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 جامعة بغداد –دافعية االنجاز لطلبة كلية الزراعة 
 

     أشواق عبد الرزاق ناجي        مها فاضل السباك                     أحمد حمدان لفتة

 

 قسم اإلرشاد والتعليم الزراعي / كلية الزراعة / جامعة بغداد .

 

 الخالصة : 

ويرى العديد من العلماء إن  نحو االنجاز في مجال التحصيل الدراسي عموما  تعد الدافعية إحدى المحفزات التي تحفز الطلبة     

. لذا يسعى البحث الحالي إلى معرفة مستوى دافعية االنجاز تشير إلى اتجاه موجود بين جميع األفراد ولكن بمستويات متباينــة 

( طالبا  من المرحلة الرابعة 142ت عينة البحث من )دافعية انجاز طلبة المرحلة الرابعة في كلية الزراعة / جامعة بغداد . تكون

( . وجمعت البيانات من خالل استمارة استبيان)بطريقة المقابلة الشخصية( 0228-0227الدراسي ) عاملجميع أقسام الكلية في ال

رجا  إلى خمسة ( فقرة ومتد88و تكونت من محورين : األول تضمن مقياسا  لقياس دافعية االنجاز للطلبة ، ويحتوي على )

مستويات هي ) موافق بدرجة كبيرة جدا  ،  موافق بدرجة كبيرة ، موافق ، غير موافق بدرجة كبيرة ، غير موافق بدرجة كبيرة 

( درجة ، 184( درجة ، وبمتوسط مقدارهُ)102 -88(درجة من أصل )171 -88جدا  ( .  بلغت درجات دافعية االنجاز بين )

ى العام هو متوسط يميل لالرتفاع النسبي في معدل دافعية اإلنجاز للطلبة المبحوثين ، كما وجد أن أظهرت النتائج أن المستو

هناك عالقة أرتباطية ضعيفة بين مستوى دافعية االنجاز وكل من المتغيرات المستقلة : الحالة الزوجية ، الجنس ، التحصيل 

ة انجاز الطلبة من خالل تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلبة أثناء الدراسي  للوالد والوالدة. وعليه يوصي البحث برفع دافعي

 وبعد التخرج من كلية الزراعة . 

             

 Achievement Motivation of students in Agriculture  

college / University 

D. Ashwaq Abed A. Razzaq              Maha fadel                 Ahmed H.Lafta 

Dep . of Agricultural Extension college of Agriculture in 

university of Baghdad . 

Abstract:  

Achievement motivation considered one of incentives that motivated student towards 

Achievement in employed . area in Agricultural college . for that the research aimed to determine 

the Achievement Motivation level of student the fourth stage in Agricultural college . the sample 

of the research consisted of 140 students from fourth stage for all departments in the college for 

the year 2007 – 2008 .  

Data was collected questioner , consist of to dominos first dominate was for measurement of 

Achievement Motivation for students it was consist of 38 items and it was degrees for five levels 

, agree with high , agree with , ungree with high , ungree with very high . 

The Achievement Motivation degree was between 38 – 175 degree from 38 – 190 degree . The 

mean was 134 degree . The conclusion was showed low mean of Achievement Motivation of 

students , and the   related was non significant between the Achievement Motivation level and 

each of the variables , marred case , six , back round education of parents . The research 

recommend elevated the Achievement Motivation students throw prodused the material and 

encouraging for students throw and after ending of Agricultural college .  

 

 

 



 وآخرون ناجي                                                            (0220) ,  184-174(: 4) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

170 
ISSN 2072-3875 

 

 مقدمة البحث ومشكلته   : 

تعد الدافعية إحدى المحفزات التي تحفز األفراد نحو العمل ، وما يؤثر في دافعية العمل قد يختلف من فرد إلى آخــر  )ريجيو ، 

( أذ يالحظ بعض األفراد لديهم حاجة ملحة إلى النجاح وانجاز ما يكلفون به من مهمات  أي إن اإلفراد الذين لديهم حاجة 1000

