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 ..........................................................ابلتحصيل األكادميي دافعية اإلجناز وعالقتهما اإلحباط و 

 مستخلص الدراسة

دافعية االنجاز وعبلقتيسا  ىجفت الجراسة الحالية الى التعخف عمى مدتؾى اإلحباط و
( 111، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )الكمية الجامعية بالجسؾمبالتحريل االكاديسي لجى طبلب 

( طالبا تخرص لغة عخبية مؽ 55( طالبا تخرص رياضيات و )55طالبا مؾزعيؽ كالتالي )
طبلب الكمية الجامعية في الجسؾم بجامعة ام القخى، ولتحقيق اىجاف الجراسة تؼ بشاء مكياسي 

اعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي لحالية. االحباط و دافعية االنجاز إلجخاء الجراسة ا
االرتباطي السقارن. أعيخت نتائج الجراسة حرؾل أفخاد عيشة الجراسة عمى مدتؾى متؾسط في 

تؾصمت  الجراسة الى وجؾد فخوق ذات داللة احرائية في االحباط و دافعية االنجاز.  ايزا 
ؽ ال تؾجج فخوق ذات داللة مدتؾى االحباط لرالح طبلب تخرص المغة العخبية,  في حي

احرائية في مدتؾى دافعية االنجاز تعدى الى التخرص االكاديسي. ايزا تؾصمت الجراسة 
الى وجؾد عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة احرائية بيؽ مدتؾى االحباط والتحريل 
االكاديسي لمظبلب. ايزا تؾصمت الجراسة الى وجؾد عبلقة ارتباطية مؾجبة بيؽ مدتؾى 

مؽ جية اخخى تؾجج عبلقة ارتباطية سالبة  .افعية االنجاز والتحريل االكاديسي لجى الظبلبد
بيؽ مدتؾى االحباط ودافعية االنجاز. وفي نياية الجراسة تؼ التؾصية بإجخاء البخامج 

 االرشادية لمحج مؽ االحباط وتحديؽ دافع االنجاز لجى طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم. 
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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 (779) students, 

distributed as follows: (77) students in mathematics specializing and (77) 

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, 
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 مقدمة

عشج الفخد برفة عامة والظبلب برفة خاصة عامل مؤثخ  Frustrationاالحباط 
عمى عجم استقخار الظالب نفديا مسا قج يعيق تقجمو في مخاحمو الجراسية ويجعمو مكبل 
باليسؾم عاجد عؽ فعل او انجاز اي عسل يظمب مشو . فتكؾن نتيجة ذلػ التأثيخ الدمبي عمى 

الجامعية؛ ويعخف االحباط بانو حالة  مدتؾى اإلنجاز األكاديسي  لمظالب خاصة في السخحمة
داخمية يذعخ بيا الفخد تغيخ في سمؾكو واستجابتو وذلػ بعجم تفاؤلو بالسدتقبل وعجم تقبمو 

( بانو حالة انفعالية 2114(، كسا يعخفو عبجهللا )127:  2112لآلخخيؽ. )شخف الجيؽ ، 
د او تؾقع عائق يسشع تحقيق يسخ بيا الفخد وذلػ عشجما ال تذبع رغباتو الجاخمية نتيجة وجؾ 
 (57:  2114ذلػ فيكؾن الفخد عخضة لمعجيج مؽ التؾتخات الشفدية. )عبجهللا ، 

االحباط عامل قؾي في عجم االستقخار الشفدي لجى الفخد ويعتبخ أحج األسباب 
الخئيدية لمتؾتخات التي تريب الفخد نتيجة عجم تحقيق رغباتو واحتياجاتو في حياتو العامة 

لؾجؾد او تؾقع عؾائق تسشع تحقيق اىجافو، زمؽ ثؼ فإن اإلحباط يؤثخ بذكل سمبي عمى وذلػ 
سمؾك الفخد في الحياة عسؾما فيؾ يعؾق تقجمو في مؾاصمة الحياة ويجعمو يبجو مكببل 

؛ 2115؛ الرخايخة، 2112؛ شخف الجيؽ، 2111باليسؾم وعاجد عؽ اإلنجاز )الديج ، 
 (. 2114عبجهللا، 

االحباط االولي واالحباط الثانؾي: االحباط االولي عبارة عؽ حالة  -1ط: انؾاع االحبا
يذعخ بيا الفخد عشجما يخيج شيء ماء لكؽ ىحا الذي غيخ مؾجؾد اساسا. اما االحباط الثانؾي 
فيؾ يعبخ عؽ حالة الفخد عشجما يخيج شيء ما يكؾن مؾجؾد لكؽ ىشاك عائق يسشع تحكيقو. 

ط االيجابي: يتؼ ترشيف االفخاد في ىحا الشؾع مؽ االحباط بشاء االحباط الدمبي واالحبا -2
عمى مجى تاثخ الفخد فاذا كانت العؾائق التي تسشع اشباع حاجات الفخد قؾية مدببو لو تؾتخ 

االحباط  -3شجيج نظمق عمييا احباط ايجابي اما اذا كان العكذ فشظمق عميو احباط سمبي. 
شؾع مؽ االحباط يسكؽ ترشيفو بشاء عمى العائق السدبب الجاخمي واالحباط الخارجي: ىحا ال

لئلحباط فاذا كان العائق داخل بشية الفخد الجدسية وكحلػ الشفدية فانو يظمق عميو احباط 
داخمي اما اذا كان العائق خارج قجرة الفخد او مؽ البيئة السحيظة بو عشج ذلػ يظمق عميو 

 (. 2114؛ عبجهللا ،  2111احباط خارجي )الديج ، 
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( ان االحباط عبارة عؽ اعاقة 1987نؾاتج االحباط: اشار ابؾ حظب وصادق )
لشذاط يفتخض الفخد ان يقؾم بو ليحقق اىجافو او ىجف معيؽ فيشتج عؽ ذلػ شعؾر الفخد 
بخيبة االمل والعجد مسا قج يدبب لو الشكؾص عشج الفخد او استجابة عجوانية. كسا اكج عبجهللا 

عجواني يقؾم بو الفخد يكؾن احج اسبابو االساسية االحباط الحي يعاني ( ان اي سمؾك 2114)
مشو الفخد فيشتج عؽ ذلػ  العجوان كتشفيذ عؽ احباط الفخد فيكؾن العجوان الحي يسكؽ 

 ترشيفو الى عجة اشكال: لفغيا ، جدسيا ، مباشخ او غيخ مباشخ. 
بيحا السدتؾى ىؾ مدتؾيات االحباط: اوال مدتؾى االحباط السشخفض: والسقرؾد 

االحباط البديط )العادي( الحي ال يؤثخ عمى الفخد كثيخا بل ان الفخد يدتظيع ان يتغمب عميو 
وذلػ باالجتياد والسثابخة الن العؾائق في ىحا السدتؾى تكؾن ضعيفة. ثانيا مدتؾى االحباط 

ية ال يسكؽ الستؾسط والسختفع: في ىحيؽ السدتؾييؽ تكؾن العؾائق لتحقيق اىجاف الفخد قؾ 
تجاوزىا فتدبب االحباط لجى الفخد فيمجا الفخد الى الحيل الجفاعية لمتشفيذ مؽ اثخ االحباط 

 (. 1997؛ دمحم و مخسي ،  2111)الديج ، 
االحباط والرحة الشفدية: عبلقة االحباط بالرحة الشفدية تعتسج عمى مدتؾى 

مشخفض فانو عادة الفخد يتغمب عمى االحباط عشج الفخد فاذا كان مدتؾى االحباط عشج الفخد 
ىحا السدتؾى البديط مؽ االحباط وذلػ باالجتياد والسثابخة حتى يرل الى طخيق الشجاح 
وتحقيق اىجافو. اما اذا كان مدتؾى االحباط عشج الفخد متؾسط او مختفع بالتالي تكؾن 

يع الفخد اجتيازىا يدتظ العؾائق التي تسشع وصؾل الفخد الى تحقيق اىجافو قؾية بالتالي ال
واالكتئاب والقمق والكثيخ مؽ  باإلحباطوالتغمب عمييا مسا قج تدبب لجى الفخد الذعؾر 

؛ دمحم و  2116االمخاض الشفدية التي يشتج عشيا الشكؾص والعجوان )حديؽ و حديؽ ، 
 (.2111؛ الديج ،  1997مخسي ، 

