تكوين الطلبة في جميع المجاالت ،وتعذيبعم من جميع ال واحي
وت مية رصيدهم المعرفي والعلمي ،والطالب ال اجح المتفوق هو من المخرجات ال افعة
للجامعة ،فعو الذي سوف يمارس دوره على أكمل وجه ع د ولوجه عالم الشغل ،وفي ضوء
التغيرات المتالحقة في المجال التعليمي ،يزداد التعليم األكاديمي تعقيدا يوما بعد يوم،
ويفرض تحديات تستوجب االستثمار في الع

ر البشري ،وبخاصة الطالب ،المحور الرئي

في

عمليات التعليم والتعلم في الوسط الجامعي ،والذي يتأثر بمجموعة من العوامل االجتماعية
واالقت ادية وال فسية كالدوافع التي تعد من أهم متطلبات عملية التعلم والتح يل العلمي
األكاديمي.
الدافعية من المفاهيم المعمة في عمليات التعلم؛ كونعا من شروط اكتساب السلوك؛
ألنعا تعزز اإلتعاب وفعم التعليمات الجديدة لد الطالب ،وذكر رامي محمود اليوسف أم إثارة
الدافعية تشكل لد الطالب أحد العوامل المعمة إلحداث التعلم الفعال ،فعي تحرك الفرد لبذل
أق ى حد من جعوده وطاقاته لتحقيق أهداف التعلم ،.كما تع ّد من بين المفاهيم التي تم ت
دراستعا على نطاق واسع من ال احية ال ظرية و العملية في الحقل التربوي ،حيث حظيت
باهتمام رواد الفكر التربوي والباحثين المخت ين في مجال علم ال ف

وعلوم التربية على

اختالف مدارسعم ،سواء أكانت سلوكية ،أم معرفية ،أم إنسانية ،أم اجتماعية ،إذ ظعرت نظريات
علمية مفسرة للدافعية ،من أهمعا نظرية الحاجات (لماسلو) ،ونظرية (أتك سوم) ،ويتضمن
مفعوم الدافعية بشكل عام ،مفاهيم أخر مثل الدافعية لإلنجاز .
تسعم الدافعية بشكل عام في تسعيل فعم ا لبعض الحقائق في السلوك التعليمي
للطالب ،فعي معمة في فعم عملية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيه السلوك نحو هدف معين،
وأشار نبيل محمد زيدام إلى أم الدافعية ع د طالب الجامعة هي الحالة ال فسية الداخلية و
الخارجية للمتعلم التي تحرك سلوكه  ،وتوجعه نحو تحقيق غرض معين ،و يحافظ على
االستمرارية لتحقيق ذلك العدف "( ،زيدام ،2003 ،صفحة )96أما دافعية اإلنجاز الدراسي فلعا
دور فعال في مثابرة الطالب واجتعاده في إنجاز األعمال التعليمية ،و تقوم بعملية بعث و إنشاء
وإثارة و توجيه السلوك ،فعي تكوم كالحافز و االنطالقة و إعطاء الطاقة الباعثة و المحركة
والملحة للسلوك ،وقد أشار كل من ح اش فضيلة وفارس علي  2014إلى أم دافعية اإلنجاز
تعمل على دفع الفرد وتوجيه سلوكه نحو تحقيق العدف الم شود(.ح اش و علي ،2014 ،صفحة
.)71
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دافعية اإلنجاز الدراسةةةي ع

ةةةر معم في م ظومة الدوافع ع د الطلبة ؛ألنعا ت شةةةط

وتعزز التعلم ،وهي مكوم هام في شةةخ ةةية الطالب ،تسةةاهم في ت شةةيط سةةلوكه وتوجيعه
وتشكل حافزا أساسيا لسعيه نحو تحقيق أهدافه ،حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خالل ما
ي جزه ويسعى إليه للوصول إلى أسلوب حياة أفضل .وفي هذا السياق أشار رشيد خلفام مليكة
و بريجي إلى أم الدافعية لإلنجاز تعدّ مكونا جوهريا في سعي الفرد لتحقيق ذاته ،حيث ي شعر
بتحقيق ذاته من خالل ما ي جزه وفيما يحققه من أهداف(.خلفام و بريجي ،2017 ،صةةةف حة
.)322وذكر رامي اليوسةةةف أم الدافعية لإلنجاز تتكوم منل الدافع المعرفي الذي يشةةةير إلى
م حاولة إشةةةبا ال حاجات المعرفية ؛ألم يعرف الفرد ويفعم األمر الذي يع يه في أداء م عامه
بكفاءة ،توجيه الذاتل هو رغبة الفرد في الشةةةعرة والسةةةمعة والمكانة التي يحققعا عن طريق
األداء المميز ،مما يعزز لديه الشةةةعور بالكفاءة واالحترام لذاته ،دافع االنتماءل يشةةةير إلى رغبة
الفرد في الح ول على رضا اآلخرين وتحقيق إشباعه من هذا القبيل ،ويستخدم الفرد نجاحه
وإنجازه كأداة للح ةةةول على االعتراف والتقدير من جانب أولئك الذين يعتمد عليعم فتتعزز
ثقته ب فسه(.اليوسف  ،2018 ،صفحة .)361
وقسمت رسمية فالح العتيبي دافعية اإلنجاز إلى دافعية اإلنجاز الذاتيةل يق د بعا أم
يت اف

الفرد مع ذاته في مواج عة قدراته ومعاييره الذاتية .و دافعية اإلن جاز االجتماعية

تم ثل نشةةةةا طا وت افسةةةةا في مواج عة الم عايير التي يضةةةع عا اآلخروم مدفو عا بعوا مل
خارج ية ،ول لدافع ية عدة و ظائف ،ح يث صةةة ف مح مد ملحم و ظائف ا لدافع ية إلى الوظي فة
االسةةتثمارية ؛ألم الدافع يسةةتثير الفرد للقيام بالسةةلوك ،والوظيفة التوقعية للدوافعل يمثل
التوقع اعتقادا مؤقتا بأم ناتجا ما سةةةوف ي تن عن سةةةلوك معين ،والوظيفة االنتقائيةل تقوم
الوظيفة االنتقائية بانتقاء السةةةلوك ع د االسةةةتجابة ،بحيث توجه السةةةلوك نحو مثير معين
،وتتجاهل المثيرات األخر  ،الوظيفة الباعثية للدوافع ل ي شير مفعوم البواعث إلى أ شياء تثير
السةةةلوك وتحركه نحو غاية ما ،ع دما تقترم مع مثيرات معي ة ،الوظيفة التوجيعيةل توجه
السةةةلوك نحو هدف محدد فتوجه كل جعودنا نحوه ،الوظيفة العقابية للدوافعل العقاب يؤثر
سةةةلبا على سةةةعي الفرد للتعرب م ه ،إم أثر العقاب وأسةةةلوب العقاب المتبع يختلف باختالف
االستجابة المعاقبة(.ملحم ،2001 ،ال فحات .)178-177

