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 مستخلص الدراسة

وعبلقتيما دافعية االنجاز  ىدفت الدراسة الحالية الى التعرف عمى مستوى اإلحباط و
( 111, وتكونت عينة الدراسة من )بالتحصيل االكاديمي لدى طبلب الكمية الجامعية بالجموم

( طالبا تخصص لغة عربية من 55( طالبا تخصص رياضيات و )55طالبا موزعين كالتالي )
طبلب الكمية الجامعية في الجموم بجامعة ام القرى, ولتحقيق اىداف الدراسة تم بناء مقياسي 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي حباط و دافعية االنجاز إلجراء الدراسة الحالية. اال
االرتباطي المقارن. أظيرت نتائج الدراسة حصول أفراد عينة الدراسة عمى مستوى متوسط في 

توصمت  الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية في االحباط و دافعية االنجاز.  ايضا 
لصالح طبلب تخصص المغة العربية,  في حين ال توجد فروق ذات داللة  مستوى االحباط

احصائية في مستوى دافعية االنجاز تعزى الى التخصص االكاديمي. ايضا توصمت الدراسة 
الى وجود عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بين مستوى االحباط والتحصيل 

وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين مستوى  االكاديمي لمطبلب. ايضا توصمت الدراسة الى
من جية اخرى توجد عبلقة ارتباطية سالبة  .دافعية االنجاز والتحصيل االكاديمي لدى الطبلب

بين مستوى االحباط ودافعية االنجاز. وفي نياية الدراسة تم التوصية بإجراء البرامج 
 لكمية الجامعية بالجموم. االرشادية لمحد من االحباط وتحسين دافع االنجاز لدى طبلب ا

 
 

 االحباط, دافعية االنجاز, التحصيل االكاديمي, طبلب الكمية الجامعيةالكممات المفتاحية: 
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Abstract 

The present study aimed to identify the levels of frustration and 

achievement motivation and their relation to academic achievement 

among the students of the university college in Aljamoum at Umm Al 

Qura University. The sample of the study consisted of (110) students, 

distributed as follows: (55) students in mathematics specializing and (55) 

students in Arabic language specializing. To achieve the goals of current 

study the researcher constructed both scales of frustration and 

achievement motivation. The researcher used descriptive correlation 

approach. The study found that the frustration and the achievement 

motivation were average level. Also, the study found that there were 

statistically significant differences in the level of frustration in favor of 

students in Arabic language specialization, while there were no statistically 

significant differences in achievement motivation due to academic 

specialization. The study found a statistically significant negative 

relationship between the level of frustration and academic achievement of 

students, whereas the study found a positive correlation between the level 

of the motivation achievement and the academic achievement among 

students. On the other hand, there is a negative correlation between the 

level of frustration and the level of motivation achievement. At the end of 

the study, it is recommended to organize training courses and workshops 

to reduce the levels of frustration and improve the achievement motivation 

for students of the university college in Aljamoum. 

 

Keywords: Frustration, Achievement Motivation, Academic Achievement, 

students university college.  
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 مقدمة

عند الفرد بصفة عامة والطبلب بصفة خاصة عامل مؤثر  Frustrationاالحباط 
عمى عدم استقرار الطالب نفسيا مما قد يعيق تقدمو في مراحمو الدراسية ويجعمو مكبل 
باليموم عاجز عن فعل او انجاز اي عمل يطمب منو . فتكون نتيجة ذلك التأثير السمبي عمى 

الجامعية؛ ويعرف االحباط بانو حالة  مستوى اإلنجاز األكاديمي  لمطالب خاصة في المرحمة
داخمية يشعر بيا الفرد تظير في سموكو واستجابتو وذلك بعدم تفاؤلو بالمستقبل وعدم تقبمو 

( بانو حالة انفعالية 2114(, كما يعرفو عبداهلل )127:  2112لآلخرين. )شرف الدين , 
د او توقع عائق يمنع تحقيق يمر بيا الفرد وذلك عندما ال تشبع رغباتو الداخمية نتيجة وجو 
 (57:  2114ذلك فيكون الفرد عرضة لمعديد من التوترات النفسية. )عبداهلل , 

االحباط عامل قوي في عدم االستقرار النفسي لدى الفرد ويعتبر أحد األسباب 
الرئيسية لمتوترات التي تصيب الفرد نتيجة عدم تحقيق رغباتو واحتياجاتو في حياتو العامة 

لوجود او توقع عوائق تمنع تحقيق اىدافو, زمن ثم فإن اإلحباط يؤثر بشكل سمبي عمى وذلك 
سموك الفرد في الحياة عموما فيو يعوق تقدمو في مواصمة الحياة ويجعمو يبدو مكببل 

؛ 2115؛ الصرايرة, 2112؛ شرف الدين, 2111باليموم وعاجز عن اإلنجاز )السيد , 
 (. 2114عبداهلل, 

االحباط االولي واالحباط الثانوي: االحباط االولي عبارة عن حالة  -1ط: انواع االحبا
يشعر بيا الفرد عندما يريد شيء ماء لكن ىذا الشي غير موجود اساسا. اما االحباط الثانوي 
فيو يعبر عن حالة الفرد عندما يريد شيء ما يكون موجود لكن ىناك عائق يمنع تحقيقو. 

ط االيجابي: يتم تصنيف االفراد في ىذا النوع من االحباط بناء االحباط السمبي واالحبا -2
عمى مدى تاثر الفرد فاذا كانت العوائق التي تمنع اشباع حاجات الفرد قوية مسببو لو توتر 

االحباط  -3شديد نطمق عمييا احباط ايجابي اما اذا كان العكس فنطمق عميو احباط سمبي. 
نوع من االحباط يمكن تصنيفو بناء عمى العائق المسبب الداخمي واالحباط الخارجي: ىذا ال

لئلحباط فاذا كان العائق داخل بنية الفرد الجسمية وكذلك النفسية فانو يطمق عميو احباط 
داخمي اما اذا كان العائق خارج قدرة الفرد او من البيئة المحيطة بو عند ذلك يطمق عميو 

 (. 2114؛ عبداهلل ,  2111احباط خارجي )السيد , 
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( ان االحباط عبارة عن اعاقة لنشاط 1987نواتج االحباط: اشار ابو حطب وصادق )
يفترض الفرد ان يقوم بو ليحقق اىدافو او ىدف معين فينتج عن ذلك شعور الفرد بخيبة 
االمل والعجز مما قد يسبب لو النكوص عند الفرد او استجابة عدوانية. كما اكد عبداهلل 

عدواني يقوم بو الفرد يكون احد اسبابو االساسية االحباط الذي يعاني ( ان اي سموك 2114)
منو الفرد فينتج عن ذلك  العدوان كتنفيس عن احباط الفرد فيكون العدوان الذي يمكن 

 تصنيفو الى عدة اشكال: لفظيا , جسميا , مباشر او غير مباشر. 
بيذا المستوى ىو مستويات االحباط: اوال مستوى االحباط المنخفض: والمقصود 

