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 ملخص:

التفاعؿ االجتماعي وعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدى طبلب كمية تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى 
الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء ومدى تأثر تمؾ العبلقة ببعض المتغيرات وىي 

المغة  -المغة العربية –أصوؿ الديف  –المستوى الجامعي، لمتخصص األكاديمي )الشريعة 
ج الوصؼ االرتباطي عمى عينة عشوائية مقترحة مف ) اإلنجميزية(، وقد استخدـ الباحث المني

( مف طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء، ولكي تحقيؽ الدراسة 064
أىدافيا قاـ الباحث بتصميـ مقياس التفاعؿ االجتماعي الستخدامو في الدراسة الحالية ولئلجابة 

(، وكشفت نتائج  الدراسة 5405مف  إعداد ) العتيبي،عف تساؤالتيا ، ومقياس دافعيَّة اإلنجاز 
أف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى عينة الدراسة عمى األداة الكمية ىو بدرجة )فوؽ 
لى وجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات درجات استجابات طبلب الكمية حوؿ التفاعؿ  المتوسط(،وا 

لى وجود ف روؽ ظاىرية بيف متوسطات درجات االجتماعي تعزى لمتغير المستوى الجامعي، وا 
استجابات طبلب الكمية حوؿ التفاعؿ االجتماعي تعزى لمتغير التخصص األكاديمي، كما أشارت 
نتائج الدراسة إلى أف مستوى دافعية اإلنجاز لدى عينة الدراسة عمى األداة الكمية ىو بدرجة 

لى وجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات درجات است جابات طبلب الكمية حوؿ )فوؽ المتوسط(، وا 
دافعية اإلنجاز تعزى لمتغير المستوى الجامعي، ووجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات درجات 
استجابات طبلب الكمية حوؿ دافعية اإلنجاز تعزى لمتغير التخصص األكاديمي، و توصمت ىذه 

ؿ االجتماعي وبيف الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطيو موجبة وذات داللة إحصائية بيف درجة التفاع
 .درجة دافعية اإلنجاز. وصيغت في ضوء نتائج الدراسة بعض التوصيات والبحوث المقترحة

 .الكممات الدالة: التفاعؿ االجتماعي، الدافعية لئلنجاز، طبلب كمية الشريعة
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Social interaction and its relationship to achievement motivation 

among a sample of students of the College of Sharia and Islamic 

Studies in Al-Ahsa Governorate 
Prepared by: Abdul Aziz bin Mohammed bin Ahmed Al-Ismail 

Abstract: 

The study aims to explore social interaction and its relationship to 

achievement motivation among students of the College of Sharia and 

Islamic Studies in Al-Ahsa Governorate and the extent of that 

relationship affected by some variables, namely the university level, for 

academic specialization (Sharia - Fundamentals of Religion - Arabic 

Language - English), and the researcher used the relational description 

approach on A randomly proposed sample of (160) students from the 

College of Sharia and Islamic Studies in Al-Ahsa Governorate. In 

order to achieve the study's goals, the researcher designed the social 

interaction scale for use in the current study and to answer its 

questions, and the achievement motivation scale from Preparation (Al-

Otaibi, 2015), and the results of the study revealed that the level of 

social interaction among the study sample on the total test is a degree 

(above average), and that there are significant  differences between the 

averages of the degrees of responses of college students about social 

interaction due to university level, and to the presence of significant  

differences between The average scores of college students ’responses 

to social interaction due to academic specialization. The study results 

also indicated that the level of motivation for achievement in the study 

sample on the total tool is with a degree (above average), and that there 

are significant differences between the mean scores of responses of 

college students about the achievement motivation due to university 

level, and the presence of significant differences between the averages 

of the degrees of responses of the college students about the motivation 

for achievement attributable to the variable of academic specialization, 

and this study has found a positive and statistically significant 

correlation between the degree of social interaction and the degree of 

motivation of achievement. In the light of the results of the study, some 

recommendations, and proposed research were discussed. 

Keywords: Social interaction, Achievement motivation, Students of the 

College of Sharia. 
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 مقدمة: 
أف يعيش بمنأى عف الجماعة والتواصؿ مع  يعد اإلنساف كائنا اجتماعيا بطبعو ال يستطيع

نما يستعيف بأفراد يشاركيـ فييا حياتو ونشاطاتو  اآلخريف، فيو ال يميؿ نحو االنعزاؿ بذاتو وا 
فيتأثر كبٌل منيما باآلخر ويؤثر فيو سواًء في سموكو أو أفكاره أو في مشاعره، وينتج عف ذلؾ 

مع بعضيـ البعض لذا فحياة اإلنساف حياة تعديؿ وتغيير في سموؾ األفراد نتيجة تفاعميـ 
اجتماعية قائمة عمى التفاعؿ االجتماعي في مختمؼ مظاىرىا ومجاالتيا أكانت تعميمية أو 

قامة  ترفييية أو تجارية. فاإلنساف يشعر بذاتو وانسانيتو مف خبلؿ تواصمو مع اآلخريف وا 
عف ذاتو واألمف النفسي وال عبلقات شخصية وتفاعؿ اجتماعي ما يجعمو يشعر بالحب والرضا 

يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ االتصاؿ بالجماعة وتفاعؿ معيـ إذ يعد حرماف الفرد مف التواصؿ 
مع الناس ومشاركتيـ في جوانب الحياة االجتماعية ابعد لو عف انسانيتو ما يشعره بالغربة 

 والعزلة واالضطرابات النفسية.
ة تمعب دورا ىاما وفعاال في حياة اإلنسانية، فيو ويعتبر االتصاؿ باآلخريف عممية اجتماعي

عبارة عف مجموعة مف الوسائؿ التي تربط بيف أفراد المجتمع، والتي تؤدي إلى تحقيؽ 
التفاعؿ وتطوير العبلقات اإلنسانية، وىو مف الحاجات االجتماعية والنفسية األساسية 

مع بداية حياة اإلنساف وتستمر والميمة التي ال يستطيع اإلنساف االستغناء عنيا، وتبدأ 
 (.50، ص 5402طواؿ الحياة التي يعيشيا. )محمود، 

كما أف التفاعؿ االجتماعي يتضمف القدرة عمى التأثير المتبادؿ لسموؾ األفراد أو 
الجماعات، مف خبلؿ االتصاؿ باآلخريف والمشاركة في الحياة االجتماعية مثؿ التعاوف، 

ـ باآلخريف، فيو نظاـ ترتبط أجزائو مع بعضيا البعض، ولذلؾ فإف اإلقباؿ، واالتصاؿ، االىتما
 (.08، ص5407التفاعؿ االجتماعي مف أىـ عوامؿ التغيير في سموؾ األفراد )الجالي، 

( إف الشخصية اإلنسانية في جوانبيا المتعددة وفي  5404ويذكر المنصوري والبدراف )
ف السم ف أي مجتمع ىي نتاج التفاعؿ االجتماعي وا  وؾ اإلنساني ىو أساس ىذا التفاعؿ وا 

مف أىـ صفاتو وخصائصو أف يكوف نوعًا خاصًا مف العبلقات االجتماعية بينو وبيف اآلخريف 
وتعتمد ىذه العبلقات االجتماعية عمى ما يصدره الفرد مف أفعاؿ وعمى ما يتمقاه عمييا مف 

 ردود.
لئلنساف وحدىا، وال عف المؤثرات  ويرى )بندورا( أف السموؾ ال ينتج عف القوى الداخمية

نما ينتج عف التفاعؿ بيف العوامؿ الشخصية والعوامؿ البيئية. وتؤكد ىذه النظرية  البيئية، وا 
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عمى أف البيئات التي يتفاعؿ معيا المتعمميف ليست عشوائية، بؿ يتـ اختيارىا تغييرىا مف 
بلحظة، وكيفية تنظيـ األفراد خبلؿ سموؾ األفراد، وىذا ما يفسر كيفية حدوث التعمـ بالم

 (.78-77،ص ص5405ألنفسيـ مف خبلؿ سموكيـ )الزعبي،
ومف جية أخرى الزالت الدافعية مف القضايا المعاصرة في عمـ النفس التربوي التي شغمت 
الباحثيف لسنوات عديدة، وكاف ىـ الكثيريف منيـ البحث عف طريقة إلثارة الدافعية عند 

شئة ممف يشكموف عصب الحياة المستقبمية، ولذلؾ كاف ىـ الكثيريف الطبلب وغيرىـ مف النا
منيـ أف يعرفوا كنو العبلقة بينيا وبيف الكثير مف المتغيرات ولعؿ مف اىميا التحصيؿ 

 (.06، ص5440الدراسي، )العبداهلل، الخميفي،
الدوافع  ( إلى أف دافعيَّة اإلنجاِز أحد الجوانب الميمة في منظومةِ 5446وأشار الخميفة )

اإلنسانية، وأحد المواضيع التي حظيت باىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس 
 التربوي، وعمـ النفس االجتماعي، وعمـ النفس الصناعي والتنظيمي، وبحوث الشخصيَّة. 

وتمثؿ قوة الدافعية لئلنجاز أحد الجوانب الميمة لمتقمب عمى القمؽ االجتماعي وتجاوز 
ات والضغوط النفسية واالجتماعية حيث يستطيع الفرد أف يتجاوز الصعوبات والعقبات الصعوب

 التي تواجيو وتعترض طريقو. 
وُيمكف النَظر لموضوع الدافع لئلنجاز بوصفو ِمف أكثر الدوافع النفسيَّة واالجتماعيَّة، 

سيامو في نموِّ اإلنساف وازدىار  والَمحاِور األساسية التي َحِظَيْت باىتماـ الباحثيف ألىميتو وا 
الُمجتَمع، حيث َيشُعر الفرُد بتحقيؽ ذاتو ِمف خبلؿ ما ُينجزه، وفيما ُيحققو مف أىداٍؼ، وفيما 

: 5447َيسعى إليو مف أسموب حياة أفضؿ، ومستويات أعظـ لوجوده اإلنساني؛ )أبو كويؾ، 
502.) 

ف التفاعؿ االجتماعي ولذلؾ فإف الدراسة الحالية اىتمت باستقصاء العبلقة بي      
، لدى عينة مف طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساءودافعية اإلنجاز 

وىو استقصاء قد يسيـ في اقتراح برامج إرشادية تعمؿ عمى تنمية التفاعؿ االجتماعي 
 ودافعية اإلنجاز لدى الطبلب مف خبلؿ مياراتيـ في التفاعؿ االجتماعي. 
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 الدراسة: مشكلة

استدعى انتباه الباحث تزايد االىتماـ بالبحوث التربوية والنفسية واتجو الباحثيف إلى 
االىتماـ بموضوعات عمـ النفس ومنيا التفاعؿ االجتماعي ودور دافعية اإلنجاز في دفع الفرد 

وؼ لمواجية صعوبات الحياة والتغمب عمييا والتوافؽ مع البيئة المحيطة بو والتفاعؿ مع ظر 
 الحياة المختمفة بكافة أشكاليا.

 Kurjono(، ودراسة كورجونو )5400حيث أشارت بعض الدراسات مثؿ دراسة باقادر )
(،  وبني ىاشـ وآخروف Hurst, & Nixon, 2013( ودراسة ىيرست ونيكسوف )2019,

(Bani Hashim,, et al., 2005 إلى وجود ضعؼ في التفاعؿ االجتماعي لدى طبلب )
 وأوصت بضرورة االىتماـ بتنمية التفاعؿ االجتماعي لدى ىذه الفئة مف الشباب. الجامعة،

كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود االنخفاض في دافعية اإلنجاز لدى طبلب الجامعة مثؿ 
 (.Sharma, 2017(، ودراسة شارما )Molla, 2018ودراسة موال )

ف الكفاءة االجتماعية تؤثر عمى ( مف  أ5406وفي ضوء ما أشارت إليو دراسة النممة )
 ,Arianiدافعية اإلنجاز لدى طبلب المرحمة الثانوية، وما أشارت إليو دراسة أرياني )

(  مف أف العبلقات االجتماعية تؤثر في الدافعية بشكؿ إيجابي، ودراسة ماريؾ وماريجا 2017
(Marić, &Marija, 2014.) 

لعممية التنشئة االجتماعية حيث يتعمـ الفرد أنماط عممية التفاعؿ االجتماعي أساسا وتعد 
السموؾ المتنوعة التي تنظـ العبلقات بيف أفراد المجتمع الواحد، ىذا السموؾ الفردي ما ىو إال 
ظاىرة تنتج عف التفاعؿ المستمر مع اآلخريف وبيذا تعد الميارات االجتماعية أحد العوامؿ 

ريف وقدرتو عمى االستمرار في ىذا التفاعؿ )عبد الميمة والمحددة لتفاعؿ الفرد مع اآلخ
 (.025، ص 5405الكريـ، 

 مستقبؿ يتحدد أساسو فعمى اإلنساف؛ حياة في دورًا كبيرًا وىاماً  وتمعب دافعية االنجاز
اإلنساف وآمالو، كما يمعب مستوى الطموح دورًا ىامًا في حياة الجماعة،  وما كاف تقدـ األفراد 

تتحقؽ لوال توفر قدر عالي مف مستوى التفاعؿ االجتماعي بينيا ووجود واألمـ والشعوب أف 
دافعية لئلنجاز ساعد عمى ىذا التقدـ و االنجاز مف ىنا جاءت الدارسة الحالية لمتعرؼ عمى 
مدى وجود عبلقة بيف التفاعؿ االجتماعي والدافعية لئلنجاز لدى عينة مف طبلب كمية 

افظة األحساء وفي ضوء العرض والتحميؿ السابؽ يمكف الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمح
 تحديد مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي:
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لدى طبلب كمية  ما مدى وجود عبلقة ارتباطية بيف التفاعؿ االجتماعي والدافعية لئلنجاز
ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيسي السابؽ ، الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء

 التساؤالت الفرعية التالية:
 أسئلة الدراسة:

طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة ما مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى  .0
 ؟األحساء

طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة ما مستوى دافعية لئلنجاز لدى  .5
 ؟األحساء

طبلب كمية الشريعة والدراسات ات ما مدى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درج .2
مقياس التفاعؿ االجتماعي تعزى لممتغيرات التالية اإلسبلمية بمحافظة األحساء عمى 

المغة  –أصوؿ الديف  –المستوى الجامعي، والتخصص األكاديمي )الشريعة وىي: 
 (؟ المغة اإلنجميزية –العربية 

طبلب كمية الشريعة والدراسات ما مدى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات  .0
عمى مقياس دافعية اإلنجاز تعزى لممتغيرات التالية وىي: اإلسبلمية بمحافظة األحساء 

-والمغة العربية –أصوؿ الديف  –التخصص األكاديمي )الشريعة المستوى الجامعي، و 
 (؟المغة اإلنجميزية

لدى طبلب كمية  ئلنجازىؿ توجد عبلقة ارتباطية بيف التفاعؿ االجتماعي والدافعية ل .5
  الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء؟

 أهداف الدراسة:

 في ضوء ما سبؽ ذكره فإف ىذه الدراسة سوؼ تحاوؿ أف تحقؽ األىداؼ التالية:
الكشؼ عف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية  .0

 بمحافظة األحساء.
مستوى دافعية اإلنجاز لدى طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية الكشؼ عف  .5

 بمحافظة األحساء.
إمكانية التنبؤ بمستوى التفاعؿ االجتماعي وعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدى طبلب كمية  .2

 الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء.
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ب كمية الشريعة التحقؽ مف وجود فروؽ في مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى طبل .0
 والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء ترجع لمتخصص األكاديمي والمستوى الجامعي.