لحيؽ اشاروا الى مفيؾم اما فيسا يتعمق بجافعية االنجاز يعج مؾاري مؽ االوائل ا
الحاجة الى االنجاز بذكل واضح وربظو بسكؾنات شخرية الفخد االساسية )اليؾسف، 

دافعية  (Petri & Govern, 2114)وجؾفيخن     (.  ويعخف كبل مؽ بيتخي 2111
االنجاز بجدء مؽ شخرية الفخد ذات الثبات الشدبي يتؼ فييا تحجيج مجى قجرة الفخد ومثابختو 

دافعية االنجاز بكيام الفخد  (Pieper, 2113)اىجافو وغاياتو. كحلػ يعخف بايبخ لتحقيق 
( 1988) مؾاري بإنجاز اىجافو وغاياتو بكفاءة وشكل افزل مسا كان عميو سابقا. كحلػ عخفو 
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بانو "ان يحقق الفخد شيئا صعبا ان يتسكؽ او يديظخ عمى او يشغؼ اشياء مادية او بعض 
كار ان يقؾم بيحا بأكبخ سخعة مسكشة او تأكيج قجر مسكؽ مؽ االستقبلل افخاد االندان او االف

ان يتغمب عمى العكبات ويبمغ مدتؾى مختفعا ان يتفؾق السخء عمى نفدو ان يشافذ االخخيؽ 
(. كسا 193ويشبحىؼ ان يخفع السخء مؽ اعتباره بان يشجح في مسارسة بعض السؾاىب" )ص: 

جاز لجى الفخد عبارة عؽ رغبة الفخد في الشجاح بجرجات ( ان دافعية االن2111اشار ربيع )
عالية ومؾاجية التحجيات التي يتعخض ليا الفخد في سبيل الشجاح وذلػ مؽ اجل تقجيخ الحات 
وفي نفذ الؾقت تقجيخ السجتسع لو عمى ىحا الشجاح الحي وصل اليو وفي السقابل تجشب المؾم 

ة االنجاز عشج الظبلب: ان دافع االنجاز ىؾ العؾامل السؤثخة عمى مدتؾى دافعيوالفذل. 
استعجاد مكتدب بيجف الؾصؾل الى الشجاح وىؾ يختمف مؽ اكج فخد الى اخخ حدب السؾقف 

( ان اىسية دافعية االنجاز 2113اىسية دافعية االنجاز: اكج كسؾر)الحي يتعخض لو الفخد. 
ؾيخ وتحسل الزغؾط في تكسؽ في ان يربح االفخاد اكثخ قجرة عمى الفيؼ والشسؾ والتظ

السؾاقف. ايزا تعج دافعية االنجاز محفد لئلتقان في العسل واالبجاع والقجرة عمى تحجيج 
 .(Petri  & Govern, 2114)االىجاف وتحسل السدئؾلية والتخظيط الجيج لسدتقبل الفجر 

( ان دافعية االنجاز تتكؾن مؽ Mavis, 2111مافد )مكؾنات الجافعية لئلنجاز: اكج  
دافع السعخفة: ويتمخص في اشباع الفخد لحاجاتو لمؾصؾل لمسعخفة  -1ثبلثة امؾر كالتالي: 

دافع االنتساء: ويتسثل في تحقيق رضاء السجتسع مؽ  -2والفيؼ واداء ميامو بكفاءة عالية. 
جيو الحات: ويتسثل تؾ  -3خبلل نجاح الفخد وانجازاتو بيجف الحرؾل عمى تقجيخ السجتسع. 

ايزا اشار خميفة في تحقيق الحات مؽ خبلل الؾصؾل  الى الذيخة والسكانة الخفيعة. 
الجافعية الحاتية لئلنجاز:  -1( ان فيخوف وسسيث حجدا انؾاع لجافع االنجاز كالتالي: 2111)

الجتساعية الجافعية ا -2وتتسثل في السعاييخ الجاخمية لجى الفخد بسا تؾصل اليو مؽ انجازات. 
 لئلنجاز: وتتسثل في اراء السجتسع حيال اداء الفخد ومقارنتو باألخخيؽ.

عمى مدتؾى دافعية االنجاز عشج الفخد ىي كالتالي اوال: دافع االنجاز  السؤثخةعؾامل ال
والؾصؾل الى الشجاح: ان االفخاد يختمفؾن عؽ بعزيؼ البعض في مدتؾى دافع االنجاز 

والعسل مؽ اجل الشجاح وفي السقابل ىشاك افخاد  لئلقجاماد عشجه دافع وتجشب الفذل. لعض االفخ 
عشجىؼ دافع قؾي وندعة قؾية لتجشب الفذل والخسؾب. ىحه الشدعة تعتبخ مكتدبة نتيجة مخور 

ججا وكحلػ الرعبة ججا ال  الديمةاحتساالت الشجاح: السيسات  ثانيا:الفخد بعجة تجارب سابقة. 
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الستؾسظة في الرعؾبة ىي التي  السيسةخور بخبخة الشجاح. اما تعظي مؤشخ عمى فخصة الس
تعظي االفخاد فخصة السخور بخبخة الشجاح واالستفادة مشيا وكحلػ مخور الفخد بسخحمة تحجي 

الكيسة التي تعبخ عؽ  ثالثا:الرعؾبات. في ىحه السيسة تتزح الفخوق بيؽ االفخاد جميا. 
العسل والسثابخة باجتياد فاذا حرل الفخد عمى درجات باعث الشجاح: يعتبخ الشجاح حافد عمى 

عالية في االختبارات الدابقة لسادة معيشة فان ذلػ يعتبخ حافد لو لمحرؾل عمى درجات 
 (Petri, H ; and Govern, J, 2114).االختبارات البلحقة. لشفذ السادة  مختفعة في

( وتدسى ايزا Atkinson) الشغخيات السفدخة لجافعية االنجاز: اوال نغخية اتكشدؾن 
بشغخية دافع التحريل، حيث تخى ان دافع التحريل الجراسي ميؼ ججا لمظالب فيؾ يثيخ 
طاقاتيؼ تجاه االنجازات. كحلػ تخى الشغخية ان االفخاد يحفدىؼ ويجفعيؼ وجؾد اىجاف جحابة 

ىحه (: وتخى McClelland(. ثانيا نغخية ماكميبلنج )2111يدتظيعؾن انجازىا )نؾفل، 
ان دافعية االنجاز تعتبخ سسة وحافد شخري تتفاوت بيؽ االفخاد اعتسادا عمى الشغخية 

رغباتيؼ وميؾليؼ، ويتأثخ دافع االنجاز باالنفعاالت العاطفية. كحلػ افتخض ماكميبلنج نؾعيؽ 
االمل في الشجاح والحي يعتبخ مختبط باالنفعاالت العاطفية  -1: كالتالي مؽ الجافعية لئلنجاز

 (. Pieper, 2113الخؾف مؽ الفذل وىحا الشؾع مختبط باالنفعاالت الدمبية ) -2اليجابية. ا
فقج ىجفت دراسة فؾلكسان  باإلحباطفيسا يتعمق بالجراسات الدابقة التي اىتست 

(Folkman, 2112 الى معخفة العبلقة بيؽ مدتؾيات الجافعية الجاخمية ومدتؾى الديظخة )
طالبة مؽ  118طالبا و  122عمى الحات في مؾاجية االحباط. تكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

مجرستيؽ بؾالية فيخجيشيا االمخيكية. تؾصمت الجراسة الى انو كمسا زاد مدتؾى الجافعية الجاخمية 
الجاخمية لمفخد ادى الى حباط، كحلػ كمسا قل مدتؾى الجافعية عشج الفخد انخفض مدتؾى اال

 ارتفاع مدتؾى االحباط عشج الفخد.
( بجراسة مغاىخ االحباط الؾعيفي واثارىا في االغتخاب 2115قام الرخايخه ) كحلػ

التشغيسي حيث اجخيت الجراسة عمى السشغسات الرحية العامة في دولة االردن وذلػ عمى 
. ىجفت 3415في مختمف التخررات الظبية حيث بمغ عجد افخاد العيشة  عيشة مؽ االطباء

الجراسة الى معخفة طبيعة عبلقة االرتباط والتأثيخ بيؽ االطباء السغتخبيؽ حيث لؾحظ ان ىشاك 
زيادة حاالت االحباط مسا قج يؾدي الى زيادة االغتخاب. تؾصمت الجراسة الى ارتفاع مدتؾيات 

