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  الدافعیة المهنیة وعالقتها بمهارات النجاح األكادیمي لدى طالب الجامعة
  *إبراهیم سید أحمد عبد الواحد، أحمد محمد شبیب حسن 

 .، مصرجامعة األزهر بالقاهرة، كلیة التربیة، علم النفس التعلیميقسم 

  IbrahimAly1127.el@azhar.edu.eg: البرید االلكتروني*

  :ملخص

 لـدى طـالب لمهنیـة ومهـارات النجـاح األكـادیميمعرفة العالقة بـین الدافعیـة ا إلى هدف البحث
ومعرفـة  ،ٕوامكانیة التنبؤ بمهارات النجاح األكادیمي من خـالل أبعـاد الدافعیـة المهنیـة ،الجامعة

 ،أكثــر األبعــاد المدروســة إســهاما فــي التنبــؤ بمهــارات النجــاح األكــادیمي لــدى طــالب الجامعــة
 طالبــا مــن طــالب الفرقــة الثالثــة بكلیــة التربیــة للبنــین جامعــة 200ونــت عینــة البحــث مــن وتك

األزهــــر بالقــــاهرة، وتــــم إعــــداد  مقیاســــین أحــــدهما للدافعیــــة المهنیــــة واآلخــــر لمهــــارات النجــــاح 
 واسفرت نتائج البحث عـن وجـود عالقـة ارتباطیـة دالـة إحـصائیا بـین أبعـاد الدافعیـة ،األكادیمي

 مـع إمكانیـة التنبـؤ بمهـارات النجـاح األكـادیمي مـن خـالل ،ارات النجـاح األكـادیميالمهنیة ومه
 وأن التوافـق المهنـي هـو أكثـر أبعـاد الدافعیـة المهنیـة إسـهاما فـي التنبـؤ ،أبعـاد الدافعیـة المهنیـة

بالدرجـــة الكلـیــة لمهـــارات النجـــاح األكـــادیمي لـــدى طـــالب الجامعـــة، یلیـــه فـــي المرتبـــة الثانیـــة 
لمهني ثم الهویة المهنیة، كما أسفرت النتائج عن أن التوافق المهني هـو أكثـر األبعـاد اإلدراك ا

 وبالنـــسبة لمهـــارة ،اســـهاما فـــي التنبـــؤ بمهـــارة التركیـــز یلیـــه الهویـــة المهنیـــة ثـــم اإلدراك المهنـــي
التواصـل فكــان التوافــق المهنــي هــو أكثــر أبعــاد الدافعیـة المهنیــة إســهاما فــي التنبــؤ بهــا، ویــأتي 

 ،لتوافـــق المهنـــي فـــي المرتبـــة األولـــى فـــي التنبـــؤ بمهـــارة تحدیـــد األهـــداف یلیـــه الهویـــة المهنیـــةا
ر بالنـــسبة لمهـــارة تنظـــیم الوقـــت ومهـــارة االســـتعداد لالختبـــارات فكـــان اإلدراك المهنـــي هـــو أكثـــ

  .األبعاد إسهاما في التنبؤ بهما

  . طالب الجامعة،ي، مهارات النجاح األكادیم الدافعیة المهنیة:ات المفتاحیةالكلم
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Professional motivation and its relationship to academic 
success skills among university students 

Ahmed Mohamed Shabib Hassan, Ibrahim Sayed Ahmed Abdel 
Wahid* 
Educational Psychology, Faculty of Education - Al-Azhar 
University in Cairo, Egypt. 
*Email: IbrahimAly1127.el@azhar.edu.eg 

ABSTRACT: 
The study investigates the relationship between professional 
motivation and academic success skills, the possibility of predicting 
academic success skills through the dimensions of professional 
motivation, and defining of the most studied dimensions that 
contribute to predicting academic success skills among university 
students. The sample consisted of 200 undergraduate students from the 
third year students of the College of Education for Boys Al-Azhar 
University in Cairo. Two measures were prepared and utilized, one for 
professional motivation and the other for academic success skills. The 
results revealed a statistically significant correlation between 
professional motivation and academic success skills, with the 
possibility of predicting academic success skills through dimensions of 
professional motivation, and that professional adaptation is the most 
important dimension of professional motivation that contributes to 
predicting the academic success skills of university students, followed 
by professional perception and then professional identity. the most 
contributing dimension to predicting the skill of concentration, 
followed by professional identity and then professional perception, and 
for communication skill, occupational adaptation was the most 
predictable dimension of professional motivation, and occupational 
adaptation comes first in predicting the skill of setting goals Next, the 
professional identity, with regard to the skill of time management and 
the skill of readiness for tests, was professional perception was the 
most contributing dimension in predicting them. 
Keywords: professional motivation, academic success skills, university 
students 
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  :قدمة البحثم
ا عــن أي وقــت مــضى فــي المــساهمة فــي تلعــب مؤســسات التعلــیم العــالي دورا متزایــد

وظیفتهـا االساسـیة وهـى التـدریس  إلـى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، هـذا باإلضـافة
 .والبحث العلمي

  ) ( Lautens  chlager &Haase ,2010وفـى هـذا الجانـب یوضـح كـل مـن 
اص المــؤهلین ألداء ٕكیــف ان الجامعــات یمكــن ان تــسهم فــي التقــدم االقتــصادي واعــداد االشــخ

 كما ان فهم  األفراد لدوافع مهنـتهم   ،ة الدوافع الكامنة وراءهالمهام مما أدى ذلك االهتمام بدراس
ًیعد امرا بالغ األهمیة  ألن ذلك یؤكـد علـى دور الجامعـات والمؤسـسات التعلیمیـة فـي الجوانـب  ُ

  .المهنیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

من الدراسات لدراسة دوافع الطالب المهنیة حیـث أظهـرت ونتیجة لذلك قامت العدید 
 تحقیـق الـذات ,االسـتقالل إلـى الحاجـة أن ما یـدفع االفـراد الختیـار مهنـتهم إلى نتائج األبحاث

)Douglas & sheperd ,2002 ( .المخاطرة واكتساب الخبرات والحاجـه إلى وكذلك المیل 
 )(Carter, Gartner ,Shaver & Gatewood. 2003 .تنمیة الشخصیةإلى 

 في هذا الجانب أن النجاح االكادیمي والمهني یتوقـف Groccia, 1999)(ویوضح 
 وكــذلك وجــود أهــداف مهنیــة تــساعد علــى ،ٕعلــى أهــداف االنجــاز ومــا یقــدم مــن نــصح وارشــاد

 ویعـرف الطالـب ،توفیر التوجیه وتركیز االنتباه  على نتائج یمكن تحقیقها مـن العملیـة التعلیمـة
ُیــن ذاهــب ومــاذا یریــد مــن البرنــامج األكــادیمي المقــدم لــه؛ ألن وضــوح األهــداف یــساعد علــى أ

 وقــد تبــین لكــى یكــون تــأثیر الــدافع حاســما فــي النجــاح ،زیــادة الدافعیــة المهنیــة والحفــاظ علیهــا
  .المهني یجب ان یكون األفراد على وعي بأهداف الحیاة المهنیة

 مــن التبــصر نجــاز یتوقــف علــى تــوفیر مزیــدأن  اإل إلــى  Sloan,2006) ( أشــارت
  .التنمیة المهنیة  إلى في العالقة بین اختیار المهنة والنجاح فیها مما یؤدى ذلك

  لألفــــراد فـــــي حیــــاتهم المهنیـــــة مـــــن الــــدوافع ذات األهمیـــــةُوتعــــد الدافعیـــــة المهنیــــة 
، أو ال ة مـن الدافعیـةهـذه النوعیـ مـن األفـراد قـد ال یـدركون أن لـدیهم ولكن العدیـد ،واالكادیمیة

فعیـة المهنیـة هـي مفتــاح لـذلك أكـد العدیـد مـن البـاحثین علـى أن الدا. یعرفـوا كیـف یـستخدمونها
كادیمي ألي شخص؛ لذا ینبغي علـى المؤسـسات التعلیمیـة أن تتـولى مـسؤولیة تنمیـة التفوق األ

 وقبــل صفة مــستمرةحــل مبكــرة وبــاالدافعیــة المهنیــة لــدى األفــراد الملتحقــین بالعمــل لــدیها فــي مر
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 كمــا تلعــب الدافعیــة المهنیــة دورا فــي حیــاة الفــرد النفــسیة؛ فقــد أمكــن النظــر ،االلتحــاق بالعمــل
ُإلیها على أنها مفهـوم مركـب یطلـق علـى العالقـة الدینامیكیـة بـین الفـرد وبیئتـه، ویـستدل علیهـا  ُ

اجــة الناشــئة مــن  كمــا یــستدل علیهــا مــن الح، محــددة تتــابع الــسلوك الموجــه  نحــو أهــدافمــن 
ـــدافع هـــدف یعمـــل اإلنـــسان علـــى  تـــوتر الفـــرد وعـــدم إشـــباعه لهـــذه الحاجـــة، وبالتـــالي یـــصبح ال

