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مستخلص البحح :
ىدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف عبلقة دافعية اإلنجاز الدراسي بالتحصيؿ العممي
لدل طالبات السنة التحضيرية بمساراتيا المختمفة (الصحي ،العممي ،كاإلنساني) بجامعة
الممؾ سعكد ك اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي االرتباطي ،كالمنيج الكصفى التحميمى،
كاستخدمت مقياس دافعية اإلنجاز كتككنت عينة البحث عمى ( )٘ٗٛطالبة في السنة

التحضيرية ،ككانت أبرز نتائج البحث كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية مكجبة بيف ٍ
كؿ مف

التحصيؿ العممي كدافعية اإلنجاز الدراسي لدل طالبات السنة التحضيرية بالمسار الصحي
عند مستكل داللة (٘ٓ )ٓ,كغير دالة

لدل طالبات السنة التحضيرية بالمسار العممي

كالمسار اإلنساني ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(٘ٓ )ٓ,في الدافعية
لئلنجاز الدراسي لدل أفراد عينة الدراسة باختبلؼ المسار األكاديمي ،بيف كؿ مف طالبات
المسار األكاديمي كطالبات المسار اإلنساني كالمسار العممي ،كطالبات المسار الصحي
لصالح الطالبات في المسار الصحي.
الللمات املفتاحية  :دافعية اإلنجاز الدراسي – التحصيؿ -السنة التحضيرية
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مكدمة البحح :
يأتي برنامج السنة التحضيرية كأحد برامج تحسيف األداء كضماف الجكدة التي
حاليا .حيث تـ إقرار برامج السنة التحضيرية
انتيجتيا كزارة التعميـ العالي(سابقنا) كزارة التعميـ ن
نتيجة زيادة الطمب عمى التعميـ العالي ،كضعؼ مبلئمة خريجي التعميـ العاـ لممرحمة الجامعية
مف حيث ضعؼ مستكل الطبلب في المغة اإلنجميزية كالرياضيات ،مع افتقار مخرجات التعميـ
العاـ لمكثير مف الميارات المطمكبة لبللتحاؽ بالمرحمة الجامعية ،باإلضافة إلى متطمبات
المرحمة الجامعية بامتبلؾ ميارات تم ّكف الطالب مف االندماج في الحياة الجامعية ،كمتطمبات

سكؽ العمؿ بامتبلؾ ميارات تم ّكف الخريج مف القياـ بعممو بالشكؿ المطمكب ،كالتقدـ المعرفي
كالتكنكلكجي(.األكمبي ٖٔٗ٘،ق).

ُقرت دراسة برامج السنة التحضيرية لتسبؽ البدء في الدراسة األكاديمية
كما أ ّ
التخصصية ،كتيدؼ إلعداد الطبلب لمحياة الجامعية ،كتعزيز قدراتيـ التحصيمية كالميارية بما
ّ

الدراسة الجامعية ،كقد طُّبقت برامج السنة التحضيرية في ٍ
كثير
يضمف تحقيؽ نجاح أكبر في ّ
إيجابا في تنظيـ مدخبلت البرامج األكاديمية
مف الجامعات ،كحققت نتائج مشيكدة أثرت
ن
كتحسيف قدراتيا(.مركزالبحكث كالدراسات ٕٓٔٔ،ـ ،أ،ص)ٛٛ

ككانت بداية تطبيؽ جامعة الممؾ سعكد لبرنامج السنة التحضيرية عاـ -ٕٔٗٛ
 ٕٜٔٗق كىك برنامج تقدمو الجامعة لتييئة الطمبة المستجديف كتحضيرىـ لمدراسة الجامعية
مدتو سنة كاحدة مف فصميف د راسييف كييدؼ بشكؿ أساسي إلى إكساب الطبلب العادات
الدراسية البلزمة لطالب الدراسة الجامعية( .جامعة الممؾ سعكد ،دليؿ السنة
التحضيريةٕٜٔٗ،ق) .
كقد بدأت السنة التحضيرية في جامعة الممؾ سعكد بأربع كميات فقط ىي :إدارة
األعماؿ ،كاليندسة ،كالحاسب اآللي ،كالعمارة كالتخطيط ،كاقتصرت البداية عمى الطمبة دكف
الطالبات ،كفي العاـ ٖٔٗٓ-ٕٜٔٗىػ تـ التكسع بصكرة أكبر ،حيث شممت المزيد مف
تـ
الكميات ىي :الطب ،طب األسناف ،الصيدلة ،العمكـ الطبية التطبيقية ،العمكـ ،كالزراعة ،كما ّ
الحقنا تطبيؽ البرنامج عمى بقية كميات الجامعة كىي :اآلداب ،التربية ،الحقكؽ كالعمكـ
السياسية ،المغات كالترجمة ،السياحة كاآلثار ،كالرياضة كالنشاط البدني( .السمكلي

كابراىيـٕٓٔٓ،ـ،ص.)ٔٚٙ
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كينص نظاـ الدراسة لبرنامج السنة التحضيرية في جامعة الممؾ سعكد عمى اآلتي:
ّ
السنة التحضيرية نظاـ سنكم ،حيث يتكجب عمى الطبلب إنياء جميع المقررات في سنة
دراسية كاحدة (فصميف دراسييف  +فصؿ صيفي استثنائي) بمعدؿ ال يقؿ عف ثبلثة مف
خمسة.
يتـ قبكؿ الطبلب في الجامعة في المسارات التالية:
ك ّ
 مسار الكميات الصحية ،كيضـ كميات :الطب ،طب األسناف ،الصيدلة ،كمية العمكـالطبية التطبيقية ،التمريض ،كطب الطكارئ.
 مسار الكميات اليندسية كالعممية ،كيضـ كميات :اليندسة ،عمكـ الحاسب اآلليكالمعمكمات ،العمارة كالتخطيط ،إدارة أعماؿ ،العمكـ ،عمكـ األغذية ،كالزراعة.
 مسار الكميات اإلنسانية ،كيضـ كميات :اآلداب ،التربية ،األنظمة كالعمكـ السياسية،السياحة كاآلثار ،كالمغات كالترجمة.
بناء عمى المعايير
ىذا كيتـ تخصيص الطبلب في الكميات مع نياية العاـ الدراسي ن
ُقرت مف عمادة القبكؿ كالتسجيؿ( .المكقع الرسمي لمسنة التحضيرية
الخاصة بالكميات كالتي أ ّ

فإف نسبة النجاح في الثانكية العامة كدرجة اختبار القدرات
بجامعة الممؾ سعكد) .كىكذا َّ

تعد نياية مطاؼ المنافسة بيف الطمبة المقبكليف في جامعة الممؾ
كاالختبار التحصيمي ال ّ
سعكد ،كا ّنما تشتد المنافسة بينيـ في السنة التحضيرية؛ كذلؾ لرفع معدالتيـ التراكمية
كالظفر بمقعد في الكميات المتنافس عمييا.

مشللة الدّراسة:
تشكؿ محدكدية المقاعد ال متاحة في بعض األقساـ (العرض) التي تقؿ عف عدد
المتقدمات لبللتحاؽ بيا (الطمب) مشكمة جميَّة في التخصصات الطبية كالحاسب اآللي كغيرىا
إف التنافس عمى ىذه المقاعد يرفع معدؿ الدرجات
مف التخصصات شديدة الطمب ،حيث ّ
ىاجسا
جدا ،كىذا اليـ (محدكدية المقاعد) يشكؿ
المطمكب مف المتقدمات إلى نسب عالية ن
ن

لمطالبات كأكلياء أمكرىف كيرفع بدافعية اإلنجاز الدراسي لدييف كبخاصة في السنة

التحضيرية.
فتظير الدافعية لئلنجاز كاضحة لدل طالبات جامعة الممؾ سعكد؛ ألف التنافس ال
يقؼ عند حد قبكليف في الجامعة كدخكليف السنة التحضيرية فحسب ،إنما يرتبط تحديد
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طا كثيقنا بالمعدالت التراكمية التي تحصؿ عمييا الطالبة نياية السنة
التخصصات ارتبا ن

التحضيرية.

دكر
كماأف لمسنة التحضيرية نا
أف
مف خبلؿ عدة مؤشرات منياّ :

إيجابيا في أداء الطمبة األكاديمي كفؽ ما أظيرتو البيانات
ن
تنبؤا
معدؿ السنة التحضيرية كاف األعمى ارتباطنا كاألقكل ن

أف
بمعدالت السنة الثانية مقارنة باالختبار التحصيمي كاختبار القدرات كمعدؿ الثانكية العامة ،ك ّ
دفعات ما بعد تطبيؽ السنة التحضيرية كانت أفضؿ في المعدالت الفصمية ،ككذلؾ في أداء
بعض المقررات مف دفعات ما قبؿ تطبيؽ السنة التحضيرية( .كزارة التعميـ العالي،
ٖ٘ٗٔىػ،ص .)ٙٙ
إف اإلنجاز كالتحصيؿ الدراسي يعتمد بالدرجة األكلى عمى قدرات الطالب ،كما
حيث ّ
لديو مف خبرة كميارة كتدريب ،كما يحيط بو مف ظركؼ ،حيث ال يمكف أف تؤتي ثمارىا
كنتائجيا في ميداف التحصيؿ كاإلنجاز كاألداء إال إذا اقترنت بدكافع قكية ،فالدافع القكم
يستطيع

أف

يدفع

بالطالب

نحك

تحقيؽ

أعمى

درجات

مف

اإلنجاز

كالتحصيؿ(.محمدٕٓٓٗ،ـ،ص٘.)ٕٜ
كبيرا ،فدافعية اإلنجاز عبارة عف عكامؿ
كيرتبط التحصيؿ الدراسي بدافعية اإلنجاز ارتباطنا ن
نفسية تدفع الطالبة إلى تحقيؽ تنافس ذاتي لمحصكؿ عمى أكبر إنجاز ،فقد ذكر مظمكـ
(ٕٔٓٓـ،ص )ٔٚٛأف دافعية اإلنجاز ىي ":استعداد الفرد لتحمؿ المسؤكلية ،كانجاز ما
يعيد إليو مف أعماؿ كمياـ عمى نحك جيد ،كالسعي نحك النجاح كالتفكؽ لتحقيؽ أىدافو مع
تجنب الفشؿ ،كالتغمب عمى الصعكبات كالعقبات التي تكاجيو" .فقد تكصمت دراسة ليبر
ٕٓٓ٘( Lepperـ) إلى كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيِّا بيف الدافعية الداخمية كالتحصيؿ
األكاديمي .كدراسة ماير كآخريفٕٜٓٓ( Mayerـ) أظيرت النتائج كجكد ارتباط مكجب داؿ
إحصائيِّا بيف عكامؿ التكجيات الدافعية (المنفعة ،كاالىتماـ ،كالعمؿ األفضؿ) كالتحصيؿ
الدراسي.
كتكجيو أمر بالغ األىمية
كالبحث عف القكل الدافعة التي تُظير سمكؾ المتعمـ
ّ
بالنسبة لعممية التعمـ كالتعميـ ،فالدافعية شرط أساس يتكقؼ عميو تحقيؽ األىداؼ التعميمية
في مجاالت التعمـ المتعددة ،سكاء في تحصيؿ المعمكمات كالمعارؼ(الجانب المعرفي) أك
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تككيف االتجاىات كالقيـ (الجانب الكجداني) أك في تككيف الميارات المختمفة التي تخضع
لعكامؿ التدريب كالممارسة(الجانب الميارل (شكاشرةٕٓٓٚ،ـ،صٕ)
كما يذكر ممحـ (ٕٔٓٓـ،ص )ٜٔٚأف الدافعية تعد كسيمة لتحقيؽ األىداؼ التربكية
مزيدا مف الجيد لتحقيؽ
إف ذكم دافعية اإلنجاز المرتفعة يتمتعكف بقدرة عالية كيبذلكف ن
.حيث ّ
ار مف النكاحي االنفعالية كأكثر ثقة في أنفسيـ،
النجاح كالتفكؽ الدراسي ،كما أنيـ أكثر استقرنا
انشغاال بالمياـ التي يكمفكف بيا كبتكضيح قدرتيـ
كما أنيـ يفضمكف المياـ الصعبة كأكثر
ن

بالنسبة لآلخريف( .الصافيٕٓٓٓ،ـ،ص. )ٜٛكما أظيرت دراسة بركس كآخريف Brouse
(ٕٓٔٓ ـ) أف اإلناث قد حققف مستكيات أعمى لمدافعية ككؿ ككذلؾ الدافعية الداخمية
كالخارجية .كدراسة ىياس (ٕٗٔٓـ) التي تكصمت إلى أف مستكل دافعية اإلنجاز لمطبلب
مرتفعا ككذلؾ مستكل المكىبة الفنية
المكىكبيف كاف
ن
بالسنة التحضيرية طالبات
أف الطالبات المقبكالت في مسار الكميات الصحية
َّ
لذا نجد ّ

متفكقات كقد حصمف عمى أعمى النسب في اختبار القدرات كاالختبارات التحصيمية كاختبار

الثانكية العامة ،كعندما يجتمعف ليتنافسف في سنة تحضيرية تحدد مصيرىف العممي كالعممي،
سيحؽ ليا اختيار الكمية التي ترغبيا ،نجد أف
فالطالبة التي تحصؿ عمى أعمى درجة
ّ
خصكصا مع االختبلؼ الكاضح في مستكل الكميات كمستقبؿ كؿ
المنافسة تصؿ إلى أكجيا،
ن
كمية داخؿ المسار الكاحد.