لية إلى االنجاز هم الذين يتوقعون ويتطلعون إلى األعمال التي تتضمن نوعا  من التحدي والصعوبة والمنافسة ، فهم مدفوعون عا

( ، وعلى العكس من ذلك فان 0222برغبة قوية في التفوق في العمل  والى حل المشكالت  والى التميز فـــي األداء)المليجي ، 

( ، ويرى العديد من العلماء إن دافعية 0222أي دافع للعمل يكون انجازهم قليل جــــدا )إبراهيم ،األفراد الذين ال يكون لديهم 

،كمـا تتأثر   االنجاز تشير إلى اتجاه موجود بين جميع األفراد ولكن بمستويات متباينــة . والتي ال يمكن التعرف عليها  اال 

 من خـــالل القياس   (Foye , 2002) دافعية االنجـاز بالعديد من العــوامل التي مـن 

 شــانها رفـــــــــــع أو خفض دافعية االنجاز (Hill , 2001)ومن تلك العوامل مستوى الطموح  

ومنها كلية الزراعة /  –وحيازة الممتلكات وطبيعة السكن وغيرها من العوامل  ، ان أهــم هدف تسعى المؤسسات التعليمية 

يه هو رفـــــــــــــع مستوى الدافعية النجاز الطلبة باعتبارهم النواة األولى   لـــخدمة بلدهم واعتماد جامعة بغداد  الوصول إل

( وكمــا أشارت العديد من التوصيات في كليـــــــــــة  0228 – 0228الوطن عليهم . إال انه يالحظ في السنوات األخيرة ) 

ية انجاز الطلبة و تمثل ذلك في إن الطالب  ال يعـرف ماذا يريد من دخوله إلى ( انخفـاض دافع 0228الزراعــة ) الحديثي ، 

الكلية وال يستطيع أن يحدد بعد أربع سنوات ماذا سيفعل بعد تخرجه . وعلى أساس ذلك برزت أهمية هذا  البحث في تحديد 

ن اجل التعرف على جانب مهم  ذي تأثير كبير مستوى دافعية االنجاز لطلبة المرحلة الرابعة  كلية الزراعة / جامعة بغداد ، م

                                               على األداء المستقبلي لهم والذي سينعكس على تحقيق األهداف المنشودة للعملية التعليمية برمتها.                                   

 أهداف البحث : 

 يهدف البحث الحالي إلى :

 حديد مستوى دافعية انجاز طلبة المرحلة الرابعة / كلية الزراعة / جامعة بغداد .            . ت1

. التعرف على عالقة مستوى دافعية انجاز طلبة المرحلة الرابعة بكل من العوامل المستقلة       اآلتية  : الحالة الزوجية ، 0

                           الجنس ، التحصيل الدراسي للوالد وللوالدة .

 المواد وطرائق البحث:

 منهج البحث:

أتبع الباحثون في إجراء هذا البحث المنهج الوصفي مستخدمين أسلوب الدراسات المسحية، ألنها تتناسب وطبيعة هذه الدراسة 

داد/ العام الدراسي التي استهدفت أساسا التعرف على مستوى دافعية انجاز طلبة المرحلة الرابعة / كلية الزراعة /جامعة بغ

(0227- 0228                     .) 

 مجتمع البحث وعينته :

شمل مجتمع البحث كافة طالب المرحلة الرابعة 
(1)

( تسعة أقسام وتم 0لجميع أقسام كلية الزراعة / جامعة بغداد والبالغة ) 

%( من طالب كل قسم وبصورة عشوائية 02اختيار نسبة )
 (0  )

( يوضح توصيف المجتمع والعينة الكلية 1والجدول رقم )

                  للبحث فضال عــن إعداد المشاركين فيه .                                                                                        

. توصيف مجتمع البحث وعينته وإعداد المشاركين فيه 1جدول 
(3)

  . 

 القسم     

 يف  التوص
 المجموع اإلرشاد التربة ألبستنه الثروة الوقاية المحاصيل الصناعات االقتصاد المكننة

 

 المجتمع
54 45 104 00 104 100 101 101 34 277 

 

 العينة
0 13 71 11 71 70 70 14 2 155 

 

 عدد المشاركين
0 13 70 14 70 70 70 14 2 150 

...................................................................................................................... 