االحباط البسيط )العادي( الذي ال يؤثر عمى الفرد كثيرا بل ان الفرد يستطيع ان يتغمب عميو 
وذلك باالجتياد والمثابرة الن العوائق في ىذا المستوى تكون ضعيفة. ثانيا مستوى االحباط 

ية ال يمكن المتوسط والمرتفع: في ىذين المستويين تكون العوائق لتحقيق اىداف الفرد قو 
تجاوزىا فتسبب االحباط لدى الفرد فيمجا الفرد الى الحيل الدفاعية لمتنفيس من اثر االحباط 

 (. 1997؛ محمد و مرسي ,  2111)السيد , 
االحباط والصحة النفسية: عبلقة االحباط بالصحة النفسية تعتمد عمى مستوى 

منخفض فانو عادة الفرد يتغمب عمى االحباط عند الفرد فاذا كان مستوى االحباط عند الفرد 
ىذا المستوى البسيط من االحباط وذلك باالجتياد والمثابرة حتى يصل الى طريق النجاح 
وتحقيق اىدافو. اما اذا كان مستوى االحباط عند الفرد متوسط او مرتفع بالتالي تكون 

يع الفرد اجتيازىا يستط العوائق التي تمنع وصول الفرد الى تحقيق اىدافو قوية بالتالي ال
واالكتئاب والقمق والكثير من  باإلحباطوالتغمب عمييا مما قد تسبب لدى الفرد الشعور 

؛ محمد و  2116االمراض النفسية التي ينتج عنيا النكوص والعدوان )حسين و حسين , 
 (.2111؛ السيد ,  1997مرسي , 

لذين اشاروا الى مفيوم اما فيما يتعمق بدافعية االنجاز يعد مواري من االوائل ا
الحاجة الى االنجاز بشكل واضح وربطو بمكونات شخصية الفرد االساسية )اليوسف, 

دافعية  (Petri & Govern, 2004)وجوفيرن     (.  ويعرف كبل من بيتري 2111
االنجاز بجزء من شخصية الفرد ذات الثبات النسبي يتم فييا تحديد مدى قدرة الفرد ومثابرتو 

دافعية االنجاز بقيام الفرد  (Pieper, 2003)اىدافو وغاياتو. كذلك يعرف بايبر لتحقيق 
( 1988) مواريبإنجاز اىدافو وغاياتو بكفاءة وشكل افضل مما كان عميو سابقا. كذلك عرفو 
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بانو "ان يحقق الفرد شيئا صعبا ان يتمكن او يسيطر عمى او ينظم اشياء مادية او بعض 
كار ان يقوم بيذا بأكبر سرعة ممكنة او تأكيد قدر ممكن من االستقبلل افراد االنسان او االف

ان يتغمب عمى العقبات ويبمغ مستوى مرتفعا ان يتفوق المرء عمى نفسو ان ينافس االخرين 
(. كما 193وينبذىم ان يرفع المرء من اعتباره بان ينجح في ممارسة بعض المواىب" )ص: 

جاز لدى الفرد عبارة عن رغبة الفرد في النجاح بدرجات ( ان دافعية االن2111اشار ربيع )
عالية ومواجية التحديات التي يتعرض ليا الفرد في سبيل النجاح وذلك من اجل تقدير الذات 
وفي نفس الوقت تقدير المجتمع لو عمى ىذا النجاح الذي وصل اليو وفي المقابل تجنب الموم 

ة االنجاز عند الطبلب: ان دافع االنجاز ىو العوامل المؤثرة عمى مستوى دافعيوالفشل. 
استعداد مكتسب بيدف الوصول الى النجاح وىو يختمف من اكد فرد الى اخر حسب الموقف 

( ان اىمية دافعية االنجاز 2113اىمية دافعية االنجاز: اكد كمور)الذي يتعرض لو الفرد. 
وير وتحمل الضغوط في المواقف. تكمن في ان يصبح االفراد اكثر قدرة عمى الفيم والنمو والتط

ايضا تعد دافعية االنجاز محفز لئلتقان في العمل واالبداع والقدرة عمى تحديد االىداف وتحمل 
 .(Petri  & Govern, 2004)المسئولية والتخطيط الجيد لمستقبل الفدر 

( ان دافعية االنجاز تتكون من Mavis, 2001مافز )مكونات الدافعية لئلنجاز: اكد  
دافع المعرفة: ويتمخص في اشباع الفرد لحاجاتو لموصول لممعرفة  -1ثبلثة امور كالتالي: 

دافع االنتماء: ويتمثل في تحقيق رضاء المجتمع من  -2والفيم واداء ميامو بكفاءة عالية. 
جيو الذات: ويتمثل تو  -3خبلل نجاح الفرد وانجازاتو بيدف الحصول عمى تقدير المجتمع. 

ايضا اشار خميفة في تحقيق الذات من خبلل الوصول  الى الشيرة والمكانة الرفيعة. 
الدافعية الذاتية لئلنجاز:  -1( ان فيروف وسميث حددا انواع لدافع االنجاز كالتالي: 2111)

الجتماعية الدافعية ا -2وتتمثل في المعايير الداخمية لدى الفرد بما توصل اليو من انجازات. 
 لئلنجاز: وتتمثل في اراء المجتمع حيال اداء الفرد ومقارنتو باألخرين.

عمى مستوى دافعية االنجاز عند الفرد ىي كالتالي اوال: دافع االنجاز  المؤثرةعوامل ال
والوصول الى النجاح: ان االفراد يختمفون عن بعضيم البعض في مستوى دافع االنجاز 

والعمل من اجل النجاح وفي المقابل ىناك افراد  لئلقداماد عنده دافع وتجنب الفشل. لعض االفر 
عندىم دافع قوي ونزعة قوية لتجنب الفشل والرسوب. ىذه النزعة تعتبر مكتسبة نتيجة مرور 

جدا وكذلك الصعبة جدا ال  السيمةاحتماالت النجاح: الميمات  ثانيا:الفرد بعدة تجارب سابقة. 
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المتوسطة في الصعوبة ىي التي  الميمةرور بخبرة النجاح. اما تعطي مؤشر عمى فرصة الم
تعطي االفراد فرصة المرور بخبرة النجاح واالستفادة منيا وكذلك مرور الفرد بمرحمة تحدي 

القيمة التي تعبر عن  ثالثا:الصعوبات. في ىذه الميمة تتضح الفروق بين االفراد جميا. 
العمل والمثابرة باجتياد فاذا حصل الفرد عمى درجات باعث النجاح: يعتبر النجاح حافز عمى 

عالية في االختبارات السابقة لمادة معينة فان ذلك يعتبر حافز لو لمحصول عمى درجات 
 (Petri, H ; and Govern, J, 2004).االختبارات البلحقة. لنفس المادة  مرتفعة في

( وتسمى ايضا Atkinson) النظريات المفسرة لدافعية االنجاز: اوال نظرية اتكنسون
بنظرية دافع التحصيل, حيث ترى ان دافع التحصيل الدراسي ميم جدا لمطالب فيو يثير 
طاقاتيم تجاه االنجازات. كذلك ترى النظرية ان االفراد يحفزىم ويدفعيم وجود اىداف جذابة 