التحقؽ مف وجود فروؽ في دافعية اإلنجاز لدى طبلب كمية الشريعة والدراسات  .5
 اإلسبلمية بمحافظة األحساء ترجع لمتخصص األكاديمي والمستوى الجامعي.

التفاعؿ االجتماعي ودافعية اإلنجاز لدى طبلب كمية  معرفة العبلقة االرتباطية بيف .6
 الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء.

 فروض الدراسة:

( بيف متوسطات درجات α=4.45ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) .0
طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء عمى مقياس التفاعؿ 

 –أصوؿ الديف  –عي ترجع لممستوى الجامعي، والتخصص األكاديمي )الشريعة االجتما
 المغة اإلنجميزية(.  –المغة العربية 

( بيف متوسطات درجات α=4.45ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) .5
طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء عمى مقياس مستوى 

وىي: )المثابرة(، )الطموح(، )تحمؿ از الختبلؼ الخصائص الشخصية الدافعية لئلنج
 المسؤولية(، )المنافسة(، )السعي لمتميز(.

( بيف التفاعؿ α=4.45توجد عبلقة إيجابية دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) .2
االجتماعي والدافعية لئلنجاز لدى طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة 

  األحساء.
 أهمٌة الدراسة:

 األهمٌة النظرٌة:-أوال

التأكيد عمى أىمية الدور اإليجابي لمتفاعؿ االجتماعي في الرفع مف مستوى الدافعية  .0
 لئلنجاز لدى طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء.

وتنمية الدور الفعاؿ لمتفاعؿ االجتماعي في نجاح األبناء في مختمؼ مراحؿ التعميـ،  .5
 سمات الشخصية.

 ىذا في وبحوث دارسات لعمؿ المجاؿ قد تفيد الدراسة الحالية في إثراء البحوث وفتح .2
 .نتائج مف الدارسة ىذه اليو تتوصؿ ما حسب الجانب،

 قد توفر الدراسة الحالية قاعدة بيانات حوؿ ىذه الفئة مف الطبلب. .0
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باحثيف والميتميف واألخصائييف قد تكوف ىذه الدراسة إضافة عممية ومرجًعا مفيدا لم .5
لدى طبلب كمية برامج إرشادية وتنموية لتقديـ الخدمات والمساعدات البلزمة مف 

 الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء.
تقديـ توصيات ومقترحات قد تساعد في الرفع مف مستوى دافعية االنجاز لدى طبلب  .6

 افظة األحساء.كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمح
 األهمٌة التطبٌقٌة:-ثانٌا

إمكانية توظيؼ نتائج الدراسة في إقامة برامج إرشادية تنموية وطبلبية، لطبلب كمية   -0
 الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء بطرؽ ايجابية بناءة.

انسجاما قد تزود المختصيف بدليؿ عممي ييتدى بو لتقديـ خدمات إرشادية وتنموية أكثر  -5
 مع حاجات وطموح طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء.

 قد تساعد في معالجة اإلشكاليات التي تواجو التربوييف في التنشئة االجتماعية. -2
يمكف أف تفيد نتائج الدراسة الكميات والقيادات اإلدارية واألكاديمية بالجامعات في تنمية  -0

مجاؿ رعاية الطبلب أكاديميا مف خبلؿ التعرؼ عمى العوامؿ المؤدية مياراتيـ الفنية في 
 لرفع مستوى الدافعية لدى الطبلب.

إمكانية توظيؼ نتائج الدراسة في وضع خطط عممية وبرامج لمساعدة طبلب الجامعة  -5
 لمرفع مف مستوى دافعية االنجاز لدييـ.

 حدود الدراسة:

 ىػ. 0000/0005لمعاـ الدراسي الحدود الزمانية: الفصؿ الدراسي الثاني  .0
الحدود المكانية: ستقتصر الدراسة عمى طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية  .5

 بمحافظة األحساء.
الحدود العينة: طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء والبالغ  .2

 (.064عددىـ )
 فعية اإلنجاز. الحدود الموضوعية: التفاعؿ االجتماعي وعبلقتو بدا .0
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 مصطلحات الدراسة: 
 (:Social interactionأوال: التفاعل االجتماعً )

يعد التفاعؿ االجتماعي مف أكثر المفاىيـ انتشارًا في عمـ النفس االجتماعي وعمـ النفس 
 ويعرؼ التفاعؿ االجتماعي اصطبلحًا بأنو: ىو العمميات المتبادلة بيف طرفيف اجتماعييف فى
موقؼ اجتماعي بحيث يكوف سموؾ أي منيما منبيًا أو مثيرًا لسموؾ الطرؼ اآلخر ويتـ عبر 
وسيط ويتـ مف خبلؿ ذلؾ تبادؿ رسائؿ معينة ترتبط بغايات أو أىداؼ معينة لمجماعة وتتخذ 

 عمميات التفاعؿ أشكااًل ومظاىر مختمفة تؤدي إلى عبلقات اجتماعية معية. 
في الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوصوف إجرائيًا بأنو:  ويعرؼ التفاعؿ االجتماعي

، يحث يتكوف في ىذه الدراسةوالمطبؽ عمى العينة المستخدـ لمتفاعؿ االجتماعي  المقياس
)االتجاه نحو العبلقات االجتماعية، االتجاه نحو االندماج االجتماعي، مف خمسة أبعاد ىي: 

 ، االتجاه نحو المبادرة(.االتجاه نحو التأثير والتأثر، نحو التعاوف
 (:Achievement motivationثانٌاً: دافعٌة اإلنجاز )

تعددت تعريفات التي تشير لدافعيَّة لئلنجاز في عمـ النفس والصحة النفسية تيتـ بيا إال 
أف معظميا تتفؽ عمى أنيا تمؾ القوى التي تحرؾ الفرد وتدفعو لمقياـ بسموؾ أو نشاط معيف، 
نتاجيتو في مختمؼ المجاالت واألنشطة  وحيث ترتبط الدافعيَّة لئلنجاز بمستوى أداء الفرد، وا 

،.  0976ي ُيواجُييا، وتعرؼ دافعية اإلنجاز اصطبلحا: حيث عرؼ ماكميبلند وزمبلؤه )الت
McClelland ،et al الدافع لئلنجاز بأنو يشير إلى استعداد ثابت نسبيا في الشخصية )

يحدد مدى سعى الفرد ومثابرتو في سبيؿ تحقيؽ وبموغ نجاح يترتب عميو نوع مف االرضاء. 
تتضمف تقييـ األداء في ضوء مستوى محدد مف االمتياز. )في  وذلؾ في المواقؼ التي

 (.5446الخميفة،
المستخدـ  في مقياسالدرجة التي يحصؿ عمييا إجرائيًا بأنو: دافعية اإلنجاز وتعرؼ  

، ويتكوف مف خمسة أبعاد ىي: المثابرة، في ىذه الدراسةوالمطبؽ عمى العينة لدافعيَّة لئلنجاز 
  ية، المنافسة، السعي لمتميز.الطموح، تحمؿ المسؤول
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 اإلطار النظري

يستعرض الباحث ىذا الجزء في محوريف المحور األوؿ التفاعؿ االجتماعي، المحور 
 الثاني ودافعية اإلنجاز.

 Social interaction المحور األول: التفاعل االجتماعً: 

يستعرض الباحث مف خبللو المفاىيـ المتعمقة بمفيوـ التفاعؿ االجتماعي وأىدافو  
 وأىميتو وخصائصو ومحدداتو وبعض النظريات المفسرة التفاعؿ االجتماعي.

يعرؼ التفاعؿ االجتماعي بأنو العممية التي يؤثر بيا الناس عمى بعضيـ البعض، مف 
وردود األفعاؿ بيف األفراد والجماعات وسكاف  خبلؿ التبادؿ المشترؾ لؤلفكار، والمشاعر،

البيئات المختمفة، ويعرؼ عمماء النفس االجتماعيوف التفاعؿ االجتماعي بأنو التأثير والتأثر 
المتبادؿ بيف فرديف أو جماعتيف أو جماعات؛ بحيث يؤثر كؿ منيما في اآلخر ويتأثر بو، 

التبادؿ بيف المثير واالستجابة إلى أف  وتصبح بذلؾ استجابة أحدىما مثيرا لآلخر، ويتوالى
 (. 5442ينتيي التفاعؿ القائـ بينيما. )شحاتو، النجار، عمار،

( ىو ما يحدث بيف األفراد 29، ص 5446التفاعؿ االجتماعي مف وجية نظر )البادي،  
والجماعات مف تأثيرات متبادلة ومشتركة خبلؿ محاوالتيـ تحقيؽ أىداؼ فردية أو جماعية 

اعؿ االجتماعي ىذا التعريؼ يعكس نتائج الحياة االجتماعية المشتركة بيف األفراد والتف
والجماعات بكؿ ما فييا مف قيـ معنوية وأدوار اجتماعية وكفاح مشترؾ، أي أنو يعكس نتائج 
االتصاؿ المتبادؿ بيف الناس بشتى صوره وأساليبو ولذلؾ، ال يمكف أف نتصور وجود حياة 

 دوف تفاعؿ اجتماعي. اجتماعية مشتركة ب
مف خبلؿ العرض السابؽ لمتعريفات المختمفة التي تناولت التفاعؿ االجتماعي نجد انيا ركزت 

 عمى ما يمي:
 إف التفاعؿ االجتماعي يكوف بيف شخصيف أو أكثر. .0
 إف الفرد تنشأ بينو وبيف أفراد بيئتو عبلقات دائمة. .5
 ة بيف الفرد والجماعة.إف التفاعؿ االجتماعي عممية تأثير وتأثر متبادل .2
 إف التفاعؿ االجتماعي يؤثر بصورة واضحة في تبادؿ األفكار والمشاعر والتصرفات .0
إف التفاعؿ االجتماعي عممية مشتركة توافقيو بحيث يؤثر كؿ مف الطرفيف في اآلخر  .5

 ويتأثر بو، وتصبح بذلؾ استجابة أحدىما مثيرا لآلخر.



 ................... انتفبػم االجتمبػٌ وػالقتً ثذافؼَخ اإلوجبز

- 064 - 

 بيف ة مستمرة يقوي الروابط سواًء كاف التفاعؿإف التفاعؿ االجتماعي عممية ديناميكي .6
 .شخصيف أو مع جماعة

في التفاعؿ االجتماعي تتشارؾ فيو األفكار، والمشاعر، وردود األفعاؿ بيف األفراد  .7
 والجماعات.

داخمية مفعمة بالعمؿ والعطاء واإلنجاز تسوده  التفاعؿ االجتماعي قد يتضمف طاقة .8
يتضمف طاقة سمبية تعـ فييا الصراعات والنفور بيف المحبة والمودة والتعاطؼ وقد 

 األطراؼ المتفاعمة.
 أهداف التفاعل االجتماعً:

 يحقؽ التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد مجموعة مف األىداؼ منيا: 
 ييسر التفاعؿ االجتماعي تحقيؽ أىداؼ الجماعة ويحدد طرائؽ اشباع الحاجات. .0
السموؾ المتنوعة واالتجاىات التي تنظـ العبلقات تعمـ الفرد والجماعة بواسطتو أنماط  .5

بيف أفراد وجماعات المجتمع في إطار القيـ السائدة والثقافة والتقاليد االجتماعية 
 المتعارؼ عمييا.