 -(  إن سبب اختيار طالب المرحلة الرابعة يعود إلى :1)    

 وضوح الفكرة . -أ                
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                 التعرف على مواد التخصص وبشكل دقيق . -ب

 ة العملية بعد التخرج .قربهم من الحيا -جـ               

(  وتمت فيها مراعاة جملة من المسائل منها : عدد الطالب إلى الطالبات ومسالة السكن      في  بغداد و المحافظات 0)    

 فضال عن مسالة التفوق من عدمه تم التاكد من ذلك في اسئلة

                                                     االستبانة .                                                      

(  تم الحصول على إعداد طلبة المرحلة الرابعة من قسم شؤون الطالب في كلية                    الزراعة ، ومن ثم تم 8)    

( 4( مشتركا واستبعاد )142هائي )التأكد من اإلعداد من مقرريه كل قسم علمي . وبلغ عدد                        المشاركين الن

                    أربع استمارات لعدم دقة اإلجابة                                                                                            

 أداة البحث : 

 بدأ الباحثون بإعداد استمارة استبيان تحوي محورين : 

اس دافعية االنجاز الذي ضم على مجموعة فقرات الستخدامها كأداة لجمع المعلومات، وقد بلغ عددها األول: تمثل في مقي

(ثمان وثالثون فقرة انطوت على معان تكشف لنا عن ميول ورغبات الطالب لعمل الواجبات بالسرعة الممكنة وعلى نحو 88)

ى امتالك الطالب اإلصرار على التفوق واالستمتاع جيد رغم صعوبتها وباستقالل قدر اإلمكان كما حاولت الكشف عن مد

بالتنافس وممارسة قوة اإلرادة فضال عن احترام الذات واألمن المستقبلي المتوقف على تحقيق  االنجاز الدراسي واستخدم 

بيرة، (  خمس مستويات هي  )موافق بدرجة كبيرة جدا ، موافق بدرجة ك1للمقياس األنف الذكر مقياسا متدرجا مؤلف من)

( على 1، 4، 8، 0، 1موافق، غير موافق بدرجة كبيرة، غير موافق بدرجة كبيرة جدا ( وأعطيت هذه المستويات األوزان )

 - 88التوالي للفقرة السالبة و تعكس هذه األوزان أن كانت الفقـــرة موجبة وبذلك تتراوح درجة مستوى دافعية الطالب بين )

 ( فقرة.                                                                        00( فقرة في حين بلغت عدد الفقرات الموجبة )11رات السالبة بلغ )( درجة ، علما  إن عدد الفق102

 

 صدق االستبانة :

العلوم اعتمد الباحثون على طريقة الصدق الظاهري وصدق المحتوى وذلك عن طريق عرض االستبانة على عدد من تدريسيي 

التربوية والنفسية وتدريسيي علم االجتماع في كلية التربية واآلداب تباعا فضال عن تدريسيي قســـــــــم اإلرشاد والتعليم 

 الزراعـي / كلية الزراعة/ 

   بغداد .                                                                                                    

                                                                                                   

 تطبيق االستمارة :

تم توزيع االستبانة على عينة البحث كال بمكان دراسته ، حيث تم شرح موضوع البحث            وتعريف الطالب        

 –  7/8تمت بوساطة المقابلة الشخصية خالل              الفصل الربيعي للفترة من )باهدافة وطريقة اإلجابة التي 

 المعالجات اإلحصائية :     ( .                                                 08/1/0228

 استخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة ألهداف البحث التي هي المتوسطات  الحسابية 

 والنسب المئوية واالرتبــــــاط البسيط ،و الدرجة المعيارية )Z- scoreتباين  ( ،وتحليل ال

                                                                           .(ANOVA TABLE ) 

 عرض النتائج ومناقشتها :  

 ـة الزراعة/ جامعة بغداد . تحديد مستوى دافعية انجاز طلبة المرحلة الرابعة كليـالهدف األول : 