خاد عيشة الجراسة وكحلػ االغتخاب التشغيسي. ايزا تؾصمت الجراسة الى االحباط الؾعيفي عشج اف
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ان االحباط سبيل لمؾصؾل الى االغتخاب التشغيسي. كسا تؾصمت الجراسة الى وجؾد عبلقة تأثيخ 
معشؾية بيؽ االحباط الؾعيفي واالغتخاب التشغيسي كحلػ تؾصمت الجراسة الى ان مدتؾيات 

 ؽ افخاد العيشة وذلػ بحدب اختبلف التخررات.  االحباط واالغتخاب تختمف بي
( الى التعخف عمى العبلقة بيؽ االحباطات 2111كحلػ ىجفت دراسة الذسخاني )

معمسة في التعميؼ  151معمسا،  272السيشية والجافعية لئلنجاز، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
ة إلى ان اىؼ االحباطات العام بالسخحمة االبتجائية في مجارس مكة السكخمة، وتؾصمت الجراس

السيشية التي تؾاجو السعمسيؽ والسعمسات ىي: )السرادر االقترادية، السرادر االجتساعية، 
البيئة السجرسية، السرادر الشفدية، السرادر الفيديكية(. ايزا ان اىؼ أبعاد الجافعية لجى 

 –السثابخة  –ؽ الدم بأىسيةالسعمسيؽ والسعمسات حدب األىسية مختبة كالتالي: )الذعؾر 
التخظيط لمسدتقبل( كحلػ تؾصمت الجراسة الى ان ىشاك فخوق في  –التفؾق  –السدئؾلية 

مدتؾى االحباطات السيشية لجى افخاد عيشة الجراسة مؽ معمسيؽ ومعمسات لرالح السعمسيؽ. 
وجؾد فخوق ذات داللو احرائية بيؽ افخاد عيشة الجراسة وذلػ في دافعية االنجاز لرالح 

سعمسات. وجؾد عبلقة عكدية بيؽ دافعية االنجاز ومدتؾى االحباط. بسعشى انو كمسا زاد ال
 االحباط عشج الفخد ادى الى انخفاض مدتؾى دافعية

( بجراسة قياس مدتؾى اإلحباط لجى طمبة الجامعات، وكحلػ 2111قام ذياب )كحلػ  
ؾى االحباط، وتكؾنت العيشة التعخف عمى الفخوق بيؽ طمبة الجامعة )الحكؾر واالناث( في مدت

مؽ طمبة جامعتي بغجاد والسدتشرخية بالفخقة الخابعة. تؾصمت الجراسة ان الظمبة ال 125مؽ 
يتستعؾن بقجر جيج مؽ اشباع الحاجات ومؽ ثؼ فيؼ يعانؾن مؽ اإلحباط، كحلػ ان ىشاك 

لرالح  اط فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظي درجات الحكؾر واإلناث عمى مكياس اإلحب
 الظالبات. 

 ,Gulzar, Yahyaايزا اىتست دراسة جؾلدار ويحي و نعسان و ميخ و مجاىج )
Nauman, Mir, & Mujahid, 2112 لسعخفة اسباب االحباط لجى طمبة الجامعة في )

( طالبا و 78( طالب وطالبة مؾزعيؽ كالتالي )121باكدتان. تكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
ان مؽ اسباب االحباط ( طالبة في جامعات مجيشة الىؾر في باكدتان. تؾصمت الجراسة 42)

سباب االحباط االكتئاب الجائؼ عشج الظمبة يخجع الى فقجان الؾالجيؽ. عبلوة عمى ذلػ ان مؽ ا
 و فقجان االىتسام وكحلػ انخفاض مدتؾى الظالب.  
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كبل مؽ العمي و سحمؾل اما ما يخص الجراسات التي اىتست بجافعية االنجاز فقج قام 
( بجراسة ىجفت الى التعخف عمى العبلقة بيؽ فاعمية الحات ودافعية االنجاز لجى 2116)

فاعمية الحات ودافعية االنجاز عمى التحريل الجراسي لمظبلب  الظمبة وكحلػ فحص اثخ كل مؽ
طالبا وطالبو مؽ طمبة السخحمة الثانؾية  1125والظالبات. حيث بمغ عجد افخاد عيشة الجراسة 

الرف الثاني الثانؾي )عمسي وادبي( بسجيشة صشعاء بجولة اليسؽ. حيث استخجم الباحثان 
والخاشجيؽ لييخماند.  لؤلطفالكياس دافعية االنجاز مكياس فاعمية الحات لذفارتدخ وكحلػ م

تؾصمت الجراسة الى وجؾد عبلقة ارتباطية مؾجبو ذات داللة احرائية بيؽ فاعمية الحات 
كحلػ تؾصمت الجراسة الى وجؾد فخوق ذات  .ودافعية االنجاز لجى جسيع افخاد عيشة الجراسة

شة يعدى الى مدتؾيات دافعية االنجاز داللو احرائية في التحريل الجراسي لجى افخاد العي
. ايزا تؾصمت الجراسة الى عجم السختفعةوذلػ لرالح االفخاد ذوو مدتؾيات دافعية االنجاز 

وجؾد فخوق ذات داللو احرائية في التحريل الجراسي بدبب مدتؾيات فاعمية الحات او 
 التفاعل بيؽ فاعمية الحات ودافعية االنجاز.

العبلقة بيؽ ( التعخف عمى  2112دراسة سالؼ و قسبيل والخميفة  )كحلػ ىجفت 
دافعية االنجاز و مؾضع الزبط و مدتؾى الظسؾح والتحريل الجراسي، وتكؾنت عيشة الجراسة 

طالبة(، استخجم في ىحا  134طالبا،  151طالبا وطالبة مؽ طبلب الجامعة ) 235مؽ 
جارد لجافعية االنجاز، مكياس جيسذ لسؾضع الجراسة السقاييذ التالية: )مكياس جيدؼ وني

عبلقة  تؾصمت الجراسة انو تؾجج .الزبط، مكياس كاميميا عبجالفتاح لسدتؾى الظسؾح(
عبلقة  ، كحلػ تؾججارتباطية عكدية ذات داللو احرائية بيؽ دافعية االنجاز ومؾضع الزبط

يؾجج تفاعل ، ايزا لظسؾحارتباطية طخدية ذات داللو احرائية بيؽ دافعية االنجاز ومدتؾى ا
مدتؾيات الزبط فيسا يخص التحريل االكاديسي لعيشة و بيؽ مدتؾيات دافعية االنجاز 

ال تؾجج عبلقة ذات داللو احرائية بيؽ دافعية االنجاز . ايزا تؾصمت الجراسة انو الجراسة
 . والتحريل الجراسي

الكذف  ((Abuameerh & Al Saudi, 2112كحلػ ىجفت دراسة ابؾ اميخة والدعؾدي 
عؽ العبلقة بيؽ دافعية اإلنجاز واإلنجاز األكاديسي لجى طبلب السجارس الثانؾية 'في مجيشة 

مؽ  231مؽ الحكؾر،  211) طالبا 441 مؽ عيشة الجراسة . تكؾنتالدمط في األردن
اإلناث(. تؾصمت الجراسة الى أن دافعية اإلنجاز لجى أفخاد العيشة كانت عالية فيسا يتعمق 
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باألبعاد الخئيدية لجافعية عجا ُبعج الظسؾح فكان الجافع لجى الظبلب أفخاد العيشة نحؾه ضعيف. 
حيؽ تمقؾا تحفيد والحيؽ ايزا تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظي درجات الظبلب ال

. كحلػ تؾجج لؼ يتمقؾا تحفيد عمى اختبار دافعية اإلنجاز لرالح الظبلب الحيؽ تمقؾا تحفيد
فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظي درجات الظبلب والظالبات عمى اختبار دافعية 

 . اإلنجاز لرالح الظبلب
عية االنجاز ومدتؾى ( لسعخفة العبلقة بيؽ داف2113ايزا ىجفت دراسة كسؾر ) 

الحكاء االنفعالي لجى طمبة الجامعة العخبية السفتؾحة في االردن. تكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
( طالبا وطالبة مؽ عجة تخررات بالجامعة. تؾصمت الجراسة الى عجم وجؾد فخوق 211)

في مدتؾى دافعية االنجاز تعدى الى التخرص االكاديسي في الجامعة او الشؾع, في حيؽ 
 تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ دافعية االنجاز والحكاء االنفعالي.

