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  وعالقتها بدافع االنجاز لدى طالب الجامعة الدراسية المشكالت          

 
 إعداد : د. وحيد مصطفى كامل مختار                                                            

 2010الجبل الغربى عة جام – كلية االداب يفرن  – الصحة النفسية حاضرم                                                
   

 : مقدمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلعب دورا هائال فى مستويات فاعلية  التيدافع اإلنجاز احد الدوافع االيجابية المتعلمة واألساسية فى بنية الشخصية يعد        
 (. 123: 2000عملية التعلم ) طلعت منصور وآخرون، 

دافع مكونا جوهريا فى سعى الفرد إلى تحقيق ذاته، فيشعر بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه وما يحققه من يعد هذا الكما        
 – 17: 2001،  الواعي ) إبراهيم قشقوش اإلنسانيياة أفضل ومستويات أعظم لوجوده أهداف وما يسعى إليه من أسلوب ح

18 .) 
نتاجيتهم فى  إلى أن دافع ( 2000 ) عبد اللطيف خليفةويشير         اإلنجاز يلعب دورا مهما فى رفع مستوى أداء األفراد وا 

للطالب، حيث  الفعلي األكاديمييقومون بها، وعالوة على ذلك فهو مؤشر جيد للتنبؤ باألداء  التيمختلف مجاالت األنشطة 
 (. 258: 2000يحقق األفراد المرتفعون فى هذا الدافع مستويات نجاح عالية ) عبد اللطيف خليفة، 

إن دافع اإلنجاز يشير إلى رغبة الفرد وميله إلنجاز ما يعهد إليه من أعمال ومهام وواجبات  (1995) ويرى فرج طه       
 (. 328 – 327: 1995بأحسن مستوى يستطيعه، وأعلى إنتاجية ممكنة ) فرج طه، 

مزيدا من  صحبهيق مستوى من النجاح والتفوق دافع اإلنجاز بأنه سعى الفرد إلى تحقي (1995 )إسماعيل بدرويعرف        
 (. 114: 1995وضعها لنفسه مع تجنب الفشل ) إسماعيل بدر،  التياالرتياح والمثابرة، ومحاولة تحقيق األهداف 

الدافعية لإلنجاز على أنها تعنى استعداد الفرد لتحمل المسئولية، والسعي نحو  (2000)ويحدد عبد اللطيف خليفة        
قد تواجهه، والشعور بأهمية الزمن،  التياح والتفوق لتحقيق أهداف معينة، والمثابرة للتغلب على العقبات والمشكالت النج

نحو التفوق لتحقيق  والسعيالشعور بالمسئولية،  هيوالتخطيط للمستقبل، وتتضمن الدافعية لإلنجاز خمسة مكونات أساسية، 
 (. 97 – 96: 2000أهمية الزمن، والتخطيط للمستقبل ) عبد اللطيف خليفة، مستوى طموح مرتفع، والمثابرة، والشعور ب

إلى إن األفراد ذوى دافع االنجاز المرتفع يفضلون المهام متوسطة الصعوبة ، والمخاطرة  Hills (1992)هيلز ويشير        
م استعداد لتغيير مصادر اإلشباع لديهم ، تتطلب المهارة والقدرة معا ، ويثقون فى أنفسهم ، ولديه التيالمعتدلة فى المهام 

 ( . Hills , 1992 : 82وترجع جذور المستوى العالي لدافع االنجاز إلى التدريب المبكر على االستقاللية ) 
 مجموعة من الخصائص لذوى دافع االنجاز المرتفع فى النقاط التالية : McClellandماكليالند ويلخص        
ان الذى يتمتع بدافع انجاز تدلة : فالمخاطرة المعتدلة قد تكون الخاصية الفريدة واألعظم وصفا لإلنسالمخاطرة المع       
 مرتفع.
تقدم معلومات التغذية  التيالحاجة إلى التغذية الراجعة الفورية : إن األفراد ذوى دافع االنجاز المرتفع يفضلون األنشطة        

 ة التقدم نحو الهدف .الراجعة الدقيقة والفورية بشأن كيفي
الرضا عن االنجاز : فالفرد ذوى دافع االنجاز المرتفع يجد فى إتمام المهمة أو العمل ما يحقق له اإلشباع والرضا عن        
 نفسه .



 2 

ى االنهماك فى المهمة أو العمل : فبمجرد اختيار اإلفراد ذوى دافع االنجاز المرتفع لهدف ، فأنهم يتجهون تماما إل       
االنهماك فى المهمة أو العمل حتى ينجحوا فى إتمامه ، وهم ال يتوقفون عن العمل دون إكماله وال يرضون عن أنفسهم إال إذا 

 ( . Luthans , 1996 : 177بذلوا أقصى ما فى جهدهم ) 
 إلىحتياجات المجتمع تحقيق التنمية البشرية المستديمة من أجل الوفاء با فى العاليمؤسسات التعليم  سهمهذا وت       

( أن الدور المحوري للتعليم العالي فى التنمية يترتب عليه عائدا  1998فرجاني )  روفى هذا اإلطار يذكر ناد التعليم والتدريس
مجتمعيا يفوق بمراحل ما تقوم به الحسابات االقتصادية ، فالتعليم العالي يمثل مرحلة مهمة فى قمة الهرم التعليمي فهو يتعامل 

( ويعول كثيرا على هذا التعليم فى إعداد الكوادر البشرية عالي المستوى  22 – 18مع أفراد المجتمع من الفئة العمرية ) 
لقطاعات العمل واإلنتاج كافه ، إضافة إلى دوره فى تجديد البنية المعرفية والثقافية والمشاركة فى عمليات النهوض االقتصادي 

                                                                 ( . 22 – 21:  1998رجاني ، واالجتماعي للمجتمع ) نادر ف
يوفر مجاالت عديدة للتخصص تعمل على تحقيق طموحات  الجامعي( أن التعليم  2002مشرف )  آل وترى فريدة       

من التعليم تختلف عن النمط النظامي فى مدارس التعليم  ، وبذلك يمثل نوعية موميولهم ، واهتماماتهالشباب وتناسب قدراتهم ، 
مما يساعد على نمو العام ، من حيث طبيعة الدراسة ونوعية التخصصات ، وأنماط التفاعل االجتماعي فى العالقات التربوية ، 

، وحتى يتمكن الطالب  ةشخصية الطالب وتعزيز قدراته الذاتية فى التعليم ، والتفكير ، واتخاذ القرارات ، وتحمل المسؤولي
 ( . 203 – 169:  2002مشرف ،  آل الجامعي من تحقيق ذلك ال بد أن يتكيف مع البيئة الجديدة ) فريدة

تقوم على مساعدة الطلبة على فهم  التيتلك العملية  هي( على إن التعليم الجامعي  2002ويشير سعد الناجم )        
فق مع اآلخرين، وفهم أهدافهم الحياتية والتعليمية والمهنية، واختيار التخصصات الدراسية أنفسهم والبيئة المحيطة بهم، والتوا

مكاناتهم، واتخاذ القرارات المهمة المالئمة المتعلقة بحياتهم األكاديمية واالجتماعية،  التي تالؤم ميولهم ورغباتهم وقدراتهم وا 
 عترضهم من عقبات ومشكالت تؤثر على دراستهم.والسير فى دراستهم على نحو أفضل، والتغلب على ما قد ي

 (  141 – 140:  2002) سعد الناجم ،                                                                                  
تكوين تترك آثارها ورغم أن الجامعة تشكل مكانة متميزة فى حياة الطالب ، إال أنها فى ذات الوقت تمثل بيئة معقدة ال       

تسبب  التيعلى جميع جوانب الفرد وكثيرا ما يعبر الطالب صراحة ، أنهم يواجهون العديد من المشكالت والمواقف الضاغطة 
، ويبدو أن الطالب قد يدرك أنه فى موقف مشكل نتيجة محددات قد يصعب على  المعرفيلهم توترًا وقلقًا وانخفاضًا فى األداء 

  ( Burger , 2000)  يرى برجر ولذا  ( ، 2:  2000) لطفي إبراهيم ، تصنيفها على أنها مسببات للضغط  –ًا أحيان –الكبار 
تواجه تغيرات مستمرة داخليٌا وخارجيٌا مما يؤثر على ممارستها ، أن هذا الوسط  فهيإن الجامعة تقع فى وسط اجتماعي متغير 