  .تحقیقه

أوضـحت نتـائج العدیـد مـن الدراســات واألبحـاث النفـسیة أن الدافعیـة المهنیـة لهــا دورا 
قــدرة علــى فــالفرد الــذي یتمتــع بدافعیــة مهنیــة عالیــة لدیــه ال. فــي حیــاة الفــرد النفــسیة والوظیفیــة

التكیـــف مـــع الظـــروف المتغیـــرة وتحدیـــد أهدافـــه بنجـــاح ویكـــون قـــادرا علـــى تقیـــیم ذاتـــه ولدیـــه 
فیــشیر فــي االســتعداد لتحمــل المخــاطر والحاجــة لإلنجــاز والكفــاءة الذاتیــة  واألداء األكــادیمي، 

 أن الفرد الذي یتمتع  بدافعیـة مهنیـة عالیـة  لدیـة إلى  )Day& Allen , 2004 (هذا الجانب
 ،القدرة على المرونة والتكیـف مـع الظـروف المتغیـرة حتـى عنـدما تكـون الظـروف غیـر مـشجعه

وهنــاك .وكیفیــة متابعــة تحدیــد األهــداف بنجــاح وبــشكل فــردى  ویكــون قــادرا علــى تقیــیم ذاتــه 
ما یتعلق بالمقررات الدراسیة والرغبة فـي مهنـة جدیـدة : المهنة منهادوافع أساسیة لدیه الختیار 

 وتعــــدیل أســــلوب الحیــــاة  والمركــــز ،لالهتمــــام وتــــأثیر األصــــدقاء والرغبــــة فــــي العمــــلمثیــــرة 
 .االجتماعي

 أن الفرد الذي یتمتع بالمرونـة (Abele&spurk,2009)كما یؤكد في هذا الجانب  
الحاجــة عــد مــن أبعــاد الدافعیــة المهنیــة یتمیــز بــأن لدیــه االســتعداد لتحمــل المخــاطر وُالمهنیـة كب

ــــى أداء المهــــام بنجــــاح ومواجهــــة ءة الذاتیــــةلإلنجــــاز والكفــــا ، أي االعتقــــاد فــــي قــــدرة الفــــرد عل
 .التحدیات المهنیة

وتعتبر الدافعیة المهنیة احد العوامل التي یمكن ان تـساعد فـي النجـاح لكونهـا تتكـون 
المرونة المهنیة التي ینظر الیهـا علـى انهـا القـدرة علـى (من ثالث خصائص رئیسیة تتمثل في 

 فیــصبح الفــرد مــن خاللهــا ،مــع الظــروف المتغیــرة حتــى عنــدما تكــون الظــروف مثبطــةالتكیــف 
ـــنفس والرغبـــة فـــي المخـــاطرة والحاجـــة لإلنجـــاز، وتعـــد  لدیـــة القـــدرة علـــى االتقـــان والثقـــة فـــي ال
 البـصیرة المهنیــة قــدرة الفــرد لیكــون واقعیــا تجــاه مهنــه واحــدة واضــحة وممكنــة لتحقیــق االهــداف

الهویة المهنیـة علـى انهـا معرفـة الفـرد لنفـسه  إلى وینظر. قوة والضعفوالتعرف على مواطن ال
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.  التقـــدم إلـــى مـــن خـــالل عمـــل واحـــد یـــرتبط بالمهنـــة  وتكمـــن فـــي المـــشاركة والتنظـــیم والحاجـــة
Carson., & Bedeian, 1994).(  

 ),Caprara , Barbaranelli, Steca & Malone ( 2006ویـشیر كـل مـن 
 الذاتیــة أحــد اكثــر العوامــل التــي تــؤثر علــى القــدرة لنجــاح المهــام لمــا أن معتقــدات الكفــاءةإلــى 

 التنمیــة یمثلـه النجــاح واالنجــاز مـن اهمیــة للمجتمعــات المتقدمـة التــي تــضع التعلـیم مــن صــمیم
  .االقتصادیة واالجتماعیة

ممــا ســبق یتــضح اهمیــة الدافعیــة المهنیــة  فــي النجــاح االكــادیمي  حیــث إن الــدافع  
 ویكــون قــادرا علــى ،تفــع یجعــل الفــرد یقــوم بمتطلبــات المهنــة التــي یــشغلها بكفــاءة المهنــي المر

 وقبـول العمــل والبقـاء فیـه ومحاولــة ،تلبیـة التوقعـات لمختلـف االدوار اإلداریــة والقـرارات المهنیـة
  (Grzeda , 1999)تحقیق االهداف المهنیة 

لمهنــي والهویــة المهنیــة كمـا أن الــدافع المهنــي بمــا یتــضمنه مــن القـدرة علــى التوافــق ا
والفكــر المهنــي یجعــل الفــرد یتمیــز بالمرونــة والقــدرة علــى التكیــف مــع الظــروف المتغیــرة حتــى 

كیـف یمكـن للفـرد عنـدما تكـون الظـروف غیـر مـشجعه وكیفیـة متابعـه تحدیـد االهـداف بنجـاح و
  )Day &  Allen,  2004  (.تقییم ذاته مهنیا

 من عناصـر تـشمل االسـتعداد لتحمـل المخـاطرة  المرونة المهنیة بما  تتضمنهوتعمل
االنجاز والكفاءة الذاتیة التي تتمثل في  قدرة الفـرد ألداء  المهـام بنجـاح ومواجهـة  إلى والحاجه

  Abele  & Spurk,2009)   (.التحدیات المهنیة

مــن هنـــا كانــت الحاجـــه للقیــام بهـــذا البحــث بـــافتراض ان هنــاك عالقـــة محتملــه بـــین 
ــــد العوامــــل التــــي تــــساعد فــــي الدافعیــــة الم ــــار المهنــــة والنجــــاح فیهــــا وتحدی هنیــــة وعوامــــل اختی

االســتمرار فــي الدراســـة واالنتظــام فیهــا بـــشكل افــضل، كمـــا ان ذلــك یــساعد فـــى تقــدیم افـــضل 
  . تساعد في تحقیق االهداف المهنیةالبرامج والمشروعات االكادیمیة التي

)( Moxley,  Najor-Durack, ,& Dumbrigue , 2001  

كـان االهتمـام بالدافعیـة المهنیـة لــدى الطـالب الجـامعیین بهـدف تحـسین أدائهــم لـذلك 
أثناء الدراسـة، وبعـد التخـرج لتحـسین نوعیـة العمـل باسـتخدام نمـاذج اسـتراتیجیة وبـرامج تدریبیـة 

وقــد تمثــل هــذا االهتمــام فــي دراســة الدافعیــة . توجــه الــدافع المهنــي الــذاتي لــدیهمتعتمــد علــى ال
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 ووجـود . یة مـن وجهـة نظـر أكثـر موضـوعیة وأكثـر عمقـا فـي  النجـاح االكـادیمي لألفـرادالمهن
 رغبــة إیثاریــة فــي -.الرغبــة فــي العمــل مــع األفــراد( جوانــب تحــدد الدافعیــة المهنیــة تكمــن فــي

 االلتـــزام -. التوجـــه-   االهتمـــام بالبیئـــة رغبـــة فـــي الحفـــاظ علـــى العالقـــات-.خدمـــة المجتمـــع
 .)العملبجدول الوقت الخاص ب

  :مشكلة البحث
ُتعــــد الدافعیــــة المهنیــــة للطالــــب المعلــــم مــــن العوامــــل المهمــــة فــــي تحقیــــق األهــــداف 

فیكثف جهـوده مــن ،التربویـة، فالطالـب ذو الدافعیـة المهنیـة المرتفعـة یـشعر بالفاعلیـة الشخـصیة
أن  إلــى  وتــشیر الدراســات،اجــل إنجــاز مهامــه مركــزا  علــى تحقیــق النجــاح األكــادیمي والمهنــي

 األمـــر الـــذي حـــدا بالبـــاحثین لمعرفـــة ،الدافعیـــة المهنیـــة تـــرتبط بالكفـــاءة الذاتیـــة للفـــرد ومهاراتـــه
العالقــة بــین الدافعیــة المهنیــة وأبعادهــا المدروســة ومهــارات النجــاح األكــادیمي، وتتحــدد مــشكلة 

  :البحث في األسئلة اآلتیة

الدافعیـة المهنیـة ومهـارات النجـاح هل توجد عالقة ارتباطیـة دالـة إحـصائیا بـین  :السؤال األول
  األكادیمي لدى طالب الجامعة؟

ــاني یمكــن التنبــؤ بمهــارات النجــاح األكــادیمي تنبــؤا داال إحــصائیا بمعلومیــة أبعــاد  :الــسؤال الث
  الدافعیة المهنیة لدى طالب الجامعة؟

  :الهدف من البحث
ة فـــي التعــرف علـــى مـــا محاولـــة تقــدیم أدلـــة علمیــة للمـــساعد إلـــى       یــسعى البحـــث الحــالي

