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 ـ مستخلص :                          

تناولت الدراسة التوافق العام وعالقته بدافعية إلانجاز الاكاديمي لطالب كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة ، وباعتبار التعليم الجامعي هو احد الركائز التي يعتمد عليها املجتمع ، 

يرات الاجتماعية فهو ألاساس في تقدمه وتطوره الذي يقاس بسرعة استجابته وتجاوبه مع املتغ

والتحديات التي يطرحها مجتمع املعلومات ، ويتوقف نجاح العملية التعليمية على العديد من العوامل 

التي تتطلب السعي املستمر والجاد الستيعابها وإلاملام بها ، ويعتبر الطالب الجامعي هو املحور ألاساس ي 

املهارات العقلية والاجتماعية ، وتثقيف عقل  الذي يقوم عليه التعليم الجامعي الذي يهدف إلى تنمية

 الطالب .

وهدفت الدراسة  إلى التعرف على العالقة بين درجات أبعاد مقياس التوافق العام ودرجات أبعاد 

 .مقياس دافعية الانجاز لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة

التعرف على العالقة بين الدرجة الكلية ملقياس التوافق العام والدرجة الكلية ملقياس دافعية ـــ 

 .الانجاز والتحصيل الدراس ي لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة

 وقد أستخدم الباحثون املنهج ألوصفي باألسلوب أملسحي، وذلك ملالءمته لطبيعة البحث

والبالغ  ع البحث طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الجفارة ـتمثل مجتم

من طالب  العمديةبالطريقة  قام الباحتون  باختيار عينة البحثو  ( طالب وطالبة . 305عددهم )  

الفصل السادس والسابع والثامن تخصص )تدريس ،تدريب ، تأهيل ( بكلية التربية البدنية وعلوم 

 ( طالب وطالبة . 500معة الجفارة والبالغ عددهم )   الرياضة جا
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Extract  

The study dealt with the general compatibility and its relationship to the motivation 

of academic achievement for students of the College of Physical Education and Sports 

Sciences at the University of Al-Jafara, and considering university education is one of the 

pillars on which society depends, it is the basis for its progress and development, which is 

measured by the speed of its response and response to social changes and challenges posed 

by the information society, and the success of the process depends Education depends on 

many factors that require a continuous and serious effort to assimilate and become familiar 

with them. The university student is the main axis on which university education is based, 

which aims to develop mental and social skills, and educate the student’s mind. 

The study aimed to identify the relationship between the degrees of the dimensions 

of the general compatibility scale and the degrees of the dimensions of the achievement 

motivation scale for students of the College of Physical Education and Sports Sciences at Al-

Jafara University. 

- Identifying the relationship between the total score of the general compatibility 

scale and the total score of the achievement motivation scale and academic achievement for 

students of the College of Physical Education and Sports Sciences at Al Jafara University. 

The researchers used the descriptive method in the survey method, due to its 

relevance to the nature of the research 

The research community represents the students of the College of Physical Education 

and Sports Sciences, Al-Jafara University, whose number is 503 male and female students. 

The researchers chose the research sample in a deliberate way from the students of the sixth, 

seventh and eighth semester, specializing in (teaching, training, rehabilitation) at the Faculty 

of Physical Education and Sports Sciences, Al-Jafara University, which numbered (300) 

students. 
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 أ. يوسف علي مفتاح                        د. علي الطاهر حسين             د. ميلود محمد وادي 

املجتمع ، فهو ألاساس في تقدمه وتطوره  أحد الركائز التي يعتمد عليهاالتعليم الجامعي هو  :املقدمة 

الذي يقاس بسرعة استجابته وتجاوبه مع املتغيرات الاجتماعية والتحديات التي يطرحها مجتمع 

املعلومات ، ويتوقف نجاح العملية التعليمية على العديد من العوامل التي تتطلب السعي املستمر 

لب الجامعي هو املحور ألاساس ي الذي يقوم عليه التعليم والجاد الستيعابها وإلاملام بها ، ويعتبر الطا

الجامعي الذي يهدف إلى تنمية املهارات العقلية والاجتماعية ، وثثقيف عقل الطالب ، فالتعليم 