الخلفية النظرية والدراسات السابقة
اإلشكالية
بعد اطالع ا على مجوعة من األدبيات والدراسةةات السةةابقة التي لعا عالقة مباشةةرة بدافعية
اإلن جاز ا لدراسةةةي لطالب ال جام عة ،التمسةةة ا أهميت عا في الم يدام التعليمي في الوسةةةط
األكاديمي الجامعي ،وأردنا أم نسةةاهم ولو بالشةةيء القليل في إثراء هذا الموضةةو بدراسةةته
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والبحث في أحد جوانبه ،وهي دراسةةةة تأثير بعض المتغيرات الشةةةخ ةةةية واألكاديمية على
درجة اكت ساب طالب الجامعة لدافعية اإلنجاز الدرا سي ،وقد أجريت عديد الدرا سات والبحوث
في هذا المجال ،فقامت أمال إسةةماعيل حسةةين بدراسةةة عام 2017هدفت للتعرف على دافع
اإلنجاز وعالقته باألفكار الم ستقبلية لد طلبة الجامعة ،ومن بين ال تائن التي تو صلت إليعا
لال توجد فروق دالة إ ح ائيا في مستو دافعية اإلنجاز الدراسي لد
الجامعة المسةةت

ةةرية تعز لمتغير التخ ةةص والج

طلبة كلية التربية في

(حسةةين . )2017 ،كما أجر محمد

خير الفوال وأماني محمد ناصر  2015دراسة ،هدفت للكشف عن عالقة دافع اإلنجاز الدراسي
لد طلبة المرحلة الثانوية بمفعوم الذات والتح ةةةيل الدراسةةةي لطالب المرحلة الثانوية
بمدي ة دمشق  ،وتوصلت إلى وجود فروق دالة إح ائيا في مستو دافعية اإلنجاز الدراسي
لد طالب المرحلة الثانوية بمدي ة دم شق تعز لمتغير الج

ل الح اإلناث ،ووجود فروق

دالة إ ح ائيا في مستو دافعية اإلنجاز الدراسي لد طالب المرحلة الثانوية بمدي ة دمشق
تعز لمتغير التخ ص ل الح التخ ص األدبي .وفي ضوء الدرا سة اال ستطالعية ال ظرية
تم صياغة التساؤل العام للبحث كالتاليل
 -كيف للمتغيرات الشةةةخ ةةة ية (الج

 ،والعمر) والمتغيرات األ كاديم ية (التخ ةةةص

األكاديمي ومستو الدراسة األكاديمية) أم تؤثر على درجة امتالك أفراد عي ة الدراسة
لدافعية اإلنجاز الدراسي؟
وي درج تحت هذا التساؤل العام مجموعة من التساؤالت الفرعية التي جاءت كالتاليل
 هل توجد فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةي لد أفراد؟

عي ة الدراسة تعز لمتغير الج

 هل توجد فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةي لد أفرادعي ة الدراسة تعز لمتغير مستو الدراسة األكاديمية؟
 هل توجد فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةي لد أفرادعي ة الدراسة تعز لمتغير التخ ص األكاديمي؟
 هل توجد فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةي لد أفرادعي ة الدراسة تعز لمتغير العمر؟

فرضيات الدراسة
-

والعمر) والمتغيرات األ كاديم ية (التخ ةةةص

تؤثر المتغيرات الشةةةخ ةةة ية (الج

األكاديمي ومسةةةتو الدراسةةةة األكاديمية) على درجة امتالك أفراد عي ة الدراسةةةة
لدافعية اإلنجاز الدراسي.
-

توجد فروق دالة إح ائيا في مستو درجات دافعية اإلنجاز الدراسي لد أفراد عي ة
الدراسة تعز لمتغير الج

.
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-

توجد فروق دالة إح ائيا في مستو درجات دافعية اإلنجاز الدراسي لد أفراد عي ة
الدراسة تعز لمتغير مستو الدراسة األكاديمية.

-

توجد فروق دالة إح ائيا في مستو درجات دافعية اإلنجاز الدراسي لد أفراد عي ة
الدراسة تعز لمتغير التخ ص األكاديمي.

-

توجد فروق دالة إح ائيا في مستو درجات دافعية اإلنجاز الدراسي لد أفراد عي ة
الدراسة تعز لمتغير العمر.

أهداف الدراسة
هدفت الدراسةةة للتعرف عل تأثير المتغيرات الشةةخ ةةية (الج

والعمر) ،واألكاديمية

(المسةةتو الدراسةةي والتخ ةةص األكاديمي) على مسةةتو امتالك طلبة مععد علوم وتق يات
ال شةةةةاطات البدنية بجامعة األ غواط وطلبة المدرسةةةةة العليا لألسةةةةاتذة طالب عبد الرحمن
باألغواط لدافعية اإلنجاز الدراسي.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدرا سة كونعا تدرس تأثير المتغيرات الم ستقلة ،و المتغيرات ال شخ ية
(الج

والعمر) ،والمتغيرات األكاديمية (المستو الدراسي والتخ ص األكاديمي) لد طالب

الجامعة على المتغير التابع لمستو امتالك طالب الجامعة لدافعية اإلنجاز الدراسي.
شرح املفاهيم واملصطلحات
عرف عبد العزيز المعايطة ومحمد عبد ال الدافعية بأنعا حالة داخلية تحرك الفرد نحو
سلوك ما ،ي شجع القيام به على إك ساب الجوائز وتج ب العقاب " (المعايطة و عبد ال،2009 ،
صفحة .)36
وعرف نبيل محمد زيدام دافعية التعلم بأنعا "الحالة ال ف سية الداخلية والخارجية للمتعلم التي
تحرك سلوكه وتوجعه نحو تحقيق غرض معين ويحافظ على االستمرارية لتحقيق ذلك العدف
"(زيدام ،2003 ،صفحة .)69
وعرفت ح اش ف ضيلة وفارس علي  2014دافعية اإلنجاز الدرا سي بأنعا ا ستعداد الطالب نحو
التفوق والمثابرة ،والتغلب على العقبات والمشةةةكالت التي تواج عه من أ جل تحقيق األ هداف
المرغوبة ،التي تقاس بالدرجة الكلية التي يحض عليعا المبحوث في مقياس الدافعية لإلنجاز
المستخدم في الدراسة الحالية(.ح اش و علي ،2014 ،صفحة .)74
وأشةةةةار ) Lasagabaster.D. (2011أ نه مع ت قدم الطالب في تعلمعم ،يمكن توقع
حدوث تغييرات في دوافععم ،وهذا يؤدي إلى تغيرات بمرور الوقت .هذا هو أحد األسةةباب وراء
إدراك صعوبة فعم الدافع).(Lasagabaster, D. , 2011, p. 03
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الدراسات السابقة
دراسةةة عبد الرحمن سةةليمام الطريري  ،1988هدفت هذه الدراسةةة للتعرف على العالقة بين
الدافع لإلنجاز وبعض المتغيرات األكاديمية والديموغرافية لطالب الجامعة ،وتوصةةةلت إلى أنه
ال تو جد فروق دالة إح ةةةةائيا في مسةةةتو دافعية اإلن جاز الدراسةةةي تعز لمتغير (العمرو
التخ ص والمستو الدراسي) ،توجد فروق دالة إح ائيا في مستو دافعية اإلنجاز الدراسي
تعز لمتغير الج