إ نذا ُيعد المعدؿ التراكمي في السنة التحضيرية الحد الفاصؿ في القبكؿ ،الذم يمعب
بارز في تحديد التخصص مما يرفع دافعية اإلنجاز الدراسي لدل الطالبات ،كيدفعيف
دكر نا
نا
لبلجتياد مف أجؿ تحقيؽ طمكحاتيف ،كيشعؿ المنافسة بينيف لرفع معدالتيف كالحصكؿ
مستقببل.
بالتالي عمى التخصصات المستيدفة ،كتحديد مجاليف العممي كالعممي
ن

فإف مشكمة البحث تكمف في الكشؼ عف عبلقة دافعية اإلنجاز الدراسي
لذا َّ

بتحصي ؿ طالبات السنة التحضيرية بمساراتيا المختمفة (الصحي كالعممي كاإلنساني) كمدل
تبعا الختبلؼ المسار.
تبايف درجة دافعية اإلنجاز الدراسي كالمعدالت التراكمية ن

أسئلة البحح :

ٔ .ما مستكل دافعية اإلنجاز الدراسي بالتحصيؿ العممي لطالبات السنة التحضيرية
بجامعة الممؾ سعكد في مدينة الرياض؟
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ٕ .ما عبلقة دافعية اإلنجاز الدراسي بالتحصيؿ العممي لطالبات السنة التحضيرية
بجامعة الممؾ سعكد في مدينة الرياض؟
ٖ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ عبلقة
دافعية اإلنجاز بالتحصيؿ العممي ترجع لمتغير المسار األكاديمي؟

أَهِدَافُ البحح:
تتمثؿ أىداؼ البحث في التالي:
 الكقكؼ عمى مستكل دافعية اإلنجاز الدراسي بالتحصيؿ العممي لطالبات السنة
التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد في مدينة الرياض.
 الكشؼ عف عبلقة دافعية اإلنجاز الدراسي بالتحصيؿ العممي لطالبات السنة
التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد في مدينة الرياض.
 التعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة
حكؿ عبلقة دافعية اإلنجاز بالتحصيؿ العممي ترجع لمتغير المسار األكاديمي.

أَهَمِيَّةُ البحح:
أ .األىميَّة النظرية تكمف في:
الدراسات الحديثة التي ُعنيت بقياس دافعية اإلنجاز كارتباطيا بالتحصيؿ العممي
ٔ .قمّة ّ
لدل طمبة الجامعات.
ٕ .تكفير مادة عممية لمتربكييف كالقائميف عمى الشؤكف التعميمية لمسنة التحضيرية مما
الدراسي لمطالبات.
يككف لو أثر فاعؿ في رفع دافعية اإلنجاز ّ
إف عممية رفع مستكل التحصيؿ الدراسي تؤدم إلى رفع مستكل مخرجات التعميـ
ّٖ .
كالذم ينعكس عمى إنتاجية المجتمع كتقدمو.

ٗ .لمكضكع دافعية اإلنجاز أىمية كبيرة لدل الميتميف بالتحصيؿ الدراسي ،كذلؾ لدكره
تفيـ كثير مف المشكبلت التربكية كالتعميمية السائدة في المراحؿ التعميمية.
في ّ
ب -أما األىميَّة التطبيقية لمبحث فتكمف في:
السنة التحضيرية
ٔ .يؤمؿ أف تسيـ ّ
الدراسة في رفع مستكل الجكدة النكعية في ّ
بجامعة الممؾ سعكد كالتعميـ الجامعي بشكؿ عاـ.
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السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد خاصة كبقية الجامعات
ٕ .مساعدة القائميف عمى ّ
عامة لمعرفة مستكل دافعية اإلنجاز لدل الطالبات كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي باختبلؼ
التخصصات ،كاتباع أفضؿ األساليب لتحفيزىا.
ٖ .إدراؾ العبلقة بيف دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ الدراسي ،تساعد عمى رسـ السياسات
كالخطط التربكية التي تُعنى بالقياـ بدكر كقائي يسيـ في إزالة أك تخفيؼ العكامؿ المؤدية
الدراسي.
لضعؼ دافعية اإلنجاز لدل الطالبات ،كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى تحصيميف ّ

حُدُود البحح:
تحددت الدراسة في الحدكد التالية:
 الحدكد المكضكعية :عبلقة دافعية اإلنجاز الدراسي بالتحصيؿ العممي لطالبات السنةالتحضيرية بجامعة الممؾ سعكد بمساراتيا الثبلثة (الصحي ،العممي ،كاإلنساني).
 الحدكد الزمانية :العاـ الدراسي ٖٖ٘ٗٔٔٗٙ-ىػ. -الحدكد المكانية :السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد في مدينة الرياض.

مصطلحات البحح:
فيما يمي كقفة تعريفية بأىـ المصطمحات التي كردت في ىذه الدراسة كىي كما يمي:

دافعية اإلجناز:
نسبيا في الشخصية،
عرؼ ماكميبلند كزمبلؤه دافعية اإلنجاز بأنيا ":استعداد ثابت
َّ
ن
يحدد مدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ نجاح يترتب عميو نكع مف اإلرضاء
كذلؾ في المكاقؼ التي تتضمف تقييـ األداء في ضكء مستكل محدد لبلمتياز" كما في
(الحامدٕٖٓٓ،ـ،ص.)ٔٚ-ٔٙ
أما التعريؼ اإلجرائي لدافعية اإلنجاز :ىي القكل التي تثير سمكؾ الطالبة كتظير
كتميز.
في سعييا المستمر لبمكغ ما كضعتو لنفسيا مف أىداؼ بنجاح ّ

التحصيل:

الطكاب(ٜٜٓٔـ،صٕٗ) بأف التحصيؿ الدراسي "عبارة عف متكسط ما يحصؿ
ذكر ّ

عميو الطالب أك الطالبة مف درجات في أحد المساقات الدراسية أك في مجمكعة مف المساقات
الدراسية كالتي تقاس في ىذه الحالة بالمعدؿ التراكمي (.")GAP
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كالتعريؼ اإلجرائي لمتحصيؿ :ىك المعرفة التي حصمت عمييا الطالبة خبلؿ فصمي
الدراسة في السنة التحضيرية ،كالتي يعكسيا المعدؿ التراكمي لمطالبة ،كيحدد التخصص
الجامعي عمى أساسيا.

برنامج السهة التحضريية:
ىك برنامج تقدمو الجامعة لتأىيؿ طالب محترؼ يتميز بأخبلقيات عالية ،كيزكد
الطبلب بالميارات التي يحتاجكنيا لمنجاح في حياتيـ األكاديمية كالمينية مع التركيز عمى
اإلبداع كتطكير الذات( .جامعة الممؾ سعكدٖٔٗٔ،ىػ).

اإلطار الهظري للبحح :
إف المتتبع لمسيرة التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية يمحظ حرك نة دائب نة
ّ
كسعيا حثيثنا لمتكسع فيو كنشره كتطكيره كتحسيف كفاءة مخرجاتو ،كلذلؾ فقد َّ
تبنت كزارة
ن
التعميـ – التعميـ العالي سابقنا -تكجيات عديدة عبر خطط التنمية المتتالية ،كاف مف أبرزىا
نظر إلى ازدياد الطمب عمى التعميـ العالي كذلؾ
انتشار الجامعات كالتكسع في التعميـ العالي؛ نا
لعدة أسباب ،منيا :زيادة عدد السكاف كارتفاع الكعي الثقافي كالعممي كزيادة حاجة سكؽ

العمؿ إلى ميارات نكعية كمعارؼ متجددة(مركز البحكث كالدراساتٕٓٔٗ،ـ،صٕٓٓ)
كقد تتابعت المبادرات كالمشركعات كالتكجيات في مؤسسات التعميـ الجامعي في
المممكة ،كالتي كاف مف أبرزىا استحداث برنامج السنة التحضيرية في بعض الجامعات الذم
يسبؽ البدء في الدراسة األكاديمية ،إلعداد الطبلب لمحياة الجامعية ،كتعزيز قدراتيـ
الدراسة الجامعية.
التحصيمية كالميارية ،بما يضمف تحقيؽ فرص أكبر لمسيرة أكثر
نجاحا في ّ
ن
كقد طبقّت برامج السنة التحضيرية في ٍ
كثير مف الجامعات ،كحققت نتائج مشيكدة أثرت

إيجابا في تنظيـ مدخبلت البرامج األكاديمية ،كتحسيف قدراتيا.
ن
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برامج التويئة للدراسة اجلامعية:

برزت فكرة السنة التحضيرية في بعض الجامعات األكركبية كمرحمة انتقالية بيف
مرحمتي التعميـ العاـ كالجامعي ،كبخاصة في الدكؿ التي تشكؿ فييا جميع مراحؿ التعمـ
إف الكثير مف الجامعات أصبحت
العاـ(ٓٔسنكات) فقط( .القحطانيٕٓٔٓ،ـ ،ص .)ٔٛثـ ّ
تحرص عمى إعداد كتقديـ برامج تمييدية أك تحضيرية لمطبلب الجدد الممتحقيف بيا ،بعد
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تخرج يـ مف المدارس الثانكية ،كتيدؼ ىذه البرامج إلى تييئة الطمبة لبلنخراط في الحياة
الجامعية كالكفاء بمتطمباتيا كتحقيؽ النجاح فييا.
كتشير نتائج البحكث التي أجريت في الكاليات المتحدة األمريكية إلى أف  %ٜٙمف
الجامعات كالكميات األمريكية تقدـ برامج تمييدية أك تحضيرية لمطبلب الممتحقيف بيا بعد
تخرجيـ مف المدارس الثانكية ،كحققت ىذه البرامج نتائج إيجابية ،حيث أدت إلى تخفيض
نسبة تسرب الطبلب مف التعميـ الجامعي ،كزيادة قدراتيـ كمياراتيـ الشخصية ،كسيكلة
انخراطيـ في الحياة الجامعية ،كارتفاع مستكيات تحصيميـ العممي ،كما ساعدت في تخفيض
الخكؼ الذم ينتاب الطالب المستجد عند دخكلو الجامعة كانتقالو مف مرحمة الثانكية إلى
مرحمة الجامعة بما تحفؿ بو مف متغيرات عف سابقتيا( .القرني كالنجار كسميماف
كالشميمرمٕٜٔٗ،ىػ).
كىناؾ عدة مبررات إلقرار برامج السنة التحضيرية في بعض الجامعات السعكدية يتـ
تمخيصيا في مجمكعة نقاط كالتالي:
ٔ -زيادة الطمب عمى التعميـ الجامعي :كبالتالي ستكاجو مؤسسات التعميـ العالي فييا
سمبيا عمى جكدة مخرجاتيا ،كالمشكمة الحقيقية ال تكمف في األعداد
شديدا سكؼ يؤثر
ضغطنا
ن
ن
المتزايدة مف طالبي المقاعد الجامعية فقط ،بؿ في تدني مستكياتيـ العممية(.أبك
عرابيٕٓٔٓ،ـ)
ٕ -ضعؼ مبلءمة خريجي التعميـ العاـ لممرحمة الجامعية :مف الصعكبات التي تكاجو
مؤسسات التعميـ العالي ضعؼ مدخبلت التعميـ العالي كتدني مستكياتيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر في ضعؼ مستكل الطبلب في المغة اإلنجميزية .كعجزىـ عف التحدث بيا ،كضعفيـ
في كتابتيا (.أبك عرابيٕٓٔٓ،ـ)
ٕ -افتقار مخرجات التعميـ العاـ الكثير مف الميارات المطمكبة لبللتحاؽ بالمرحمة
الجامعية.حيث أشار العكىمي(ٕٓٔٓـ) إلى أف المرحمة الثانكية تفتقر إلى عدد مف المحددات
الضركرية التي تسيـ بشكؿ كبير فعاؿ لتنمية ميارات الطبلب ،كبالتالي تفتقر المخرجات إلى
العديد مف الميارات البلزـ تكفرىا في مف يريد االلتحاؽ بالمرحمة الجامعية .
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 -8السَّهة التحضريية جبامعة امللم سعود:
بدأت جامعة الممؾ سعكد في تقديـ برنامج السنة التحضيرية عاـ ٕٔٗٛىػ ،كىك
برنامج تقدمو الجامعة لتييئة الطمبة المستجديف كتحضيرىـ لمدراسة الجامعية مدتو سنة
كاحدة مككف مف فصميف دراسييف ،كييدؼ بشكؿ أساس إلى إكساب الطبلب العادات الدراسية
الدراسة الجامعية ،كتتضمف رسالتيا تقديـ تعميـ متطكر مف خبلؿ بيئة محفزة
البلزمة لطالب ّ
لمتعميـ كاإلبداع مدعكمة بالتكظيؼ األمثؿ لمتقنيات كالشراكات المتميزة .كما تضمنت أىدافيا
االستراتيجية زيادة مستكل الكعي كالمسئكلية .كتطكير المكاد البشرية كالحفاظ عمى تميزىا.
كتشجيع اإلبداع كاالبتكار كتعزيز قدرات الطالبات .كاعتماد نظاـ محكـ لتقكيـ الطالبات .كايجاد
بيئة معرفية محفزة .تحسيف ممارسات الجكدة .كبناء شراكات متميزة( .دليؿ الطالبة جامعة
الممؾ سعكدٖٔٗٙ،ىػ) .
كقد كاف أكلكيات السنة التحضيرية كما جاء في دليؿ الطالبة (جامعة الممؾ
سعكدٖٔٗٙ،ىػ ،صٗٔ )ٕٓ-التركيز عمى ما يمي :االنضباط كالجدية ،المتعة في التعمـ،
إتقاف الميارات األساسية لمتعمـ ،تنمية الميارات الشخصية .كبالنسبة لممقررات الدراسية
بالسنة التحضيرية بالمستكل األكؿ كالثاني إجبارية لطبلب كطالبات السنة التحضيرية.
الدراسية لمسنة التحضيرية مف فصميف دراسييف يتـ بيا تعزيز الميارات المغكية
كتتككف الخ ّ
طة ّ
كاإلنسانية لمطبلب المستجديف كاستخدامات الحاسب اآللي ،كتنمية ميارات التعمـ كالتفكير،
كيدرس الطالب بيا (ٖٓ) ساعة دراسية معتمدة.
كأما عف نظاـ الدراسة برنامج السنة التحضيرية في جامعة الممؾ سعكد كما جاء
في (المكقع الرسمي لمسنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد) كالسنة التحضيرية نظاـ سنكم،
حيث يتكجب عمى الطبلب إنيا ء جميع المقررات في سنة دراسية كاحدة (فصميف دراسييف +
فصؿ صيفي استثنائي) بمعدؿ ال يقؿ عف ثبلثة مف خمسة.
كما يتـ قبكؿ الطبلب في الجامعة في المسارات التالية :مسار الكميات الصحية،
كيضـ كميات :الطب ،طب األسناف ،الصيدلة ،كمية العمكـ الطبية التطبيقية ،التمريض ،طب
الطكارئ .كمسار الكميات العممية ،كيضـ كميات :عمكـ الحاسب اآللي كالمعمكمات ،إدارة
أعماؿ ،العمكـ ،عمكـ األغذية كالزراعة .كمسار الكميات اإلنسانية ،كيضـ كميات :اآلداب،
التربية ،األنظمة كالعمكـ السياسية ،السياحة كاآلثار ،المغات كالترجمة .يتـ تخصيص الطبلب
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ُقرت مف
في الكميات مع نياية العاـ الدراسي ن
بناء عمى المعايير الخاصة بالكميات كالتي أ ّ
عمادة القبكؿ كالتسجيؿ( .دليؿ الطالبة جامعة الممؾ سعكدٖٔٗٙ،ىػ) .
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الدّافعية لإلجناز:

تُعد الدافعية المحرؾ األساسي لسمكؾ الكائف الحي ،كيرل العديد مف عمماء النفس
المككف األساسي لمعادات كالميكؿ كالممارسات
كالباحثيف أنيا مصدر لمطاقات البشرية ،كأنيا
ّ

السمكؾ كتكجييو نحك األىداؼ المراد تحقيقيا.
الفردية ،كما أنيا القكل التي تقؼ كراء تعديؿ ّ
(أبك جادكٕٓٓٙ،ـ،صٗ.)ٕٜ
كتعرؼ الدافعية بأنيا :
 طاقة كامنة لدل الفرد تعمؿ عمى استثارتو ،ليسمؾ سمك نكا معينا في العالـ الخارجي،تكيفو مع بيئتو الخارجية،
كيتـ عف طريؽ اختيار االستجابة المفيدة كظيفيِّا لو في عممية ّ

ككضع االستجابة في مكاف األسبقية عمى غيرىا مف االستجابات المحتممة مما يترتب عميو

إشباع حاجة معينة أك تحقيؽ ىدؼ معيف.
 حالة داخمية أك نفسية ال تُبلحظ مباشرة بؿ تُستنتج مف االتجاه العاـ الظاىر لمسمكؾالصادر عنيا ،تثير السمكؾ في ظركؼ معينة كتكاصمو حتى تنتيي إلى ىدؼ معيف.
متميزة مف الدافعية العامة ،كتشير إلى حالة داخمية عند
 كتعد دافعية اإلنجاز حالةّ
مكجو ،كاالستمرار فيو
المتعمـ تدفعو إلى االنتباه إلى المكقؼ التعميمي كاإلقباؿ عميو بنشاط ّ

حتى يتحقؽ التعمـ(.يكسؼ ٕٓٔٔ،ـ ،صٕٖٓ).

يعرؼ مكارم  Mourrayدافع اإلنجاز بأ ّنو" :الرغبة أك ميؿ الفرد لمتغمّب عمى
كما ّ
جيد كبسر ٍ
بشكؿ ٍ
ٍ
عة كمّما
العقبات ،كممارسة القكل كالكفاح أك المجاىدة ألداء المياـ الصعبة

أمكف كما في (خميفةٕٓٓٓ،ـ ،ص .)ٜٛ

كتتبدل أىمية الدافعية مف الكجية التربكية مف حيث ككنيا ىدفِّا تربكيِّا في
ّ
ذاتيا ،فاستثارة دافعية الطبلب كتكجيييا كتكليد اىتمامات معينة لدييـ ،تجعميـ يقبمكف عمى

ممارسة نشاطات معرفية كعاطفية كحركية خارج نطاؽ العمؿ المدرسي كفي حياتيـ
المستقبمية ،ىي مف األىداؼ التربكية اليامة التي ينشدىا أم نظاـ تربكم
ميما في تكجيو سمكؾ الفرد
عامبل
(نشكاتيٕٓٔٔ،ـ،ص.)ٕٓٙكما تُعد الدافعية لئلنجاز
ن
ن
كتنشيطو كفي إدراكو لممكقؼ ،كما تساعده في فيـ كتغيير سمككيات األفراد المحيطيف بو ،كما
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أساسيا في سعي الفرد نحك تحقيؽ ذاتو كتككيدىا ،حيث يشعر
مككنا
ن
تعد الدافعية لئلنجاز ّ
بتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجزه كفيما يصؿ إليو مف أىداؼ(.خميفةٕٓٓٓ،ـ،ص.)ٔٙ
ككثير ما يستخدـ مفيكـ دافعية اإلنجاز في مجاؿ التربية كالتعميـ حيث يختمؼ
نا
الطبلب في قكة الدافعية نحك اإلنجاز ،فبعض التبلميذ يتّسمكف برغبة شديدة في النجاح
كالتفكؽ ،بينما قد يبدك عمى بعضيـ التكاسؿ كعدـ االىتماـ بالدراسة ،كقد يرجع فشؿ ىؤالء
إلى انخفاض في دافعية اإلنجاز ،كلكف إذا ما تكافرت ليـ العكامؿ التي تزيد مف حاجتيـ
بدال مف التعثر كالفشؿ.
لئلنجاز الدراسي ربما تتغير نتائجيـ إلى نجاح مستمر ن

(الصافيٕٓٓٓ،ـ،صٕ)ٛ

شكبل مف أشكاؿ دافعية اإلنجاز ،كيككف التركيز
نكعا أك ن
كتعتبر دافعية اإلنجاز الدراسي ن
أف الرغبة في التحصيؿ كالتفكؽ مف أىـ
فييا عمى الدافعية المرتبطة بالنشاط الدراسي .كما ّ
الرغبات الدافعة لسمكؾ اإلنساف ،كما في (العترمٕٖٓٓ،ـ ،ص.)ٔٛ

أف ىذه الدكافع تبرز
كيؤّكد عمماء النفس كالميتمكف بدافعية اإلنجاز الدراسي ،عمى ّ
إف دافعية اإلنجاز تعتبر إحدل العكامؿ النفسية
كشرط أساسي في عممية التعمـ الجيد ،بؿ ّ
المفسرة الختبلؼ الطبلب في عممية التحصيؿ الدراسي( .تكفيؽٕٖٓٓ،ـ،صٖ.)ٛٙ
ّ
كم ف الدراسات التي تناكلت دافعية اإلنجاز دراسة الحامد (ٜٜٔٙـ) التي انتيت إلى بناء

كتقنيف مقياس دافعية اإلنجاز الدراسي في البيئة السعكدية .محمد (ٜٜٔٛـ) التي تكصمت
إلى العديد مف النتائج مف أىميا :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
مجمكعتي طمبة الفرقة األكلى عممي كطالبات الفرقة األكلى عممي في الدافعية اإليجابية لمتعمـ
كالدافعية السمبية لمتعمـ كالدافعية لمتعمـ األكاديمي لصالح الطالبات .كدراسة خميفة (ٕٓٓٓـ)
كالتي انتيت إلى عدـ كجكد فركؽ جكىرية بيف كؿ مف الذككر كاإلناث في الدرجة الكمية
لمدافعية لئلنجاز ،كم ا أف تأثير متغير الجنس في الدافعية لئلنجاز ال يتكقؼ كال يختمؼ
باختبلؼ الجنسية ،ككذلؾ تزايد متكسط درجات الدافعية لئلنجاز ،ككذلؾ تزايد متكسط درجات
الدافعية لئلنجاز مع زيادة مستكل التحصيؿ .كدراسة ركبنسكف ٕٓٓٔ( Robinsonـ التي
تكصمت إلى عدـ كجكد تأثير داؿ الختبلؼ الجنس عمى الدرجة الكمية لمقياس دافعية اإلنجاز،
ككجكد تأثير لممستكل االجتماعي كاالقتصادم عمى دافعية اإلنجاز ككذلؾ االنجاز األكاديمي
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لمطبلب ،ككجكد تأثير داؿ لمتغير الجنس عمى اإلنجاز األكاديمي لمطبلب في المستكل
االجتماعي كاالقتصادم األعمى ،كأما دراسة (الجريسي ٕٖٓٔ،ـ) فقد انتيت إلى عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التمميذات ذكات صعكبات التعمـ كالسكيات في كؿ مف تقدير
الذات كالدافعية لئلنجاز الدراسي ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الذات
كالدافعية لئلنجاز الدراسي تعزل إلى اختبلؼ نمط صعكبات التعمـ األكاديمية ،ككجكد عبلقة
ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف تقدير الذات كالدافعية لئلنجاز الدراسي لدل كؿ مف
السكيات .كدراسة ىياس (ٕٗٔٓـ) التي تكصمت إلى أف
التمميذات ذكات صعكبات التعمـ ك ّ
مرتفعا ككذلؾ مستكل المكىبة الفنية ،كتكجد
مستكل دافعية اإلنجاز لمطبلب المكىكبيف كاف
ن
عبلقة مكجبة دالة إحصائيِّا بيف دافعية اإلنجاز كمستكل المكىبة الفنية ،كعدـ كجكد فركؽ
تبعا لصفكفيـ عمى متغير دافعية اإلنجاز.
ذات داللة إحصائية بيف الطمبة ن

-4

الهظريات املفسّرة للدافعية:

تحتؿ النظرية مكانة متميزة في البحث العممي ،كذلؾ لدكرىا في تفسير الظكاىر
المختمفة ،كتحتكم عمى مجمكعة مف التكجييات التي تكجو سير الباحثة في الدراسة،
فالنظرية ليست مف كماليات البحث العممي بقدر ما ىي ضركرة ممحة لمباحثة ،إذ ىي
االنطبلقة لمتفسير كالتحميؿ.
عرؼ النظرية بشكؿ عاـ عمى أنيا "نسؽ فكرم استنباطي متسؽ حكؿ ظاىرة،
كتُ ّ
تكضح
تصكريِّا كمفاىيـ كقضايا نظرية،
إطار
أك مجمكعة مف الظكاىر المتجانسة ،يحكم نا
ّ
ّ
العبلقات بيف الكقائع ،كتنظميا بطريقة دالة كذات معنى ،كما أنيا ذات بعد امبريقي ،بمعنى

اعتمادىا عمى الكاقع كمعطياتو ،كذات تكجيو تنبؤم يساعد عمى تفيـ مستقبؿ الظاىرة ،كلك
مف خبلؿ تعميمات احتمالية"(.أبك جادكٕٓٔٓ ،ـ،صٖٗ) .كقد تـ اختيار أربعان مف نظريات

الدافعية التي تبدك مف كجية نظر الباحثة أكثر قدرة مف غيرىا عمى فيـ كتفسير عبلقة

دافعية اإلنجاز بالتحصيؿ العممي ،كىي:
ٔ .النظرية السمككية.
ٕ .نظرية التعمـ االجتماعي.
ٖ .النظرية التحميؿ النفسي.
ٗ .النظرية اإلنسانية.
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كستقكـ الباحثة بعرض مكجز ٍ
لكؿ منيا فيما يمى :

 .0الهظرية السلوكية:
أيضا نظرية التعزيز كالتدعيـ ،كترل أف الدافعية تنشأ لدل األفراد بفعؿ مثيرات
كتسمى ن

داخمية أك خارجية ،بحيث يصدر عف الفرد سمكؾ أك نشاط استجابة ليذه المثيرات ،كيؤكد
سكنر  Skinnerأف خبرات الفرد بناتج السمكؾ ىي التي تحدد تكرار أك عدـ تكرار السمكؾ في
المرات البلحقة ،إذ يرل أف نتائج السمكؾ كال سيما التعزيزية منيا تش ّكؿ الحافز أك الباعث