 تحقق عائدا على املجتمع والفرد.  الجامعي هو استثمار للثروات البشرية التي ينتظر أن

من مظاهر التوافق العام ، وأكثر املؤشرات املتعلقة  والتوافق العام للطالب الجامعي واحدا

بصحة الطالب النفسية حيث أن الطالب يقض ي فترة طويلة في الجامعة ال تقل عن أربع سنوات وأن 

توافقه مع جو الجامعة وشعوره بالرضا والارتياح يمكن أن ينعكس على إنتاجيته العلمية، وأن يسهم 

تجاهات والقيم التي ععمل الجامعة على تطويرها لدى طالبها ، كما في تحديد مدى استعداده لتقبل الا

 (                             74،  9أن الطلبة املتفوقين دراسيا يشاركون في البرامج وألانشطة الطالبية بصورة واسعة.) 

حيث تحتوي الجامعات على آالف الطالب من الجنسين ومن مختلف املكونات الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية املتباينة التي يجب على الطالب الجامعي أن ينسجم ويتوافق معها من أجل أن 

 (55،  11يتأقلم ويتوازن بين نفسه والحياة العملية..) 

ولذا يعتبر التكيف ألاكاديمي للطالب في الجامعة واحدا من أقوى املؤشرات املتعلقة بصحته 

ون أكاديميا يحصلون على نتائج دراسية أفضل ، ويشاركون بالبرامج النفسية ، وإن الطلبة املتكيف

 (47، 10الطالبية وأكثر احتماال إلنهاء برامجهم في الجامعة من الطلبة عير املتكيفين. )

وبذلك يعكس التوافق العام الحالة النفسية التي يصل إليها الطالب الجامعي ، نتيجة عالقة 

املتمثلة في العالقات الاجتماعية الحميمة مع آلاخرين ، واملشاركة التوازن والانسجام مع البيئة 

إلايجابية في النشاط الاجتماعي ، والاستثمار الجيد ألوقات الفراغ والاتجاه إلايجابي نحو املواد 

 (5،35الدراسية ككل.)

قيادة هذا وععد كليات التربية البدنية مؤسسات علمية لها أهميتها في الجامعات ، فهي منبع ال

الرياضية التي ععد الطالب إعدادا متكامال قادرا على تحقيق ألاهداف التربوية للمجتمع املعاصر من 

خالل برامج تخصصية تؤهل الخرجين للقيام بالعديد من املهام واملسئوليات التي تفي باحتياجات 

نستطيع في مجال إعداد املجتمع من ناحية ،وتحقيق أهداف مهنة التربية البدنية من ناحية أخرى .وال 

الطالب بكلية التربية البدنية أن نتجاهل الجوانب النفسية والوجدانية التي قد تؤثر تأثيرا مباشرا على 
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تقدم الطالب ومستوى أدائهم التحصيلي ، فمشاعر الطالب نحو دراسته ععبر عن مدى إلاشباع الذي 

كانت مشاعره إيجابية كلما كان راضيا عن يتصور أن يحدثه من خالل انتمائه لهذه الكلية ، فكلما 

دراسته ، وكلما تصور أنها ال تحقق له إلاشباع املناسب لحاجته وميوله كلما كان غير راض عنها ،وإذا 

عجز الطالب عن تحقيق هذا إلاشباع قيل إنه سيئ التوافق العام ، وسوء التوافق في املجال الدراس ي 

الطالب ألاخرى ،فاإلنسان وحدة جسمية نفسية اجتماعية إن  يكون له صداه وأثره في مجاالت حياة

 اضطرب جانب منها اضطرب سائر جوانبها.

ويشير مفهوم التوافق إلى وجود عالقة منسجمة بين الفرد والبيئة تتضمن القدرة على إشباع 

به حاجاته وتلبية معظم املطالب البيولوجية والاجتماعية ، فمعظم سلوك الفرد محاوالت من جان

لتحقيق توافقه سواء على املستوى الشخص ي أو الاجتماعي ، كذلك فإن مظاهر عدم السواء في 

معظمها ليست إال ععبيرا عن سوء التوافق . والتوافق أمر فردي كما هو جماعي أيضا فالفرد يالءم 

العالم  نفسه مع الجماعة برفض بعض ألاشياء وعغيير البعض آلاخر ولكنه من خالل توافقه يتالءم مع

 ( 4،77الواسع بخبراته الضرورية .)