( الى التعخف عمى مدتؾى الجافعية لئلنجاز لجى طمبة 2118ىجفت دراسة اليؾسف ) 
 الجامعة في ضؾء الشؾع والتخرص ومدتؾى التحريل االكاديسي. تكؾنت عيشة الجراسة مؽ

طالبا وطالبة. تؾصمت الجراسة الى ان مدتؾى دافعية االنجاز لجى الظمبة مختفع لرالح  733
الظالبات، وجؾد فخوق ذات داللة احرائية في مدتؾى دافعية االنجاز تعدى لستغيخ مدتؾى 
التحريل االكاديسي لرالح الظمبة ذوي التحريل السختفع، كحلػ عجم وجؾد فخوق في مدتؾى 

 از تعدى لستغيخ التخرص االكاديسي. دافعية االنج
 مؽ خبلل استعخاض الجراسات الدابقة ندتشتج ما يمي:

: تتفق الجراسات الدابقة مع الجراسة الحالية في:  اىتست بعض الجراسات  -1أوالا
الدابقة بستغيخ االحباط مع متغيخات مختمفة عؽ  متغيخات الجراسة الحالية ؛ حيث اىتست 

الرخايخه  كسا في دراسة  االغتخاب التشغيسيتغيخ االحباط مع متغيخ الجراسات الدابقة بس
، كسا تؾصمت لى وجؾد عبلقة تأثيخ بيؽ االحباط واالغتخاب الؾعيفيالتي تؾصمت إ (2115)

 الجراسة الى ان مدتؾى االحباط واالغتخاب التشغيسي يختمف بيؽ االفخاد حدب تخرراتيؼ.
عبلقة بيؽ االحباطات السيشية والجافعية لئلنجاز مثل ايزا اىتست بعض الجراسات بسعخفة ال

في  ذات داللة احرائية  ( إذ تؾصمت الجراسة الى وجؾد فخوق 2111دراسة الذسخاني )
في ذات داللة احرائية   مدتؾى االحباطات السيشية لرالح السعمسيؽ بيشسا تؾجج فخوق 

كحلػ حباط ودافعية االنجاز. االنجاز لرالح السعمسات. وجؾد عبلقة عكدية بيؽ االدافعية 
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( لسعخفة مدتؾى اإلحباط لجى طمبة الجامعات، وكحلػ معخفة 2111اىتست دراسة الحياب )
 مدتؾى االحباط ان الفخوق بيؽ طمبة الجامعة في مدتؾى االحباط، وتؾصمت الجراسة الى 

دافعية اىتست بعض الجراسات الدابقة بستغيخ  -2لرالح الظالبات.  امشخفزلجى الظمبة كان 
االنجاز مع متغيخات مختمفة عؽ متغيخات الجراسة الحالية، حيث اىتست بعض الجراسات 

حيث تؾصمت الجراسة الى عجم وجؾد   (2116بفعالية الحات مثل دراسة العمي و سحمؾل )
ية الحات او التفاعل بيؽ فاعمية الحات فخوق في التحريل الجراسي بدبب مدتؾيات فاعم

مع مؾضع الزبط ودافعية االنجاز. كحلػ اىتست بعض الجراسات بستغيخ دافعية االنجاز 
قسبيل و كسا في دراسة سالؼ و  واالنجاز االكاديسي ومدتؾى الظسؾح والتحريل الجراسي

تؾصمت الجراسة انو  (Abuameerh & Al Saudi, 2112 و دراسة (2112الخميفة  )
 بيؽ مدتؾيات دافعية االنجاز ومدتؾيات الزبط فيسا يخص التحريل االكاديسي  يؾجج تفاعل
 .عبلقة ارتباطية طخدية ذات داللو احرائية بيؽ دافعية االنجاز ومدتؾى الظسؾح كحلػ تؾجج

عمى  كحلػ تؾصمت الجراسة انو تؾجج فخوق بيؽ متؾسظي درجات الظمبة الحيؽ تمقؾا تحفيد
بجافعية دافعية اإلنجاز لرالح الظبلب الحيؽ تمقؾا تحفيد. كحلػ اىتست بعض الجراسات 

ودراسة كسؾر  (2118سف )مع الشؾع والتخرص ومدتؾى التحريل مثل دراسة اليؾ االنجاز 
 في حيؽ، حيث تؾصمت الجراسة ان مدتؾى دافعية االنجاز مختفع لرالح الظالبات (2113)

 . االكاديسي اختبلف التخرصتعدى الى ال تؾجج فخوق في دافعية االنجاز 
اىتست  تؾجج دراسةال  انو ثانياا: تختمف الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة في

اىتست بستغيخ االحباط  بستغيخات الجراسة الحالية عمى حج عمؼ الباحث في حيؽ تؾجج دراسة
(. بيشسا الجراسة الحالية 2111)الذسخاني، السيشي ودافعية االنجاز لمسعمسيؽ والسعمسات 

 يسيد الجراسة الحالية باألصالةطبقت عمى طبلب الجامعة الحيؽ لؼ يدبق ليؼ التؾعيف مسا 
  في البحث. والحجاثة

 مشكلة الدراسة:

 الجراسات الدابقة واألدب التخبؾي الستعمق تبمؾرت مذكمة الجراسة مؽ خبلل مخاجعة
 ةيالجامع الكمية لجى طبلب دافعية االنجاز وعبلقتيسا بالتحريل االكاديسيو  باإلحباط 
لحلػ كان سابقا تتبع اداريا وزارة السعارف  الكمية )كمية السعمسيؽ سابقا( حيث كانتبالجسؾم 
تؾعيف التتبع جامعة ام القخى و فالكمية اما حاليا  ,مباشخة مؽ الؾزارة خخيجي الكميةتؾعيف 
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وتؾفخ الؾعائف الذاغخة قج  شتخاطات الؾزارةحدب او عؽ طخيق وزارة الخجمة السجنية  يتؼ
ثخ عمى مدتؾى يؤ مسا  الحرؾل عمى الؾعيفة مؽ الكمية يكؾن عائق عمى الظبلب الخخجيؽ

 عامل تأثيخب التخبؾي الجراسات الدابقة واألداكجت . حيث االحباط لجى الظبلب في الكمية
تديؼ دافعية مؽ جية اخخى  . ؾكو وانفعاالتو واستقخاره الشفديعمى اداء الفخد وسم االحباط 

االنجاز في تحقيق اىجاف الفخد وغاياتو بكفاءة ومؾاجية التحجيات التي يتعخض ليا في سبيل 
   والمؾم.الؾصؾل لمشجاح وتقجيخ السجتسع مؽ جية ومؽ جية اخخى تجشب الفذل 

وبشاءا عمى استعخاض الجراسات الدابقة وفي عل غياب الجراسات التي تعالج عاىختي 
اإلحباط  ودافعية االنجاز وعبلقتيسا بالتحريل االكاديسي لجى طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم 
في جامعة ام القخى تبخز الحاجة إلى إجخاء مثل ىحه الجراسة لسا ليا مؽ أىسية عمى واقع 

عسمية التخبؾية،  لحلػ جاءت ىحه الجراسة لتدمط الزؾء عمى اإلحباط  ودافعية االنجاز ال
 وعبلقتيسا بالتحريل االكاديسي لجى طمبة الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة أم القخى. 