جوهرية تقتضى منهم تقبلها واستيعابها تمهيدٌا لتحقيق التوافق مع هذا الوسط ،  المتغير جعل كثيرٌا من أفراده يواجهون تغيرات
ويتمثل ذلك فى اكتساب الطالب الجامعي الكثير من المهارات األكاديمية واالجتماعية والحياتية وتحقيق نماء شامل لشخصيته 

مكاناته ، ويساعد فى فى أبعادها المعرفية والعقلية ، واالنفعالية ، واالجتماعية ، والقيمية  ، يختبر من خاللها حدود قدراته وا 
لدى طالب الجامعة يعد بمثابة مفهوم عام غير محدد يتبلور  المشاكل الدراسيةأن مفهوم  الوصول لفهم واقعي عن شخصيته

  ( .  : 55Burger , 2000مع خبرات وأحداث الحياة وعوامل الشخصية المميزة لألفراد )
الواسعة فى حياتهم  التغيراتالمدركة لدى الطالب قد تنشأ عن  المشاكل الدراسيةبعض الدراسات على أن وقد برهنت        
 اإلرشاد األكاديمي،  ترتيب وتنظيم محتوى المساقات الدراسية ،  المشكالت المتعلقة بالكفايات والمهارات الدراسية تشمل  والتي
  ( .  Miller , 2001 : 19)  مع أعضاء هيئة التدريساالمتحانات ، العالقة ،  التوافق األكاديمي، 

 –أهمها : الخوف من الرسوب  الدراسية الطالب مشاكل( على عدد من  Fimian , 2000 دراسة فيمان )  كما أكدت       
قلة  –روح العصر عدم مسايرة البرامج الدراسية ل –طبيعة العالقات السائدة بالجامعة  –درجة تقبل الطالب من زمالئه بالجامعة 

التغيرات  إلىالدعم االجتماعي للطالب ، باإلضافة  –عدم الثقة باألساتذة  –اهتمام الجامعة باقتراحات الطلبة المتعلقة بالتحسين 
 ( . Chandler , 1999 : 15 – 21دراسة شندلر )  تؤكدهوهو ما  األسريةوالعالقات 
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كولوجية متعددة األبعاد تسبب عن مختلف العالقات النفس اجتماعية والظروف ظاهرة سي الدراسية كالتالمشوعليه ، إن        
، وبالرغم من أنه قد يتعذر وضع حدود  النفسيمصدرًا للتوتر والقلق واأللم  أنهايتفاعل معها الطالب ويدركها على  التيالبيئية 

 هم مصادرها فيما يلي : إال إننا يمكن أن نضع تصورًا أل ، المشاكل الدراسيةفاصلة وقاطعة لمصادر 
يدركها الطالب وتسبب له توترًا وقلقًا ، فقد تشكل  التيالنفس داخلية وتشمل مجموعة المتغيرات مصادر داخلية :  -1

قدرات الطالب المعرفية ومهاراته ومعتقداته ، وتوقعاته وأهدافه المستقبلية ، وما يكلف به من أعمال وواجبات 
للمشاكل مصادرًا  –تمثل جميعها أو بعضها  – االجتماعياجته إلى المساندة والدعم تفوق أو تقل عن قدراته ، وح

 ( . 88:  1998وتؤثر بصورة ما على أداء وسلوك الطالب ) عبد الرازق العيساوى ،  الدراسية
شاكل للمتحيط بالطالب ويتفاعل معها ويدركها على أنها مصدرًا  التي المتغيراتمصادر خارجية : وتشمل مجموعة  -2

والمعرفية ، وتنقسم هذه المجموعة من المصادر إلى مجموعتين فرعيتين  االنفعاليةوتؤثر على حالته  الدراسية
 :هما

،  الدراسيالجامعية : وتشمل مجموعة العوامل داخل حيز الجامعة ويتفاعل معها الطالب خالل اليوم  مشاكل البيئة - أ
 كما تتمثل فى : 

 واألساتذة : وتتضح هذه المجموعة من العوامل فى عالقة الطالب وما يظهر بينهم  العالقات البينية بين الطالب
 أحساسةمن تفاعل وترابط داخل الجماعة ، إذ أن شعور الطالب بمشاركة وايجابية أقرانه ومساندتهم له ، وعدم 

هم لبعضهم البعض داخل ايجابية الجماعة ومساندت إن، كما  والمشاكل المدركة االنفعاليبالعزلة يقلل من التوتر 
وخارج الجامعة يخلق لديهم الشجاعة ومحاولة التغلب على ما يواجههم من مشكالت ، ويزيد من فعاليتهم فى 

 ( .   Montoya , 1999 : 12 – 13)  العلميالمواقف التعليمية ويحسن مستواهم 
وروح التعاون  اإلدارةاخل وخارج المحاضرة ، ونمط والطالب د الجامعي األستاذومن جهة أخرى فإن أسلوب التفاعل بين        

مصدرا تغلب على بيئة الجامعة والمنظمة للعمل داخلها ، جميعها عوامل تشكل بصورة ما  التيوالقيم والممارسات التربوية 
 على الطالب. للمشكالت
  وعدم توافر بعض الكتب والمراجع الكتب واالمتحانات والبيئة المادية للجامعة : فقد تمثل كبر حجم المادة الدراسية

مكان الجامعة ،  –وأحيانًا  –والدوريات فى المكتبة ونظام االمتحانات والتجهيزات المعملية والبنية الجامعية  بل 
 ( .  55:  2002لدى الطالب ) محمد عطية ،  مشاكلً تمثل جميعها أو بعضها 

يواجهها الطالب خارج حيز الجامعة  التي اجتماعيةمل النفس البيئة االجتماعية : وتتمثل فى مجموعة العوا مشاكل -ب
الذى يقدم للطالب  األسرية ونوع وأسلوب الدعم االجتماعيولها بعض االنعكاسات على أدائه وتشمل : طبيعة العالقات 

المفرطة  التوقعاتو يكلفون بها ،  التي واالجتماعية، والواجبات المنزلية  األبناء بحاجات ومتطلبات األسرةومدى اهتمام 
         ( . 36:  2004) خليل الكايد ،  على الطالب مشاكلاألبناء ، هذه العوامل قد تسبب  وانجازمن اآلباء تجاه دور 

مع الحياة الجامعية دور هام يترك آثاره السلبية أو االيجابية على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ، ومدى وللتوافق        
تطويرها لدى الطلبة ، ولتحقيق قدر كاف من توافق الطلبة البد  إلىتطمح الجامعة  التيبلهم لالتجاهات والقيم استعدادهم وتق

تتسم  والتيوتؤدى دورها كمؤسسة اجتماعية فى قمة نظام التعليم لفعالياتهم التوافقية ، للجامعة أن تهيئ المناخ المالئم 
ة والفكر ، وعنصر إعداد النخبة وتزويدها بالمعارف والمهن المتخصصة ومجاالت بعنصرين : الرسالة المتميزة فى مجال المعرف

المعرفة ليختارها الطالب بناء على ميوله واهتماماته ، ليكتسب المتعلم مجموعة من القدرات العقلية ، واالستطاعة الذاتية ، 
 ( . 52:  1998،  الحديديومهارات العمل ، وقيمه ، وعاداته ) فايز 

فى حياة  اٌ ( أن مرحلة الشباب الجامعي مرحلة مهمة فى تكوين الشخصية تمثل منعطفا حاد 2003ويرى جودت سعادة )        
تختلف بشكل كبير عن حياته المدرسية ، وتمثل الجامعة كمؤسسة تربوية مستقلة خبرة غنية تملى على الطالب  فهيالطالب ، 

على بنية  اٌ سلبي اٌ عرض له الفرد فى هذه المرحلة من ضغوط وصدمات تترك أثر ، وعليه فإن ما يتفى الحياة  اٌ مختلف اٌ نمط
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،  النفسيكثيرة فى المجال  ضغوطاً يواجهون  ايجتازونه التيالشخصية لديه ، لذلك فإن طلبة الجامعة وبحكم المرحلة العمرية 
   ( . 208:  2003) جودت سعادة ،  والدراسي،  واالجتماعي

الدراسية ودافع االنجاز  المشاكلعرض السابق ، رأى الباحث فى هذه المحاولة البحثية بدراسة العالقة بين ومن خالل ال       
 المشكالتتصميم برامج إرشادية تساعد طالب الجامعة على مواجهة لدى عينة من طلبة الجامعة ، بحيث يمكن أن تساعد فى 