هذا ويعد الدافع لإلنجاز من أهم الحاجات النفسية التي استقطبت اهتمام علماء النفس في 

السنوات ألاخيرة ، ربما ألن هذا املفهوم يرتبط باإلنجاز الفردي الذي يبدو في السيطرة على البيئة 

تذليل العقبات والاحتفاظ بمستويات عالية من إلانجاز وحسن معالجتها أو التعامل معها وتنظيمها و 

التحصيلي القائم على العمل وبدل الجهد والتنافس من أجل الوصول بمستوى ألاداء إلى درجة 

إلامتياز، لذلك تحظى دافعية إلانجاز ألاكاديمي باهتمام بالغ من الباحثون وخاصة عند ارتباطها 

 (40، 7ى تفسير كثير من املشكالت التربوية والتعليمية .)بالتوافق العام لها من قدرة جيدة عل

 ـ مشكلة البحث : 

عساعد الدافعية في إنجاز عملية التعلم حيث تمثل دوافع السلوك منزلة كبيرة في علم النفس 

ألنها تمثل ألاسس العامة لعملية التدريب وطرق التكييف مع العالم الخارجي واكتساب الخبرات 

ألاهداف والصحة النفسية ويؤثر تنظيم الدوافع وإشباعها على التنظيم العام  املختلفة وتحقيق

للشخصية وتكيفها . وهي بذلك ال يمكن اعتبارها سلوكا معينا أو شيئا أو حدث يمكن مالحظته على 

نحو مباشر ، وإنما هي تكوين أو نظام نستدل عليه من السلوك املالحظ ، والدافعية على هذا النحو 

طلح القدرة ، وهي أكتر استخداما في تفسير السلوك ، ، فكالهما تكوين فرض ي يترتب عليه عشبه مص

 (71،  10ارتفاع نصيب الفرد منهما معا وصوال الى مستوى أمثل من ألاداء وإلانجاز.)

والتوافق مفهوم يتضمن شقين هما اتزان الفرد مع نفسه أو تناغمه مع ذاته بمعنى مقدرته 

ما ينشأ داخله من صراعات وما يتعرض له من إحباطات ، ومدى تحرره من على مواجهة وحسم 

التوتر والقلق الناجم عنهما ، ونجاحه في التوافق بين دوافعه ونوازعه املختلفة ، ثم انسجام الفرد مع 
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ظروف بيئته املادية والاجتماعية عموما بما فيها من أشخاص وعالقات وعناصر ومجاالت التوافق من 

 (39،  1مفهوم يرتبط بالحاجة .) حيث أنه

حيث أن طبيعة الدراسة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس ذات طابع 

خاص نظرا لالحتكاك املباشر بين الطالب وأساتذته وزمالئه مما يجعله يتعرض لكثير من املواقف 

أن متطلبات الدراسة في الكلية  النفسية والاجتماعية املختلفة خالل املحاضرات الدراسية ، كما

عستغرق ساعات طويلة من اليوم مما يؤدي إلى عدم كفاية الوقت املتبقي ألن يقوم الطالب بالتدريب 

على املواد العملية ، أيضا السفر يوميا ليصل الطالب إلى مسكنه في ظل الظروف الراهنة يستقطع 

نجاح جهد للتدريب والاستذكار يزيد من الضغط منه فترة زمنية كبيرة من اليوم ،وحيث أنه يتطلب ال

الواقع عليه ،كما أن الطالب يعاني من الصراع في محاولة التوافق بين متطلبات الدراسة والسفر 

والسكن ومتطلباته الشخصية وحياته العامة فقد يؤدي كله إلى تأثر مستواه التحصيلي ويتطلب منه 

