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 :الممخص
طمبة ه الذاتية لدى الدافعية االاكاديميو األلـ االجتماعي هدؼ البحث الحالي الى التعرؼ الى 

طمبػػػة كميػػػة لػػػدى  العالقػػػه االرتباطيػػػه بػػػيف االلػػػـ االجتمػػػاعي والدافعيػػػة االكاديميػػػه الذاتيػػػةو  ةكميػػػة التربيػػػ
( لقيػػػاس االلػػػـ 8003مقيػػػاس خالنيال ػػػي  بتطبيػػػؽ ثػػػةالباح تقيػػػؽ اهػػػداؼ هػػػذا البحػػػث قامػػػولتحالتربيػػة  

لقيػػػاس الدافعيػػػة االكاديميػػػة (  8022عبػػػيسخمقيػػػاس  وتطبيػػػؽ فقػػػرة  84االجتمػػػاعي الػػػذي يتكػػػوف مػػػف 
وقد كشفت  تائج  النصائص السايكومترية لممقياسيف.استنراج  وتـ( فقرة 00الذاتية والذي يتكوف مف خ

لػديهـ  الجامعة اف طمبة. 8 ـ اجتماعياالل ارتفاع في  هـديل طمبة الجامعةاف . 2 :الى البحث الحالي
ه ػػػاؾ عالقػػػة عكسػػػػية بػػػيف االلػػػـ االجتمػػػاعي والدافعيػػػػة . 0 الدافعيػػػة االكاديميػػػػة الذاتيػػػةا نفػػػاض فػػػي 

مسػػتوى الدافعيػػة االكاديميػػة  قمػػتـ االجتمػػاعي بػػااللمسػػتوى الشػػعور  زاداالكاديميػػة الذاتيػػة  اي اف كممػػا 
 .والمقترحات عددا مف التوصيات ةالباحث تفي ضوء  تائج البحث وضعو الذاتية والعكس صحيح. 

 ماعي  الدافعية االكاديمية  الذاتية(.الكممات المفتاحية: خااللـ االجت
 

Social pain and its relationship to academic self-motivation  

among university students 

dr. Inaam Majid Obaid Al-Rikabi 

Ministry of Higher Education and Scientific Research / 

Psychological Research Center 

Abestract: 

The aim of the current research is to identify social pain and self-

academic motivation and the correlation between social pain and self-

academic motivation among students of the College of Education. The results 

of the current research revealed: 
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1. University students have a social pain. 

2.   University students do not have a self-motivated academic.  

3. There is a statistically significant inverse correlative relationship 

between between social pain and self-academic motivation. 

In light of the research results, the researcher developed a number of 

recommendations and suggestions. 

Keywords: (social pain, academic motivation, subjectivity). 

 

 

 لفصل االولا
 :أىمية البحث والحاجة اليو
األلـ االجتماعي واأللـ الجسدي.   مف  وعيف مف األلـ االفرادغالًبا ما يعا ي 

اآلنريف أو المجموعات  االفرادال فسية عف  لمساحة او المسافةبايرتبط األوؿ 
االجتماعية   بي ما يرتبط األنير بتمؼ األ سجة الفعمي أو المحتمؿ. األلـ االجتماعي 
                              ال اجـ عف التفاعالت بيف األشناص يسبب مشاعر سمبية لدى

لـ الجسدي. أظهرت دراسات منتمفة وجود األفراد وله عواقب سمبية ب فس درجة األ
االجتماعي واأللـ الجسدي   ليس فقط في األداء               تفاعؿ بيف األلـ

 Ming)  المشتركة    السموكي ولكف أيًضا في األ شطة دانؿ الم اطؽ العصبية
Zhang,et al,2020,p265) 

دائًما كممات "ألـ" و "حسرة" لوصؼ مشاعرهـ ع دما  االفراديستندـ كما  
األلـ االجتماعي ال اجـ عف التفاعالت   . في الواقعيواجهوف تفاعالت اجتماعية سمبية

يبدو   مثؿ األلـ الجسدييسبب مشاعر سمبية لدى األفراد وله آثار سمبية  ب فس القدر  
األلـ الجسدي ال اجـ عف الم بهات الضارة عادة ما يكوف قصير األجؿ   ومع ذلؾ أف 

 .(Ming Zhang,et al,2020,p266)قد يستمر األلـ االجتماعي لفترة أطوؿ 
ثارة   لدافعية أكثر موضوعات عمـوبما اف ا      ةوثيقوالتي لها صمة ال فس أهمية وا 

أساس دراسة  فهيبعمميات اإلدراؾ  والتذكر  والتنيؿ  والتفكير  والتعمـ   والتكيؼ  

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.26599/BSA.2019.9050023
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.26599/BSA.2019.9050023
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.26599/BSA.2019.9050023
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 الدوافع البد م ها لتفسير كؿ سموؾ إذ السموؾ بدوف دوافع عف أفً الشنصية  فضال
الطالب ليؤثر يتعامؿ مع محددات ً مهماً تمثؿ عامال فهي (.34  ص  2411خراجح   
  وهي تمثؿ القوة التي في محيطه االكاديمي وؾ األدائي الذي يبديه الطالب عمى السم

بكؿ حماس ورغبة وهذه القوة  االكاديمي تحرؾ وتستثير الطالب لكي يؤدي العمؿ 
ت عكس في مقدار الجهد الذي يبذله الطالب أو في درجة مثابرته واستمراره في األداء 

خاالزيرجاوي  التعمـ تقديمه ألفضؿ ماع ده مف قدرات ومهارات في العممي وفي مدى 
 (.10  ص  2442
تعد مف أهـ  كو هاوقد اهتـ عمماء ال فس بمفهوـ الدافعية األكاديمية الذاتية         

ويصاحب الدافعية األكاديمية الذاتية جوا ب عدة  األسس الدافعة لم شاط الفردي الذاتي 
يمية   فالطمبة الذيف يتميزوف بالدافعية الذاتية يشعروف بالغبطة تتعمؽ بالنبرة األكاد

مف التركيز عمى أ فسهـ وتعطيهـ هذه النبرة ً والسرور   فهـ يركزوف عمى العمؿ بدال
مف أف تكوف وسيمة لغاية وهي الحصوؿ عمى ً مف الرضا عف الذات بدالً  وعا

 (.1  ص  8008خالعبود    الدرجات.
الحاجة الى االماف بعيدا عف االلـ مرهو ة بتوفر  الذاتية ة الدافعيةوقد تكوف فاعمي  

لجماعات معي ة يربطها رابط اجتماعي أو فئوي  ألشناص أواالجتماعي او ال فسي و 
والتحرر مف النوؼ أيًا كاف  أو دراسي ما. وتشتمؿ الحاجة إلى األمف تج ب األلـ