 . األكاديمية واالجتماعية والنفسية
 : مشكلة الدراسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية فى التساؤالت التالية:       

 ؟الدراسية لدى طالب وطالبات الجامعة  كالتالمش انتشارنسب  هيما  -1

 توى الدراسي ؟الدراسية تبعا لمتغير المس كالتإزاء المش لدى الطالب والطالباتتوجد فروق هل  -2

 الدراسية تبعا لمتغير التخصص األكاديمي ؟ كالتإزاء المش لدى الطالب والطالباتتوجد فروق هل  -3

 الدراسية ودافع االنجاز ؟ كالتبين المش ارتباطيههل توجد عالقة  -4

على درجة  الدراسية كالتالمشومجموعة منخفضي  الدراسية كالتالمشهل توجد فروق بين مجموعة مرتفعي  -5
 ؟ دافع لالنجازال

 : هدف الدراسة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتعرف على  من ناحية ،  هذالدى طلبة الجامعة  الدراسية شيوعا كالتأكثر المش التعرف إلىتهدف الدراسة الحالية        
 . أخرى  من ناحية ودافع االنجاز الدراسية كالتالمشطبيعة العالقة بين 
 : أهمية الدراسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : يليترجع أهمية الدراسة الحالية إلى ما        

يمكن  التي الدراسية كالتالمشفإنه يجب دراسة  وبالتالييمثل طالب الجامعة قطاعٌا هامٌا من قطاعات المجتمع ،  -1
 .  والنفسية واالجتماعية األكاديمية الضغوطلكثير من م اأن  تواجههم وقد تسبب له

من أجل تحقيق توافق نفسي واجتماعي لهذه الفئة فى المجتمع  األكاديميقد تفيد فى عملية اإلرشاد والتوجيه  -2
 . أفضل

 : مصطلحات الدراسة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : Academic Problems:  الدراسية كالتالمش -1       

هيئة التدريس ، والتكيف مع المتطلبات الدراسية  أعضاءيعانى منها الطالب فى التعامل مع  التيمجموع الصعوبات  هي       
 ( . 160:  2000ومتطلباته ) محمود حسين  ،  الجامعيومهاراتها ، ومع النظام 

 ، إعداد . الباحث . الدراسية كالتاستبانه المشيحصل عليها المفحوص على  التيالدرجة ب اٌ إجرائيوتعرف        
 : Achievement Motive دافع االنجاز : -2       
ينشط ويوجه السلوك، ويعد  ذاتيبأنه الرغبة فى األداء الجيد وتحقيق النجاح، وبأنه هدف  (1991)يعرفه فاروق موسى        

 (. 6: 1991كونات الهامة للنجاح الدراسي لألطفال والراشدين ) فاروق موسى، هذا الدافع من الم
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يحصل عليها المفحوص فى اختبار الدافع لإلنجاز للراشدين من إعداد: هيرمانز  التيبالدرجة  ئياٌ ويعرف إجرا       
Herman's  وقام الباحث بإعادة تقنينه  1991تعريب وتقنين / فاروق موسى ،. 
 : بقةدراسات سا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فى هذا القسم بعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع دراسته كما يلي:يعرض الباحث        
 : الدراسية كالتالمشأواٌل : دراسات تناولت        
، تكونت عينة  أنفسهمبة الجامعة كما يراها الطلبة مشكالت طل إلى( التعرف  1999)  رياض ريكاتدراسة  استهدفت       

( طالب وطالبة ، طبق على العينة استبانه المشاكل الجامعية تضمنت مجاالت : الخدمات الجامعية ،  335الدراسة من ) 
جاءت متوالية  العالقة مع أعضاء هيئة التدريس ، التكيف الجامعي ، مهارات الدراسة ، ولقد أظهرت النتائج إن مشكالت الطلبة

 االقتصادي . اٌ ، فاإلداري والخدمي ، فالنفسي ، تاله االجتماعي ، فالصحي ، وأخير  األكاديميعلى النحو التالي : المجال 
، تكونت  باالكتئابتواجه طلبة الجامعة وعالقتها  التيالمشكالت ( بدراسة للتعرف على  2000)  محمود حسينوأهتم        

، ولقد  لالكتئاب( من طلبة الجامعة ، طبق على العينة ، استبيان مشكالت الطلبة ، وقائمة بيك  297عينة الدراسة من ) 
، كما أوضحت النتائج  تواجه طلبة الجامعة التيالمشكالت وجود فروق جوهرية بين الطالب والطالبات فى  عدم أظهرت النتائج
 واالكتئاب .موجبة بين المشاكل الدراسية  ارتباطيه عالقةأيضا وجود 

مشكالت طلبة جامعة صنعاء فى الجمهورية اليمنية ،  إلى( دراسة هدفت للتعرف  2002)  مشرف آل فريدة توأجر        
، شملت التخصصات النظرية والعملية ، والرابعة  األولى( طالبا وطالبة فى السنة الدراسية  257تكونت عينة الدراسة من ) 

المعرفي ،  ، ت الطالب الجامعي وحاجاته اإلرشادية تضمنت مجاالت : الصحة ، النفسيطبق على العينة ، قائمة مشكال
، األسرة ، المجتمع ، البرامج الدراسية ، المجال اإلرشادي ، ولقد أظهرت النتائج أن طالب جامعة صنعاء  القيماالنفعالي ، 

، تالها مشكالت المجال  اإلرشاديكالت المجال يشاركون غيرهم من طلبة الجامعات فى الكثير من المشكالت أهمها : مش
مشكالت  اٌ تتعلق بالمجتمع ، والمجال األسرى ، وأخير  التي، والمشكالت  واالنفعالي،  والمعرفي،  والنفسي،  والقيم،  الدراسي
،  بة الجامعةفى مشكالت طل واإلناثوجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور  عدم ، كما أوضحت النتائج أيضا الصحيالمجال 

ية األربعة ، إذ كان طلبة المستوى األول والثاني الدراسي بين طلبة المستويات الدراس إحصائياكما تبين أن هناك فروق دالة 
 معاناة من طلبة المستويات األخرى . أكثر

بهدف التخطيط إليجاد ( قام بتقييم الحاجات اإلرشادية لدى طلبة الجامعة  2004)  أبو عطيةو  الطحانوفى دراسة        
خدمات إرشادية فى الجامعة توفر الدعم والمساندة للطلبة للتخفيف من حدة ما يعانون من مشكالت فى المجاالت المهنية 

استبانه  ( طالبا وطالبة ، طبق على العينة ، 1233واالجتماعية والنفسية واألكاديمية واألخالقية ، تكونت عينة الدراسة من ) 
ترتيب الحاجات اإلرشادية للطلبة كالتالي : الحاجات األكاديمية ، فالنفسية ، النتائج  بينتولقد رشادية المتوقعة ، الحاجات اإل 
فيما بين  ة إحصائيا فى المجال اإلداري والخدمي، كما كشفت النتائج أيضا عن وجود فروق دال، وأخيرٌا األخالقية  فاالجتماعية

 نوات األولى والثانية ، من جهة أخرى .طلبة السنة الرابعة من جهة والس
 دافع االنجاز كمتغير للشخصية أو فى عالقة  :ثانيٌا : دراسات تناولت        
بدراسة لفحص العالقة بين الدافع لالنجاز وكل من القلق واالنبساط لدى طالب المدارس  (1991)قام احمد عبد الخالق        

هيرمانز  ( طالب وطالبة، طبق على العينة مقياس الدافع لالنجاز من إعداد  600) الثانوية ، تكونت عينة الدراسة من 
Herman's  من ترجمة فاروق موسى ، مقياس القلق من إعداد تمبلرTemplar  من ترجمة الباحث ، قائمة عوامل

تائج وجود ارتباطا من ترجمة الباحث ، ولقد أظهرت الن  Costa & McCraeالشخصية الخمسة من إعداد كوستا وماكراى
جوهريا سالبا بين الدافع لالنجاز والقلق لدى كل من عينتي الذكور واإلناث ، وارتباطا جوهريا موجبا بين كل من الدافع لالنجاز 
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واالنبساط لدى الذكور فقط ، كما أوضحت النتائج أيضا عدم وجود فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الجنسين فى الدافع 
 لالنجاز .