إف حصكؿ الفرد عمى المعززات أك
الذم يدفع األفراد لمسمكؾ بطريقة معينة في مكقؼ ماّ .
المكافآت عمى سمككياتو يستثير لديو الدافعية لمحفاظ عمى ىذه السمككيات كتكرارىا.
(الزغمكؿٕٓٔٗ،ـ،ص٘.)ٔٙ
كتركز النظرية السمككية عمى المكافآت الخارجية كأىميتيا في إثارة السمكؾ
كتكجييو كادامة النشاط لدل الفرد لتحقيؽ األىداؼ ،كتشكيؿ السمكؾ كتعديمو ال يعني عدـ
اعترافيا بدكر الدكافع الداخمية (يكنسٕٓٓٚ،ـ).كمف إيجابيات النظرية السمككية أنيا تربط
أنظمة الحكافز كاألجكر باألداء ،كتعطي الحكافز كالمكافآت بصكرة فكرية ،كتستخدـ الحكافز
استخداما أمثؿ ،كتتم ّكف بأسمكبيا مف تمكيف السمكؾ المرغكب أك إطفاء
اإليجابية كالسمبية
ن
السمكؾ المرفكض.
كترل الباحثة أنو يمكف تكظيؼ النظرية السمككية في الدراسة الحالية بأف دافعية
اإلنجاز تنشأ لدل الطالبة في السنة التحضيرية بفعؿ مثيرات داخمية كتحقيؽ الذات،
كالحصكؿ عمى التقدير كتحقيؽ الطمكح ،كارتباط القبكؿ في التخصص المستيدؼ بالمعدؿ
التراكمي ،أك خارجية كتشجيع أسرة الطالبة كمف حكليا كتحفيزىا ماديِّا كمعنكيِّا ،كالحصكؿ
عمى مكافآت االمتياز التي تقدميا الجامعة لممتفكقات ،ككسب تقدير أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة ،كيتبع تمؾ المثيرات صدكر سمكؾ أك نشاط مف الطالبة كاالجتياد في الدراسة
كالمثابرة  ،كالمنافسة بيف الطالبة كزميبلتيا عمى المقاعد المحدكدة لمتخصصات المطمكبة،
فتعزيز الطالبة كمكافأتيا تدفع بيا إلى تكرار سمككيا بحماس ،كاستمرار المنافسة كالجد
كتعزيز ممف حكليا عمى التفكؽ كاإلنجاز تزداد
نا
تشجيعا
كاالجتياد ،فالطالبة عندما تجد
ن
دافعيتيا لئلنجاز كاالستمرار في التفكؽ .
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 .8نظرية التعلم االجتماعي:
تنطمؽ ىذه النظرية مف افتراض رئيس مفاده أف االنساف كائف اجتماعي يعيش ضمف
مجمكعات يؤثر فييا كيتأثر بيا ،حيث يبلحظ سمككيات اآلخريف ،كيتعمـ الكثير مف الخبرات
كالمعارؼ كاالتجاىات كأنماط السمكؾ األخرل مف خبلؿ مبلحظة سمككيات اآلخريف كمحاكاة
ىذه السمككيات(.نشكاتيٕٓٔٔ،ـ ،ص.)ٖٙٛ
معينة كيسعكف إلى تحقيقيا
كما ترل ىذه النظرية أف األفراد يضعكف أىدافنا ّ
كيضعكف معايير خاصة لمحكـ عمى ىذه األىداؼ ،األمر الذم يثير لدييـ الحماس كالدافعية
كتكثيؼ الجيكد لتحقيؽ المعايير الت ي يضعكنيا .كىكذا فإف تحقيؽ األىداؼ يؤدم إلى
اإلشباع كتحقيؽ حالة مف الرضى ،األمر الذم يدفع األفراد إلى كضع أىداؼ جديدة كالسعي
مف أجؿ تحقيقيا( .الزغمكؿٕٓٔٗ،ـ،ص.)ٔٙٙ
كيمكف تكظيفو ىذه النظرية مف خبلؿ الدراسة الحالية في معرفة أف الطالبة في
السنة التحضيرية تتأثر بالمجتمع مف حكليا ،فتجذبيا الشخصيات الناجحة التي تحتؿ مكانة
مرمكقة في المجتمع ،فالطالبة تبلحظ سمكؾ اآلخريف مف حكليا بجدىـ كاجتيادىـ كسيادة
الطابع التنافسي ،كتستقي منيـ خبراتيا كمياراتيا كمعارفيا كاتجاىاتيا ،بحيث تتخذ لو
كمثاال تحاكيو ،كتكتس ب الطالبة في السنة التحضيرية مف خبلؿ المبلحظة كالتقميد
نمكذجا
ن
ن
فإف كؿ طالبة
الكثير مف دكافعيا ،كمف ضمنيا الدافعية لئلنجاز كالتفكؽ كالمنافسة ،كىكذا ّ
نمكذجا تحتذيو كأىدافنا تسعى لتحقيقيا كأىميا القبكؿ
مف طالبات السنة التحضيرية تضع ليا
ن
في تخصص محدد ،تسعى جاىدة إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ منافس نة قريناتيا بكؿ حماس

كدافعية.

 .3نظرية التحليل الهفسي:
تضمنت ىذه النظرية بريادة فركيد  Freudمفيكميف دافعييف ىما :التكازف البدني أك
ّ
الحيكم  Homeostasisكمذىب المذة  Hedonismحيث يعمؿ التكازف البدني عمى
استثارة أك تنشيط السمكؾ ،بينما يح ّدد مذىب المذة اتجاه األنشطة أك السمكؾ ،كقد استعار
ليفسر الدافعية مف خبللو،
فركيد  Freudمفيكـ التكازف الحيكم مف عمـ كظائؼ األعضاء
ّ

كيشير ىذا المفيكـ إلى ما يقكـ بو الجسـ مف أنشطة تعيد إليو حالتو األكلى مف االتزاف إذا

ما تعرضت ىذه الحالة إلى اإلخبلؿ بيا ،بينما يؤكد مذىب المذة أف السعادة كتجنب األلـ ىما
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اليدفاف الرئيساف ألم نشاط يصدر عف الكائف الحي ،كالفرد السعيد ىك مف يككف في حالة
تكازف تاـ كمشبع( .باىي،كشمبئٜٜٜ،ـ) .
كيرل أنصار ىذا االتجاه أف الفرد يقكـ بتحميؿ سمككو الحالي كالمستقبمي كيربط
ذلؾ بالقدر الذم يشعر فيو بالسعادة كالمذة كاالرتياح ،فيسعد بالسمكؾ الذم يحقؽ لو ذلؾ،
كيككف بمثابة الدافع لو لئلنجاز السريع كالجيد ،كينطبؽ ذلؾ عمى العممية التعميمية في
المدرسة فالطالب يستجيب لممادة أك لممكقؼ التعميمي متى رأل أنو يمبي رغبتو كيحقؽ
االرتياح كالسعادة أيِّا كاف مصدرىا ،فتجده أحيانا يبذؿ كؿ جيده في المادة لمجرد أنو يألؼ
دافعا لو لئلنجاز كالعطاء( .الحامدٕٖٓٓ،ـ،صٖٓ).
كيرتاح ألستاذىا كىذا كحده يشكؿ ن

كيمكف تكظيؼ نظرية التحميؿ النفسي في الدراسة الحالية بأ ّنو نتيج نة لما يحقّقو

التفكؽ كاإلنجاز ،كالتغمب عمى ال صعكبات مف شعكر بالمذة كالراحة في نفس الطالبة فإنيا
تسعى بجد كدافعية عالية لتحقيؽ ىذا الشعكر ،فيككف الدافع لئلنجاز لدل الطالبة في السنة
التحضيرية ىك الشعكر بالسعادة البلحؽ إلنجازىا كمنافستيا لقريناتيا كالتفكؽ عمييف بقبكليا
في التخصص المستيدؼ ،كىك ما يدفع بيا إلى بذؿ المزيد كالمزيد مف الجيد لمحصكؿ عمى
أم إثابة أك مكافأة ،إذ
أعمى الدرجات ،فالطالبة التي تتمتع بدافع قكم لئلنجاز ال تتكقع ُّ

يكفييا اإلنجاز كالتفكؽ في حد ذاتو ،ألنيا تجد المتعة كالسعادة في كسب المكقؼ الذم

تكاجيو كتحدم المكاقؼ الصعبة ،كتحقيؽ الطمكح الذم تنشده بقبكليا في التخصص
المستيدؼ.

 .4الهظرية اإلنسانية:
لقد جاءت نظرية ماسمك (ٜٓٔٚـ)  Maslowفي الحاجات اإلنسانية ردِّا عمى
أف الدكافع كالحاجات لدل اإلنساف تنمك عمى نحك
النظرية التحميمية لفركيد  ،فيرل ماسمك ّ
ىرمي ،حيث تتكقؼ دافعية األفراد لمسعي نحك تحقيؽ الحاجات في المستكل األعمى عمى
مدل إشباع الحاجات في المستكل األدنى .كيؤكد ماسمك عمى اإلرادة الحرة كالحرية الشخصية
أف األفراد
لؤلفراد في اتخاذ الق اررات كالسعي نحك النمك الشخصي كاشباع حاجاتيـ .إذ يرل ّ
يسعكف جديِّا إلى تحقيؽ أىدافيـ كاشباع حاجاتيـ كفقنا لسمـ ىرمي تترتب فيو ىذه الحاجات
حسب أكلكياتيا ،كقد ص ّنؼ ماسمك الحاجات في مجمكعتيف ىما :الحاجات األساسية كتتمثؿ
في الحاجات البيكلكجية الضركرية لبقاء كاستمرار الكائف الحي مثؿ الطعاـ كالشراب كاليكاء
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كالمسكف ،كالحاجات النفسية كاالجتماعية كىي ما تسمى بالحاجات النمائية مثؿ حاجات
األمف

كالسبلمة،

كاالنتماء

أك

المعرفة،

كالتقدير

كالحاجات

الجمالية،

كتحقيؽ

الذات(.الزغمكؿٕٓٔٗ،ـ،ص.)ٔٙٛ
أف النجاح كاإلنجاز يتحقؽ
كبتطبيؽ ىذا االتجاه عمى العممية التعميمية ُيبلحظ ّ
لمطبلب إذا ما أُتيحت ليـ الفرص المناسبة إلشباع ميكليـ كرغباتيـ المناسبة لقدراتيـ
فإف إشباع تمؾ الحاجات لدييـ سيم ّكنيـ مف تحقيؽ ذكاتيـ باإلنتاج
كاستعداداتيـ ،كبالتالي ّ
كاإلبداع .فالمتعّمـ يحاكؿ قدر استطاعتو استثمار كؿ إمكاناتو الذاتية لتحقيؽ النجاح كتحقيؽ

أيضا مما يجعؿ
الذات .كمف المؤّكد ّ
أف قدرات األفراد تختمؼ ،كالفرص المتاحة ليـ تختمؼ ن
دائما في سعي مستمر لتحقيؽ ذاتو(.الحامدٜٜٔ٘،ـ،ص.)ٖٜٙ
الفرد ن
فإف الطالبة في السنة
كترل الباحثة أنو انطبلقنا مف النظرية اإلنسانية ّ
التحضيرية بعد تحقيؽ حاجاتيا األساسية ذات المستكل األدنى حسب ىرـ ماسمك مف األماف
كالراحة كاالنتماء كالبيئة النظيفة ،فإنيا تسعى لمبحث عف إشباع حاجاتيا ذات المستكل
األعمى بالحصكؿ عمى المكانة االجتماعية المرمكقة ،كاالعتراؼ بالقدرات كالشعكر باألىمية،
كذلؾ مف خبلؿ سعي الطالبة في السنة التحضيرية لتحقيؽ طمكحيا بدخكؿ التخصص
المرغكب ،كتحقيؽ ذاتيا بالتفكؽ كاإلنجاز ،كالتغمب عمى العقبات التي تكاجييا ،كمنافسة
فإف الطالبة في السنة التحضيرية ستبحث
قريناتيا كالتفكؽ عمييف ،كفي المنظكمة الجامعية ّ
عف تحقيؽ ذاتيا بالتفكؽ كاالمتياز كتحقيؽ ىدفيا بالقبكؿ في التخصص المأمكؿ بعد
تحقيؽ حاجاتيا األساسية كفؽ النظرية اإلنسانية.
كمف خبلؿ العرض السابؽ لبعض نظريات الدافعية كمع كؿ ما سبؽ فإنو لـ
يمنع االختبلؼ بيف التكجيات النظرية المختمفة مف أف يككف ليذه التكجيات النظرية جميعيا
تصكرىا
أف يككف ليا
تفسيراتيا المقبكلة عند النظر في مستكل دافعية اإلنجاز لمطالب ،ك ْ
ّ
بأف نظرية
المقبكؿ في كيفية التحكـ في مستكل دافعية اإلنجاز لدل الطالب ،كيمكف القكؿ ّ

التعمـ االجتماعي تعتبر مف أىـ النظريات في دافعية اإلنجاز "حيث تنشأ دافعية اإلنجاز مف
حاجات مثؿ :السعي كراء التفكؽ ،كتحقيؽ األىداؼ السامية ،أك النجاح في المياـ الصعبة،

كىذا الدافع ليس ضركريِّا بدرجة كاضحة لبلستمرار في الحياة .كليس لو أصكؿ فسيكلكجية
انصب اىتماـ الفرد بإشباع قدراتو كامكانياتو ،فإف دافع اإلنجاز قد
كاضحة لدل اإلنساف ،فإذا
َّ
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يصنؼ عمى أنو دافع لمنمك ،كلكف إذا كاف االىتماـ مرّك ناز عمى المنافسة بيف األفراد فيمكف
اجتماعيا"(.منصكر كآخركفٕٓٓٓ،ـ ،ص.)ٖٜٔ
دافعا
ن
اعتبار دافع اإلنجاز في ىذه الحالة ن

 -5التحصيل الدراسي:

تعرفو "مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي" بأنو :بمكغ مستكل مف الكفاءة في
ّ
اء في المدرسة أك الجامعة ،كتحديد ذلؾ باختبارات التحصيؿ المقننة أك تقديرات
الدراسة سك ن

معا( .العبيدمٕٓٓٗ ،ـ ،صٖ ،(ٕٜكقد رّكز ىذا التعريؼ عمى
المدرسيف ،أك اال ثنيف ن
الكفاءة ككيفية قياسيا كتقديرىا.
كيعرفو خطاب" بأنو النتيجة التي يتحصؿ عمييا الطالب مف خبلؿ دراستو في السنكات
ّ
السابقة ،أم مجمكع الخبرات كالمعمكمات التي حصؿ عمييا الطالب(.خطابٕٓٓٙ،ـ،
صٕٔٓ) كيؤكد ىذا التعريؼ عمى النتيجة التي يتحصؿ عمييا الطالب بعد التعرض لمجمكعة
مف الخبرات .
كأما تعريؼ الكناني فينظر إليو عمى أنو كؿ أداء يقكـ بو الطالب في المكضكعات
المدرسية المختمفة ،كالذم يمكف إخضاعو لمقياس عف طريؽ درجات اختبار أك تقديرات
المدرسيف أك كمييما .كما في (الغرباكم ،ٕٓٓٛ ،ص ،)ٕٕٚرّكز ىذا التعريؼ عمى جانبيف:
األكؿ مستكل الكفاءة ،كالثاني طريقة التقييـ التي يقكـ بيا المعمـ.