 يساعد عمى تقييـ الذات واآلخريف بصورة مستمرة. .2
عزلة يساعد التفاعؿ عمى تحقيؽ لذات ويخفؼ وطأة الشعور بالضيؽ فكثيرا ما تؤدي ال .0

 إلى االصابة باألمراض النفسية.
يساعد التفاعؿ عمى التنشئة االجتماعية لؤلفراد وغرس الخصائص المشتركة بينيـ.  .5

 (.05، ص،5405)عبدالحميد،
 أهمٌة التفاعل االجتماعً:

 يسيـ التفاعؿ االجتماعي في تكويف سموؾ اإلنساف واكتساب العادات والقيـ االجتماعية .0
 عي ضروري لنمو الطفؿ واكتساب المغة.يعد التفاعؿ االجتما .5
يساعد التفاعؿ االجتماعي في تحديد المسؤوليات والمياـ واألدوار االجتماعية الموكمة  .2

 لؾ فرد.
يساعد التفاعؿ االجتماعي في ظيور األشخاص المبدعيف والمفكريف وكذلؾ يظير  .0

 األشخاص العدوانييف.
لتعبير عف رأيو وأفكاره والقدرة عمى التفاعؿ االجتماعي يكتسب الفرد المقدرة عمى ا .5

 المناقشة والمبادرة.
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 يييئ التفاعؿ االجتماعي الفرص لؤلشخاص ليتميز كؿ منيـ بشخصيتو .6
 (.5400)السويممي،

 خصائص التفاعل االجتماعً:

يعد التفاعؿ االجتماعي وسيمة اتصاؿ وتفاىـ بيف افراد المجموعة فمف غير المعقوؿ أف  -0
 ة األفكار مف غير ما يحدث تفاعؿ اجتماعي بيف افرادىا.يتبادؿ أفراد المجموع

 أف لكؿ فعؿ رد فعؿ مما يؤدي إلى حدوث التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد.  -2
عندما يقوـ الفرد داخؿ المجموعة بسموكيات واداء معيف فانو يتوقع حدوث استجابة   -2

 معينة مف افراد الجماعة اما ايجابية أو سمبية.
التفاعؿ بيف افراد المجموعة يؤدي إلى ظيور القيادات وبروز القدرات والميارات   -0

 الفردية. 
تفاعؿ الجماعة مع بعضيا البعض يعطييا حجما أكبر مف تفاعؿ االعضاء وحدىـ دوف   -5

 .جماعة
الى جانب ما تقدـ فأف مف خصائص التفاعؿ االجتماعي توتر العبلقات االجتماعية بيف  -6

 (.784،ص2102) الكرخي، يؤدي الى تقارب القوى بيف افراد الجماعة.األفراد مما 
 يقـو التفاعؿ االجتماعي عمى أربعة أسس أو محددات ىي:

 Communicationأ. االتصال: 

ال يمكف بطبيعة الحاؿ أف يكوف ىنالؾ تفاعؿ بيف فرديف دوف أف يتـ اتصاؿ بينيـ، 
ويعني نقؿ فكرة معينة أو معنى محدد في ذىف فاالتصاؿ تعبير عف العبلقات بيف األفراد، 

شخص ما إلى ذىف شخص آخر أو مجموعة مف االشخاص، وعف طريؽ عممية االتصاؿ 
يحدث التفاعؿ بيف األفراد، وعممية االتصاؿ ال يمكف أف تحدث أو تتحقؽ لذاتيا، ولكنيا تحدث 

عممية التفاعؿ في مف حيث ىي اساس عممية التفاعؿ االجتماعي حيث يستحيؿ فيـ ودراسة 
 (.06، ص.5405أي "جماعة دوف التعرؼ عمى عممية االتصاؿ بيف افرادىا. )عبدالحميد،

 Expectation التوقع:-ب

ىو اتجاه عقمي لبلستجابة آلخريف حيث يعد وجود استجابات مشتركة بيف األفراد 
ب حيف يمعبوف المتفاعميف ىو األمر الذي يوجو سموؾ التفاعؿ االجتماعي لكؿ منيـ: فالطبل

يتوقع كؿ منيـ مف األخر سموكا معينا في التعامؿ مع الكرة ويستعد ذىنيا وبدنية لمرد عميو 
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فسموؾ الفرد في الجماعة يكوف مف خبلؿ ما يتوقعو سوًء أكاف ىذا السموؾ حركيًا أو 
 (.5400اجتماعيًا. )إبراىيـ،

 Meaningful Symbolsالرموز ذات الداللة: -ج

عالـ مف الرموز والمعارؼ المحيطة بو في كؿ موقؼ أو تفاعؿ اجتماعي  يعيش الفرد في
يتأثر بيا ويستخدميا يوميا، وتتضح أىمية الرموز عند استخداميا مف قبؿ أفرد المجتمع 
عمى صعيد الممارسة اليومية في الحياة االجتماعية، وغالبا ما يعبر الفرد عف حاجاتو 

ؿ استخداـ الرموز سواء كانت بشكؿ شعوري أو االجتماعية ورغباتو الفردية مف خبل 
الشعوري. ويعد استخداـ الرموز شبيو باستخداـ المغة أو تحريؾ الرأس لمداللة عمى الرفض 

 (.54، ص.0995أو القبوؿ، كما لبس الخاتـ عند الزواج. )الكندري،
 Role perceptionإدراك الدور: -د

يره مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي و أو مف لكؿ إنساف دور يقـو بو وىذا السموؾ يمكف تفس
خبلؿ الخبرة التي يكتسبيا اإلنساف مف المشاركة في العبلقات الشخصية الوثيقة مع األعضاء 

 (5449اآلخريف في المجتمع، ويرتبط الدرر بمشاركة استجابات اآلخريف. )أبو النيؿ،
 لتفاعل االجتماعً:لنظرٌات المفسرة ال

اعية والتربوية والنفسية في تفسير التفاعؿ االجتماعي، فمـ يتفؽ اختمفت النظريات االجتم
 العمماء في وجيات نظرىـ في معظـ صور تحميؿ سموؾ الجماعة.

 نظرية نيوكمب والتفاعؿ االجتماعي: -0
" التفاعؿ االجتماعي باالستناد إلى مبدأ التشابو والتوازف، Newcombيفسر نيوکمب "

ويؤدي التفاعؿ االجتماعي مف وجية نظره إلى عممية االندماج االجتماعي. ويمكف تفسير 
 العبلقات االجتماعية وفؽ نظرية نيوکمب بثبلث طرائؽ وىي: 

اجتماعية  إف التفاعؿ االجتماعي ينشأ مف التشابو، الذي يؤدي توافره إلى عبلقات .0
 متوازنة.

 األشخاص المتشابيوف يزود كؿ منيـ بينيما وتؤدي إلى التجاذب. .5
يصاؿ األطراؼ  .2 إف التشابو يؤدي إلى توقع التجاذب الذي ييسر عممية التفاعؿ وا 

 (.06: 5406المتفاعمة إلى عبلقات اجتماعية إيجابية. )الربيعي، 
إف نمطا مف العبلقة المتوازنة تسود بيف شخصيف متفاعميف عند تشابو اتجاىاتيما 
وآرائيما بالنسبة لشيء أو شخص أو موقؼ واف نمطا مف العبلقة المتوترة غير المتوازنة 
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ينشأ بيف الطرفيف المتألفيف إذا كاف كؿ منيما يحمؿ أفكارا أو اتجاىا متباينة نحو طرؼ ثالث 
 (. 2، ص 5400مشترؾ. )لطيفة، 

 Behavioral Theoryالنظرية السموكية:  -5
ترى النظرية السموكية أف التفاعؿ االجتماعي ىو العممية التي يؤثر فييا الناس عمى 
بعضيـ البعض مف خبلؿ التبادؿ المشترؾ لؤلفكار والمشاعر وردود األفعاؿ وبحسب وجية 

 ة المتبادلة بيف األفراد.نظرىا في التعمـ فاف التفاعؿ االجتماعي يمثؿ االستجاب
( أف عممية التفاعؿ تستدعي توفر موقؼ اجتماعي ليحدث Skinnerويرى سکنر)

التفاعؿ، وتوفر التعزيز لضماف تكرار االستجابة اليادفة حيث أف اإلنساف بطبيعتو يميؿ إلى 
السموؾ التي تكرار االستجابة التي تعزز، ونتيجة ليذا التعزيز يتعمـ الفرد أنماط مختمفة مف 

تصبح جزءا مف شخصيتو،  فيشكؿ سموؾ الواحد مؤثرًا أو منبيًا لسموؾ اآلخر ولمتعزيز دورا 
أساسيا في تنشيط عممية التفاعؿ االجتماعي وتكويف االتجاىات والعبلقات االجتماعية، 
ويشير أصحاب ىذه النظرية الى اف عممية اإلنماء االجتماعي ىي محصمة عممية التعمـ 

ؼ أنماط السموؾ تـ تعزيزىا فتتابع تكرارىا إلى أف أصبحت جزءًا مف شخصية الفرد أو لمختم
 (. 5405) الغزاوي، وكريـ الجماعة.

 نظرية المجاؿ: -2
حيث تعتبر نظرية المجاؿ أف السموؾ يكوف نتيجة مجاؿ مف القوى ذات التأثير المتبادؿ 

الفرد وسموؾ الجماعة كأجزاء  ويعتبر كورت ليفيف عمى رأس ىذه النظرية حيث حمؿ كبل مف
مف نسؽ األحداث المترابطة. وطريقتو في التحميؿ متشابية لتمؾ التي تستخدـ في المجاؿ 
الطبيعي، ويذىب ليفيف إلى أف خصائص أي حدث سموكي تكوف محددة بعبلقتيا باألحداث 

أبو األخرى في نفس النسؽ وتقد نظرية المجاؿ أساسا متينًا لوصؼ سموؾ الجماعة.  )
 (.060: 5449النيؿ،
 نظرية العبلقات الشخصية المتبادلة / سولفياف: -0

يرى أف الشخص يمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ فيـ سموكو في عبلقاتو باألشخاص 
اآلخريف أو األشياء. والنقطة المركزية في نظرية سوليفاف ىي تأكيده عمى العبلقات 

ى أنو ينشأ مف االضطرابات في ىذه الشخصية المتبادلة، والسموؾ المضطرب الذي رأ
العبلقات، وبالتالي فعبلجيا يتطمب مواقؼ مف العبلقات الشخصية المتبادلة، ويؤكد سوليفاف 
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عمى التواصؿ كعامؿ ميـ جدا لمتفاعؿ بيف األشخاص، وأف التواصؿ ىو النقطة المركزية في 
ويرى أف الفرد يدخؿ في العبلقات الشخصية المتبادلة وكذلؾ في سير المقابمة العبلجية. 

مواقؼ ذات عبلقات متبادلة تساىـ في تحديد شخصيتو، ويظير فييا تطوره الطبيعي أو 
المرضي مف الناحية النفسية. )فجميع العمميات النفسية تنشا نتيجة تبادؿ العبلقات في 

لخاصة المواقؼ(. وأف االتجاه العاـ لسموؾ الشخصية ونشاطيا يتحدد بالديناميكية النفسية ا
بكؿ فرد تبعا لمموقؼ االجتماعي القائـ والتي تتجمى في العمميات المميزة لمعبلقات الشخصية 
المتبادلة، وليذا يعتقد سوليفاف أف كؿ سموؾ إنساني في الموقؼ يسعي نحو تحقيؽ إشباع 
لى تحقيؽ حاجاتو إلى األمف والطمأنينة مف جية أخرى. فالبيئة  حاجاتو األولية مف جية وا 

جتماعية التي يمارس فييا اإلنساف نشاطو لتحقيؽ إشباع حاجاتو تساعده عمى تكويف اال
شخصيتو ونموىا. والعبلقات المتبادلة التي يقيميا اإلنساف مع اآلخريف تساعد عمى تكويف 

 (. 5405ونمو الذات.)أبو أسعد؛ عربيات،
 (:Beles،1950نظرية بيمز ) -5

ويقصد بالتفاعؿ االجتماعي في إطار نظرية بيمز "السموؾ الظاىر لئلفراد في موقؼ معيف وفي 
إطار الجماعة الصغيرة". أما الموقؼ فيتكوف مف األشخاص الذيف يوجو إلييـ السموؾ مثؿ 

ما الجماعة الصغيرة آالذات واألفراد اآلخريف، ومف العناصر المادية التي يتضمنيا الموقؼ، 
مف أي عدد مف األفراد يتفاعؿ بعضيـ مع بعض وجيا لوجو مرة واحدة أو عدد مف فتتكوف 

 (. 06: 5406المرات. ويعرؼ كؿ منيـ اآلخر بصورة متميزة ويستجيب لو. )الربيعي، 
ويخمص الباحث مما أورده مف النظريات، أف التفاعؿ االجتماعي مف أىـ عناصر العبلقات 

وتعتبر العبلقات الشخصية بيف األفراد عامبًل ميما فكمما  االجتماعية، والتنشئة االجتماعية
كانت تمؾ العبلقة االجتماعية متوازنة ووثيقة، يكوف التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد قوًيا 
وصمًبا، حيث يتبادلوف األفكار واالتجاىات والمشاعر، وعندما تكوف العبلقات مضطربة، 

ر والمواقؼ، فأنو يسود تمؾ العبلقات التوتر وتنشأ ومتباعدة في األفكار والتوجيات والمشاع
 االضطرابات النفسية نتيجة لمعبلقات االجتماعية المضطربة. 

 Achievement Motivationالمحور الثانً: الدافعٌة لإلنجاز: 

يستعرض الباحث في ىذا المحور بعض المفاىيـ المتعمقة بالدافعية لئلنجاز، أىمية 
الدافعية لئلنجاز، وأبعاد الدافعية لئلنجاز، والنظريات المرتبطة بيا. ويشير عبد الحميد 

( إلى أف دافعية اإلنجاز بأنيا "منظومة متعددة األبعاد تعمؿ عمى إثارة الجيد المرتبط 5442)
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نجاز وتحدد طبيعتو ووجيتو وشدتو ومدتو بيدؼ اإلنجاز المميز لؤلىداؼ". بالعمؿ واإل 
( بأنيا "استعداد الفرد لتحمؿ المسئولية، 5444وتعرؼ دافعية اإلنجاز كما ذكر خميفة )

والسعي نحو التفوؽ لتحقيؽ أىداؼ معينة، والمثابرة لمتغمب عمى العقبات والمشكبلت التي قد 
 لزمف، والتخطيط لممستقبؿ". تواجيو والشعور بأىمية ا

 :دافعٌة اإلنجازالأهمٌة  

تحديد مدى الكفاءة االجتماعية في مختمؼ مواقؼ الحياة والتي تتأثر بخبرات  فيتساعد  .0
 النجاح والفشؿ الطالب.

تعمؿ عمى تحقيؽ التوازف الداخمي والخارجي لمفرد مما يساعده عمى تحقيؽ التوافؽ  .5
 النفسي والشخصي والصحة.