بدراسة عن الدافعية لالنجاز لدى طالب الجامعة عبر ثقافتين مختلفتين هما الثقافة  (2002)كما قام عبد اللطيف خليفة        
( طالب وطالبة ، طبق على العينة مقياس الدافع لالنجاز من  700المصرية والثقافة السودانية ، تكونت عينة الدراسة من ) 

 فرضيفاروق موسى ، توصلت الدراسة فى نتائجها إلى أن الدافعية لالنجاز تكوين  من ترجمة Herman'sإعداد هيرمانز 
سواء فى الدافعية لالنجاز  والسوداني المصري أحادى البعد ، وانه ال توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث فى كال المجتمعين 

والجنسية فقد تبين أن تأثير الجنس فى الدافعية  بوجه عام أو فى مكوناتها الفرعية ، أما عن التفاعل بين متغيري الجنس
لالنجاز ال يتوقف وال يختلف باختالف الجنسية ، كما أن تأثير الجنسية فى الدافعية لالنجاز ال يختلف باختالف الجنس ، ولقد 

، وذلك لصالح الطالب أظهرت النتائج أيضا وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب المصريين والسودانيين فى الدافعية لالنجاز 
لدى عينة الطالب المصريين  الدراسيالمصريين ، وتبين أن هناك عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين الدافعية لالنجاز والتحصيل 

 فى حين كانت هذه العالقة غير دالة إحصائيا فى عينة الطالب السودانيين . 
عن مركز التحكم ، دافعية االنجاز ، كعوامل مؤثرة على األداء  Snodgrass (2004 )وفى دراسة قام بها سنودجراس        

( طالب، طبق عليهم مقياس مركز التحكم من إعداد  60لطالب الجامعة الموهوبين ، تكونت عينة الدراسة من )  األكاديمي
ائجها إلى إن تلك ، وقد توصلت الدراسة فى نت Herman's، مقياس الدافعية لالنجاز من إعداد هيرمانز   Rotterروتر 

 األكاديمي، فضال عن ذلك فإن هناك ثمة عوامل أخرى تسهم فى تحسين األداء  األكاديميالعوامل تعد مؤشرا للتنبؤ باألداء 
 .  األكاديميوهى إعداد المدارس الثانوية ، والتوافق االجتماعي ، واإلرشاد 

أثر تفاعل مستوى دافعية االنجاز والذكاء والجنس على ( بدراسة  2005وفى نفس السياق ، قام سيد الطواب )        
العربية المتحدة ، طبق على  اإلمارات( طالب وطالبة من طلبة جامعة  100، تكونت عينة الدراسة من )  الدراسيالتحصيل 

( ،  1998)  يكهمل، اختبار ستانفورد بينية للذكاء تعريب  Herman'sالعينة ، مقياس الدافعية لالنجاز من إعداد هيرمانز 
وقد توصلت الدراسة فى نتائجها عدم وجود فروق جوهرية بين الطالب والطالبات فى مستوى الدافعية لالنجاز ، ولكن ظهر 

، كما أتضح لكال الجنسين  الدراسيالمنخفض ( تأثير دال إحصائيا فى التحصيل    -  لدافعية االنجاز بمستوييها ) المرتفع
 االنجاز فى التحصيل ال يختلف باختالف مستويات الذكاء .أيضا أن تأثير دافعية 

 : تعليق عام على الدراسات السابقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة ما يلي :من العرض السابق للدراسات السابقة يمكن مالحظ       

مشكالت أكاديمية ، مشكالت  عند دخولهم الحياة الجامعية ومنها : كالتإن طالب الجامعة يواجهون عدة مش -1
 إدارية وخدمية ، مشكالت نفسية واجتماعية ، مشكالت صحية واقتصادية . 

 .الدراسية لدى طلبة الجامعة  كالتالمش انتشار ية بين الجنسين فىفروق جوهر  ال توجد -2

 الدراسية . كالتفى المش لدى طلبة الجامعة المختلفةفروق جوهرية بين المستويات الدراسية توجد  -3

 أن دافع االنجاز مؤثر وحيوي فى التحصيل الدراسي للطالب . -4

 عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين فى دافع االنجاز . -5

اء على المستويين العربي أو األجنبي سو  –فى حدود علم الباحث  –إن ندرة الدراسات السابقة فى مجال الدراسة  -6
 دفعت الباحث إلى القيام بالدراسة الحالية . التي هي
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 : فروض الدراسة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ، واعتمادٌا على نتائج تشير فى مجملها إلى أهمية دراساتنا هذ والتيوبعد مناقشة وتحليل نتائج الدراسات السابقة        
 الفروض التالية :  يليالدراسات السابقة ولإلجابة على أسئلة مشكلة الدراسة ولتحقيق أهدافها نسوق فيما 

 الدراسية . كالتالمش انتشارال توجد فروق جوهرية بين طالب وطالبات الجامعة فى نسب  -1

 . الدراسيالمستوى  متغيرعلى  طالب وطالبات الجامعة لدىفروق دالة إحصائيا  ال توجد -2

 . األكاديميالتخصص  متغيرعلى  طالب وطالبات الجامعة لدىفروق دالة إحصائيا  ال توجد -3

الدراسية ودرجة دافع االنجاز لدى طالب  كالتذات داللة إحصائية بين درجة المش سالبةتوجد عالقة ارتباطيه  -4
 الجامعة .

على  الدراسية كالتالمشومجموعة منخفضي  الدراسية كالتمشالتوجد فروق دالة إحصائيا بين مجموعة مرتفعي  -5
 .  الدراسية كالتالمش منخفضيلح مجموعة ، لصا دافع االنجازدرجة 

 : عينة الدراسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،الغربي، جامعة الجبل  / يفرن ية اآلداب ( طالب وطالبة ، من كل126تكونت عينة الدراسة فى صورتها النهائية من )        
 الدراسيمن مستويات دراسية وتخصصات أكاديمية مختلفة ، وتم اختيارهم اختيارا عشوائيا تبعا للمستوى  دولة ليبيا،
 ( . 1، كما يوضحه الجدول رقم )  األكاديميوالتخصص 

 ( 1جدول )                                                    
 يوضح توزيع أفراد الدراسة تبعا للجنس ، المستوى الدراسي ، التخصص األكاديمي               

 

 المستويات الدراسية

 الطالبات الطالب

 المجموع الكلى
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 افياجغر 

 39 5 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 األول
 38 6 2 4 3 3 5 4 2 3 2 3 1 الثاني
 36 6 4 4 3 5 - 5 2 3 2 2 - الثالث
 13 - - 4 4 - - - - 2 3 - - الرابع

 126 17 9 15 13 12 8 13 6 11 9 9 4 المجموع الكلى
  

 74( طالب ، و )  52( طالب وطالبة ، )  126موع الطلبة ) ( إلى توزيع أفراد الدراسة ، حيث بلغ مج 1يشير جدول )        
(  9( طالبة فى قسم االجتماع ، )  12( طالب و )  9( طالبة فى قسم علم النفس ، )  8( طالب و )  4( طالبة ، منهم ) 

(  9( طالب و )  6، )  ( طالبة فى قسم اللغة االنجليزية 15( طالب و )  11( طالبة فى قسم اللغة العربية ، )  13طالب و ) 
بينما جاءت أعدادهم حسب  ( طالبات فى قسم الجغرافيا ، 17( طالب و )  13طالبة فى قسم الخدمة االجتماعية ، ) 
 ( . 13( ، الرابع )  36( ، الثالث )  38( ، الثاني )  39المستويات الدراسية ، المستوى األول ) 
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 : أدوات الدراسة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استمارة جمع بيانات أولية : إعداد . الباحث . -1
معيشة الطالب ، وتشمل على بيانات : االسم ، الجنس ، السن ، الكلية ، القسم ، السنة الدراسية ، محل اإلقامة ،        

  مستوى تعليم األب واألم .
 .: إعداد . الباحث الدراسة كالتالمش استبانة -2
المقاييس المقننة فى مجال المشاكل الدراسية لقد تم إعداد اإلستبانه الحالية استنادٌا إلى اإلطار النظري ، والى عدد من        

ومن خالل استطالع  ( ، Kenneth 2001 ث( ، ) كيني Brackney 1999نى اك( ، ) بر  1997من قبيل ) محمد سامح 
شيوعا وتكرارا داخل المحاضرة أو فى الكلية عموما,  الدراسية اكلريس ألهم وأكثر المشآراء بعض الزمالء من أعضاء هيئة التد

