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التكيف الأكاديمي وعلاقته بالدافعية للإنجاز لدى طالبات المرحلة 
 الثانوية بمدينة الرياض

 ملخص الدراسة: 
والتعرف  ،إلى التعرف على مستوى التكيف األكاديمي لعينة الدراسة هدفت الدراسة

والكشف عن وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة  ،على مستوى دافعية اإلنجاز لعينة الدراسة
وقد تكون مجتمع  ،صائية بين مستوى التكيف األكاديمي ودافعية اإلنجاز لعينة الدراسةإح

 ،السعودية العربية المملكة في الرياض بمدينة الثانوية المرحلة طالبات الدراسة من جميع
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،( طالبة317الدراسة على ) واشتملت عينة
ومقياس دافعية اإلنجاز كأدوات  ،استعانت بمقياس التكيف األكاديميو  ،كمنهج للدراسة

ومعامل ارتباط  ،والمتوسطات الحسابية ،واستخدمت التكرار والنسب المئوية ،للدراسة
ومعادلة  ،واختبار شيفيه ،وتحليل التباين األحادي ،ومعامل ثبات )ألفاكرونباخ( ،بيرسون 

إن مستوى  ،باحثة للعديد من النتائج أهمهاوقد توصلت ال ،المدى كأساليب إحصائية
ن مستوى دافعية اإلنجاز لعينة  ،التكيف األكاديمي لعينة الدراسة جاء بدرجة كبيرة وا 

ووجود عالقة ارتباطيه إيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى  ،الدراسة جاء بدرجة كبيرة
ت الدراسة بإشراك الطلبة في وقد أوص ،التكيف األكاديمي ودافعية اإلنجاز لعينة الدراسة

وتوضيح دور دافعية اإلنجاز في  ،للنهوض بالعملية التعليمية وضع البرامج المساعدة
 حياة التلميذ.

 دافعية اإلنجاز -التكيف األكاديميكلمات مفتاحية: 
 المقدمة:

وقد  ،مثيل -من قبل -يشهد العالم اليوم تغييرات متسارعة ومتالحقة لم يكن لها 
التغيرات إلى وجود عالم متغير معّقد مليء بالمشكالت والمواقف المحيرة. وذلك  أدت هذه

وعليه فأن  ،فأن الفرد يحتاج إلى الدعم والمثابرة من أجل تحقيق األهداف المختلفة
 ،الدافعية تستثير السلوك وتحث اإلنسان على القيام بسلوك مرغوب لتحقيق نتائج إيجابية

افق واالنسجام في الحياة الدراسية فيما يتعلق بتقبل المادة لذا برزت الحاجة إلى التو 
والموقف من المعلمين وأسلوب  ،واستثمار الوقت للدراسة ،والتحمس للدراسة ،الدراسية
 والعالقة مع الزمالء من أجل تشكيل بيئة سليمة مناسبة لإلنجاز. ،تعاملهم

ن واقع الحال يحتاج إلى إنسان جديد له القدرة على سر  عة التفكير والقدرة على وا 
والبد للتربية  ،التكيف االجتماعي والفكري وتحقيق ذاته وأن يحيا حياة أكثر ثراًء وعمقاً 

الجديدة أن تتصدى للروح السلبية بتنمية التفكير اإليجابي وتعميق مفهوم المشاركة وان 
ل تفاعله تستبشر بنظام تعليمي جديد أكثر جدوى وفاعلية يكون محورها التلميذ من خال 

 ( 37 ،7112 ،ومشاركته بصورة فعالة. )الصيفي
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( إلى أن إلى أن العالقة بين التكيف المدرسي 7131القصاص والجميعة ) وأشار
وذلك ألن حياة الطالب داخل المدرسة ال تقتصر على  ،والمراحل الدراسية عالقة وثيقة

أو سلبًا على تكيفهم وتحصيلهم الخبرات التربوية بل هي حافلة بالخبرات التي تؤثر إيجابًا 
( على أن التكيف يعمل على إثارة الدافعية لدى الطالب 7133الدراسي. كما أكد فروجة )

 بما يزيد من قدرتهم على التحصيل والنجاح.  ،على بذل المزيد من الجهد للتعلم 
ولقد حاولت الكثير من الدراسات التطرق إلى معرفة طبيعة العالقة بين دافعية 

وماهيدين"  ،ونوردين ،ومن بين تلك الدراسات دراسة "إلياس ،والتكيف األكاديمي نجازاإل 
Elias, Noordin & Mahyuddin (2010)  والتي أكدت على وجود عالقة ارتباطيه

والتي  ،إيجابية ما بين دافعية اإلنجاز وبين التكيف الخاص بالطالب في البيئات التعليمية
ن كانت الدراسة الحالية تختلف عنها في تطبيقها في البيئة  تشبه الدراسة الحالية وا 
  العربية على عينة سعودية.

ومرحلة التعليم الثانوي هي المرحلة التعليمية التي تقابل المرحلة النفسية التي 
وهي المرحلة هي التي تتفتح فيها القدرات واالستعدادات  ،يطلق عليها مرحلة المراهقة
والتي يكتسب فيها الفرد من العادات السلوكية ما يؤهله ألن  والميول وصفات الشخصية

( بأن مرحلة 7112يصبح ما سيكون عليه في المستقبل. وهذا ما أكده أيضًا جميل )
 ،المراهقة مرحلة تحدث فيها تغييرات كثيرة تنقل الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد

لوسط الجديد نظرًا لما يواجه من ضغوط في ومع هذا التغير تظهر الحاجة إلى التكيف مع ا
 تلك المرحلة.

ومن هنا جاء اهتمام الدراسة الحالية بالتعرف على التكيف األكاديمي وعالقته 
 بدافعية اإلنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية. 

 مشكلة الدراسة: 
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في تطوير كافة النظم 

باعتبار أن التعليم عنصر أساسي من العناصر التي يرتكز عليها تطور وتقدم –لتعليمية ا
المجتمعات واألفراد على حد سواء إال أن هناك عدد من المؤشرات والشواهد التي قد تؤكد 

ومن أهم هذه المؤشرات المتعلقة  أن هناك مخرجات التعليم مازالت دون المستوى المأمول
وكره بعض التالميذ لها مما قد  ،وضعف االنتماء للمدرسة ،أخر الدراسيهي الت ،بالتلميذ

 يؤدي إلى التسرب الدراسي أو تدني الدفاعية لإلنجاز والتحصيل.
( من أن النظام التعليمي الحالي في المملكة 27 ،7112وهذا ما أكده العيسي )

جيل  ،قافيًا ومعرفياً العربية السعودية عاجز عن إنتاج جيل من الشباب المؤهل علميًا وث
 ،متمكن من المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي ،قادر على مواجهة تحديات العولمة
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قادر على دعم مركز المملكة في المعادلة االقتصادية  ،مساهم في التنمية االقتصادية
 العالمية.

ى كما أن الواقع الحالي يشير إلى انتشار المشكالت النفسية واالجتماعية لد
( إلى انتشار المشكالت 7112طالب المرحلة الثانوية فقد توصلت دراسة العصيمي )

هـ( إلى 7112النفسية بين طالب المرحلة الثانوية. كما توصلت دراسة المنصوري )
انتشار بعض المشكالت النفسية واالجتماعية بصورة أكبر من غيرها لدى طالب وكان 

 ،التعصب والنزوع للعنف ،ي: ) الوحدة النفسيةترتيب هذه المشكالت على النحو التال
 السلبية(.  ،الشعور بالنقص

( على أنها مجموعات من الطالبات التي 7 ،هـ3211كما أكدت دراسة نوالهي )
يظهر عليها عدم الثقة بالنفس وعدم اإلحساس بالمشاعر الذاتية وعدم قدراتهم على 

البرامج واألنشطة االجتماعية كنتيجة التوافق مع اآلخرين وامتناعهم عن المشاركة في 
لضعف مستوى الذكاء الوجداني لديهن والذي يعتبر من الذكاءات التي لها تأثير قوي على 

 نجاح الفرد اجتماعيًا ومهنيًا وأسريًا وعاطفيا ونفسيًا. 
ومن خالل خبرة الباحثة ومعايشتها لطالبات المرحلة  ،وبناًء على ما سبق

ة تبدوا ملحة إلعطاء مزيد من االهتمام والرعاية؛ والسبب في ذلك أن فإن الحاج ،الثانوية
فالطالبة البد أن تمتلك  ،المرحلة الثانوية هي مرحله انتقاليه لمرحله تليها هي أكثر اتساعا

مستوى مقبول ومالئم حتى تستطيع مواجهة متطلباتها األكاديمية وتساعدها على الرضا 
 ل أن تنتقل للمجتمع الجامعي األكثر اتساعا.قب ،عن حياتها بمختلف جوانبها

لذلك جاءت الدراسة الحالية في إطار محاولة للتعرف على العالقة بين التكيف 
 األكاديمي ودافعية اإلنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية؟

 ومن هنا تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على األسئلة التالية:
ديمي والدفاعية لإلنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة ما العالقة بين التكيف األكاـ 

 الرياض؟
 : ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية

 ما مستوى التكيف األكاديمي لطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ؟ -3
 ما مستوى دافعية اإلنجاز لطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ؟ -7
قة ارتباطيه بين مستوى التكيف األكاديمي ودافعيـة اإلنجـاز لطالبـات هل توجد عال -1

 المرحلة الثانوية؟ 
 أهداف الدراسة: 
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 تهدف الدراسة الحالية إلى:
ــة  - ــات المرحل ــدى طالب ــة اإلنجـاز ل ــى مســتوى التكيـف األكــاديمي ودافعي التعـرف عل

 الثانوية بمدينة الرياض
والدفاعيــة لإلنجــاز لــدى طالبــات  التعــرف علــى العالقــة بــين التكيــف األكــاديمي -

 المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.
 أهمية الدراسة: 

 األهمية من الناحية التطبيقية. 
تأمل الباحثة أن تقدم محاولة توعية لعينـة الدراسـة بمظـاهر العالقـة بـين مسـتوى  -3

 التكيف األكاديمي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية.
أهمية الدراسة الحالية من أنها دراسة ميدانية تقترب كثيرًا مـن الواقـع الحـالي  تنبع -7

 لفئة تحتاج إلى الرعاية واالهتمام.
ــول التـي مــن شـأنها تحســين  -1 يمكـن أن تســهم هـذه الدراســة فـي إيجــاد بعـض الحل

 الصحة النفسية لدى طالبات المرحلة الثانوية. 
 مصطلحات الدراسة: 

 Academic Adjustmentيمي: التكيف األكاد أواًل:
في  (Nyamayaro & Saravanan, 2013)وسارافانان"  ،يشير "نيامايارو

تعريفه للتكيف األكاديمي على أنه قدرة الفرد على التوافق وبشكل مناسب مع مختلف 
   المتطلبات التعليمية مثل االختبارات والواجبات.

التي تسمح للطالب  دانيةوتعرفه الباحثة على أنه مجموعة من القدرات الوج
بالتفاعل مع المواقف التربوية وتتعلق بعدد من العوامل مثل القدرة العقلية والقدرة 

 ،واالتجاهات نحو النظام التعليمي والحالة النفسية للطالب ،والميول التربوية ،التحصيلية
 والظروف األسرية بشكل عام.

ا من خالل الدرجة التي تحصل علي ها الطالبُة على مقياس التكيف ويقاس إجرائيًّ
 األكاديمي ويتكون من ستة عناصر رئيسة وهي:

هو مدى ميل الطالبة نحو المناهج  العنصر األول "التكيف مع المنهج": -
قبالها عليها وذلك عن طريق شعور الطالبة  والتخصصات الدراسية المخلفة وا 

 بمدى أهمية المادة لها في الحياة العملية.
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وهي مدى شعور الطالبة  "نضج األهداف ومستوى الطموح": العنصر الثاني -
بصحة دوافعها للبقاء في المدرسة مثل الرغبة في التفوق أو الحصول علي 

مكانية اإلفادة منها في الحياة العملية.  معدل عال في المواد التي تدرسها وا 
نية العنصر الثالث "الفاعلية الشخصية في التخطيط الستغالل الوقت": هي إمكا -

الطالبة إدارة وقتها وجدول أولوياتها وتنظيم األوقات الخاصة بالدراسة وممارسة 
الهوايات والعبادات وتنظيم أوقات النوم والراحة واالستيقاظ دونما إخالل أو 

 تقصير.
العنصر الرابع "المهارات والعادات الدراسية": هي أبرز العادات الشخصية التي  -

ف الدراسي أو خارجه والتي تستخدم العديد من تقوم بها الطالبة داخل الص
المهارات األخرى في توظيفها لتحقيق أهداف منشودة مثال ترتب المعلومات التي 
تدرسها حسب أهميتها حتى تتجنب إضاعة الوقت في دراسة األمور غير المهمة 

 أو التفصيلية.
الدراسية العنصر الخامس "الصحة النفسية": هي مدى تكيف الطلبة مع الحياة  -

عن طريق اتصاف سلوكيات الطالبة بالهدوء والرزانة في التعامل مع متطلبات 
 الحياة الدراسية.

العنصر السادس "العالقات الشخصية مع المدرسين والطلبة": هي مدى شعور  -
الطالبة باالرتياح للتعامل مع المعلمات وينعكس ذلك في االتجاه نحو المواد 

الطالبة بالزميالت األخريات ويتبين ذلك في المشاركة ومدى ارتباط  ،الخاصة بهم
 بالنشاطات الال منهجية )الرياضية واالجتماعية(.