 عمى تنمية التحصيؿ الدراسي لمطبلب مما يعمؿ عمى رفع مستوى الطموح لدييـ. تساعد .2
 تؤثر دافعية اإلنجاز تأثيرًا فعااًل في ذكاء الطبلب وقدراتيـ اإلبداعية  .0
مساعد الطبلب عمى أداء األعماؿ المسندة إلييـ تمعب الدافعية لئلنجاز دورا ميمًا في  .5

 (.5406)النممة، . اء متميزفي وقت قصير وبمستوى أدبكفاءة عالية 
ٌَّة اإلنجاز الُمرَتفعة:  سمات األفراد ذوي دافع

 لدييـ قدرة عمى األداء بشكؿ فعاؿ، والتغمب عمى العوائؽ والصعوبات  .0
بذؿ المجيود المستمر لمتقدـ والنمو ومقاومة الضغوط االجتماعية والنفسية في سبيؿ  .5

 تحقيؽ ما يصبوف إليو. 
اإلنجاز بالشعور بالمسؤولية ولمثابرة ومستوى مرتفع مف الطموح يمتاز األفراد مرتفعو  .2

ووجود أىداؼ عالية يرغبوف في تحقيقيا، وشدة االنيماؾ في أداء المياـ المسندة إلييـ 
تمامو عمى الوجو األكمؿ.  وا 

 يمتاز األفراد ذوو دافعية اإلنجاز المرتفعة بالثقة في النفس لتحقيؽ أىدافيـ المستقبمية .0
ية مستقبمية لتحقيؽ أىدافيـ وتطمعاتيـ وطموحاتيـ، فدافعيـ لمنجاح أقوى مف وجود رؤ  .5

 دافعيـ لمفشؿ.
( أف ىناؾ عدًدا ِمف السمات يتميز بيا األفراُد 92–95، ص ص 5444وَيرى )خميفة، 

ذوو دافعيَّة اإلنجاز المرتفعة، ىي: السموؾ والتصرُّؼ بطرؽ وأساليب ُمعيَّنة ُتميزىـ عف 
ألفراد، ومنو التوجو لمعمؿ ووجية الضبط والتعاطؼ الوالدي، والخوؼ ِمف الفشؿ غيرىـ ِمف ا

والقمؽ المعوؽ ووجية مثير السموؾ والتقبُّؿ االجتماعي، وقمؽ التحصيؿ اإليجابي والمثاَبرة 
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و نحو المستقبؿ، واالستغراؽ في  واالستقبلؿ واحتراـ الذات واالستجابة لمنجاح والفشؿ، والتوجُّ
 التحكُّـ في البيئة.العمؿ، و 

( أف األشخاص ذوي الدافعية المنخفضة لئلنجاز والذيف Atkinson, 1964ويرى )
يفضموف أداء كؿ مف المياـ السيمة جدًا، حيث احتماؿ الفشؿ فييا محدود ف والمياـ الصعبة 
جدًا، الف فشميـ عمييا يستثير لدييـ درجة محدودة مف الخجؿ، واعجاب اآلخريف بيـ نظرًا 

 (.5444)في الخميفة،قياميـ بيا. ل
 النظرٌات المفسرة للدافعٌة لإلنجاز:

 :نظرية التحميؿ النفسي -0
وتتضمف ىذه النظرية مفيوميف دافعيف ىما االتزاف البدني او الحيوي والمتعة او المذة 
ويعمؿ االتزاف البدني عمى استثارة او تنشيط السموؾ بينما ييدد مذىب المتعة اتجاه االنشطة 
او السموؾ. ويؤكد مذىب المتعة عمى أف السعادة وتجنب االلـ ىما اليدفاف األساسياف ألي 

ر عف الكائف الحي والفرد السعيد ىو الذي يكوف في حالة توازف تاـ ومشبع وتؤكد نشاط يصد
ىذه النظرية عمى خبرات الطفولة وماليا مف أثر كبير عمى الدافعية وعمى شخصية الفرد طواؿ 
مراحؿ حياتو ومدى ما يكبتو الفرد مف دوافع مع احتفاظو بيا عمى مستوى البلشعور فتؤثر 

موؾ الصادرة عنو في الكبر والتي قد تتطور في التغير عنيا إلى صورة في كافة انماط الس
 (. 250،ص 5405مدمرة او لممجتمع. ) الرقاد، 

  McClelland Theoryنظرية ماكميبلند:  -5
يقـو تصور ماكميبلند لمدافعية لئلنجاز في ضوء تفسيره الحالة السعادة أو المتعة بالحاجة 

( إلى أف ىناؾ 1953 ,.et al ) ( McClellandخروف ،لئلنجاز. فقد أشار ماكميبلند وآ
ارتباطا بيف الماديات السابقة،  واألحداث االيجابية،  وما يحققو الفرد مف نتائج. فاذا كانت 
مواقؼ االنجاز األولية ايجابية بالنسبة لمفرد، فانو يميؿ لؤلداء واالنيماؾ في السموكيات 

كونت بعض الخبرات السمبية فإف ذلؾ سوؼ ينشأ عنو المنجزة. أما اذا حدث نوع مف الفشؿ وت
 دافعا لتحاشي الفشؿ.

ونظرية ماكميبلند ببساطة تشير إلى أنو في ظؿ ظروؼ مبلئمة سوؼ يقوـ األفراد بعمؿ 
ىاديا لتدعيـ -مثبل -المياـ والسموكيات التي دعمت مف قبؿ. فاذا كاف موقؼ المنافسة 
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ؿ بأقصى طاقتو ويتفانى في ىذا الموقؼ. الكفاح واالنجاز، فاف الفرد سوؼ يعم
 (.049، ص 5444)حميفة،

 نظرية أتكنسوف : -2
ويركز عمى المحددات البيئية لمدافع لئلنجاز، وافترض  0957صاغ أتكنسوف نظريتو عاـ 

أف العبلقات المرتبطة باالجتياد والسعي إلى التفوؽ تستثير كبل مف الرجاء في النجاح 
الدافعية المستشارة لدى الشخص تتوقؼ عمى قوة او استعداد  والخوؼ مف الفشؿ، ويرى أف

دوافعو وعمى طبيعة إدراكو لتوقعاتو بخصوص إمكانية تحقيؽ اليدؼ، والقيـ المحفزة التي مف 
   (.25، ص5405)المحياني،  .خبلليا يتـ تحقيؽ اليدؼ

كما يرى الباحُث أف نظرية أتكنسوف ىي النظرية األكثر شمواًل، حيث توضح أف دافع 
اإلنجاز يتأثر بعوامؿ مرتبطة بدافع تحقيؽ النجاح، ويرتبط احتماؿ النجاح بصعوبة الميمة 
والقيمة المحفزة لمنجاح، ويرى الباحث أف ىذه العوامؿ ىي األقرب لتفسير مزايا القوى الدافعة 

 دى الطبلب.  لئلنجاز ل
 الدراسات السابقة:

يتناوؿ الباحث في ىذا الدراسات والبحوث السابقة والتي اىتمت بدراسة التفاعؿ االجتماعي 
 وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى الطبلب عمى النحو التالي:

 دراسات تناولت التفاعؿ االجتماعي وعبلقتيا ببعض المتغيرات. .0
 بلقتو ببعض المتغيرات.دراسات تناولت دافعية اإلنجاز وع .5

 أوالً: دراسات تناولت التفاعل االجتماعً:

وىي بعنواف قياس التفاعؿ االجتماعي لدى طمبة كمية التربية  (5448دراسة مطمؾ، ) -0
، وىدفت إلى قياس التفاعؿ االجتماعي لدى طمبة كمية التربية في جامعة في جامعة كوية
إلى أف توصمت الدراسة  الوصفي المسحي.استخدمت الدراسة المنيج كوية بالعراؽ. 

يتسموف بالتفاعؿ االجتماعي، وأف الذكور  كوية بالعراؽطمبة كمية التربية في جامعة 
أكثر تفاعبل في المجتمع الجامعي مف اإلناث. واف طبلب المرحمة الرابعة أكثر تفاعبل مف 

 طبلب المرحمة األولى.
نواف مستوى التفاعؿ االجتماعي وعبلقتو وىي بع (5404المنصوري، والبدراف، )دراسة  -5

مستوى وىدفت ىذه الدراسة إلى  بالمساندة االجتماعية لدى طمبة قسـ اإلرشاد النفسي،
التفاعؿ االجتماعي وعبلقتو بالمساندة االجتماعية لدى طمبة قسـ اإلرشاد النفسي. 
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وى التفاعؿ مست توصمت الدراسة إلى أف استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.
االجتماعي ومستوى المساندة االجتماعية مترفعاف لدى طمبة اإلرشاد النفسي، وأف ىناؾ 
فروقا دالة في التفاعؿ االجتماعية بيف الذكور واإلناث لصالح اإلناث وال توجد فروؽ 
حسب المراحؿ الدراسية. وتوجد عبلقة إيجابية بيف التفاعؿ االجتماعي والمساندة 

 االجتماعية.
التفاعؿ االجتماعي وعبلقتو بمستوى الطموح وىي بعنواف  (5400دراسة باقادر، ) -2

األكاديمي لدى طمبة السنة التحضيرية بجامعة أـ القرى، وتيدؼ ىذه الدراسة إلى 
التعرؼ عمى العبلقة بيف التفاعؿ االجتماعي ومستوى الطموح لدى طمبة السنة 

ذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي، التحضيرية بجامعة أـ القرى، وقد استخدمت ى
وتوصمت إلى النتائج التالية أف طمبة السنة التحضيرية بجامعة أـ القرى لدييـ مستوى 
مرتفع مف التفاعؿ االجتماعي وأنيـ يتميزوف بمستوى أكاديمي عالي ومستوى مرتفع 

ماعي ومستوى مف الطموح، وأشارت الدراسة إلى أنو توجد عبلقة دالة بيف التفاعؿ االجت
وأف الطبلب الطموح األكاديمي لدى طمبة عمادة السنة التحضيرية في جامعة أـ القرى، 
وجود عبلقة الذكور أكثر تفاعبل اجتماعيا مف الطالبات. كما أشارت ىذه الدراسة إلى 

ارتباطية دالة بيف التفاعؿ االجتماعي والمسار )العممي، والطبي( لصالح طمبة المسار 
 العممي.

التعرؼ عمى مدى  ىدفت إلى (Bani Hashim, et al.,2005)بني ىاشـ  راسةد -0
وجود عبلقة سببية بيف اإلنجاز األكاديمي والتفاعؿ االجتماعي. واستخدمت الدراسة 

التفاعؿ االجتماعي ساىـ في زيادة مستوى  وتوصمت إلى أفالمنيج الوصفي السببي.
 أداء طبلب الجامعة األكاديمي.

تعرؼ تأثير  ىدفت إلى (Hurst, & Nixon, 2013)نيكسوف ىورست و  دراسة -5
 التفاعؿ االجتماعي عمى تعمـ الطبلب. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.

الطبلب أبدوا اتجاىا إيجابيؾ في دور التفاعؿ االجتماعي في  توصمت الدراسة إلى أف
التعمـ وخاصة في مجاؿ  عممية تعمميـ، وأف التفاعؿ االجتماعي ساعـ في تقدميـ في

 التفكير الناقد وميارات حؿ المشكبلت.
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تعرؼ مدى تأثر دافعية الريادة  ( ىدفت إلىKurjono , 2019) دراسة كورونجو -6
 بوجية الضبط والتفاعؿ االجتماعي. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.

خمي ليا تأثير إيجابي توصمت الدراسة إلى أف التفاعؿ االجتماعي ووجية التحكـ الدا
عمى مستوى الدافعية الريادية في كؿ األبعاد وىي بعد دافعية الحاجة إلى اإلنجاز 

 والحاجة إلى الثروة والحاجة لمسمطة.
 ثانٌاً: دراسات تناولت دافعٌة اإلنجاز:

( وىي بعنواف قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بدافعية اإلنجاز والضغوط 5402دراسة المحياني، ) .1
لدى عينة مف طالبات جامعة أـ القرى، وىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف  النفسية

العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بدافعية اإلنجاز والضغوط النفسية لدى عينة مف 
طالبات جامعة أـ القرى وقد استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي وقد توصمت ىذ 

قة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف درجات الدراسة إلى النتائج التالية: ال توجد عبل
طالبات جامعة أـ القرى في قمؽ المستقبؿ ودافعية اإلنجاز، ال توجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات جامعة أـ القرى نتيجة الختبلؼ التخصص 

 الدراسي في قمؽ المستقبؿ ودافعية اإلنجاز والضغوط النفسية.
دافعية اإلنجاز وعبلقتو بالذكاء الروحي لدى طبلب  وىي بعنواف (5408ر )آؿ زاىدراسة .2

التعرؼ عمى اختبلؼ  وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى كمية التربية في جامعة الممؾ خالد
دافعية اإلنجاز وعبلقتو بالذكاء الروحي لدى طبلب كمية التربية في جامعة الممؾ خالد. 

توصمت الدراسة إلى ارتفاع مستوى  رتباطي.استخدمت الدراسة المنيج الوصفي اال 
لى وجود عبلقة دالة بيف  دافعية اإلنجاز لدى طبلب كمية التربية جامعة الممؾ خالد، وا 

 دافعية اإلنجاز والذكاء الروحي وىي إيجابية.
( وىي بعنواف االنتباه المتمركز حوؿ الذات وعبلقتو بدافعية 5409دراسة الشمراني،) .3

، وقد ىدفت إلى ىذه ي لدى طبلب كمية التربية في محافظة بيشةاالنجاز األكاديم
االنتباه المتمركز حوؿ الذات وعبلقتو بدافعية الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف 

، ولتحقيؽ ىذه اليدؼ االنجاز األكاديمي لدى طبلب كمية التربية في محافظة بيشة
وتوصمت ىذه الدراسة إلى ارتفاع اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي، 

طمبة كمية التربية في محافظة بيشة ووجود عبلقة ارتباطية  لدى مستوى دافعية اإلنجاز
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دالة بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودافعية الذات األكاديمية  وال يوجد فروؽ حسب 
 تغير التخصص.

ىدفت إلى تعرؼ مدى تأثير  .(Marić, &, Marija, 2014)ماريؾ وماريجا  دراسة .4
. العوامؿ الشخصية واالجتماعية عمى دافعية التعمـ ومستوى التحصيؿ األكاديمي

الطبلب يروف أف  توصمت الدراسة إلى أف استخدمت الدراسة المنيج الوصفي السببي.
العوامؿ الشخصية واالجتماعية تؤثر في دافعية اإلنجاز وتعمميـ ومف أىـ تمؾ العوامؿ 

 الطبلب بالمحتوى ومدى إدراكيـ لفائدتو. اىتماـ
تعرؼ العبلقات بيف الذكاء االنفعالي  ( ىدفت إلىSharma, 2017شارما ) دراسة .5

والذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز ا لدى طبلب اآلداب والعمـو بالجامعات. استخدمت 
االجتماعي مستوى الذكاء  توصمت الدراسة إلى أف الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.