كمف الدراسات التي تناكلت التحصيؿ الدراسي دراسة فيرجسكف كآخريف
أف ىناؾ عبلقة ارتباطية مكجبة بيف
ٕٓٓ٘( Fergussonـ) كالتي كاف مف أىـ نتائجيا ّ
مستكل الذكاء في الطفكلة المتكسطة كالتحصيؿ الدراسي المستقبمي ليؤالء األطفاؿ ،فكمما
التكيؼ االجتماعي كىذا مرتبط
ارتفع مستكل الذكاء زادت القدرة عمى التحصيؿ الدراسي ك ّ
بالظركؼ االجتماعية  .كأما دراسة الزير(ٕ٘ٓٓـ) فقد كشفت عف أف ىناؾ عبلقة ارتباطية
مكجبة بيف مستكل تعميـ الكالديف كتقدير الطالب ،كأف ىناؾ عبلقة مكجبة قكية بيف مستكل
دخؿ األسرة كتقدير الطالب الدراسي ،كىناؾ عبلقة سالبة متكسطة بيف عدد أفراد أسرة الطالب
كتقديره الدراسي .كدراسة (الحمكمٕٓٓٙ،ـ) فقد انتيت إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيِّا بيف
متكسط درجات أ فراد العينة في أدائيـ عمى مقياس مفيكـ الذات كدرجاتيـ التحصيمية ،ككجكد
فركؽ دالة إحصائيِّا بيف متكسط الدرجات التحصيمية لمذككر كاإلناث لصالح اإلناث ،كعدـ
كجكد فركؽ دالو إحصائيِّا بيف متكسط درجات الذككر كاإلناث في أدائيـ عمى مقياس مفيكـ
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الذات .كدراسة بككياسؾ كسيتميز ٕٓٓٚ( Pociask and Settlesـ) التي أكضحت أف
التبلميذ أصبحكا أكثر انخ ارطنا في عممية التعمـ نتيجة لبلستراتيجيات التي أدخمت في صفكفيـ،
كما أدل ذلؾ إلى تحسيف تقدير الذات لدييـ ،كما ارتفعت لدييـ الدافعية نحك التعمـ كبدا

تركيز في المياـ الدراسية .كدراسة العساؼ(ٕٜٓٓـ) التي تكصمت إلى عدـ
نا
الطبلب أكثر
كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل التحصيؿ الدراسي كمستكل الرضا عف المناخ
الجامعي لطالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية في
متكسطات درجات رضا طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد عف المناخ الجامعي ترجع إلى
اختبلؼ مستكياتيف الدراسية ،عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات
رضا طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد عف المناخ الجامعي ترجع إلى اختبلؼ التخصص.
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اىتماما بربط ذلؾ بالتحصيؿ
إف المتتبع لمدراسات في مجاؿ دافعية اإلنجاز الدراسي يجد
ّ
ن
أف دافعية اإلنجاز ما ىي إال كجو آخر لمتحصيؿ
إف بعض الباحثيف يرل ّ
الدراسي لمطبلب ،بؿ ّ
الدراسي بحكـ أف التحصيؿ الدراسي ال يتحقؽ إال بكجكد دافعية فردية لبلستذكار كاالستعداد

تكصؿ ماكميبلند (ٖٜ٘ٔـ) منذ فترة طكيمة إلى أف دافعية اإلنجاز
المتحانات التحصيؿ ،كقد
ّ
إيجابيا
غريبا أف ترتبط الدافعية
العالية تؤدم إلى المنافسة كالتفكؽ كبالتالي فميس
ن
ن

بالتحصيؿ( .الحامدٜٜٔٙ،ـ،أ،ص.)ٖٚٚ

الطكاب (ٜٜٓٔـ) كدراسة
كعمى مستكل الدراسات العربية فقد كشفت دراسة
ّ
قطامي(ٜٜٗٔـ) كدراسة الحامد (ٜٜ٘ٔـ) أف متكسط درجات التحصيؿ الدراسي لمطمبة ذكم
الدافعية العالية لئلنجاز أعمى مف متكسط درجات تحصيؿ الطمبة ذكم الدافعية المنخفضة
لئلنجاز ،كأف الفرؽ داؿ إحصائيِّا.
أف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف التحصيؿ الدراسي كدافعية اإلنجاز كما
كمما سبؽ يتّضح ّ
يرل الباحثكف ،كىناؾ عكامؿ كثيرة تتداخؿ في عممية التحصيؿ بعضيا مرتبط بالطالب كقدرتو
الذىنية كالبعض اآلخر مرتبط بالخبرة المتعممة كطريقة تعمّميا أك بالظركؼ البيئية التي تحيط
بالطالب مف أسرة كمؤسسات تعميمية كمجتمع بصفة عامة.

كمف الدراسات التي تناكلت عبلقة دافعية اإلنجاز بالتحصيؿ الدراسي دراسة حسف
دائما
( ٜٜٜٔـ) قد بينت النتائج أف غالبية المعممات يستخدمف األساليب المحفزة لمدافعية ن
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كغالبا في تعامميف مع التبلميذ ،كدراسة الصافي(ٕٓٓٓـ) بينت أف الطبلب المتفكقيف دراسيِّا
ن

يعزكف نجاحيـ كتفكقيـ الدراسي إلى الجكانب التالية بالترتيب :الجيد ،القدرة ،المكاد الدراسية

أخير الحظ  ،كدراسة الحجازيف(ٕٕٓٓـ) انتيت إلى أف العبلقة
كاالختبار ،المزاج ،المعمـ ك نا
بيف التحصيؿ كالقمؽ سكاء الحالة أك السمة ىي عبلقة انحنائية ،كالعبلقة بيف التحصيؿ
كدافعية اإلنجاز عبلقة شبو خطية ،كدراسة العمي ،كسحمكؿ (ٕٓٓٙـ) تكصمت الدراسة إلى
كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيِّا بيف فاعمية الذات كدافعية اإلنجاز لدل أفراد العينة
،ككذلؾ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيِّا في التحصيؿ األكاديمي لمطمبة يعزل إلى مستكيات
فاعمية الذات أك إلى التفاعؿ بيف فاعمية الذات كدافعية اإلنجاز .كدراسة الميكطي
(ٕٓٓٚـ)تكصمت إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيِّا بيف متكسط رتب التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ
الب عدم عمى متغيرات الدراسة (دافعية اإلنجاز ،تقدير الذات ،التحصيؿ الدراسي) لصالح
التطبيؽ البعدم ،كجكد فركؽ دالة إحصائيِّا بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات
اإلناث في دافعية اإلنجاز لصالح الذككر ،كدراسة العنزم (ٕٜٓٓـ انتيت إلى أف مستكل
دافعية اإلنجاز لدل طمبة الثالث متكسط كاف مرتفعان في تحقيؽ اليدؼ كالمثابرة ،بينما مستكل

دافعية االنجاز في مجاؿ الطمكح متكسط ،كأف مستكل دافعية اإلنجاز لدل الطمبة الناجحيف

أعمى مف مستكل دافعية االنجاز لدل الطمبة الراسبيف ،كدراسة الشيرم (ٕٗٔٓـ) كالتي
تكصمت إلى أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الدافعية كالمعدؿ التراكمي،
كىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الدافعية كالمعدؿ التراكمي لدل أفراد العينة مف
الذككر ،كأف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الدافعية كالمعدؿ التراكمي لدل أفراد
العينة مف اإلناث.

اجلانب امليداني للدراسة
مهوج البحح:
انطبلقنا مف ىدؼ الدراسة المتمثؿ في قياس درجة الدافعية لئلنجاز كمدل ارتباطيا

بالتحصيؿ العممي كالتربكم لدل طالبات السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد ،فإف منيج
يعرفو العساؼ (ٖٖٗٔىػ ،ص:)ٜٔٚ
البحث األنسب ىك المنيج الكصفي (المسحي ) الذم ِّ

"ذلؾ النكع مف البحكث الذم يتـ بكاسطة استجكاب جميع أفراد مجتمع البحث أك عينة ممثمة
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منيـ ،كذلؾ بيدؼ كصؼ الظاىرة المدركسة مف حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا فقط ،دكف أف
مثبل".
يتجاكز ذلؾ إلى دراسة العبلقة أك استنتاج األسباب ن

يعرفو العساؼ(ٖٖٗٔىػ،ص )ٕٖٜبقكلو" :ذلؾ النكع
كالمنيج الكصفي(االرتباطي) الذم ِّ

مف أساليب البحث الذم يمكف بكاسطتو معرفة ما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف متغيريف أك أكثر،
كمف ثـ معرفة درجة تمؾ العبلقة".

دلتمع البحح:
تـ اختيار طالبات السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد عمى أنيف مجتمع الدراسة
بجميع مسا ارتيا (الصحي ،العممي ،كاإلنساني) لمعاـ الدراسي ٖٖ٘ٗٔٔٗٙ-ىػ كالبالغ
عددىف (ٖٖٖٗ) طالبة ،كيكضح الجدكؿ (ٔ) تكزيع مجتمع الدراسة.
جدكؿ(ٔ) مجتمع الدراسة (الطالبات في السنة التحضيرية في جامعة الممؾ سعكد
لعاـٖٖ٘ٗٔٔٗٙ-ق)*
ـ

المسار األكاديمي

عدد الطالبات

ٔ

مسار الكميات اإلنسانية

ٖٗ٘ٔ

ٕ

مسار الكميات الصحية

٘ٓٚ

ٖ

مسار الكميات العممية

ٜٗٔٔ

المجمكع

ٖٖٖٗ

(*) المصدر :عمادة القبكؿ كالتسجيؿ بجامعة الممؾ سعكد ،ممحؽ()ٕ-ٚ

عيهة البحح :
تـ اختيار عينة الدراسة مف ضمف المجتمع المشار إليو مف طالبات السنة
التحضيرية بجام عة الممؾ سعكد ،حيث قامت الباحثة قامت باختيار عينة طبقية عشكائية
كىذه العينة ممثمة بنسبة %ٔٛ,ٜمف مجتمع الدراسة ،كما ىك مكضح في الجدكؿ (ٕ):
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جدكؿ(ٕ) عينة الدراسة
المسار

ـ

نسبة العينة

العدد الكمي

العينة

ٔ

مسار الكميات اإلنسانية

ٖٗ٘ٔ

ٔٙٙ

%ٗ,ٛ

ٕ

مسار الكميات الصحية

٘ٓٚ

ٕٔٙ

%ٗ,ٛ

ٖ

مسار الكميات العممية

ٜٗٔٔ

ٕٕٓ

ٗ%ٙ,

ٖٖٖٗ

٘ٗٛ

ٓٓ%ٔٙ,

المجمكع

لمعدد الكمي

متغريات البحح:
ٔ -المتغير المستقؿ :يتمثؿ المتغير المستقؿ في دافعية اإلنجاز لدل الطالبات كالتي
اعتمدت الباحثة في قياسو عمى مقياس يتككف مف ( )ٕٙعبارة تيدؼ إلى التعرؼ عمى
مستكل دافعية االنجاز لدل الطالبات.
ٕ -المتغيػر التػابع :كيتمثػؿ فػي التحصػيؿ الدراسػي لمطالبػات كالػذم اعتمػدت فيػو الباحثػة
عمػػى المعػػدؿ التراكمػػي لمتعػػرؼ عمػػى مسػػتكل التحصػػيؿ الدراسػػي لمطالبػػات ،حيػػث تقػػكـ الطالبػػة
بتعبئة أسئمة البيانات األكلية في بداية المقياس ،كيتـ قيػاس المعػدؿ مػف خػبلؿ خمػس درجػات
مف (ٔإلى٘).

إجراءات البحح :
ٔ -الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف الدكتكر محمد الحامد باستخداـ مقياس دافعية
اإلنجاز
ٕ -تـ التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة (المقياس)
ٖ -قامت الباحثة بتكزيع أداة الدراسة المتمثمة في المقياس عمى طالبات السنة
التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد ،كالتي تـ تكزيعيا كرقيِّا ك إلكتركنيِّا مف خبلؿ كسائؿ
االتصاؿ المختمفة ،لمدة أربعة أسابيع .
ٗ -الحصكؿ عمى كشكؼ بدرجات الطالبات في االختبارات التحصيمية .
إحصائيا بالحاسب اآللي عف طريؽ برنامج (،)SPSS
٘ -تـ إدخاؿ البيانات ،كمعالجتيا
ِّ

كمف ثـ قامت الباحثة بتحميؿ البيانات كاستخراج النتائج ،كتفسيرىا كمناقشتيا في ضكء
النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز الدراسي كالدراسات السابقة،
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 -ٙاستخبلص التكصيات كاالقتراحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.