يستطيع المحاضر أن يالحظها بشكل متكرر, استطاع الباحث تصميم االستمارة فى صورتها األولية ، وكانت مكونه من )  والتي
المشاكل المتعلقة بترتيب وتنظيم  –والمهارات الدراسية :) المشاكل المتعلقة بالكفاية  هي( عبارة  ، وزعت على ستة أبعاد  60

المشاكل المتعلقة  –المشاكل المتعلقة بالتوافق األكاديمي  –المشاكل المتعلقة باإلرشاد األكاديمي  –محتوى المساقات الدراسية 
عبارات االستبانه على ميزان تقدير المشاكل المتعلقة بالعالقة مع أعضاء هيئة التدريس ( ، وتتم االستجابة على  –باالمتحانات 

إلى عدم الموافقة  وينتهييبدأ بالموافقة بشدة ) تعطى له خمس درجات (  ، (  Likert Scaleعلى نمط لكيرت )  خماسي
( درجة كحد  300( درجة كحد أدنى و )  60بشدة ) تعطى له درجة واحدة ( ، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية لالستبانه ما بين ) 

 ى .أعل
بعض المالحظات حولها ، وعليه وقد تم حساب صدق االستبانه بعرضها على مجموعة من المحكمين والذين أبدوا        

، وقد تحققنا من صدق األداة أيضٌا بحساب مصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة  الحاليأخرجت أداة الدراسة بشكلها 
( ، وبينت النتائج أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة  Pearson Correlation)  بيرسون باستخدام معامل االرتباط 

لفقرات األداة ، كما تم حساب ثبات االستبانه بفحص االتساق  الداخلي االتساقالكلية لألداة دالة إحصائيٌا ، مما يشير إلى 
( على عينة الدراسة  Alpha Cronbachكرونباخ ألفا )  معاملالستة والدرجة الكلية ، وذلك بحساب  بأبعادهالألداة  الداخلي

علقة ت( ، والمشاكل الم 0.75الكلية ، وقد بلغت قيمة الثبات للبعد الخاص بالمشاكل المتعلقة بالكفايات والمهارات الدراسية ) 
( ، والمشاكل المتعلقة 0.78)  األكاديميوالمشاكل المتعلقة باإلرشاد ( ،  0.74بترتيب وتنظيم محتوى المساقات الدراسية ) 

هيئة  أعضاء( ، والمشاكل المتعلقة بالعالقة مع  0.81)  باالمتحانات( ، والمشاكل المتعلقة  0.86)  األكاديميبالتوافق 
( ، وبذلك يكون لالستبانه ثبات  0.92بلغت قيمة الثبات للدرجة الكلية ألبعاد األداة الستة ) ( ، فى حين  0.82التدريس ) 

 ل .مقبو
 اختبار الدافع لالنجاز للراشدين : -3
( ، ويتكون  1991، وقام بتعريبه وتقنينه على البيئة المصرية فاروق موسى )  Herman'sاعد هذا االختبار هيرمانز        

عن  التحصيل مرتفعيتميز  التي( عبارة ، وقد روعي فى صياغة عبارات االختبار استخدام الصفات العشرة  28االختبار من ) 
التحصيل وهى : مستوى الطموح المرتفع ، السلوك الذى تقل فيه المغامرة ، القابلية للتحرك إلى األمام ، المثابرة ،  منخفضي

الرغبة فى إعادة التفكير فى العقبات ، إدراك سرعة مرور الوقت ، االتجاه نحو المستقبل ، اختيار مواقف المنافسة ضد مواقف 
غبة فى األداء األفضل . ويتبع فى هذا االختبار طريقة تدرج الدرجات تبعا لدرجة ايجابية التعاطف ، البحث عن التقدير ، الر 

على  1 – 2 – 3 – 4 – 5هـ الدرجات :  –د  –ج  –ب  –انه فى الفقرات الموجبة تعطى العبارات : أ  أيالفقرة والعبارة ، 
 – 3 – 2 – 1هـ الدرجات :  –د  –ج  –ب  –عبارات : أ ، وفى الفقرات السالبة ينعكس الترتيب السابق حيث تعطى ال التوالي

 ( درجة كحد أعلى . 127( درجة كحد أدنى و )  27، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية لالختبار ما بين )  التواليعلى  5 – 4
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من  / يفرن اب ( طالب وطالبة من كلية اآلد 150هذا وقد تم إعادة تقنين االختبار على عينة التقنين وقوامها )        
مستويات دراسية وتخصصات أكاديمية مختلفة ، وتم حساب صدق االختبار بطريقة الصدق العاملى ، حيث تشبعت أبعاد 

من التباين ( ، وهو صدق مرتفع ، كما تم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة  80,2االختبار على عامل واحد يستوعب )
وبذلك يكون للمقياس  0,01( وهو دال عند مستوى  0,87رجات العينة فى التطبيقين ) التطبيق ، وكان معامل االرتباط بين د

  ثبات مقبول .
 : خطوات الدراسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بة بكلية ( طالب وطال 150الدراسية على )  كالتتم تطبيق كل من استمارة جمع بيانات أولية ، واستبانه المش -1

(  12اآلداب / يفرن ، من مستويات دراسية وتخصصات أكاديمية مختلفة ، وبعد تصحيح االستبانه تم استبعاد ) 
 ( طالبات رفضن التطبيق . 5( طالب غائبين ، و )  7طالبا لم يستكملوا االستبانه ، و ) 

 ا وطالبة .( طالب 126تطبيق اختبار الدافع لالنجاز على أفراد العينة المتبقية )  -2

 الدراسية ودافع االنجاز . كالت( بين المش 126حساب االرتباط للعينة الكلية ) ن =  -3

 الستخالص النتائج ، ثم تفسيرها . باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة قام الباحث -4

 : األسلوب اإلحصائي المستخدم فى الدراسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كالتانتشار المشو  شيوع بهدف معرفة واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية المتوسطات استخدمت الدراسة -1

 الدراسية .

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات (  ANOVAاستخدمت الدراسة تحليل التباين األحادي )  -2
 الدراسية لدى أفراد العينة تبعا لمتغيري المستوى الدراسي والتخصص األكاديمي .  كالتدرجات المش

الدراسية ودافع االنجاز  كالتاستخدام معامالت االرتباط لبيرسون بهدف معرفة نوع العالقة االرتباطية بين المش -3
 . لدى أفراد العينة

 استخدام اختبار ) ت ( لحساب داللة الفروق بين المتوسطات .  -4
 

 : نتائج الدراسة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتشارال توجد فروق جوهرية بين طالب وطالبات الجامعة فى نسب األول من فروض الدراسة على انه : ينص الفرض        
  ة .الدراسي كالتالمش

 انتشارلدرجة  والنسب المئوية والترتيب المتوسطاتو  ، مجموع االستجابات استخدام وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم       
كما تم استخدام داللة الفروق بين مجموعة الطالب والطالبات تجاه  ، الدراسية لدى طالب وطالبات الجامعة كالتالمش
 :التاليالجدول  فىويتضح ذلك  الدراسية ،  كالتالمش
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 ( 2جدول )                                                        
 الدراسية كالتمجموع الدرجات والمتوسطات والنسبة المئوية والترتيب لكل بعد من أبعاد استبانه المشيوضح             

 طالب وطالبات الجامعة                            لدى                                                       
عدد  البعد

 الفقرات
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 العام

متوسط 
 الترتيب % البعد

 6 16.38 0.491 3.93 693 10 الكفايات والمهارات الدراسية
 2 38.93 1.168 10.51 1050 10 ترتيب وتنظيم محتوى المساقات الدراسية

 3 28.13 0.844 8.44 1244 10 يمياإلرشاد األكاد
 5 20.30 0.609 6.09 1109 10 التوافق األكاديمي

 1 43.22 1.297 11.67 1150 10 االمتحانات
 4 27.80 0.834 8.34 1234 10 العالقة مع أعضاء هيئة التدريس

% ( ، تلي ذلك بعد ترتيب  43.22إن بعد االمتحانات احتل المرتبة األولى بوزن نسبى )(  2يتضح من الجدول )        
% ( ، ثم جاء بعد اإلرشاد األكاديمي  38.93وتنظيم محتوى المساقات الدراسية حيث احتل المرتبة الثانية بوزن نسبى قدره )

% ( ، تلي ذلك العالقة مع أعضاء هيئة التدريس بالمرتبة الرابعة بوزن نسبى قدره  28.13بالمرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره )
% ( ، وأخيرا كان بعد الكفايات  20،30% ( ، وكان بالمرتبة الخامسة بعد التوافق األكاديمي بوزن نسبى قدره )  27.80)

 % ( .  16.38والمهارات الدراسية بالمرتبة السادسة بوزن نسبى قدره )
 ( 3جدول )                                                          

 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " لداللة الفروق بين مجموعة الطالب والطالبات               
 الدراسية  كالتتجاه المش                                                      

 مستوى الداللة قيمة " ت " ع م ن المجموعات المتغير
 كالتالمش

 الدراسية
 10.56 61.26 52 طالب 

134 893 
 10.63 61.39 74 طالبات غير دالة

الدراسية ، وهذا  كالت( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات تجاه المش 3يتضح من الجدول )        
 يؤيد صحة الفرض األول .