ه الحاجة ع د الفرد إال بعد أف يشبع مصدره والشعور باألمف واالطمئ اف  وال تظهر هذ
حاجاته البيولوجية ولو جزئيًا  وهذا ما يؤكد الترابط المتيف بيف حاجات الفرد البيولوجية 

: 8002خالمحمداوي  االجتماعي وال فسي بعيدأ عف الشعور بااللـ وحاجته إلى األمف 
3 .) 
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اعمة ومثمرة  جامعي فمسيرة الطالب الوباالست اد إلى ما تقّدـ ومف اجؿ إف تكوف 
عالقة في هؿ توجد حدد الباحثة مشكمة البحث تفي المجتمع  وكو ه احد الشرائح المهمة

 ع د طمبة الجامعة؟االلـ االجتماعي والدافعية االكاديمية الذاتية بيف 
 -التعرف عمى : -:اىداف البحث 

  .األلـ االجتماعي لدى طمبة كميه التربية .2
  .لذاتية لدى كميه التربيهالدافعية االاكاديميه ا .8
 .العالقه االرتباطيه بيف االلـ االجتماعي والدافعية االكاديميه الذاتية .0

 حدود البحث  
 8024جامعه كربالء لمعاـ الدراسي \ ةيقتصر البحث الحالي عمى طمبه كميه التربي

 .مف الذكور واإل اث 8080 -
  تحديد المصطمحات:

 : Social  Painاأللم االجتماعي  -أوال:
   (Geoff MacDonald, 2005 ):كوف ماكدونالدعرفو . 1

رد فعؿ ا فعالي محدد لمفهوـ إقصاء الفرد عف عالقات اجتماعية مرغوبة أو أف      
 Geoff)   يتـ التقميؿ مف قيمته بواسطة شركاء العالقة

MacDonald,2005,P.48) . 
 : (Eisenberger et al, 2003)ايزنبرجر وجماعتوعرفو . 2

االجتماعي  مجموعة المشاعر المؤلمة  اتجة عف الرفض أو اإلقصاء
(Eisenberger et al, 2003,P.54)  

تعريؼ ايز برجر وجماعته هو اقرب التعاريؼ التي   ةالباحث تب ت:  التعريف النظري
تتطابؽ مع أهداؼ البحث الحالي واألطر ال ظرية التي ب ي عمى أساسها مقياس األلـ 

   فضال عف شموليته وحداثته لذلؾ سوؼ يتنذه الباحث تعريفا  ظريا.االجتماعي 
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: الدرجة التي يحصؿ عميها المستجيب عمى مقياس األلـ االجتماعي  التعريف اإلجرائي
 المعد في البحث الحالي.

 motivation  Academic intrinsic -الدافعية األكاديمية الذاتية : -:ثانيا
 -(:Gottfried 1985عرفيا غوتفريد ) .1

هي استمتاع الفرد المتعمـ بعممية التعمـ والتعميـ المدرسي واألسري الذي      
يتصؼ بالتوجه  حو التفوؽ والتمكف والكفاءة واالستقالؿ الذاتي وحب االستطالع 
واالستكشاؼ والمثابرة واالجتهاد واإلصرار وروح التحدي لممهاـ الصعبة والجديدة 

المهمة أو ال شاط المدرسي با غماس وا هماؾ ورغبة والتوجه الدانمي  حو أداء 
 .(Gottfried , 1985 , p . 638)كبيرة بطواعية مف تمقاء ذاته

 -(:1991وعرفيا )باىي وشمبي  .2
بأ ها أهـ األسس الدافعة لم شاط الذاتي التمقائي لمفرد   وتقؼ نمؼ ا جازاته     

 (.22ص    2443األكاديمية أو المه ية العامةخباهي وشمبي   
 -(:2002نقال عن العبود )(  (Ryan and Deciوعرفيا ريان و ديسي  .3

بأ ها المتعة والسرور والمذة التي يجدها المتعمـ في أث اء ممارسته ل شاطات     
وفعاليات مثيرة الهتمامه وا تباهه سواء أكا ت تمؾ ال شاطات مدرسية أو أسرية   

في التفوؽ وال بوغ واالجتهاد والتمكف  ويسعى فيها الفرد المتعمـ إلظهار رغبته
 .قتدار والتحدي واإلصرار الذاتيوالمثابرة والت افس واال

 (81  ص  8008خالعبود                                                    
 ( لمدافعيه االكاديميه8022خعبيس   تعريؼ ةالباحث توتب  التعريف النظري :

لكو ه التعريؼ االكثر  لذي اعتمدت عميه في ب اء مقياسهالذاتيه كتعريفا  ظريا وا
 شموال لمدافيه االكاديميه الذاتيه 
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 -ً:الدافعية األكاديمية الذاتية إجرائيا ةوتعرف الباحث   
الدرجة التي يحصؿ عميها المستجيب عمى مقياس الدافعية األكاديمية الذاتية في البحث 

 الحالي
 لفصل  الثانيا

 * اإلطار النظري ودراسات سابقة *
 :Social painاأللم االجتماعي  -أوال

 مفيوم االلم االجتماعي
األلـ االجتماعي هو الشعور باأللـ  تيجة الرفض أو النسارة بيف األشناص   
مثؿ الرفض مف مجموعة اجتماعية أو الت مر أو فقداف أحد األحباء. تظهر األبحاث 

لـ االجتماعي ي تج عف ت شيط مكو ات معي ة في أ ظمة األلـ الجسدي. اآلف أف األ
عمى الرغـ مف أف عمماء ال فس االجتماعي والسريري والصحي والت موي قد استكشفوا 
جوا ب األلـ االجتماعي   فإف العمؿ األنير مف عموـ األعصاب يوفر إطاًرا متماسًكا 

 (Geoff MacDonald, et,al,2011,p.258 خوموحًدا لمبحث التكاممي.
 