 اسئلة الدراسة:

 الجراسة الحالية تدعى إلى اإلجابة عؽ األسئمة التالية: 
  طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة أم القخى؟ما مدتؾى  االحباط لجى 
 ما مدتؾى  دافعية االنجاز لجى طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة أم القخى؟ 
  لغة عخبية(  –ىل تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ تخرص الظبلب )رياضيات

 ومدتؾى االحباط؟ 
 لغة عخبية(  –ب )رياضيات ىل تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ تخرص الظبل

  ومدتؾى دافعية االنجاز؟
   ىل تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ مدتؾى االحباط والتحريل االكاديسي لجى افخاد عيشة

 الجراسة؟
  ىل تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ مدتؾى دافعية االنجاز والتحريل االكاديسي لجى افخاد

 عيشة الجراسة؟
  االحباط لجى افخاد عيشة الجراسة ومدتؾى  ىل تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ مدتؾى

   دافعية االنجاز لشفذ افخاد العيشة؟
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 اهداف الدراسة
 التعخف عمى مدتؾى االحباط لجى طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم. -1
 التعخف عمى مدتؾى دافعية االنجاز لجى طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم. -2
 عيشة الجراسة( و مدتؾى االحباط.الفخوق بيؽ تخرص الظبلب )عؽ  الكذف -3
الفخوق بيؽ تخرص الظبلب )عيشة الجراسة( و مدتؾى دافعية عؽ التعخف  -4

 االنجاز
الكذف عؽ العبلقة بيؽ مدتؾى االحباط والتحريل االكاديسي لجى افخاد عيشة  -5

 الجراسة
افخاد التعخف عمى العبلقة بيؽ مدتؾى دافعية االنجاز والتحريل االكاديسي لجى  -6

   عيشة الجراسة.
العبلقة بيؽ مدتؾى االحباط ومدتؾى دافعية االنجاز لجى افخاد عيشة الكذف عؽ  -7

 .الجراسة
 اهنية الدراسة

تكسؽ أىسية الجراسة الحالية مؽ خبلل تؾعيف نتائج الجراسة نغخيًّا وتظبيكيًّا، مؽ 
 الشاحية الشغخية تديؼ الجراسة الحالية بسا يمي: 

يؾصى لجى الظبلب   لئلحباطفي عل ما تؾصمت اليو الجراسة مؽ مدتؾى متؾسط  .1
اعزاء ىيئة التجريذ عمى وضع حمؾل   تذجيع  ادارة الكمية والسخشجيؽ االكاديسييؽ وب

  الحتؾاء مذكمة االحباط. 
 حث الباحثيؽ عمى تشاول ىحه السذكمة مؽ عجة زوايا وذلػ بسا يفيج السجتسع الدعؾدي. .2
 بيؽ االحباط ودافعية االنجاز عكدية عبلقة ما تؾصمت اليو الجراسة مؽ مؽ خبلل .3

 . يؾصى بالحج مؽ كل مدببات االحباط عشج الظبلب وذلػ لديادة دافعية انجازىؼ
يسكؽ االستفادة مؽ الجراسة الحالية لجراسات مدتقبمية الحقة في عل متغيخات دراسية  .4

 ججيجة. 
 كياا فيسكؽ أن تديؼ الجراسة الحالية بسا يمي:أما ما يتعمق بأىسية الجراسة تظبي

 تعتبخ الجراسة الحالية احج أدوات البحث العمسي التي يدتفاد مشيا لمجراسات الحجيثة. .1



 ..........................................................ابلتحصيل األكادميي دافعية اإلجناز وعالقتهما اإلحباط و 

التذجيع عمى عقج الجورات التجريبية والشجوات حؾل االحباط و دافعية االنجاز لجى طمبة  .2
 الجامعة. 

مؽ مشظمق اىسية الجراسة الحالية قمة الجراسات عمى مدتؾى السسمكة العخبية الدعؾدية   .3
 التي اىتست بستغيخات الجراسة الحالية. 

 مصطلحات الدراسة

(: يعخف االحباط بانو عبارة عؽ "حالة انفعالية يخافقيا Frustrationاالحباط )
 (. 15،  2111شعؾر بالفذل وخيبة االمل" )الديج، 

ويعخف االحباط اجخائيا: بالجرجة التي يحرل عمييا الفخد في مكياس االحباط 
 الحي اعجه الباحث

ثبات ندبي في (: تعخف بانيا Achievement  Motivationدافعية االنجاز )
 & Petriالذخرية يحجد بدعي الفخد لتحقيق غاياتو اتجاه التفؾق والسثابخة )

Govern, 2114 .) 
جاز اجخائيا: الجرجة التي يحرل عمييا الفخد في مكياس وتعخف دافعية االن

 دافعية االنجاز الحي اعجه الباحث. 
: ويذيخ الى انجازات Academic Achievement)التحريل االكاديسي )

الظبلب خبلل الفرل الجراسي ويعبخ عشو بالسعجل التخاكسي لجرجات افخاد العيشة خبلل 
 .  الفرؾل الجراسية الساضية

 الدراسةحدود 

 تتحجد نتائج الجراسة بالحجود التالية:
  الحجود السؾضؾعية: تتحجد الجراسة الحالية بسؾضؾع االحباط  مؽ قمة التؾعيف ودافعية

لجى طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة  االنجاز وعبلقتيسا بالتحريل االكاديسي
 ام القخى.

  ه.1439/1441الجراسي االول لعام الحجود الدمشية: طبقت الجراسة في الفرل 
  الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة أم  طبلبالحجود السكانية: أجخيت الجراسة عمى

 القخى. 
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 ( طالبا مؽ طبلب111الحجود البذخية: شارك في الجراسة الحالية )  الدشة الجراسية
ات و المغة الخياضيالكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة ام القخى في تخرص ب الثانية
 . عخبية

 ودافعية االنجاز مؽ إعجاد   الحجود األدائية: حجدت الجراسة الحالية بسكياسي االحباط
 الباحث.

 الطريقة واإلدراءات:

 مهوج الدراسة:

انظبلقا مؽ طبيعة الجراسة واىجافيا وتداؤالتيا فقج اعتسج الباحث السشيج الؾصفي  
 لمجراسة.االرتباطي السقارن وذلػ لسشاسبتو 

 جمتنع الدراسة: 

يتكؾن مجتسع الجراسة مؽ جسيع طبلب الدشة الجراسية الثانية في الكمية الجامعية  
ه في تخرص الخياضيات   1441-1439بالجسؾم في جامعة أم القخى لمعام الجراسي 

 والمغة العخبية. 
 عيهة الدراسة:

الجراسية الثانية بالكمية  الدشو( طالبا مؽ 111)عمى  ةالحالي ةاشتسمت عيشة الجراس 
تؼ  بظخيقة عذؾائية بديظة، ىؼتؼ اختيار  في جامعة ام القخى، حيث الجامعية بالجسؾم

قدؼ طالبا يسثمؾن  (55)بالكمية و  قدؼ الخياضيات طالبا يسثمؾن  (55)كالتالي  تؾزيعيؼ
  .المغة العخبية

 أداتا الدراسة:

 ىسا:استخجم الباحث في الجراسة الحالية مكياسيؽ 
 اوال مقياس االحباط:

بشاءا عمى اطبلع الباحث عمى الجراسات الدابقة والسقاييذ التي اىتست باإلحباط 
قام الباحث بترسيؼ مكياس  (Folkman, 2112؛ 2111ذياب،   ؛2111الديج، )

 .لبلحباط
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 وصف املقياس

يتكؾن السكياس مؽ قدسيؽ: القدؼ االول عبارة عؽ معمؾمات عامة عؽ السفحؾص 
( فقخة تيتؼ بكياس مدتؾى االحباط لجى 19اما القدؼ الثاني مؽ السكياس فعبارة عؽ )

ذي  Likertالسفحؾصيؽ، وجسيع فقخات السكياس يجيب عشيا السفحؾص تبعاا لظخيقة ليكخت 
ا ، يشظبق عمى غالباا ،  خسدة بجائل ) ال يشظبق عمى، يشظبق عمى نادراا، يشظبق عمى أحيانا

( عمى التختيب لفقخات 5-1ويشظبق عمى تساماا ( يعظى السفحؾص درجة تتخاوح بيؽ )
( درجة تعتبخ درجة 95 -19السكياس، حيث الجرجة الكمية عمى السكياس تتخاوح بيؽ )

سج الباحث السعيار اإلحرائي السفحؾص السختفعة في السكياس مؤشخاا عمى االحباط، وقج اعت
( = مدتؾى متؾسط ، 75-38(= مدتؾى متجني ، )37-19التالي لجرجات السكياس: )

  .االحباط( = مدتؾى مختفع في 76-95)
 اخلصائص السيكومرتية  ملقياس االحباط: 

 صدق املقياس:

صجق السحكسيؽ: جخئ إيجاد صجق السحكسيؽ لمسكياس وذلػ بعج عخضو عمى مجسؾعة  -1
مكؾنة مؽ عذخة مؽ األساتحة الجامعييؽ في تخرص عمؼ الشفذ حيث طمب مؽ 
السحكسيؽ التأكج مؽ مجى انتساء كل فقخة لمسكياس، ومجى وضؾح كل فقخة ومشاسبتيا 

السكياس لعيشة الجراسة وإبجاء أي وصياغتيا المغؾية ، وكحلػ التأكج مؽ مجى مشاسبة 
مبلحغات يخونيا مشاسبة لمسخحمة الجراسية، وتؼ األخح بسبلحغات السحكسيؽ وقج تؼ 

%( مسا يجل عمى مشاسبة 85التأكج مؽ صجق السحكسيؽ بشدبة اتفاق ترل إلى )
 السكياس لكياس االحباط  لجى طمبة الكمية الجامعية بالجسؾم. 