 لتوافق النفس ي والاجتماعي والبيئي.إيجاد وسيلة ما للتوافق الدراس ي وقبله ا

ومن خالل معايشة الباحثون للطلبة في مرحلة البكالوريوس بكلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة من خالل دروس التدريب امليداني الحظوا أن من أهم متطلبات نجاح الكلية في تحقيق 

ليمية ، والتي إن لم يتوفر لها طالب أهدافها يكمن في قدرتها على الاستثمار ألامثل للمدخالت التع

عستثيرهم دوافع ذاتية للتحصيل والنجاح ال يستطيع تقديم مخرجات تحقق آلامال ، ولذا فأن من 

ألاهمية الاهتمام بالطالب من كافة الجوانب البدنية واملهارية والنفسية والاجتماعية ، وذلك لن 

نب باعتبارها كاملة متكاملة ومتكافئة ، وهي يتحقق إال عن طريق البحث العلمي في مختلف الجوا

الاساس في رفع مستوى الطالب وصوال على املستويات العليا، حيث الحظ الباحثون أن هناك تدني في 

املستوى ألاكاديمي لبعض الطالب ، وكذلك عدم قدرة بعض الطالب على إعطاء حصة التربية العملية 

القدرة على الوقوف أمام الطالب وحتى أمام مشرف بل تصل الحالة عند البعض منهم إلى عدم 

 التدريب امليداني وهذا ما دعا الباحثون إلجراء هذا البحث للوقوف على بعض النقاط 

 يهدف البحث إلى :.:. ــــ هدف البحث

التعرف على العالقة بين درجات أبعاد مقياس التوافق العام ودرجات أبعاد مقياس دافعية الانجاز ـــ

 .كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارةلطالب 

التعرف على العالقة بين الدرجة الكلية ملقياس التوافق العام والدرجة الكلية ملقياس دافعية الانجاز ـــ 

 .والتحصيل الدراس ي لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة

  ــــــ فروض البحث :. 

توجد عالقة ارتباطيه بين درجات أبعاد مقياس التوافق العام ودرجات أبعاد مقياس دافعية الانجاز  ـــ

 .لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة . 
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وجد عالقة إرتباطية بين الدرجة الكلية ملقياس التوافق العام والدرجة الكلية ملقياس دافعية ـــ  ت

 .حصيل الدراس ي لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارةالانجاز والت

 ـ أهم املصطلحات املستخدمة في البحث :. 

 ـ دافعية الانجاز: 

:" العملية التي تفسر قوة واتجاه وإصرار الفرد على بدل الجهد من أجل هدف  عرفها شين بأنها

 (47، 7ما . )

 ــ دافعية إلانجاز ألاكاديمي :

غزال بأنها :" التنافس في ضوء مستوى معين من مستويات الامتياز ألاكاديمي  عرفها معاوية أبو  

أو الاهتمام باملنجزات ألاكاديمية ، أو الرغبة في ألاداء الجيد سواء في املدرسة أو في الجامعة أم في 

كاديمية ، كما ععرف بأنها مجاالت أخرى ، أو امليل إلى السعي والكفاح في سبيل النجاح في املواقف ألا

الاستمتاع بالتعلم الذي يتميز بالتوجه نحو النبوغ وحب الاستطالع واملثابرة ، والتولد الداخلي للمهمة ، 

 (43، 7وععلم التحدي في املهام الصعبة جدا.)

 الدراسات السابقة:

 (1122دراسة : علي عبد الحسن حسين )

ي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة كلية التربية الرياضية : التوافق النفس ي والاجتماع عنوان البحث

 جامعة كربالء.

: التعرف على التوافق النفس ي والاجتماعي وتقير الذات والعالقة بينهم لدى طالب كلية  هدف البحث

 التربية الرياضية جامعة كربالء .

 :استخدم الباحثون املنهج الوصفي . منهج البحث

 ( طالبا من املراحل الدراسية ألاربعة .140: بلغت عينة البحث) عينة البحث

: وجود فروق معنوية في واقع التوافق النفس ي والاجتماعي وتقدير الذات لدى طلبة الكلية اهم النتائج

 ووجود ثالث مستويات لتوافق النفس ي والاجتماعي وتقدير الذات لطلبة الكلية بالجامعة.