 النماذج النظرية المفسرة لأللم االجتماعي
 المنظور السيكولوجي لأللم االجتماعي:-أوال

يت اوؿ هذا الم ظور الترابط بيف عدد مف المتغيرات ال فسية وبيف األلـ االجتماعي   
 -وكما يأتي:
 :  Social Supportالدعم االجتماعي-1

لدعـ المقدـ مف قبؿ المقربيف يؤكد الباحثوف عمى أف الفكرة الشائعة باف ا       
يرتبط بقوة مع األلـ االجتماعي هي فكرة تدعمها  تائج البحوث  فإذا ما كاف ي ظر إلى 
األلـ االجتماعي بداللة اال فصاؿ عف اآلنريف الذيف  ودهـ  فاف االفتقار المدرؾ 

https://www.apa.org/search?query=&fq=ContributorFilt:%22MacDonald,%20Geoff%22&sort=ContentDateSort%20desc
https://www.apa.org/search?query=&fq=ContributorFilt:%22MacDonald,%20Geoff%22&sort=ContentDateSort%20desc
https://www.apa.org/search?query=&fq=ContributorFilt:%22MacDonald,%20Geoff%22&sort=ContentDateSort%20desc
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ـ هذه لمروابط االجتماعية الم اسبة يعد شرطا البد م ه لأللـ االجتماعي   ومما يدع
الفكرة هو أف مشاعر األذى يمكف أف ت بعث مف إدراؾ المرء اف الشنص اآلنر أو 

 .(Leary, 1990, PP.221-229)المجموعة األنرى يعطيا ه قيمة اقؿ مما يتم ى 
وفضال عف ذلؾ فاف شعور المرء بأ ه يحظى بالقيمة والمتأتي مف الدعـ 

ذ أف ال اس يحصموف في العادة االجتماعي يساعد عمى تنفيؼ األلـ االجتماعي  إ
 &,Buunk)عمى مواساة كبيرة مف ال اس اآلنريف حي ما يكو وف  متكدريف

Verhoeven, 1991,PP.43-2581) . 
ويرتبط الدعـ االجتماعي باأللـ الجسدي  اذ بي ت األبحاث اف المستويات 

واآلـ  زمف العالية مف الدعـ االجتماعي ترتبط  مع المستويات الواطئة مف األلـ الم
واآلـ ما بعد العممية  فضال عف   (Klaus, et al, 1986,PP.293, 585)الوضع 

ذلؾ  فاف ال اس المقربيف اجتماعيا هـ أكثر عرضة لمتقارب الجسدي  فيما اظهر ال اس 
المزمف   الذيف يعا وف مف عدـ ارتياح وصراعات زوجية تكيفا ضعيفا لأللـ

(Robinson & Riley, 1999,PP.74 – 88). 
مف الواضح أف كال مف األلـ الجسدي واأللـ االجتماعي يرتبطاف بروابط مهمة 

أف حاالت  (Baumeister & Tice)مع القمؽ فقد أظهرت دراسة بيومستر وتايس 
وفي  القمؽ كمها تبرز إما مف نالؿ تهديد األلـ الجسدي أو تهديد اإلقصاء االجتماعي 

جود مثير أو موقؼ نطر وبضرورة وجود وسيمة يشير القمؽ إلى و  كمتا الحالتيف  
 .(Frijda, ,1986,P.78) احتراس أو حذر مف ذلؾ  المثير

 :  Fear & Anxietyالقمق والخوف-2
يرتبط كؿ مف القمؽ والنوؼ وبشدة باأللـ  الجسدي  

(Robinson,&Riley,1999,PP.74-88)  فقد أشارت  تائج الدراسات أف األفراد
ـ المفاصؿ المزمف يكو وف أكثر احتمالية لإلصابة                      الذيف يعا وف مف أل
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والصحية  باضطرابات القمؽ والهمع ع د السيطرة عمى المتغيرات االجتماعية
,PP.127-133) (McWilliams et al,2003. 

كما تبيف أف الذيف يعا وف مف األلـ المزمف والذيف ينشوف مف هجر اآلنريف 
يالما لهـ خأي  ذوي ال تعمؽ األكثر قمقا ( ي ظروف إلى أَلمهـ الجسدي بأ ه أكثر تهديدا وا 

 ,Mikulincer, & Florian)مقار ة مع أقرا هـ مف ذوي التعمؽ اآلمف 
1998,PP.143-165)                                                        وليس مفاجئا أف يكوف التعمؽ القمؽ مرتبطا

  واف األفراد الذيف    (Shaver, & Brennan 1992,PP.536-545)بالعصاب
يسجموف درجة عالية عمى مقاييس العصاب هـ األكثر ميال لمحديث عف األفكار 

 Goldenberg ,et)المرتبطة بالموت ع دما يتـ تذكيرهـ بطبيعتهـ الجسدية 
al,1999,PP. 1173-1187)  األمر الذي يوحي باف القمؽ يرتبط باالدراكات

 رتبطة بتهديدات البقاء.الم
ويرتبط العصاب ارتباطا قويا بالمشاعر السمبية ال اتجة عف اإلقصاء 
االجتماعي  اذ أف األفراد األكثر عصابية هـ أكثر إحساسا باألذى حي ما ال يشعروف 
 بأ هـ ذوي قيمة اجتماعية كما أ هـ يمتمكوف حساسية مفرطة تجاه الرفض

واف األفراد الذيف يسجموف درجات عالية  (Downey ,et al ,2000,P.49)االجتماعي
في القمؽ واأللـ ع د استجابتهـ لال فصاؿ وا قطاع العالقات الوثيقة يكو وف ذوي تعمؽ 

 )مايكو وف مف ذوي التعمؽ اآلمف  قمؽ  أما أولئؾ الذيف يسجموف درجات اقؿ فغالبا
Mikulincer  & Florian,1998,PP.143-165) (Feeney ,1999,PP.360)  

 المنظور الفسيولوجي لأللم االجتماعي: -ثانيا
الحظ العمماء أف تالفيؼ القشرة المطوقة األمامية تمعب دورا هاما في إصدار 
األلفاظ الدالة عمى التوتر وهي األلفاظ األكثر بدائية والتي تهدؼ أصال إلى المحافظة 

ففي   (MacLean,  1985a,PP. 405– 417) عمى التواصؿ بيف األـ والرضيع 
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العادة يصدر الرضيع ألفاظا توترية ع د إبعاده عف مقدـ الرعاية له   واف وقع هذه 
األلفاظ التوترية يثير التوتر لدى األـ   وتحفزها لمعودة إلى صغيرها . ومما يدعـ فكرة 
أف األلفاظ التوترية قد تطورت في سياؽ العالقات األبوية مع الطفؿ فاف صغار 

لتي ال تحظى بأية رعاية وذلؾ أل ها تولد  اضجة تقريبا ال تصدر ألفاظا الزواحؼ وا
 .(MacLean, 1985b,PP.219–221)توترية

ومف اجؿ إثبات الدور الذي تمعبه تالفيؼ القشرة األمامية في التوتر ال اجـ عف 
صدار األلفاظ التوترية   فاف إحداث الضرر في هذه التالفيؼ  االبتعاد االجتماعي وا 

ي إلى ألفاظ توترية اقؿ ع د االبتعاد االجتماعي   والى محاوالت اقؿ لممحافظة يؤد
عمى التقارب االجتماعي  اذ لـ تعد مسافة البعد االجتماعي مسببة لتوتر بعد اآلف. 