 Achievement Motivationدافعية اإلنجاز: ثانيًا:
في تعريفه للدافعية لإلنجاز على أنها ذلك  (Singh, 2011)"يشير "سينيه

ه مساعدة األفراد على مواصلة الباعث الذاتي والمحرك النفسي الداخلي الذي من شأن
 وتعزز من تحقيق األهداف التي يسعون إلى تحقيقها.  ،أعمالهم

هي نوع من االستعداد يتسم بالثبات النسبي في على أنها وتعرفها الباحثة
لتحقيق النجاح الذي يترتب عليه من الرضا عن  شخصية الطالبة يحدد مدى سعي الطالبة

والسعي  ،يم األداء وفق مستوى محدد مسبقًا من التميزفي موقف ما يتضمن تقي ،الذات
واستمرارها في  ،وفي درجة مثابرتهاوينعكس ذلك في ،نحو إحراز النجاح وتالفي الفشل

ا ،األداء  وفي مدى تقديم األفضل؛ مما تملك من قدرات ومهارات في التعليم.وتقاس إجرائيًّ
ياس دافعية اإلنجاز وتشمل أربعة من خالل الدرجة التي تحصل عليها الطالبُة على مق

 عناصر رئيسة وهي:
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يقصد به قدرة الطالبة على إحراز األداء  العنصر األول"تحقيق التميز والتفوق": -
العالي بالمقارنة مع أقرانها في نفس المرحلة الصفيةفي مجال واحد أو في أكثر 

 من مجال.
معين أو درجة  هو وصول الطالبة إلى شيء العنصر الثاني"تحقيق األهداف" -

 تم التخطيط إليها مسبقًا ويمكن أن يحدد بفترة زمنية معينة.  معينة
العنصر الثالث"المثابرة والقدرة": هي مدى إمكانية الطالبة على تحقيق هدف ما  -

 على الرغم من الصعوبات المتعددة التي قد تشكل عائق أمامها في تحقيقه.
": هو هدف مستقبلي ذو مستوى محدد العنصر الرابع "التطلع للمستقبل والطموح -

ويختلف أهميته من طالبة  ،أن تحققه في مرحلة ما من حياتها تأمل الطالبة
 ألخرى ومن هدف آلخر. 

 حدود الدراسة:
 تقتصر نتائج الدراسة على عينة طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.

 اإلطار النظري والمفاهيم األساسية:
 ديميأواًل: التكيف األكا

  :تمهيد
يمر جميع األفراد بمراحل انتقالية في حياتهم سواء أكانت على الصعيد الداخلي 

أم على الصعيد الخارجي االجتماعي والبيئي والمهني. ومع  ،النفسي والجسمي واألخالقي
كل مرحلة جديدة يمر بها الفرد يتوقع أن يواجه أحداثًا وظروفًا ومتطلبات جديدة قد تسبب 

فإن واجه هذه األحداث بنجاح واستطاع التكيف  ،ر بالقلق والضغط وعدم االتزانله الشعو
ن لم يستطيع ذلك انخفض لديه الشعور  ،شعر بالرضا عن نفسه وعن حياته ،معها وا 

)مصطفى والشريفين  وقل مستوى إحساسه بالكفاءة الذاتية واالجتماعية. ،بالرضا
 (712 ،7132 ،وطشطوش

إلى ذلك النوع من السلوكيات التي يتم من خاللها  ويشير السلوك التكييفي
التكيف مع المتطلبات البيئية، كما يتضمن المهارات المستخدمة في الحياة اليومية والتي 
يستخدمها األفراد في رعاية أنفسهم، وكذلك في االتصال مع اآلخرين. ولقد أكدت الجمعية 

ن العديد من الكفايات من بينها: األمريكية التربوية على أن السلوك التكييفي يتضم
االتصال، والرعاية الذاتية، والتوجه الذاتي، والكفاءة االجتماعية، واستثمار وقت الفراغ، 

 ,Harrison & Boney)واألداء األكاديمي، والقيام بالمتطلبات المنزلية، ومتطلبات العمل 
2008, 1167) 

نسان والتي تؤثر على حياة وتعد مرحلة المراهقة من أخطر المراحل في حياة اإل 
( إلى أن مرحلة المراهقة تعد مرحلة عمرية بالغة 7 ،7112اإلنسان حيث يشير الغامدي )
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األهمية؛ لما يكتنفها من تغيرات جسدية، ونفسية، واجتماعية؛ مما يجعل المراهق عرضة 
ياز مرحلة لالضطراب، وغيره من المشكالت النفسية األخرى. وتبدأ مرحلة المراهقة بعد اجت

وهي  ،الحد الفاصل ما بين الطفولة والشباب -كما وصفها البعض-والتي تمثل  ،الطفولة
تكتسب أهمية وحساسية متزايدة. وهذا  ،مرحلة على الرغم من قصر مدتها الزمنية عموماً 

( بأن مرحلة المراهقة مرحلة تحدث فيها تغييرات كثيرة 32 ،7112ما أكده أيضًا جميل )
ومع هذا التغير تظهر الحاجة إلى التكيف  ،من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد تنقل الفرد

 مع الوسط الجديد نظرًا لما يواجه من ضغوط في تلك المرحلة.
 :مفهوم التكيف األكاديمي

وحل المشكالت الحادثة،  ،يعرف بأنه قدرة الفرد على مواجهة المشكالت الحياتية
، 7131 ،من أجل إعادة التوازن للنفس. )بني خالد والتفاعل معها بإيجابية ومرونة؛

232.) 
م( التكيف على إنه مجموعة 7117عرفت الجمعية األمريكية التربية في عام )

من المهارات المفاهيمية، واالجتماعية، والفعلية والتي يتم تعملها من جانب األفراد بما 
مية على الوجه األكمل. وهنا نجد يمكنهم من القيام بالمهام الوظيفية الخاصة بالحياة اليو 

أن ذلك التعريف قد تتضمن عدد من المهارات من بينها المهارات المفاهيمية المرتبطة 
بالمعارف واالتصاالت، والمهارات األكاديمية المرتبطة بالقراءة، والكتابة، والمهارات 

قات الشخصية، وأخيرا االجتماعية المرتبطة بالكفاءة االجتماعية، والمهارات المرتبطة بالعال
المهارات الفعلية المرتبطة باالستقالل في القيام بأعباء الحياة اليومية والتي قد تتمثل في 

عداد الطعام، والتكيف الوظيفي  (Odishaw, 2007, 16)الرعاية الشخصية، وا 
ولقد لجأ بعض الباحثين إلى تعريف التكيف من خالل التركيز على مكوناته فنجد 

قد قاموا بتعريف التكيف على أنه مجموعة من المهارات (Wells et al., 2009, 55)أن 
الواجب توافرها لدى الفرد في المجاالت المفاهيمية، واالجتماعية، والفعلية والتي يستخدمها 

 الفرد في مواقف الحياة المختلفة. 
جأ وكذلك يمكن النظر إلى التكيف على أنه تلك الحالة من النضج، والتي فيها يل

األفراد إلى االستعانة بالمهارات المختلفة التي تضمن له تحقيق نوعا من االكتفاء الذاتي 
 (Hall, 2008, 9)والكفاءة االجتماعية 

 
كما يمكن تعريف التكيف على أنه الدرجة التي يستطيع معها الفرد أن يكون قادًرا 

لية تامة بالشكل الذي على القيام بالمهام الوظيفية الخاصة به بصورة سوية وباستقال 
                يمكنه من اإليفاء بالمتطلبات الثقافية وتحمل المسئولية االجتماعية

(Taylor, 2008, 5) 
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ن مصطلح التكيف مصطلح اختلف الباحثون عليه حيث أنه يرتبط إوعليه ف
ا في المختلفة فهو يرصد سلوكيات األفراد التي يقومون به بالعديد من الجوانب العلمية

 ،المواقف المختلفة وما يرتبط بها من المهارات المختلفة مثل المهارات االجتماعية
ومن ثم فأنه يمكن تعريفه بأنه هو  ،والمهارات المرتبطة ،ومهارات الرعاية الشخصية

مجموعة من القدرات الوجدانية التي تسمح للطالبة بالتفاعل مع المواقف التربوية وتتعلق 
واالتجاهات نحو  ،والميول التربوية ،مثل القدرة العقلية والقدرة التحصيلية بعدد من العوامل

 والظروف األسرية بشكل عام. ،النظام التعليمي والحالة النفسية للطالب
 :أنواع التكيف

إن مفهوم التكيف من المصطلحات التي لم تخل من الخلط. وعدم االتفاق حول 
يا بالنسبة للمفهوم، باإلضافة إلى كثرة استخدامه في ؛ وذلك لتعدد زوايا الرؤ، تحديد معناه

فهناك تعريفات عدة لمفهوم التكيف، تختلف باختالف  ،كثير من ميادين الفكر اإلنساني
وكذلك تختلف باختالف المدارس، والنظريات التي ينطلقون منها  ،الباحثين، وخلفياتهم

 (.31 ،3222 ،)السيحاني
وموضوع  ،على الجانب الذي ينظر منه وبذلك فإن تعريف التكيف يتوقف

 الدراسة؛ ولذلك فإن هناك ثالثة أنواع من التكيف تعد محور الدراسة وهما:
: يعرف التكيف االجتماعي بأنه "العملية الواعية التي يحاول بها التكيف االجتماعي -1

نوا األفراد والجماعات أن يتالءموا مع األوضاع المختلفة التي يوجدون فيها، وأن يتمك
 (. 31 ،3222 ،أو تطويره طبقًا للظروف المحيطة )السيحاني ،من تغيير سلوكهم

 ثانيا التكيف النفسي:  -2
يقصد بالتوافق النفسي أن يكون الفرد راضيًا عن نفسه غير كاره لها، أو نافرًا 

وأن تتسم حياته بالخلو من التوترات،  ،منها، أو ساخطًا عليها، أو غير واثق منها
 ( 33 ،7112 ،النفسية المقترنة بمشاعر الذنب، والقلق، والنقص. )السنبل والصراعات

ويلجأ إليه الفرد إذا ما اختل توازنه النفسي، إما لعدم إشباع حاجاته، أو لعدم 
تحقيق أهدافه بقصد إعادة هذا التوازن الذي يتحقق بإشباع هذه الحاجات، أو تحقيق هذه 

 ( 271 ،7131 ،طوات اآلتية: )موسى ونبيلوتتم تلك العملية وفق الخ ،األهداف
مثـل: رغبـة شـاب أن يثـري  ،وجود دافع، أو حاجة تدفع اإلنسان إلـى هـدف خـاص -

 بسرعة؛ ليعيش حياة رغيدة.
وجود عائق، أو محيط يمنع الوصـول إلـى تحقيـق الهـدف، مثـل: عمـل الشـاب فـي  -

 سيط.وظيفة تدر عليه دخاًل محدودًا، وال مورد له سوى هذا الراتب الب
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مثـل تـرك الوظيفـة، والعمـل بالتجـارة، ثـم  ،القيام بمحاوالت للتغلب على هذا العائق -
ــد  ،الوصـول إلـى الهـدف ــك إذا مـا نجحـت تجارتـه، وأصــبح ثريـًا )وهنـا يكـون ق وذل

 حقق هدفه، فيسترد توازنه النفسي الذي أختل بسبب العائق(.
وهنـا قـد  -ل تجارتـهوذلـك لفشـ –ولكن قد يحدث أن يفشل الفرد في تحقيق هدفـه  -

ـــف المعـــوق  ـــًا مــن الموق ـــوتره  ،يحــدث هروب ويســتمر اخـــتالل توازنــه النفســـي وت
ويكتفي بإشباع بديل لهذا الهدف عن طريق الخيال وأحالم اليقظـة أو اللجـوء إلـى 

 تعاطي الخمر والمخدرات.
 التكيف األكاديمي:  -3

لقدرات التكيف األكاديمي مدى امتالك الطالب ل (323 ،7132يعرف مومني)
التحصيلية والعقلية والمهارات المدرسية التي من شأنها تحقيق الصحة النفسية للطالب في 

 البيئة المدرسية .
التكيف األكاديمي على أنه تلك العملية  (zhang, 2009, 83يعرف "زهانج")

 يمكن من خاللها التعامل مع الصعوبات األكاديمية المختلفة. أما التوافق األكاديمي التي
والقدرة على  ،فيمكن تعريفه على أنه تمتع الفرد باتجاهات إيجابية إزاء األهداف األكاديمية

ظهار الفاعلية في األداء األكاديمي  ،اإليفاء بالمتطلبات األكاديمية  ,OHUAKANWA)وا 
2011, xli) بينما أن التكيف الدراسي هو المحصلة النهائية للعالقة بين الديناميكية البناءة

الطالب من جهة وبين محيطه الدراسي من جهة أخرى بما يسهم في تقدم الطالب بين 
(. وبناًءا على التعريف السابق ذكره فإنه 23 ،7112 ،ونماءه العلمي والنفسي. )الزهراني

يمكن القول بأن التوافق األكاديمي يعتبر أعم وأشمل من التكيف األكاديمي ألنه شاماًل 
في حين أن التكيف األكاديمي يساعد الفرد في التغلب على  ،يلألهداف واألداء األكاديم
 التحديات األكاديمية فقط. 