 والنجـــاح  ت العالقـــة بـــین  الدافعیـــة المهنیـــةیفتـــرض نظریـــا ومـــا علیـــه أن یكـــون تجریبیـــا إلثبـــا
االكادیمي لدى افراد العینة موضوع البحث، وعلى ذلك  یكمن الهـدف مـن البحـث فـي التعـرف 

، ویتفرع مـن نجاح األكادیمي لدى طالب الجامعةعلى العالقة بین الدافعیة المهنیة ومهارات ال
  : هذا الهدف الرئیس الهدفین اآلتیین

  . من خالل أبعاد الدافعیة المهنیةالتعرف على امكانیة التنبؤ بالنجاح المهني -

 . كادیميلمهنیة أكثر إسهاما في النجاح األبیان أي من أبعاد الدافعیة ا -
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  :أهمیة البحث 
  :تكمن أهمیة البحث الحالي فیما یلي          

  :همیة النظریةألا:  أوال
 یتفــق مــع جهــود المؤســسات  كــادیمي بــین الــدوافع المهنیــة والنجــاح األن دراســة العالقــةإ       

ٕلتطــویر المنــاهج الدراســیة ومتطلبــات ســوق العمــل، واعــداد الطــالب بــشكل صــحیح مــن اجــل 
د فــي الحیــاة المهنیــة الفاعلــة، كمــا أن دراســة الــدوافع المهنیــة یــساع إلــى االنتقــال مــن الجامعــة

، وزیـــادة ت تـــستعد وتخطـــط مناهجهـــا الدراســـیةاختیـــار المهنـــة التـــي یمكـــن ان تجعـــل الجامعـــا
 فـــي د المهنـــي لتعزیـــز الكفـــاءة الذاتیـــةرشـــا المناســـبة وتطـــویر اســـتراتیجیات اإلالبـــرامج الدراســـیة

 .                                         العدید من جوانب عملیة صنع القرار المهني

  :همیة التطبیقیةاأل: ثانیا
قـــة  عـــن عالجـــراء المزیـــد مـــن الدراســـاتإنتـــائج البحـــث فـــي القـــاء الـــضوء علـــى   قـــد تفیـــد -

كــــــادیمي واالختیــــــار المهنــــــي، وعالقــــــة الدافعیــــــة المهنیــــــة الدافعیــــــة المهنیــــــة بالنجــــــاح األ
ت نظــــــر الطــــــالب الــــــذین هــــــم فــــــي بدایـــــــة وكــــــذلك تحلیــــــل وجهــــــا ،بــــــبعض المتغیــــــرات

نیـــــة التــــــي تتغیــــــر عبـــــر الــــــسنوات بنغیـــــر المــــــستویات االقتــــــصادیة  عـــــدادهم للحیــــــاة المهإ
  .واالجتماعیة في المجتمع 

ـــــق باالختیـــــارات المهنیـــــة لـــــدیهم-   ،  تطـــــویر الـــــدوافع المهنیـــــة لطـــــالب الجامعـــــة فیمـــــا یتعل
كمــــا یفیــــد فــــي التعــــرف علــــى دوافــــع االختیــــار المهنــــي للطــــالب لتــــوجیههم فــــي المــــسار 

  .المهني المناسب 

 نتــــــائج البحــــــث المــــــسئولین عــــــن التخطــــــیط وصــــــانعي الــــــسیاسات فــــــي فهــــــم   قــــــد تفیــــــد-
  .القرارات المهنیة للخریجین 

ـــة لتــــــشجیع الدافعیــــــة المهنیــــــة لمــــــا لهــــــا مــــــن عالقــــــه بالنجــــــاح -   إعــــــداد البــــــرامج التدریبیـــ
  .األكادیمي والنجاح المهني
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  :تحدید المصطلحات
    Professional motivation الدافعیة المهنیة

رغبة الفرد في مهنة تشعره بدرجة من االستمتاع والمثابرة ": الباحثان بأنهایعرفها 
 لتحقیق أهدافه المهنیة، والقدرة على الربط بین تصوراته النفسیة وعمل أهداف مهنیة یسعى

  ."المهني تحقیقها في ظل درجة من الكفاءة والتمیز إلى 

  :أبعاد الدافعیة المهنیة
  Professional perception االدراك المهني 

قدرة الفرد لیكون واقعیا تجاه مهنه واحدة واضحة وممكنة  ":یعرفها الباحثان بأنها
  ." والتعرف على مواطن القوة والضعفاالهدافلتحقیق 

  Professional identity :الهویة المهنیة

معلومات تؤثر في عملة  إلى سعى الفرد المستمر التوصل ":بأنهایعرفها الباحثان 
ًبیعة الموقف، ورغبة العمل في مهنة تساعده في إفادة اآلخرین، وتجعل له دورا ًطبقا لط

  ."ًمحددا في حیاته

  Professional Adaptationالتوافق المهني 

سعي الفرد للحصول على معلومات تفیدة واألخرین في عمله ": بأنه الباحثان یعرفه
  ."ًطبقا لطبیعة الموقف

  :Academic Success النجاح االكادیمي 

نجاز اكادیمي قائم على المشاركة واالشتراك في االنشطة  إ:بأنه الباحثانیعرفه 
المعرفیة الهادفة تربویا عن رضا واكتساب المعرفة والمهارات والكفاءة والمثابرة لتحقیق نتائج 

   ."التعلم 
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  Academic success skillsمهارات النجاح االكادیمي  

عة المهارات التي تمكن الطالب الجامعي في تحقیق مجمو :یعرفها الباحثان بأنها
  : وتتمثل في المهارات اآلتیةاألكادیميالنجاح 

   Concentration skillمهارة  التركیز 

قدرة الطالب على مذاكرة دروسه بطریقة تساعده في تذكرها بسهولة ویسر، مستخدما          
  .المهمة ومناقشة الزمالءفي ذلك تدوین المالحظات ووضع عالمات على األجزاء 

   Communication skill :مهارة التواصل

 والتعبیر ،قدرة الطالب على التفاعل بإیجابیة مع األساتذة والزمالء داخل الجامعة
  مع قدرته على التواصل وفهم زمالءه ،عن آراءه وأفكاره

    Goal setting and motivation skills مهارات تحدید االهداف والتحفیز

رة على تحدید أهدافه مع إدراكه بأهمیة هذه األهداف مع السعي وبذل الجهد قد
  .وتعزیز نفسه والرضا بما یحققه من تقدم في دراسته الجامعیة،لتحقیقها

  Organization and time management skillمهارة التنظیم وادارة الوقت  

 مع ،رة دروسهقدرة الطالب على جدولة وقته لالستفادة القصوى منه في مذاك
الدراسیة والقیام بها في أوقاتها  ة، وعمل قائمة بالمهام واألعمالاالستعداد لكل محاضر

  .المحددة

  Readiness for tests skillمهارة االستعداد لالختبارات 

قدرة الطالب على االستعداد االمتحان ومراجعة دروسه قبل موعد االمتحانات بوقت 
  .تیاز االمتحانات والنجاح بهامع ثقته في قدراته الج،كاف
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  :اإلطار النظري

  : الدافعیة المهنیة:أوال
ًعــب دورا حیویـــا فـــي ســـلوك ُ  تعــد الدافعیـــة المهنیـــة مــن المـــؤثرات األساســـیة التـــي تل ً

 وتـرتبط إیجابیـا ،فهي شرط اساسي لنجاح الفرد في عمله وحدوث التوافـق المهنـي لدیـه ،األفراد
  .ات اجتماعیة ناجحة في بیئة العملدة، وتساعده في تكوین عالقبرضا الفرد وشعوره بالسعا

ما عن مفهوم الدافعیة المهنیة فقد تعددت وتنوعت تعریفاتها بسبب اخـتالف وجهـة أ 
بانهــــا مجموعــــة القــــوى ) ,pinder 1998(فیعرفها ،نظــــر البــــاحثین وتنــــوع مدارســــهم الفكریــــة

  .العمل وتحدد شكله واتجاهه ومدتهالداخلیة والخارجیة التي تثیر السلوك المرتبط ب

 سـعي الفـرد أن الدافعیـة المهنیـة) Butters, & Winter, 2002(ویـرى كـل مـن  
لتحقیــق أهــداف محــددة كزیــادة العائــد المــادي أو تحقیــق مكانــة أو لیــصبح جــزءا مــن جماعــة 

  .معینة وذلك من خالل حصوله على وظیفة

تمثــــل مجموعــــة مــــن الحاجــــات أن الدافعیــــة المهنیــــة ) Anderson,2002(ویــــرى 
واالهتمامــات التــي قــد تتــأثر بالبیئــة الخارجیــة وتظهــر مــن خــالل الــسلوكیات التنظیمیــة لتوجیــه 