(.الطريري.)1988 ،

درا سة أمال إ سماعيل ح سين  ،2017هدفت للتعرف على العالقة االرتباطية بين دافع اإلنجاز
واألفكار الم ستقبلية لد طلبة الجامعة ،ومن بين أهم نتائجعا عدم وجود فروق دالة إح ائيا
في مسةتو دافعية اإلنجاز الدراسةي لد طلبة كلية التربية في الجامعة المسةت
لمتغير التخ ص والج

ةرية تعز

( .حسين.)2017 ،

دراسةةة رشةةيد خلفام مليكة برجي  ،2017هدفت الدراسةةة للتعرف على الفروق بين الج سةةين
في الدافعية لإلنجاز لد طلبة السةةة ة األولى جامعي ،تكونت عي ة الدراسةةةة من  800طالب
يدرسةةةوم في السةةة ة األولى جامعي بجامعة مولود معمري ،اسةةةتخدم مقياس دافعية اإلنجاز
الدراسةةةي لمعجب الحامد ( ،)1999وتوصةةةلت الدراسةةةة إلى وجود فروق دالة إح ةةةائيا بين
الج سين في الدافعية لإلنجاز لد طلبة ال س ة األولى جامعي ل الح اإلناث(.خلفام و بريجي،
.)2017
دراسةأمل األحمد  ، 2017الموسومة ب ة العالقة بين دافعية اإلنجاز والتفكير الخرافي لد عي ة
من طلبة كلية التربية بجامعة دمشق ،توصلت إلى أنعال توجد فروق دالة إح ائيا في مستو
دافعية اإلنجاز تعز لمتغير مسةةةتو الدراسةةةة األكاديمية لد طلبة السة ة تين الدراسةةةيتينل
األولى والرابعة بقسم علم ال ف

في كلية التربية جامعة دمشق .ال توجد فروق دالة إح ائيا

في مسةةةتو دا فعية اإلنجاز تعز لمتغير الج
والرابعة بقسم علم ال ف

لد طلبة السةةة تين الدراسةةةيتين لاألولى

في كلية التربية جامعة دمشق(.األحمد.)2017 ،

درا سة غ سام بركاتوريم سليمونوم عم دخول  ،2018خل ت نتائن الدرا سة إلى وجود فروق
دالة إح ائيا في الدافعية لإلنجاز الدرا سي تعز للتفوق الدرا سي (متفوقين عاديين) ل الح
الطلبة المتفوقين لد طالب ال ةةةف الثامن بمحافظة الالذقية .وال توجد فروق في الدافعية
لإلن جاز ا لدراسةةةي تعز لمتغير الج

(المتفوقين) لد طالب ال ةةةف ال ثامن بم حاف ظة

الالذقية(.بركات ،سليموم ،ودخول .)2018 ،
دراسةةة بن فروج هشةةام ،بوفاتح محمد ، 2018هدفت الدراسةةة إلى التعرف على عالقة دافعية
اإلن جاز بفاعلية الذات لد تالميذ السةةة ة األولى ثانوي ،تم االعتماد على الم عن الوصةةةفي،
وأداتين لجمع البيانات همال اختبار دافع اإلنجاز لألطفال والراشةةةةدين ،وفاعلية الذات من إعداد
"نادية سةةةراجام" ،تكونت عي ة الدراسةةةة من ( )94تلميذا ،وتوصةةةلت إلى وجود عالقة دالة بين
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دافعية اإلنجاز وفاعلية الذات ،ووجود فروق بين الذكور واإلناث في دافعية اإلنجاز ،وعدم وجود
الفروق في دافعية اإلنجاز تعز للتخ ةةص الدراسةةي ،وكذا عدم وجود فروق في فاعلية الذات،
تعز لمتغيرات الج

والتخ ص الدراسي(.بن فروج و بوفاتح.)2018 ،

دراسةةةرامي محمود اليوسةةف 2018هدفت الدراسةةة إلى تحديد مسةةتو الدافعية لإلنجاز لد
طلبة الدراسةةةةات العليا في الجامعة األردنية في ضةةةوء عدد من المتغيرات هي :الج

 ،نو

البرنامن األكاديمي ،نو التخ ةةص األكاديمي ،مسةةتو التح ةةيل األكاديمي .تم اختيار عي ة
تكونت من ) (733طالبًا وطالبة ،أظعرت نتائن الدراسةةةة وجود فروق ذات داللة إح ةةةائية في
مستو الدافعية لإلنجاز لد أفراد العي ة ،تعز لمتغير نو البرنامن األكاديمي ،وكانت ل الح
طلبة الدكتوراه ،في حين ،أ شارت نتائن الدرا سة إلى عدم وجود فروق دالة إح ائيا في دافعية

اإلنجاز لد عي ة الدراسة تعز لمتغير التخ ص األكاديمي(.اليوسف )2018 ،
التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل مراجعة الدراسةةةةات السةةةةابقة خل ةةة ا إلى مجموعة من المالحظاتل جميع
الدراسةةات السةةابقة المسةةتخدمة ت اولت دافعية اإلنجاز الدراسةةي ع د الطالب ،وقدم الباحثوم
مجوعة من الخبرات ال ظرية والتطبيقية سةةةةاهمت في إثراء البحث ،حيث سةةةةاعدت في ب اء
إ شكالية الدرا سة و صياغة فر ضياتعا وإزالة اللب

على الم طلحات والمفاهيم الرئي سة في

الدراسة الحالية ،وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عي ة البحث ؛كونعا دراسة
ميدانية لطلبة مععد علوم وتق يات ال شاطات البدنية بجامعة األغواط ،وطلبة المدرسة العليا
لألسةةةاتذة طالب عبد الرحمن باألغواط ،وكذلك في أداة جمع البيانات؛ ألم األداة المسةةةتخدمة
في الدراسةةةة الحالية ا سةةةتمارة على طريقة ليكرت تقي

مسةةةتو دافعية اإلنجاز الدراسةةةي

لطالب الجامعة في ضةةةوء خ ةةةائص مجتمع الدراسةةةة وعي ة البحث .ب اء على ما تقدم يمكن
القولل إم هذه الدراسةةةة يمكن أم تسةةةاهم في إعداد خلفية نظرية معرفية وخبرات ميدانية
تطبيقية ،وقد تكوم قاعدة بحثية إلجراء المزيد من الدرا سات الم ستقبلية حول دافعية اإلنجاز
الدراسي.