 :خصائص التكيف األكاديمي
إن أبرز ما يميز عملية التكيف األكاديمي كونها تعتمد على الفروق الفردية ما 

 ,Passaporn)وهو األمر الذي تمت اإلشارة إليه من جانب  ،بين الطالب وبعضهم
والذي أكد على اختالف الطالب فيما بينهم فيما يتعلق باإلستراتيجيات  (99 ,2011

المختلفة التي يتم االستعانة بها من اجل مواجهة الصعوبات األكاديمية؛ فأما أن يتوجه 
وأما أن يعتمدون  ،الطالب إلى أساتذتهم من اجل مساعدتهم في حل المشكالت األكاديمية

صول على دعم من األصدقاء ولكن ذلك األمر ليس أو قد يسعون للح ،على أنفسهم
منتشر بصورة كبيرة بين الطالب. وعند الحديث عن الخصائص المتعلقة بالتكيف 
األكاديمي وبخاصة بين فئة الطالب من الثقافات المختلفة فإنه يمكننا مالحظة كونه 

غلب على العديد كما أنها عملية يمكن االعتماد عليها في الت ،عملية تتم بصورة تدريجية
 (Zhang, 2013, 127)من الصعوبات والتحديات في البيئات األكاديمية المختلفة 
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  :قياس التكيف
تركز عملية التقييم الخاصة بالتكيف على جانبين أساسيين وهما: الدرجة التي 
يستطيع من خاللها الفرد القيام باألداء الوظيفي له بصورة مستقلة، والدرجة التي يمكنه 

خاللها اإليفاء بالمتطلبات الثقافية والمسئوليات االجتماعية والشخصية الملقاة على  من
. ولعل أحد أهم اإلستراتيجيات التي يمكن من خاللها (Brainard, 2004, 2)عاتقه 

قياس التكيف لدى األطفال هو من خالل المقابالت الشخصية المنظمة التي يتم إجرائها 
ور، ويتم التركيز على قياس التكيف من خالل االستعانة بالعديد مع المعلمين وأولياء األم

 من المهارات وهي كما يلي: 
  االتصالCommunication ،وتتضمن هذه المهارة االتصال باآلخرين، والتحدث:

والكتابة، واستخدام الهاتف، وغيرها من المصادر التي تساعد في دعم عملية 
 االتصال. 

  الرعاية الذاتيةself-care وتتضمن هذه المهارة القدرة على االعتماد على النفس في:
 الطعام، والشراب، والنظافة الشخصية. 

  األحوال المعيشيةhome-living والتي تتضمن الحفاظ على المالبس، وتنظيف :
عداد الطعام، والتخطيط، والتسوق.   الغرف، وصيانة الممتلكات، وا 

  مستوى االجتماعيةsocialمهارة القدرة على االتصال باآلخرين في :وتتضمن هذه ال
العديد من المواقف االجتماعية، والتفاعل بطريقة مناسبة مع جماعات األقران، 

 والوعي بمشاعر اآلخرين، والقدرة على تكوين العالقات. 
  التواصل مع المجتمعcommunity use القدرة على السفر والتنقل في داخل :

دة من الخدمات العامة التي يقدمها المجتمع ألفراده المجتمع، والقدرة على االستفا
 واستخدام المرافق العامة مثل وسائل النقل. 

  التوجيه الذاتيself-direction والتي تتضمن إجراء االختيارات في ضوء الوقت :
والجهد، وفي إطار جدول زمني محدد، والقدرة على اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالمواقف 

 الجديدة. 
 ة واألمان الصحhealth and safety ،إجراء اختيارات متعلقة بما سيتم تناوله:

والتعرف على األمراض واتخاذ العالج المناسب لها، وتجنب الخطر، والقدرة على القيام 
 بالعالقات الجنسية في إطار ما يسمح به المجتمع. 

  الوظيفة األكاديميةfunctional academics توافرها : تتضمن المهارات الواجب
للفرد لتمكنه من اكتساب ما يتم تدريسه في البيئة المدرسية مثل القراءة، والكتابة، 

 والمهارات الحسابية، واستخدام األعداد، والقدرة على إخبار اآلخرين بالوقت. 
  وقت الفراغleisure االستفادة من الوقت غير المخصص للدراسة، والقدرة على:

 لتي تتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد. اختيار العديد من األنشطة ا
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  العملwork ،وتتضمن مهارات العمل التي ترتبط باالتجاهات والسلوكيات االجتماعية:
 .(Brainard, 2004, 3)ومهام إنجاز العمل، والمثابرة 

 ثانيًا: دافعية اإلنجاز
 :تمهيد

واإلدراكية واالجتماعية التي تعد دافعية اإلنجازمن أبرزالقوى الحيوية والعاطفية 
تحرك وتوجه السلوك كما أنها تعبر عن فن توجيه األفراد إلى القيام باألعمال بشكل أكثر 

النجاح بوجه عام حيث يتوقف نجاح الطالب سرعة و كفاءة وهى واحدة من أهم مقومات 
ى كانت إنجازه دراسيًا على مقدار ما لديه من دافعية نحو الدراسة فلكما كانت الدافعية أقو 

ذا قلت فأنه تثبط عزيمته ويهمل التحصيل إذا ما قلت لديه الدافعية نحو اإلنجاز.  أفضل وا 
 ،اإلنساني السلوك في المحيرة الحقائق لبعض فهمنا تسهيل في الدافعية وتسهم

 المعززات وتوجيه وتحديد التعزيز عملية لتفسير مهمة الدافعية أن عام بشكل القول ويمكن
 المثير عملية ضبط على تطرأ التي التغييرات في والمساعدة ،معين هدف نحو السلوك

 ،7117 ،إنجازه. )بن زاهي يتم حتى معين سلوك على والمثابرة بالسلوك المثيرات تحكمو 
22) 

وتشير الدافعية إلى العملية النفسية التي تؤثر على السلوك الفردي فيما يتعلق 
ومع ذلك فإن الدوافع المادية هي السائدة بين  ،ببلوغ أهداف ومهمات مكان العمل

 لكيالمعلمين في البلدان المنخفضة الدخل حيث يكون الدفع والفوائد المالية ضئيلة جدا 
وفقط عند تحقيق تلك  ،أو لعائلته لنفسهتمكن الفرد من تحقيق التزاماته المادية 

يعتبر األساس  والذياالحتياجات األساسية يصبح من الممكن تحقيق "األمر األسمى" 
 (.Bennel,2004,3للرضا الوظيفي الحقيقي )

 مفهوم دافعية اإلنجاز: 
 حظيحيث  ،يعتبر الدافع لإلنجاز أحد أهم الجوانب المهمة في نظام الدوافع اإلنسانية

بقدر كبير من اهتمام العلماء باعتباره أحد المعالم المميزة للدراسة والبحث في ديناميات 
ومن أبرز العلماء الدارسين له " هنري موراي" الذي يعتبر أول من  ،لوكالشخصية والس

استخدم مصطلح الحاجة لإلنجاز وقد تم استبدال مصطلح الحاجة إلى مصطلح الدافع من 
( حيث لم يختلف معنى الدافع لإلنجاز لدى ماكيالند عما 3221طرف العالم "ماكيالند" )

 (.77-72 ،7117، ن زاهييقصد موراي بمفهوم الحاجة لإلنجاز )ب
إن الدافع لإلنجاز دافع شديد التعقيد يمثل خاصية عقلية وانفعالية ويشير إلى 
الكفاح والمنافسة من أجل النجاح والتفوق على اآلخرين في األعمال والمهام التي تتضمن 

 ،وذلك بمعدل مرتفع من النشاط وفي أقل وقت ممكن )الضفيري  ،درجة من الصعوبة
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7112، 12). 
وتتميز هذه  ،ويتمثل دافع اإلنجاز في الرغبة في القيام بعمل جيد والنجاح فيه

الرغبة في الطموح واالستمتاع في مواقف المنافسة والرغبة الجامحة في العمل بشكل 
وتفصيل المهمات التي تنطوي على مجازفة  ،وفي مواجهة المشكالت وحلها ،مستقل

 ،لى مجازفة قليلة أو مجازفة كبيرة جدًا )شحادةمتوسطة بدل المهمات التي ال تنطوي ع
7137، 32.) 

( بأنها رغبة الطالبة باألداء الجيد والسعي لتحقيق 31 ،7133وتعرفها الحربي )
 النجاح والتميز.

( على أنه من دوافع الكفاية الذاتية وهو سمة يتصف 13 ،7112ويعرفه القبالي )
ويتمثل هذا الدافع في الرغبة في  ،توياتهمبها بنو البشر بصرف النظر عن أعمارهم ومس

 ،ويعتبر دافع اإلنجاز من الدوافع متعددة األبعاد ،القيام بعمل جيد والنجاح في ذلك العمل
 بعد الطموح وبعد هدف يسعى لتحقيقه. ،ومن مكوناته بعد المثابرة

( على أنه مدى استعداد الطالب لتحمل 2 ،هـ3212ويعرفه عبد الحميد )
ة وميله إلى السعي في سبيل تحقيق هدف ما والرغبة المستمرة في النجاح المسئولي

 وتحقيق األهداف بإتقان وبأقل وقت وجهد ممكن وبأفضل مستوى من األداء.
تلك القوة التي تثير وتوجه سلوك الفرد نحو عمل  ( بأنه72 ،7131ويعرفه )

 يرتبط بتحصيله الدراسي وما غير ذلك.
( على أنه استجابة التلميذة واستعداداتها اإليجابية التي 27 ،7131وتعرفه أحمد )

وتحقيق األهداف الكبرى  ،تبين رغبتها في النجاح وتحقيق أداء أفضل ومرضي للذات
 والتفوق على األخرى.

لجهد إلى بذل ا ( على أنه حالة داخلية تدفع التلميذ322 ،7131وتعرفه زهران )
تقان العمل الدراسي لتحقيق أفضل مستوى من وتحدي الصعوبات والمعقوات  والمثابرة وا 

 األداء والنجاح والتفوق الدراسي.
 

 أهمية الدافعية:
 كانت وربما ،ما عمل انجاز على اإلنسان مثابرة في األهم الدور الدافعية تلعب

 اإلنسان فإن عند هذا الدافعية مستوى  تقدير في المستخدمة المقاييس أفضل من المثابرة
 (22 ،7117 ،أهمها: )بن زاهي ،رئيسية وظائف عدة تحقق المعنى ابهذ الدافعية
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ــة السـلوك تســتثير الدافعيـة -3 ــام علـى اإلنســان تحـث التــي هـي فالدافعي بســلوك  القي
ــد أنهـا مــع ،معـين ــين ،الســلوك ذلـك حــدوث فـي الســبب تكـون  ال ق  علمــاء وقـد ب
ــنفس ــائج لتحقيــق الدافعيــة )االســتثارة( مــن مســتوى  أن أفضــل ال  هــو يــةإيجاب نت

 فـي يـؤدي الدافعيـة مـن المـنخفض المستوى  ألن ذلك ويحدث ،المتوسط المستوى 
ــل إلـى العـادة  المعقــول الحـد عــن المرتفـع المسـتوى  أن كمــا ،وعـدم االهتمـام المل
 .اإلنساني السلوك في سلبيان عامالن فهما ،القلق والتوتر ارتفاع إلى يؤدي

ونشـاطاتهم؛  ألفعـالهم تبعـاً  النـاس ايحملهـ التـي التوقعات نوعية في تؤثر الدافعية -7
ــالي  ،مــنهم واحــد كــل بهــا يتميــز التــي الطمــوح مســتويات فــي تــؤثر فإنهــا وبالت

 قـد اإلنسـان كان التي والفشل النجاح بخبرات وثيقة عالقة على والتوقعات بالطبع
 .لها تعرض

ــه فــي تــؤثر الدافعيــة -1 علينــا  يتوجــب التــي المهمــة المعلومــات نحــو ســلوكنا توجي
 ذلك. لفعل المناسبة الطريقة على وتدلنا ،ومعالجتها بها هتماماال

 

 أهمية دافعية اإلنجاز:
 ( أهمية دافعية اإلنجاز في النقاط اآلتية:772، 7131تلخص أحمد )

 توجيه السلوك وتنشيطه. -
 يؤثر على إدراك المتعلم للمواقف. -
لمعلمــين بــاألدوات وا فمهمــا كانــت المدرســة مجهــزة ،شــرط ضــروري لبــدأ الــتعلم -

 والمناهج الدراسية فال غنى عن توافره.
شـباع  - تجعل التلميذ أكثر اندماجا في عملية لتعلم وتزيد من إقباله على الدراسـة وا 

 كما تزيد من مثابرته في مواقف التعلم. ،حاجات النمو لديه
ــدى المتعلمـين شــيء  - ــتعلم حيـث أن وجـود دوافــع تتسـم باإلنجـاز ل تيسـر عمليـة ال

فأفضل المواقف التعليمية هي تلك التي تعمل تكـوين دوافـع حـافزة ، مٍأساسي للتعل
 لدى المتعلمين.

 تساعد على فهم السلوك الذاتي وسلوك المحيطين بنا. -
نتاجه في مختلف المجاالت واألنشطة التي يواجهها. -  ترفع مستوى أداء الفرد وا 
 اح.تؤدي إلى حدوث حالة من االستماع عند تحقيق الهدف والشعور بالنج -
تمثل الوسيلة األساسية إلثـارة اهتمـام التلميـذ ودفعـه نحـو ممارسـة أوجـه النشـاط  -

ـــف التعليمــي بالمدرســـة وذلــك مــن أجـــل اكتســاب المعـــارف  التــي يتطلبهــا الموق
 واالتجاهات والمعارف المطلوبة.