  .لفرد نحو تحقیق األهداف الوظیفیةا

  :ليأن الدافعیة المهنیة  تتحدد بما ی) Day & Allen ,2004( ویرى كل من        

  ٕظـــروف المتغیـــرة حتـــى وان كانـــت الالمرونـــة المهنیـــة التـــي تتثمـــل فـــي التكیـــف مـــع
  .صعبة

 ـــة للتحقیـــق  االستبـــصار المهنـــي والمتمثـــل فـــي الواقعیـــة ووضـــع أهـــداف واضـــحة قابل
 .ٕوادراك الفرد لجوانب قوته وضعفه

  الهویة المهنیة المتمثلة في قدرة الفرد على التعرف على ذاته من خالل االنـدماج فـي
 .العمل والحاجة للترقي

المرونــة  (:ثــة أبعــاد للدافعیــة المهنیــة هــيلــى هــذا التعریــف أنــه حــدد ثالویالحــظ ع           
 ). الهویة المهنیة–ستبصار المهني  اال–المهنیة 
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فــي ضــوء مــا ســبق یمكــن تعریــف الدافعیــة المهنیــة علــى أنهــا رغبــة الفــرد فــي مهنــة          
 علـى الـربط بـین تـصوراته تشعره بدرجة من االستمتاع والمثابرة لتحقیق أهدافـه المهنیـة، والقـدرة

  . المهنيا في ظل درجة من الكفاءة والتمیزتحقیقه إلى النفسیة وعمل أهداف مهنیة یسعى

  :خصائص األفراد ذوي الدافعیة المهنیة المرتفعة
مــن خــالل االطــالع علــى بعــض الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت الدافعیــة المهنیــة 

  :مثل دراسة

(Chiu, 1999) (Butters & Winter, 2002)  (Day  &. Allen,  2004) 

 :أمكن تحدید بعض خصائصا األفراد ذوي الدافعیة المهنیة المرتفعة فیما یلي

 و تعبأل لفترات طویلة دون الشعور بملل االندماج في العم.  

 التغلب على الصعاب والعقبات المهنیة التي تواجه الفرد. 

 تحقیق األهداف الوظیفیةاالستمتاع بالعمل مع بذل المزید من الجهد ل. 

 اختیار مهنة بعینها دون غیرها. 

 تحقیقها إلى وضع اهداف بعیدة المدى والسعي. 

  العمل بروح الفریق. 

 االستمرار في أداء المهام مع التركیز على إنجازها. 

 الحماس للعمل مع مقاومة االحباط والفشل. 

 حلها إلى الصمود أمام المشكالت المهنیة والسعي. 

 ز الداخلي لالستمرار في العملالتحفی. 

ساســي للفــرد فــي إطــار عملــه یتــضح ممــا ســبق أن الدافعیــة المهنیــة هــي المحــرك األ
 خارجیــا، ویــستدل علیــه مــن خــالل بعــض ماء كــان مــصدر هــذا المحــرك داخلیــا أســو ،ومهنتــه

 .المؤشرات المتمثلة في سلوك الفرد نحو مهنته أو عمله
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  :مهارات النجاح األكادیمي
ّیتمتع الفرد الناجح بالعدید من الصفات، منها القـدرة علـى تحمـل المـسؤولیة؛ فاختیـار  ُّ َّ

ُّ والتركیـز علـى مـا یمكنـه الـتحكم فیـه فـي ،ّالفرد الوجهة الصحیحة هو الطریق األساسي للنجاح ُ
ّحیاته، ولدیه قدرة على تحدید أهدافه بواقعیة، ویهتم بترتیـب أولویاتـه، كمـا أنـه یتـصف بالـ ذكاء ُّ

تحدیــد  إلــى ّوالعزیمــة، ولدیــه القــدرة علــى تحدیــد نقــاط القــوة لدیــه وتعزیزهــا وتقویتهــا، باإلضــافة
  .نقاط الضعف ومحاولة التغلب علیها

 ,Bokana , Buljanb(.(النجاح في حیاته  یرى كل من  إلى َ  ولكي یصل الفرد
 Matko,  Maličkib, & Marušićb, 2020. ((Kryshkoa, , Fleischera, 

Waldeyerb, Wirthb & Leutnera ,2020)( فــإن علیــه أن یمتلــك مجموعــة مــن ،ّ
 : المهارات، منها

 َحیـــث تعتبـــر الخطـــوة األولـــى لوصـــول الفـــرد: الرغبـــة واإلرادة تحقیـــق النجــــاح،  إلـــى ُ
ِّواإلنجاز، علما بأن عدم وجودها قد یؤثر في اإلنجاز لدى الفرد ُ ّ ً.  

 ّتحقیـــق أهدافـــه، ممـــا یـــؤديالـــذي یـــساعد الفـــرد علـــى :  التخطـــیط ُ  إلـــى وصـــوله إلـــى ّ
 . تحقیق النجاح

 ّإذ ال بــد مــن تقــدیر األمــور الــضروریة التــي یجــب تحقیقهــا : ّإدارة األولویــات والوقــت ّ ُ
ّلكل من المهام المطلوبة َ ٍّ . 

 فمن خاللها یكون لدى الفرد الدافع؛ للبحث عن اإلنجاز: الثقة بالنفس . 

 ُریـــق التكیــف، واالنــسجام مــع الظــروف المحیطـــة وذلــك عــن ط: مواجهــة المــشكالت ُّ
 .بسرعة، وذلك من خالل استخدام اإلمكانات، والقدرات بشكل أفضل

 ّمهــارة حــل المــشكالت یمكــن تعریــف المــشكلة علــى أنهــا موقــف صــعب، أو وضــع : ّ
ِّصعب یتعرض له الفرد، بحیث یسبب له حالة من االرتباك، أو عدم االرتیـاح، وفـي  ُ َّ

ّ حل هذا الموقـف غیـر واضـح، ویعـد اسـتخدام األسـلوب العلمـي فـي حـل العادة یكون ّّ ُّ َ ُ
ّالمشكلة أفضل الطرق لحـل المـشكالت وتتمثـل خطواتـه فـي   تحدیـد ،تحدیـد المـشكلة(َ

ّاألسباب الممكنة، تحدید الحلول والبدائل، اختیار الحل وتطبیقه،  تقییم النتائج ِ ُ.( 
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 یــوزع مـن خاللهــا الفـرد الوقـت الــذي لدیـه بــین ّمهـارة إدارة الوقـت، وهــي العملیـة التـي ِّ ُ
ّالمهمات المطلوبة منه؛ بهدف الوصول ّإنجازهـا، وتكمـن أهمیـة ادارة الوقـت فـي  إلـى َ

  قدرة الفرد على استغالل الوقت الذي یقضیه في تحقیق أهدافه

بعـض  العوامـل التـي  إلى )Chao, 2012(وقد توصلت نتائج الدراسة التي قام بها 
  واالهتمــام بــالطالب، والمــشاركة األكادیمیــة،ي النجــاح األكــادیمي منهــا  دعــم الوالــدینتــؤثر فــ

  .   مهارات إدارة الوقت إلى  باإلضافة،وتقدیم الرعایة

 & ,Bokana , Buljanb,  Matko,  Maličkib.(وقـد أشــارت دراســة 
Marušićb, 2020(. ي هـي الكفـاءة أن العوامل الرئیسة التي تـسهم فـي النجـاح األكـادیم إلى

  المستقبل وأن الدافع لمواصلة التعلیم الجامعي هو أكثر هذه العوامل  إلى الذاتیة والنظرة

  :فروض البحث
  :یسعى البحث الختبار الفرضین اآلتیین           

توجـــد عالقـــة ارتباطیـــة دالـــة إحـــصائیا بـــین الدافعیـــة المهنیـــة  " الفـــرض األول: الفـــرض األول
  ."كادیمي لدى طالب الجامعةومهارات النجاح األ

یمكن التنبؤ بمهارات النجاح األكادیمي تنبؤا داال إحصائیا بمعلومیة أبعاد ": الفرض الثاني
  ."الدافعیة المهنیة لدى طالب الجامعة

  :منهج البحث
اعتمد البحث الحـالي علـى المـنهج الوصـفي االرتبـاطي التنبـؤي للتعـرف علـى العالقـة          

 بمهـارات النجـاح  األكـادیمي مـن خـالل المهنیة والنجاح األكادیمي، وكـذلك التنبـؤافعیة بین الد
بعـــاد اكثـــر اســـهاما وتـــأثیرا فـــي النجـــاح  هنیـــة  المدروســـة، وأي مـــن هـــذه  األأبعـــاد الدافعیـــة الم

  .األكادیمي
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  :الدراسة المیدانیة
  :وتشمل           

  :المشاركون
  :ما یلي إلى ینقسم المشاركون في البحث الحالي

  :عینة االستطالعیةال
 طالبا من طلبة كلیة التربیة جامعة االزهر، 200تكونت العینة االستطالعیة من 

ف التحقق من الخصائص یمثلون نفس أفراد المجتمع األصلي لعینة الدراسة وذلك بهد
  .السیكومتریة ألدوات البحث

  :ساسیةالعینة األ
ة التربیــة جامعــة االزهــر ممــن  طالبــا مــن طلبــة الفرقــة الثالثــة بكلیــ200 تــم اختیــار 

 وســته اشــهر بــانحراف معیــاري  21 عــام بمتوســط حــسابي 22 – 20تتــراوح اعمــارهم مــا بــین 
1,02.  