ىذه (: وترى McClelland(. ثانيا نظرية ماكميبلند )2111يستطيعون انجازىا )نوفل, 
ان دافعية االنجاز تعتبر سمة وحافز شخصي تتفاوت بين االفراد اعتمادا عمى النظرية 

رغباتيم وميوليم, ويتأثر دافع االنجاز باالنفعاالت العاطفية. كذلك افترض ماكميبلند نوعين 
االمل في النجاح والذي يعتبر مرتبط باالنفعاالت العاطفية  -1: كالتالي من الدافعية لئلنجاز

 (. Pieper, 2003الخوف من الفشل وىذا النوع مرتبط باالنفعاالت السمبية ) -2اليجابية. ا
فقد ىدفت دراسة فولكمان  باإلحباطفيما يتعمق بالدراسات السابقة التي اىتمت 

(Folkman, 2002 الى معرفة العبلقة بين مستويات الدافعية الداخمية ومستوى السيطرة )
طالبة من  118طالبا و  122عمى الذات في مواجية االحباط. تكونت عينة الدراسة من 

مدرستين بوالية فيرجينيا االمريكية. توصمت الدراسة الى انو كمما زاد مستوى الدافعية الداخمية 
الداخمية لمفرد ادى الى حباط, كذلك كمما قل مستوى الدافعية عند الفرد انخفض مستوى اال

 ارتفاع مستوى االحباط عند الفرد.
( بدراسة مظاىر االحباط الوظيفي واثارىا في االغتراب 2115قام الصرايره ) كذلك

التنظيمي حيث اجريت الدراسة عمى المنظمات الصحية العامة في دولة االردن وذلك عمى 
. ىدفت 3415في مختمف التخصصات الطبية حيث بمغ عدد افراد العينة  عينة من االطباء

الدراسة الى معرفة طبيعة عبلقة االرتباط والتأثير بين االطباء المغتربين حيث لوحظ ان ىناك 
زيادة حاالت االحباط مما قد يودي الى زيادة االغتراب. توصمت الدراسة الى ارتفاع مستويات 

راد عينة الدراسة وكذلك االغتراب التنظيمي. ايضا توصمت الدراسة الى االحباط الوظيفي عند اف
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ان االحباط سبيل لموصول الى االغتراب التنظيمي. كما توصمت الدراسة الى وجود عبلقة تأثير 
معنوية بين االحباط الوظيفي واالغتراب التنظيمي كذلك توصمت الدراسة الى ان مستويات 

 ن افراد العينة وذلك بحسب اختبلف التخصصات.  االحباط واالغتراب تختمف بي
( الى التعرف عمى العبلقة بين االحباطات 2111كذلك ىدفت دراسة الشمراني )

معممة في التعميم  151معمما,  272المينية والدافعية لئلنجاز, وتكونت عينة الدراسة من 
ة إلى ان اىم االحباطات العام بالمرحمة االبتدائية في مدارس مكة المكرمة, وتوصمت الدراس

المينية التي تواجو المعممين والمعممات ىي: )المصادر االقتصادية, المصادر االجتماعية, 
البيئة المدرسية, المصادر النفسية, المصادر الفيزيقية(. ايضا ان اىم أبعاد الدافعية لدى 

 –المثابرة  –ن الزم بأىميةالمعممين والمعممات حسب األىمية مرتبة كالتالي: )الشعور 
التخطيط لممستقبل( كذلك توصمت الدراسة الى ان ىناك فروق في  –التفوق  –المسئولية 

مستوى االحباطات المينية لدى افراد عينة الدراسة من معممين ومعممات لصالح المعممين. 
وجود فروق ذات داللو احصائية بين افراد عينة الدراسة وذلك في دافعية االنجاز لصالح 

معممات. وجود عبلقة عكسية بين دافعية االنجاز ومستوى االحباط. بمعنى انو كمما زاد ال
 االحباط عند الفرد ادى الى انخفاض مستوى دافعية

( بدراسة قياس مستوى اإلحباط لدى طمبة الجامعات, وكذلك 2111قام ذياب )كذلك  
وى االحباط, وتكونت العينة التعرف عمى الفروق بين طمبة الجامعة )الذكور واالناث( في مست

من طمبة جامعتي بغداد والمستنصرية بالفرقة الرابعة. توصمت الدراسة ان الطمبة ال 125من 
يتمتعون بقدر جيد من اشباع الحاجات ومن ثم فيم يعانون من اإلحباط, كذلك ان ىناك 

لصالح  اط فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى مقياس اإلحب
 الطالبات. 

 ,Gulzar, Yahyaايضا اىتمت دراسة جولزار ويحي و نعمان و مير و مجاىد )
Nauman, Mir, & Mujahid, 2012 لمعرفة اسباب االحباط لدى طمبة الجامعة في )

( طالبا و 78( طالب وطالبة موزعين كالتالي )121باكستان. تكونت عينة الدراسة من )
ان من اسباب االحباط ( طالبة في جامعات مدينة الىور في باكستان. توصمت الدراسة 42)

سباب االحباط االكتئاب الدائم عند الطمبة يرجع الى فقدان الوالدين. عبلوة عمى ذلك ان من ا
 و فقدان االىتمام وكذلك انخفاض مستوى الطالب.  
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كبل من العمي و سحمول اما ما يخص الدراسات التي اىتمت بدافعية االنجاز فقد قام 
( بدراسة ىدفت الى التعرف عمى العبلقة بين فاعمية الذات ودافعية االنجاز لدى 2116)

فاعمية الذات ودافعية االنجاز عمى التحصيل الدراسي لمطبلب  الطمبة وكذلك فحص اثر كل من
طالبا وطالبو من طمبة المرحمة الثانوية  1125والطالبات. حيث بمغ عدد افراد عينة الدراسة 

الصف الثاني الثانوي )عممي وادبي( بمدينة صنعاء بدولة اليمن. حيث استخدم الباحثان 
والراشدين لييرمانز.  لؤلطفالقياس دافعية االنجاز مقياس فاعمية الذات لشفارتسر وكذلك م

توصمت الدراسة الى وجود عبلقة ارتباطية موجبو ذات داللة احصائية بين فاعمية الذات 
كذلك توصمت الدراسة الى وجود فروق ذات  .ودافعية االنجاز لدى جميع افراد عينة الدراسة

نة يعزى الى مستويات دافعية االنجاز داللو احصائية في التحصيل الدراسي لدى افراد العي
. ايضا توصمت الدراسة الى عدم المرتفعةوذلك لصالح االفراد ذوو مستويات دافعية االنجاز 

وجود فروق ذات داللو احصائية في التحصيل الدراسي بسبب مستويات فاعمية الذات او 
 التفاعل بين فاعمية الذات ودافعية االنجاز.