لدى طبلب الكميات األدبية واالجتماعية كاف أثر مف طبلب الكميات العممية، أما دافعية 
اإلنجاز فكانت عند طمبة الكميات العممية اعمى مف طمبة الكميات النظرية واألدبية 

 واالجتماعية.
تعرؼ مدى ارتباط الذكاء االنفعالي بدافعية  ىدفت إلى (Molla, 2018) دراسة موال .6

 اإلنجاز األكاديمي لدى طبلب الجامعة. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.
الذكاء االنفعالي وخاصة في بعد التواصؿ االجتماعي يرتبط بقوة  توصمت الدراسة إلى أف

 وداللة إحصائية بدافعية اإلنجاز لدى طمبة الجامعة.
 التعقٌب على الدراسات السابقة:

السابقة إلى العديد مف النتائج التي تساعد في التعرؼ عمى أبرز المشكبلت توصمت الدراسات 
التي تواجو الطبلب في الجامعة، والعوامؿ التي تساعد عمى ظيور، وآثار ىذه المشكبلت عمى 

 الطمبة وتحصيميـ الدراسي ومجتمعيـ، وفي ضوء استعراض الدراسات السابقة يتبيف اآلتي:
 ى أىمية موضوع التفاعؿ االجتماعي ودافعية اإلنجاز.أكدت الدراسات السابقة عم .0
 اتفقت الدراسات السابقة عمى استخداـ المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لدراسة. .5
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المتغير المستقؿ وىو التفاعؿ  .2

(، دراسة 5404دراف )المنصوري، والبدراسة ،و (5448دراسة مطمؾ )االجتماعي كما في 
،  ودراسة (Bani Hashim, et al.,2005)بني ىاشـ  دراسة ،(5400باقادر )
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 , Kurjono) دراسة كورونجو، و (Hurst, & Nixon, 2013)ىورست ونيكسوف 
2019.) 

قد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ المقياس كأداة لجمع  .0
وذلؾ باستخداـ مقياس  ،(5400، دراسة باقادر )(5448مؾ )دراسة مطالبيانات مثؿ 

التفاعؿ االجتماعي ومقياس الدافعية باإلضافة إلى استخدـ األساليب اإلحصائية لقياس 
 الصدؽ الثبات. 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

ثراء  ويمكف االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في عرض مشكمة الدراسة الحالية، وا 
إطارىا النظري، واختيار األداة المناسبة لمدراسة، ومعرفة األساليب اإلحصائية، وتفسير 

 نتائجيا ومناقشتيا. 
 منهج الدراسة وإجراءاتها

لتفاعؿ االجتماعي وعبلقتو ىو منيج قائـ عمى دراسة العبلقة بيف متغيري الدراسة ا
ومدى تأثر لدى طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء  بدافعية اإلنجاز

 –المستوى الجامعي، والتخصص األكاديمي )الشريعة تمؾ العبلقة ببعض المتغيرات وىي: 
نيج الوصؼ المغة اإلنجميزية(، وقد استخدـ الباحث الم –المغة العربية  –أصوؿ الديف 

 االرتباطي باعتباره ُيناسب طبيعة الُمتغيِّرات البحثية في دراستو.
 مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء 
ىػ، واشتممت  0004/0000حيث أجريت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

( طالبًا وذلؾ لمتأكُّد ِمف ِصدؽ وثبات األدوات 84استطبلعية بمغ عددىا )عمى عينة 
( طالبًا في التخصصات 064الُمسَتْخَدَمة في الدراسة، وحيث بمغ عدد العينة األساسية )

التالية: الشريعة، وأصوؿ الديف، والمغة العربية، والمغة اإلنجميزية تـ اختيارىـ بطريقة 
 عشوائية.
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 راسة:أدوات الد

لتحقيؽ الدراسة أىدافيا ولئلجابة عف تساؤالتيا، واختبار صحة فروضيا، استخدـ الباحث 
 أداتيف، ىما:

 أوالً: مقٌاس التفاعل االجتماعً: إعداد )الباحث(:

قاـ الباحث بتصميـ مقياس التفاعؿ االجتماعي الستخدامو في الدراسة الحالية؛ ليناسَب 
حُث عند إعداده لممقياس األسَس العمميَّة إلعداد المقاييس أفراد العيِّنة، وقد راعى البا

 والمتمثمة في اآلتي: 
 االطبلع عمى التراث النفسي والنَّظريَّات التي تناولت التفاعؿ االجتماعي. .0
قاـ الباحث بالرجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث المحميَّة والعربية والعالمية ذات العبلقة  .5

 تماعي لبلستفادة منيا في بناء المقياس.بُمتغيِّر التفاعؿ االج
(، 5448االطبلع عمى المقاييس التي ُصمَِّمْت في ىذا المجاؿ، كمقاييس: )مطمؾ،  .2

 (.5405،آالء زىيرو)
بعد اطبلع الباحث عمى تمؾ المصادر، وفي ضوء التعريؼ اإلجرائي لُمتغيِّر التفاعؿ 

الخاصة بالمقياس، ويتكوف في االجتماعي، قاـ الباحث بصياغة مجموعة مف العبارات 
صورتو األولية مف خمسة أبعاد ىي )االتجاه نحو العبلقات االجتماعية، االتجاه نحو االندماج 
االجتماعي، االتجاه نحو التأثير والتأثر، نحو التعاوف، االتجاه نحو المبادرة(، وتضـ ىذه 

( عبارات سالبة الصياغة، 7( عبارة ُموَجبة في الصياغة، و)06( عبارة، منيا )52األبعاد)
(. وتتراوح االستجابة عمى المقياس في خمسة 2،0،5،6،00،06،07تمثميا العبارات رقـ )

خيارات: )موافؽ بشدة، موافؽ، غير متأكد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة(، ويتـ تصحيح 
 المقياس بأف َيحُصؿ المفحوص مف درجة واحدة إلى خمس درجات في كؿ عبارة مف عبارات
المقياس وذلؾ وفَؽ صياغتيا، فالفقراُت التي تمَّْت صياغتيا بطريقة إيجابيٍة فإف تصحيحيا 

 –( 2الدرجة -(، )غير متأكد 0الدرجة  –(، )موافؽ 5الدرجة -يتـ كما يمي: )موافؽ بشدة 
والعبارات التي تمْت صياغتيا  (.0الدرجة -(، )غير موافؽ بشدة 5الدرجة -)غير موافؽ 
(، )غير 5الدرجة –(، )موافؽ 0الدرجة -يٍة يتـ تصحيحيا كما يمي: )موافؽ بشدة بطريقة سمب

 (.5-(، )غير موافؽ بشدة 0الدرجة  –(، )غير موافؽ 2الدرجة -متأكد 
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ٌَّة لمقٌاس التفاعل االجتماعً: ٌكومتر  الخصائص السَّ

دؽ: أواًل:   حساب الصِّ
صدؽ االتساؽ  ،ىما: صدؽ الُمحكِّميفقاـ الباحث بطريقتيف لمتأكد مف صدؽ المقياس، 

 الداخمي )البنائي(. 
  صدؽ الُمحكِّميف:-أ

قاـ الباحث بعرض مقياس دافعية اإلنجاز في صورتو األولية عمى مجموعة مف 
المختصيف في مجاؿ عمـ النفس ولذلؾ لمتأكد مف سبلمة بناء المقياس وفي ضوء ىذا تـ 

ضرورة إعادة صياغتيا، وحدد الباحث معيارا تعديؿ بعض العبارات التي يرى المحكميف 
الختيار فقرات المقياس، وىي الفقرات التي حظيت بنسبة اتفاؽ بيف المحكميف بنسب تتراوح 

%، وأبدى المحكموف آراءىـ في المقياس وتـ تعديؿ بعض العبارات  044% إلى  84مف 
 في ضوء تمؾ اآلراء.

 (:البنائياالتساؽ الداخمي )صدؽ -ب
أكد مف الصدؽ الظاىري لممقياس قاـ الباحث بتطبيقيا ميدانيًا عمى عينة بعد الت

( طالبا، ثـ قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف لمعرفة 84استطبلعية قواميا )
الصدؽ الداخمي لممقياس حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات 

 ا توضح ذلؾ الجداوؿ التالية:المقياس بالدرجة الكمية لممقياس، كم
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(: صذق االتطبق انذاخهٌ )انجىبئٌ( ألثؼبد مقَبش انتفبػم االجتمبػٌ ثبضتخذاو مؼبمم 1جذول )

 ارتجبط ثَرضون

 انفقرح أثؼبد انمقَبش
 مذى االرتجبط

 انىتَجخ مؼبمم االرتجبط

 االتجبي وذو انؼالقبد االجتمبػَخ

 ارتجبط قوً 0.692 1

 ارتجبط قوً 0.766 2

 ارتجبط قوً 0.810 3

 ارتجبط قوً 0.453 4

 ارتجبط قوً 0.718 5

 االتجبي وذو االوذمبج االجتمبػٌ

 ارتجبط قوً 0.726 1

 ارتجبط قوً 0.666 2

 ارتجبط قوً 0.461 3

 ارتجبط قوً 0.718 4

 ارتجبط قوً 0.684 5

 االتجبي وذو انتأثَر وانتأثر

 ارتجبط قوً 0.665 1

 ارتجبط قوً 0.501 2

 ارتجبط قوً 0.657 3

 ارتجبط قوً 0.408 4

 ارتجبط قوً 0.426 5

 االتجبي وذو انتؼبون

 ارتجبط قوً 0.653 1

 ارتجبط قوً 0.722 2

 ارتجبط قوً 0.662 3

 ارتجبط قوً 0.511 4

 االتجبي وذو انمجبدرح

 ارتجبط قوً 0.792 1

 قوًارتجبط  0.466 2

 ارتجبط قوً 0.737 3

 ارتجبط قوً 0.657 4

يشير الجدوؿ أعبله إلى وجود ارتباط قوي إحصائيًا بيف كؿ عبارة والبعد الذي ينتمي إليو، 
( وىي معامبلت قوية تشير لصدؽ العبارة، مما يشير 4.804-4.048حيث تراوحت بيف )

 إلى توفر درجات صدؽ مرتفعة لممقياس.
 حساب الثبات: ثانيًا:  

 Cronbach's )معادلة ألفا كرونباخ ـباستخدامقياس القاـ الباحث بالتأكد مف ثبات 
Alpha ( طالب ليا نفس 84حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية قواميا )

خصائص المفحوصيف لمتأكد مف ثباتيا، حيث طبقت المعادلة واستخراج معامؿ الثبات لكؿ 
إلى وجود ثبات قوي إحصائيًا؛ حيث تراوحت بيف  والتي أشارت المقياسمجاؿ مف مجاالت 
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( 4.850( وىي معامبلت ثبات قوية كما بمغ معامؿ الثبات لبلختبار ككؿ )4.550-4.850)
 وىي دالة جوىريًا أيضًا، مما يشير إلى توفر درجات ثبات مرتفعة لممقياس.

ٌَّة اإلنجاز: إعداد )العتٌبً  (:0202،ثانٌاً: مقٌاس دافع

قاـ العتيبي ببناء المقياس في صورتو األولية مف خمسة أبعاد ىي )المثابرة، الطموح، 
( 29( عبارة، منيا )09)األبعاد تحمؿ المسئولية، المنافسة، السعي لمتميز(، وتضـ ىذه 

، 05، 8، 2( عبارات سالبة الصياغة، تمثميا العبارات رقـ )04عبارة ُموَجبة في الصياغة، و)
(. وتتراوح االستجابة عمى المقياس في خمسة خيارات: 08، 05، 20، 24، 55، 52، 09

)دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، ال يحدث مطمًقا(، ويتـ تصحيح المقياس بأف َيحُصؿ المفحوص 
مف درجة واحدة إلى خمس درجات في كؿ عبارة مف عبارات المقياس وذلؾ وفَؽ صياغتيا، 

(، 5الدرجة -ْت صياغتيا بطريقة إيجابيٍة فإف تصحيحيا يتـ كما يمي: )دائما فالفقراُت التي تمَّ 
الدرجة -(، )ال يحدث مطمًقا5الدرجة -)نادًرا  –( 2الدرجة -(، )أحياًنا 0الدرجة  –)غالًبا 

(، 0الدرجة -(.والعبارات التي تمْت صياغتيا بطريقة سمبيٍة يتـ تصحيحيا كما يمي: )دائما 0
 (.5-(، )ال يحدث مطمًقا0الدرجة  –(، )نادًرا 2الدرجة -(، )أحياًنا 5جة الدر  –)غالًبا 

ٌَّة لمقٌاس التفاعل االجتماعً: ٌكومتر  الخصائص السَّ

دؽ: أواًل:   حساب الصِّ
قاـ الباحث بطريقتيف لمتأكد مف صدؽ المقياس، ىما: صدؽ الُمحكِّميف، وصدؽ التحميؿ 

 صدؽ االتساؽ الداخمي )البنائي(.  ،العاممي
  صدؽ الُمحكِّميف:-أ

يف في  تـ عْرُض مقياس دافعيَّة اإلنجاز في صورتو األولية عمى مجموعٍة ِمف المختصِّ
مجاؿ عمـ النفس بجامعة الممؾ فيصؿ باألحساء، وجامعة الممؾ فيد لمبتروؿ والمعادف 

( عبارة، وىي العباراُت 05السعي لمتميز، و)بالدماـ، وترتب عمى صدؽ الُمحكِّميف حذؼ ُبعد 
% مف اتفاؽ الُمحكِّميف، كما تـ تعديؿ صياغة بعض العبارات؛ 84التي لـ َتحُصؿ عمى نسبة 

 ( عبارة.27( أبعاد و )0حيث أصبح المقياس بعد صدؽ الُمحكِّميف، يتكوف مف )
 ِصدؽ التحميؿ العاممي:-ب

ستكشافي لعبارات مقياس دافعيَّة اإلنجاز لطبلب قاـ العتيبي بحساب التحميؿ العاممي اال
ب وطالبات الدراسات 095وطالبات الدراسات العميا بعد تطبيقو عمى عيِّنة عددىا ) ( مف ُطبلَّ

 ( صحيح. 0حيث نتج عف التحميؿ العاممي أربعة عوامؿ جذرىا الكامف أكبر مف ) العميا
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 صدؽ االتساؽ الداخمي )البنائي(: -ج
االتطبق انذاخهٌ )انجىبئٌ( ألثؼبد مقَبش دافؼَخ اإلوجبز ثبضتخذاو مؼبمم  (: صذق3جذول )