على  طالب وطالبات الجامعة لدىإحصائية  توجد فروق ذات داللة ال ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة على أنه :       
 الدراسية من حيث المستوى الدراسي. كالتاستبانه المش

 ( ، ويتضح ذلك فى الجدول التالي : ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي )  وللتحقق من صحة هذا الفرض ،       
 ( 4ول ) جد                                                          

 الدراسية  كالتفى المش طالب وطالبات الجامعةتحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجات يوضح         
 لمتغير المستوى الدراسي  تبعا                                                

               
 مصدر التباين

 مستوى الداللة قيمة " ف " اتمتوسط المربع درجة الحرية مجموع المربعات

 43,4914 5 14,24572 بين المجموعات
 67,293 1414 415249 ,24 داخل المجموعات 0.001 74,16

  1419 38,439821 المجموع الكلى
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نة ( بين متوسطات درجات أفراد عي 001,0انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (  4يتضح من الجدول )        
، حيث بلغت قيمة " ف " المحسوبة  الدراسيتبعا لمتغير المستوى  طالب وطالبات الجامعةلدى  الدراسية كالتالمشالدراسة فى 

  . الثاني( ، وهذا يدحض صحة الفرض  74,16) 
تويات الدراسية، الدراسية لدى طالب وطالبات الجامعة تبعا للمس كالتبين متوسطات درجات المشولمعرفة اتجاه الفروق        

(  Scheffeولصالح أي مستوى من المستويات األربعة ، تم إجراء المقارنات البعدية ، حيث تم استخدام اختبار شيفيه ) 
 للمقارنات البعدية ، ويتضح ذلك فى الجدول التالي : 
 ( 5جدول )                                                   

 لمتغير تبعا  طالب وطالبات الجامعةلدى  الدراسية كالتالمشنات البعدية لدرجات يوضح المقار           
 المستوى الدراسي                                              

 رابعة ثالثة ثانية أولى المستوى الدراسي
 *040,23 * 18,22 - - أولى
 * 080,25 * 20,24 - - ثانية
 - - - - ثالثة
 - - - - رابعة

 ( 01,0*دال عند مستوى )             
طالب وطالبات المستوى ( ، لصالح  0 ,01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  5يتضح من الجدول )        

 . الدراسياألول الدراسي على طالب وطالبات المستوى الثالث والرابع 
 الدراسي الثانيطالب وطالبات المستوى ( ، لصالح  0 ,01د مستوى ) كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عن       
( ،  0 ,01، بينما لم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  المستوى الثالث والرابع الدراسي طالب وطالباتعلى 

 .  طالب وطالبات المستوى الثالث والرابع الدراسيلصالح 
طالب وطالبات الجامعة على  لدىال توجد فروق ذات داللة إحصائية وض الدراسة على أنه : ينص الفرض الثالث من فر        

 الدراسية من حيث التخصص األكاديمي . كالتاستبانه المش
 ( ، ويتضح ذلك فى الجدول التالي : ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي ) وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم        

 ( 6جدول )                                                           
 الدراسية  كالتيوضح تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجات طالب وطالبات الجامعة فى المش        

 تبعا لمتغير التخصص األكاديمي                                                 
               

 لتباينمصدر ا
 مستوى الداللة قيمة " ف " متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات

 177,0 6 1.062 بين المجموعات
025,1 408,0 

 173,0 682 117 ,816 داخل المجموعات غير دالة
  688 879,118 المجموع الكلى

 

بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة فى ئية ( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصا 6يتضح من الجدول )            
  . الثالثصحة الفرض  ؤيدوهذا ي ، األكاديميالدراسية لدى طالب وطالبات الجامعة تبعا لمتغير التخصص  كالتالمش
 الدراسية ودرجة كالتسالبة بين درجة المش ارتباطيهينص الفرض الرابع من فروض الدراسة على أنه : توجد عالقة        

 الجامعة . وطالبات دافع االنجاز ، لدى طالب
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 :  التاليوللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم استخدام معامل ارتباط لبيرسون ، ويتضح ذلك فى الجدول        
 ( 7جدول رقم )                                               

 ( 52ودافع االنجاز لدى الطالب الذكور ) ن =  الدراسية كالتيوضح العالقة االرتباطية بين المش         
 (  126( والعينة الكلية ) ن =  74واإلناث ) ن =                                  

 معامل االرتباط العينة
 **446,0 - ذكور
 **448,0- إناث

 **490,0- العينة الكلية
 01,0** دال عند مستوى                        

الدراسية ودرجة دافع اإلنجاز لدى الطالب  كالت( أنه يوجد ارتباط سالب بين كل من درجة المش 7ضح من الجدول ) يت       
ناث ، والعينة الكلية ، وهذا يؤيد صحة الفرض الرابع .  ، ذكور وا 

 كالتلمشاين مجموعة مرتفعي بتوجد فروق دالة إحصائيا ينص الفرض الخامس من فروض الدراسة على أنه :        
 . الدراسية كالتالمش منخفضي، لصالح مجموعة  دافع االنجازعلى درجة  الدراسية كالتالمشومجموعة منخفضي  الدراسية
 الدراسية، كالتداللة الفروق بين المجموعتين مرتفعي المشوللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم استخدام        
 النسبة التائية، ويتضح ذلك فى الجدول التالي: الدراسية ، عن طريق كالتومنخفضي المش        

 ( 8جدول رقم )                                                   
  الدراسية كالتالمشيوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " لداللة الفروق بين درجات مرتفعي           

 لدى الطالب والطالبات  الدراسية كالتالمشومنخفضي                                          
 قيمة ت ع م ن المجموعات المتغير

 دافع االنجاز
 4.6 15.6 49 الدراسية كالتالمشمرتفعي 

71, 4 ** 
 5 ,07 7,18 77 الدراسية كالتالمشمنخفضي 

 0 ,01** دال عند مستوى      
 كالتالمشومنخفضي  الدراسية كالتالمشذات داللة إحصائية بين مرتفعي ( انه توجد فروق  8يتضح من الجدول )        
 ، وهذا يؤيد صحة الفرض الخامس. الدراسية كالتالمش منخفضي، وهذه الفروق لصالح  دافع االنجازعلى متغير  الدراسية

 تفسير النتائج ومناقشتها :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامعة بدرجة متوسطة ، وهى  الدراسية لدى طالب وطالبات كالتانتشار المش عن أسفرت نتائج الدراسة الحالية       
تنظيمية فى جانب منها ، وقد جاء فى مقدمتها : المشاكل المتعلقة باالمتحانات ، فالمشاكل المتعلقة بترتيب وتنظيم  كالتمش

فى الجامعة ، فالمشاكل المتعلقة بالعالقة مع  األكاديميالدراسية ، تالها المشاكل المتعلقة بعملية اإلرشاد  محتوى المساقات
المشاكل المتعلقة بالكفايات والمهارات  وأخيرا،  األكاديميهيئة التدريس ، تالها المشاكل المتعلقة بعملية التوافق  أعضاء

 .الدراسية لدى الطلبة 
تمكنها من تقديم  والتيالجامعة وعدم اكتمال التجهيزات المختلفة فيها  إلى األولىقد تعود بالدرجة  كالتمشإن هذه ال       

، والمواقف  األحداثالكثير من  الجامعيالخدمات الجامعية على أتم وجه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، يتضمن المجتمع 
، يعنى بيئة تعليمية جديدة ذات تبعات  الجامعيالتعليم  إلى الثانوي لب من التعليم االجتماعية والثقافية ، والنفسية ، فانتقال الطا
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حباطات ، ومواقف جديدة ، عليه التكيف معها لحفظ توازنه ا  ويتعرض فيها الطالب لضغوطات ، و ومسئوليات وتعامالت جديدة ، 
 . واالجتماعي النفسي
( ، ودراسة  1999رياض ريكات ) بعض الدراسات من قبيل ، دراسة  إليها أشارت التيوتتفق هذه النتائج مع النتائج        