 أنواع دافعية اإلنجاز:
جاز أساسيين للدافعية لإلن ( إلى أنه هناك نوعين22 ،7111يشير خليفة )

 هما: 
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دافعية اإلنجاز الذاتية: ويقصد بها تطبيق المعايير الداخلية أو الشخصية في  -
 مواقف اإلنجاز.

دافعية اإلنجاز االجتماعية: وتتضمن تطبيق معايير التفوق التي تعتمد على  -
 أي مقارنة أداء الفرد باآلخرين ،المقارنة االجتماعية

 الدراسات السابقة:  سادسًا:
 سات التي تناولت التكيف األكاديمي:أواًل: الدرا

التعرف على مستوى التكيف األكاديمي لدى طلبة ( 7131تناولت دراسة نصار )
والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ،المرحلة الثانوية في مدينة الناصرة

ينة واشتملت ع ،متوسط درجات عينة الدراسة في التكيف األكاديمي تعزى لمتغيرات الدراسة
واستخدم الباحث المنهج  ،( مفردة من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية122الدراسة على )

واستعان بمقياس فاعلية الذات ومقياس التكيف  ،الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة
وجود مستوى  ،وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها ،األكاديمي كأدوات للدراسة
وال توجد  ،ديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الناصرةمتوسط من التكيف األكا

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة في التكيف األكاديمي تعزى 
 ومتغير التحصيل. ،لمتغيري الجنس

إلي الكشف عن (Adhiambo et al, 2011وهدفت دراسة ادهيامبو وآخرون )
واشتملت  ،األكاديميوالتحصيل لدي طالب المدارس الثانويةالعالقة بين مستويات التكيف 

واستخدم الباحث  ،" مدرسة ثانوية كينية(37" طالب من "221عينة الدراسة علي )"
المنهج الوصفي بأسلوب المقطع العرضي لوصف ظاهرة التكيف األكاديمي القائم علي 

ومقياس الرضا  ،مدرسيةومقياس المشاركة ال ،ومقياس التكيف األكاديمي ،االستبيانات
عن المدرسة. وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها: عدم وجود فروق ذات 

ووجود عالقة ارتباطيه إيجابية  ،داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في التكيف الدراسي
 بين مستوي التحصيل الدراسي والتكيف األكاديمي.

عرف على مستوى التكيف المدرسي لدى الت (7137واستقصت دراسة النور )
والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ،طالب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم

واشتملت عينة  ،متوسط درجات عينة الدراسة في التكيف المدرسي تعزى لمتغيرات الدراسة
م الباحث المنهج واستخد ،( مفردة من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية211الدراسة على )

ومقياس  ،واستعان بمقياس مفهوم الذات األكاديمي ،الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة
انخفاض  ،وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها ،التكيف الدراسي كأدوات للدراسة

ووجود فروق ذات  ،مستوى التكيف المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم
حصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة في التكيف المدرسي تعزى لمتغير داللة إ
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ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة  ،الجنس لصالح اإلناث
الدراسة في التكيف المدرسي تعزى لمتغير التخصص بين التخصصات العملية 

 والتخصصات األدبية لصالح التخصصات العلمية.
إلى التعرف على مستوى التكيف األكاديمي لدى (7132مادنة )هدفت دراسة ح

والكشف عن وجود فروق ذات داللة  ،طالب المرحلة الثانوية في منطقة بني كنانة
 ،إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة في التكيف األكاديمي تعزى لمتغيرات الدراسة

واستخدم  ،ات المرحلة الثانوية( مفردة من طلبة وطالب721واشتملت عينة الدراسة على )
واستعان بمقياس التكيف األكاديمي  ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة

ارتفاع مستوى التكيف  ،وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها ،كأداة للدراسة
ات وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درج ،األكاديمي لدى عينة الدراسة

 ومتغير الجنس. ،عينة الدراسة في التكيف األكاديمي تعزى لمتغيري التحصيل الدراسي
 :التعقيب على المحور األول

 ومن خالل استعراض الدراسات السابقة خرج الباحثة بالنقاط التالية: 
( التي Adhiambo et al, 2011استعرضت الباحثة دراسة ادهيامبو وآخرون ) (1)

طالب ى عالقة بين مستويات التكيف األكاديميوالتحصيل لدهدفت إلي الكشف عن ال
 المدارس الثانوية

 اهتمت بعض الدراسات بالتعرف بشكل مباشر بالتعرف على مستوى التكيف األكاديمي (2)
إلى التي هدفت  (7132دراسة حمادنة )أو التكيف األكاديمي لدى الطالب مثل 

مرحلة الثانوية في منطقة بني التعرف على مستوى التكيف األكاديمي لدى طالب ال
التعرف على مستوى التكيف المدرسي  التي هدفت إلى (7137النور )ودراسة  ،كنانة

( التي هدفت إلى 7131ودراسة نصار )، لدى طالب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم
 التعرف على مستوى التكيف األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الناصرة

وع تلك الدراسات في أهدافها إال أن مجملها في تناولها موضوع التكيف األكاديمي تتن (3)
 بشكل وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية.

معظم تلك الدراسات تختلف في المجال المكاني ومجتمع الدراسة للتطبيق كما تختلف  (4)
 في المجال الزمني.

دى طالب المرحلة أظهرت عدد من الدراسات انخفاض مستوى التكيف المدرسي ل (5)
 .(7137دراسة النور )الثانوية مثل

تنّوع تلك الدراسات من حيث الشكل والمضمون وأسلوب المعالجة يعطي إشارة قوية  (6)
 بأهمية موضوع التكيف األكاديمي. 
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جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تحديد فئة العينة وهي فئة  اتفقت (7)
 ،(7137دراسة النور )و ، (7132اسة حمادنة )مثل در  طالب المرحلة الثانوية

 .(7131دراسة نصار )و  ،(Adhiambo et al, 2011دراسة ادهيامبو وآخرون )و 
، (7137دراسة النور)و ، (7132دراسة حمادنة )الدراسات السابقة مثل  اتفقت معظم (8)

 (Adhiambo et al, 2011دراسة ادهيامبو وآخرون )و و، (7131نصار ) دراسةو 
وغلب عليها االعتماد على  ،ة الحالية في استخدامها للمنهج الوصفيمع الدراس

 كأداة من أدوات الدراسة. مقياس التكيف األكاديمي
 ثانيا: الدراسات التي تناولت دافعية اإلنجاز:

إلى الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية  (7112هدفت دراسة سالم )
 ،افعية االنجاز تعزى لمتغيرات الدراسةبين متوسط درجات أفراد العينة في مستوى د

واستخدمت  ،( طالبة من طالبات كلية عجلون الجامعية711واشتملت عينة الدراسة على )
 ،واستعانت بمقياس فاعلية الذات ،الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة

وجود فروق  وتوصلت الباحثة إلى عدم ،ومقياس دافع اإلنجاز الدراسي كأدوات للدراسة
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مستوى دافعية االنجاز تعزى للفرع 

 األكاديمي )علمي/أدبي(.
إلى الكشف عن وجود عالقة ارتباطيه بين  (7131هدفت دراسة الحضيري )
ن الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بي ،التعلم المنظم ذاتيًا ودافعية اإلنجاز

متوسط درجات أفراد العينة في استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تعزي لمتغيرات 
( طالبا وطالبة من طالب المرحلة الثانوية 722واشتملت عينة الدراسة على ) ،الدراسة

واستعانت بمقياس  ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة
ومقياس دافعية اإلنجاز لألطفال والراشدين كأدوات  ،ظم ذاتياً استراتيجيات التعلم المن

وجود عالقة ارتباطيه طردية  ،وقد توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج أهمها ،للدراسة
ووجود فروق ذات داللة  ،ذات داللة إحصائية بين التعلم المنظم ذاتيًا ودافعية اإلنجاز

ة في استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا إحصائية بين متوسط درجات أفراد العين
 تعزي إلى مستوى التحصيل لصالح المتفوقين.

إلى الكشف عن العالقة بين كل من قلق (7132وأشارت دراسة نعيمة ومنصور )
 ،االمتحان ودافعية اإلنجاز لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينة ورقلة

واستخدم  ،( تلميذًا وتلميذة من تالميذ المرحلة الثانوية371ى )واشتملت عينة الدراسة عل
 ،واستعان باستبانتين كأدوات للدراسة ،كمنهج للدراسة الرتباطيا الباحث المنهج الوصفي

وقد توصل الباحث إلى: عدم وجود عالقة بين قلق االمتحانات ودافعية اإلنجاز لدى أفراد 
 عينة الدراسة.
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بحث العوامل المؤثرة علي دافعية  ىإل (Gogoi, 2014وهدفت دراسة جوجوي )
وشكل  ،والحالة االقتصادية االجتماعية ،اإلنجاز لدي طالب الثانوية المتمثلة في: النوع

طالبة" من المدارس 21و ،اطالب 21واشتملت عينة الدراسة علي )" ،العالقات األسرية
لوصفي االرتباطي القائم علي هج اواستخدم الباحث المن ،الثانوية في ديبروجاره الهندية(
وقد توصلت الدراسة إلي العديد  ،ومقياس العالقة األسرية ،اختبار دافعية اإلنجاز الدراسي

تأثير الحالة االقتصادية واالجتماعية والعالقات األسرية بشكل إيجابي  ،من النتائج أهمها
 علي دافعية اإلنجاز لدي الطالب.
 التعقيب على المحور الثاني

 ومن خالل استعراض الدراسات السابقة خرج الباحث بالنقاط التالية: 
تناولت الدراسات السابقة في هذا المحور الدفاعية لإلنجاز والعوامل المؤثرة  (1)

 فيه وهو ما يتفق جزئيًا مع الدراسة الحالية. 
اتضح من خالل الدراسات السابقة أن هناك عالقة بين دافعية اإلنجاز والعديد  (2)

( التي توصلت إلى تأثير الحالة Gogoi, 2014تغيرات مثل دراسة جوجوي )من الم
االقتصادية واالجتماعية والعالقات األسرية بشكل إيجابي علي دافعية اإلنجاز لدي 

( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 7112ودراسة سالم ) ،الطالب
عية االنجاز تعزى للفرع إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مستوى داف

وجود عالقة  ،( التي توصلت إلى7131ودراسة الحضيري )، األكاديمي )علمي/أدبي(
ودراسة  ،ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بين التعلم المنظم ذاتيًا ودافعية اإلنجاز

( التي توصلت إلى عدم وجود عالقة بين قلق االمتحانات 7132نعيمة ومنصور )
 نجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية.ودافعية اإل 

اكتفت جميع الدراسات السابقة في هذا المحور بالتعرف دافعية اإلنجازوعالقته  (3)
  ببعض المتغيرات الشخصية.

تتنوع تلك الدراسات في أهدافها إال أن مجملها في تناولها موضوع الدفاعية  (4)
 لإلنجاز وسبل تفعيله بشكل وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية.

معظم تلك الدراسات تختلف في المجال المكاني ومجتمع الدراسة للتطبيق كما  (5)
 تختلف في المجال الزمني.

تنّوع تلك الدراسات من حيث الشكل والمضمون وأسلوب المعالجة يعطي إشارة  (6)
 قوية بأهمية موضوع الدفاعية لإلنجاز. 

ئة العينة وهي اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تحديد ف (7)
( التي اشتملت على طالبات 7112ماعدا دراسة سالم ) ،فئة طلبة المرحلة الثانوية

 الجامعة. 
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اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدامها للمنهج  (8)
 كأداة من أدوات الدراسة. مقياس دافعية اإلنجاز وغلب عليها االعتماد على  ،الوصفي
 ق على الدراسات السابقة:ثالثاً: التعلي
من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي أجريت في هذا الموضوع  

عدد من الدراسات العربية واألجنبية مقسمة على ثالثة محاور رئيسية  استعرضت الباحثة
 م ويالحظ على هذه الدراسات ما يلي: 7132وأحدثها  7131وكان أقدمها بتاريخ 

حصول على دراسات محلية أو عربية أو أجنبية تستهدف بشكل لم يتح للباحثة ال .1
رئيسي دراسة التكيف األكاديمي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالبات المرحلة 

 الثانوية بمدينة الرياض.
وقد تشابهت معظم الدراسات السابقة في مجموعة من النقاط وهي االهتمام  .2

امت بعض الدراسات بدراسة بمصادر التكيف األكاديمي وسبل تفعيله كما ق
أي أغلب الدراسات السابقة قد  ،العالقة بين دافعية اإلنجاز وبعض المتغيرات

 اتفقت في أغلب األهداف. 
اختلفت الدراسات السابقة في الحدود المكانية والزمانية وبعض االختالفات في  .3

ة الحدود الموضوعية لها وكانت أغلب الدراسات انصبت حول االهتمام دافعي
 ودراسة العالقة بينه وبين بعض المتغيرات.  اإلنجاز

في استخدامها للمنهج الوصفي  اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات .4
 .  للدراسة الميدانية ومقياس الدفاعية لإلنجاز ومقياس التكيف األكاديمي كأدوات

من  دراسةاتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في تحديد عينة ال .5
ن كان هناك بعض الدراسات التي تناولت فئات مختلفة  طلبة المرحلة الثانوية وا 

 مثل طلبة المرحلة الجامعية. 
في إثراء اإلطار النظري  وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة .6

 ،للدراسة الحالية من خالل االستفادة من األطر النظرية وأدبيات هذه الدراسات
فادة من بعض المراجع التي استندت إليها هذه الدراسات وبناء أداة الدراسة واإل

 وتحديد إجراءاتها المنهجية.
ال توجــد عالقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصــائية بــين مســتوى التكيــف  فرضــية الدراســة:

 األكاديمي ودافعية اإلنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية. 
 إجراءات الدراسة: 

 الدراسة:  عينة أواًل:
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( طلبة 311تتكون عينة الدراسة في صورتها النهائية من مجموعة كلية قوامها)
  من المرحلة الثانوية بمدينة الرياض .