العبلقة بين ( التعرف عمى  2112دراسة سالم و قمبيل والخميفة  )كذلك ىدفت 
دافعية االنجاز و موضع الضبط و مستوى الطموح والتحصيل الدراسي, وتكونت عينة الدراسة 

طالبة(, استخدم في ىذا  134طالبا,  151طالبا وطالبة من طبلب الجامعة ) 235من 
جارد لدافعية االنجاز, مقياس جيمس لموضع الدراسة المقاييس التالية: )مقياس جيسم وني

عبلقة  توصمت الدراسة انو توجد .الضبط, مقياس كاميميا عبدالفتاح لمستوى الطموح(
عبلقة  , كذلك توجدارتباطية عكسية ذات داللو احصائية بين دافعية االنجاز وموضع الضبط

يوجد تفاعل , ايضا لطموحارتباطية طردية ذات داللو احصائية بين دافعية االنجاز ومستوى ا
مستويات الضبط فيما يخص التحصيل االكاديمي لعينة و بين مستويات دافعية االنجاز 

ال توجد عبلقة ذات داللو احصائية بين دافعية االنجاز . ايضا توصمت الدراسة انو الدراسة
 . والتحصيل الدراسي

الكشف  ((Abuameerh & Al Saudi, 2012كذلك ىدفت دراسة ابو اميرة والسعودي 
عن العبلقة بين دافعية اإلنجاز واإلنجاز األكاديمي لدى طبلب المدارس الثانوية 'في مدينة 

من  231من الذكور,  211) طالبا 441 من عينة الدراسة . تكونتالسمط في األردن
اإلناث(. توصمت الدراسة الى أن دافعية اإلنجاز لدى أفراد العينة كانت عالية فيما يتعمق 
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باألبعاد الرئيسية لدافعية عدا ُبعد الطموح فكان الدافع لدى الطبلب أفراد العينة نحوه ضعيف. 
ذين تمقوا تحفيز والذين ايضا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطبلب ال

. كذلك توجد لم يتمقوا تحفيز عمى اختبار دافعية اإلنجاز لصالح الطبلب الذين تمقوا تحفيز
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطبلب والطالبات عمى اختبار دافعية اإلنجاز 

 . لصالح الطبلب
عية االنجاز ومستوى ( لمعرفة العبلقة بين داف2013ايضا ىدفت دراسة كمور ) 

الذكاء االنفعالي لدى طمبة الجامعة العربية المفتوحة في االردن. تكونت عينة الدراسة من 
( طالبا وطالبة من عدة تخصصات بالجامعة. توصمت الدراسة الى عدم وجود فروق 211)

في مستوى دافعية االنجاز تعزى الى التخصص االكاديمي في الجامعة او النوع, في حين 
 توجد عبلقة ارتباطية بين دافعية االنجاز والذكاء االنفعالي.

( الى التعرف عمى مستوى الدافعية لئلنجاز لدى طمبة 2118ىدفت دراسة اليوسف ) 
 الجامعة في ضوء النوع والتخصص ومستوى التحصيل االكاديمي. تكونت عينة الدراسة من

طالبا وطالبة. توصمت الدراسة الى ان مستوى دافعية االنجاز لدى الطمبة مرتفع لصالح  733
الطالبات, وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى دافعية االنجاز تعزى لمتغير مستوى 
التحصيل االكاديمي لصالح الطمبة ذوي التحصيل المرتفع, كذلك عدم وجود فروق في مستوى 

 از تعزى لمتغير التخصص االكاديمي. دافعية االنج
 من خبلل استعراض الدراسات السابقة نستنتج ما يمي:

اىتمت بعض الدراسات  -1أواًل: تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في: 
السابقة بمتغير االحباط مع متغيرات مختمفة عن  متغيرات الدراسة الحالية ؛ حيث اىتمت 

الصرايره  كما في دراسة  االغتراب التنظيميتغير االحباط مع متغير الدراسات السابقة بم
, كما توصمت لى وجود عبلقة تأثير بين االحباط واالغتراب الوظيفيالتي توصمت إ (2115)

 الدراسة الى ان مستوى االحباط واالغتراب التنظيمي يختمف بين االفراد حسب تخصصاتيم.
عبلقة بين االحباطات المينية والدافعية لئلنجاز مثل ايضا اىتمت بعض الدراسات بمعرفة ال

في  ذات داللة احصائية  ( إذ توصمت الدراسة الى وجود فروق2111دراسة الشمراني )
في ذات داللة احصائية   مستوى االحباطات المينية لصالح المعممين بينما توجد فروق

كذلك حباط ودافعية االنجاز. االنجاز لصالح المعممات. وجود عبلقة عكسية بين االدافعية 
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( لمعرفة مستوى اإلحباط لدى طمبة الجامعات, وكذلك معرفة 2111اىتمت دراسة الذياب )
 مستوى االحباط ان الفروق بين طمبة الجامعة في مستوى االحباط, وتوصمت الدراسة الى 

دافعية اىتمت بعض الدراسات السابقة بمتغير  -2لصالح الطالبات.  امنخفضلدى الطمبة كان 
االنجاز مع متغيرات مختمفة عن متغيرات الدراسة الحالية, حيث اىتمت بعض الدراسات 

حيث توصمت الدراسة الى عدم وجود   (2116بفعالية الذات مثل دراسة العمي و سحمول )
ية الذات او التفاعل بين فاعمية الذات فروق في التحصيل الدراسي بسبب مستويات فاعم

مع موضع الضبط ودافعية االنجاز. كذلك اىتمت بعض الدراسات بمتغير دافعية االنجاز 
قمبيل و كما في دراسة سالم و  واالنجاز االكاديمي ومستوى الطموح والتحصيل الدراسي

توصمت الدراسة انو  (Abuameerh & Al Saudi, 2012 و دراسة (2112الخميفة  )
 بين مستويات دافعية االنجاز ومستويات الضبط فيما يخص التحصيل االكاديمي  يوجد تفاعل
 .عبلقة ارتباطية طردية ذات داللو احصائية بين دافعية االنجاز ومستوى الطموح كذلك توجد

عمى  كذلك توصمت الدراسة انو توجد فروق بين متوسطي درجات الطمبة الذين تمقوا تحفيز
بدافعية دافعية اإلنجاز لصالح الطبلب الذين تمقوا تحفيز. كذلك اىتمت بعض الدراسات 

ودراسة كمور  (2118سف )مع النوع والتخصص ومستوى التحصيل مثل دراسة اليو االنجاز 
 في حين, حيث توصمت الدراسة ان مستوى دافعية االنجاز مرتفع لصالح الطالبات (2113)

 . االكاديمي اختبلف التخصصتعزى الى ال توجد فروق في دافعية االنجاز 
اىتمت  توجد دراسةال  انو ثانًيا: تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في

اىتمت بمتغير االحباط  بمتغيرات الدراسة الحالية عمى حد عمم الباحث في حين توجد دراسة
(. بينما الدراسة الحالية 2111)الشمراني, الميني ودافعية االنجاز لممعممين والمعممات 

 يميز الدراسة الحالية باألصالةطبقت عمى طبلب الجامعة الذين لم يسبق ليم التوظيف مما 
  في البحث. والحداثة

 مشكلة الدراسة:

 الدراسات السابقة واألدب التربوي المتعمق تبمورت مشكمة الدراسة من خبلل مراجعة
بالجموم  ةيالجامع الكمية لدى طبلب دافعية االنجاز وعبلقتيما بالتحصيل االكاديميو  باإلحباط 