 ارتجبط ثَرضون

 انفقراد أثؼبد انمقَبش
 مذى االرتجبط

 انىتَجخ مؼبمم االرتجبط

 انمثبثرح

 ارتجبط قوً 0.550 1

 ارتجبط قوً 0.675 2

 ارتجبط قوً 0.681 3

 ارتجبط قوً 0.478 4

 قوًارتجبط  0.476 5

 ارتجبط قوً 0.617 6

 ارتجبط قوً 0.543 7

 ارتجبط قوً 0.700 8

 ارتجبط قوً 0.664 9

 ارتجبط قوً 0.662 10

 ارتجبط قوً 0.406 11

 ارتجبط قوً 0.578 12

 ارتجبط قوً 0.563 13

 انطموح

 ارتجبط قوً 0.528 1

 ارتجبط قوً 0.566 2

 ارتجبط قوً 0.657 3

 ارتجبط قوً 0.596 4

 ارتجبط قوً 0.573 5

 ارتجبط قوً 0.584 6

 ارتجبط قوً 0.621 7

 ارتجبط قوً 0.614 8

 ارتجبط قوً 0.569 9

 ارتجبط قوً 0.422 10

 ارتجبط قوً 0.422 11

 ارتجبط قوً 0.574 12

 انمىبفطخ

 ارتجبط قوً 0.534 13

 ارتجبط قوً 0.484 2

 ارتجبط قوً 0.803 3

 ارتجبط قوً 0.728 4

 ارتجبط قوً 0.789 5

 ارتجبط قوً 0.797 6

 تذمم انمطئونَخ

 ارتجبط قوً 0.531 1

 ارتجبط قوً 0.576 2

 ارتجبط قوً 0.612 3

 ارتجبط قوً 0.414 4

 ارتجبط قوً 0.591 5

 ارتجبط قوً 0.574 6
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عبارة والبعد الذي ينتمي إليو، يشير الجدوؿ أعبله إلى وجود ارتباط قوي إحصائيًا بيف كؿ 
( وىي معامبلت قوية تشير لصدؽ العبارة، مما يشير 4.842-4.000حيث تراوحت بيف )

 إلى توفر درجات صدؽ مرتفعة لممقياس.
 حساب الثبات: ثانيًا: 

عينة استطبلعية قواميا  قاـ الباحث بالتأكد مف ثبات المقياس، وذلؾ بعَد تطبيقو عمى
إعادة االختبار،  تـ تطبيؽ لتأكد مف ثباتياو ( طالب ليا نفس خصائص المفحوصيف 84)

ومعامؿ ألفا كرونباخ، واستخراج معامؿ الثبات لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس والجدوؿ رقـ 
 :( يوضح معامبلت ثبات المقياس0)

ىصفَخ ألثؼبد مقَبش دافؼَخ اإلوجبز ن= (: مؼبمم ثجبد أنفب كرووجبر وانتجسئخ ان4جذول )

(161) 

 ػذد انفقراد أثؼبد انمقَبش
 مؼبمم انثجبد

 انىتَجخ أنفب كرووجبر

 ثجبد قوً 0.796 13 انمثبثرح

 ثجبد قوً 0.791 12 انطموح

 ثجبد قوً 0.410 6 انمىبفطخ

 ثجبد قوً 0.789 6 تذمم انمطئونَخ

 ثجبد قوً 0.874 37 جمَغ األثؼبد

( 4.796-4.004يشير الجدوؿ أعبله إلى وجود ثبات قوي إحصائيًا؛ حيث تراوحت بيف )
( وىي دالة جوىريًا 4.870وىي معامبلت ثبات قوية كما بمغ معامؿ الثبات لبلختبار ككؿ )

 أيضًا، مما يشير إلى توفر درجات ثبات مرتفعة لممقياس.
 أسالٌب تحلٌل البٌانات: 

يستخدـ الباحث مجموعة مف األساليب اإلحصائية، وذلؾ لمعالجة البيانات واختبار صحة 
الفروض وحساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة والتواصؿ إلى النتائج التي يمكف أف 

 تسفر عنيا الدراسة الحالية ومف ثـ مناقشتيا، ومف تمؾ األساليب اإلحصائية:
(: لمعرفة صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة Pearsonمعامؿ ارتباط " بيرسوف ") .0

 )وىو العبلقة بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو(.
(: لمتأكد مف ثبات أداة االستبياف إلى Alpha -Cronbachمعامؿ " ألفا كرونباخ " ) .5

 .إي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا(
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التكرار والنسبة المئوية: لوصؼ خصائص عينة البحث وتحديد استجابات إفرادىا تجاه  .2
 فقرات الستبيانو.

المتوسط الحسابي: لترتيب العبارات حسب األىمية لنتائج الدراسة واالنحراؼ المعياري  .0
 )لتوضيح مدى تشتت استجابات إفراد العينة(.

5.  (One Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي )  لمعرفة الفروؽ ذات الداللة
 اإلحصائية بيف متغيرات الدراسة.

 نتائج الدراسة:

قاـ الباحث باإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، ومف ثـ الوصوؿ إلى نتائج الدراسة وعرضيا 
ومناقشتيا والسعي في تفسير تمؾ النتائج مف خبلؿ أدبيات اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 عمى النحو التالي: 
طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية ما مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى السؤاؿ األوؿ: 

 ؟بمحافظة األحساء
إلجابة السؤاؿ، تـ استخداـ بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي والتي تمثمت في المتوسط 

نحو  الحسابي واالنحراؼ المعياري والمتوسط الحسابي العاـ لدرجة واألبعاد الفرعية )االتجاه
العبلقات االجتماعية، االتجاه نحو االندماج االجتماعي، االتجاه نحو التأثير والتأثر، االتجاه 

 نحو التعاوف، االتجاه نحو المبادرة( ، وكانت النتائج كالتالي:
(: انمتوضطبد انذطبثَخ واالوذرافبد انمؼَبرٍخ نذرجخ انتفبػم االجتمبػٌ ػهي 5جذول )

 ذبوري انفرػَخمطتوى األداح انكهَخ وم

 األثؼبد
انمتوضط 

 انذطبثٌ
 انترتَت مطتوى االضتجبثخ االوذراف انمؼَبرً

االتجبي وذو انؼالقبد 

 االجتمبػَخ
 2 فوق انمتوضط 0.64 3.83

االتجبي وذو االوذمبج 

 االجتمبػٌ
 1 فوق انمتوضط 0.55 3.97

االتجبي وذو انتأثَر 

 وانتأثر
 5 متوضط 0.49 3.30

 4 فوق انمتوضط 0.66 3.44 انتؼبوناالتجبي وذو 

 3 فوق انمتوضط 0.73 3.50 االتجبي وذو انمجبدرح

 - فوق انمتوضط 0.42 3.61 انذرجخ انكهَخ
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( أف عمى مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى عينة الدراسة عمى األداة 5تشير نتائج جدوؿ )
 (.2.60الكمية ىو بدرجة )فوؽ المتوسط( وبمتوسط حسابي عاـ )

وعمى المستوى األبعاد بمغ بعد "االتجاه نحو العبلقات االجتماعية" درجة )فوؽ المتوسط(، 
(، بينما بمغ بعد "االتجاه نحو االندماج االجتماعي" درجة )فوؽ 2.82وبمتوسط حسابي )

(، وبمغ بعد "االتجاه نحو التأثير والتأثر" درجة 2.97المتوسط(، وبمتوسط حسابي )
(، وبمغ بعد "االتجاه نحو التعاوف" درجة )فوؽ 2.24سابي ))متوسط(، وبمتوسط ح

االتجاه نحو المبادرة " درجة )فوؽ  (، وبمغ بعد "2.00المتوسط(، وبمتوسط حسابي )
 (.2.54المتوسط(، وبمتوسط حسابي )

 وٍوضخ انشكم انتبنٌ رضمب ثَبوَب نهمتوضطبد:

 

 
 

 ( ٍوضخ انمتوضطبد فٌ انتفبػم االجتمبػ1ٌشكم )

(، ودراسة المنصوري، والبدراف، 5448تختمؼ في الدرجة مع كؿ مف دراسة مطمؾ، )و 
( وىي دراسات توصمت إلى ارتفاع مستوى دافعية اإلنجاز 5400(، ودراسة باقادر، )5404)

 لدى طبلب الجامعة.
طبلب كمية الشريعة ما مدى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات السؤاؿ الثاني: 

مقياس التفاعؿ االجتماعي تعزى لممتغيرات والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء عمى 
 ؟ المستوى الجامعي، التخصص األكاديمي(التالية وىي: )
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 أوالً: المستوى الجامعً:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( حيث تـ أوال حساب المتوسطات الحسابية 
 واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة مف حسب المستوى الجامعي، وكانت كالتالي:

(: انمتوضطبد انذطبثَخ واالوذرافبد انمؼَبرٍخ الضتجبثبد طالة كهَخ انشرٍؼخ 6جذول )

 وانذراضبد اإلضالمَخ ثمذبفظخ األدطبء دول انتفبػم االجتمبػٌ دطت انمطتوى انجبمؼٌ

 االوذراف انمؼَبرً انمتوضط انذطبثٌ انؼذد نجبمؼٌانمطتوى ا انجؼذ

 االتجبي وذو انؼالقبد االجتمبػَخ

 

 74789. 3.7250 16 األول

 66589. 3.7417 24 انثبوٌ

 56569. 4.2000 9 انثبنث

 62561. 3.8462 26 انراثغ

 63755. 3.7619 21 انخبمص

 69905. 3.8143 28 انطبدش

 55335. 3.9789 19 انطبثغ

 65011. 3.8471 17 انثبمه

 االتجبي وذو االوذمبج االجتمبػٌ

 53276. 4.1625 16 األول

 59655. 3.8250 24 انثبوٌ

 53020. 3.9111 9 انثبنث

 54054. 4.0462 26 انراثغ

 61039. 4.0571 21 انخبمص

 44198. 3.8143 28 انطبدش

 57877. 4.0947 19 انطبثغ

 60098. 3.9647 17 انثبمه

 االتجبي وذو انتأثَر وانتأثر

 62169. 3.3875 16 األول

 44713. 3.1917 24 انثبوٌ

 38873. 3.1111 9 انثبنث

 47743. 3.4923 26 انراثغ

 55823. 3.4476 21 انخبمص

 36710. 3.3071 28 انطبدش

 52315. 3.2421 19 انطبثغ

 49468. 3.1294 17 انثبمه

 وذو انتؼبوناالتجبي 

 64550. 3.6250 16 األول

 65654. 3.2813 24 انثبوٌ

 78174. 3.3889 9 انثبنث
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 االوذراف انمؼَبرً انمتوضط انذطبثٌ انؼذد نجبمؼٌانمطتوى ا انجؼذ

 69483. 3.3173 26 انراثغ

 68291. 3.7024 21 انخبمص

 53599. 3.4554 28 انطبدش

 78756. 3.3553 19 انطبثغ

 57442. 3.4559 17 انثبمه

 االتجبي وذو انمجبدرح

 93986. 3.5000 16 األول

 60334. 3.1979 24 انثبوٌ

 1.05162 3.6944 9 انثبنث

 75505. 3.5481 26 انراثغ

 80067. 3.6071 21 انخبمص

 55990. 3.5357 28 انطبدش

 66612. 3.4737 19 انطبثغ

 73982. 3.6029 17 انثبمه

 انذرجخ انكهَخ

 56136. 3.6800 16 األول

 39099. 3.4475 24 انثبوٌ

 55167. 3.6611 9 انثبنث

 41804. 3.6500 26 انراثغ

 44852. 3.7152 21 انخبمص

 28379. 3.5854 28 انطبدش

 44512. 3.6289 19 انطبثغ

 43662. 3.6000 17 انثبمه

( إلى وجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات درجات استجابات طبلب 6تشير نتائج جدوؿ )
اإلسبلمية بمحافظة األحساء لمتغير المستوى الجامعي، ولمعرفة ىؿ كمية الشريعة والدراسات 

(، أـ إنيا فروؽ بسيطة وال ترقى إلى 4.45ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 مستوى الداللة اإلحصائية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي وكانت نتائجو كالتالي:
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انتجبٍه األدبدً )ف( نهمقبروخ ثَه اضتجبثبد طالة كهَخ انشرٍؼخ (: اختجبر تذهَم 7جذول )

 وانذراضبد اإلضالمَخ ثمذبفظخ األدطبء دول انتفبػم االجتمبػٌ دطت انمطتوى انجبمؼٌ

 مصبدر انتجبٍه األثؼبد
مجموع 

 انمرثؼبد

درجبد 

 انذرٍخ

متوضط 

 انمرثؼبد
 قَمخ ف

االتجبي وذو انؼالقبد 

 االجتمبػَخ

 303. 7 2.124 ثَه انمجموػبد

 425. 152 64.531 داخم انمجموػبد 715.

 159 66.655 انكهٌ
 

االتجبي وذو االوذمبج 

 االجتمبػٌ

 344. 7 2.410 ثَه انمجموػبد

 306. 152 46.530 داخم انمجموػبد 1.125

 159 48.940 انكهٌ
 

االتجبي وذو انتأثَر 

 وانتأثر

 385. 7 2.692 ثَه انمجموػبد

 237. 152 36.016 داخم انمجموػبد 1.623

 159 38.708 انكهٌ
 

 االتجبي وذو انتؼبون

 451. 7 3.160 ثَه انمجموػبد

 438. 152 66.651 داخم انمجموػبد 1.030

 159 69.811 انكهٌ
 

 االتجبي وذو انمجبدرح

 437. 7 3.060 ثَه انمجموػبد

 544. 152 82.752 داخم انمجموػبد 803.

 159 85.812 انكهٌ
 

 انكهٌ

 148. 7 1.034 ثَه انمجموػبد

 183. 152 27.861 داخم انمجموػبد 806.