الجانب التطبيقي
الدراسة االستطالعية
في البداية ،قم ا بالدراسة االستطالعية ال ظرية ،حيث تم ح ر وجمع أكبر عدد ممكن
من المراجع المتمثلة في األدبيات والدراسةةةات السةةةابقة والكتب التي لعا عالقة بمتغير دافعية
اإلنجاز الدراسةةي للطالب في المجال التعليمي ،ثم الدراسةةة االسةةتطالعية الميدانية حيث تم
توزيع االسةةتمارات البحثية التي تقي

مسةةتو امتالك الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةي على

عي ة قوامعا  15طالبا واسترجاععا؛ الختبار الشروط العلمية ألداة جمع البيانات.
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املنهج املستخدم يف الدراسة
تم االعتماد على الم عن الو صفي ؛ألنه يتما شى مع طبيعة مو ضو بحث ا هذا ،ق د
وصةةةف العوا مل وتحل يل الظروف في جميع المواقف والمرا حل خطوة خطوة ،وجمع الح قائق
والبيانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة قيد الدراسة.
مجتمع الدراسة
في دراسةةت ا ،مجتمع البحث هو جميع طلبة المدرسةةة العليا لألسةةاتذة باألغواط وجميع
طلبة مععد الرياضة بجامعة األغواط.
عينة الدراسة
بما أم ع وام الدراسةةةة "دافعية اإلنجاز الدراسةةةي لد طالب الجامعة وعالقتعا ببعض
المتغيرات األكاديمية والشةةةخ ةةةية" ،فالمجال االجتماعي للبحث األسةةةاسةةةي هو جميع طلبة
المدرسةةةةة العليا لألسةةةةاتذة باألغواط وجميع طلبة مععد علوم وتق يات ال شةةةا طات البدنية
والرياضةةةية بجامعة األغواط ،وبما أم مجتمع البحث محدد واضةةةح ومتجان
750اسةةةتمارة بحثية تقي

 ،قم ا بتوزيع

درجة امتالك الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةةي ،وعالقتعا ببعض

المتغيرات .والجدول أدناه ي ةةف إجراءات توزيع واسةةترجا اسةةتمارات البحث على أفراد عي ة
الدراسة.
الجدول رقم  :01وصف إجراءات توزيع واسرتجاع االستمارات البحثية على أفراد عينة الدراسة
الاستمارات
املوزعة
400

الاستمارات
املسترجعة
306

الاستمارات
امللغاة
08

استمارات البحث
الفعلية
298

طلبة معهد الرياضية

350

331

10

321

عينة الدراسة

750

637

18

619

طلبة المدرسة العليا
لألساتذة

الم درل من إعداد الباحث في ضوء مراحل تحديد حجم العي ة الفعلية للبحث.

مجاالت الدراسة
املجال الزماني
قم ا بإجراء الدرا سة الميدانية في الفترة الممتدة من شعر مارس  2018إلى شعر ماي
 ،2018حيث قم ا بةةةةةةةتوزيع االسةةةتمارات التي تقي
الدراسي على جميع أفراد عي ة الدراسة.
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املجال املكاني
قم ا بتوزيع وا سترجا ا ستمارات البحث في المدر سة العليا لأل ساتذة بجامعة األغواط
ومععد الرياضة بجامعة األغواط بوالية األغواط.
املجال البشري
بداية ،قم ا باختيار  750فردا كعي ة أسةةاسةةية ،وتم تسةةليم االسةةتمارات البحثية إليعم،
تم استرجا 637استمارة بحثية وإلغاء  18استمارة؛ ألنعا ال تتماشى مع شروط التفريغ ،وبقيت
 619استمارة تم إجراء الدراسة عليعا.

أدوات جمع البيانات وشروطها العلمية
درجة اكتساب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسي في

استخدم ا في بحث ا استمارة تقي

الوسط األكاديمي من وجعة نظر الطلبة ،حيث تم في البداية مراجعة بعض الدراسات السابقة
وبعض المراجع التي لعا عالقة بالبحث  ،واطلع ا على االسةةةتمارات واالسةةةتبانات التي تقي
دافعية اإلنجاز الدراسةةي لد الطالب في المجال التعليمي ،حيث تم ب اء اسةةتمارة أولية تقي
درجة اكتسةةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةي في الوسةةط األكاديمي من وجعة نظر الطلبة،
وبعدها تم إخضا األداة (االستمارة البحثية) للشروط العلمية.
صدق األداة
في الخطوة السةةابقة  ،ذكرنا أنه تم ب اء أداة جمع البيانات في ضةةوء فرضةةيات الدراسةةة
(المتغيرات الرئيسة في البحث) ،وللتحقق من مد صدق عبارات ومؤشرات أداة البحث (صدق
مفعوم التكوين الفرضي أو صدق الب اء) ،تم عرض األداة على الخبراء والمحكمين ق د عملية
التحكيم ،وذلك لقياس صةةةدق المحتو والمضةةةموم بعرضةةةعا على مجموعة من األسةةةاتذة
المخت

ين بجامعة األغواط .حيث تم إخراج األداة األ سا سية في البحث ا ستمارة تقي

درجة

اكتسةةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةي في الوسةةط الجامعي مكونة من  25عبارة ،واخترنا
طريقة ليكيرت الخماسية األوزام في ب اء أداة البحث.
الجدول رقم  :02يبني توزيع أوزان استمارة البحث التي تقيس دافعية اإلنجاز الدراسي

ألاوزان

غالبا

دائما

أحيانا

نادرا

أبدا

الدرجات

5

4

3

2

1

الم درل من إعداد الباحث في ضوء األوزام المعتمدة في أداة البحث
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حساب معامالت الصدق
الصدق الذاتي
ال دق الذاتي = معامل الثبات√معامل ال ةةدق الذاتي السةةتمارة درجة اكتسةةاب الطلبة
لدافعية اإلنجاز الدراسيل √0,73 = 0,85

الصدق التميزي
يق ةةةد به مد تفاوت الدرجات ألفراد عي ة الدراسةةةة بين األطراف العلوية والسةةةفلية،
ويتم حسابه بالمقارنة الطرفية عن طريق االختبارT. Test
الجدول رقم 03ل يبين معامل التميز وداللة الفروق الستمارة دافعية اإلنجاز الدراسي
فرق
القيمة
درجة
املتوسط انحراف
قيمة T
أطراف العينة
الحسابي معياري
sig
الحرية
املتوسطات
العلوي 4,05 111,51 167
دافعية
اإلنجاز
0,00
332
44,48
28,97
7,38
الدراسي السفلي 82,54 167
املصدر :من إعداد الباحث يف ضوء نتائج التكميم للدراسة ومخرجات الربنامج اإلحصائي SPSS 22
املتعلقة بالصدق التميزي.