  :أدوات البحث
 وفیمـا ، ومهارات النجاح األكادیمي،تتمثل أدوات البحث في مقیاسي الدافعیة المهنیة

  . یلي عرض یوضح الهدف منهما وخطوات بنائهما

  )إعداد الباحثین(                :ة المهنیةمقیاس الدافعی

  :الهدف من المقیاس
التعرف على توجهات وتصورات األفراد لقدراتهم وتفضیالتهم،  إلى یهدف المقیاس  

االدراك المهني (في ظل مجموعة من الخصائص الشخصیة والمهنیة والسلوكیات التي تعكس 
  ).الهویة المهنیة–افق المهني  التو–

  



  الدافعیة المھنیة وعالقتھا بمھارات النجاح األكادیمي لدى طالب الجامعة
  أحمد محمد شبیب حسن/ د.أ
 الواحدإبراھیم سید أحمد عبد/ د

 

 

358 

  :اء المقیاسخطوات بن
  :اعتمد الباحثان عند إعدادهما للمقیاس على مجموعة من الخطوات تتمثل في  

االطـالع علـى مجموعـة مـن الدراسـات الـسابقة ذات العالقـة بمفهـوم الدافعیـة المهنیــة  -
  :وأبعادها ومن هذه الدراسات

( Chiu, 1999) (Buttersw & Winter, 2002) (Kniveton, 2004) (Day   &. 
Allen,  2004) 

 االطالع على بعض المقاییس الخاصة بالدافعیة المهنیة. 

 رغبــة الفــرد فــي مهنــة : فــي ضــوء ذلــك تــم تحدیــد مفهــوم الدافعیــة المهنیــة علــى أنهــا
تشعره بدرجة من االستمتاع والمثابرة لتحقیق أهدافه المهنیـة، والقـدرة علـى الـربط بـین 

یقهـا فـي ظـل درجـة مـن الكفـاءة تحق إلى تصوراته النفسیة وعمل أهداف مهنیة یسعى
  .والتمیز

 مجموعــة مــن األبعــاد المحــددة لهــا  إلــى بعـد تحدیــد مفهــوم الدافعیــة المهنیــة والتوصــل
األبعــاد التالیــة، والتــي فــي  إلــى مــن خــالل مجموعــة الدراســات الــسابقة، تــم التوصــل

 التوافـــق – االدراك المهنـــي :ضـــوئها تـــم إعـــداد عبـــارات المقیـــاس وهـــذه األبعـــاد هـــي
هــذه األبعــاد هــي األكثــر انتــشارا فــي الدراســات والبحــوث (   الهویــة المهنیــة–المهنــي 
 ).السابقة

   :الخصائص السیكومتریة للمقیاس

  :أوال الصدق
  :تم حساب صدق المقیاس باستخدام األسالیب اآلتیة          

  :راء الخبراء والمتخصصینآ  ) أ

ین فــي مجــال علــم الــنفس تــم توزیــع المقیــاس علــى مجموعــة مــن األســاتذة المتخصــص 
ومناسـبة ،التعلیمي وذلك بهدف إبداء الرأي حول صالحیة المقیاس للهـدف الـذي أعـد مـن أجله

العبـــارات ـمــن حیـــث صـــیاغتها ومالئمتهـــا لمــــستوى أفـــراد العینـــة، وفـــد تراوحـــت نـــسب اتفــــاق 
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صـــدق  إلـــى ؛ ممـــا یـــشیرفـــاق عالیـــةوهـــي نـــسب ات%) 100 -% 85.7(المحكمـــین مـــا بـــین 
 .المقیاس 

  :الصدق المرتبط بالمحك  ) ب

تم حساب معامل االرتباط بین درجات أفراد العینة االستطالعیة على كل من مقیاس 
أمیرة أحمد عبد  (ومقیاس الدافعیة المهنیة إعداد،ُالدافعیة المهنیة المعد في البحث الحالي

) 0.788(، وقد بلغ معامل االرتباط بین درجات الطالب على المقیاسین )2011الحفیظ، 
 .صدق المقیاس باستخدام المحك إلى ؛ مما یشیر0.01یمة دالة إحصائیا عند مستوى وهي ق

  : الثبات:ثانیا
والجدول التالي یوضح ، تم حساب ثبات المقیاس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

  . معامالت الثبات ألبعاد المقیاس والدرجة الكلیة

  )1(جدول 

  والدرجة الكلیةدافعیة المهنیة ال معامالت الثبات ألبعاد مقیاس 

 معامل الثبات ُالبعد م

 0.704 اإلدراك المهني 1

 0.720 التوافق المهني 2

 0.709 الهویة المهنیة 3

 0.769 الدرجة الكلیة 4

  : یتضح من الجدول السابق ما یلي         

 0.704(أن معامالت الثبات ألبعاد المقیاس والدرجة الكلیة له بلغت على الترتیب 
ثبات المقیاس  إلى مما یشیر؛ وهي معامالت ثبات مقبولة،)0.769 – 0.709 – 0.720 –

  .ٕوامكانیة الوثوق في النتائج التي یمكن التوصل إلیها من خالل تطبیقه
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  )إعداد الباحثین                     (:مقیاس مهارات النجاح  األكادیمي

  :الهدف من المقیاس
ي تساعد الطالب الجامعي وتمكنه في تحقیق النجاح األكادیمي،   قیاس المهارات الت

تتمثل في قدرة الطالب على مذاكرة دروسه بطریقة تساعده في تذكرها بسهولة ویسر، 
  .ومناقشة الزمالء،مستخدما في ذلك تدوین المالحظات ووضع عالمات على األجزاء المهمة

 :خطوات بناء المقیاس
  :اعتمد الباحثان عند إعدادهما للمقیاس على مجموعة من الخطوات تتمثل في  

 النجــاح األكـــادیمي  اســـات الــسابقة ذات العالقــة بمفهــوماالطــالع علــى مجموعــة مــن الدر -
    )  Shipley ,et al., 2010 ) (Ray , 2013):ومهاراته ومن هذه الدراسات

  .  األكادیميقاییس الخاصة  بالنجاح  االطالع على بعض الم-

قــدرة الطالــب علــى مــذاكرة  ": فــي ضــوء ذلــك تــم تحدیــد مفهــوم  النجــاح األكــادیمي علــى أنــه-
دروســه بطریقــة تــساعده فــي تــذكرها بــسهولة ویــسر، مــستخدما فــي ذلــك تــدوین المالحظــات 

  ."ومناقشة الزمالء،ووضع عالمات على األجزاء المهمة

مجموعة مـن  المهـارات المحـددة لـه مـن  إلى صلبعد تحدید مفهوم  النجاح األكادیمي والتو -
، والتـي فــي ضـوئها تــم تیــةالمهـارات اآل إلــى  التوصـلخـالل مجموعـة الدراســات الـسابقة، تــم

 مهـــارة – مهــارة التواصــل – مهــارة التركیـــز :إعــداد عبــارات المقیــاس وهـــذه  المهــارات هــي
  . مهارة التنظیم وادارة الوقت–یز تحدید االهداف والتحف

   :ئص السیكومتریة للمقیاسالخصا
  :أوال الصدق

  :تم حساب صدق المقیاس باستخدام األسالیب اآلتیة        

  :راء الخبراء والمتخصصینآ  ) أ

تم توزیع المقیاس على مجموعة من األساتذة المتخصصین في مجال علم النفس 
ومناسبة ،التعلیمي وذلك بهدف إبداء الرأي حول صالحیة المقیاس للهدف الذي أعد من أجله
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العبارات من حیث صیاغتها ومالئمتها لمستوى أفراد العینة، وفد تراوحت نسب اتفاق 
صدق  إلى  مما یشر؛وهي نسب اتفاق عالیة%) 100 -% 71.4(المحكمین ما بین 

 .المقیاس

  :الصدق العاملي  ) ب

تـــم تطبیـــق المقیـــاس فـــي صـــورته األولیـــة علـــى عینـــة اســـتطالعیة بلـــغ عـــدد أفرادهـــا 
اد المجتمـع ًلبا من طالب الفرقة الثالثة بكلیة التربیة بجامعة األزهر یمثلون نفـس أفـرطا) 200(

تم حـساب الـصدق العـاملي للمقیـاس مـن خـالل المـصفوفة االرتباطیـة و ،األصلي لعینة الدراسة
  . العاملي في تحدید أبعاد المقیاسلدرجات أفراد العینة االستطالعیة باستخدام طریقة التحلیل