 (1997)دراسة علي احمد مجيد 

 : مستوى دافع الانجاز الدراس ي لطلبة كليات التربية بالجامعات العراقية. عنوان البحث

: التعرف مستوى دافع الانجاز الدراس ي لطلبة كليات التربية بالجامعات العراقية وهل  هدف البحث

 هناك فروق تبعا )الجنس ، الاختصاص ، املرحلة ، السكن (.

 ( طالبا وطالبة .741) : تكونت العينة من عينة البحث

 : مقياس دافعية الانجاز .  أدوات البحث
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: أظهرت النتائج ان مستوى دافع الانجاز الدراس ي كان ايجابيا وكان هناك ترتيب الدافع  أهم النتائج

حسب الكليات )بغداد ، البصرة ، صالح الدين ( وظهور فروق لصالح التخصص إلانساني ولصالح 

 ين مع عوائلهم.ألانات ولصالح الساكن

 ( 1112دراسة حماد أحمد هالل )

: التوافق العام وعالقته بالتحصيل لطالب   املرحلة الثانوية بمحافظة النهود والية  عنوان البحث

 غرب كردفان . 

 : الكشف عن التوافق العام وعالقته بالتحصيل لطالب املرحلة الثانوية هدف البحث

 نهج الوصفي .: استخدم الباحثون امل منهج البحث

: اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية من طالب الصف الثاني الثانوي بمحافظة  عينة البحث

 النهود .

 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في التوافق العام أهم النتائج

 الاستفادة من الدراسات السابقة : 

 ._ تحديد املنهج املالئم للدراسة 1

 _ معرفة و تحديد حجم العينة و طريقة اختيارها .4

 _ التعرف على إلاجراءات إلاحصائية املناسبة للدراسة .5

 _ تفسير و مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها .7

 إجراءات البحث:

 -منهج البحث :ــــ 

 حث.أستخدم الباحثون املنهج الوصفي باألسلوب املسحي، وذلك ملالءمته لطبيعة الب

 -: ــــ مجتمع البحث

والبالغ عـددهم مثل مجتمـع البحـث طـالب كليـة التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة جامعـة الجفـارة ــ 

 ( طالب وطالبة .305)

 -: ـــ عينة البحث

مـن طـالب الفصـل السـادس والسـابع  العمديـةسوف يقوم الباحثونباختيـار عينـة البحثبالطريقـة 

والثــــامن تخصــــص )تــــدريس ،تــــدريب ، تأهيــــل ( بكليــــة التربيــــة البدنيــــة وعلــــوم الرياضــــة جامعــــة طــــرابلس 

 ( طالب وطالبة . 500والبالغ عددهم )   
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 :أدوات البحث

      العام ستخدم الباحثون أدوات البحث تتكون من جزئيين ألاول استمارة استبيان خاصة بالتوافق ا

) الشخص ي والاجتماعي (ولكل توافق خمسة ابعاد  والثاني مقياس دافعية الانجاز من إعداد عبد 

 (عبارة على النحو التالي :.30( ويتكون من خمسة أبعاد تضم )4000اللطيف خليفة )

 (عبارات 10البعد ألاول )الشعور باملسئولية ويتضمن )

 (عبارات.10ستوى طموح مرتفع(ويتضمن )البعد الثاني )السعي نحو التفوق لتحقيق م

 (عبارات.10البعد الثالث )املثابرة ( ويتضمن )

 (عبارات.10البعد الرابع)الشعور بأهمية الزمن( ويتضمن )

 (عبارات.10البعد الخامس)التخطيط للمستقبل( ويتضمن )

 املعالجات إلاحصائية:ـ 

 استخدم الباحثون املعالجات إلاحصائية املناسبة للبحث.