معامالت الثبات ألداة البحث
حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ
معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ السةةةتمارة درجة اكتسةةةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز
الدراسةةي لطالب الجامعة من وجعة نظر أفراد عي ة الدراسةةة (طلبة المدرسةةة العليا لألسةةاتذة
وطلبة مععد الرياضة بجامعة األغواط) .𝑅𝛼 = 0,73
حساب معامل الثبات بأسلوب جوتمان
يتم حسابه عن طريق التجزئة ال
الجدول رقم 04ل التجزئة ال

فية لعبارات االستمارة
فية الستمارة دافعية اإلنجاز الدراسي

املتوسط الحسابي

التباين

الانحراف املعياري

عدد العبارات

عبارات النصف األول

52,20

44,22

6,65

13a

عبارات النصف الثاني

46,36

37,42

6,12

12b

عبارات االستمارة

98,56

139,71

11,82

25

املصدر :من إعداد الباحث يف ضوء نتائج التكميم الخام للدراسة ومخرجات الربنامج اإلحصائي SPSS
 22املتعلقة بحساب معامل الثبات بأسلوب جوتمان.
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لدي ا صيغة العالقة الرياضية ألسلوب جوتمام هيل )

S1 2 +S22
S2

𝑅 = 2 (1 −

قيمة معامل الثبات السةةةتمارة دافعية اإلنجاز الدراسةةةي من وجعة نظر الطلبة بطريقة
التجزئة ال

فية أسلوب جوتمام تساوي  0,83وهو دال إح ائيا.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث
المتوسةةةط الحسةةةابي ،االنحراف المعياري ،التباين ،تحليل التباين المشةةةترك في اتجاه
واحد (لحسةةاب الفروق ألكثر من ثالث مجموعات) ،كما اسةةتخدم ا البرنامن اإلح ةةائي .SPSS
لعملية التكميم وحساب العالقات والقوانين اإلح ائية المعتمدة في البحث.
تحليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية الجزئية األوىل
القائلة توجد فروق دالة إح ائيا في مستو درجات دافعية اإلنجاز الدراسي لد أفراد
عي ة الدراسة تعز لمتغير مستو الدراسة األكاديمية.
الجدول رقم 05ل ع وام يبين الفروق ) (ANOVAبين درجات متوسطات اكتساب أفراد عي ة الدراسة
لدافعية اإلنجاز الدراسي في ضوء متغير الج
املتغير
درجة اكتساب
الطلبة لدافعية
اإلنجاز
الدراسي

نوع الجنس

العينة

متوسط
حسابي

انحراف
معياري

ذكر

366

96,71

12,38

أنثى

253

99,09

11,04

المجموع

619

97,68

11,90

.
قيمة F

6,04

القيمة Sig

0,01

املصدر :من إعداد الباحث يف ضوء نتائج التكميم الخام للدراسة ومخرجات الربنامج اإلحصائي SPSS
 22املتعلقة بنتائج الفرضية الجزئية األوىل.

القراءة اإلحصائية
نالحظ في الجدول رقم( )05لداللة الفروق لتحليل التباين أحادي االتجاه لمتوسةةةطات
درجة اكتسةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةي وفق فئات متغير الج

ألفراد عي ة الدراسةة

أم عدد الطلبة الذكور ( )366بمتوسةط حسةابي قدره ( )96.71وانحراف معياري قدره ()12.38
،وبلغ عدد الطل بة اإل ناث ( )253بمتوسةةةط حسةةةةابي قدره ( )99.09وانحراف مع ياري قدره
(، )11.04أما قيمة االختبار ( )Fقدرت بةةةةةة ( )6.04ع د القيمة االحتمالية ( )01،0وهي أقل من
القيمة ( )0,05وهذه ال تيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إح ائيا بين متوسطات درجة اكتساب
الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسي ألفراد عي ة الدراسة تعز لمتغير الج

ل الح اإلناث .وم ه

نسةةت تن أم الفرضةةية الجزئية القائلةل توجد فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو درجة اكتسةةاب
الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسيلد أفراد عي ة الدراسة تعز لمتغير الج
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التحليل واملناقشة والتفسري
الدافعية لإلنجاز من متطلبات التعلم ،فعي من بين األسةةةباب التي تحرك الطلبة ذكورا
وإناثا في الجامعة وتحفزهم على إنجاز األعمال األكاديمية ،وتوصةةةل ا إلى وجود اختالف في
مسةةتو دافعية اإلنجاز الدراسةةي بين الج سةةين ل ةةالح اإلناث ،وتعز هذه ال تائن إلى كوم
الب ات أكثر حرصةةةةا من الذكور على الدراسةةةةة ،كما يرجع ذلك إلى روح الت حدي لد اإلناث
كو سيلة إلثبات الذات وتحقيق المكانة االجتماعية المتميزة عن طريق التفوق الدرا سي ،فضال
عن اتسةةةةا رقعة طموحات المرأة التي أصةةةبحت تجدّ وتجتعد للح ةةةول على وظيفة تلبي
حاجاتعا.
وأكد ابن فروج و بوفاتح أم التفوق في مسةةتو دافعية اإلنجاز يعود إلى إصةةرار اإلناث
على اإلنجاز والتحقيق والتحمل والمثابرة (بن فروج و بوفاتح ،2018 ،صةةةفحة  ،)136وأرجعه
ر شيد خلفام ومليكة بريجي إلى الت شئة االجتماعية التي تلقتعا األنثى المب ية على الت شجيع
واالسةةةتقالليةةة التي تلعةةب دورا في الرفع من دافعيتعةةا(خلفةةام و بريجي ،2017 ،صةةةفحةةة
،)230وردته شةةةويخي أمال إلى التطور الحاصةةةل في المجتمع الذي أصةةةبح يعطي مزيدا من
الحرية والتشةةةجيع لإلناث ،حتى أصةةةبحت المرأة تحتل م اصةةةب اجتماعية مرموقة(شةةةويخي،
 ،2013صةةةفحة .)124وأرجع دوباخ قويد ارتفا دافعية اإلنجاز لد اإلناث إلى نظرة المجتمع
لألنثى التي تختلف عن نظر ته ل لذكر وإلى اختالف الخ ةةةةائص الفيزيولوج ية وال فسةةة ية
واالجتماعية بي عما (دوباخ و غريب ،2015 ،صةةفحة ،)175واتفقت مع دراسةةة بن فروج هشةةام
و بوفاتح محمد التي توصةةةلت إلى وجد فروق في دافعية اإلنجاز تعز لمتغير الج