تخدام طریقـــة المكونـــات األساســـیة فـــي حـــساب التحلیـــل العـــاملي لمـــصفوفة   وتـــم اســـ
ــــاط ــــدویر المتعامــــد للعوامــــل بطریقــــة الفــــاریمكس . معــــامالت االرتب وتــــم   ،Varimaxوبعــــد الت

ل منهـا أكبـر مـن استخالص خمسة عوامـل رئیـسة وهـذه العوامـل كـان الجـذر الكـامن لكـل عامـ
، والجـــدول التـــالي یوضـــح العوامــــل 0.3أكبــــر مـــن ، والتـــشبعات الدالـــة علـــى العوامـــل الواحـــد

 .مهارات النجاح األكادیميجة بعد التدویر المتعامد لمقیاس المستخر
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  )2(جدول 

  العوامل الناتجة من التحلیل العاملي بعد التدویر المتعامد لمقیاس مهارات النجاح األكادیمي

رقم 
  رقم الخامس الرابع الثالث الثاني األول العبارة

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول  العبارة

1  0.715    23 0.611     
2  0.512    24 0.761     
3    0.334  25 0.701     
4   0.603   26 0.660     
5    0.358  27 0.610     
6    0.533  28 0.460     
7    0.586  29     0.443 
ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 8  0.606     30 ــــــ 
9   0.551   31 0.571     
10   0.752   32      
11   0.377   33  0.508    
12  0.523    34    0.347  
13  0.362    35  0.633 0.336   
14  0.658    36     0.311 
15   0.309   37   0.560   
16   0.474   38  0.561    
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 39 0.556     17
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 40 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 18
19    0.376  

20    0.427 
  

الجذر 
 1.595 1.925 2.123 2.585 3.681 الكامن

21 0.715     
22 0.617     

نسبة 
 11.9 12.5 13.5 22.3 25.9 %التباین
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  :یتضح من الجدول السابق ما یلي

     أسـفر التحلیـل العــاملي بعـد التــدویر المتعامـد لمقیــاس مهـارات النجــاح عـن خمــسة 
 – 1.925 – 2.123 – 2.585 – 3.681(عوامل كانت الجذور الكامنة لها علـى الترتیـب 

 كمــــا تــــم ،)11.9 -% 12.5 -% 13.5 -% 22.3 -% 25.9(بنــــسب تبــــاین ) 1.595
مــن المقیــاس وذلــك لعــدم تــشبعها علــى أي عامــل  ) 40 – 39 – 18 – 8( ذف العبــارات حــ

  :من العوامل الناتجة،   ویمكن  تسمیة العوامل الناتجة من التحلیل العاملي على النحو اآلتي

 تشبع به تسع عبارات تكـشف مـضامینها عـن قـدرة الطالـب علـى مـذاكرة دروسـه :العامل األول
تـــذكرها بـــسهولة ویـــسر، مـــستخدما فـــي ذلـــك تـــدوین المالحظـــات بطریقـــة تـــساعده فـــي 

ومناقــشة الــزمالء وعلــى هــذا یمكــن تــسمیة هــذا ،ووضــع عالمــات علــى األجــزاء المهمة
  ".مهارات التركیز"العامل بـ 

قـدرة الطالـب علـى التفاعـل بإیجابیـة " تشبع به ثمان عبارات تـدور معانیهـا حـول :العامل الثاني
ع قدرتـــه علـــى مـــ ،معـــة، والتعبیـــر عـــن آراءه وأفكـــاره داخـــل الجامـــع األســـاتذة والـــزمالء
  ".مهارات التواصل" هذا یمكن تسمیة هذا العامل بـ ، وعلىالتواصل وفهم زمالءه

قدرة على تحدیـد أهدافـه مـع إدراكـه "  تشبع به ثمان عبارات تدور معانیها حول :العامل الثالث
وتعزیز نفسه والرضا بما یحققـه  ،قیقهااف مع السعي وبذل الجهد لتحبأهمیة هذه األهد

مهــارات تحدیــد "وعلى هــذا یمكـن تــسمیة هــذا العامــل بـــ ،مـن تقــدم فــي دراســته الجامعیــة
  ".األهداف والتحفیز

قــدرة الطالــب علــى جدولــة وقتــه "  تــشبع بــه ســبع عبــارات تــدور معانیهــا حــول :العامــل الرابــع
عداد لكـل محاضـرة، وعمـل قائمـة ، مـع االسـتفادة القصوى منه في مـذاكرة دروسـهلالست

 هـذا یمكـن تـسمیة هـذا بالمهام واألعمال  الدراسیة والقیام بها في أوقاتها المحددة وعلى
  ".ٕمهارات التنظیم وادارة الوقت"العامل بـ 

قــدرة الطالــب علــى االســـتعداد " تــشبع بــه أربـــع عبــارات تــدور معانیهــا حـــول :العامــل الخــامس
مع ثقتـــه فـــي قدراتـــه ، موعـــد االمتحانـــات بوقـــت كـــافاالمتحـــان ومراجعـــة دروســـه قبـــل

مهـــارات " هـــذا یمكـــن تـــسمیة هـــذا العامـــل بــــ الجتیـــاز االمتحانـــات والنجـــاح بهـــا وعلـــى
  ".االستعداد لالختبارات
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  : الثبات:ثانیا
وذلــك بعــد حــذف العبــارات  ،كرونبــاختــم حــساب ثبــات المقیــاس باســتخدام معادلــة ألفــا 

والجــدول التــالي یوضــح معــامالت الثبــات ألبعــاد المقیــاس ،مليغیــر المتــشبعة فــي التحلیــل العا
  . والدرجة الكلیة

  )3(جدول 

          معامالت الثبات ألبعاد مقیاس مهارات النجاح األكادیمي والدرجة الكلیة

 معامل الثبات ُالبعد م

 0.780 مهارات  التركیز 1

 0.710 مهارات التواصل 2

 0.761 یزمهارات تحدید األهداف والتحف 3

 0.753 ٕمهارات التنظیم وادارة الوقت 4

 0.713 مهارات االستعداد لالختبارات 5

 0.822 الدرجة الكلیة 6

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي

 0.780(          أن معامالت الثبات ألبعاد المقیاس والدرجة الكلیة له بلغت على الترتیب 
 مما یشیر؛، وهي معامالت مقبولة)0.822 – 0.713 – 0.753 – 0.761 – 0.710 –

  .ٕثبات المقیاس وامكانیة الوثوق في النتائج التي یمكن التوصل الیهاإلى 
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  :نتائج البحث ومناقشتها

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین الدافعیة المهنیة ومهارات النجاح " :الفرض األول
  ."األكادیمي لدى طالب الجامعة

 تم استخدام معامل ارتباط بیرسون لمعرفة العالقة بین حقق من هذا الفرضللت         
جامعة، والجدول الدافعیة المهنیة ومهارات النجاح األكادیمي لدى عینة الدراسة من طالب ال

  .التالي یوضح ذلك

  )4(جدول 

  )200= ن (معامالت االرتباط بین الدافعیة المهنیة ومهارات النجاح األكادیمي 

 مهارات النجاح األكادیمي
الدافعیة أبعاد 

مهارات   المهنیة
 التركیز

مهارات 
 التواصل

مهارات تحدید 
األهداف 
 والتحفیز

مهارات 
ٕالتنظیم وادارة 

 الوقت

مهارات 
االستعداد 
 لالختبارات

الدرجة الكلیة 
لمهارات 
 النجاح

 **723. **804. **820. **631. **636. **522. اإلدراك المهني

 **974. **614. **584. **925. **887. **878. المهنيالتوافق 

 **699. **632. **526. **622. **645. **548. الهویة المهنیة

 **894. **794. **774. **810. **803. **718. الدرجة الكلیة

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي        

 -اإلدراك المهني (دروسة أن معامالت االرتباط بین الدافعیة المهنیة وأبعادها الم
 -مهارات  الذاكرة (وكل من مهارات النجاح األكادیمي )  الهویة المهنیة-التوافق المهني 

 - ٕ مهارات التنظیم وادارة الوقت -  مهارات تحدید األهداف والتحفیز -مهارات التواصل 
  دالة إحصائیا مي، والدرجة الكلیة لمهارات النجاح األكادی)مهارات االستعداد لالختبارات 

وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین الدافعیة المهنیة  إلى ؛ مما یشیر0.01عند مستوى 
  .ومهارات النجاح األكادیمي
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یمكن التنبؤ بمهارات النجاح األكادیمي تنبؤا داال إحصائیا بمعلومیة أبعاد ":الفرض الثاني
  ."الدافعیة المهنیة لدى طالب الجامعة

هذا الفرض تم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد المتدرج لمعرفة إمكانیة للتحقق من 
، والجدول التالي یوضح  من خالل أبعاد الدافعیة المهنیةالتنبؤ بمهارات النجاح األكادیمي

  .ذلك

  )5(جدول
نتائج تحلیل االنحدار المتدرج المتعدد لمعرفة إمكانیة التنبؤ بمهارات النجاح األكادیمي 