لم يرد ذكرها  أخرى مع دراسة  أيضا، كذلك تتفق هذه النتائج (  2002مشرف )  آل ( ، ودراسة فريدة 2000محمود حسين ) 
ة يواجهون الكثير من المشاكل طلبة الجامع إن إلى أشارت التي(  2004) محمد أبو عطية  فى الدراسات السابقة ، مثل دراسة

 Huebner)  أوضحت دراسة هيوبنر ، وفى السياق نفسه الدراسي، ومشكالت المجال  اإلرشادي: مشكالت المجال  أهمهامن 

 الدراسة . تالمشكالت األكاديمية ، والخوف من التحصيل ، ومهارا هيالمشكالت الجامعية تكرارا  أكثر إن(  1996 ,
تتعلق باالمتحانات ، بالذات النصفية من السنة الدراسية ، وفى فترة زمنية بسيطة ، األمر الذى  التي كالتلمشوبالنسبة ل       

من امتحان فى اليوم الواحد ، وهذا يفسر بضعف معلومات  أكثروجود  إلىلدى الطلبة ، باإلضافة  النفسييزيد من التوتر 
احتلت  والتيفى الجامعة  األكاديميعن ضعف عملية اإلرشاد  ناشئ أمر الجامعية وتعليماتها ، وهذا األنظمةالطلبة حول 

كذلك  واسعة، أكاديمي إرشادعملية  إلىالطلبة بحاجة جميعا  أنالمرتبة الثالثة من بين المشاكل الدراسية ، األمر الذى يعنى 
لبة معها واستخراج المعلومات من مشكلة التكيف مع المساقات الدراسية ، فهناك صعوبة فى تعامل الطيعانى الطلبة من 

مصادرها ، وهذا أمر متوقع ، فالطلبة فى مرحلة الدراسة الثانوية يتعاملون مع مادة مقررة فى كتاب ، فى حين يتعرض الطلبة 
 أساسيةوكتابة التقارير ، والبحوث العلمية ، وهى مهارات حزمة من المراجع للبحث عن مصادر المعرفة ،  إلىفى الجامعة 

 . الجامعيلتعلم ل
الطلبة يعانون من مشكالت العالقة مع بعض المدرسين ، وتعكس هذه المشكالت ضعف العالقة مع  أنكما أتضح        

 الطبيعيالمدرسين والتواصل معهم ، ويأخذ الطلبة المدرسين كحيل دفاعية لتبرير رسوبهم بإلقاء اللوم على المدرسين ، ومن 
ضعف الخدمات النفسية والتربوية  أن إلىفى الجامعة ، باإلشارة  األكاديميطلبة من مشكلة التوافق يعانى ال أنوالحالة كهذه 

فما زالت الجامعة للطلبة ، وضعف برامج اإلرشاد المنظمة ، إذ يعتبر عامال رئيسيا فى ظهور المشاكل الدراسية لدى الطلبة ، 
يواجهها الطلبة ، وتحقيق  التيالمساهمة فى حل المشاكل الدراسية تفتقر إلى مركز متخصص فى اإلرشاد والتوجيه ، ليقوم ب

 النمو المتكامل لشخصيتهم .
فسرعان ما يندمج الطلبة مع الحياة الجامعية ، تتعلق بالمهارات الدراسية لدى الطلبة ،  التي كالتوأخيرا جاءت المش       

 قضوها فى الجامعة . التيلباته خالل السنوات ويكتسبون قدرا من مهارات التكيف مع المجتمع الجامعي ومتط
فى درجة المشاكل الدراسية لدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس  إحصائياأيضا كشفت النتائج عدم وجود فروق دالة        

كل الدراسية ، غياب الفروق بين الجنسين على المشا المشاكل الدراسية ال تتأثر كثيرا بجنس الطالب ، وان أن إلىمما يشير ، 
، وتتفق منشأه التشابه فى نفس الظروف االجتماعية والنفسية واألكاديمية ، حيث يعانون من مشاكل دراسية متماثلة تقريبا 

أوضحت عدم  التي(   2002)  وفريدة آل مشرف( ،  2000) حسين  دمحمو إليه دراسة كل من  انتهىنتائجنا هذه مع ما 
 فى المشكالت الجامعية تعزى لمتغير الجنس .وجود أية فروق دالة إحصائيا 

الدراسية لدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير  كالتفى درجة المش إحصائياوجود فروق دالة  كذلك كشفت النتائج عن       
أن طلبة  إلىوهذا يرجع  ، الدراسي والثانيوهذه الفروق لصالح الطالب والطالبات بالمستوى األول  الدراسي ،المستوى 

أكثر خبرة ودراية بنظام الجامعة من والذين مضى عليهم عدد من الفصول الدراسية فى الجامعة  الدراسيلمستوى الثالث والرابع ا
مع البيئة الجامعية ، مما يزيد من تعودهم عليها  يوميوفى تعامل  ، كما أنهم على احتكاك واسع بالطلبة ،  الطلبة المستجدين 

(  2004حياتهم ، مما يعنى زيادة اندماجهم فتقل مشاكلهم الدراسية ، ويعزز الطحان وأبو عطية ) من  ا، فتصبح جزءَا رئيسي
ومتطلباته خالل  الجامعيذلك مؤكدين أن طلبة المستويات العليا فى الجامعة اكتسبوا قدرا كافيا من مهارات التكيف مع المجتمع 

المحددات الرئيسية لضغوط  إن( ذلك مؤكدا على  Murray 1990قضوها فى الجامعة ، كما يعزز موراى )  التيالسنوات 
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، وضعف التوقعات غير الواقعية ، وعدم المشاركة فى الحياة الجامعية  هي األولىالطلبة وقلقهم خالل السنوات الجامعية 
   التحصيل .

أشارت  التي(  2004بو عطية ) أو  الطحان( ،  2002مشرف )  آل وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من فريدة       
 إلى وجود فروق دالة إحصائيا فى المشكالت الجامعية بين المستويات الدراسية المختلفة .

الدراسية لدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير  كالتدالة إحصائيا فى درجة المشأيضا كشفت النتائج عدم وجود فروق        
 كالتبالتخصص األكاديمي ، إذ كانت درجة المشالدراسية ال تتأثر كثيرا  كالت، مما يشير إلى أن المش األكاديميالتخصص 

 الدراسية متوسطة لدى الطلبة وعلى اختالف تخصصاتهم .
الدراسية ودافع االنجاز لدى طالب الجامعة من  كالتكذلك أيدت النتائج عن وجود عالقة ارتباطيه سالبة ما بين المش       

مما يعنى أن مجموعة الطالب  الدراسية ودافع االنجاز ، كالتتعكس هذا التناسب العكسي بين المش وهذه النتيجة الجنسين ،
الدراسية إلى أن تكون  كالتوالطالبات ذوى الدرجات المرتفعة على اختبار الدافع لالنجاز تميل درجاتهم على استبانه المش

لبعض  من أن بعض طالب الجامعة يفتقدون  ( 2000محمد الديب ) منخفضة، والعكس صحيح، وهذا يتفق مع ما ذكره 
 التييتطلبها حل المشكلة  التيللمعرفة  وينشأ عن حاجة المتعلم المعرفي :الدافع والذى يتمثل فى  لالنجاز األكاديمي االستعداد

ماعية مرموقة ، تواجهه فى الموقف التعليمي ، ودافع تحقيق الذات : ويأتي من حاجة المتعلم إلى الحصول على مكانة اجت
عادة ما ترتبط بالنجاح والتفوق األكاديمي أو الخوف من الرسوب الذى يفقده هذه المكانة ، ودافع اجتماعي : وهو الذى يدفع 

 تياح حين يستشعر رضاهم عن انجازه  المتعلم إلى االنجاز بهدف الحصول على رضا القريبين كاآلباء والمعلمين ، إذ يشعر باالر 
 (                                                                                                   12:  2000) محمد الديب ،                                                                                          

طالب الجامعة الذين يتسمون بالتوافق النفسي ( فى أن  2000وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة رجب شعبان )        
واالجتماعي مع الحياة الجامعية يتمتعون بشخصيات تتسم بااليجابية والنضج ، ولديهم القدرة على مواجهة أحداث الحياة 