ل ةةةالح

اإلناث.
واتفقت مع نتائن دراسةةةة  2011Awan., Noureen, Nazحيث تم اكتشةةةاف اختالفات
كبيرة بين الج سةةةين ،كانت ل ةةةالح الفتيات ،واقترح أم يسةةةتخدم المعلموم اسةةةتراتيجيات
تحفيزية لغير المحتالين في األنشةةةطة األكاديمية لتحسةةةين درجاتعمAwan, R. U. N., ( .
 .Noureen, Gو ،)2011 ،Naz, A.واختلفت مع دراسةةة ه اء إبراهيم محمد التي تو صلت إلى
وجو د فروق في دافعية اإلنجاز تعز لمتغير الج

ل ةةةالح الذكور (محمد ،)2009 ،واختلفت

مع دراسةةة صةةباح م وخ و أفراح إبراهيم سةةعيد  2009التي توصةةلت إلى أنه ال توجد فروق في
دافعية اإلنجاز تعز لمتغير الج

(.م وخ و سعيد )2009 ،

تحليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية الجزئية الثانية
القائلة توجد فروق دالة إح ائيا في مستو درجات دافعية اإلنجاز الدراسي لد أفراد
عي ة الدراسة تعز لمتغير مستو الدراسة األكاديمية.
الجدول رقم 06ل ع وام يبين الفروق ) (ANOVAبين درجات متوسطات اكتساب أفراد عي ة الدراسة
لدافعية اإلنجاز الدراسي في ضوء متغير مستو الدراسة األكاديمية.
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بوراس محمد  /قطاف محمد
املتغير
درجة اكتساب
الطلبة لدافعية
اإلنجاز
الدراسي

مستوى الدراسة
ألاكاديمية
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
المجموع

العينة
132
180
144
131
32
619

متوسط
حسابي
98,95
96,83
99,35
95,21
99,84
97,68

انحراف
معياري
10,28
11,93
12,95
11,53
12,94
11,90

قيمة
F

3,03

القيمة
Sig

0,02
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القراءة اإلحصائية
نالحظ في الجدول رقم( )06لداللة الفروق لتحليل التباين أحادي االتجاه لمتوسةةةطات
درجة اكتسةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةي وفق فئات متغير مسةتو الدراسةة األكاديمية
ألفراد عي ة الدراسة ،حيث بلغ عدد طلبة ال س ة األولى ( )132بمتوسط حسابي قدره ()98,95
وانحراف معياري قدره ( ، )10,28وبلغ عدد طلبة السة ة الثانية ( )180بمتوسةةط حسةةابي قدره
( )96,83وانحراف معياري قدره ( ، )11,93وبلغ عدد طلبة الس ة الثالثة ()144بمتوسط حسابي
قدره ( )99,35وانحراف معياري قدره (،)12,95وبلغ عدد طلبة السةة ة الرابعة ( )131بمتوسةةط
حسةةابي قدره ( )95,21وانحراف معياري قدره ( ،)11,53وبلغ عدد طلبة السةة ة الخامسةةة ()32
بمتوسط حسابي قدره ( )99,84وانحراف معياري قدره (، )12,94أما قيمة االختبار ( )Fقدرت بة
( )3,30ع د القيمة االحتمالية ( )0,02وهي أقل من القيمة ( .)0,05و هذه ال تي جة تثبت أنه
توجد فروق دالة إح ةةةائيا بين درجة اكتسةةةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةةي ألفراد عي ة
الدراسة تعز لمتغير مستو الدراسة األكاديمية ل الح طلبة الس ة الخامسة .وم ه نست تن
أم الفرضةةةية الجزئية القائلةل توجد فروق دالة إح ةةةائيا في مسةةةتو درجة اكتسةةةاب الطلبة
لدافعية اإلنجاز الدراسيلد أفراد عي ة الدراسة تعز لمتغير مستو الدراسة األكاديمية.

التحليل واملناقشة والتفسري
بالرجو إلى قيم المتوسطات نجد الفروق ل الح طلبة الس ة الخامسة جامعي ،وتعز
هذه ال تائن إلى أم السةة ة الخامسةةة هي السةة ة األخيرة في الدراسةةة ،وبعدها مباشةةرة يلن
الطلبة عالم الشةةةغل  ،إضةةةافة إلى ذلك أنعم قد اكتسةةةبوا مجموعة من الخبرات وتعرضةةةوا
لمقررات وأنشطة دراسية ومواقف تعليمية وأساليب الت شئة األكاديمية خالل س وات الدراسة
السةةابقة ،عززت دافعية اإلنجاز الدراسةةي لديعم ،عالوة على ذلك كوم طلبة السةة ة الخامسةةة
جامعي أكثر نضةةة جا في المسةةةتو الث قافي واالجت ماعي الذي يرجع إلى احت كاكعم بمختلف
مؤسسات الت شئة االجتماعية خارج الجامعة وكذلك الرفاق واألقرام .
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وبالرجو إلى ال تائن التي توصلت إليعا الدارسات السابقة التي استطا الباحث جمععا،
نجد أنعا تختلف عن نتائن الدراسةةةة الحالية ،فقد اختلفت مع نتائن دراسةةةة أمل األحمد التي
خل ةةت إلى عدم وجود فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو دافعية اإلنجاز الدراسةةي لد طالب
الجامعة تعز لمتغير المسةةتو الدراسةةي ،وقد بررتعا بتشةةابه الظروف الثقافية واالجتماعية
لطالب الجامعة ،وتعرضعم أل ساليب ت شئة اجتماعية متقاربة في جميع الم ستويات الدرا سية
(األحمد ،2017 ،صةةةفحة  ،)45كما اختلفت مع نتائن دراسةةةة عبد الرحمن الطريري  1988التي
تو صلت إلى عدم وجود فروق دالة إح ائيا في م ستو دافعية اإلنجاز الدرا سي تعز لمتغير
المسةةتو الدراسةةي وتم إرجاععا للمعطيات الحضةةارية والثقافية واالجتماعية لطالب الجامعة
على اختالف مسةةةتوياتعم الدراسةةةية(الطريري ،1988 ،صةةةفحة ،)564تختلف كذلك عن نتائن
كسةةاب عايد م ةةطفى أبي ع يز التي توصةةلت إلى عدم وجود فروق دالة إح ةةائيا في دافعية
اإلنجاز الدراسي تعز لمتغير الج

والمستو الدراسي(.أبو ع يز.)2015 ،

تحليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية الجزئية الثالثة
القائلة توجد فروق دالة إح ائيا في مستو درجات دافعية اإلنجاز الدراسي لد أفراد
عي ة الدراسة تعز لمتغير مستو الدراسة األكاديمية.
الجدول رقم 07ل ع وام يبين الفروق ) (ANOVAبين درجات متوسطات اكتساب أفراد عي ة الدراسة
لدافعية اإلنجاز الدراسي في ضوء متغير تخ ص الدراسة األكاديمية.
التخصص
ألاكاديمي