أداة البحح :
مقياس دافعية اإلنجاز الدراسي :الذم أعدَّه (محمد بف معجب الحامدٜٜٔٙ :ـ).
بما أف ىذا البحث يستيدؼ معرفة العبلقة بيف دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ العممي
كالتربكم لدل طالبات السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد فإف األداة المناسبة ىي مقياس
صدِّر المقياس بطمب الحصكؿ عمى البيانات األكلية لقياس المتغيرات
دافعية اإلنجاز ،كقد ُ
الداخمة في البحث مثؿ :المسار ،المعدؿ التراكمي ،نتيجة اختبار القدرات ،التخصص
المستيدؼ ،حيث قامت الباحثة باالعتماد عمى مستكل التحصيؿ الدراسي مف خبلؿ متغير
المعدؿ التراكمي لمسنة التحضيرية.
حيث قاـ الحامد ببناء كتقنيف مقياس لدافعية اإلنجاز الدراسي مناسب لمبيئة
السعكدية عمى ثبلث أسس ترتبط بدافعية اإلنجاز الدراسي ىي:
ٔ .الرغبة الذاتية في الدراسة كالتحصيؿ.
ٕ .الحرص عمى المكاقؼ التنافسية.
ٖ .الحرص عمى مكاقؼ اإلنجاز الخارجية.
كقد تـ صياغة ىذه العبارات بحيث تنقسـ كؿ عبارة إلى اختياريف يقيس األكؿ
ذكم دافعية اإلنجاز المرتفع ،فيما يقيس اآلخر ذكم دافعية اإلنجاز المنخفض ،كيقكـ
المقياس عمى اختيار الطالب لكاحد مف االختياريف السابقيف باستخداـ االختيار الجبرم الذم
يستخدمو كثير مف الباحثيف لما يكفره مف دفع المستجيب الختيار كاحد مف عدة خيارات تحدد
مسبقنا بحيث يعكس ذلؾ االختيار مكقؼ المستجيب أك سمككو .كرأل الباحث (الحامد) أف

تدريجيا يكضح مدل انطباؽ خيار العبارة عمى
سمما
يستخدـ إضافة لبلختيار اإلجبارم
ن
ن
الطالب ،فبعد اختيار أحد خيارم العبارة كفقنا ألسمكب االختيار اإلجبارم ينتقؿ الطالب إلى

السمـ الثبلثي المتدرج كالمكجكد بجانب االختيار الذم اختاره ،كيحدد درجة انطباقو عميو إما
قميبل).
(تماما أك بصكرة معتدلة أك ن
ن
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كىذه الطريقة تمنح الطالب الفرصة لمتعبير بشكؿ أكثر دقة عف إحساسو ككاقعو،
تماما
كما أنيا تميز بيف أكثر مف كاحد اختار نفس االختيار ،فبل شؾ أف الذم ينطبؽ عميو ن

قميبل.
غير الذم ينطبؽ عميو ن

كقاـ حامد بالتحقؽ مف صدؽ المقياس مف خبلؿ عرضو عمى عدد مف المحكميف في

مجاؿ عمـ النفس كما تـ عرض المقياس عمى مستكيات مختمفة مف الطبلب كتبيف كضكح
العبارات كسيكلة فيميا .كما تـ اختيار عينة قكاميا ٕٓٓ طالب مف طبلب جامعة اإلماـ
محمد بف سعكد اإلسبلمية يمثمكف مستكيات تحصيمية مختمفة ،كقدـ المقياس ليـ كبعد
إحصائيا بيف
تصحيحو كربػطو بالتحصيؿ كانت النتيجة دالة عمى معامؿ ارتباط قكم كداؿ
ن
درجات دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ الدراسي ،إذ بمغ معامؿ االرتباط  %ٕٚ =rعند
مستكل>ٔٓ ٓ,كما استخدـ صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ إجراء ىذه الطريقة عمػػى عبػػػػػارات
المقياس في صكرتيا النيائية ،كتبيف أف ىناؾ عبلقة ارتباطية قكية ك مكجبة بيف درجة كػػػؿ
مستبعدا منيا درجة العبارة ،ك تراكحت معامبلت االرتباط مػػا
عبارة ك الدرجة الكمية لممقياس
ن
بيف  ٓ,ٔٙإلى ٕ ٓ,ٙبداللة إحصائية عند مستكل> ٔٓٓ. ٓ,

ثبات املكياس:
لمتأكد مف قدرة المقياس عمى قياس دافعية اإلنجاز الدراسي فيما لك طُبؽ مرات عديدة

في أكقات كعمى عينات مختمفة ،تـ إجراء قياس الثبات باستخداـ الطرؽ التالية :قياس الثبات
باستخداـ طريقة ألفا كما استخداـ معامؿ التطابؽ :كلتطبيؽ ىذه الطريقة تـ اختيار عينة
طالبا طبؽ المقياس عمييـ في المرة األكلى ،كبعد مدة أسبكعيف طبؽ عمييـ مرة
قكاميا(ٓٗ) ن
أخرل ،كبعد احتساب معامؿ التطابؽ بالطريقة المذككرة تبيف أف عبارات قميمة ال تتجاكز
(ٖ )عبارات لـ تحقؽ معامؿ تطابؽ قكم ،كلذلؾ حذفت .أما باقي العبارات فقد حققت معامبلت
تطابؽ عالية ،إذ تراكحت ما بيف ٕ٘ %إلى ٔ.%ٜ
قياس الثبات بطريقة إعادة االختبار :حيث يتـ فييا تطبيؽ المقياس مرتيف ،كيحتسب
معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات التطبيؽ األكؿ كمجمكع درجات التطبيؽ الثاني ،كقد بمغ
إحصائيا عند مستكل >ٔٓ. ٓ,
معامؿ االرتباط ىذا  ،ٓ,ٜٛ=rكتعتبر قيمة عالية كدالة
ن
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كلقد قاـ الباحث (الحامد) بإجراء التحميؿ العاممي لعبارات المقياس بيدؼ التأكد مف أف
المقياس يشتمؿ عمى عامؿ رئيس كىاـ تسيـ في تككينو أكثر العبارات كبمغت عبارات
المقياس في صكرتو النيائية بعد إجراء عمميتي الصدؽ كالثبات( )ٕٙعبارة ،احتكت كؿ منيا
اختيار لقياس دافعية اإلنجاز
نا
عمى اختيار إيجابي كآخر سمبي ،فيما يشكؿ في مجمكعة (ٕ٘)
الدراسي .كيمكف تصحيح المقياس باحتساب( )ٙدرجات كحد أعمى كدرجة كحد أدنى لكؿ
عبارة ،كبناء عميو فإف مجمكع درجات المقياس يمكف أف تتراكح مف ( )ٕٙإلى ( )ٔ٘ٙدرجة.
كقد دلت نتائج التطبيؽ عمى أف المتكسط الحسابي لممقياس بمغ (٘ )ٜٓ,ٛبانحراؼ معيارم
قدره (ٔ ) ٔٙ,ٚككانت أعمى درجة في المقياس عند تطبيقو عمى عينة قدرىا (ٕٓٓ) طالب
ىي (ٖٗٔ) ،بينما كانت أقؿ درجة (.)ٗٙ
كيعد ىذا المقياس ىك األنسب لمتطبيؽ عمى ىذا البحث؛ لككنو مقنف عمى البيئة
السعكدية.

صدق وثبات مكياس الدافعية لإلجناز يف الدراسة احلالية:
صدؽ األداة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أُعدت لقياسو
(العساؼٖٖٔٗ،ق،ص ،)ٖٛٚكما ُيقصد بالصدؽ "شمكؿ أداة الدراسة لكؿ العناصر التي
يجب أف تحتكييا الدراسة مف ناحية ،ككذلؾ كضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية أخرل ،بحيث
تككف مفيكمة لمف يستخدميا" (عبيدات،عدس،عبدالحؽٕٓٓٚ،ـ،ص ،)ٜٔٚكلقد قامت
الباحثة بالتأكد مف صدؽ األداة مف خبلؿ ما يأتي:

صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
تـ التأكد مف الصدؽ الداخمي لؤلداة ،فقد قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى (٘ٗ) طالبة
كعينة استطبلعية بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم
ينتمي إليو ،كتـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف ( ،)pearsonكتبيف أف المحاكر تتمتع
بارتفاع االتساؽ الداخمي لؤلداة ،كصدقيا في قياس ما تـ كضعيا مف أجمو كما ىك مبيف في
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الجدكؿ رقـ (ٖ).
جدكؿ رقـ (ٖ) معامبلت ارتباط البنكد بالدرجة الكمية لممحكر المنتمية إليو(العينة االستطبلعية :ف=٘ٗ)

المحكر

ـ

االنجاز

ٖٕٕ**ٓ,

ٔٔ

ٔ

**ٓ,ٖٚٛ

ٖ

ٖٔٔ**ٓ,

ٕ
مستكل دافعية

معامؿ االرتباط

ـ

ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

ٕ**ٓ,ٜٔ

ٕٔ

**ٓ,ٖٗٚ

ٗٔ

ٕٓٗ**ٓ,

٘ٔ

**ٓ,ٖٖٚ

ٔٙ

ٗ٘ٗ**ٓ,

ٔٚ

ٗٗ٘**ٓ,

ٔٛ

*دالة عند مستكل ٘ٓٓ,

**ٓ,ٗٛٛ

ٕٓ

ٓٔ

ٖٖ٘**ٓ,

ٖٔ

ٓ**ٓ,ٔٚ

معامؿ االرتباط

ـ

ٕٗٓ**ٓ,
**ٓ,ٖٔٚ
**ٓ,ٕٜٙ
**ٓ,ٖ٘ٙ
ٕ**ٓ,ٖٚ

ٕٕٗ**ٓ,

معامؿ االرتباط

ٜٔ

**ٓ,ٖٚٚ

ٕٔ

ٔ**ٓ,٘ٚ

ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ

ٕ**ٓ,ٗٛ
ٗٔ**ٓ,ٙ
ٕٖ٘**ٓ,
ٖٓٗ**ٓ,
**ٓ,ٖٜٙ
ٕٓ٘**ٓ,

**دالة عند مستكل ٔٓٓ,

ثبات مكياس الدافعية لإلجناز:
ىناؾ أنكاع متعددة مػف اختبػارات قيػاس ثبػات القيػاس ،كفػي ىػذه الدراسػة تػـ التحقػؽ مػف
ثبػػػات األداة عػػػف طريػػػؽ اسػػػتخراج معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ باسػػػتخداـ برنػػػامج الحػػػزـ اإلحصػػػائية
الخاص بالعمكـ االجتماعية ( .)SPSSكيكضح الجدكؿ رقـ (ٗ) معامبلت ثبات أداة الدراسة.
جدكؿ رقـ (ٗ)معامبلت ثبات ألفا كركنباخ لمقياس دافعية االنجاز (العينة االستطبلعية:
ف=٘ٗ)
المقياس

عدد البنكد

مستكل دافعية اإلنجاز لدل الطالبات

ٕٙ

معامؿ ثبات ألفا
كركنباخ
ٖٓ,ٚٙ

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ٗ) أف معامػػؿ الثبػػات ألداة الدراسػػة بمػػغ (ٖ )ٓ,ٚٙكىػػذا يػػدؿ
عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات يمكف االعتماد عمييا.

طريكة تصحيح املكياس:
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بمغػػت عبػػارات المقيػػاس فػػي صػػكرتيا النيائيػػة بعػػد إج ػراء عمميتػػي الصػػدؽ كالثبػػات ()ٕٙ
عبارة احتكت كؿ منيا عمى اختيار إيجابي كآخر سمبي) فيما يشكؿ في مجمكعػو (ٕ٘) اختيػار
لقياس دافعية االنجاز الدراسي ،كيمكف تصحيح المقياس باحتساب ( )ٙدرجات كحػد أدنػى لكػؿ
عبػػارة ،كىػػذا يعنػػي أف تت ػراكح درجػػات االختيػػار االيجػػابي فػػي كػػؿ عبػػارة مػػف (ٗ إلػػى )ٙدرجػػات
ػيبل ،كخمػػس
بحيػػث تحصػػؿ الطالبػػة عمػػى أربػػع درجػػات إذا أفػػادت أف العبػػارة تنطبػػؽ عمييػػا قمػ ن
درجػات فػي حالػة كػكف العبػارة تنطبػؽ عمييػا بصػكرة معتدلػة ،كسػت درجػات إذا انطبقػت عمييػػا

تماما.
العبارة ن

أمػػا إذا اختػػارت الطالبػػة االختيػػار السػػمبي فػػإف الػػدرجات سػػتتراكح مػػف (ٔ إلػػى ٖ) درجػػات

ػيبل ،كدرجتػػاف إذا انطبقػػت
بحيػػث تحصػػؿ عمػػى ثػػبلث درجػػات إذا كانػػت العبػػارة تنطبػػؽ عمييػػا قمػ ن
تماما ،كبنػاء عميػو فػإف درجػات المقيػاس
عمييا بصكرة معتدلة كدرجة كاحدة إذا انطبقت عمييا ن
يمكف أف تتراكح مف ( ٕٙإلى  )ٔ٘ٙدرجة.