( درجة ، فيما كانت 102( درجة من أصل  )171أظهرت نتائج البحث إن أعلى قيمة حصل عليها الطلبة المبحوثين كانت ) 

( درجة.   ولغرض تحديد مستوى دافعـــية االنجاز للطالب عموما 184( درجة ، وبمتوسط مقداره )88أقل قيمة رقمية )

ياس فقد تم تحويل جمــــيع الدرجات التــــي حصــــــل عليها الطـــــالب من درجات خـــــــام إلى درجات وتالفيا لمشاكل الق

 معيارية 

 (Standard score)ثــــم توزيع المبحوثين على ضوئها إلــــى ثالث فئات لمستوى الدافعية      

 ( .0وهي )الواطئة، المتوسطة ،العالية ( وكما هي موضحة في جدول )
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 . فئات مستوى دافعية انجاز طلبة المرحلة الرابعة . 7جدول 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 معدل دافعية

 االنجاز
 فئات الدافعية الدرجة المعيارية العدد النسبة المئوية

 واطئة (1-اقل من ) 11 17.0 100.1 135 14.2

 متوسطة (1،+1-بين ) 04 42.0 137.2  

 عالية (1أكثر من )+ 72 10.7 144.7  

 المجموع 150 100   

 

( من المبحوثين هم ضمن الفئة الواطئة وهو مؤشر يثير االنتباه النخفاض  دافعية 10.0يتضح من الجدول أعاله ان نسبة) 

يثة التي قد تساعدهم على التحصيل الدراســـــــي االنجاز للطلبـة المبحوثين على الرغم من توفر العديد من التقنيات الحد

واالنجاز العلمي ، إن ذلك يعني عدم شعور نسبة كبيرة من الطلبة بالمسؤولية الملقاة علــــــى عاتقهم في البناء والتنمية أضف 

لتفوق واالستمتاع بالتنافس الى ذلك االفتقار الى موضوع قوة اإلرادة فضال عن  التصميم على االنجاز واإلصرار على ا

 الدراسي .                                                                            

                          -تحديد العالقة بين مستوى دافعية أنجاز الطلبة وكل من المتغيرات المستقلة  اآلتية :الهدف الثاني : 

 ( .8نتائج البحث كما مبين في الجدول )أظهرت الحالة الزوجية :  .1

 

 . فئات الحالة الزوجية وعالقتها بمستوى دافعية االنجاز . 3جدول 

 (t) قيمة

 المحسوبة

معامل 

 االرتباط

معدل دافعية 

 االنجاز
 الفئة العدد النسبة المئوية

 متزوج 11 2.0 135.1 0.007 0.0

 غير متزوج 170 07.1 135  

 غير ذلك _ _ _  

 المجموع 150 100   

   

 %( من المبحوثين غير متزوجين وان نسبـــــــة00.1يظــــهر من الجدول أعاله بأن نسبة )

%( منهم متزوجين ، كما يالحظ من الجدول عدم وجود فروق واضحة في معدل دافعية    االنجاز بين الفئتين أعاله ، 7.0)    

متغير الحالة الزوجية ومســـــتوى دافعية انجازهم استخدام معامل االرتباط ولغرض التعرف على العالقة االرتباطية بين 

 براون وكانت قيمتهُ  -البسيط لسبيرمان 

( ممـا 2.0فكانت قيمتهُ )       ( وهذا يدل على وجود عالقة ارتباطية ضعيفة جدا  بين المتغيرين ، ولمعرفة معنوية2.220)   

 العالقة استخـــــــدم اختيار (t)لـى يدل على عــــدم معنوية العالقة ع

أظهرت نتائج البحث كما مبين . الجنس : 7        (                                                                    2.21مستوى األهمية )

 ( .  4في الجدول )

 

 . فئات الجنس وعالقتها بمستوى دافعية االنجاز .5جدول 

 

 (t)قيمة

 وبةالمحس
 معدل دافعية االنجاز معامل االرتباط

النسبة 

 المئوية
 الفئة العدد

 ذكر 25 47.0 133.2 0.071 0.2

 أنثى 44 52.1 135.4  

 المجموع 150 100   

 %( وبنسبة10.0يظهر الجدول أعاله بأن أكثر من نصف الطلبة المبحوثين من الذكور بنسبة) 