 أدوات الدراسة:  ثانيًا:
 الختبار فروض الدراسة الحالية طبقت الباحثة األدوات التالية: 

 مقياس التكيف األكاديمي: إعداد الباحثة . -3
  .إلنجاز: إعداد الباحثة مقياس دافعية ا -7

 :إجراءات الدراسة ومنهجيتها
 أواًل: منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي 
الوصفي على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها؛  المنهجالتحليلي: "ويختص 

المتعمق؛ بل يتضمن أيضا قدرا من التفسير  باإلضافة إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق
لهذه النتائج؛ لذلك يتم استخدام أساليب القياس والتصنيف والتفسير؛ بهدف استخراج 

ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة" )صابر  ،االستنتاجات ذات الداللة
 (.27 ،7117، وخفاجة

 
 

 ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينته:
 في الرياض بمدينة الثانوية المرحلة طالبات جميع من الدراسة تمعمج تكون 

 وتكونت عينة الدراسة من عينة ممثلة من مجتمع الدراسة ،السعودية العربية المملكة
 ( طالبة. 317واشتملت العينة على )

 ثالثًا: خصائص عينة الدراسة:
للمتغيرات )الصف  تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقاً 

 (.الماضي العام في التحصيلي المستوى  -الدراسي
 (: توزيع أفراد العينة وفقا للصف الدراسي3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الصف الدراسي م
 ٪1102 13 األول 3
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 ٪1102 13 الثاني 7
 ٪1207 21 الثالث 1

 ٪31101 317 المجموع
( من أفراد العينة ينتمون للصف ٪1207بة )( أن نس3يتضح من الجدول رقم )

 ،( من أفراد العينة ينتمون للصف الدراسي الثاني٪1102بينما نسبة ) ،الدراسي الثالث
 ( من أفراد العينة ينتمون للصف الدراسي األول.٪1102بينما نسبة )

 التحصيليفيالعامالماضي( توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى 7جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار التحصيلي في العام الماضي المستوى  م
 ٪301 3 منخفض 3
 ٪2107 23 متوسط 7
 ٪2202 21 مرتفع 1

 ٪31101 317 المجموع
( من أفراد العينة قد حصلوا على ٪2202( أن نسبة )7يتضح من الجدول رقم )

عينة قد ( من أفراد ال٪2107بينما نسبة ) ،مستوى تحصيلي مرتفع في العام الماضي
( من أفراد العينة قد حصلوا ٪301بينما نسبة ) ،حصلوا على مستوى تحصيلي متوسط

 على مستوى تحصيلي منخفض.
 أدوات الدراسة: 

والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع  ،بعد أن تم االطالع على األدب التربوي 
دافعية اإلنجاز  قامت الباحثة ببناء وتطوير مقياس التكيف األكاديمي ومقياس ،الدراسة

 العربية بالمملكة الثانوية المرحلة لطالبات األكاديمي التكيف مستوى  على بهدف التعرف
 العربية بالمملكة الثانوية المرحلة لطالبات دافعية اإلنجاز مستوى  على والتعرف، السعودية
 فالتكي مستوى  بين إحصائية داللة ذاتة يارتباط عالقة وجود من والتحقق، السعودية
 داللة ذات فروق  وجود من والتحقق، الثانوية المرحلة لطالبات ودافعية اإلنجاز األكاديمي
 العربية بالمملكة الثانوية المرحلة لطالبات األكاديمي التكيف مستوى  حول إحصائية
 حول إحصائية داللة ذات فروق  وجود من والتحقق، الدراسي الصف لمتغير وفقاً  السعودية
 لمتغير وفقاً  السعودية العربية لمملكةبا الثانوية المرحلة لطالبات نجازدافعية اإل  مستوى 
 الدراسي. الصف
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وفي سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن 
اعتمدت الباحثة على المقياسين كأداتين أساسيتين لجمع البيانات  ،تساؤالت الدراسة

بالجانب التطبيقي لإلجابة على تساؤالتها وتحقيق  المطلوبة لدعم الدراسة النظرية
 أهدافها.

وقامت الباحثة بتصميم المقياسين من خالل األدب النظري للدراسة واالطالع على 
(؛ وكذلك من خالل االطالع على بعض أدوات 7132ة )حمادن الدراسات السابقة كدراسة

بحيث احتوى المقياس  ،ومقاييس الدراسات األخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية 
على مجموعة من المحاور والمفردات التي تدعم موضوع الدراسة من خالل عالقتها 

 المباشرة بأهداف الدراسة وتساؤالتها.
 ،محايد ،غير موافق ،كرت الخماسي)غير موافق بشدةولقد تم استخدام مقياس لي

 الثانوية المرحلة لطالبات األكاديمي التكيف مستوى  موافق بشدة( للتعرف على ،موافق
 الثانوية المرحلة لطالبات دافعية اإلنجاز مستوى  على والتعرف، السعودية العربية بالمملكة
 بين إحصائية داللة ذاتة ارتباطي ةعالق وجود من والتحقق، السعودية العربية بالمملكة
 وجود من والتحقق، الثانوية المرحلة لطالبات ودافعية اإلنجاز األكاديمي التكيف مستوى 
 الثانوية المرحلة لطالبات األكاديمي التكيف مستوى  حول إحصائية داللة ذات فروق 

 ذات فروق  دوجو  من والتحقق، الدراسي الصف لمتغير وفقاً  السعودية العربية بالمملكة
 العربية بالمملكة الثانوية المرحلة لطالبات دافعية اإلنجاز مستوى  حول إحصائية داللة

 الدراسي. الصف لمتغير وفقاً  السعودية
 
 

 أواًل: مقياس التكيف األكاديمي:
 وصف المقياس:

 لقد احتوى المقياس في صورته النهائية على جزأين رئيسيين:
 المستوى  -الدراسي يانات األولية ألفراد العينة وهي )الصفالجزء األول: ويشتمل على الب

 الماضي( العام في التحصيلي
الجزء الثاني: ويشتمل على عناصر المقياس وقد تكون المقياس في نسخته النهائية من 

  :يه ( عبارة موزعة على ستة عناصر رئيسية22)
 ( عبارات.2" ويتكون من )التكيف مع المنهجالعنصر األول: "
 ( عبارات.31" ويتكون من )نضج األهداف ومستوى الطموحالعنصر الثاني: "
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( 33" ويتكون من )الفاعلية الشخصية في التخطيط الستغالل الوقتالثالث: " العنصر
 عبارات.
 ( عبارات.31"ويتكون من )المهارات والعادات الدراسيةالرابع: " العنصر

 ( عبارات.2" ويتكون من )الصحة النفسيةالعنصر الخامس:"
 ( عبارات.31" ويتكون من )العالقات الشخصية مع المدرسين والطلبةالعنصر السادس:"
 صدق األداة:

 الصدق الظاهري: (1
وعرضها على سعادة المشرف  ،بعد االنتهاء من إعداد المقياس وبناء فقراته

على الدراسة تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من أساتذة كليات 
ومدى  ،ربية؛ وذلك للتأكد من مدى ارتباط كل فقرة من فقراته بالعنصر الذي تنتمي إليهالت

وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من 
واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو باإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما  ،أجله

 ورد مما يرونه مناسبًا.
استعادة النسخ المحكمة من المحكمين تم مناقشة مالحظاتهم مع سعادة  وبعد

الدكتور المشرف على الدراسة وفي ضوء اقتراحات بعض المحكمين أعادت الباحثة 
عادة صياغة بعض العبارات في المقياس وذلك فيما  صياغة المقياس حيث تم حذف وا 

أصبح المقياس في شكله  وبذلك ،( من السادة المحكمون %21اتفق عليه أكثر من )
( عبارة مقسمة على ستة عناصر 22النهائي بعد التأكد من صدقه الظاهري مكون من )

 رئيسية.
 صدق االتساق الداخلي لألداة: (2
 صدق االتساق الداخلي لعناصر المقياس: (أ

تم حساب صدق االتساق الداخلي وفقًا الستجابات العينة االستطالعية التي بلغ 
بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية  ( مفردة11عددها )

( 1للعنصر الذي تنتمي إليه العبارة من عناصر المقياس كما يوضح نتائجها جدول رقم )
 التالي:

 (1جدول رقم )
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للعنصر الذي تنتمي إليه 

 لمقياسالعبارة من عناصرا
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 "التكيف األكاديمي"
 المنهج" مع األول "التكيف العنصر

معامل  رقم الفقرة
معامل  رقم الفقرة االرتباط

معامل  رقم الفقرة االرتباط
 االرتباط

3 10232** 2 10222** 7 10731* 
7 10121 ** 2 10237** 2 10277** 
1 10722** 2 10222** 2 10227** 

 الطموح" ومستوى  افاألهد الثاني "نضج العنصر
31 10277** 32 10223** 32 10222** 
33 10222** 32 10222** 32 10211** 
37 10221** 32 10227**   
31 10272** 37 10217**   

 
 

 الوقت" الستغالل التخطيط في الشخصية الثالث "الفاعلية العنصر
71 10227** 72 10223** 72 10722** 
73 10272** 72 10123** 72 10737** 
77 10272** 72 10212** 11 10712** 
71 10212** 77 10232**   

 الدراسية" والعادات الرابع "المهارات العنصر
13 10221** 12 10727** 12 10772** 
17 10212** 12 10217** 21 10232** 
11 10271** 17 10272**   
12 10271** 12 10222**   



 م 7137( أبريل لسنة األول الجزء 371مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 712 - 

 فسية"الن الخامس "الصحة العنصر
23 10222** 22 10227** 27 10122** 
27 10272** 22 10272** 22 10222** 
21 10211** 22 10277**   

 والطلبة" المدرسين مع الشخصية السادس "العالقات العنصر
22 10232** 21 10211** 27 10212** 
21 10232** 22 10217** 22 10232** 
23 10232** 22 10227**   
27 10227** 22 10271**   

 (1013** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 (1012* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( السابق أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد 1يتبين من جدول )
المقياس جاءت جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى  الذي تنتمي إليه العبارة من عناصر

وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية حيث تراوحت في العنصر  ،(1013داللة )
 أما العنصر الثاني "نضج ،**(10722-*10731) المنهج"بين مع األول "التكيف

 ،**(10272-**10277) الطموح"فقد تراوحت معامالت االرتباط بين ومستوى  األهداف
 التخطيط في الشخصية الثالث "الفاعلية كما تراوحت معامالت االرتباط فيما يتعلق بالعنصر

كما تراوحت معامالت االرتباط فيما ، **(10212-**10722الوقت" بين ) الستغالل
كما ، **(10222-**10772الدراسية" بين ) والعادات يتعلق بالعنصر الرابع "المهارات

 النفسية" بين تراوحت معامالت االرتباط فيما يتعلق بالعنصر الخامس "الصحة
 المدرسين مع الشخصية وأخيرًا العنصر السادس "العالقات ،**(10272-**10122)

 توافر على يدل مما ،**(10232-**10271والطلبة" تراوحت معامالت االرتباط بين )
 المقياس. عناصر لعبارات الداخلي االتساق صدق من عالية درجة
 الصدق البنائي العام لعناصر المقياس: (ب

البنائي لعناصر المقياس من خالل إيجاد معامالت  تم التحقق من الصدق
ويوضح نتائجه الجدول  ،االرتباط بين الدرجة الكلية لكل عنصر والمجموع الكلي للمقياس

 التالي:
 (2جدول )
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 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل عنصر والدرجة الكلية لعناصر المقياس
 معامل االرتباط العنصر م
 **10227 . المنهج" مع "التكيف األول العنصر 3
 **10722 الطموح" ومستوى  األهداف الثاني "نضج العنصر 7
 **10277 الوقت" الستغالل التخطيط في الشخصية الثالث "الفاعلية العنصر 1
 **10232 الدراسية" والعادات الرابع "المهارات العنصر 2
 **10221 النفسية" الخامس "الصحة العنصر 2
 **10711 والطلبة" المدرسين مع الشخصية السادس "العالقات رالعنص 2

 (1013** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 (1012* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( السابق أن قيم معامالت االرتباط لعناصر المقياس بالدرجة 1يتبين من الجدول )
 ،(**10722 - **10232ين )الكلية للمقياس جاءت بقيم مرتفعة حيث تراوحت ب

(؛ مما يدل على توافر درجة عالية 1013وكانت جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 من الصدق البنائي لعناصر المقياس

 (2جدول )
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لعناصر المقياس

معامل ألفا  الفقرات عدد العناصر م
 كرونباخ

 10271 2 منهج"ال مع األول "التكيف العنصر 3
 10722 31 الطموح" ومستوى  األهداف الثاني "نضج العنصر 7

 التخطيط في الشخصية الثالث "الفاعلية العنصر 1
 10277 33 الوقت" الستغالل

 10217 31 الدراسية" والعادات الرابع "المهارات العنصر 2
 10232 2 النفسية" الخامس "الصحة العنصر 2
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 المدرسين مع الشخصية القاتالسادس "الع العنصر 2
 والطلبة"

31 10232 

 10211 22 المجموع
( السابق أن قيم معامالت الثبات لعناصر المقياس 2يتضح من الجدول رقم )

-10722جاءت بقيم عالية حيث تراوحت قيم معامالت الثبات لعناصر المقياس بين )
( ؛ وتشير هذه القيم 10211المقياس) ( وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي لعناصر10217

مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق  من معامالت الثبات إلى صالحية المقياس للتطبيق وا 
 بها.