إجابــة الســااو األوو  :مــا مســتوى الدافعيــة لإلجنــاز لــدى طالبــات عمــادة الســهة
التحضريية جبامعة امللم سعود؟
جدكؿ رقـ (٘ ) البيانات الكصفية لمستكل الدافعية ألفراد عينة الدراسة كفؽ المسارات
المتغير
مستكل دافعية
اإلنجاز
الدراسي

القياس
المتكسط
االنحراؼ المعيارم

المسار
اإلنساني

المسار
الصحي

المسار
العممي

ٖٓ,ٜ

ٗٓٗ,

ٖ,ٛٙ

ٖ٘ٓ,

٘ٗٓ,

٘٘ٓ,

كشفت النتائج كما يتضح مف الجدكؿ رقـ (٘) أف مستكل الدافعية لدل طالبات المسار
الصحي أعمى منو في كؿ مف المسار العممي كالمسار اإلنساني حيث بمغ المتكسط الحسابي
لمستكل دافعية اإلنجاز لدل طالبات المسار الصحي (ٗٓ )ٗ,بانحراؼ معيارم يقدر
بػػػ(٘ٗ ،)ٓ,كيمكف تفسير ارتفاع دافع طالبات المسار الصحي في قمة عددىف ،ك ككنيف
يتنافسف عمى تخصصات متباينة في شدة الطمب ،كجاءت طالبات المسار اإلنساني في
المرتبة الثانية بمتكسط حساب بمغ (ٓ )ٖ,ٜكانحراؼ معيارم يقدر بػػ(ٖ٘ ،)ٓ,كجاءت
طالبات المسار العممي في الترتيب األخير مف حيث مستكل الدافعية لئلنجاز الدراسي بمتكسط
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حسابي بمغ ( )ٖ,ٛٙكانحراؼ معيارم يقدر بػػ(٘٘ ،)ٓ,كيبلحظ انخفاض مستكل االنحراؼ
المعيارم مما يشير إلى كجكد تقارب في مستكل الدافعية لئلنجاز الدراسي لدل الطالبات في
مختمؼ المسارات ،كما يتضح كجكد تقارب بيف مستكل الدافعية لدل جميع الطالبات في
المسارات المختمفة حيث بمغ الفرؽ بيف أعمى متكسط كأقؿ متكسط ( ،)ٓ,ٔٛكيمكف تفسير
تقارب مستكيات الطالبات في الدافعية لئلنجاز ،لتقارب مستكياتيف التحصيمية عند القبكؿ في
السنة التحضيرية ،كذلؾ لئلقباؿ الكبير مف خريجات الثانكية العامة لمتسجيؿ في جامعة الممؾ
سعكد.

إجابة السااو الجاني :ما ع القة دافعيـة اإلجنـاز بالتحصـيل العلمـي لـدى طالبـات
السهة التحضريية جبامعة امللم سعود؟
لمتعرؼ عمى العبلقة بيف دافعية اإلنجاز بالتحصيؿ العممي لدل طالبات في السنة
التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد ،قامت الباحثة باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف (person
) correlating testككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي:
جدكؿ رقـ ( )ٙنتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف "person correlation test :
إليجاد العبلقة بيف كؿ مف دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ العممي لطالبات السنة التحضيرية
المسار
الصحي
الكميات
العممية

المتغير

ف

الحسابي

المعيارم

التحصيؿ الدراسي

ٕٔٙ

ٗ,ٙٛ

٘ٓ,ٖٚ

دافعية اإلنجاز الدراسي

ٕٔٙ

ٗٓٗ,

٘ٗٓ,

ٕٕٓ

ٗ,ٜ٘

ٓٓ,ٜٗ

التحصيؿ الدراسي
دافعية اإلنجاز
الدراسي

الكميات

اإلنسانية

المتكسط

االنحراؼ

ٕٕٓ

التحصيؿ الدراسي

ٔٙٙ

دافعية اإلنجاز الدراسي

ٔٙٙ

ٖ,ٛٙ
٘٘ٗ,

ٓ,ٖ٘ٙ

ٖٓ,ٜ

** داؿ عند مستكل داللة (ٔٓ)ٓ,

٘٘ٓ,

ٕٖ٘ٓ,

معامؿ

االرتباط

الداللة

ٕٔٓ*ٓ,

ٓٔٓٓ,

ٓ,ٕٓٔ-

ٗٓٓٓ,

* دالة عند مستكل داللة (٘ٓ)ٓ,
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يكضح الجدكؿ رقـ ( )ٙنتػائج اختبػار معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف لمتعػرؼ عمػى العبلقػة بػيف
كؿ مف دافعية اإلنجاز بالتحصػيؿ العممػي لػدل طالبػات مسػار الكميػات الصػحية  ،حيػث تكضػح
النتػػائج كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف التحصػػيؿ العممػػي كالتربػػكم كدافعيػػة
اإلنجاز الدراسي لدل طالبات السنة التحضيرية بالمسار الصحي عنػد مسػتكل داللػة (٘ٓ،)ٓ,
مما يعني أنو كمما زاد مسػتكل دافعيػة اإلنجػاز الدراسػي لػدل الطالبػات فػي المسػار الصػحي زاد
مستكل التحصيؿ العممي لدييف.
كيمكػػف لمباحثػػة أف تفسػػر ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف عػػدد طالبػػات المسػػار الصػػحي أقػػؿ مػػف
المسارات األخرل كذلؾ يخمؽ لدييف نكع مف التنافس يؤدم بدكره إلػى زيػادة الدافعيػة لئلنجػاز،
كما أف كجكد المعامؿ كالمختبرات كتحكيؿ المػكاد النظريػة إلػى تطبيػؽ فعمػي قػد يكػكف لػو تػأثير
كبير عمى دافعية اإلنجاز
كىػػػذه النتيجػػػة التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة اتفقػػػت مػػػع دراسػػػة (ليبػػػر،
ٕ٘ٓٓـ) ك دراسػػػػػػػػػة (العمػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػحمكؿٕٓٓٙ ،ـ) ك(الميػػػػػػػػػكطيٕٓٓٚ ،ـ) ك دراسػػػػػػػػػة
(العنػػزمٕٜٓٓ،ـ) ك(الشػػيرمٕٓٔٗ ،ـ) كالتػػي أكػػدت عمػػى كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة دالػػة بػػيف
الدافعية الداخمية كالتحصيؿ األكاديمي.
كمػػا تكضػػح النتػػائج أف العبلقػػة بػػيف كػػؿ مػػف التحصػػيؿ الدراسػػي كدافعيػػة االنجػػاز الدراسػػي
لدل طالبات السنة التحضيرية بالمسار العممي غير دالة إحصائيِّا عند مستكل داللة (٘ٓ)ٓ,
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ صػعكبة فػي تحصػيؿ الػدرجات فػي الكميػات
العممية ،كأف تخصصات المسار العممي متقاربة المستكل في حجـ الطمب عمييػا ،حيػث تحظػى
بإقباؿ متكازف مف طالبات المسار العممي مما يحد مف مسػتكل التنػافس بيػنيف ،فيكػكف الجيػد
الدراسػػي المبػػذكؿ أقػػؿ لػػدييف ،كيمكػػف أف يكػػكف الجمػػكد فػػي طبيعػػة المػكاد فػػي المسػػار العممػػي
سببا في انخفاض الدافعية لدييف بخبلؼ طبيعة المكاد فػي كميػات المسػار الصػحي التػي تعتمػد
ن
عمػػػى الحركػػػة كالحيكيػػػة باسػػػتخداميا لممعامػػػؿ كالتجػػػارب ،كػػػذلؾ تكقػػػع الطالبػػػات بقمػػػة الفػػػرص
ػػتقببل ،كاكتفػػػاء سػػػكؽ العمػػػؿ مػػػف أغمػػػب تخصصػػػات المسػػػار العممػػػي يمكػػػف أف
الكظيفيػػػة مسػ ن

تصيبيف باإلحباط كبالتالي تنخفض دافعيتيف لئلنجاز.

- ٕٛٗ -

عالقة دافعية اإلنجاز ال ّدراسي بالتحصيل العلمي .........

كاختمفػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة (المػػدنيٕٓٓٓ ،ـ) كالتػػي تكصػػمت إلػػى
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف المعدالت التراكميػة لمتحصػيؿ األكػاديمي لمطالبػات
في القسـ العممي كدافعية اإلنجاز.
حيػػث تكضػػح النتػػائج أف العبلقػػة بػػيف كػػؿ مػػف التحصػػيؿ العممػػي كدافعيػػة االنجػػاز
الدراسػػي لػػدل طالبػػات السػػنة التحضػػيرية بالمسػػار اإلنسػػاني عبلقػػة غيػػر دالػػة إحصػػائيِّا عنػػد
مستكل داللة (٘ٓ.)ٓ,
كترجػػع الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى انخفػػاض اإلحسػػاس بالتقػػدير المطمػػكب مػػف الطالبػػات
الممتحقػػػات بالمسػػػار اإلنسػػػاني ،لػػػذلؾ تػػػنخفض معػػػدالت التحصػػػيؿ الدراسػػػي لطالبػػػات المسػػػار
االنساني ،حيث يػنخفض مسػتكل الػدافع لػدل طالبػات المسػار االنسػاني ،كىػذا مػا أكػدت عميػو
نظرية التحميؿ النفسي كالتي ترل أف الفرد يقكـ بتحميؿ سػمككو الحػالي كالمسػتقبمي كيػربط ذلػؾ
بالقدر الذم يشعر فيو بالسعادة كالمذة كاالرتياح فيسعد بالسمكؾ الذم يحقؽ لو ذلؾ.
كاختمفػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػع نتيجػػػة دراسػػػة (محمػػد ،ركنػػػؽ التػػػاجٕٓٔٗ،ـ) التػػػي
انتيت إلى ارتفاع مستكل دافعية اإلنجاز لدل طبلب كمية التربية بجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا
كاختمفػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة (المػػدنيٕٓٓٓ ،ـ) كالتػػي تكصػػمت إلػػى
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف المعدالت التراكميػة لمتحصػيؿ األكػاديمي لمطالبػات
في القسـ األدبي كدافعية اإلنجاز.

إجابة السااو الجالح  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عيهـة
الدراسة حوو دافعية اإلجناز العلمي ترجع ملتغري املسار األكاديمي؟
لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة
طبقنا إلى اختبلؼ متغير المسار األكاديمي نحك دافعية اإلنجاز ،قامت الباحثة باستخداـ

(تحميؿ التبايف األحادم  )One Way ANOVAلتكضيح داللة الفركؽ في إجابات أفراد
مجتمع الدراسة طبقنا إلى اختبلؼ متغير المسار األكاديمي كجاءت النتائج كما يكضحيا

الجدكؿ التالي:
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جدكؿ رقـ ()ٚ
نتائج " تحميؿ التبايف األحادم " (  ) One Way ANOVAلمفركؽ في إجابات أفراد
عينة الدراسة طبقنا الختبلؼ متغير المسار األكاديمي
ّ
مصدر
درجات متكسط
مجمكع

المحكر

التبايف

مربعات

بيف المجمكعات

ٖ,ٗٓٙ

ٕ

داخؿ

ٔٗٗ,ٕٛٙ

٘ٗ٘

دافعية اإلنجاز الدراسي

الحرية المربعات

الداللة

قيمة ؼ

اإلحصائية
ٕٓٓٓ,

ٖٓٙ,ٖٖٗ ٔ,ٚ
٘ٓ,ٕٙ

المجمكعات
المجمكع

ٖٔٗٚ,ٜٙ

** داؿ عند مستكل داللة (ٔٓ)ٓ,

٘ٗٚ

* دالة عند مستكل داللة (٘ٓ)ٓ,

يتضح مف خبلؿ النتائج المكضحة أعبله في الجدكؿ( )ٚكجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل ٘ٓ ٓ,فأقؿ في اتجاىات أفراد عينة

الدراسة مف طالبات السنة

التحضيرية نحك (دافعية اإلنجاز الدراسي) باختبلؼ متغير المسار األكاديمي ،كلتحديد صالح
الفركؽ بيف كؿ فئتيف مف فئات متغير المسار األكاديمي حكؿ االتجاه نحك ىذا المحكر
استخدمت الباحثة اختبار ( )sheffeكجاءت النتائج كالتالي:
الجدكؿ رقـ ( )ٛنتائج اختبار " " sheffeلمفركؽ بيف فئات متغير المسار األكاديمي
المحكر

دافعية
اإلنجاز

الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

المسار

المسار

المسار إلنساني

ٔٙٙ

ٖٓ,ٜ

ٖ٘ٓ,

-

المسار الصحي

ٕٔٙ

ٗٓٗ,

٘ٗٓ,

*

المسار العممي

ٕٕٓ

ٖ,ٛٙ

٘٘ٓ,

األكاديمي

ف

المتكسط
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يتضح مف خبلؿ النتائج المكضحة أعبله في الجدكؿ رقـ ( )ٛكجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستكل ٘ٓ ٓ,بيف متكسط اتجاىات أفراد عينة الدراسة مف طالبات
السنة التحضيرية في مستكل دافعية اإلنجاز الدراسي باختبلؼ المسار األكاديمي بيف كؿ مف
فئات متغير المسار األكاديمي مف الطالبات مف فئة المسار اإلنساني ،كالطالبات فئة المسار
الصحي لصالح أفراد عينة الدراسة مف الطالبات فئة المسار الصحي.
كتشير النتائج إلى تقارب متكسط مستكل دافعية االنجاز لدل أفراد عينة الدراسة
مف طالبات السنة التحضيرية بيف كؿ مف طالبات المسار الصحي ،كاإلنساني كالعممي ،حيث
إف الفركقات بيف أعمى متكسط (ٗٓ )ٗ,كأقؿ متكسط ( )ٖ,ٛٙكىك ( )ٓ.ٔٛدرجة.
كتؤكد ىذه ال نتيجة عمى أف المسار األكاديمي لمطالبات يؤثر في مستكل دافعية اإلنجاز
الدراسي لدييف ،حيث يختمؼ مستكل الدافعية مف مسار إلى آخر سكاء كاف مسار صحي أك
إنساني أك عممي.
كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (محمدٜٜٔٛ ،ـ) كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية ب يف متكسطي درجات مجمكعتي طمبة الفرقة األكلى عممي كطمبة الفرقة
األكلى أدبي في الدافعية اإليجابية لمتعمـ كالدافعية السمبية لمتعمـ كالدافعية لمتعمـ األكاديمي
لصالح طمبة الفرقة األكلى أدبي ،بينما اتفقت مع نفس الدراسة في كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطي درجات مجمكعتي طمبة الفرقة الرابعة عممي كطمبة الفرقة الرابعة أدبي
في الدافعية اإليجابية لمتعمـ كالدافعية لمتعمـ األكاديمي لصالح طمبة الفرقة الرابعة عممي.
كاتفقت مع دراسة (الفحؿٜٜٜٔ،ـ) كالتي تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف متكسط درجات الطالبات المتفكقات كمتكسط درجات الطالبات العاديات في التحصيؿ عمى
مقياس دافعية اإلنجاز لصالح المتفكقات.
أيضا مع دراسة (الصافيٕٓٓٓ ،ـ) كالتي بينت كجكد فركؽ ذات داللة
كما اتفقت ن
إحصائية بيف طبلب األقساـ العممية كطبلب األقساـ األدبية المتفكقيف دراسيِّا في جكانب:
القدرة كالج يد كالمكاد الدراسية كاالختبار لعزك النجاح لصالح طبلب األقساـ العممية المتفكقيف
دراسيَّا.
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كيمكف لمباحثة محاكلة ربط النتيجة التي تكصؿ ليا البحث بالنظريات التي تػـ تناكليػا فػي
اإلطػار النظػرم لمدراسػة ،كالتػي يمكػف مػف خبلليػا تفسػير العبلقػة المكجبػة بػيف ارتفػاع مسػتكل
الدافعية لئلنجاز كالتحصيؿ الدراسي لدل مجتمع البحث.
فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ يمكػػف االفتػراض كفقنػػا لمنظريػػة السػػمككية بػػأف الطالبػػات ذكات الدافعيػػة

المرتفعة قد تـ تعزيز سمككيف كتحفيزىف مف قبؿ بعض العناصر المػؤثرة فػي بيئػتيف الجامعيػة
ايجابا عمى مستكل الدافعية لئلنجاز لدييف ،كمف ثػـ أدل ذلػؾ إلػى
أك األسرية كىك ما انعكس
ن
تحقيؽ التميز في التحصيؿ الدراسي كالمتمثؿ في ارتفاع المعدؿ التراكمي.