 عرض ومناقشة نتائج الفرض ألاول 

الــذي يــنص علــى وجــود عالقــة ارتباطيــه بــين درجــات أبعــاد مقيــاس التوافــق العــام ودرجــات أبعــاد 

مقياس دافعية الانجاز لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة . ولتحقق مـن حـحة 

لتوافـــق العـــام ودرجـــات أبعـــاد مقيـــاس دافعيـــة الفـــرض ثـــم إيجـــاد معـــامالت الارتبـــاط بـــين أبعـــاد مقيـــاس ا

 (1الانجاز. ويوضحه جدول رقم )

 (معامالت الارتباط بين درجات أبعاد مقياس التوافق2جدول )

 العام ودرجات أبعاد مقياس دافعية الانجاز

أبعاد مقياس دافعية                 

 الانجاز

 أبعاد مقياس

 التوافق العام

 

 الشعور  باملسؤولية

 

السعي نحو 

 التفوق 

 

 املثابرة

 

الشعور 

 بأهمية الزمن

 

التخطيط 

 للمستقبل

 16421 16512 162،0 161،2 162،2 عالقة الطالب باألستاذ

 16411 16،12 16412 16200 16521 عالقة الطالب بالزمالء

 16415 16252 16424 16411 164،1 شخصية الطالب

 16511 ،،164 16521 16222 16421 تنظيم وقت الاستذكار

 164،0 162،0 16512 ،1620 16212 أوجه النشاط الاجتماعي

 16242 162،1 ،،165 16522 16444 الرضا عن النفس
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( والخـــــاص بمعـــــامالت الارتبـــــاط بـــــين درجـــــات أبعـــــاد مقيـــــاس التوافـــــق العـــــام 1عشـــــير نتـــــائج الجـــــدول رقـــــم )

ودرجـــــات إبعـــــاد مقيـــــاس دافعيـــــة الانجـــــاز إلـــــى وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــه طرديـــــة موجبـــــة بـــــين أبعـــــاد مقيـــــاس 

دافعيــــة التوافــــق العــــام لطــــالب كليــــة التربيــــة البدنيــــة وعلــــوم الرياضــــة بجامعــــة الجفــــارة وأبعــــاد مقيــــاس 

الانجـــاز ممــــا يؤكــــد أن الــــدوافع ذات أهميــــة كبيــــرة وأساســــية فــــي إثــــارة طــــالب كليــــة التربيــــة البدنيــــة وعلــــوم 

الرياضــــة بجامعــــة الجفــــارة نحــــو الــــتعلم حيــــث ععتبــــر مــــن الشــــروط ألاساســــية التــــي يتوقــــف عليهــــا تحقيــــق 

تفكيــــر أو تكــــوين الهــــدف مــــن عمليــــة الــــتعلم فــــي أي مجــــال مــــن مجــــاالت ســــواء فــــي ععلــــم اســــاليب وطــــرق ال

الاتجاهـــات والقـــيم أو تحصـــيل املعلومـــات أو فـــي حـــل املشـــكالت الـــى أخـــر أســـاليب الســـلوك املكتســـبة التـــي 

تخضع لعوامل التدريب واملمارسة حيـث ععتبـر أفضـل املواقـف التعليميـة هـي تلـك التـي ععمـل علـى تكـوين 

ة الـــتعلم وتنـــتج ععلـــم أفضـــل ، فـــال دوافـــع عنـــد املتعلمـــين ،وهـــذه الـــدوافع ععمـــل علـــى إثـــارة الطـــالب لعمليـــ

ععلـــم بـــدون دافـــع وال ععلـــم بـــدون هـــدف وتطبيقـــا لهـــذا ألاســـاس يجـــب علـــى املعلـــم أن يعمـــل علـــى اســـتثارة 

دوافــع املتعلمــين بــأن يــوفر لهــم  خبــرات تثيــر دوافعهــم وعشــبع حاجــاتهم ورغبــاتهم ويفســر البــاحثون وجــود 

توافــــق العــــام لطــــالب كليــــة التربيــــة البدنيــــة وعلــــوم عالقــــة ارتباطيــــة طرديــــة موجبــــة بــــين أبعــــاد مقيــــاس ال

الرياضـــة بجامعـــة الجفـــارة وأبعـــاد مقيـــاس دافعيـــة الانجازأنهـــا عالقـــة تبادليـــة بـــين كـــل مـــن التوافـــق العـــام 

 للطالب والدافعية للتعلم حيث يتأثر كل منهما ويؤثر في ألاخر .