العينة

متوسط
حسابي

انحراف
معياري

لغة عربية

83

101,55

10,58

فيزياء

49

95,33

13,42

علوم طبيعية

83

98,16

10,77

رياضيات

34

89,41

13,80

لغة فرنسية

49

99,96

9,26

التربية البدنية

321

97,45

11,94

المجموع

619

97,68

11,90

املتغير

درجة
اكتساب
الطلبة
لدافعية
اإلنجاز
الدراسي

قيمة F

6,08

القيمة Sig

0,00
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نالحظ في الجدول رقم( )07لداللة الفروق لتحليل التباين أحادي االتجاه لمتوسةةةطات
درجة اكتسةةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةيوفق فئات متغير تخ ةةص الدراسةةة األكاديمية
ألفراد عي ة الدراسةةةةة  ،حيث بلغ عدد الطلبة الذين يدرسةةةوم تخ ةةةص اللغة العربية ()83
بمتوسةةةط حسةةةابي قدره ( )101,55وانحراف معياري قدره (، )10,58وبلغ عدد الطلبة الذين
يدرسةةةوم تخ ةةةص الفيزياء ()49بمتوسةةةط حسةةةابي قدره ( )95,33وانحراف معياري قدره
(،)13,42وبلغ عدد الطلبة الذين يدرسةةوم تخ ةةص العلوم الطبيعية ( )83بمتوسةةط حسةةابي
قدره ( )98,16وانحراف معياري قدره (،) 10,77وبلغ عدد الطلبة الذين يدرسةةةوم تخ ةةةص
الرياضةةةيات ( )34بمتوسةةةط حسةةةابي قدره ( )89,41وانحراف معياري قدره (،)13,80وبلغ عدد
الطلبة الذين يدرسوم تخ ص اللغة الفرنسية ( )49بمتوسط حسابي قدره ( )99,96وانحراف
مع ياري قدره (،) 9,26وبلغ عدد الطل بة ا لذين يدرسةةةوم تخ ةةةص الترب ية ال بدن ية ()321
بمتو سط ح سابي قدره ( )97,45وانحراف معياري قدره ( ،)11,94أما قيمة االختبار ( )Fفقدرت
بةةةة ( )6,08ع د القيمة االحتمالية ( ،)0,00وهي أقل من القيمة ( )0,05وهذه ال تيجة تثبت أنه
توجد فروق دالة إح ائيا بين متوسطات درجة اكتساب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسي ألفراد
عي ة الدرا سة تعز لمتغير تخ

ص الدرا سة األكاديمية ل

الح التخ

ص األكاديمي( اللغة

العربية) .وم ه نسةةت تن أم الفرضةةية الجزئية القائلة لتوجد فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو
درجة اكتسةةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةيلد أفراد عي ة الدراسةةة تعز لمتغير مسةةتو
الدراسة األكاديمية تحققت.

التحليل واملناقشة والتفسري
أكدت هذه ال تائن أم طلبة األدب أكثر دافعية من طلبة التخ

ات األخر ؛ ألم الرغبة

في تخ ةةةص معين وطبيعة المقررات الدراسةةةية هي التي تسةةةتثير دافع الطلبة نحو اإلنجاز
الدرا سي؛ باعتبار الدوافع هي القوة الدافعة التي تدفع وتوجه سلوك طالب الجامعة وتوجععم
نحو تحقيق ال جاح األكاديمي ،ويمكن تفسير هذه ال تيجة بأم الدافعية لإلنجاز الدراسي يعتبر
محر كا داخل يا يحفز ال طا لب ال جامعي للتغ لب على العق بات والمعو قات األ كاديم ية التي قد
تعترضه خالل مسار الدراسة الجامعية.
واتفقت نتائن هذه الدراسة مع ما توصل إليه محمد خير الفوال وأماني محمد ناصر في
وجود فروق دالة إ ح ةةةائيا في مسةةةتو دافعية اإلنجاز الدراسةةةي لد طالب المرحلة الثانوية
بمدي ة دمشق تعز لمتغير التخ ص.
واتفقةةت مع دراسةةةةةة  Maurer, Allen, Gatch, Shankar, &Sturges, 2013التي
توصةةةلت إلى وجود فروق ذات داللة إح ةةةةائية في الدوافع لد الطالب تعز للتخ ةةةص
( ،.Gatch, D. B ،Allen, D. ،Maurer, T. W.و .)2013 ،Shanka
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واختلفت مع نتائن دراسةة مرباح أحمد وبالل نجمة التي توصةلت الى أنه ال توجد فروق
دالة تعز للتخ ص ؛ألم الطلبة يمروم بالظروف الدرا سية نف سعا ،فعم ي سعوم إلى تحقيق
هدف واحد هو ال جاح الدراسةةةي (مرباح و نجمة  ،2018 ،صةةةفحة  ،)336كما اختلفت مع نتائن
دراسةةة (أمل إسةةماعيل حسةةين التي خل ةةت الى عدم وجود فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو
دافعية اإلنجاز الدراسي لطالب الجامعة تعز للتخ ص ،وبررتعا بأم طلبة الجامعة في جميع
التخ ةة ةةات يبذلوم جعدا في تحقيق أهدافعم وطموحاتعم(حسةةين ،2017 ،صةةفحة ،)140
وتختلف مع دراسة رامي محمود اليوسف الذي ير أنه ال توجد فروق دالة إح ائيا في مستو
دافعية اإلنجاز الدرا سي لطلبة الدرا سات العليا ،وبرر ذلك بأم جميع التخ

ات الم شار إليعا

تتطلب تحقيق ال جاح المسةةةتمر ؛نظرا لتوفر شةةةروط ال جاح نفسةةةعا التي تسةةةمح للطلبة
باالستمرار في الدراسة ؛لذلك كانت دافعية اإلنجاز الدراسي متقاربة(اليوسف  ،2018 ،صفحة
. )371

تحليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية الجزئية الرابعة
القائلة توجد فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةي لد أفراد عي ة
الدراسة تعز لمتغير السن.
الجدول رقم 08ل ع وام يبين الفروق ) (ANOVAبين درجات متوسطات اكتساب أفراد عي ة الدراسة
لدافعية اإلنجاز الدراسي في ضوء متغير السن (العمر الزم ي).
املتغير