توظيف لذلك كان سابقا تتبع اداريا وزارة المعارف  الكمية )كمية المعممين سابقا( حيث كانت
عن  يتمتوظيف التتبع جامعة ام القرى و فالكمية اما حاليا  ,مباشرة من الوزارة خريجي الكمية
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وتوفر الوظائف الشاغرة قد يكون عائق  شتراطات الوزارةحسب او طريق وزارة الخدمة المدنية 
ثر عمى مستوى االحباط لدى يؤ مما  الحصول عمى الوظيفة من الكمية عمى الطبلب الخرجين

عمى  االحباط  عامل تأثيرب التربوي الدراسات السابقة واألداكدت . حيث الطبلب في الكمية
تسيم دافعية االنجاز في من جية اخرى  . وكو وانفعاالتو واستقراره النفسياداء الفرد وسم

تحقيق اىداف الفرد وغاياتو بكفاءة ومواجية التحديات التي يتعرض ليا في سبيل الوصول 
   والموم.لمنجاح وتقدير المجتمع من جية ومن جية اخرى تجنب الفشل 

وبناًء عمى استعراض الدراسات السابقة وفي ظل غياب الدراسات التي تعالج ظاىرتي 
اإلحباط  ودافعية االنجاز وعبلقتيما بالتحصيل االكاديمي لدى طبلب الكمية الجامعية بالجموم 
في جامعة ام القرى تبرز الحاجة إلى إجراء مثل ىذه الدراسة لما ليا من أىمية عمى واقع 

عممية التربوية,  لذلك جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى اإلحباط  ودافعية االنجاز ال
 وعبلقتيما بالتحصيل االكاديمي لدى طمبة الكمية الجامعية بالجموم في جامعة أم القرى. 

 اسئلة الدراسة:

 الدراسة الحالية تسعى إلى اإلجابة عن األسئمة التالية: 
  طبلب الكمية الجامعية بالجموم في جامعة أم القرى؟ما مستوى  االحباط لدى 
 ما مستوى  دافعية االنجاز لدى طبلب الكمية الجامعية بالجموم في جامعة أم القرى؟ 
  لغة عربية(  –ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين تخصص الطبلب )رياضيات

 ومستوى االحباط؟ 
 لغة عربية(  –ب )رياضيات ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين تخصص الطبل

  ومستوى دافعية االنجاز؟
   ىل توجد عبلقة ارتباطية بين مستوى االحباط والتحصيل االكاديمي لدى افراد عينة

 الدراسة؟
  ىل توجد عبلقة ارتباطية بين مستوى دافعية االنجاز والتحصيل االكاديمي لدى افراد

 عينة الدراسة؟
 االحباط لدى افراد عينة الدراسة ومستوى دافعية  ىل توجد عبلقة ارتباطية بين مستوى

   االنجاز لنفس افراد العينة؟
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 اهداف الدراسة
 التعرف عمى مستوى االحباط لدى طبلب الكمية الجامعية بالجموم. -1
 التعرف عمى مستوى دافعية االنجاز لدى طبلب الكمية الجامعية بالجموم. -2
 عينة الدراسة( و مستوى االحباط.الفروق بين تخصص الطبلب )عن  الكشف -3
الفروق بين تخصص الطبلب )عينة الدراسة( و مستوى دافعية عن التعرف  -4

 االنجاز
الكشف عن العبلقة بين مستوى االحباط والتحصيل االكاديمي لدى افراد عينة  -5

 الدراسة
افراد التعرف عمى العبلقة بين مستوى دافعية االنجاز والتحصيل االكاديمي لدى  -6

   عينة الدراسة.
العبلقة بين مستوى االحباط ومستوى دافعية االنجاز لدى افراد عينة الكشف عن  -7

 .الدراسة
 اهنية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة الحالية من خبلل توظيف نتائج الدراسة نظريًّا وتطبيقيًّا, من 
 الناحية النظرية تسيم الدراسة الحالية بما يمي: 

يوصى لدى الطبلب   لئلحباطفي ظل ما توصمت اليو الدراسة من مستوى متوسط  .1
اعضاء ىيئة التدريس عمى وضع حمول   تشجيع  ادارة الكمية والمرشدين االكاديميين وب

  الحتواء مشكمة االحباط. 
 حث الباحثين عمى تناول ىذه المشكمة من عدة زوايا وذلك بما يفيد المجتمع السعودي. .2
يوصى  بين االحباط ودافعية االنجاز عكسية عبلقة ما توصمت اليو الدراسة من من خبلل .3

 . بالحد من كل مسببات االحباط عند الطبلب وذلك لزيادة دافعية انجازىم
يمكن االستفادة من الدراسة الحالية لدراسات مستقبمية الحقة في ظل متغيرات دراسية  .4

 جديدة. 
 قيًا فيمكن أن تسيم الدراسة الحالية بما يمي:أما ما يتعمق بأىمية الدراسة تطبي

 تعتبر الدراسة الحالية احد أدوات البحث العممي التي يستفاد منيا لمدراسات الحديثة. .1
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التشجيع عمى عقد الدورات التدريبية والندوات حول االحباط و دافعية االنجاز لدى طمبة  .2
 الجامعة. 

من منطمق اىمية الدراسة الحالية قمة الدراسات عمى مستوى المممكة العربية السعودية   .3
 التي اىتمت بمتغيرات الدراسة الحالية. 

 مصطلحات الدراسة

(: يعرف االحباط بانو عبارة عن "حالة انفعالية يرافقيا Frustrationاالحباط )
 (. 15,  2111شعور بالفشل وخيبة االمل" )السيد, 

ويعرف االحباط اجرائيا: بالدرجة التي يحصل عمييا الفرد في مقياس االحباط 
 الذي اعده الباحث

ثبات نسبي في (: تعرف بانيا Achievement  Motivationدافعية االنجاز )
 & Petriالشخصية يحدد بسعي الفرد لتحقيق غاياتو اتجاه التفوق والمثابرة )

Govern, 2004 .) 
جاز اجرائيا: الدرجة التي يحصل عمييا الفرد في مقياس وتعرف دافعية االن

 دافعية االنجاز الذي اعده الباحث. 
: ويشير الى انجازات Academic Achievement)التحصيل االكاديمي )

الطبلب خبلل الفصل الدراسي ويعبر عنو بالمعدل التراكمي لدرجات افراد العينة خبلل 
 .  الفصول الدراسية الماضية

 الدراسةحدود 

 تتحدد نتائج الدراسة بالحدود التالية:
  الحدود الموضوعية: تتحدد الدراسة الحالية بموضوع االحباط  من قمة التوظيف ودافعية

لدى طبلب الكمية الجامعية بالجموم في جامعة  االنجاز وعبلقتيما بالتحصيل االكاديمي
 ام القرى.

  ه.1439/1441الدراسي االول لعام الحدود الزمنية: طبقت الدراسة في الفصل 
  الكمية الجامعية بالجموم في جامعة أم  طبلبالحدود المكانية: أجريت الدراسة عمى

 القرى. 
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 ( طالبا من طبلب111الحدود البشرية: شارك في الدراسة الحالية )  السنة الدراسية
ات و المغة الرياضيالكمية الجامعية بالجموم في جامعة ام القرى في تخصص ب الثانية
 . عربية

 ودافعية االنجاز من إعداد   الحدود األدائية: حددت الدراسة الحالية بمقياسي االحباط
 الباحث.