اقل من الذكور وعلى الرغم من ذلك لم يظهر هناك اختالف كبير بين كال الجنسين في %( من اإلناث ،وان نسبة اإلناث 47.1) 

معدل دافعية االنجاز ، وقد يعزى ذلك إلى عدم اهتمام المبحوثين من كال الجنسين باالنجاز والتحصيل الدراسي فضال  عن 
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د تنصب في أمور فنية أو رياضية  أضف إلى ذلك انخفاض دافعيتهم في أكمال دراستهم الجامعية العليا وان ُجل اهتماما تهم ق

كما لمس الباحثون ذلك اثناء جمع المعلومات .                    ولمــــعرفة فيما إذا كانت هناك  –األمـــــــور الجمالية والكمالية 

براون وكانت  –عالقة ارتباطيه بين مستوى دافعية االنجاز وجنس الطلبة استخدم معامل االرتباط لسبيرمان 

 (وهذا يدل علـــى وجـــــود ارتباط بين  2.208قيمتهُ)

  المتغــيرين ، ولمعرفة معنوية العالقة استخـــــدام اختبار )t( مما يدل على   2.7( وكانت قيمته ) 

     ( .                                                   2.21عدم معنوية العالقة على مستوى األهمية )

 

  ( . 1أظهرت نتائج البحث كما مبين في الجدول)  . التحصيل الدراسي للوالد :3

 . فئات التحصيل الدراسي للوالد وعالقتها بمستوى دافعية االنجاز .4جدول 

 (t)قيمة

 المحسوبة
 معامل االرتباط

معدل دافعية 

 االنجاز

 

 النسبة المئوية
 فئات التحصيل الدراسي  للوالد العدد

 أمي 12 17.1 137 0.04 0.05

 يقرأ ويكتب 5 7.0 171.4  

 ابتدائية 2 5 171.4  

 متوسطة 11 12.9 137.7  

 إعدادية 35 24.3 135.4  

 معهد 47 37.1 136.1  

 كلية فأكثر 1 5.7 122.8  

 المجموع 150 100   

%( وان نسبة قليلة من 87.0متعلمين بمقدار )يظهر من الجدول أعاله بان أعلى نسبة من المبحوثين كان الوالد من فئة ال

%( ،وان أعلى نسبة للمبحوثين هم ضمن فئة الوالد من خريجي المعاهد بمقدار) 10.1المبحوثين كان آبائهم أميين بمقدار) 

عام  %(ومن ثم الوالد من خريجي الدراسة اإلعدادية ، وعلى الرغم من ذلك إال إن دافعية انجاز الطلبة منخفضة بشكل87.1

وقد يعزى ذلك إلى عـدم تشجيع أولياء األمور أبنائهم ومتابعتهم لزيادة انجازهم في التحصيل ولمعــرفة فيما إذا كانت هــنالك 

 الدراسي (Roberts,2004)عالقة ارتباطية بين مستوى دافعية 

( وهذا يدل على 2.21ن وكانت قيمته) براو –االنجاز والتحصيل الدراسي للـــوالد استخدم معــــــامل االرتباط لسبيرمان 

 ( وهذا يدل على عــــــــــدم معنوية علـى2.24وجـود عالقة ارتباطية ضعيفة جـــدا  بيـــن المتغيرين . ولمعرفة وكانت قيمتهُ )

(t) معـنوية العالقة استخدام اختبار 

                                       (.                                             2.21مستوى األهميـة)

 4( . 1أظهرت نتائج البحث كما مبين في الجدول )  . التحصيل الدراسي  للوالدة :

 . فئات التحصيل الدراسي  للوالدة وعالقتها بمستوى دافعية االنجاز . 4جدول 

 (t)قيمة

 المحسوبة
 معامل االرتباط

معدل دافعية 

 االنجاز

 