(Kirzinger & Jurgens, 1982,PP.299-315)  
ـ ويرى الباحثوف ا ه إذا ما كاف لمقشرة المطوقة األمامية دورا في األل

االجتماعي لدى الحيواف  فا ه سيكوف مف الم طقي االفتراض بأ ها تؤدي دورا فيه لدى 
البشر . واف تضرر القشرة لدى البشر سيكوف له عواقب اجتماعية   فقد وجد العمماء 
وبعد تطبيؽ الجراحة الدماغية الستئصاؿ أجزاء مف القشرة مف اجؿ التنفيؼ مف اآلالـ 

ؽ أف المرضى أصبحوا اقؿ كبتا اجتماعيا واقؿ نجال واقؿ المزم ة واضطرابات القم
 & Tow)تحسسا اجتماعيا . وبعبارة أنرى يصبحوف اقؿ تحفظا واهتماما اجتماعيا 

Whitty, 1953,PP.186–193). 
 فاف (DACC)وباإلضافة إلى الدور الذي تمعبه القشرة المطوقة األمامية

Periaqueductal Gray(PG) ـ المدنالت مف آلية كشؼ والذي يقوـ باستال
اإلصابة لمجسـ   فا ه يؤدي دورا في االستجابة لأللـ الجسدي وغالبا ما يربطه العمماء 
مع  تنفيؼ األلـ باعتباره جزءا مف الدائرة التي تسيطر عمى أعصاب األلـ في  في 

والذي يم ع بث األلـ مف نالؿ إطالؽ  (PG)الحبؿ ألشوكي مع الت بيه الذي يقوـ به 
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يؤدي إلى (PG)وقد ظهر أف األذى الذي يصيب ألػ (endogenous opioids)ادة م
قطع الحساسية المت اقصة لأللـ والتي ت جـ عادة عف العزؿ االجتماعي لدى صغار 

 .(Wiedenmayer, et al, 2000, PP.191 – 198)الفئراف 
sic Motivation and Academic intrinالدافعية االكاديمية الذاتية:-ثانيا

motivation 
  اف الدافعية االكاديمية الذاتية Deci and Ryanيرى خ ديسي وراياف(  

(   هي  وع مف ا واع الدافعية بوجه عاـ    Academic intrinsic motivationخ
فهي جزء مف كؿ   وتمثؿ دافعية شعورية  ترمي لتحقيؽ اهداؼ معي ة لدى الفرد 

 تعممة  مف البيئة التي يعيش فيها المتعمـ  ويتفاعؿم –المتعمـ   وا ها دافعية مكتسبة 
 .(Deci and Ryan,1987 : 1025)معها 

  اف الدافعية االكاديمية الذاتية هي استعداد Berlyneفي حيف يرى خ براليف(  
مركب مف عدة دوافع  م ها دافع حب االستطالع واالستكشاؼ   ودافع اال جاز او 

مكف والكفاءة   والميؿ الى الت وع والتجديد   وتأكيد الذات التحصيؿ الدراسي والتفوؽ والت
والسيطرة والزهو والفنر  وكؿ هذه الدوافع وغيرها مجتمعة بأطار م ظـ   تشكؿ مفهـو 
الدافعية االكاديمية الذاتية  التي لها نصائص ومظاهر مميزة   وبعض هذه 

  بصرؼ ال ظر عف النصائص قد تكوف مشتركة ومتشابهة لدى االفراد المتعمميف
طبيعة المرحمة ال مائية التي يمروف بها  فقد اجريت دراسات كثيرة في مجاؿ نصائص 
االفراد المتعمميف ذوي الدافعية االكاديمية الذاتية مف  واحي شنصيات هؤالء االفراد 

 .(Berlyne, 1965:67)كافة
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otivation Academic intrinsic mنظريات الدافعية االكاديمية الذاتية:  -2
theories 

 Humanistic Theories. النظريات االنسانية :  أ 
اف هذه ال ظريات تع ى بتفسير الدافعية مف حيث عالقتها بدراسات الشنصية  

  اكثر مف عالقتها بدراسات التعمـ  كما هو االمر بال سبة لم ظريتيف االرتباطية 
  إذ يفترض اف Maslowسمو( والمعرفية  وت سب معظـ مفاهيـ هذه ال ظريات الى خما

الدافعية اال سا ية  قد ت مو عمى  حو هرمي ال جاز حاجات ذات مستوى مرتفع  
ويص ؼ حاجات الفرد عمى  حو هرمي  ويحددها بسبعة ا واع  اذ تقع الحاجات 
الفسيولوجية خ البيولوجية  االولية  االساسية الفطرية  غير المكتسبة( في قاعدة 

 Maslow , 1970 : 80)تقع الحاجات الجمالية والتذوقية في قمته. التص يؼ   بي ما 
. والذي يهم ا في ت اول ا هذه ال ظرية  هو ا ها تشير بصورة غير مباشرة الى  (81–

بعض حاجات المتعمميف مف ذوي الدافعية االكاديمية الذاتية  فقد اشارت  تائج دراسة 
تثير رغبة الفرد في تحقيؽ قيمته  الى اف حاجات احتراـ الذات Schiefelخشيفؿ( 

الشنصية كفرد متميز  ويقترف اشباع هذه الحاجات بمشاعر القوة والثقة والجدارة 
والتمكف والكفاءة الذاتية  وهذه كمها سمات تميز الفرد المتعمـ  ذا الدافعية االكاديمية 

مرتبط عمى  الذاتية   عف غيره  ومف الجدير بالذكر ه ا  اف االحساس باحتراـ الذات
 حو وثيؽ ب جاح المتعمميف في اعمالهـ المدرسية  فالمتعمـ الذي يثؽ ب فسه  ويشعر 
بقوته وتمك ه وكفاءته الذاتية  يكوف اقدر عمى التحصيؿ واال جاز الدراسي االكاديمي   

 : Schiefel , 1994)مف المتعمـ الذي يالزمه شعور بالضعؼ او العجز او الدو ية. 
299) . 