 الطريقة واإلدراءات:

 مهوج الدراسة:

انطبلقا من طبيعة الدراسة واىدافيا وتساؤالتيا فقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي  
 لمدراسة.االرتباطي المقارن وذلك لمناسبتو 

 جمتنع الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طبلب السنة الدراسية الثانية في الكمية الجامعية  
ه في تخصص الرياضيات   1441-1439بالجموم في جامعة أم القرى لمعام الدراسي 

 والمغة العربية. 
 عيهة الدراسة:

الدراسية الثانية بالكمية  السنو( طالبا من 111)عمى  ةالحالي ةاشتممت عينة الدراس 
تم  بطريقة عشوائية بسيطة, ىمتم اختيار  في جامعة ام القرى, حيث الجامعية بالجموم

قسم طالبا يمثمون  (55)بالكمية و  قسم الرياضيات طالبا يمثمون  (55)كالتالي  توزيعيم
  .المغة العربية

 أداتا الدراسة:

 ىما:استخدم الباحث في الدراسة الحالية مقياسين 
 اوال مقياس االحباط:

بناًء عمى اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة والمقاييس التي اىتمت باإلحباط 
قام الباحث بتصميم مقياس  (Folkman, 2002؛ 2111ذياب,   ؛2111السيد, )

 .لبلحباط
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 وصف املقياس

يتكون المقياس من قسمين: القسم االول عبارة عن معمومات عامة عن المفحوص 
( فقرة تيتم بقياس مستوى االحباط لدى 19اما القسم الثاني من المقياس فعبارة عن )

ذي  Likertالمفحوصين, وجميع فقرات المقياس يجيب عنيا المفحوص تبًعا لطريقة ليكرت 
عمى نادًرا, ينطبق عمى أحياًنا , ينطبق عمى غالًبا ,  خمسة بدائل ) ال ينطبق عمى, ينطبق

( عمى الترتيب لفقرات 5-1وينطبق عمى تماًما ( يعطى المفحوص درجة تتراوح بين )
( درجة تعتبر درجة 95 -19المقياس, حيث الدرجة الكمية عمى المقياس تتراوح بين )

مد الباحث المعيار اإلحصائي المفحوص المرتفعة في المقياس مؤشًرا عمى االحباط, وقد اعت
( = مستوى متوسط , 75-38(= مستوى متدني , )37-19التالي لدرجات المقياس: )

  .االحباط( = مستوى مرتفع في 76-95)
 اخلصائص السيكومرتية  ملقياس االحباط: 

 صدق املقياس:

صدق المحكمين: جرئ إيجاد صدق المحكمين لممقياس وذلك بعد عرضو عمى مجموعة  -1
مكونة من عشرة من األساتذة الجامعيين في تخصص عمم النفس حيث طمب من 
المحكمين التأكد من مدى انتماء كل فقرة لممقياس, ومدى وضوح كل فقرة ومناسبتيا 

بداء أي وصياغتيا المغوية , وكذلك التأكد من مدى مناسبة  المقياس لعينة الدراسة وا 
مبلحظات يرونيا مناسبة لممرحمة الدراسية, وتم األخذ بمبلحظات المحكمين وقد تم 

%( مما يدل عمى مناسبة 85التأكد من صدق المحكمين بنسبة اتفاق تصل إلى )
 المقياس لقياس االحباط  لدى طمبة الكمية الجامعية بالجموم. 

لمعرفة  لمقياس االحباط جرئ إيجاد صدق االتساق الداخمي :االتساق الداخميصدق  -2
مدى صدق المفردات, عن طريق حساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

( 1,89-1,65المقياس والدرجة الكمية لممقياس, وقد تراوحت معامبلت االرتباط بين )
قياس والدرجة الكمية مما يدل عمى أنو توجد ارتباطات دالة إحصائيًّا بين فقرات الم

  .المقياس االتساق و صدقيعكس  وىذالممقياس, 
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 ثبات املقياس:

من ثبات مقياس االحباط عن طريق اعادة االختبار عمى عينة استطبلعية  التأكدتم  
( طالبا من طبلب الكمية الجامعية بالجموم في جامعة ام القرى. بمغ معامل 41مكونة من )

, وىذه النتيجة تدل ( وذلك بعد بفاصل زمني مدتو ثبلث اسابيع1,81) االرتباط بين التطبيقين
 عمى البيئة السعودية. عمى صبلحية وثبات المقياس 

 ثانيا مقياس دافعية االجناز:

التي اىتمت بدافعية االنجاز  قام الباحث من خبلل االدبيات والدراسات السابقة 
بإعداد مقياس لقياس دافعية االنجاز  (Lepper, 2005؛ 2111؛ سواقد,2118)اليوسف, 

 بالجموم.  الجامعية  لدى طبلب الكمية
 وصف املقياس

يتكون المقياس من قسمين: القسم االول عبارة عن معمومات عامة عن المفحوص   
( فقرة تيتم بقياس مستوى دافعية االنجاز لدى 31اما القسم الثاني من المقياس فعبارة عن )

ذي  Likertالمفحوصين, وجميع فقرات المقياس يجيب عنيا المفحوص تبًعا لطريقة ليكرت 
, ينطبق عمى نادًرا, ينطبق عمى أحياًنا , ينطبق عمى غالًبا , خمسة بدائل ) ال ينطبق عمى

( عمى الترتيب لفقرات 5-1وينطبق عمى تماًما ( يعطى المفحوص درجة تتراوح بين )
( درجة تعتبر درجة 151 -31حيث الدرجة الكمية عمى المقياس تتراوح بين ) المقياس, 

ع مستوى دافعية االنجاز, وقد اعتمد عمى ارتفا  في المقياس مؤشًرا  المفحوص المرتفعة
-61(= مستوى متدني , )59-31)الباحث المعيار اإلحصائي التالي لدرجات المقياس: 

 ( = مستوى مرتفع في دافعية االنجاز. 151-121( مستوى متوسط , )119
 اخلصائص السيكومرتية  ملقياس دافعية االجناز: 

 صدق املقياس:

  صدق المحكمين: جرئ إيجاد صدق المحكمين لممقياس وذلك بعد عرضو عمى مجموعة
مكونة من عشرة من األساتذة الجامعيين في تخصص عمم النفس حيث طمب من 
المحكمين التأكد من مدى انتماء كل فقرة لممقياس, ومدى وضوح كل فقرة ومناسبتيا 

بداء أي وصياغتيا المغوية , وكذلك التأكد من مدى مناسبة  المقياس لعينة الدراسة وا 
مبلحظات يرونيا مناسبة لممرحمة الدراسية, وتم األخذ بمبلحظات المحكمين وقد تم 
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%( مما يدل عمى مناسبة 87التأكد من صدق المحكمين بنسبة اتفاق تصل إلى )
 المقياس لقياس دافعية االنجاز  لدى طمبة الكمية الجامعية بالجموم. 