درجة
اكتساب
الطلبة
لدافعية
اإلنجاز
الدراسي

الفئات العمرية

العينة

متوسط
حسابي

انحراف
معياري

أقل من  18سنة

8

97,63

8,91

من  19سنة إلى  21سنة

199

99,53

10,43

من  22سنة إلى  24سنة

304

95,50

12,60

أكبر من  25سنة

108

المجموع

619

100,4
3
97,68

11,59

قيمة
F

7,11

القيمة
Sig

0,00

11,90
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القراءة اإلحصائية
نالحظ في الجدول رقم( )08لداللة الفروق لتحليل التباين أحادي االتجاه لمتوسةةةطات
درجة اكتسةةةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةةيوفق فئات متغير العمر (السةةةن) ألفراد عي ة
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الدرا سة ،أم عدد طلبة الفئة العمرية األقل من  18س ة ( )08بمتو سط ح سابي قدره ()97,63
وانحراف معياري قدره (، )08,61وقد بلغ عدد طلبة الفئة العمرية من(  19إلى  )21س ة ()199
بمتو سط ح سابي قدره ( )99,53وانحراف معياري قدره (،)10,43وبلغ عدد طلبة الفئة العمرية
من (  22إلى  )24س ة ( )304بمتو سط ح سابي قدره ( )95,50وانحراف معياري قدره ()12,60
وبلغ عدد طلبة الفئة العمرية أكبر من  24سةةة ة ( )108بمتوسةةةط حسةةةابي قدره ()100,43
وانحراف معياري قدره (،)11,59أما قيمة االختبار ( )Fقدرت بةةةةةة ( )7,11ع د القيمة االحتمالية
( ،)0,00وهي أقل من القيمة ( ) 0,05وهذه ال تيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إح ةةةةائيا بين
متو سطات درجة اكت ساب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدرا سي ألفراد عي ة الدرا سة تعز لمتغير
العمر (السةةةن) .وم ه نسةةةت تن أم الفرضةةةية الجزئية القائلة لتوجد فروق دالة إح ةةةائيا في
مسةةتو درجة اكتسةةاب الطلبة لدافعية اإلنجاز الدراسةةيلد أفراد عي ة الدراسةةة تعز لمتغير
السن تحققت.

التحليل واملناقشة والتفسري
تعز

هذه ال تائن إلى أم الطالب ذوي سةةةن أكبر ،يمتلكوم قدرات وم عارات وخبرات

حياتية أعلى من أقرانعم الطالب الذين هم أقل م عم سةةة ا ،تمك عم من اكتسةةةاب مسةةةتو
مرتفعا من دافعية اإلنجاز الدراسةةةي ،فضةةةال على أ نعم أكثر فعما وتكيفا للحياة الجامعية،
فالعمر الزم ي له تأثير كبير على الخ ةةةائص والسةةةمات ال فسةةةية والتربوية لطالب الجامعة.
وتختلف مع ما توصلت إليه دراسة عبد الرحمن سليمام الطريري التي توصلت إلى أنه ال توجد
فروق دالة إح ائيا في مستو دافعية اإلنجاز الدراسي تعز لمتغير العمر ،وبرر ذلك بتقارب
أفراد العي ة في أع مارهم إذ إم طالب ال جام عة ال يو جد فرق كبير في أع مارهم(الطريري،
 ،1988صفحة .)559

خاتمة ونتائج الدراسة
من خالل الدراسةةة ال ظرية والتطبيقية لموضةةو بحث ا الذي ت اول أثر المتغيرات الشةةخ ةةية
واألكاديمية على مستو اكتساب طالب الجامعة لدافعية اإلنجاز الدراسي ،خل

ا إلى أم الدوافع بعامة

ودافعية اإلنجاز الدرا سي بخا صة من األ سباب الرئي سة الكت شاف العالم المحيط بالطالب خالل م ساره
الدراسي في الجامعة والسعي لفعم األحداث والظواهر التي تعترضه والسيطرة عليعا وت ظيمعا ،حيث
تسةةاهم في تحفيز الطالب على التعلم أكثر ،وتجب اإلشةةارة إلى أم من أهم الدوافع المرتبطة بالتعلم
دافع اإلنجاز الذي يتمثل في حالة السةةةرور التي يلمسةةةعا الطلبة بعد إنجاز معمة ما بطريقة متميزة
ب ةةرف ال ظر عن خ ةةائ ةةعم األكاديمية والشةةخ ةةية ،وقد خل ةةت دراسةةت ا إلى اسةةت تاج عام مفاده
أنالمتغيرات الشةةةخ ةةةية لعا تأثير (الج

والعمر ) ،واألكاديمية (المسةةةتو الدراسةةةي والتخ ةةةص
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األكاديمي )على مسةةتو امتالك أفراد عي ة الدراسةةة لدافعية اإلنجاز الدراسةةي ،وت درج تحته مجموعة
من ال تائن الجزئية ،جاءت كالتاليل
-

وجود فروق دالة إح ةةائيا في مسةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةي لد أفراد عي ة الدراسةةة
ل الح اإلناث.

تعز لمتغير الج

 وجود فروق دالة إح ةةةائيا في مسةةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةةي لد أفراد عي ة الدراسةةةةتعز لمتغير مستو الدراسة األكاديمية ل الح طلبة الس ة الخامسة.
 وجود فروق دالة إح ةةةائيا في مسةةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةةي لد أفراد عي ة الدراسةةةةتعز لمتغير التخ ص األكاديمي ل الح تخ ص اللغة العربية.
 وجود فروق دالة إح ةةةائيا في مسةةةتو درجات دافعية اإلنجاز الدراسةةةي لد أفراد عي ة الدراسةةةةتعز لمتغير السن ل الح الفئة العمرية األكثر من  24س ة.
كما خل

ا إلى مجموعة من التوصيات واالقتراحات من أهمعال

 ت مية دافعية اإلنجاز الدراسةةةي لد الطلبة من خالل اعتماد أسةةةاتذة الجامعة أسةةةاليب وطرائقتدري

نشطة.

 -القيام ب دوات علمية وور شات عمل يح ضرها أ ساتذة مخت

وم وخبراء لت سليط ال ضوء أكثر على

موضو دافعية اإلنجاز الدراسي والدافعية نحو الدراسة.
 اسةةتخدام نتائن الدراسةةة الحالية واالسةةتفادة م عا للرفع من مسةةتو دافعية اإلنجاز الدراسةةي وفقفئات المتغيرات الشةةةخ ةةةية (الج

والعمر) ،وفئات المتغيرات األكاديمية (مسةةةتو الدراسةةةةة

األكاديمية والتخ ص األكاديمي).
 تعزيز دافعية اإلنجاز الدرا سي لد الطلبة من خالل إيجاد مواقف وو ضعيات تحقق تجارب تعليميةناجحة لديعم.
 إجراء دراسةةةةات مماث لة على درجة امتالك طالب ال جام عة لدافع ية اإلن جاز الدراسةةةي في ضةةةوءالمتغيرات الشةةخ ةةية واألكاديمية؛ إلثراء هذا الموضةةو والكشةةف عن جوانب أخر لم نسةةتطع
التوصل إليعا في دراست ا.
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