 159 28.895 انكهٌ
 

 (4.45(   * دالة عند مستوى )4.40** دالة عند مستوى )
(، وجميع ىذه القيـ 0.44( إلى )4.44( أف قيـ )ؼ( تراوحت مف )7تشير نتائج جدوؿ )

( 4.45إحصائيا وتشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )غير دالة 
بيف متوسطات درجات استجابات سواء لؤلبعاد )االتجاه نحو العبلقات االجتماعية، االتجاه 
نحو االندماج االجتماعي، االتجاه نحو التأثير والتأثر، االتجاه نحو التعاوف، االتجاه نحو 

 لكمية تعزى لمتغير المستوى الجامعي.المبادرة( أو لمدرجة ا
(، والتي أشارت إلى أف 5448وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة مطمؾ، )

طبلب المرحمة الرابعة أكثر تفاعبل مف طبلب المرحمة األوؿ، بينما تتفؽ مع دراسة المنصوري، 
التفاعؿ االجتماعي حسب (، والتي أشارت إلى أنو ال توجد فروؽ في 5404والبدراف، )

 المراحؿ الدراسية.
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 ثانٌاً: التخصص األكادٌمً:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( حيث تـ أوال حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة مف حسب التخصص الجامعي، وكانت 

 كالتالي:
ثَخ واالوذرافبد انمؼَبرٍخ الضتجبثبد طالة كهَخ انشرٍؼخ (: انمتوضطبد انذطب8جذول )

 وانذراضبد اإلضالمَخ ثمذبفظخ األدطبء دول دطت انتخصص األكبدٍمٌ

 االوذراف انمؼَبرً انمتوضط انذطبثٌ انؼذد انتخصص األكبدٍمٌ انجؼذ

االتجبي وذو انؼالقبد 

 االجتمبػَخ

 64448. 3.8050 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 62421. 3.6900 40 اإلوجهَسٍخانهغخ 

 64639. 3.9250 40 انهغخ انؼرثَخ

 66802. 3.9300 40 أصول انذٍه

االتجبي وذو االوذمبج 

 االجتمبػٌ

 57280. 4.0100 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 53968. 3.8550 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 56713. 3.9800 40 انهغخ انؼرثَخ

االتجبي وذو انتأثَر 

 وانتأثر

 53968. 4.0550 40 أصول انذٍه

 51239. 3.3050 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 40950. 3.1500 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 51640. 3.4000 40 انهغخ انؼرثَخ

 50596. 3.3800 40 أصول انذٍه

 االتجبي وذو انتؼبون

 67416. 3.4000 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 59374. 3.4313 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 75362. 3.4250 40 انهغخ انؼرثَخ

 63923. 3.5063 40 أصول انذٍه

 االتجبي وذو انمجبدرح

 69149. 3.5313 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 66551. 3.2188 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 85335. 3.5750 40 انهغخ انؼرثَخ

 65532. 3.6813 40 أصول انذٍه

 انذرجخ انكهَخ

 41369. 3.6102 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 36381. 3.4690 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 50258. 3.6610 40 انهغخ انؼرثَخ

 38913. 3.7105 40 أصول انذٍه
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( إلى وجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات درجات استجابات طبلب 8تشير نتائج جدوؿ )
ولمعرفة ىؿ ىذه كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية تعزى لمتغير التخصص األكاديمي، 

(، أـ إنيا فروؽ بسيطة وال ترقى إلى 4.45الفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 مستوى الداللة اإلحصائية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي وكانت نتائجو كالتالي:

انشرٍؼخ (: اختجبر تذهَم انتجبٍه األدبدً )ف( نهمقبروخ ثَه اضتجبثبد طالة كهَخ 9جذول )

وانذراضبد اإلضالمَخ ثمذبفظخ األدطبء دول انتفبػم االجتمبػٌ فٌ متغَر انتخصص 

 األكبدٍمٌ

 مصبدر انتجبٍه األثؼبد
مجموع 

 انمرثؼبد

درجبد 

 انذرٍخ

متوضط 

 انمرثؼبد
 قَمخ ف

االتجبي وذو انؼالقبد 

 االجتمبػَخ

 520. 3 1.561 ثَه انمجموػبد

 417. 156 65.094 داخم انمجموػبد 1.247

 159 66.655 انكهٌ
 

االتجبي وذو االوذمبج 

 االجتمبػٌ

 294. 3 882. ثَه انمجموػبد

 308. 156 48.058 داخم انمجموػبد 954.

 159 48.940 انكهٌ
 

االتجبي وذو انتأثَر 

 وانتأثر

 515. 3 1.545 ثَه انمجموػبد

 238. 156 37.163 داخم انمجموػبد 2.161

 159 38.708 انكهٌ
 

 االتجبي وذو انتؼبون

 084. 3 252. ثَه انمجموػبد

 446. 156 69.559 داخم انمجموػبد 188.

 159 69.811 انكهٌ
 

 االتجبي وذو انمجبدرح

 1.581 3 4.742 ثَه انمجموػبد

 520. 156 81.070 داخم انمجموػبد 3.041

 159 85.812 انكهٌ
 

 انكهٌ

 434. 3 1.302 ثَه انمجموػبد

 177. 156 27.593 داخم انمجموػبد 2.454

 159 28.895 انكهٌ
 

 (4.45(   * دالة عند مستوى )4.40** دالة عند مستوى )
(، وجميع ىذه القيـ 0.44( إلى )4.44( أف قيـ )ؼ( تراوحت مف )9تشير نتائج جدوؿ )

( 4.45غير دالة إحصائيا وتشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
بيف متوسطات درجات استجابات في التفاعؿ االجتماعي سواء لؤلبعاد )االتجاه نحو العبلقات 

اعي، االتجاه نحو التأثير والتأثر، االتجاه نحو االجتماعية، االتجاه نحو االندماج االجتم
 التعاوف، االتجاه نحو المبادرة( أو لمدرجة الكمية تعزى لمتغير التخصص األكاديمي. 
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( مف وجود عبلقة ارتباطية 5400وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما جاء في دراسة باقادر، )
 لصالح طمبة المسار العممي.دالة بيف التفاعؿ االجتماعي والمسار )العممي، والطبي( 

طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية ما مستوى دافعية لئلنجاز لدى  السؤاؿ الثالث:
 ؟بمحافظة األحساء

إلجابة السؤاؿ، تـ استخداـ بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي والتي تمثمت في المتوسط 
افعية اإلنجاز واألبعاد الفرعية الحسابي واالنحراؼ المعياري والمتوسط الحسابي العاـ لدرجة د

 )المثابرة، الطموح، المنافسة، تحمؿ المسئولية(، وكانت النتائج كالتالي:
(: انمتوضطبد انذطبثَخ واالوذرافبد انمؼَبرٍخ نذرجخ دافؼَخ اإلوجبز ػهي مطتوى 11جذول )

 األداح انكهَخ ومذبوري انفرػَخ

 انترتَت مطتوى االضتجبثخ االوذراف انمؼَبرً انمتوضط انذطبثٌ األثؼبد

 3 فوق انمتوضط 0.56 3.89 انمثبثرح

 1 مرتفغ 0.45 4.36 انطموح

 2 فوق انمتوضط 0.72 4.02 انمىبفطخ

 4 فوق انمتوضط 0.59 3.42 تذمم انمطئونَخ

 - فوق انمتوضط 0.41 3.92 انذرجخ انكهَخ

الدراسة مف طبلب كمية ( أف مستوى دافعية اإلنجاز لدى عينة 04تشير نتائج جدوؿ )
الشريعة والدراسات اإلسبلمية عمى األداة الكمية ىو بدرجة )فوؽ المتوسط( وبمتوسط حسابي 

 (.2.95عاـ )
وعمى المستوى األبعاد بمغ بعد المثابرة درجة )فوؽ المتوسط(، وبمتوسط حسابي 

غ بعد (، وبم0.26(، بينما بمغ بعد الطموح درجة )مرتفع(، وبمتوسط حسابي )2.89)
(، وبمغ بعد تحمؿ المسئولية درجة 0.45المنافسة درجة )فوؽ المتوسط(، وبمتوسط حسابي )

 (.2.05)فوؽ المتوسط(، وبمتوسط حسابي )
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 وٍوضخ انشكم انتبنٌ انمتوضطبد فٌ دافؼَخ اإلوجبز:

 
 ( ٍوضخ انمتوضطبد فٌ دافؼَخ اإلوجبز2شكم )

(، ودراسة أبو كويؾ، 5402ودراسة المحياني، )وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو 
( والتي توصمت إلى ارتفاع 5408وتختمؼ في الدرجة مع كؿ مف دراسة آؿ زاىر )، (5447)

 مستوى دافعية اإلنجاز عند الطبلب.
طبلب كمية الشريعة ما مدى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات  السؤاؿ الرابع:

عمى مقياس دافعية اإلنجاز تعزى لممتغيرات التالية والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء 
 ؟التخصص األكاديمي(وىي: )المستوى الجامعي/ 
 أواًل: المستوى الجامعي:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( حيث تـ أوال حساب المتوسطات الحسابية 
 فات المعيارية الستجابات عينة الدراسة مف حسب المستوى الجامعي، وكانت كالتالي:واالنحرا
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(: انمتوضطبد انذطبثَخ واالوذرافبد انمؼَبرٍخ الضتجبثبد طالة كهَخ انشرٍؼخ 11جذول )

 وانذراضبد اإلضالمَخ دول دافؼَخ اإلوجبز دطت متغَر انمطتوى انجبمؼٌ

 االوذراف انمؼَبرً انمتوضط انذطبثٌ انؼذد انمطتوى انجبمؼٌ انجؼذ

 انمثبثرح

 47748. 4.1202 16 األول

 48588. 3.8173 24 انثبوٌ

 80504. 3.8120 9 انثبنث

 45550. 4.0178 26 انراثغ

 56542. 3.9341 21 انخبمص

 64749. 3.8077 28 انطبدش

 61166. 3.8704 19 انطبثغ

 56261. 3.7964 17 انثبمه

 انطموح

 31250. 4.5052 16 األول

 51924. 4.4132 24 انثبوٌ

 72821. 4.2593 9 انثبنث

 52295. 4.3750 26 انراثغ

 47479. 4.4603 21 انخبمص

 38589. 4.2530 28 انطبدش

 40755. 4.3465 19 انطبثغ

 37616. 4.3333 17 انثبمه

 انمىبفطخ

 89229. 3.9063 16 األول

 81748. 3.8056 24 انثبوٌ

 59512. 4.2222 9 انثبنث

 49957. 4.1282 26 انراثغ

 77006. 4.1587 21 انخبمص

 88614. 4.0417 28 انطبدش

 59180. 4.0088 19 انطبثغ

 59512. 4.0000 17 انثبمه

 تذمم انمطئونَخ

 60820. 2.9792 16 األول

 57311. 3.3681 24 انثبوٌ

 33449. 3.5741 9 انثبنث

 64890. 3.3397 26 انراثغ

 50408. 3.4365 21 انخبمص

 56187. 3.5952 28 انطبدش
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 االوذراف انمؼَبرً انمتوضط انذطبثٌ انؼذد انمطتوى انجبمؼٌ انجؼذ

 60604. 3.6667 19 انطبثغ

 58368. 3.4216 17 انثبمه

 انذرجخ انكهَخ

 32354. 3.8777 16 األول

 44646. 3.8510 24 انثبوٌ

 55257. 3.9669 9 انثبنث

 40546. 3.9652 26 انراثغ

 46218. 3.9974 21 انخبمص

 40894. 3.9244 28 انطبدش

 39214. 3.9731 19 انطبثغ

 42047. 3.8878 17 انثبمه

( إلى وجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات درجات استجابات طبلب 00تشير نتائج جدوؿ )
كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة حوؿ دافعية اإلنجاز تعزى لمتغير المستوى 

(، أـ إنيا فروؽ 4.45ولمعرفة ىؿ ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )الجامعي، 
بسيطة وال ترقى إلى مستوى الداللة اإلحصائية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

 وكانت نتائجو كالتالي:
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طالة كهَخ انشرٍؼخ (: اختجبر تذهَم انتجبٍه األدبدً )ف( نهمقبروخ ثَه اضتجبثبد 12جذول )

 وانذراضبد اإلضالمَخ دول دافؼَخ اإلوجبز فٌ متغَر انمطتوى انجبمؼٌ

 مصبدر انتجبٍه األثؼبد
مجموع 

 انمرثؼبد

درجبد 

 انذرٍخ

متوضط 

 انمرثؼبد
 قَمخ ف

 انمثبثرح

 262. 7 1.831 ثَه انمجموػبد

.816 

 

داخم 

 انمجموػبد
48.733 152 .321 

 159 50.565 انكهٌ
 

 

 انطموح

 148. 7 1.036 ثَه انمجموػبد

.692 

 

داخم 

 انمجموػبد
32.528 152 .214 

 159 33.564 انكهٌ
 

 

 انمىبفطخ

 344. 7 2.407 ثَه انمجموػبد

.642 

 

داخم 

 انمجموػبد
81.418 152 .536 

 159 83.825 انكهٌ
 

 تذمم انمطئونَخ

 796. 7 5.571 ثَه انمجموػبد

2.410 

 

داخم 

 انمجموػبد
50.193 152 .330 

 159 55.764 انكهٌ
 

 انكهٌ

 057. 7 400. ثَه انمجموػبد

.320 
داخم 

 انمجموػبد
27.092 152 .178 

 159 27.491 انكهٌ
 

 (4.45(   * دالة عند مستوى )4.40** دالة عند مستوى )
(، وجميع ىذه 0.44( إلى )4.44( أف قيـ )ؼ( تراوحت مف )05تشير نتائج جدوؿ )

القيـ غير دالة إحصائيا وتشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بيف متوسطات درجات استجابات حوؿ دافعية اإلنجاز، سواء لؤلبعاد )المثابرة، 4.45)

 تعزى لمتغير المستوى الجامعي. الطموح، المنافسة، تحمؿ المسئولية( أو لمدرجة الكمية 
( مف وجود فروؽ في المستوى 5402وتختمؼ ىذه النتيجة ما جاء في دراسة المحياني )

 لصالح المستوى السابع.
 