اديمي ) رجب شعبان ، الجديدة بإيجابية ، ويتوافر لديهم الدافعية لإلنجاز األكاديمي ، ويتسمون بالتفوق فى تحصيلهم األك
2000  :122 . )  
ومن ناحية أخرى ، فقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات كل من مجموعة الطالب        

،  دافع االنجازعلى متغير  الدراسية كالتالمشومجموعة الطالب والطالبات منخفضي  الدراسية كالتالمشوالطالبات مرتفعي 
 . الدراسية كالتالمشالح مجموعة الطالب والطالبات منخفضي وذلك لص
والمعلمين  المؤسسة التعليمية( إلى أن ممارسة الضغط من جانب  1996ويرجع ذلك على نحو ما يشير أنور رياض )        

مكاناتهم ، وتنميته من خالل الضغوط على المتعلمين وتكليفهم بنشاطات تفوق  األكاديميفى تكوين الدافع لالنجاز  قدراتهم وا 
واستبدال المديح والتشجيع بالتوبيخ ، األمر الذى يقود غالبا إلى إصابة المتعلم باإلحباط ، وانخفاض دافع االنجاز لديه ، وعدم 

 ( . 57:  1996الثقة بالنفس ، وتكوين اتجاهات سالبة نحو المعلم والتعلم عامة ) أنور رياض ، 
( بين نمطين من الدافعية لإلنجاز بالتفرقة بين نمطين من   Kerschenstiener , 2000فرق كرشنستاينر ) يو       

المتعلمين ، أولهما : اجتماعي حيث يحاول المتعلم اإلنجاز مدفوعا بعوامل خارجية من خالل اإلثابة الفورية ، وميله 
ع ذاته فى مواجهة قدراته ومعاييره الخاصة ، لالستحسان االجتماعي لنجاحه ، وثانيهما : ذاتي داخلي حيث يتنافس المتعلم م

بمعنى انه يحاول التحصيل لتبنيه اإلنجاز على أنه قيمة ، فال يحرص على التدعيم الخارجي أو شهادة اآلخرين له بالتفوق ، 
 ( . Kerschenstiener , 2000 : 58ولكنه فقط يكون أكثر حساسية لإلشباع الذاتي ) 

أشارت إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الدافعية  التي(   2005مع نتائج دراسة سيد الطواب ) وتتفق هذه النتيجة        
 لإلنجاز وسمات االكتفاء الذاتي ، والثقة بالنفس والمشاركة االجتماعية .
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 إلى نتائج الدراسة الحالية ، نقدم مجموعة من التوصيات التربوية على النحو التالي :واستنادا        
تسهم  التي، حيث ال غنى عنه باعتباره من الخدمات الحيوية  األكاديميضرورة اهتمام الجامعة باإلرشاد  -1

، وذلك من خالل إيجاد مركزا يعمل به بعض  األكثر انتشارا فى معالجة كثير من مشكالت الطلبة الدراسية
 .هيئة التدريس المشهود لهم بالكفاءة والقدرة فى هذا المجال  أعضاءمن 

عقد لقاءات دورية بين الطلبة وأعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية لتقريب وجهات النظر وزيادة التفاعل  -2
 والتواصل بين الطلبة والجامعة .

 إجراء المزيد من الدراسات التتبعية للتعرف أكثر على مشكالت طلبة الجامعة . -3

  عة التوافق مع الحياة الجامعية .الجاد لتنمية الدافعية على التحصيل األكاديمي ، وسر  السعي -4

إجراء عدد من البحوث لمعرفة تأثير تفاعل كل من الجنس ، دافع اإلنجاز ، متغيرات الشخصية، فى  -5
  اختيار أساليب النجاح فى قطاعات حياتية مختلفة مثل العمل ، الزواج ، الدراسة ... الخ.

 راحل العمرية المختلفة .إجراء عدد من البحوث لتتبع تطور دافع اإلنجاز عبر الم -6

 
 ع :ـالمراج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ة .( . دافعية االنجاز وقياسها ، القاهرة : مكتبة األنجلو المصري 2001إبراهيم قشقوش )  -1

 637 ( 4)  2( . الدافع لالنجاز وعالقته بالقلق واالنبساط ، مجلة دراسات نفسية ،  1991أحمد عبد الخالق )  -2
– 653  . 

( . سلوك المعلم كما يدركه الطالب وعالقته بدافع االنجاز لدى الطالب ، مجلة كلية  1995إسماعيل بدر )  -3
 .  114( ،  3)  1التربية ببنها ، 

لدى طلبة الجامعة الهاشمية ، مجلة دراسات العلوم التربوية  اإلرشادية( . الحاجات  2004الطحان وأبو عطية )  -4
 ،29  (1 )  ،129 – 153 . 

 ، الدوحة : دار الشرق للطباعة والنشر . 2علم النفس التربوي ، ط( .  1996أنور رياض )  -5

يعانى منها الطلبة المغتربون فى جامعة النجاح الوطنية ، مجلة اتحاد  التيالمشكالت ( .  2003جودت سعادة )  -6
 . 257 – 205( ،  3)  24الجامعات العربية ، 

تواجه طلبة الجامعات األهلية فى األردن،  التي( . المشكالت التعليمية واالجتماعية والمالية  2004خليل الكايد )  -7
 رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان .

( . العالقة بين أساليب التعامل اإلقدامية واإلحجامية مع األزمات والتوافق النفسي وبعض  2000رجب شعبان )  -8
  . 135 – 120( ،  6)  22ة ، مجلة علم النفس ، سمات الشخصي

 26مشكالت طلبة جامعة مؤتة وحاجاتهم اإلرشادية ، مجلة دراسات العلوم التربوية ، ( .  1999رياض ريكات ) -10
 (2  ، )411 – 447 .  
ل ، المجلة تواجه طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك فيص التي( . المشكالت  2002سعد الناجم )  -11

 . 176 – 137( ،  1)  3العلمية لجامعة الملك فيصل ، 
أثر تفاعل مستوى دافعية االنجاز والذكاء والجنس على التحصيل الدراسي لدى طالب ( .  2005سيد الطواب )  -12

 . 50 – 17( ،  5)  20وطالبات جامعة األمارات العربية المتحدة ، مجلة كلية التربية ، 
( . األساليب اإلحصائية فى العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية ، القاهرة : مكتبة األنجلو  2000د ) صالح مرا -13

 المصرية .
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 ( . أسس علم النفس العام ، القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية . 2000طلعت منصور وآخرون )  -14
والتكنولوجيا ، رسالة ماجستير غير منشورة،  ( . مشكالت طلبة جامعة العلوم 1998عبد الرازق العيساوى )  -15

 جامعة اليرموك ، األردن .
 ( . الدافعية لالنجاز ، القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع . 2000عبد اللطيف خليفة )  -16
سودانيين ، القاهرة : ( . الدافعية لالنجاز ، دراسة ثقافية مقارنة بين طالب الجامعة المصريين وال 2002ـــــــــ )  -17

 مكتبة األنجلو المصرية . 
( . كراسة تعليمات اختبار الدافع لالنجاز لألطفال والراشدين ، القاهرة : مكتبة النهضة  1991فاروق موسى )  -18

 المصرية .
الجامعية ،  اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو عدد من المتغيرات المتعلقة بالحياة( .  1998)  الحديديفايز  -19

 . 69 – 50( ،  1)  26مجلة دراسات العلوم التربوية ، 
 ( . موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، الكويت : دار سعاد الصباح . 1995فرج طه وآخرون )  -20
 54)  102وحاجاتهم اإلرشادية ، المجلة التربوية ، مشكالت طلبة جامعة صنعاء ( .  2002فريدة آل مشرف )  -21
)  ،169 – 216 . 

 ( . كراسة تعليمات مقياس ضغوط الدراسة ، القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية . 2000لطفي إبراهيم )  -22
 40( . مرحلة الشباب الجامعي ، دراسة ميدانية ، مجلة التربية المعاصرة ، القاهرة ،  2004محمد أبو عطية )  -23
 (13  ، )151 – 176 . 
( . مشكالت طلبة الجامعة الهاشمية كما يراها الطلبة أنفسهم ، مجلة دراسات العلوم  1997محمد سامح )  -24

 .  346 – 329( ،  2)  24التربوية ، 
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