 إجراءات تصحيح أداة الدراسة
 اعتمدت الخطوات اآلتية في تصحيح أداة الدراسة: 

( فقرة موزعة على ستة محاور 22تكونت هذه األداة بصورتها النهائية من )
بة عن تساؤالت الدراسة فقد اعتمدت المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة ولإلجا

درجة الموافقة )التوافر( وجرى تقسيم الدرجة إلى خمسة فئات )كبيرة  لتكون مؤشرًا على
تم حساب الفئة  ،ضعيفة جدًا( واعتمادًا على المعادلة أدناه ،ضعيفة ،متوسطة ،كبيرة ،جداً 

 على النحو التالي: 
 إذن:  3والحد األدنى  2وبما أن الحد األعلى 

 تمثل درجة استجابة )ضعيفةجدًا(. 3021إلى أقل من  3من  -
 تمثل درجة استجابة )ضعيفة(. 7021إلى أقل من  3021من  -
 تمثل درجة استجابة )متوسطة(. 1021إلى أقل من  7021من  -
 تمثل درجة استجابة )كبيرة(. 2071إلى أقل من  1021من  -
 تمثل درجة استجابة )كبيرةجدًا(. 2إلى أقل من  2071من  -

 ثانيًا: مقياس دافعية اإلنجاز:
 وصف المقياس:

 لقد احتوى المقياس في صورته النهائية على جزأين رئيسيين:
 المستوى  -الدراسي الجزء األول: ويشتمل على البيانات األولية ألفراد العينة وهي )الصف

 الماضي( العام في التحصيلي
الثاني: ويشتمل على عناصر المقياس وقد تكون المقياس في نسخته النهائية من  الجزء

  :يه ( عبارة موزعة على أربعة عناصر رئيسية13)
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 ( عبارات.31" ويتكون من )تحقيق التميز والتفوق العنصر األول: "
 ( عبارات.7" ويتكون من )تحقيق األهدافالعنصر الثاني: "

 ( عبارات.7" ويتكون من )القدرةالمثابرة و الثالث: " العنصر
 ( عبارات.7"ويتكون من )التطلع للمستقبل والطموحالرابع: " العنصر

 صدق األداة:
 الصدق الظاهري: (1

وعرضها على سعادة المشرف  ،بعد االنتهاء من إعداد المقياس وبناء فقراته
ت على الدراسة تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من أساتذة كليا

ومدى  ،التربية؛ وذلك للتأكد من مدى ارتباط كل فقرة من فقراته بالعنصر الذي تنتمي إليه
وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من 

واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو باإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما  ،أجله
 ورد مما يرونه مناسبًا.

وبعد استعادة النسخ المحكمة من المحكمين تم مناقشة مالحظاتهم مع سعادة 
الدكتور المشرف على الدراسة وفي ضوء اقتراحات بعض المحكمين أعادت الباحثة 
عادة صياغة بعض العبارات في المقياس وذلك فيما  صياغة المقياس حيث تم حذف وا 

وبذلك أصبح المقياس في شكله  ،( من السادة المحكمون %21اتفق عليه أكثر من )
( عبارة مقسمة على أربعة عناصر 13النهائي بعد التأكد من صدقه الظاهري مكون من )

 رئيسية.
 صدق االتساق الداخلي لألداة: (2
 صدق االتساق الداخلي لعناصر المقياس: (أ

تم حساب صدق االتساق الداخلي وفقًا الستجابات العينة االستطالعية التي بلغ 
( مفردة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية 11عددها )

( 2المقياس كما يوضح نتائجها جدول رقم ) للعنصر الذي تنتمي إليه العبارة من عناصر
 التالي:

 (2جدول رقم )
عبارة والدرجة الكلية للعنصر الذي تنتمي إليه  معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل
 المقياس عناصر العبارة من

 "دافعية اإلنجاز"
 "والتفوق  التميز األول "تحقيق العنصر
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3 10237** 2 10227** 2 10212** 
7 10227** 2 10222** 31 10223** 
1 10271** 7 10222**   
2 10222** 2 10211**   

 "األهداف الثاني "تحقيق العنصر
33 10222** 32 10727** 37 10272** 
37 10222** 32 10232**   
31 10232** 32 10272**   

 "والقدرة الثالث "المثابرة العنصر
32 10222** 73 10232** 72 10227** 
32 10272** 77 10222**   
71 10212** 71 10273**   

 والطموح" للمستقبل الرابع "التطلع العنصر
72 10277** 72 10272** 13 10272** 
72 10271** 72 10217**   
77 10222** 11 10221**   

 (1013** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 (1012* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 للعنصر الكلية بالدرجة العبارات ارتباط معامالت أن ( السابق2جدول ) من يتبين
 مستوى  عند إحصائياً  دالة جميعها جاءت المقياس عناصر من العبارة إليه تنتمي الذي

 العنصر في تراوحت حيث عالية قيم االرتباط معامالت قيم جميع وجاءت، (1013داللة )
 الثاني "تحقيق العنصر أما، **(10223-**10237) والتفوق" بين التميز األول "تحقيق

 تراوحت كما، **(10727-**10272) بين االرتباط معامالت تراوحت "فقد األهداف
-**10227والقدرة" بين ) الثالث "المثابرة لعنصربا يتعلق فيما االرتباط معامالت
والطموح" تراوحت معامالت االرتباط  للمستقبل الرابع "التطلع وأخيرًا العنصر، **(10222

**(؛ مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق 10272-**10271بين)
 الداخلي لعبارات عناصر المقياس.

 اس:الصدق البنائي العام لعناصر المقي (ب
تم التحقق من الصدق البنائي لعناصر المقياس من خالل إيجاد معامالت 

ويوضح نتائجه الجدول  ،االرتباط بين الدرجة الكلية لكل عنصر والمجموع الكلي للمقياس
 التالي:
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 (7جدول )
 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل عنصر والدرجة الكلية لعناصر المقياس

 رتباطمعامل اال العنصر م
 **10223 والتفوق" التميز األول "تحقيق العنصر 3
 **10212 األهداف" الثاني "تحقيق العنصر 7
 **10211 والقدرة" الثالث "المثابرة العنصر 1
 **10272 والطموح" للمستقبل الرابع "التطلع العنصر 2

 (1013** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 (1012الداللة ) * دال إحصائيًا عند مستوى 

( السابق أن قيم معامالت االرتباط لعناصر المقياس 2يتبين من الجدول )
( **10223-**10212بالدرجة الكلية للمقياس جاءت بقيم مرتفعة حيث تراوحت بين)

(؛ مما يدل على توافر درجة عالية 1013وكانت جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 ر المقياس.من الصدق البنائي لعناص

 
 
 (2جدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لعناصر المقياس

معامل ألفا  عدد الفقرات العناصر م
 كرونباخ

 10211 31 والتفوق" التميز األول "تحقيق العنصر 3
 10212 7 األهداف" الثاني "تحقيق العنصر 7
 10222 7 والقدرة" الثالث "المثابرة العنصر 1
 10222 7 والطموح" للمستقبل لتطلعالرابع "ا العنصر 2

 10233 13 المجموع
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( السابق أن قيم معامالت الثبات لعناصر المقياس 2يتضح من الجدول رقم )
-2022جاءت بقيم عالية حيث تراوحت قيم معامالت الثبات لعناصر المقياس بين )

هذه القيم (؛ وتشير 10233المقياس ) ( وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي لعناصر10212
مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق  من معامالت الثبات إلى صالحية المقياس للتطبيق وا 

 بها.
 إجراءات تصحيح أداة الدراسة

 اعتمدت الخطوات اآلتية في تصحيح أداة الدراسة: 
( فقرة موزعة على أربعة محاور 13تكونت هذه األداة بصورتها النهائية من )

ت الدراسة فقد اعتمدت المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة ولإلجابة عن تساؤال
درجة الموافقة )التوافر( وجرى تقسيم الدرجة إلى خمسة فئات )كبيرة  لتكون مؤشرًا على

تم حساب الفئة  ،ضعيفة جدًا( واعتمادًا على المعادلة أدناه ،ضعيفة ،متوسطة ،كبيرة ،جداً 
 على النحو التالي: 

 إذن:  3والحد األدنى  2حد األعلى وبما أن ال 
 تمثل درجة استجابة )ضعيفةجدًا(. 3021إلى أقل من  3من  -
 تمثل درجة استجابة )ضعيفة(. 7021إلى أقل من  3021من  -
 تمثل درجة استجابة )متوسطة(. 1021إلى أقل من  7021من  -
 تمثل درجة استجابة )كبيرة(. 2071إلى أقل من  1021من  -
 تمثل درجة استجابة )كبيرةجدًا(. 2ن إلى أقل م 2071من  -

 
 :األساليب اإلحصائية

تم تحليل البيانات  ،بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعى إلى تحقيقها
( واستخراج النتائج وفقًا SPSSباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 لألساليب اإلحصائية التالية:
ولحساب استجابات أفراد الدراسة  ،وية لوصف أفراد الدراسةالتكرار والنسب المئ -1

 اتجاه العبارات التي تتضمنها أداة الدراسة.
 المتوسطات الحسابية لترتيب استجابات أفراد الدراسة. -2
 معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة. -3
 اسة.معامل ثبات )ألفاكرونباخ( لقياس ثبات أداة الدر  -4
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لتحديد الفروق بين وجهات نظر ، (One Way Anovaتحليل التباين األحادي ) -5
فئات أفراد الدراسة تجاه المحاور التي تضمنتها أداة الدراسة وذلك وفقا 

 لمتغير الصف الدراسي
 اختبار شيفيه لتحديد الفروق اإلحصائية بين متوسطات فئات أفراد الدراسة وفقاً  -6

 لمتغير الصف الدراسي.
عادلة المدى: وذلك لوصف المتوسط الحسابي لالستجابات على كل عبارة م -7

وعنصر على النحو التالي:تم تحديد درجة االستجابة بحيث يعطي الدرجة 
( 1والدرجة ) ،( لالستجابة كبيرة2والدرجة ) ،( لالستجابة كبيرة جداً 2)

( 3والدرجة ) ،( لالستجابة ضعيفة7والدرجة ) ،لالستجابة متوسطة
ويتم تحديد درجة االستجابة لكل عبارة أو محور  ،ستجابة ضعيفة جداً لال

 بناء على ما يلي:
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

 أواًل: عرض وتحليل النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 
نص السؤال األول على: "ما مستوى التكيف األكاديمي لطالبات المرحلة الثانوية 

ة السعودية؟" ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي بالمملكة العربي
 ،عناصر رئيسية واالنحراف المعياري لعناصر المحور األول والتي حددتها الباحثة في ستة

ويبين ذلك  ،ومن ثم ترتيب هذه العناصر تنازليًا حسب المتوسط الحسابي لكل عنصر
 ( التالي:2الجدول )

 
 
 

عناصر لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول (المتوسطات ا2جدول )
 المحور األول التكيف األكاديمي

 رقم
 العنصر 

المتوسط  العنصر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ترتيب 
 المحور

درجة 
 االستجابة

 كبيرة 3 10211 2032 الدراسية"  والعادات الرابع "المهارات العنصر 2
 كبيرة 7 10212 2012 الطموح"  ومستوى  األهداف "نضج الثاني العنصر 7
 كبيرة 1 10212 1022 التخطيط في الشخصية الثالث "الفاعلية العنصر 1
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 الوقت" الستغالل

 مـــع الشخصـــية الســـادس "العالقـــات العنصـــر 2
 والطلبة" المدرسين

 كبيرة 2 10221 1021
 طةمتوس 2 10213 1012 النفسية"  الخامس "الصحة العنصر 2
 متوسطة 2 10212 1013 المنهج"  مع األول "التكيف العنصر 3

 المجموع الكلي لعناصر المحور األول
 "التكيف األكاديمي"

1077 10122 ---- 
 كبيرة

األكاديمي من وجهة نظر  ( السابق أن محور التكيف2يتبين من الجدول رقم )
ي العام للمجموع الكلي للمحور حيث جاء المتوسط الحساب ،بدرجة كبيرة أفراد العينة جاء

 (.10122( بانحراف معياري قدره )1077األول)
في  الدراسية" جاء والعادات عنصر"المهارات كما يتبين من الجدول السابق أن

( بدرجة 10211( وانحراف معياري بلغ )2032الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ )
الطموح" في الترتيب الثاني بمتوسط  ومستوى  األهداف يليه عنصر "نضج ،استجابة كبيرة

يليه  ،( بدرجة استجابة كبيرة10212( وانحراف معياري بلغ )2012حسابي بلغ )
الوقت"في الترتيب الثالث بمتوسط  الستغالل التخطيط في الشخصية عنصر"الفاعلية
ثم  ،( بدرجة استجابة كبيرة10212( وانحراف معياري بلغ )1022حسابي بلغ )
والطلبة" في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي بلغ  المدرسين مع الشخصية تعنصر"العالقا