 
 



 ................... انتفبػم االجتمبػٌ وػالقتً ثذافؼَخ اإلوجبز

- 094 - 

 ثانيًا: التخصص األكاديمي:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( حيث تـ أوال حساب المتوسطات الحسابية 

المعيارية الستجابات عينة الدراسة حوؿ دافعية اإلنجاز تبعا لمتغير التخصص واالنحرافات 
 األكاديمي، وكانت كالتالي:

(: انمتوضطبد انذطبثَخ واالوذرافبد انمؼَبرٍخ الضتجبثبد طالة كهَخ انشرٍؼخ 13جذول )

 وانذراضبد اإلضالمَخ دول دافؼَخ اإلوجبز دطت متغَر انتخصص األكبدٍمٌ

 االوذراف انمؼَبرً انمتوضط انذطبثٌ انؼذد األكبدٍمٌانتخصص  انجؼذ

 انمثبثرح

 55710. 3.8385 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 53978. 3.7154 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 57929. 4.0635 40 انهغخ انؼرثَخ

 53622. 3.9731 40 أصول انذٍه

 انطموح

 40667. 4.3604 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 51436. 4.2854 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 46024. 4.4083 40 انهغخ انؼرثَخ

 45502. 4.4229 40 أصول انذٍه

 انمىبفطخ

 77661. 3.8875 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 78708. 3.7625 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 68480. 4.2167 40 انهغخ انؼرثَخ

 53601. 4.2292 40 أصول انذٍه

 تذمم انمطئونَخ

 61231. 3.4500 40 اإلضالمَخانشرٍؼخ 

 56083. 3.3500 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 60388. 3.3333 40 انهغخ انؼرثَخ

 58213. 3.5708 40 أصول انذٍه

 انذرجخ انكهَخ

 37604. 3.8841 40 انشرٍؼخ اإلضالمَخ

 45445. 3.7783 40 انهغخ اإلوجهَسٍخ

 38223. 4.0054 40 انهغخ انؼرثَخ

 40589. 4.0490 40 انذٍهأصول 

( إلى وجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات درجات استجابات طبلب 02تشير نتائج جدوؿ )
كمية الشريعة والدراسات تعزى لمتغير التخصص األكاديمي، ولمعرفة ىؿ ىذه الفروؽ ذات 

(، أـ إنيا فروؽ بسيطة وال ترقى إلى مستوى الداللة 4.45داللة إحصائية عند مستوى )
 إلحصائية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي وكانت نتائجو كالتالي:ا
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(: اختجبر تذهَم انتجبٍه األدبدً )ف( نهمقبروخ ثَه اضتجبثبد طالة كهَخ انشرٍؼخ 14جذول )

 وانذراضبد اإلضالمَخ انجبمؼخ دول دافؼَخ اإلوجبز تجؼب نمتغَر انتخصص األكبدٍمٌ

 مصبدر انتجبٍه األثؼبد
مجموع 

 انمرثؼبد

درجبد 

 انذرٍخ

متوضط 

 انمرثؼبد
 قَمخ ف

 انمثبثرح

 932. 3 2.796 ثَه انمجموػبد
3.044 

 
 306. 156 47.768 داخم انمجموػبد

 159 50.565 انكهٌ
 

 

 انطموح

 154. 3 461. ثَه انمجموػبد
.723 

 
 212. 156 33.104 داخم انمجموػبد

 159 33.564 انكهٌ
 

 

 انمىبفطخ

 2.216 3 6.649 ثَه انمجموػبد
4.480 

 
 495. 156 77.176 داخم انمجموػبد

 159 83.825 انكهٌ
 

 تذمم انمطئونَخ

 479. 3 1.437 ثَه انمجموػبد
1.375 

 
 348. 156 54.327 داخم انمجموػبد

 159 55.764 انكهٌ
 

 انكهٌ

 600. 3 1.799 ثَه انمجموػبد

 165. 156 25.693 داخم انمجموػبد 3.640

 159 27.491 انكهٌ
 

 (4.45(   * دالة عند مستوى )4.40** دالة عند مستوى )
(، وجميع ىذه 0.44( إلى )4.44( أف قيـ )ؼ( تراوحت مف )00تشير نتائج جدوؿ )

القيـ غير دالة إحصائيا وتشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بيف متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة مف طبلب الجامعة في دافعية 4.45)

المسئولية( أو لمدرجة الكمية تعزى اإلنجاز، سواء لؤلبعاد )المثابرة، الطموح، المنافسة، تحمؿ 
 لمتغير التخصص األكاديمي. 

(، بينما تختمؼ مع ما 5402وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء بدراسة دراسة المحياني، )
( والتي أشارت إلى أف دافعية اإلنجاز فكانت عند Sharma, 2017جاء بدراسة شارما )

نظرية واألدبية واالجتماعية. ويرى الباحث اف طمبة الكميات العممية اعمى مف طمبة الكميات ال
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف استجابات الطبلب في دافعية اإلنجاز يرجع إلى تجانس 

 العينة وتشابيا في الخصائص الدراسية والسف والجنسية.
لدى  ىؿ توجد عبلقة ارتباطية بيف التفاعؿ االجتماعي والدافعية لئلنجاز السؤاؿ الخامس:

  طبلب كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية بمحافظة األحساء؟
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لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العبلقة االرتباطية بيف 
 درجة التفاعؿ االجتماعي وبيف درجة دافعية اإلنجاز، وكانت النتائج كالتالي:

 (161طتوى )ن = (: مؼبمالد االرتجبط ثَه درجخ وثَه م15جذول )

 انمتغَراد

 دافؼَخ اإلوجبز
انذرجخ 

 انمىبفطخ انطموح انمثبثرح انكهَخ
تذمم 

 انمطئونَخ

ٌ
ػ

مب
جت

ال
 ا
م
ػ

فب
نت

ا
 

االتجبي وذو انؼالقبد 

 االجتمبػَخ
0.355 0.239 0.307 0.259 0.413 

االتجبي وذو االوذمبج 

 االجتمبػٌ
0.361 0.335 0.228 0.156 0.370 

انتأثَر االتجبي وذو 

 وانتأثر
0.305 0.249 0371 0.032 0.323 

 0.467 0.266 0.257 0.360 0.476 االتجبي وذو انتؼبون

 0.571 0.250 0.365 0.429 0.602 االتجبي وذو انمجبدرح

 0.639 0.281 0.444 0.477 0.628 انذرجخ انكهَخ

إحصائية عند  ( يتضح وجود عبلقة ارتباطيو موجبة وذات داللة05مف نتائج جدوؿ )
( بيف درجة التفاعؿ االجتماعي وبيف درجة دافعية اإلنجاز؛ حيث بمغ معامؿ 4.45مستوى )

(، وىذا يعني أف زيادة مستوى التفاعؿ 4.629االرتباط لمدرجة الكمية بيف المحوريف )
 االجتماعي تؤدي إلى زيادة مستوى دافعية اإلنجاز، سواء لؤلبعاد الفرعية، أو لمدرجة الكمية

 لكؿ محور.
 ,Marić, &, Marijaوتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة ماريؾ وماريجا )

( وىي دراسات Molla, 2018(، ودراسة موال )Sharma, 2017(، ودراسة شارما )2014
أكدت اف دافعية اإلنجاز لدى الطبلب ليا عبلقة بسمات الشخصية اإليجابية ومف أىميا 

 التفاعؿ االجتماعي.
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 التوصٌات:

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
تدعيـ التفاعؿ بيف الطمبة عف طريؽ األنشطة الثقافية والحفبلت الترفييية، والزيارات  .0

 العممية إلى مناطؽ مختمفة. 
التأكيد عمى الطبلب بزيادة التفاعؿ االجتماعي بما يناسب تقاليد مجتمعنػا مف خبلؿ  .5

في ىذه المرحمة يستعدوف  فيـالنشاطات العممية المختمفة أو مف خبلؿ اإلرشاد خاصة 
 الستقباؿ حياة جديدة بعد التخرج تتطمب أف يكوف الفرد ذا عبلقات اجتماعية متعددة. 

 دية لتوعية الطبلب بأىمية التفاعؿ االجتماعي.بناء وتطبيؽ برامج إرشا .2
االىتماـ وتشجيع طبلب الكمية عمى قياـ الطبلب بأنشطة تقـو عمى التعمـ الجماعي  .0

 لتنمية التفاعؿ االجتماعي لدييـ.
زيادة البرامج التدريبية والتوعوية في الجامعات لتنمية الدافعية واالرتقاء بمستوى دافع  .5

 بة.اإلنجاز لدى جميع الطم
تقديـ وتوفير الدعـ المادي والمعنوي وتطبيؽ نظاـ الحوافز داخؿ الجامعة بشكؿ فردى أو  .6

 .جمعي، عمى أف يكوف الحافز عمى قدر العمؿ واإلنجاز
 المقترحات:

 يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 فالتفاعؿ االجتماعي وعبلقتو بمرونة األنا لدى طبلب الجامعة العادييف والمتفوقي .0
 برنامج عقبلني انفعالي سموكي في تنمية ميارات التفاعؿ االجتماعي  .5
 أساليب المعاممة الوالدية والمساندة الوالدية وعبلقتيا بالتفاعؿ االجتماعي .2
 فاعمية برنامج إرشادي قائـ التفاعؿ االجتماعي وأثره في تنمية دافعية اإلنجاز. .0
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  المراجع
(. دافعية اإلنجاز وعبلقتو بالذكاء الروحي لدى طبلب كمية 5408أحمد محمد. ) عبد اهللآؿ زاىر، 

المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية: جامعة المجمعة  .التربية في جامعة الممؾ خالد
 .527 – 502، 05معيد الممؾ سمماف لمدراسات والخدمات االستشارية، ع -

. عماف: عمـ النفس االجتماعي ومتطمبات الحياة المعاصرة(. 5400). دعبد الواحإبراىيـ، سميماف 
 الوراؽ.

نظريات اإلرشاد النفسي (. 5405أبو أسعد، أحمد عبد المطيؼ؛ وعريبات، أحمد عبد الحميـ. )
 . عماف: دار المسيرة.والتربوي
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504-574. 
 . القاىرة: مكتبة األنجمو.النفس االجتماعي عربيا وعالميا ـعم (.5449السيد. )أبو النيؿ، محمود 

منصورة: دار الميندس لمطباعة . المدخؿ إلى دراسة الرأي العاـ(. 5446البادي، محمد محمد. )
 والنشر

(. برنامج مقترح لمممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية لتدعيـ التفاعؿ 5407الجالى، أمينة سعد. )
االجتماعي لطبلب الجامعات: دراسة مطبقة عمى طبلب المعيد العالي لمخدمة االجتماعية 

،  8، ج58لؤلخصائييف االجتماعيف، عمجمة الخدمة االجتماعية: الجمعية المصرية  .ببنيا
06-005. 

 . القاىرة، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع.الدافعيَّة لئلنجاز(. 5444خميفة، عبدالمطيؼ محمد. )
. القاىرة، دار غريب لمطباعة والنشر الدافعيَّة لئلنجاز مقياس(. 5446خميفة، عبدالمطيؼ محمد. )

 والتوزيع.
قيادة التمكيف لتدريس التربية الكشفية وعبلقتيا بالتفاعؿ (. 5406 الربيعي، محمد مقداد.)

 دار المعتز لمنشر والتوزيع.: عمافاالجتماعي. 
 . عماف: دار المأموف  لمنشر والتوزيع.نظريات الشخصية وقياسيا(. 5407الرقاد، ىناء خالد.) 

 شد.(. عمـ النفس الشخصية. الرياض: مكتبة الر 5405الزعبي، أحمد محمد. )
إدماف استخداـ األجيزة اإللكترونية الحديثة وعبلقتو بالتفاعؿ (. 5400السويممي، شذى عمي. )

االجتماعي والثقة بالنفس دراسة مقارنة بيف طبلب وطالبات المرحمة المتوسطة في مدينة 
، رسالة ماجستير، كمية العمـو االجتماعية واإلدارية، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض

 رياض.ال
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(. االنتباه المتمركز حوؿ الذات وعبلقتو بدافعية االنجاز 5409الشمراني، عبداهلل محمد مسفر. )
كمية  -المجمة التربوية: جامعة سوىاج  .األكاديمي لدى طبلب كمية التربية في محافظة بيشة

 .090 – 059،   57التربية، ج
. معجـ المصطمحات التربوية والنفسية(. 5442شحاتو،  حسف ؛ النجار،  زينب ؛ عمار،  حامد.)

 الدار المصرية.
 .(. اإلعبلـ الجديد. القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر5405عبد الحميد، صبلح محمد . )
 (. عمـ االجتماع المعصر. الرياض: الجنادرية لمنشر والتوزيع.5405عبدالكريـ، عصمت تحسيف.) 

(. أثر كؿ مف االتجاىات نحو الدراسة 5440العبداهلل، يوسؼ محمد، و الخميفي، سبيكة يوسؼ. )
ودافعية اإلنجاز وعادات االستذكار عمى األداء األكاديمي لدى عينة مف طالبات جامعة 

 –05،  64، ع  05مجمس النشر العممي، مج  -المجمة التربوية: جامعة الكويت  .قطر
09. 

بكؿ مف توكيد الذات وبعض  (. الدافعية لئلنجاز وعبلقتيا5442عبد الحميد، ابراىيـ شوقي. )
المجمة العربية لئلدارة:  .المتغيرات الديموغرافية لدى عينة مف شاغمي الوظائؼ المكتبية

 .0-00،  0، ع 52المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مج 
 . القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع.اإلعبلـ الجديد(.5405عبدالحميد، صبلح محمد.)

الصبلبة النفسية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى طبلب وطالبات الدراسات (.5405العتيبي، بندر.)
، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة العميا السعودييف المبتعثيف بالخارج ونظرائيـ بالداخؿ

 الممؾ فيصؿ. محافظة األحساء.
أطفاؿ الرياض مف (. التفاعؿ االجتماعي لدى 5405الغزاوي، سامي ميدي، وكريـ، وفاء قيس.) 

مركز أبحاث الطفولة  -مجمة الفتح: جامعة دياليأبناء األميات العامبلت وغير العامبلت. 
 .50،ص54واألمومة، 

مجمة  .(. التفاعؿ االجتماعي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية5406الكرخي، حسيف عميوي سيد. )
-079،  08وية والنفسية، عمركز البحوث الترب -البحوث التربوية والنفسية: جامعة بغداد 

098. 
 . الكويت: مكتبة الفبلح لنشر والتوزيععمـ النفس التربوي(. 0995الكندري، أحمد محمد.)

قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بدافعية اإلنجاز والضغوط  (.5402المحياني، سميرة بنت محمد حميد. )
اآلداب والعموـ  . رسالة ماجستير، كميةالنفسية لدى عينة مف طالبات جامعة أـ القرى

 اإلدارية، جامعة اـ القرى، مكة المكرمة.
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( االتصاؿ في عمـ النفس. عماف: دار صفاء لمطباعة والنشر 5402محمود، جودت شاكر.) 
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 .079- 005،  80مية اآلداب، عك -مجمة اآلداب: جامعة بغداد  .كوية
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