لسعخفة  لسكياس االحباط جخئ إيجاد صجق االتداق الجاخمي :االتداق الجاخميصجق  -2
مجى صجق السفخدات، عؽ طخيق حداب معامبلت االرتباط بيؽ كل فقخة مؽ فقخات 

( 1,89-1,65السكياس والجرجة الكمية لمسكياس، وقج تخاوحت معامبلت االرتباط بيؽ )
كياس والجرجة الكمية مسا يجل عمى أنو تؾجج ارتباطات دالة إحرائيًّا بيؽ فقخات الس

  .السكياس االتداق و صجقيعكذ  وىحالمسكياس, 
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 ثبات املقياس:

مؽ ثبات مكياس االحباط عؽ طخيق اعادة االختبار عمى عيشة استظبلعية  التأكجتؼ  
( طالبا مؽ طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة ام القخى. بمغ معامل 41مكؾنة مؽ )

، وىحه الشتيجة تجل ( وذلػ بعج بفاصل زمشي مجتو ثبلث اسابيع1،81) االرتباط بيؽ التظبيقيؽ
 عمى البيئة الدعؾدية. عمى صبلحية وثبات السكياس 

 ثانيا مقياس دافعية االجناز:

التي اىتست بجافعية االنجاز  قام الباحث مؽ خبلل االدبيات والجراسات الدابقة 
بإعجاد مكياس لكياس دافعية  (Lepper, 2115؛ 2111؛ سؾاقج،2118)اليؾسف، 

 بالجسؾم.  الجامعية  االنجاز لجى طبلب الكمية
 وصف املقياس

يتكؾن السكياس مؽ قدسيؽ: القدؼ االول عبارة عؽ معمؾمات عامة عؽ السفحؾص   
( فقخة تيتؼ بكياس مدتؾى دافعية االنجاز لجى 31اما القدؼ الثاني مؽ السكياس فعبارة عؽ )

ذي  Likertالسفحؾصيؽ، وجسيع فقخات السكياس يجيب عشيا السفحؾص تبعاا لظخيقة ليكخت 
ا ، يشظبق عمى غالباا ، خسدة بجائل ) ال يشظبق عمى ، يشظبق عمى نادراا، يشظبق عمى أحيانا

( عمى التختيب لفقخات 5-1ويشظبق عمى تساماا ( يعظى السفحؾص درجة تتخاوح بيؽ )
( درجة تعتبخ درجة 151 -31حيث الجرجة الكمية عمى السكياس تتخاوح بيؽ ) السكياس، 

ع مدتؾى دافعية االنجاز، وقج اعتسج عمى ارتفا  في السكياس مؤشخاا  السفحؾص السختفعة
-61(= مدتؾى متجني ، )59-31)الباحث السعيار اإلحرائي التالي لجرجات السكياس: 

 ( = مدتؾى مختفع في دافعية االنجاز. 151-121( مدتؾى متؾسط ، )119
 اخلصائص السيكومرتية  ملقياس دافعية االجناز: 

 صدق املقياس:

  صجق السحكسيؽ: جخئ إيجاد صجق السحكسيؽ لمسكياس وذلػ بعج عخضو عمى مجسؾعة
مكؾنة مؽ عذخة مؽ األساتحة الجامعييؽ في تخرص عمؼ الشفذ حيث طمب مؽ 
السحكسيؽ التأكج مؽ مجى انتساء كل فقخة لمسكياس، ومجى وضؾح كل فقخة ومشاسبتيا 

السكياس لعيشة الجراسة وإبجاء أي وصياغتيا المغؾية ، وكحلػ التأكج مؽ مجى مشاسبة 
مبلحغات يخونيا مشاسبة لمسخحمة الجراسية، وتؼ األخح بسبلحغات السحكسيؽ وقج تؼ 
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%( مسا يجل عمى مشاسبة 87التأكج مؽ صجق السحكسيؽ بشدبة اتفاق ترل إلى )
 السكياس لكياس دافعية االنجاز  لجى طمبة الكمية الجامعية بالجسؾم. 

  لسكياس دافعية االنجاز : جخئ إيجاد صجق االتداق الجاخمي خمياالتداق الجاصجق
لسعخفة مجى صجق السفخدات، عؽ طخيق حداب معامبلت االرتباط بيؽ كل فقخة مؽ فقخات 

( 1,91-1,68السكياس والجرجة الكمية لمسكياس، وقج تخاوحت معامبلت االرتباط بيؽ )
ؽ فقخات السكياس والجرجة الكمية مسا يجل عمى أنو تؾجج ارتباطات دالة إحرائيًّا بي

 لمسكياس, وىحا يعكذ االتداق و صجق السكياس. 
 ثبات املقياس:

تؼ التأكج مؽ ثبات مكياس دافعية االنجاز عؽ طخيق اعادة االختبار عمى عيشة  
( طالبا مؽ طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة ام القخى. 41استظبلعية مكؾنة مؽ )

( وذلػ بعج بفاصل زمشي مجتو ثبلث اسابيع، وىحه 1،85بمغ معامل االرتباط بيؽ التظبيقيؽ )
 ة وثبات السكياس عمى البيئة الدعؾدية. الشتيجة تجل عمى صبلحي

 إدراءات تطبيق الدراسة:

بشاء مكياسيؽ في الجراسة الحالية وىسا: االحباط ودافعية االنجاز، والتحقق مؽ  -1
 الخرائص الديكؾمتخية ليسا.

 عخض مكياسي الجراسة عمى السحكسيؽ. -2
 إجخاء التعجيبلت السقتخحة مؽ قبل السحكسيؽ. -3
 بلعية عذؾائيًّا إلجخاء الخرائص الديكؾمتخية ألداتي الجراسة. اختيار العيشة االستظ -4
حرؾل الباحث عمى إذن لتظبيق أداتي الجراسة مؽ الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة أم  -5

 القخى.
 اختيار عيشة الجراسة بظخيقة عذؾائية بديظة. -6
 تؾزيع مكياسي الجراسة عمى عيشة الجراسة الحالية. -7
 حرائية لمعمؾم االجتساعية إلجخاء التحميبلت اإلحرائية البلزمة.تؼ استخجام الخزم اإل -8
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 املعاجلة اإلحصائية:   

 لئلجابة عؽ أسئمة الجراسة الحالية جخئ استخجم األساليب اإلحرائية التالية:
 .الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لئلجابة عؽ سؤالي الجراسة األول والثاني 
  لغة  -الفخوق بيؽ افخاد العيشة فيسا يخص تخرص الظبلب )رياضياتاختبار ت لسعخفة

 . وذلػ لئلجابة عمى الدؤال الثالث والخابع عخبية( ومتغيخات الجراسة
  الخامذ والدادس والدابع دؤالالمعامل ارتباط بيخسؾن لئلجابة عؽ.  

                                                                                                                                       :                                                                                                                            نتائج الدراسة وتفسريها

االحباط لجى طبلب  والحي يشص عمى:  "ما مدتؾى   نتائج السؤال األول وتفسريها:
 "  ؟الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة أم القخى 

لئلجابة عؽ الدؤال األول جخئ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجات 
  ( التالي:1كسا في ججول ) االحباطأفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس االحباط7جذول )

 لذى أفراد عينة الذراسة.