 النسبة المئوية
 عددال
فئات التحصيل الدراسي  

 للوالدة

 أمية 73 14.5 134.1 0.014 0.1

 تقرأ وتكتب 3 7.1 112.3  

 ابتدائية 71 14 132.1  

 متوسطة 14 11.5 171.3  

 إعدادية 52 33.2 137.5  

 معهد 30 71.5 131.1  

 كلية فأكثر - - -  

 المجموع 150 100   
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 ــلى نسبة من المبحوثين كانت الوالدة من الفئة المتعلمة بمقدار  يظــــهر الجدول أعاله بأن أعـ

%( ،وان أعلى نسبة للمبحوثين هم ضمن  11.4%( وان نسبة قليلة من المبحوثين كانت الوالدة من فئة أمية و بمقدار) 88.0) 

%( ،كما يالحظ  01.4هد وبمقدار)%( ومن ثم فئة الوالدة من خريجات المعا 88.7فئة الوالدة من خريجات اإلعدادية بمقدار)

انخفاض دافعية االنجاز للطلبة المبحوثين ، وقد يعزى ذلك إلى عدم إدراك الوالدة لموضوع المستوى العلمي للطلبة في الكلية 

والذي سينعكس على مستوى انجازهم في التحصيل الدراسي وهذا ما افرزه البحث كذلك حيث لم يسجل أية شهادة علمية عالية 

براون  وكانت قيمتهُ  –لية فأكثر( للوالدة  . ولمعرفة فيما إذا كانت هناك عالقة ارتباطيه استخدم معامل ارتباط لسبيرمان )ك

ارتباطية ضعيفة جــــدا بين المتغيرين  ولمعرفة معنوية العالقة  (t) ( وهذا يدل على وجود عالقة    وكانت قيمتهُ 2.211)

 استخدام  اختبار

 ( .                           2.21يـدل على عـدم معنوية العالقة على مستوى األهمية )( مما 2.8)  

 

 االستنتاجات :

( ان المستوى العام لدافعية انجاز طلبة المرحلة الرابعة / كلية الزراعة / جامعة بغداد هو المستوى المتوسط الذي يميل الى 1)          

                                               االرتفاع النسبي .             

( انخفاض واضح في معدل دافعية انجاز الطلبة المبحوثين , وهذا يدل على أن الطالب  في            كلية  الزراعة ال يستطيع 0)  

تزيد من دافعية انجازه                                                أن يحدد ماذا يريد على الرغم من توفر الكثـــير مـن العوامل التي              

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى دافعية انجاز الطلبـــــة المبحوثين وجميع                    المتغيرات 8)

عدم صالحية نسبة كبيرة من الطلبة بعــــد ( 4المستقلــــة ) الجنس ، الحالة الزوجية ، المستوى التعليمي للوالد والوالدة ( .    )

 التخرج للعمــــــل في المـــــجال الزراعي على األقل . 

 التوصيات  

. رفع دافعية انجاز الطلبة من خالل تقديم الدعم للطلبة أثناء وبعد التخرج من كلية الزراعة ،      يتمثل هذا الدعم أثناء 1

سية من أجهزة حاسوب وبيعها للطــالب إما بأسعار تنافسية أو بالتقسيط وأما ما بعد التخرج الدراسة في توفير المستلزمات الدرا

مشاريع زراعية وتمليكهم إياها في حالة نجاهم  .                                                                        العمل على زجهم في أنشاء

          

تمثل بإلقاء المحاضرات التي تشد الطالب وتلصقهم بمهنة الزراعة            متمثال ذلك  بالسمعة . الدعم المعنوي والم0

                                              والمكانة االجتماعية المرموقة لوظيفة المهندس الزراعي   كما هو الحال مع بقية الوظائف .                                         

المعنوية للطلبة من اجل    3. تجهيز األقسام الداخلية لطلبة المحافظات بالتجهيزات الالزمة التي من شأنها رفع الروح       

 التفوق .                                                                      

ن شانها تحفيز الطالب وشدهــــم     نحو كليتهم وجامعتهم وذلك . أعـطاء أهمية للموضوعات والنشاطات الالصفية التي م4   

 من خالل أعطاء الفرصة لكل من شعبتي النشاطات الالصفيـــــة والرياضة .       
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