اجات تحقيؽ الذات قد تشير الى رغبة الفرد في تحقيؽ امكا اته المت وعة أف ح 
عمى  حو فعمي وكمي  وحاجات المعرفة والفهـ قد تتجمى في ال شاطات االستطالعية 
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واالستكشافية  وفي البحث عف المزيد والحصوؿ عمى اكبر قدر ممكف مف المعمومات 
 (.16:  2444المفيدة لمفرد المتعمـ خالزيود وآنروف  

ومف ال ظريات االنرى التي ظهرت حديثا لتفسير الدافعية االكاديمية الذاتية   
التي اوجدها  (Intrinsic Determination Theory)هي  ظرية االصرار الذاتي 

  واكدت هذه ال ظرية عمى ضرورة استثارة الدافعية   , al etDeciخديسي وانروف( 
  واستثمار امكا اتهـ الذاتية خالدانمية  الكام ة(   مثؿ االكاديمية الذاتية لدى المتعمميف

ولقد برز االتجاه اال سا ي  كرد فعؿ لممدرسة السموكية والتحميمية في تفسير احساسهـ 
الدافعية بوجه عاـ  والدافعية االكاديمية الذاتية بوجه ناص اذ تؤكد المدرسة اال سا ية 

ية لمدافعية   كالحاجة لتحقيؽ الذات والحاجة في تفسيرها لمدافعية عمى المصادر الدانم
بالكفاءة واالقتدار وتقدير الذات واالستقالؿ الذاتي وتحقيؽ الذات   الى المعرفة والفهـ 

ونير مف يمثؿ االتجاه اال سا ي او ال ظريات اال سا ية في الوقت الراهف هو خديسي 
1991:45al et ci,(De ,-الذاتي .   في  ظرية االصرار   ,al etDeciوآنروف ( 

46)  . 
 

 Cognitive Theories:  . النظريات المعرفية ب 
تعد ال ظريات المعرفية مف ال ظريات المهمة في ميداف تفسير الدافعية   

االكاديمية الذاتية في الوقت الحاضر  التي  الت اهتماما ناصا وكبيرا مف لدف الكثير 
 فسية   إذ ا ها تؤكد اف الدافعية االكاديمية مف الباحثيف في مياديف العموـ التربوية وال

الذاتية  هي عامؿ دانمي  دي اميكي   يؤدي الى استثارة سموؾ المتعمـ وت شيطه 
وتحفيزه وت ظيمه وتكيفه لمظروؼ المحيطة به   واتضح اف الوظائؼ االساس لمدافعية 

الت ظيـ والتكيؼ االكاديمية الذاتية مف وجهة  ظرها هي االستثارة والت شيط والحفز و 
(Karweit , 1989 : 39) . 
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اف هذه ال ظريات ت ظر الى الدافعية االكاديمية الذاتية  بأ ها تتضمف الدوافع  
المعرفية  وا ها مستقمة عف الدوافع االنرى  واف مكافأتها وجزاءها ذاتي . 

(Pelham,1975 : 11) . 
اهيـ اكثر ارتباطا بمتوسطات وتقـو ال ظريات المعرفية بتفسير الدافعية بداللة مف 

مركزية   كالقصد وال ية والتوقع وقيمة الهدؼ   التي تدؿ جمعيها عمى الدافعية الذاتية  
الدانمية  والدافعية النارجية   اعترافًا م ها بحرية  –وا ها تميز بيف الدافعية الذاتية 

م اسبة   وتوجيه سموكه  الفرد المتعمـ ومبادراته وقدراته عمى اتناذ القرارات التي يراها
 (.820  804:  2436باالتجاه الذي يرغب فيه.خ شواتي 

شنصية  –أف الدافعية االكاديمية الذاتية قد ت شأ مف عوامؿ دانمية  
كاالهتمامات والميوؿ وحب االستطالع واالستكشاؼ واالستمتاع بال شاط ذاته فع دما 

اج الى دافعية نارجية متمثمة بالحوافز يكوف الفرد المتعمـ مدفوعا مف الدانؿ  فال يحت
او المكافآت او الضغوط االجتماعية او العقاب   تجعمه يعمؿ  اذ أف ال شاط بحد ذاته 
يكوف محفزا ذاتيا بال سبة له   فيستمتع بالمهمة التي يكوف بصددها   وبالتالي يكوف 

 . (Deci and Ryan , 1987 : 1027)مهتما بال شاط ذاته 
 سابقة دراسات

 دراسات االلم االجتماعي: 
 دراسات محمية وعربية: -أ

 2001دراسة الخيالني . 1
 )األلم االجتماعي وعالقتو بالذاكرة الصدمية واإلخفاقات المعرفية(

يستهدؼ البحث التعرؼ عمى العالقة بيف األلـ االجتماعي وكّؿ مف الذاكرة 
 اء مقاييس خاأللـ االجتماعي( الصدمية   واإلنفاقات المعرفية إذ قاـ الباحث بب

( طالبًا 030وخالذاكرة الصدمية( خاإلنفاقات المعرفية(   وتألفت عي ة البحث مفخ
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عممي(    –وطالبة مف طمبة  كميات جامعة بغداد ومف كال التنصصيف خأ سا ي 
وتّمت معالجة البيا ات إحصائيا باستعماؿ خالمتوسط الحسابي  اال حراؼ المعيارّي  

ار التائّي لعّي ة واحدة ولعي تيف مستقمتيف   معامؿ ارتباط بيرسوف( وبعد تحميؿ االنتب
البيا ات إحصائيًا توصؿ البحث إلى العديد مف ال تائج أهمها إف عي ة البحث الحالي 
لديها مستوى عاٍؿ مف األلـ االجتماعي الذي ارتبط بعالقة عكسية مع كؿ مف الذاكرة 

وأف عّي ة البحث ليس لديها ذاكرة صدمية . و ظهر  0يةالصدمية واإلنفاقات المعرف
 (. 8003مف ال تائج أّ ها ال تعا ي اإلنفاقات المعرفية خالنيال ي 

 2020 ، واخرونحمددراسة . 2
 (الجامعة طمبة لدى االجتماعي االلم قياس)

لى قياس االلـ االجتماعي والتعرؼ عمى الفروؽ في ا  حمدتستهدؼ دراسة        
ا اث( لدى طمبة الجامعة . وقد -االلـ االجتماعي وفقا لمتغير الج س خذكورى مستو 

طالب وطالبة ولغرض تحقيؽ هدؼ البحث تـ تطبيؽ مقياس  800بمؼ حج العي ة 
فقرة ذات بداىؿ نماسية وتـ  06( ويتكوف مف 8020االلـ االجتماعي لػ خعبد القادر  

رت ال تائج الى اف ه اؾ مستوى مف استنراج النصائص السيكومترية لممقياس  واشا
االلـ االجتماعي لدى طمبة الجامعة وه اؾ فروؽ ذات داللة احصائية وفؽ متغير 

 0(8080وانروف  حمدخ الج س ولصالح الذكور. 
2 . 
 دراسات أجنبية:-ب
 Hay thornthwaite),1988دراسة ) .1 