   أبعاد الدافعیة المهنیةبمعلومیة
مهارات 
 النجاح

المتغیر 
 المستقل

 2ر 2رر الجزئي
 النموذج

معامل  "ف"قیمة 
 Bاالنحدار

الخطأ 
 "ت"قیمة   المعیاري

التوافق 
 المهني

0.825 0.681 0.631 .470 .023 1.059 20.470** 

الهویة 
 المهنیة

مهارات  **7.115 0.155 0.050 0.155 0.154 0.174 0.417
 الذاكرة

اإلدراك 
 المهني

0.352 0.124 0.104 

248.938** 

0029 0.014 0.101 5.154** 

مهارة 
 التواصل

التوافق 
 المهني

0.887 0.787 0.786 730.543** 0.365 0.013 0.887 27.029** 

التوافق 
 المهني

مهارة تحدید  **25.800 1.000 0.015 0.391 0.720 0.771 0.878
األهداف 
والتحفیز 

 الذاتي
الهویة 
 المهنیة

0.278 0.077 0.065 
604.768** 

0.091 0.034 0.103 12.669** 

مهارة التنظیم 
 ٕوادارة الوقت

اإلدراك 
 المهني

0.82 0.672 0.670 405.622** 0.186 0.009 0.82 20.140** 

اإلدراك 
 المهني

مهارة  **12.594 0.682 0.009 0.115 0.421 0.446 0.668
االستعداد 
الهویة  لالختبارات

 المهنیة
0.241 0.058 0.034 

197.554** 

0.108 0.031 0.189 7.484** 

الدرجة الكلیة 
لمهارات 

التوافق 
 المهني

0.641 0.411 0.398 1412.684** 1.215 0.031 0.93 38.973** 
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مهارات 
 النجاح

المتغیر 
 المستقل

 2ر 2رر الجزئي
 النموذج

معامل  "ف"قیمة 
 Bاالنحدار

الخطأ 
 "ت"قیمة   المعیاري

اإلدراك 
 المهني

النجاح  **5.793 0.125 0.019 0.108 0.213 0.232 0.482
 األكادیمي

یة الهو
 المهنیة

0.377 0.142 0.129 0.169 0.067 0.058 4.512** 

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي         

 -مهارات  التركیز (لمعرفة إمكانیة التنبؤ بمهارات النجاح األكادیمي ) ف(     أن قیمة 
 - ٕ مهارات التنظیم وادارة الوقت -  مهارات تحدید األهداف والتحفیز -مهارات التواصل 

، والدرجة الكلیة لمهارات النجاح بمعلومیة أبعاد الدافعیة )مهارات االستعداد لالختبارات
 - 405.622 -  604.768 - 730.543 -248.938(المهنیة بلغت على الترتیب 

 إلى ؛ مما یشیر0.01قیم دالة إحصائیا عند مستوى وهي ) 1412.684 -  197.554
ادیمي من خالل أبعاد الدافعیة المهنیة، وفیما یلي عرض إمكانیة التنبؤ بمهارات النجاح األك

  :لإلسهام النسبي ألبعاد الدافعیة المهنیة في التنبؤ بمهارات النجاح األكادیمي

 :بالنسبة لمهارات التركیز: أوال
لتركیز هي مهارة التوافق أكثر المتغیرات المدروسة إسهاما في التنبؤ بمهارات ا

یمة دالة إحصائیا عند مستوى وهي ق) 20.470(التنبؤیة له ؛ حیث بلغت القیمة المهني
معادلة االنحدار  إلى ، كما بلغ معامل التفسیر النهائي المصاحب لدخول المتغیرات0.01

في التنبؤ % 63.1، وهذا معناه أن التوافق المهني یسهم بنسبة 0.631 ) النموذج2ر(
  .بمهارات التركیز

 ،7.115 حیث بلغت القیمة التنبؤیة لها ؛ة الثانیةوتأتي الهویة المهنیة في المرتب
، 0.154)  النموذج2ر(، كما بلغ معامل التفسیر 0.01یمة دالة إحصائیا عند مستوى وهي ق

  .في المهارات التي تتعلق بالتركیز% 15.4وهذا معناه أن الهویة المهنیة تسهم بنسبة 

) 5.154( القیمة التنبؤیة له ؛ حیث كانتدراك المهني في المرتبة الثالثةویأتي اإل
مما ؛0.104كما بلغت قیمة معامل التفسیر ،0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 
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في التنبؤ بالمهارات التي تتعلق % 10.4أن متغیر اإلدراك المهني یسهم بنسبة  إلى یشیر
  .التركیز

  : بالنسبة لمهارات التواصل:ثانیا
سهاما في وافق المهني هو أكثر المتغیرات المدروسة إیتضح من الجدول أن الت         

یمة دالة إحصائیا وهي ق) 27.029(؛ حیث كانت القیمة التنبؤیة له التنبؤ بمهارات التواصل
 وهذا معناه أن التوافق المهني 0.786)  النموذج2ر(، كما بلغت قیمة 0.01عند مستوى 
  .في التنبؤ بمهارات التواصل% 78.6یسهم بنسبة 

 :ت تحدید األهداف والتحفیز الذاتيبالنسبة لمهارا: لثاثا
لتحفیز أن أكثر المتغیرات المدروسة اسهاما في التنبؤ بمهارات تحدید األهداف وا

ئیا  وهي قیمة دالة إحصا25.800؛ حیث كانت القیمة التنبؤیة له الذاتي هو التوافق المهني
 وهذا معناه أن التوافق المهني ،0.720) النموذج 2ر (، كما بلغت قیمة0.01عند مستوى 
  .في التنبؤ بمهارات تحدید األهداف% 72یسهم بنسبة 

، 12.669كانت القیمة التنبؤیة لها ؛ حیث  المرتبة الثانیة الهویة المهنیةویأتي في
 وهذا ،0.065)  النموذج 2ر( كما بلغت قیمة ،0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

ت تحدید األهداف والتحفیز في التنبؤ بمهارا% 6.5المهنیة تسهم بنسبة معناه أن الهویة 
  .الذاتي

  :ٕبالنسبة لمهارات التنظیم وادارة الوقت: رابعا
أن اإلدراك المهني هو أكثر المتغیرات المدروسة إسهاما في التنبؤ بمهارات التنظیم 

دالة إحصائیا عند مستوى یمة وهي ق) 20.140(؛ حیث كانت القیمة التنبؤیة له ارة الوقتٕواد
 وهذا معناه أن اإلدراك المهني یسهم بنسبة ،0.670)  النموذج 2ر(، كما بلغت قیمة 0.01

  . ٕبؤ بمهارات التنظیم وادارة الوقتفي التن% 67

 :بالنسبة لمهارات االستعداد لالختبارات: خامسا
بمهارات االستعداد بؤ ُیعد اإلدراك المهني أكثر المتغیرات المدروسة إسهاما في التن

یمة دالة إحصائیا عند مستوى وهي ق) 12.594(؛ حیث كانت القیمة التنبؤیة له لالختبارات
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، وهذا معناه أن اإلدراك المهني یسهم 0.421)  النموذج 2ر(، كما بلغ معامل التفسیر 0.01
 .في التنبؤ باالستعداد لالختبارات% 42.1بنسبة 

) 7.484(؛ حیث بلغت القیمة التنبؤیة له بة الثانیةهویة المهنیة في المرتوتأتي ال
)  النموذج 2ر(، كما بلغت قیمة معامل التفسیر 0.01یمة دالة إحصائیا عند مستوى وهي ق

بؤ بمهارات االستعداد في التن% 3.4 وهذا معناه أن الهویة المهنیة تسهم بنسبة ،0.034
  .لالختبارات

   : النجاحبالنسبة للدرجة الكلیة لمهارات: سادسا
 ؛أكثر المتغیرات المدروسة إسهاما في التنبؤ بمهارات الذاكرة هو التوافق المهني

 كما ،0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) 38.973(حیث بلغت القیمة التنبؤیة له 
، وهذا معناه أن التوافق المهني یسهم 0.398) . النموذج2ر(بلغ معامل التفسیر النهائي 

  .في التنبؤ بالدرجة الكلیة لمهارات النجاح% 39.8بنسبة 

) 5.793( حیث كانت القیمة التنبؤیة له ؛ویأتي اإلدراك المهني في المرتبة الثانیة
)   النموذج2ر(كما بلغت قیمة معامل التفسیر  ،0.01یمة دالة إحصائیا عند مستوى وهي ق

في التنبؤ بالدرجة % 21.3 أن متغیر اإلدراك المهني یسهم بنسبة إلى مما یشیر؛0.213
  .الكلیة 

 ،4.512؛ حیث بلغت القیمة التنبؤیة لها هویة المهنیة في المرتبة الثالثةوتأتي ال
، 0.129)  النموذج2ر( كما بلغ معامل التفسیر ،0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

  .مهارات النجاحفي الدرجة الكلیة ل% 12.9وهذا معناه أن الهویة المهنیة تسهم بنسبة 

 والجدول ،كما تم حساب القیمة التنبؤیة للمتغیرات التي لم تدخل معادلة االنحدار          
  .التالي یوضح ذلك 
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  )6(جدول 