سدتؾى العيشة الجراسة جاء ضسؽ لجى  ( أن مدتؾى االحباط 1يتزح مؽ ججول )
يخجع الى ان طبلب الكمية الجامعية )كمية السعمسيؽ سابقا( في ذلػ والدبب في ,  ستؾسطال

 الن في حال تخخجيؼ مشيا الؾعيفة  كفيل بالحرؾل عمىالدابق قبؾليؼ في الكمية يعتبخ 
 الكمية بعج ارتباط في الؾقت الحالياما  ،السعارف وزارة تتبع ادارياكانت  سابقا كميات السعمسيؽ

الؾعائف عؽ طخيق التقجيؼ عمى وزارة الخجمة وحدب  اصبحت مباشخة بالجامعة الجامعية 
ائق لبعض الظبلب مسا قج يدبب ع اجتياز اختبار القجرات لمسعمسيؽكحلػ االحتياج و 

. تتفق نتيجة الدؤال األول مع ما  اشتخاطات الؾزارةحدب الستخخجيؽ لمحرؾل عمى الؾعائف 
التي تؾصمت الى  Gulzar et al., (2112) دراسة و (2115الرخايخة ) تؾصمت إليو دراسة

وفقجان ان الشاحية السعشؾية  ان مدتؾى االحباط كان مختفعا لجى االفخاد ويخجع ذلػ الى
تؾصمت  . كحلػ تتفق نتيجة الجراسة مع مااالفخادعمى زيادة االحباط عشج عامل مؤثخ  الؾالجيؽ

 مستوى االحباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العذد التخصص

 متوسط 2.68 69.76 77 رياضيات

 متوسط 6.12 81.26 77 لغة عربية

 متوسط  78.88 76.96 779 المجموع 
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ان مدتؾى االحباط بيؽ الظبلب كان مختفعا ندبيا اما الظالبات  (2111اليو دراسة ذياب )
اشباع الحاجات الشفدية ليا دور اساسي عجم ان  فكان مشخفزا والدبب في ذلػ يخجع الى

 د. افخ مؽ مدتؾى االحباط لجى االاالرتفاع في 
والحي يشص عمى:  "ما مدتؾى  دافعية االنجاز لجى   الجاني وتفسريها:نتائج السؤال 

 طبلب الكمية الجامعية بالجسؾم في جامعة أم القخى؟"  
لئلجابة عؽ الدؤال األول جخئ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجات 

 التالي:( 2أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس دافعية االنجاز كسا في ججول )
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس دافعية االنجاز9جذول )

 لذى أفراد عينة الذراسة.

( أن مدتؾى دافعية االنجاز لعيشة الجراسة جاء ضسؽ مدتؾى 2يتزح مؽ ججول )
مع ما تؾصمت  الثانيتتفق نتيجة الدؤال   الظبلب جيج، دافعية متؾسط، مسا يعشي أن مدتؾى 

ان مدتؾى دافعية االنجاز كان  Abuameerh & Al Saudi (2112)كبل مؽ إليو دراسة 
ان مدتؾى  تؾصمت التي ( و 2118اليؾسف )وكحلػ تتفق الجراسة الحالية مع  دراسة  مختفع.

   . مختفعادافعية االنجاز لجى االفخاد كان 
والحي يشص عمى "ىل تؾجج فخوق ذات داللة  نتائج السؤال الجالح وتفسريها:

 احرائية  بيؽ مدتؾى االحباط وتخرص الظبلب؟ 
لئلجابة عؽ الدؤال الثالث قام الباحث بحداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية 

.الثالث الدؤال( يؾضح نتيجة 3ومدتؾي الجاللة وذلػ باستخجام اختبار ت. الججول )  
( يوضح الفرق بين افراد عينة الذراسة في مستوى االحباط والتخصص الذراسي5الجذول )  

 العذد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الذاللة

 2.68 69.76 77 رياضيات
 

 9.97 56.97 6.12 81.26 77 لغة عربية 

     78.88 76.96 779 المجموع 

( 1.11( انو تؾجج فخوق ذات داللو احرائية عشج مدتؾى )3يتزح مؽ الججول )
 بيؽ

 مستوى االحباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العذد التخصص

 متوسط 2.52 27.77 77 رياضيات

 متوسط 2.78 27.62 77 لغة عربية

 متوسط  2.65 27.79 779 المجموع 



 ..........................................................ابلتحصيل األكادميي دافعية اإلجناز وعالقتهما اإلحباط و 

قدؼ المغة قدؼ الخياضيات وطبلب قدؼ المغة العخبية في مدتؾى االحباط وذلػ لرالح طبلب 
في ارتفاع االحباط عشج طبلب المغة العخبية الى  الدبب يخى الباحث انو قج يكؾن  و  العخبية

مقارنة  اقل حغاقمة وعي بعض الظبلب واعتقادىؼ ان مجال المغة العخبية في التؾعيف 
  حلػ عجم ارتباط الكمية الجامعية بؾزارة التعميؼ  كان لو اثخ عمى زيادة االحباطبالخياضيات ك
تتفق نتيجة الجراسة مع ما الكمية.   مؽ قمة التؾعيف في حال تخخجيؼ مؽ  عشج الظبلب

( في ان مدتؾى االحباط يختمف باختبلف تخرص 2115تؾصمت اليو دراسة الرخايخة )
 االفخاد.

والحي يشص عمى " ىل تؾجج فخوق ذات داللة  وتفسريها:نتائج السؤال الرابع 
 احرائية  بيؽ مدتؾى دافعية االنجاز وتخرص الظبلب؟

لئلجابة عؽ الدؤال الخابع قام الباحث بحداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية 
 ( يؾضح نتيجة الدؤال الخابع.4ومدتؾي الجاللة وذلػ باستخجام اختبار ت. الججول )

 ( يوضح الفرق بين افراد عينة الذراسة في مستوى دافعية االنجاز والتخصص الذراسي6الجذول )

 العذد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الذاللة

 2.52 27.77 77 رياضيات
 

 9.97 797.17 2.78 27.62 77 لغة عربية 

     2.65 27.79 779 المجموع 

( 1.11تؾجج فخوق ذات داللو احرائية عشج مدتؾى )ال ( انو 4يتزح مؽ الججول )
وىحه الشتيجة  قدؼ الخياضيات وطبلب قدؼ المغة العخبية في مدتؾى دافعية االنجازطبلب  بيؽ

( ودراسة اليؾسف 2113كسؾر )دراسة  تتفق مع معغؼ الجراسات الدابقة حيث اكجت 
( انو ال تؾجج فخوق في مدتؾى دافعية االنجاز تعدى الى التخرص االكاديسي او 2118)

 الشؾع. 
والحي يشص عمى "ىل تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ  نتائج السؤال اخلامس وتفسريها:

 مدتؾى االحباط والتحريل االكاديسي لجى افخاد عيشة الجراسة ؟
ارتباط  بيخسؾن بيؽ مدتؾى االحباط والتحريل عؽ ىحا الدؤال تؼ استخخاج معامل لئلجابة 

( 1,11) وىؾ دال احرائيا عشج مدتؾى (  1.92-)العيشة وقج بمغ  لجى افخاد االكاديسي 
تذيخ ىحه الشتيجة الى وجؾد ارتباط عكدي )سمبي( بيؽ مدتؾى االحباط والتحريل الجراسي 

كاديسي والعكذ صحيح. تتفق بسعشى انو كمسا زاد االحباط عشج الفخد قل مدتؾى التحريل اال 



 ..........................................................ابلتحصيل األكادميي دافعية اإلجناز وعالقتهما اإلحباط و 

حيث اكجت انو تؾجج عبلقة عكدية بيؽ االحباط والتحريل        ما تؾصمت 
Folkman)2112) .وىحا الشتيجة تؤكج ان االحباط مؤثخ عمى مدتؾى  اليو دراسة االكاديسي

 التحريل الجراسي لمظبلب لسا يدببو مؽ ضعف واىسال في السدتؾى التجريدي لمظالب.
والحي يشص عمى "ىل تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ  السؤال السادس وتفسريها:نتائج 
 االنجاز والتحريل االكاديسي لجى افخاد عيشة الجراسة ؟ مدتؾى دافعية

لئلجابة عؽ ىحا الدؤال تؼ استخخاج معامل ارتباط  بيخسؾن بيؽ مدتؾى دافعية االنجاز 
( وىؾ دال احرائيا عشج مدتؾى 1.91)والتحريل االكاديسي  لجى افخاد العيشة وقج بمغ 

ىحه الشتيجة الى وجؾد ارتباط ايجابي قؾي بيؽ دافعية االنجاز والتحريل  ( تذيخ1,11)
االكاديسي لجى افخاد عيشة الجراسة وىحا يعشي انو اي ارتفاع في دافعية االنجاز لجى الفخد 

مع نتيجة ىحا التداؤل  يراحبو ارتفاع في التحريل االكاديسي. العجيج مؽ الجراسات تتفق
( الى وجؾد عبلقة ارتباطية بيؽ دافعية 2112قسبيل والخميفة ) حيث اكجت دراسة سالؼ و

( الى وجؾد 2116) سحمؾل العمي و ايزا اكجت دراسة كبل مؽاالنجاز والتحريل االكاديسي. 
فخوق بيؽ الظبلب في دافعية االنجاز والتحريل االكاديسي وذلػ لرالح االفخاد ذوي مدتؾيات 