 )استراتيجيات التعامل مع األلم والسيطرة عميو(
راسة  التي ع وا ها أساليب التكيؼ مع األلـ  معرفة العالقة بيف استهدفت الد

كّؿ مف أساليب التكيؼ مع األلـ والمرو ة مع  هذا التكيؼ مف جهة وبيف إدراؾ التحكـ 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 

345 

في األلـ مف جهة أنرى. وقد أجريت الدراسة عمى عّي ة مف األفراد المتألميف بألـ مزمف 
استبياف أساليب التكيؼ مع األلـ  وأدوات أنرى  في مدي ة  يويورؾ  واستعمؿ الباحثوف 

لقياس التحكـ في األلـ.وقد أظهرت ال تائج إف اإلدراؾ العالي لمقدرة عمى التحكـ في 
األلـ يرتبط بمستوى أقؿ مف األلـ والعجز. كما يتبيف إف اإلفراد الذيف لديهـ عزيمة 

ـ قدرة اعمى عمى التحكـ وقادروف عمى التحّوؿ عف استعماؿ أساليب تكيؼ محددة لديه
في األلـ  وظهر أيضًا إف أكثر أساليب التكيؼ مع األلـ فاعمية كا ت إعادة تفسير 

 ,Haythornthwaite, et al)اإلحساس باأللـ  والتكيؼ مع حالة الذات 
1988,p15)0  

 (  (Leary& Springer,2000دراسة . 2
 جتماعي()جرح المشاعر وردود األفعال تجاه تصورات األلم اال

هدُؼ الدراسة هو التعرؼ عمى ردود أفعاؿ مجموعة مف اإلفراد لمشاهدة          
ثما ية مشاهد فيديوية تبرز فيها مشاهد إلفراد او مجاميع يمّروف بمستويات متفاوتة مف 

مف الذكور(  وقد بدأت  80مف اإل اث و  10( طالبًا جامعيًا خ30األلـ  مؤلفة مفخ
تبياف أولي قبؿ مشاهدة الصور الفيديوية وطمب مف كؿ طالب الدراسة في توزيع اس

وصؼ حادثة جرت لهـ مؤنرًا تتضمف  بأ هـ مرفوضوف وم عزلوف عف أشناص 
قريبيف م هـ   ثـ بعد ذلؾ عرضت عميهـ المشاهد ألثما ية وبعد العرض وّزع عميهـ 

عدد مف  تائج  مقياس لمعرفة ردود أفعالهـ اتجاه هذه المشاهد  وتوصمت الدراسة إلى
مف أهمها إف المشاركيف الذيف هـ أكثر حيطة إزاء التهديد أنذوا المشاهد المؤلمة عمى 
محمؿ الجد  واف اإلفراد الذيف هـ عرضة ألف تجرح مشاعرهـ أكثر حيطة وحذرًا إزاء 
التهديد البد ي مف اإلفراد الذيف هـ أقّؿ عرضة لجرح 

 Leary&springer,2000 0)مشاعرهـخ
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 -بالدافعية األكاديمية الذاتية : الدراسات التي تتعمق -:اثاني
)أسةةةاليب التفكيةةر وعالقتيةةةا بالدافعيةةةة األكاديميةةةة ( بغةةةداد: 2010دراسةةة نعمةةةة ). 1

 الذاتيةلدى طمبة الجامعة(
تهدؼ الدراسة إلى معرفة مستوى العالقة بيف أساليب التفكير والدافعية األكاديمية 

وبحسبمتغيراتخالج س  التنصص  الصؼ(واقتصرت عي ة  الذاتية لدى طمبة الجامعة
( طالبًا وطالبة مف طالب جامعة بغداد تـ انتيارهـ بالطريقة الطبقية 088البحث عمى خ

( عمى البيئة العراقية عمى وفؽ 8008العشوائية.وتـ تكييؼ األداة التي أعدها خعبود  
الدراسة إلى عدد مف ال تائج  ال ظرية المعرفية وتـ تكييفها عمى طمبة الجامعةوتوصمت

  م ها :
إف طمبة الجامعة بانتالؼ خج سهـ وتنصصاتهـ وصفوفهـ( لديهـ مستوى مرتفع مف 
الدافعية األكاديمية الذاتية فاالجتهاد والمثابرة وتحقيؽ اال جاز الدراسي المرتفع وحب 

مألوفة هي مف االستطالع واالستكشاؼ لممعمومات والنبرات واألشياء الجديدة والغير ال
 (.200-2:8020ابرز مؤشرات الدافعية األكاديمية الذاتية خ عمة  

 الدراسات األجنبية-ثانيا:
)تقيةيم الدافعيةة األكاديميةة لةدى الطمبةة  (Guay et. al., 2005)دراسةة كةوي . 1

 المدارس االبتدائية (
بتدائية في ك دا تـ تهدؼ الدراسة إلى تقييـ الدافعية األكاديمية لدى الطمبة المدارس اال

فيها تطوير مقياس لمدافعية األكاديمية يمكف استندامه مع طمبة المدارس صغار السف  
لتقييـ الدافعية األكاديمية الذاتية والت ظيـ المعرؼ والت ظيـ النارجي في عالقتها بكؿ 

 081مف القراءة والكتابة والحساب  وجرى تطبيؽ هذا المقياس عمى عي ة مكو ة مف 
طالبة   881لبا مف طمبة صفوؼ األوؿ والثا ي والثالث الفر سييف والك دييف  م هـ طا
عوامؿ متسقة دانميا 4طالبًا وقد بي ت ال تائج أف هذا المقياس يتكوف مف800و



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 

335 

باستنداـ التحميؿ العاممي لثالثة أ ماط مف الدافعية لكؿ مهارة مف المهارات الثالث كما 
لممقياس باستنداـ التحميؿ االرتباطات بيف الدرجات عمى  يتـ التحقؽ مف الصدؽ الب اء

المقياس والدرجات عمى كؿ مقياس مف المقاييس الفرعية  فضال عف االرتباطات بيف 
الدرجات عمى المقياس والدرجات عمى مقياس مفهـو الذات األكاديمي  كما كا ت 

هوـ الذات  وبي ت مؤشرات الصدقالتقاربي مرتفعة بيف كؿ مف المقاييس الفرعية ومف
ال تائج عدـ وجود فروؽ ذاتداللة إحصائية في الدافعية تعزى لكؿ مف العمر والج س أو 

 (.Guay et. al.; 2005, p1-5التفاعؿ بي ها خ
 :assessment of academic) motivation(Fabio2008دراسة فابيو ). 2

a computer assisted mixed methods study استكشةةاف النةةواحي 
 المتنوعة المرتبطة بالدافعية األكاديمية الذاتية، لطمبة المدارس االبتدائية والثانوية(