توصيات البحح :
في ضكء النتائج السابقة التي أسفر عنيا البحث الحالي ،تكصي الباحثة ببعض
التكصيات ،كالتي تأمؿ أف تسيـ في رفع مستكل مخرجات التعميـ الجامعي:
 تكفير خدمات إرشادية أكاديمية لطالبات مسار الكميات العممية كمسار الكمياتاإلنسانية في السنة التحضيرية تعمؿ عمى رفع مستكيات التكيؼ األكاديمي كالنفسي
كاالجتماعي لمطالبات ،مما ينعكس عمى مستكل دافعية اإلنجاز لدييف.
 عمى القائميف ببرنامج السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد تكفير مناخ تعميميمحفز كداعـ لرفع مستكل دافعية اإلنجاز لدل الطالبات كخاصة في مسار الكميات العممية
كمسار الكميات اإلنسانية.
 التدخؿ المبكر مف قبؿ اإلرشاد األكاديمي في برنامج السنة التحضيرية لحؿالمشكبلت التعميمية كاألكاديمية لطالبات السنة التحضيرية كخاصة في المسار العممي
كاإلنساني لكي ال تؤثر عمى مستكل دافعية اإلنجاز لدييف ،ك تقؼ عائقنا أماـ تحقيؽ

أىدافيف.

 التخطيط المناسب لبرنامج السنة التحضيرية كتطكيره مف قبؿ القائميف عميوكااللتفات إلى الحاجات الحقيقية لطالبات مسار الكميات العممية كمسار الكميات اإلنسانية مما
يعزز دافعيتيف كيدعـ تقديرىف لذكاتيف.
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 الحجازين ،بشير شاىر6006( .م) .تحرم شكؿ العبلقة بيف القمؽ كدافعية اإلنجاز كالتحصيؿ لدلطمبة الصؼ األكؿ الثانكم في مدارس لكاء القصر ،رسالة ماجستير بكمية العموم التربوية بجامعة

مؤتة.

 الحموي ،منى6000( .م) .التحصيؿ الدراسي كعبلقتو بمفيكـ الذات ،دراسة ميدانية عمى عينة منتالميذ الصف الخامس من التعميم األساسي في مدارس دمشق الرسمية .كمية التربية بجامعة دمشق.

مجمة جامعة دمشق ،المجمد  ،62ص ص.604-034

 الزغمول ،عماد عبدالرحيم6004( .م).مبادئ عمـ النفس التربكم .عمان :دار المسيرة. الزير ،سعد بن راشد6001( .م) .العكامؿ االجتماعية كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي .رسالة ماجستيرغير منشورة ،قسم عمم االجتماع ،كمية العموم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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عالقة دافعية اإلنجاز ال ّدراسي بالتحصيل العلمي .........
 السمولي ،مسفر؛ وابراىيم ،إبراىيم رفعت6000( .م) .دراسة تحميمية لكاقع اتجاه الطبلب نحكالدراسة بعمادة السنة التحضيرية .مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا ،المجمد  ،60عدد ،44ص

ص042-020

 الشيري ،عبدالعزيز بن غرسان6004( .م) .الدافعية لئلنجاز كارتباطيا بالتحصيؿ الدراسي ،بحثتكميمي لمحصول عمى الماجستير .كمية اآلداب ،جامعة الممك سعود.

 -الصافي،عبداهلل بن طو6000( .م) .عزك النجاح ك الفشؿ الدراسي كعبلقتو بدافعية اإلنجاز،

دراسة عمى عينة من طالب الجامعة المتفوقين والمتأخرين دراسيا بمدينة أبيا ،مجمة جامعة أم القرى

لمعموم التربوية واالجتماعية :مكة.
 الطواب ،سيد محمود0550( .م) .أثر تفاعؿ مستكل دافعية اإلنجاز كالذكاء كالجنس عمىالتحصيؿ الدراسي .مجمة كمية التربية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد.1

 -العبيدي ،محمد جاسم6004( .م) .عمـ النفس التربكم كتطبيقاتو .عمان :مكتبة دار الثقافة.

 العساف ،خولة بنت صالح6005( .م) .العبلقة بيف الرضا عف المناخ الجامعي كالتحصيؿ الدراسيلدل طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية بالرياض ،دراسة ماجستير في قسم التربية

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياض

 -العساف ،صالح محمد0444( .ىـ) .المدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككية .الرياض :دار الزىراء.

 العمي ،نصر محمد؛ وسحمول ،محمد عبداهلل6002 ( .م) .العبلقة بيف فاعمية الذات كدافعيةاإلنجاز كأثرىما في التحصيؿ األكاديمي لدل طمبة الثانكية في مدينة صنعاء .مجمة جامعة أم

القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانية :مكة.

 العنزي ،رافع بن برد6005( .م) .عبلقة دافعية اإلنجاز كمفيكـ الذات بالتحصيؿ الدراسي ،بحثتكميمي لمحصول عمى الماجستير ،كمية الدراسات العميا بجامعة البمقاء.

 العنزي ،عبداهلل عبد اليادي6004 ( .م) .الدافع لئلنجاز الدراسي كعبلقتو بالمستكل الدراسيكمركز الضبط ك ضغط األقراف لدى طالب كمية المعممين في منطقتي الجوف وعرعر ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم عمم النفس ،كمية التربية بجامعة الممك سعود بالرياض.

 العوىمي ،خالد6000( .م) .السمات كالميارات التي تتطمع الجامعة إلى تكافرىا لدل طبلب المرحمةالثانكية .ندوة التعميم الثانوي( الواقع واالتجاىات الجديدة) ،مكتب التربية العربي لدول الخميج وو ازرة
التربية والتعميم ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،ص ص.606-041

 الغرباوي ،محمد عبدالعزيز6004( .م) .االتجاىات المعاصرة في التربية كالتعمـ .عمان :مكتبةالمجتمع العربي
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عالقة دافعية اإلنجاز ال ّدراسي بالتحصيل العلمي .........
 القحطاني ،مرعي حسين6000(.م) .كظيفة السنة التحضيرية .تقويم تجارب الجامعات السعوديةلمسنة التحضيرية والتحديات التي تواجو الجامعات في تطبيقيا ،ورقة عمل مقدمة لمقاء الدوري الرابع

لوكالء الجامعات السعودية لمشؤون التعميمية األكاديمية ،جامعة الممك سعود0440/4/01-04.ىـ
الموافق 6000/4/40-40م.

 القرني ،عمي؛ والنجار ،عبدالوىاب؛ وسميمان ،أحمد ؛ والشميمري ،يوسف0465( .ه) .مشركعإعداد نظاـ أكاديمي كنظاـ تعريفي لمسنة التحضيرية ،جامعة الممك سعود :الرياض.

 المدني ،فاطمة بنت رمزي6000( .م) .دافعية اإلنجاز في عبلقتيا بالتحصيؿ األكاديمي .بحثتكميمي لمحصول عمى الماجستير .كمية التربية بالمدينة المنورة.

 الميوطي ،محمود فتحي محمود6003( .م) .أثر برنامج لتنمية دافعية اإلنجاز عمى التحصيؿالدراسي كتقدير الذات لدل بعض األحداث الجانحيف ،بحث دكتوراه بقسم عمم النفس التربوي ،معيد

الدراسات والبحوث التربوية ،القاىرة.

 باىي ،مصطفى حسين؛ وشمبي ،أمينة ابراىيم0555( .م) .الدافعية نظريات كتطبيقات .القاىرة:مركز الكتاب.

 بن يوسف ،آمال .)6004( .العبلقة بيف استراتيجيات التعمـ كالدافعية لمتعمـ كأثرىا عمى التحصيؿالدراسي ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بوزريعو :الجزائر.

 بني يونس ،محمد محمود6003( .م) .سيككلكجية الدافعية كاالنفعاالت .عمان :دار المسيرة لمنشروالتوزيع والطباعة.

 توفيق ،نجاة عدلي6004( .م) .البيئة األسرية كعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدل التبلميذ المتفكقيفكالعادييف .مجمة كمية التربية بأسيوط ،مصر ،العدد  ،)0(05ص ص.441-426

 -جامعة الممك سعود0440( .ىـ) .دليؿ الطالب لمسنة التحضيرية بجامعة الممك سعود.

 جامعة الممك سعود0442( .ىـ) .دليؿ الطالبة لمسنة التحضيرية بجامعة الممك سعود. حسن ،محمد محمود الشيخ0555( .م) .األساليب المشجعة عمى دافعية التحصيؿ لدل التبلميذ،آلية العموم اإلنسانية .جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 -خطاب ،عمر6002( .م) .مقاييس في صعكبات التعمـ .عمان :مكتبة المجتمع العربي.

 -خميفة ،عبدالمطيف محمد6000( .م) .الدافعية لئلنجاز .جامعة القاىرة .القاىرة :دار غريب.

 سامي ،محمد6000( .م) .سيككلكجية التعمـ كالتعميـ ،األسس النظرية كالتطبيقية .عمان :دارالمسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة
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عالقة دافعية اإلنجاز ال ّدراسي بالتحصيل العلمي .........
 شواشرة ،عاطف6003( .م) .فاعمية برنامج في اإلرشاد التربكم في استثارة دافعية اإلنجاز لدلطالب يعاني مف تدني الدافعية في التحصيؿ الدراسي(دراسة حالة) ،كمية الدراسات التربوية بالجامعة

العربية المفتوحة :األردن

 قطامي ،نايفة0554( .م) .أثر الجنس كمكقع الضبط كالمستكل األكاديمي عمى دافع اإلنجاز لدلطمبة التكجييية العامة .مجمة دراسات (،)4ص ص43-60

 محمد ،جاسم محمد 6004(.م) .عمـ النفس التربكم كتطبيقاتو .عمان :دار الثقافة لمنشر والتوزيع محمد ،رونق التاج أحمد6004( .م) .دافعية اإلنجاز كعبلقتيا بالتحصيؿ األكاديمي لدل طبلبكمية التربية بجامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،رسالة ماجستير بكمية التربية بجامعة السودان

لمعموم والتكنولوجيا :الخرطوم.

 محمد ،محمد عمي مصطفى0554(.م) .دراسة الدافعية لمتعمـ األكاديمي لدل طبلب كمية التربيةبالعريش .مجمة البحوث النفسية والتربوية ،العدد الثاني كمية التربية ،جامعة المنوفية.

 مركز البحوث والدراسات في و ازرة التعميم العالي6000( .م،أ) .التعميـ العالي في المممكة العربيةالسعكدية .و ازرة التعميم العالي.

 مركز البحوث والدراسات في و ازرة التعميم العالي6004( .م) .التعميـ العالي في المممكة العربيةالسعكدية (التحدم كاإلنجاز) .و ازرة التعميم العالي.

 مظموم ،مصطفى عمي6000(.م) .فعالية برنامج إرشادي أكاديمي في تنمية دافع اإلنجاز لدى عينةمن طمبة الجامعة ،مجمة كمية التربية ،مجمد ،06عدد ،44يوليو6000م ،ص ص.604-020
 منصور ،عبدالمجيد سيد أحمد؛ والتويجري ،محمد بن عبدالمحسن؛ والفقي ،اسماعيل محمد.(6000م) .عمـ النفس التربكم .الرياض :مكتبة العبيكان.

 -نشواتي ،عبدالمجيد6000( .م) .عمـ النفس التربكم .بيروت :مؤسسة الرسالة.

 ىياس ،عبداهلل أحمد6004( .م) .العبلقة بيف دافعية اإلنجاز كمستكل المكىبة الفنية لمطبلبالمكىكبيف ،بحث تكميمي لمحصول عمى الماجستير ،كمية التربية بجامعة الباحة ،الباحة.

 و ازرة التعميم العالي ،المجمة السعكدية لمتعميـ العالي ،مجمة عممية متخصصة محكمة ،العدد الحاديعشر ،رجب 0441ىـ /مايو 6004م.

 يوسف ،سميمان عبدالواحد6000 ( .م) .ذكك صعكبات التعمـ االجتماعية كاالنفعالية .خصائصيـ،اكتشافيـ ،رعايتيـ ،مشكبلتيـ .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
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