( التي اكجت 2118كحلػ تتفق نتيجة التداؤل مع دراسة اليؾسف ) دافعية االنجاز السختفعة.
ظبلب وجؾد فخوق ذات داللة احرائية في مدتؾى دافعية االنجاز والتحريل االكاديسي لم

   لرالح الظمبة ذوي التحريل االكاديسي السختفع.
والحي يشص عمى "ىل تؾجج عبلقة ارتباطية بيؽ  وتفسريها: بعنتائج السؤال السا

 دافعية االنجاز لجى افخاد عيشة الجراسة ؟  االحباط و
لئلجابة عؽ ىحا الدؤال تؼ استخخاج معامل ارتباط  بيخسؾن بيؽ االحباط و دافعية 

( تذيخ 1,11( وىؾ دال احرائيا عشج مدتؾى )1.92-لجى افخاد العيشة وقج بمغ ) االنجاز
بيؽ االحباط ودافعية االنجاز بسعشى انو كمسا زاد االحباط ىحه الشتيجة الى وجؾد ارتباط عكدي 

عشج الفخد قل مدتؾى دافعية االنجاز والعكذ صحيح. تتفق ما تؾصمت اليو الجراسة مع 
( حيث اكجت انو تؾجج عبلقة عكدية بيؽ االحباط و دافعية االنجاز 2111دراسة الذسخاني )

كحلػ تتفق  عشج االفخاد بحيث كمسا زاد االحباط قمت دافعية االنجاز لجى الفخد والعكذ صحيح.
والتي تؤكج انو كمسا  Folkman (2112) نتيجة ىحا التداؤل مع ما تؾصمت اليو دراسة



 ..........................................................ابلتحصيل األكادميي دافعية اإلجناز وعالقتهما اإلحباط و 

 ,.Gulzar et al. ايزا تؾصمت دراسة االحباط عشجه زادت الجافعية لجى الفخد قل مدتؾى 
 . ان مدتؾى الظالب االكاديسي يقل مع زيادة االحباط (2112)

 توصيات الدراسة

  نغخا الن مدتؾى كبل مؽ االحباط و دافعية االنجاز متؾسظا لحا تؾصي الجراسة القائسيؽ
االكاديسييؽ عمى اقامة  عمى العسمية التعميسية في الكمية الجامعية بالجسؾم والسخشجيؽ

 الشجوات التثكيفية لمظبلب.
  ارتباطية عكدية بيؽ االحباط ودافعية االنجاز لحا تؾصي الجراسة  انو تؾجج عبلقةنغخا

و في نفذ الؾقت تحفيد الظبلب  بإقامة البخامج التجريبية والتثكيفية لمحج مؽ االحباط
 . ودفعيؼ نحؾ االنجاز والتفؾق 

 املقرتحة: الدراسات والبحوخ

 .اجخاء دراسة مساثمة لستغيخات الجراسة الحالية مع طمبة جامعة ام القخى 
 .اجخاء دراسة تتسثل في متغيخ االحباط مع متغيخات دراسية مختمفة 
  اء دراسات مقارنة بيؽ طمبة الجامعة في دافعية االنجاز مع متغيخات دراسية مختمفة.اجخ 
  لجى بعض طبلب الجامعة.عسل بخنامج تجريبي لمحج مؽ االحباط 
 .عسل بخامج تجريبية لبلرتقاء بسدتؾى دافعية االنجاز لجى طمبة الجامعة 

  



 ..........................................................ابلتحصيل األكادميي دافعية اإلجناز وعالقتهما اإلحباط و 

 املرادع:
 ا. املرادع العربية 

 (. عمؼ الشفذ التخبؾي. القاىخة: دار السعارف.1987ابؾ حظب ، فؾاد وصادق ، امال. )
التخبؾية والشفدية. عسان: دار (. استخاتيجيات ادارة الزغؾط 2116حديؽ، طو و حديؽ، سبلمة .)

 الفكخ.
 (. الجافعية لئلنجاز. القاىخة: دار غخيب لمشذخ والتؾزيع. 2111خميفة, عبجالمظيف )

الجامعات العخاقية، رسالة  اإلحباط وعبلقتو ببعض الستغيخات لجى طمبة2111). ذياب، يحيى )
 العخاق. ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة بغجاد،

 (. اصؾل الرحو الشفدية. القاىخة: مؤسدة نبيل لمظباعة والشذخ.2111) ربيع، دمحم شحاتو.
(. عبلقة دافعية االنجاز بسؾضؾع 2112سالؼ ، لبة هللا و قسبيل، كبذؾر و الخميفة، عسخ ىارون. )

الزبط ومدتؾى الظسؾح والتحريل الجراسي لجى طبلب مؤسدات التعميؼ العالي بالدؾدان. 
 .96-81( ، 4)3تفؾق، السجمة العخبية لتظؾيخ ال

(. بشاء وتقشيؽ مكياس الجافع لئلنجاز لجى طمبة الجامعات االردنية. مجمة مؤتة 2111سؾاقج، س )
 . 151-121(، 1)25لمبحؾث والجراسات سمدمة العمؾم االندانية واالجتساعية، 

 (. حياة ببل احباط. القاىخة: جشى لمشذخ والتؾزيع.2111الديج ، دمحم. )
(. مرادر االحباطات السيشية لمسعمسيؽ وعبلقتيا بالجشذ 2112نبيل فزل. ) شخف الجيؽ ،

والتخرص والخبخة التخررية ونؾعية التعميؼ "السخحمة التعميسية ، مجمج السؤتسخ الدشؾي 
التاسع "االرشاد الشفدي: قؾة لمتشسية والتقجم" مرخ ، مخكد االرشاد الشفدي ، جامعة عيؽ 

 شسذ. 
(. االحباطات السيشية والجافعية لبلنجاز لجى معمسي ومعمسات السخحمة 2111ع. )الذسخاني، عمؾه شائ

 االبتجائية بسكة السكخمة. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ، مكة السكخمة: جامعة ام القخى.
(. مغاىخ االحباط الؾعيفي واثارىا في االغتخاب التشغيسي "دراسة ميجانية في 2115الرخايخه ، اكثؼ. )

الرحية العامة في السسمكة االردنية الياشسية" مجمة دراسات العمؾم االدارية،  السشغسات
32(2 ،)298-327. 

 (. مجخل الى الرحو الشفدية. عسان: دار الفكخ لمشذخ والتؾزيع. 2114عبجهللا ، دمحم قاسؼ. )
االنجاز واثخىسا (. العبلقة بيؽ فاعمية الحات ودافعية 2116العمي، نرخ دمحم و سحمؾل، دمحم عبجهللا. )

في التحريل االكاديسي لجى طمبة الثانؾية في مجيشة صشعاء. مجمة جامعة ام القخى لمعمؾم 
 131-92( ، 1)18التخبؾية واالجتساعية واالندانية، 



 ..........................................................ابلتحصيل األكادميي دافعية اإلجناز وعالقتهما اإلحباط و 

(. الجافعية لئلنجاز وعبلقتو بسدتؾى الحكاء االنفعالي لجى طمبة الجامعة العخبية 2113كسؾر، م )
(، مجمة جامعة القجس السفتؾحة لؤلبحاث والجراسات التخبؾية السفتؾحة )فخع االردن

 .354-321(، 2)1والشفدية، 
(. الرحة الشفدية في ضؾء عمؼ الشفذ واالسبلم. الكؾيت: دار 1997دمحم ، دمحم و مخسي ، كسال. )

 القمؼ.
ثسان نجاتي ، (. الجافعية واالنفعاالت. تخجسة احسج سبلمو عبجالعديد و دمحم ع1988مؾاري، ادوارد. )

 مكتبة اصؾل عمؼ الشفذ الحجيثة.
(. الفخوق في دافعية التعمؼ السدتشجة الى تقخيخ الحات لجى عيشة مؽ طمبة كميات 2111نؾفل، م )

(، 2)25مجمة الشجاح لؤلبحاث )العمؾم االندانية(، العمؾم التخبؾية في الجامعات االردنية. 
318- 2177 . 

. حائل، دار االنجلذ شفذ التخبؾي بيؽ الشغخية والتظبيقات الرفيةعمؼ ال(. 2111اليؾسف, رامي. )
 لمظباعة والشذخ.

(. الجافعية لئلنجاز لجى طمبة الجراسات العميا في الجامعة االردنية في ضؾء 2118اليؾسف، رامي )
 .   374-361(, 2)45دراسات, العمؾم التخبؾية, عجد مؽ الستغيخات. 
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