هدفت الدراسة إلى استكشاؼ ال واحي المت وعة المرتبطة بالدافعية األكاديمية 
( 323الذاتية  لطمبة المدارس االبتدائية والثا وية وطبقت الدراسة عمى عي ة عددها خ

ة االبتدائية والثا وية وباستعماؿ م هجية منتمطةخطريقة طالبا مف طالب المرحم
بالبيا ات واست تاجيه مدفوعة بال ظرية( تـ تقييـ ال تائج بواسطة انتبار  مدفوعة استقرائية

است تاجي إحصائي  وأوضحت ال تائج باف الدافعية األكاديمية الذاتية تميؿ إلىاال نفاض 
 Fabio,2008,71-82)خ  ى الثا ويةفي اال تقاؿ مف المدرسة االبتدائية إل

 الفصل  الثالث
 إجراءات البحث

 منيجية البحث واجراءاتة :
 مجتمع البحث : – 1

القساـ التنصصية للكمية  كربالءتكوف مجتمع البحث الحالي مف طمبة جامعة 
 خالتأريخ    الجغرافية   المغة العربية   المغة اال كميزية   العموـ التربوية وال فسية  
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لبة مف ( طالبا وطا2675خ  االرشاد ال فسي   عموـ القرأف ( حيث بمغ عدد االفراد
 . المرحمة في كافة المراحؿ

 عينة البحث : – 2
تـ تطبيؽ المقياس عمى عي ة عشوائية مف طمبة كمية التربية لمعوـ اال سا ية 

( ا اث   كما موضح في  60 ( ذكور و خ 60( طالب بواقع خ  200والتي بمغت خ 
 ( . 2الجدوؿ رقـ   خ 

 ( 1جدول رقم ) 
 توزيع افراد عينة البحث االساسية

 العدد الكمي  اناث      ذكور     القسم    ت

 80 20 20 التأريخ    2 
 80 20 20 عمـ ال فس 8
 80 20 20 عمـو القرآف 0
 80 20 20 المغة اال كميزية 0
 80 20 20 الجغرافية   6 
 100 50 50 المجموع الكمي  

 
 : البحث أداتا:ثالثا

 مقياس األلم االجتماعياالداة االولى: 
باعتماد  ةالباحث تطمبة كميمة التربية قام بهدؼ قياس االلـ االجتماعي لدى

  :( لقياس االلـ االجتماعي وفي ما يأتي وصؼ لممقياس8003مقياس خالنيال ي  
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 وصف المقياس:
مف صدؽ وثبات  ممقياسباستنراج النصائص السايكومترية ل قامت الباحثة

.ولما كاف البحث الحالي يستهدؼ التعرؼ عمى قياس االلـ االجتماعي لدى طمبة كمية 
القياـ بعدة نطوات ليكوف المقياس اكثر مالئمة وطبيعة العي ة  ةالباحث ارتأتالتربية 

 ات.المستهدفة في البحث الحالي  وفي ما يأتي هذه النطو 
 خطوات تكييف مقياس االلم االجتماعي

 اعداد تعميمات المقياس: .1

الى اف تكوف تعميمات المقياس واضحة حيث طمب مف المستجيب   ةالباحث تسع
االجابة ع ها بكؿ صراحة وصدؽ وموضوعيه لغرض البحث ألعممي وذكرت بأ ه 

 ه  ال ال توجد ه اؾ اجابة صحيحة وأنرى ناطئة بقدر ما تعبر عف رأيهـ وبأ
داعي لذكر االسـ واف االجابه لف يطمع عميها احد وذلؾ ليطمئف المستجيب عمى 

 مع تقديـ مثاؿ يوضح كيفية االجابة. سرية اجابتة 
 .اراء المحكمين في صالحية فقرات المقياس وتعميماتو :2

المحكميف المنتصيف في مجاؿ عمـ ال فس عمى عرض المقياس بصيغته االولية 
مف دؼ مف الدراسة   والتعريؼ ال ظري المعتمد لغرض ابداء ارئهـ متضم ا اله

مدى مالئمة بدائؿ و  ت لقياس ما وضعت ألجمهمدى صالحية الفقراحيث 
تعديالت خ اعادة صياغة  وحذؼ  وأضافه( عمى  وفيما اذا كا ت ه اؾ االجابة.
الفقره %( فاكثر لغرض قبوؿ 30 سبة خبات النبراء ظاعتمادا مالحوتـ  الفقرات.

تعميمات كما حصمت موافقتهـ عمى   وقد تـ قبوؿ جميع الفقرات او رفضها 
 .المقياس وبدائؿ االجابه
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 .   وضوح تعميمات المقياس وفقراتو:3
لضماف وضوح تعميمات المقياس وفهـ فقرته لعي ة البحث طبؽ المقياس عمى عي ة 

 افجابه بحضور الباحثلبة  وتمت اال( طالبا وطا20استطالعية بمغ عدد افرادها خ
وطمب م هـ ابدء مالحظاتهـ حوؿ وضوح الفقرات وصياغتها وطريقة االجابه عميها 
 وفيما اذا كا ت ه اؾ فقرات غير مفهومه تبيف مف نالؿ هذا التطبيؽ اف تعمبيمات 
المقياس وفقراة كا ت واضحه وليس ه اؾ حاجه لتعديؿ اي م ها   وكاف الوقت 

 ( دقيقة.3_1توسط قد خالمستغرؽ لالجابة  بم
 مؤشرات . صدق المقياس وثباتو :.5
 :validityالصدق  . أ
  الصدق الظاىريFaceValidity: 

اف افضؿ وسيمة الستنراج الصدؽ الظاهري هي عرض فقرات المقياس عمى مجموعة 
مف النبراء المنتصيف واألنذ بآرائهـ حوؿ مدى تمثيؿ فقرات المقياس لمصفة المراد 

( .قد تحقؽ هذا ال وع مف الصدؽ لمقياس االلـ 124:2436  قياسها خالغريب
االجتماعي مف نالؿ عرضة عمى النبراء وأال نذ بآرائهـ حوؿ صالحية فقرات 

 المقياس وتعميماته.
  الثباتRelibility: 

 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس الحالي بالطرائؽ االتية :
  التجزئة النصفيةSplit_Halif: 

ذه الطريقه تـ استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف  صفي المقياس به لحساب الثبات 
( ولما كاف معامؿ االرتباط المستنرج بهذه  0.86حيث بمغت قيمه معامؿ االرتباط خ
 SbermanBrownةتعديمه بمعادلة سبيرماف_براوف الطريؽ هو ل صؼ المقياس جرى 