  القیمة التنبؤیة للمتغیرات التي لم تدخل معادلة االنحدار

 مستوى الداللة )ت(قیمة   ر الجزئي المتغبر المستقل المهارة

 غیر دال 1.249 0.056 089. اإلدراك المهني
 اصلمهارة التو

 غیر دال 0.069 0.003 005. الهویة المهنیة

 غیر دال 0.789 0.031 0.057 اإلدراك المهني مهارة تحدید األهداف

 غیر دال 0.789 0.044 0.056 التوافق المهني
 ٕمهارة التنظیم وادارة الوقت

 دالغیر  0.238 0.013 0.017 الهویة المهنیة

 غیر دال 0.436 0.029 0.031 التوافق المهني االستعداد لالختبارات مهارة

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي           

ــــة لكــــل مــــن االدراك المهنــــين القیمــــةإ         ــــة فــــي التنبــــؤ بمهــــارات  التنبؤی ــــة المهنی  والهوی
 والقیمــة ، تحدیـد األهـداف وكـذلك القیمـة التنبؤیـة لـإلدراك المهنـي فـي التنبـؤ بمهـارات،التواصـل

 ،ٕالتنبؤیــة لكــل مــن التوافــق المهنــي والهویــة المهنیــة فــي التنبــؤ بمهــارات التنظــیم وادارة الوقــت
والقیمة التنبؤیة للتكیف المهني في التنبؤ بمهارات االستعداد لالختبار غیر دالة إحـصائیا؛ ممـا 

د الداللــة لــذا لــم تــدخل معادلــة حــ إلــى أن القیمــة التنبؤیــة لهــذه المتغیــرات لــم تــصل إلــى یــشیر
  . االنحدار

 :مناقشة النتائج وتفسیرها
افعیة المهنیة  الدحصائیا بینإالقة ارتباطیة دالة وجود ع إلى شارت نتائج البحثأ

الدافعیة ة التنبؤ لتأثیر فاعلیلى  إمما یشیر) 0.01(كادیمي على مستوى ومهارات النجاح األ
 . النجاح األكادیميمهاراتحث على المهنیة موضوع الب
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تفـــسیر النتیجـــة التـــي تقـــضى بوجـــود عالقـــة بـــین الدافعیـــة المهنیـــة والنجـــاح 
  :األكادیمي
ویمكن تفسیر النتیجة التي تقضى بجود عالقه بین الدافعیة المهنیة ومهارات           

  :النجاح األكادیمي باإلجابة على التساؤل االتي

 ؟مهنیة ومهارات النجاح األكادیمي  لماذا وجدت عالقه بین الدافعیة ال  

  :یمكن تفسیر ذلك في ضوء ما یلى        

ـــــــــــى -  ـــــــــــاحثین عل ـــــــــــد بعـــــــــــض الب ـــــــــــار مهنـــــــــــتهم أ  تأكی ـــــــــــدفع المتعلمـــــــــــین الختی ن مـــــــــــا ی
ــــــــةوالــــــــ ــــــــة عالی ــــــــزون بدافعیــــــــة مهنی ــــــــلذین یتمی ــــــــساب  إلــــــــى  لــــــــدیهم المی المخــــــــاطرة واكت

ــــــــــرات ــــــــــذات والحاجــــــــــه،الخب ــــــــــق ال ــــــــــى  وتحقی ت لــــــــــدیها االســــــــــتقالل وكلهــــــــــا مؤشــــــــــرا إل
  :ویتفق ذلك مع نتیجة دراسة  كل من. عالقة بالنجاح األكادیمي

 (Carter, Gartner, Shaver,& Gatewood,. 2003)(Shipley ,N ,et 
al , 2010) 

 إن وجـــــــــود اهــــــــــداف مهنیــــــــــة لــــــــــدى المتعلمــــــــــین قــــــــــد یــــــــــسهم ذلــــــــــك فــــــــــي تــــــــــوجیههم -  
ذلـــــــــك مـــــــــع ویتفـــــــــق . األكـــــــــادیمياالداء  إلـــــــــى وتركیـــــــــز االنتبـــــــــاه ممـــــــــا یـــــــــؤدى ذلـــــــــك

  )Groccia,J.E.(1992) نتیجة دراسة   

داء واتقـــــــــان مـــــــــا أة مهنیـــــــــة عالیـــــــــة لـــــــــدیهم القـــــــــدرة علـــــــــى  لـــــــــدیهم دافعیـــــــــن الـــــــــذینإ - 
ـــــــك مـــــــع نتیجـــــــة دراســـــــة اإل إلـــــــى لـــــــیهم مـــــــن مهـــــــام والحاجـــــــهإیوكـــــــل  نجـــــــاز ویتفـــــــق ذل
  .Carson, K. D., & Bedeian, A. G. (1994  (:كل من

ـــــــشكل إیجـــــــاإ -  ـــــــي یـــــــؤثر ب ـــــــدافع المهن ـــــــهن ال ـــــــتعلم والنجـــــــاح فی ـــــــى دافـــــــع ال ، كمـــــــا بي عل
داء األكــــــــــادیمي  ویتفـــــــــــق د یــــــــــصبحون لــــــــــدیهم وضـــــــــــع خطــــــــــة لنجــــــــــاح األن االفــــــــــراأ

 .Cheng, E. and Ho, D. (2001)  :ذلك مع نتیجة دراسة

حصائیا بین الدافعیة إة دالة  ذلك یكون تفسیرا مقبوال لوجود عالقة ارتباطی لعل          
  .األكادیمي المهنیة ومهارات النجاح 
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 واسهام الدافعیة المهنیة في التأثیر على تفسیر النتیجة الخاصة بالتنبؤ 
  :مهارات النجاح األكادیمي

  :یمكن تفسیر ذلك في ضوء ما یأتي        

السلوك الذى یثیر الفعل  إلى یرنه یشأ، كما نجاز الفرد الدافع یعتبر القوة الداخلیة إلنإ  -  
ن سبب نجاح أائیة للعمل كما یعد محفزا لألداء، وداف النههو النشاط لتحقیق األأ

الظروف البیئیة والسلوكیات المهنیة التي تعزز  إلى كثر من غیرهم یرجعأاالفراد 
النجاح وفعالیة ن الكفاءة الذاتیة المهنیة ترتبط ارتباطا وثیقا بأ، كما قدرتهم على النجاح

  )(Day, & Allen,. 2004 :داء ویتفق ذلك مع نتیجة دراسة األ

ن الذى یتمتع بااللتزام المهني الذى یعنى سلوك الفرد تجاه مهنته أ  تأكید بعض الباحثین - 
 ياإلنجاز واالستمتاع باألداء ویؤدمثابر ولدیه القدرة على التركیز والنجاح والشعور ب

  )(George & Jones, 2008لیه بمهارة ویتفق ذلك مع نتیجة دراسة إالمهام الموكلة 

یــة فــي مهــارات النجــاح د الدافعیــة المهنابعــأ قــد یكــون تفــسیرا مقبــوال إلســهام لعــل ذلــك         
   .ٕامكانیة التنبؤ بمهارات النجاح األكادیمي من خالل ابعاد الدافعیة المهنیةاألكادیمي و

  :توصیات البحث
واالرشــادات   العمــل علــى اكــساب االفــراد مهــارات النجــاح األكــادیمي مــن خــالل التوعیــة :اوال

 .والتوجیهات

 العمــــل علــــى تحــــسین الدافعیــــة المهنیــــة لــــدى المعلمــــین مــــن خــــالل البــــرامج االرشــــادیة :ثانیـــا
  .والتدریبیة 

ضــرورة االعتمــاد علــى مــستوى الدافعیــة المهنیــة للطــالب كأحــد المعــاییر لقبــول الطــالب :ثالثــا
  .بكلیة التربیة

  . عة لما لذلك من تأثیر في أدائهم األكادیميتعزیز الدافعیة المهنیة لدى طالب الجام: رابعا

 العمــل علــى اعــداد بــرامج تدریبیــة لتــشجیع الدافعیــة المهنیــة واكــساب مهــارات النجــاح :خامــسا
  .األكادیمي
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  :بحوث مقترحة
في ضوء ما اسفرت عنه نتائج البحث الحالي یقترح الباحثـان إجـراء بعـض األبحـاث           

  :حاليالمرتبطة بموضوع البحث ال

 العوامــل المــسهمة فــي كــل مــن الدافعیــة المهنیــة ومهــارات النجــاح األكــادیمي لــدى طــالب - 
  .الجامعة

فاعلیــة برنــامج تــدریبي قــائم علــى الدافعیــة المهنیــة  فــي تنمیــة المهــارات النجــاح األكــادیمي  -
  .لدى طالب الجامعة

  . لدى المعلمین  نمذجة العالقات بین الصمود األكادیمي ومهارات النجاح المهني-
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