 يليه عنصر"الصحة ،( بدرجة استجابة كبيرة10221( وانحراف معياري بلغ )1021)
( وانحراف معياري بلغ 1012النفسية" في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي بلغ )

 مع تيب السادس عنصر"التكيف( بدرجة استجابة متوسطة؛ وأخيرًا جاء في التر 10213)
( بدرجة استجابة 10212( وانحراف معياري بلغ )1013المنهج" بمتوسط حسابي بلغ )

 متوسطة.
وتعزو الباحثة حصول التكيف األكاديمي على درجة استجابة كبيرة؛إلى اهتمام 

عداد المعلم ين الحكومة السعودية بتوفير التجهيزات المادية بمدارس المرحلة الثانوية وا 
 واألخصائيين على نحو ممتاز مهنيًا وأكاديميًا مما يتيح لهم إدراك خصائص النمو في
للمراهقات في المرحلة الثانوية والتعامل معهن وتوجيههن على النحو األمثل مما يوفر 

 مدرسية داعمة للتكيف األكاديمي. بيئة
( التي 7132وتتفق تلك النتيجة مع ما قد أشارت إليه نتيجة دراسة حمادنة )

 توصلت إلى ارتفاع مستوى التكيف األكاديمي لدى عينة الدراسة.
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( والتي توصلت إلى 7137في حين تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة النور )
 انخفاض مستوى التكيف المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم

 ؤال الثاني: ثانيًا: عرض وتحليل النتائج المتعلقة باإلجابة عن الس
نص السؤال الثاني على: "ما مستوى دافعية اإلنجاز لطالبات المرحلة الثانوية 
بالمملكة العربية السعودية؟" ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي 

عناصر  واالنحراف المعياري لعناصر المحور الثاني والتي حددتها الباحثة في أربعة
ويبين  ،هذه العناصر تنازليًا حسب المتوسط الحسابي لكل عنصر ومن ثم ترتيب ،رئيسية

 ( التالي:31ذلك الجدول )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول 31جدول )

 عناصر المحور الثاني دافعية اإلنجاز
رقم 
المتوسط  العنصر العنصر

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

ترتيب 
 محورال

درجة 
 االستجابة

 كبيرة 3 10221 1022 والطموح" للمستقبل الرابع "التطلع العنصر 2
 كبيرة 7 10221 1027 والقدرة" الثالث "المثابرة العنصر 1
 كبيرة 1 10237 1073 األهداف" الثاني "تحقيق العنصر 7
 كبيرة 2 10272 1027 والتفوق" التميز األول "تحقيق العنصر 3

"دافعية  الثاني المحور الكلي لعناصرالمجموع 
 كبيرة -- 10222 1072 اإلنجاز"
( السابق أن محور دافعية اإلنجاز من وجهة نظر أفراد 31يتبين من الجدول رقم )

حيث جاء المتوسط الحسابي العام للمجموع الكلي للمحور  ،بدرجة كبيرة العينة جاء
 (.10222( بانحراف معياري قدره )1072األول)

في  والطموح" جاء للمستقبل عنصر"التطلع ا يتبين من الجدول السابق أنكم
( بدرجة 10221( وانحراف معياري بلغ )1022الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ )

والقدرة"في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بلغ  يليه عنصر "المثابرة ،استجابة كبيرة
 يليه عنصر"تحقيق ،تجابة كبيرة( بدرجة اس10221( وانحراف معياري بلغ )1027)

( 10237( وانحراف معياري بلغ )1073األهداف"في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ )
والتفوق"  التميز بدرجة استجابة كبيرة؛ وأخيرًا جاء في الترتيب الرابع عنصر"تحقيق

 ( بدرجة استجابة كبيرة.10272( وانحراف معياري بلغ )1027بمتوسط حسابي بلغ )
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على درجة استجابة كبيرة؛ إلى وجود  دافعية اإلنجاز وتعزو الباحثة حصول محور
ووجود  ،ومناخ مدرسي فعال في شتى المجاالت ،بيئة صفية داعمة للتكيف األكاديمي

توجه حكومي من إدارة المدارس ووزارة التعليم لالهتمام بالطالبات في تلك المرحلة السنية 
عن طريق التوعية  ،ى تقديم الدعم النفسي الكافي لهنفتعمل عل ،)مرحلة المراهقة(

باإلضافة إلى اهتمام األسر السعودية نفسها بتعزيز االتجاهات  ،واإلرشاد والمرشدين
 وتنمية مستوى اإلنجاز لديهن. ،اإليجابية لدى أبنائهم

( التي تشير إلى Gogoi, 2014وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة جوجوي )
ة االقتصادية واالجتماعية والعالقات األسرية بشكل إيجابي علي دافعية اإلنجاز تأثير الحال

 لدي الطالب.
 :الثالثثالثا: عرض وتحليل النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

 إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد ينص السؤال الثالث للدراسة على "هل
ولإلجابة عن  الثانوية؟" المرحلة لطالبات إلنجازودافعية ا األكاديمي التكيف مستوى  بين

هذا السؤال فقد تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين استجابات أفراد عينة الدراسة على 
والجدول التالي  ،مقياس دافعية اإلنجاز والدرجة الكلية لمقياس التكيف األكاديمي عناصر

 يوضح ذلك:
 
 
 
 
 
 

دافعية اإلنجاز والدرجة الكلية  مقياس ين عناصر(: معامل ارتباط بيرسون ب33جدول )
 لمقياس التكيف األكاديمي

 دافعية اإلنجاز مقياس عناصر
 الدرجة الكلية لمقياس التكيف األكاديمي

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط
 10111 **10222 والتفوق" التميز األول "تحقيق العنصر
 10111 **10222 األهداف" الثاني "تحقيق العنصر
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 10111 **10221 والقدرة" الثالث "المثابرة العنصر
 10111 **10222 والطموح" للمستقبل الرابع "التطلع العنصر

 10111 **10223 الدرجة الكلية
 (1013** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 (1012* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 : ( إلى ما يلي33تشير نتائج الجدول )
 والتفوق"والدرجة الكلية  التميز توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين العنصر األول "تحقيق

(؛ أي أنه كلما زادت دافعية **10222لمقياس التكيف األكاديمي بمعامل ارتباط )
 تحقيق التميز والتفوق كلما زاد مستوى التكيف األكاديمي.

 األهداف"والدرجة الكلية  حقيقالثاني "ت توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين العنصر
(؛ أي أنه كلما زادت دافعية **10222لمقياس التكيف األكاديمي بمعامل ارتباط )

 تحقيق األهداف كلما زاد مستوى التكيف األكاديمي.
 والقدرة"والدرجة الكلية  الثالث "المثابرة توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين العنصر

(؛ أي أنه كلما زادت دافعية **10221ارتباط )لمقياس التكيف األكاديمي بمعامل 
 األكاديمي. المثابرة والقدرة كلما زاد مستوى التكيف

 والطموح"والدرجة  للمستقبل الرابع "التطلع توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين العنصر
(؛ أي أنه كلما زادت **10222األكاديمي بمعامل ارتباط ) الكلية لمقياس التكيف

 للمستقبل والطموح كلما زاد مستوى التكيف األكاديمي. دافعية التطلع 
 دافعية اإلنجاز توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين الدرجة الكلية لمقياس مقياس 

(؛ أي أنه كلما **10223األكاديمي بمعامل ارتباط ) والدرجة الكلية لمقياس التكيف
 زاد مستوى دافعية اإلنجاز زاد مستوى التكيف األكاديمي.

ألن التكيف األكاديمي يؤثر على الطالبة من جميع النواحي مما يؤدي إلى  وذلك
تنمية االتجاهات الذاتية لديها بسبب البيئة االجتماعية واألكاديمية الفاعلة التي تعمل على 

مما  ،وتقويم الطالبة بشكل عام ،عالج أوجه القصور وتنمية االتجاهات اإليجابية وتعزيزها
على مستوى طموحها ويبرز ذلك عبر المقارنة بأداء اآلخرين  يحفز الطالبة ويؤثر

 المحيطين بها في البيئة المدرسية مما ينمي لديها الرغبة في التفوق واإلنجاز 
 ,Eliasوماهيدين"  ،ونوردين ،دراسة "إلياس وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
Noordin & Mahyuddin, 2010)يه إيجابية ما ( والتي أكدت على وجود عالقة ارتباط

  بين دافعية اإلنجاز وبين التكيف الخاص بالطالب في البيئات التعليمية.
 :ملخص النتائج والتوصيات
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 :أواًل: ملخص النتائج
ويتمثل ذلك في عرض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق 

 على النحو التالي: ،باإلجابة على تساؤالته وتحقيق أهدافه
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول:ما مستوى التكيف ملخص -3

وكانت أبرز  ؟لطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية األكاديمي
 النتائج ما يلي:

حيث  ،أن محور التكيف األكاديمي من وجهة نظر أفراد العينة جاء بدرجة كبيرة -
( بانحراف 1077حور األول )جاء المتوسط الحسابي العام للمجموع الكلي للم

 (.10122معياري قدره )
أن عنصر "المهارات والعادات الدراسية" جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي  -

يليه عنصر  ،( بدرجة استجابة كبيرة10211( وانحراف معياري بلغ )2032بلغ )
"نضج األهداف ومستوى الطموح" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بلغ 

يليه عنصر  ،( بدرجة استجابة كبيرة10212وانحراف معياري بلغ )( 2012)
"الفاعلية الشخصية في التخطيط الستغالل الوقت" في الترتيب الثالث بمتوسط 

ثم  ،( بدرجة استجابة كبيرة10212( وانحراف معياري بلغ )1022حسابي بلغ )
ع بمتوسط عنصر "العالقات الشخصية مع المدرسين والطلبة" في الترتيب الراب

يليه  ،( بدرجة استجابة كبيرة10221( وانحراف معياري بلغ )1021حسابي بلغ )
( 1012عنصر "الصحة النفسية" في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي بلغ )

( بدرجة استجابة متوسطة؛ وأخيرًا جاء في الترتيب 10213وانحراف معياري بلغ )
( وانحراف 1013ي بلغ )السادس عنصر "التكيف مع المنهج" بمتوسط حساب

 ( بدرجة استجابة متوسطة.10212معياري بلغ )
 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني:ما مستوى دافعية اإلنجاز-7

وكانت أبرز النتائج ما السعودية؟  لطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية
 يلي:

حيث جاء  ،ة جاء بدرجة كبيرةأن محور دافعية اإلنجاز من وجهة نظر أفراد العين -
( بانحراف معياري 1072المتوسط الحسابي العام للمجموع الكلي للمحور األول )

 (.10222قدره )
أن عنصر "التطلع للمستقبل والطموح" جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي  -

يليه عنصر  ،( بدرجة استجابة كبيرة10221( وانحراف معياري بلغ )1022بلغ )
( وانحراف 1027رة والقدرة" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بلغ )"المثاب
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يليه عنصر "تحقيق األهداف" في  ،( بدرجة استجابة كبيرة10221معياري بلغ )
( 10237( وانحراف معياري بلغ )1073الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ )

قيق التميز بدرجة استجابة كبيرة؛ وأخيرًا جاء في الترتيب الرابع عنصر "تح
( بدرجة 10272( وانحراف معياري بلغ )1027والتفوق" بمتوسط حسابي بلغ )

 استجابة كبيرة.
 ارتباطيه عالقة توجد هل ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث:-1

 لطالبات ودافعية اإلنجاز األكاديمي التكيف مستوى  بين إحصائية داللة ذات
 الثانوية؟ المرحلة
والتفوق"والدرجة  التميز قة ارتباطيه موجبة بين العنصر األول "تحقيقتوجد عال -

(؛ أي أنه كلما زادت **10222الكلية لمقياس التكيف األكاديمي بمعامل ارتباط )
 دافعية تحقيق التميز والتفوق كلما زاد مستوى التكيف األكاديمي.

ف"والدرجة الكلية األهدا الثاني "تحقيق توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين العنصر -
(؛ أي أنه كلما زادت **10222لمقياس التكيف األكاديمي بمعامل ارتباط )

 دافعية تحقيق األهداف كلما زاد مستوى التكيف األكاديمي.
والقدرة"والدرجة الكلية  الثالث "المثابرة توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين العنصر -

(؛ أي أنه كلما زادت **10221لمقياس التكيف األكاديمي بمعامل ارتباط )
 األكاديمي. دافعية المثابرة والقدرة كلما زاد مستوى التكيف

 للمستقبل الرابع "التطلع توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين العنصر -
(؛ **10222األكاديمي بمعامل ارتباط ) والطموح"والدرجة الكلية لمقياس التكيف

لطموح كلما زاد مستوى التكيف أي أنه كلما زادت دافعية التطلع للمستقبل وا
 األكاديمي. 

 دافعية اإلنجاز توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين الدرجة الكلية لمقياس مقياس -
(؛ أي أنه **10223األكاديمي بمعامل ارتباط ) والدرجة الكلية لمقياس التكيف

 كلما زاد مستوى دافعية اإلنجاز زاد مستوى التكيف األكاديمي.
 الدراسة:ثانيًا: توصيات 

إشراك الطلبة أو ممثليهم في تصميم المناهج والبرامج المختلفة وتنفيذها  -
 وتقييمها بما يساعد على النهوض بالعميلة التعليمية.