 :. عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني

والــــذي يــــنص علــــى وجــــود عالقــــة إرتباطيــــة بــــين الدرجــــة الكليــــة ملقيــــاس التوافــــق العــــام والدرجــــة 

الكليــة ملقيــاس دافعيــة الانجــاز والتحصــيل الدراســ ي لطــالب كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة بجامعــة 

 الجفارة .

 يوضح معامالت الارتباط بين درجات مقياس التوافق( 1جدول )

 اس دافعية الانجاز والتحصيل الدراس يالعام ودرجات مقي

 التحصيل الدراس ي دافعية الانجاز التوافق العام متغير البحث

 ،1.50 50،.1 - التوافق العام

 ،1.54 -  دافعية الانجاز

 -   التحصيل الدراس ي

( والخــــاص بمعــــامالت الارتبــــاط بــــين درجــــات مقيــــاس التوافــــق العــــام 4قيــــاس عشــــير نتــــائج الجــــدول رقــــم )

ودرجات دافعية الانجاز والتحصـيل الدراسـ ي إلـى وجـود عالقـة إرتباطيـة موجبـة ذات داللـة احصـائية بـين 

ضــــة بجامعــــة كــــل مــــن الدرجــــة الكليــــة ملقيــــاس التوافــــق العــــام لطــــالب كليــــة التربيــــة البدنيــــة وعلــــوم الريا

الجفارة والدرجة الكليـة ملقيـاس دافعيـة الانجـاز والتحصـيل الدراسـ ي ، ويـدل ذلـك علـى إن الطالـب بكليـة 
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التربيـــة البدنيـــة وعلـــوم الرياضـــة بجامعـــة الجفـــارة ذا الـــدافع لإلنجـــاز املرتفـــع يســـعى دائمـــا للحصـــول علـــى 

واستكشــاف الغــامض منهــا ، كمــا  املعلومــات بشــكل أســرع ، وهــو دائــم التســانل لعســاتذة عــن املعلومــات

أنـــــه يتحمـــــل الصـــــعاب والتحـــــديات التـــــي تواجهـــــه ويحـــــاول التغلـــــب عليهـــــا ويتـــــرجم املعلومـــــات النظريـــــة إلـــــى 

ممارسـات عمليـة تظهـر خـالل التـدريب العملـي مـن خــالل رغبتـه القويـة فـي ععلـم املهـارات الرياضـية بشــكل 

لبـاحثون ذلـك فـي الواقـع حيـث إن طالـب  كليـة متقن ليـتمكن مـن تحقيـق الفـوز فـي البطـوالت ، ويالحـظ ا

التربية البدنية ذو الدافع لإلنجاز املرتفع يكثـر مـن ارتيـاد املكتبـة ويبحـث فـي الكتـب ، كمـا انـه يحـرص علـى 

ععلم املهارات العملية فـي أثنـاء التـدريب العملـي ، كمـا يـرى البـاحثون أن الطالـب الـذي يكـون لديـه توافـق 

يته لإلنجاز كبيرة ، وبالتالي يرتفع تحصيله الدراس ي والعكـس حـحي، ، وبهـذا لـو دراس ي جيد ، تكون دافع

اســــتطاع املعلــــم ان يقــــوم بتحســــين التوافــــق العــــام لــــدى الطالــــب ،فأنــــه ســــيؤثر علــــى دافعيتــــه وتحصــــيله 

الدراســــ ي ، كمــــا أن تلــــك العالقــــة عالقــــة تبادليــــة فاســــتثارة دافعيــــة الطــــالب وتوجيههــــا وتوليــــد اهتمامــــات 

يجعلهــــم يقبلــــون علــــى ممارســــة أنشــــطة ععليميــــة متنوعــــة بــــأداء عــــالي ، والــــى تبنــــي طــــرق فعالــــة فــــي لــــديهم 

 معالجة املعلومات التي يتعامل معها الطالب أثناء عملية التحصيل .