  لمقياس دافعية االنجاز : جرئ إيجاد صدق االتساق الداخمي خمياالتساق الداصدق
لمعرفة مدى صدق المفردات, عن طريق حساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة من 

-1,68فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس, وقد تراوحت معامبلت االرتباط بين )
ن فقرات المقياس والدرجة ( مما يدل عمى أنو توجد ارتباطات دالة إحصائيًّا بي1,91

 الكمية لممقياس, وىذا يعكس االتساق و صدق المقياس. 
 ثبات املقياس:

تم التأكد من ثبات مقياس دافعية االنجاز عن طريق اعادة االختبار عمى عينة  
( طالبا من طبلب الكمية الجامعية بالجموم في جامعة ام القرى. 41استطبلعية مكونة من )

( وذلك بعد بفاصل زمني مدتو ثبلث اسابيع, وىذه 1,85بمغ معامل االرتباط بين التطبيقين )
 ة وثبات المقياس عمى البيئة السعودية. النتيجة تدل عمى صبلحي

 إدراءات تطبيق الدراسة:

بناء مقياسين في الدراسة الحالية وىما: االحباط ودافعية االنجاز, والتحقق من الخصائص  -1
 السيكومترية ليما.

 عرض مقياسي الدراسة عمى المحكمين. -2
 إجراء التعديبلت المقترحة من قبل المحكمين. -3
 بلعية عشوائيًّا إلجراء الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة. اختيار العينة االستط -4
حصول الباحث عمى إذن لتطبيق أداتي الدراسة من الكمية الجامعية بالجموم في جامعة أم  -5

 القرى.
 اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة. -6
 توزيع مقياسي الدراسة عمى عينة الدراسة الحالية. -7
 حصائية لمعموم االجتماعية إلجراء التحميبلت اإلحصائية البلزمة.تم استخدام الرزم اإل -8
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 املعاجلة اإلحصائية:   

 لئلجابة عن أسئمة الدراسة الحالية جرئ استخدم األساليب اإلحصائية التالية:
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لئلجابة عن سؤالي الدراسة األول والثاني 
  لغة  -الفروق بين افراد العينة فيما يخص تخصص الطبلب )رياضياتاختبار ت لمعرفة

 . وذلك لئلجابة عمى السؤال الثالث والرابع عربية( ومتغيرات الدراسة
  الخامس والسادس والسابع سؤالالمعامل ارتباط بيرسون لئلجابة عن.  

                                                                                                                                       :                                                                                                                            نتائج الدراسة وتفسريها

االحباط لدى طبلب  والذي ينص عمى:  "ما مستوى   نتائج السؤال األول وتفسريها:
 "  ؟الكمية الجامعية بالجموم في جامعة أم القرى

لئلجابة عن السؤال األول جرئ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
  ( التالي:1كما في جدول ) االحباطأفراد عينة الدراسة عمى مقياس 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس االحباط1جذول )

 لذى أفراد عينة الذراسة.

مستوى العينة الدراسة جاء ضمن لدى  ( أن مستوى االحباط 1يتضح من جدول )
يرجع الى ان طبلب الكمية الجامعية )كمية المعممين سابقا( في ذلك والسبب في ,  متوسطال

 الن في حال تخرجيم منيا الوظيفة  كفيل بالحصول عمىالسابق قبوليم في الكمية يعتبر 
 الكمية بعد ارتباط في الوقت الحالياما  ,المعارف وزارة تتبع ادارياكانت  سابقا كميات المعممين

الوظائف عن طريق التقديم عمى وزارة الخدمة وحسب  اصبحت مباشرة بالجامعة الجامعية 
ائق لبعض الطبلب مما قد يسبب ع اجتياز اختبار القدرات لممعممينكذلك االحتياج و 

. تتفق نتيجة السؤال األول مع ما  اشتراطات الوزارةحسب المتخرجين لمحصول عمى الوظائف 
التي توصمت الى  Gulzar et al., (2012) دراسة و (2115الصرايرة ) توصمت إليو دراسة

وفقدان ان الناحية المعنوية  ان مستوى االحباط كان مرتفعا لدى االفراد ويرجع ذلك الى
توصمت  . كذلك تتفق نتيجة الدراسة مع مااالفرادعمى زيادة االحباط عند عامل مؤثر  الوالدين

 مستوى االحباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العذد التخصص

 متوسط 9.46 40.14 55 رياضيات

 متوسط 8.79 67.94 55 لغة عربية

 متوسط  16.66 54.04 110 المجموع 
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ان مستوى االحباط بين الطبلب كان مرتفعا نسبيا اما الطالبات  (2111اليو دراسة ذياب )
اشباع الحاجات النفسية ليا دور اساسي عدم ان  فكان منخفضا والسبب في ذلك يرجع الى

 د. افر من مستوى االحباط لدى االاالرتفاع في 
والذي ينص عمى:  "ما مستوى  دافعية االنجاز لدى   الجاني وتفسريها:نتائج السؤال 

 طبلب الكمية الجامعية بالجموم في جامعة أم القرى؟"  
لئلجابة عن السؤال األول جرئ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

 التالي:( 2أفراد عينة الدراسة عمى مقياس دافعية االنجاز كما في جدول )
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس دافعية االنجاز2جذول )

 لذى أفراد عينة الذراسة.

( أن مستوى دافعية االنجاز لعينة الدراسة جاء ضمن مستوى 2يتضح من جدول )
مع ما توصمت  الثانيتتفق نتيجة السؤال   الطبلب جيد, دافعية متوسط, مما يعني أن مستوى

ان مستوى دافعية االنجاز كان  Abuameerh & Al Saudi (2012)كبل من إليو دراسة 
ان مستوى  توصمت التي ( و 2118اليوسف )وكذلك تتفق الدراسة الحالية مع  دراسة  مرتفع.

   . مرتفعادافعية االنجاز لدى االفراد كان 
والذي ينص عمى "ىل توجد فروق ذات داللة  نتائج السؤال الجالح وتفسريها:

 احصائية  بين مستوى االحباط وتخصص الطبلب؟ 
لئلجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

.الثالث السؤال( يوضح نتيجة 3ومستوي الداللة وذلك باستخدام اختبار ت. الجدول )  
( يوضح الفرق بين افراد عينة الذراسة في مستوى االحباط والتخصص الذراسي3الجذول )  

 العذد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الذاللة

 9.46 40.14 55 رياضيات
 

 0.01 34.01 8.79 67.94 55 لغة عربية 

     16.66 54.04 110 المجموع 

  

 مستوى االحباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العذد التخصص

 متوسط 9.39 91.51 55 رياضيات

 متوسط 9.56 91.49 55 لغة عربية

 متوسط  9.43 91.50 110 المجموع 
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( 0.01( انو توجد فروق ذات داللو احصائية عند مستوى )3يتضح من الجدول )
قسم قسم الرياضيات وطبلب قسم المغة العربية في مستوى االحباط وذلك لصالح طبلب  بين

في ارتفاع االحباط عند طبلب المغة العربية  السبب يرى الباحث انو قد يكون  و  المغة العربية
مقارنة  اقل حظاالى قمة وعي بعض الطبلب واعتقادىم ان مجال المغة العربية في التوظيف 

  ذلك عدم ارتباط الكمية الجامعية بوزارة التعميم  كان لو اثر عمى زيادة االحباطبالرياضيات ك
تتفق نتيجة الدراسة مع ما الكمية.   من قمة التوظيف في حال تخرجيم من  عند الطبلب

( في ان مستوى االحباط يختمف باختبلف تخصص 2115توصمت اليو دراسة الصرايرة )
 االفراد.