ما يعين الطالبات على تحقيق كفايات في  تضمين البرامج التعليمية المختلفة -
 الجوانب األكاديمية واالجتماعية والشخصية.

 إلنجاز في حياة الطالبة التعليمية لدى المعلمين.توضيح دور دافعية ا -
 تطور ضمان أجل من للطلبة؛ واالجتماعي النفسي الدعم تقديم في االستمرار -

 تراجعه. وعدم األكاديمي التكيف
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 األكاديمي لدى الطالب. التكيف إعاقة على تعمل التي المشكالت معالجة -
ات والتي من شأنها أن تعمل على االهتمام بالبرامج األكاديمية واإلرشادية للطالب -

 زيادة مستوى التكيف األكاديمي.
إيجاد مناخ تربوي للطالبات  في تبصير أطراف العملية التعليمية للتعاون جميعاً  -

 واقتناعهم بأهمية دافعية اإلنجاز في تعليمهم.
على اكتساب وتنمية  ضرورة توفير بيئة مناسبة في المدارس تساعد الطالبات -

 نجاز لديهن.دافعية اإل 
عقد اجتماعات مجلس اآلباء لتفعيل الشراكة بين المدرسة واألسرة في توفير  -

 سبل التكيف األكاديمي والدفاعية لإلنجاز لدى الطالبات.
عقد دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين والمديرين لتدريبيهم على أبرز الطرق  -

 طالبات المرحلة الثانوية. الحديثة لتنمي دافعية اإلنجاز والتكيف األكاديمي لدى
تكثيف حصص اإلرشاد والتوعية للطالبات في المرحلة الثانوية لتنمية مهارات  -

 التكيف األكاديمي ودافعية اإلنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية.
شراك فيها أولياء األمور  - عقد ندوات عن التكيف األكاديمي ودافعية اإلنجاز وا 

 البات.والمعلمين واألخصائيين والط
استحداث العديد من األنشطة الصفية والال صفية لتنمية مهارات التعاون  -

 والتكيف األكاديمي بين الطالبات بعضهن البعض.
 
 
 

 :مقترحة بحوث
إجراء المزيد من الدراسات المماثلة في بيئات ومناطق ومجتمعات مهنية أخرى  -

 بالمملكة العربية السعودية.
 األكاديمي لتي تهدف إلى التعرف على التكيفإجراء المزيد من الدراسات ا -

 اإلنجاز. بدافعية وعالقته
 وعالقته األكاديمي إجراء المزيد من الدراسات التي تهدف إلى التعرف التكيف -

 متغيرات أخرى.ب
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية

 التحصيل تنمية في لمارزانو التعلم أبعاد نموذج استخدام (. فاعلية7131إيمان)، أحمد
، االبتدائي الرابع الصف تالميذ لدى الرياضيات في لإلنجاز والدافعية العقل وعادات
 .722 -323 ،32 ،الرياضيات تربويات مجلة

 في الدماغ إلى المستند التعلم مدخل على قائم مقترح برنامج (. أثر7131صفاء )، أحمد
 الصف تالميذ لدى لإلنجاز والدافعية العلم عمليات ةوتنمي البديلة التصورات تصحيح
 .22-27 ،(11)7 ،النفس وعلم التربية في عربية دراسات، المتوسط األول
وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى  (. الشعور باالغتراب الوظيفي7117منصور ) ،بن زاهي
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جنوب بشركة سوناطراك بال اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات دراسة ميدانية
 ،اإلنسانية والعلوم االجتماعية كلية العلوم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجزائري 

 جامعة منتوري: الجزائر.
(. التكيف األكاديمي وعالقته بالكفاءة الذاتية العاملة لدى طلبة 7131محمد ) ،بني خالد

لعلوم مجلة جامعة النجاح لألبحاث )ا ،كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت
 .217 -231  ،(7)72اإلنسانية( مجلد 

(، فاعلية برنامج إرشادي لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها 7112سمية طه، ) ،جميل
 .12 -32( 72) 2مصر، -دراسات الطفولة ،المراهق المعاق بصريا،القاهرة

 لإلنجاز الدافعية على اإلنجاز ملفات باستخدام التقويم (.أثر7133ماجدة )، الحربي
 رسالة، المنورة المدينة في المتوسط الثاني الصف طالبات لدى الدراسي والتحصيل
 السعودية. العربية طيبة: المملكة جامعة، التربية كلية، منشورة غير ماجستير

(. التعلم المنظم ذاتيًا وعالقته بكل من دافعية االنجاز ومركز 7131ربيعة ) ،الحضيري 
رسالة  ،الثانوية المتفوقين وغير المتفوقين الضبط لدى عينة من طلبة المرحلة

 جامعة اليرموك: األردن. ،كلية التربية ،دكتوراه غير منشورة
(. التكيف األكاديمي لدى طالب المرحلة الثانوية في منطقة بني 7132شهاب ) ،حمادنه

 ،(2)2 ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،كنانة في ضوء بعض المتغيرات
337- 371. 

 والنشر للطباعة غريب القاهرة: دار، لإلنجاز (.الدافعية7111اللطيف ) عبد، يفةخل
 والتوزيع.

 
 الذات مفهوم من بكل وعالقتها المدرسية المعاملة (. إساءة7131سناء )، زهران

 وعلم التربية في عربية دراسات، اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى لإلنجاز والدافعية
 .322-322 ،(12)1 ،النفس

النفس اجتماعي وفق نظرية أريكسون وعالقته  (. النمو7112نجمة حمد ) ،الزهرانى
طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة  بالتوافق والتحصيل الدراسي لدى عينة من

مكة المكرمة:  ،جامعة أم القرى  ،التربية كلية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الطائف
 المملكة العربية السعودية.

(. عالقة فاعلية الذات والفرع األكاديمي بدافع اإلنجاز الدراسي لدى 7112رفقة ) ،سالم
 -312 ،(312) ،طالبات كلية عجلون الجامعية.مجلة البحوث التربوية والنفسية

322. 
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األردن: ، به المؤثرة العوامل ونمذجة الدراسي (.التحصيل7131محمود )، السلخي
 والتوزيع. للنشر الرضوان

(. تقنين مقياس مدى التكيف لدى الدارسين في مراكز محو 7112عبد العزيز ) ،السنبل
جامعة اإلمارات العربية  ،مجلة كلية التربية ،األمية وتعليم الكبار في مدينة الرياض

 .21 -3 ،77 ،المتحدة
رسالة  ،(. العالقة بين عدم التكيف االجتماعي وانحراف األحداث3222بدر ) ،السيحاني

 ،المعهد العالي للعلوم األمنية ،قسم العلوم االجتماعية ،ر منشورةماجستير غي
 الرياض: المملكة العربية السعودية.

 بصرياً  المعاقين لدى لإلنجاز بالدافعية وعالقته النفسي (.االغتراب7137أسماء )، شحادة
اإلسالمية:  الجامعة، التربية كلية، منشورة غير ماجستير رسالة، غزة محافظات في
 ة.غز 
: اإلسكندرية ،(.أسس ومبادئ البحث العلمي7117ميرفت ) ،فاطمة ؛ خفاجة ،صابر

 مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية.
األردن: دار  –عمان  ،(. المعلم واستراتيجيات التعليم الحديث7112عاطف ) ،الصيفي 

 أسامة للنشر والتوزيع.
 فائقي الطالب لدى جازلإلن والدافعية التعلم (. أساليب7112عايد ) فهد، الضفيري 

 غير ماجستير رسالة، الكويت بدولة الثانوية المرحلة في التحصيل ومتوسطي
 العربي: البحرين. الخليج جامعة، العليا الدراسات كلية، منشورة

 
(.بعض المشكالت النفسية الشائعة لدى طالب مراحل التعليم 7112جزاء ) ،العصيمي

ر غير منشورة، وزارة التعليم العالي، جامعة أم العام بمدينة الطائف، رسالة ماجستي
 مكة المكرمة، كلية التربية، قسم علم النفس، السعودية. -القرى 
 وتوجس السياسية الرؤية غياب بين السعودية في التعليم ( إصالح7112أحمد )، العيسي

 زيع.والتو للنشر الساقي لبنان: دار -بيروت، التربوية اإلدارة وعجز الدينية الثقافة
هـ(. تردد المراهقين على مقاهي االنترنت وعالقته ببعض 7112عبد هللا ) ،الغامدي

رسالة  ،المشكالت النفسية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة
 جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية. ،كلية التربية ،ماجستير

 التواصل مهارات تنمية في اإللكترونية زاإلنجا ملفات فاعلية هـ(.3212بدر )، الفائز
 رسالة، الباحة بجامعة التحضيرية السنة طالب لدى لإلنجاز والدافعية اإللكتروني
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 والتعليم.. التربية وزارة، الباحة جامعة، التربية كلية، منشورة غير ماجستير
لدى  التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم ،(7133بلحاج ) ،فروجة

كلية اآلداب  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المراهق المتمدرس في التعليم الثانوي 
 جامعة مولود معمري: الجزائر.  ،والعلوم اإلنسانية

 تطوير في الذكية األلعاب على قائم إثرائي برنامج فاعلية (.7112أحمد ) يحيى، القبالي
 رسالة، السعودية في المتفوقين الطلبة لدى لإلنجاز والدافعية المشكالت حل مهارات
 العربية: األردن. عمان جامعة، العليا الدراسات كلية، منشورة غير دكتوراه
(. العوامل المؤثرة على التكيف المدرسي للطلبة 7131خالد ) ،؛ الجميعةخضر ،القصاص

المجلة  ،العاديين وذوي صعوبات التعلم وعالقتها بمتغيريِّّ الُعمر والمستوى الدراسي
 .227-273 ،( 2)7 ،الدولية التربوية المتخصصة

(. أحداث الحياة الضاغطة 7132رامي ) ،أحمد؛ طشطوش ،منار؛ الشريفين ،مصطفى
 ،والشعور بالرضا عن الحياة والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة اليرموك في األردن

 .722-712 ،(7)12 ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
(. المشكالت النفسية واالجتماعية األكثر شيوعًا وبعض السمات 7112خالد ) ،ي المنصور 

كلية  ،رسالة ماجستير ،الشخصية لدى عينة من طلبة كلية المعلمين بجامعة الطائف
 جامعة أم القرى: المملكة العربية السعودية. ،التربية

قته بالتكيف مفهوم الذات االجتماعي وعال ،(7131نبيل ) ،ماجدة؛ سليمان ،موسى
 .223-212 ،)ملحق( 72 ،مجلة جامعة دمشق ،النفسي واالجتماعي لدى الكفيف 

 
 األكاديمي التكيف درجة في والجنس االجتماعي الذكاء (. أثر7132عبداللطيف )، مومني

 اإلنسانية فيصل )العلوم الملك لجامعة العلمية المجلة، الثانوية المرحلة طلبة لدى
 .732-322 ،(7)32 ،واإلدارية(

محددات الرضا الوظيفي لدى العامل الجزائري في إطار نظرية (. 7117بووذون ) ،نبيلة
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دافيد ماكليالند للدافعية

 جامعة محمود منتوري: الجزائر. ،االجتماعية
لتكيف األكاديمي لدى طلبة المرحلة (. العالقة بين فاعلية الذات وا7131عمران ) ،نصار

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الثانوية في مدينة الناصرة في ضوء بعض المتغيرات
   جامعة اليرموك: األردن. ،كلية التربية

(. عالقة قلق االختبار بالدافعية لإلنجاز دراسة 7132بن زاهي ) ،غزال؛ منصور ،نعيمة
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مجلة العلوم  ،الوريا من التعليم الثانوي بمدينة ورقلةميدانية لدى تالميذ المرحلة البك
 .217 -122 ،(32) ،اإلنسانية واالجتماعية

 كما للتنشئة الوالدية باالتجاهات الوجداني الذكاء هـ(. عالقة3211سوسن )، نوالهي
، دكتوراه رسالة، المكرمة مكة بمدينة والجامعي الثانوي  التعليم مرحلتي طالبات تدركها
 القرى المملكة العربية السعودية. أم جامعة، تربيةال كلية

(.التكيف المدرسي ومفهوم الذات األكاديمي وعالقتهما ببعض 7137النور ) ،النور
رسالة دكتوراه  ،المتغيرات لدى طالب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم دراسة ميدانية

درمان اإلسالمية:  جامعة أم، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ،غير منشورة
 السودان.
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Abstract 

Academic Adjustment and its Relationship to Achievement 
Motivation among High School Female Students in Riyadh 

This study aimed at identifying academic adjustment 
andachievement motivation levels, finding out the existence of 
statistically significant correlative relationship between academic 
adjustment and achievement motivation levels. The study 
population consisted of all high school female students in 
Riyadh in Saudi Arabia. The study sample included (102) 
students. The researcher used the descriptive analysis 
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methodology, and depended on the Academic Adjustment Scale 
and the Achievement Motivation Scale as the study tools. She 
used Frequency, Percentages, Arithmetic Means, Pearson 
Correlation Coefficient, Reliability Factor (Cronbach's alpha), 
One-Way Anova, Hevah Test, Range Equation as statistical 
methods. The researcher concluded results, including that the 
levels of academic adjustmentand achievement motivation 
among the study sample came in a high degree. There was 
statistically significant positive correlative relationship between 
academic adjustment and achievement motivation levels among 
the study sample. The study recommended engaging students 
in developing programs that help promoting the educational 
process and clarifying the achievement motivation role in 
student's life. 
Keywords: Academic Adjustment- Achievement Motivation.        

 
 