 الاستنتاجات :.

فـــــي حـــــدود عينـــــة البحـــــث وإلاجـــــراءات املســـــتخدمة ، ومـــــن خـــــالل مـــــا أمكـــــن التوصـــــل إليـــــه مـــــن نتـــــائج 

 ات إلاحصائية استنتج الباحثون مايلي :.باستخدام املعالج

وجود عالقة ارتباطيه طردية بين أبعاد مقياس التوافق العام لطالب كلية التربية البدنية  -1

وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة والدرجة الكلية للمقياس وأبعاد دافعية الانجاز لطالب كلية 

 والدرجة الكلية للمقياس. التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة

وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائية بين كل من الدرجة الكلية ملقياس التوافق العام لطالب  -4

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة والدرجة الكلية ملقياس دافعية الانجاز.

العام لطالب كلية التربية عدم وجود فروق دالة إحصائية في الدرجة الكلية ملقياس التوافق  -5

البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة ويرجع ذلك إلى التخصص ، بينما يوجد فروق دالة 

 إحصائية يرجع إلى الجنس لصالح الطالبات .

نظرا ملا يتميز به هذا البحث من طبيعة وفي حدود ما أمكن التوصل إليه من استنتاجات التوصيات :.

 ي :.يوص ي الباحثون بما يل

 أهمية استخدام مقياس التوافق العام لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجفارة . 1

أهمية استخدام مقياس دافعية الانجاز لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة  – 4

 الجفارة .
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ية البدنية وعلوم الرياضة جامعة تأسيس قسم إلارشاد والتوجيه النفس ي والتربوي في كلية الترب – 5

 الجفارة وكذلك الجامعة .

ضرورة أن تتضمن اختبارات القدرات الرياضية التي تجريها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  – 7

جامعة الجفارة للمتقدمين لاللتحاق بها الاختبارات النفسية التي ععتمد على معايير موضوعية لقياس 

 ذا النوع من البحث.ميول الطالب نحو ه

 املراجع:

( التوافق العام لدى الطلبة والطالبات السعوديين واملصريين ، 1994ـ إبراهيم سالم الصباطي )1

 ( ، الكويت .1( ، العدد )14املجلة التربوية ، املجلد )

الة (التوافق العام وعالقته بالتحصيل لطالب املرحلة الثانوية ، رس4000ـ حماد أحمد هالل موس ى )4

 6 ماجستير غير منشورة ، كاية التربية، جامعة النيلين

( التوافق النفس ي وعالقته بمستوى الطموح ، رسالة دكتوراه غير 4014ـ صالح احمد مرحاب )5

 منشورة معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

 ( علم النفس املعرفي "الذاكرة وعشفير املعلومات " عالم الكتب ، القاهرة. 4007ـ عصام علي الطيب )7

( التوافق النفس ي والاجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة كلية 4011ـ علي عبد الحسن حسين )3

الرياضية ، املجلد  التربية الرياضية ، جامعة كربالء ، بحث منشور بمجلة القادسية لعلوم التربية

 ( ، جامعة كربالء ، العراق .5التاسع ، العدد )

(مستوى دافع الانجاز الدراس ي لطلبة كليات التربية بالجامعات العراقية ، 1990ـ علي أحمد مجيد )7

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .

محافظة الخليل ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  لدى ابناء الشهداء في4007ـ كامل حسن محمد ) 4

 كلية التربية ، جامعة عين شمس.

 دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، ألاردن. 4( علم النفس العام ط4013ـ معاوية محمود ابوغزال )7

 ( الدافعية في علم النفس العام ، مكتبة غريب للطباعة والنشر ، القاهرة.1990ـ معتز عبد هللا )9

( استخدام تكنيك لعب الدور وتنمية الدافعية الانجاز ، املكتب 4010ـ منال محمد محروس )10

 الجامعي الحديث ، إلاسكندرية .

( مقياس التوافق العام لطالب الجامعة ، كراسة التعليمات ، مكتبة 1993ـ نبيه إبراهيم إسماعيل )11

 الانجلو املصرية ، القاهرة . 