والذي ينص عمى " ىل توجد فروق ذات داللة  وتفسريها:نتائج السؤال الرابع 
 احصائية  بين مستوى دافعية االنجاز وتخصص الطبلب؟

لئلجابة عن السؤال الرابع قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ( يوضح نتيجة السؤال الرابع.4ومستوي الداللة وذلك باستخدام اختبار ت. الجدول )

 ( يوضح الفرق بين افراد عينة الذراسة في مستوى دافعية االنجاز والتخصص الذراسي4الجذول )

 العذد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الذاللة

 9.39 91.51 55 رياضيات
 

 0.01 101.71 9.56 91.49 55 لغة عربية 

     9.43 91.50 110 المجموع 

( 0.01توجد فروق ذات داللو احصائية عند مستوى )ال ( انو 4يتضح من الجدول )
وىذه النتيجة  قسم الرياضيات وطبلب قسم المغة العربية في مستوى دافعية االنجازطبلب  بين

( ودراسة اليوسف 2113كمور )دراسة  تتفق مع معظم الدراسات السابقة حيث اكدت 
( انو ال توجد فروق في مستوى دافعية االنجاز تعزى الى التخصص االكاديمي او 2118)

 النوع. 
والذي ينص عمى "ىل توجد عبلقة ارتباطية بين  نتائج السؤال اخلامس وتفسريها:

 مستوى االحباط والتحصيل االكاديمي لدى افراد عينة الدراسة ؟
ارتباط  بيرسون بين مستوى االحباط والتحصيل عن ىذا السؤال تم استخراج معامل لئلجابة 

( 1,11) وىو دال احصائيا عند مستوى(  1.92-)العينة وقد بمغ  لدى افراد االكاديمي 
تشير ىذه النتيجة الى وجود ارتباط عكسي )سمبي( بين مستوى االحباط والتحصيل الدراسي 
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كاديمي والعكس صحيح. تتفق بمعنى انو كمما زاد االحباط عند الفرد قل مستوى التحصيل اال 
حيث اكدت انو توجد عبلقة عكسية بين االحباط والتحصيل        ما توصمت 
Folkman)2002) .وىذا النتيجة تؤكد ان االحباط مؤثر عمى مستوى  اليو دراسة االكاديمي

 التحصيل الدراسي لمطبلب لما يسببو من ضعف واىمال في المستوى التدريسي لمطالب.
والذي ينص عمى "ىل توجد عبلقة ارتباطية بين  السؤال السادس وتفسريها:نتائج 
 االنجاز والتحصيل االكاديمي لدى افراد عينة الدراسة ؟ مستوى دافعية

لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط  بيرسون بين مستوى دافعية االنجاز 
( وىو دال احصائيا عند مستوى 1.91)والتحصيل االكاديمي  لدى افراد العينة وقد بمغ 

ىذه النتيجة الى وجود ارتباط ايجابي قوي بين دافعية االنجاز والتحصيل  ( تشير1,11)
االكاديمي لدى افراد عينة الدراسة وىذا يعني انو اي ارتفاع في دافعية االنجاز لدى الفرد 

مع نتيجة ىذا التساؤل  يصاحبو ارتفاع في التحصيل االكاديمي. العديد من الدراسات تتفق
( الى وجود عبلقة ارتباطية بين دافعية 2112قمبيل والخميفة ) حيث اكدت دراسة سالم و

( الى وجود 2116) سحمول العمي و ايضا اكدت دراسة كبل مناالنجاز والتحصيل االكاديمي. 
فروق بين الطبلب في دافعية االنجاز والتحصيل االكاديمي وذلك لصالح االفراد ذوي مستويات 

( التي اكدت 2118كذلك تتفق نتيجة التساؤل مع دراسة اليوسف ) دافعية االنجاز المرتفعة.
طبلب وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى دافعية االنجاز والتحصيل االكاديمي لم

   لصالح الطمبة ذوي التحصيل االكاديمي المرتفع.
والذي ينص عمى "ىل توجد عبلقة ارتباطية بين  وتفسريها: بعنتائج السؤال السا

 دافعية االنجاز لدى افراد عينة الدراسة ؟  االحباط و
لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط  بيرسون بين االحباط و دافعية 

( تشير 1,11( وىو دال احصائيا عند مستوى )1.92-لدى افراد العينة وقد بمغ ) االنجاز
بين االحباط ودافعية االنجاز بمعنى انو كمما زاد االحباط ىذه النتيجة الى وجود ارتباط عكسي 

عند الفرد قل مستوى دافعية االنجاز والعكس صحيح. تتفق ما توصمت اليو الدراسة مع 
( حيث اكدت انو توجد عبلقة عكسية بين االحباط و دافعية االنجاز 2111دراسة الشمراني )

كذلك تتفق  عند االفراد بحيث كمما زاد االحباط قمت دافعية االنجاز لدى الفرد والعكس صحيح.
والتي تؤكد انو كمما  Folkman (2002) نتيجة ىذا التساؤل مع ما توصمت اليو دراسة
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 ,.Gulzar et al. ايضا توصمت دراسة االحباط عنده زادت الدافعية لدى الفرد قل مستوى
 . ان مستوى الطالب االكاديمي يقل مع زيادة االحباط (2012)

 توصيات الدراسة

  نظرا الن مستوى كبل من االحباط و دافعية االنجاز متوسطا لذا توصي الدراسة القائمين
االكاديميين عمى اقامة  عمى العممية التعميمية في الكمية الجامعية بالجموم والمرشدين

 الندوات التثقيفية لمطبلب.
  ارتباطية عكسية بين االحباط ودافعية االنجاز لذا توصي الدراسة  انو توجد عبلقةنظرا

و في نفس الوقت تحفيز الطبلب  بإقامة البرامج التدريبية والتثقيفية لمحد من االحباط
 . ودفعيم نحو االنجاز والتفوق

 املقرتحة: الدراسات والبحوخ

 .اجراء دراسة مماثمة لمتغيرات الدراسة الحالية مع طمبة جامعة ام القرى 
 .اجراء دراسة تتمثل في متغير االحباط مع متغيرات دراسية مختمفة 
  اء دراسات مقارنة بين طمبة الجامعة في دافعية االنجاز مع متغيرات دراسية مختمفة.اجر 
  لدى بعض طبلب الجامعة.عمل برنامج تدريبي لمحد من االحباط 
 .عمل برامج تدريبية لبلرتقاء بمستوى دافعية االنجاز لدى طمبة الجامعة 
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