 .ات جيد يمكف الركوف اليهمعامؿ ثب( هو  0.88اصبح معامؿ الثبات بعد التعديؿ خ   
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 االداة الثانية : الدافعية االكاديمية الذاتية 
بهدؼ قياس الدافعية االكاديمية الذاتية لدى طمبة كميمة التربية قاـ الباحثاف 

( لقياس الدافعية االكاديمية الذاتية وفي ما ياتي وصؼ 8022باعتماد مقياس خعبيس 
 المقياس

 وصف المقياس:
( بب اء مقياس لقياس الدافعية االكاديمية الذاتية لدى طمبة 8022خعبيس  قاـ

فؽ ( فقرة تتـ االجابة عميها و 00كمية التربية حيث تكوف المقياس بصيغته ال هائية مف خ
باستنراج النصائص السايكومترية له مف صدؽ  تدرج استجابة نماسي . كما قاـ

تهدؼ التعريؼ عمى قياس وثبات وقدر عمى التمييز . ولما كاف البحث الحالي يس
نطوات  القياـ بعدة ةالباحث أتمبة كمية التربية ارتالدافعية االكاديمية الذاتية لدى ط

ليكوف المقياس اكثر مالئمة وطبيعة العي ة المستهدفة في البحث الحالي   وفيما ياتي 
 .هذه النطوات

 

 خطوات تكيف مقياس الدافعية االكاديمية الذاتية 
 :ات المقياس.إعداد تعميم1

كما ذكرت في المقياس االوؿ تعميمات المقياس تـ تطبيؽ االجراءات  فسها مف 
 خااللـ االجتماعي( 

 .   وضوح تعميمات المقياس وفقراتو: 2
لضماف وضوح تعميمات المقياس وفهـ فقرته لعي ة البحث طبؽ المقياس عمى عي ة 

ت االجابه بحضور الباحثوف ( طالبا وطالبة  وتم20استطالعية بمغ عدد افرادها خ
وطمب م هـ ابدء مالحظاتهـ حوؿ وضوح الفقرات وصياغتها وطريقة االجابه عميها 
 وفيما اذا كا ت ه اؾ فقرات غير مفهومه تبيف مف نالؿ هذا التطبيؽ اف تعمبيمات 
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المقياس وفقراة كا ت واضحه وليس ه اؾ حاجه لتعديؿ اي م ها   وكاف الوقت 
 ( دقيقة.3_1ة  بمتوسط قد خالمستغرؽ لالجاب

 صدق المقياس وثباتو : مؤشرات  .3
 :validityالصدق  . ب

يعد صدؽ المقياس مف النصائص االساسية الالزمة والمطموبة في ب اء المقاييس 
ال فسية فالمقياس الصادؽ هو المقياس الصالح لقياس السمة التي وضع مف اجؿ 

ؽ في المقياس االتي مف نالؿ ( وقد تحقؽ الصد860:2444قياسها . خالعيسوي 
 الطرائؽ االتية :

  الصدق الظاىريFaceValidity: 
اف افضؿ وسيمة الستنراج الصدؽ الظاهري هي عرض فقرات المقياس عمى 
مجموعة مف النبراء المنتصيف واألنذ بآرائهـ حوؿ مدى تمثيؿ فقرات المقياس 

ال وع مف الصدؽ لمقياس ( .قد تحقؽ هذا 124:2436 لمصفة المراد قياسها خالغريب 
االلـ االجتماعي مف نالؿ عرضة عمى النبراء واال نذ بآرائهـ حوؿ صالحية فقرات 

 المقياس وتعميماته.
  الثباتRelibility: 

 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس الحالي بالطرائؽ االتية :
  التجزئة النصفيةSplit_Halif: 

ارتباط بيرسوف بيف  صفي  بهذه الطريقه تـ استعماؿ معامؿ لحساب الثبات
( ولما كاف معامؿ االرتباط  0.32المقياس حيث بمغت قيمه معامؿ االرتباط خ

تعديمه بمعادلة سبيرماف_براوف المستنرج بهذه الطريؽ هو ل صؼ المقياس جرى 
Sberman   Brown   هو معامؿ ثبات   30 0اصبح معامؿ الثبات بعد التعديؿ خ )
 قار ته بدراسة جيد يمكف الركوف اليه م
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 رابعا: التطبيق النيائي:
االلـ االجتماعي والدافعية  يمقياساال تهاء مف نطوات تكييؼ  بعد اف تـ 

بتطبيؽ  ةالباحث تقام االكاديمية الذاتية   وبهدؼ االجابة عف تساؤالت البحث  
  وبواقع  ( طالبا وطالبة200المقاييس عمى عي ة البحث التطبيقية البالغ عدد افرادها خ

( مف ا اث مف كمية التربية في جامعة كربالء لمدراسات 60( مف ذكور و خ60خ
 الصباحية .

 
 خامسا: الوسائل االحصائية:

 .spssبر امج الحزمة االحصائية  ةالباحث تاستعمم
 

 لفصل  الرابعا
 عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا 

  تائج البحث : فيما يأتي عرض
 اليدف االول :

 : كمية التربيةااللم االجتماعي  لدى طمبة  لتعرف عمىا. 1
لػدرجات عي ػة البحػث عمػى  المتوسػط الحسػابي اف اظهرت  تائػج البحػث الحػالي

( درجػػة و 0.884ا حراؼ المعيػػاري خوبػػ  ( درجػػة42.40خبمػػغ  االلػػـ االجتمػػاعيمقيػػاس 
بة بمغػػػػػػت المحسػػػػػػو  التػػػػػػائي باسػػػػػػتعماؿ االنتبػػػػػػار التػػػػػػائي لعي ػػػػػػة واحػػػػػػدة تبػػػػػػيف اف القيمػػػػػػة

ع ػػػد  ع ػػػد( درجػػػة 2.43مػػػف القيمػػػة الجدوليػػػة البالغػػػة خ اعمػػػى( درجػػػة وهػػػي 24.802خ
مما   ( درجة30خ البالغبالمتوسط الفرضي و  (44درجة الحرية خ( و 06 0مستوى داللة خ

 .(8الجدوؿ خ فيمبيف . كما كمية التربية طمبػةااللـ االجتماعي لدى  ارتفاع يشير الى 
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 (2جدول )
  كمية التربيةماعي  لدى طمبة االلم االجت

حجةةةةةةةةم 
 العينة

الوسةةةةةةةةط 
 الحسابي 

الوسةةةةةةةط 
 الفرضي 

االنحةراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة 

 Tقيمة 
 الجدولية 

درجةةةةةةةةة 
 الحرية 

مسةةةتوى 
 الداللة 

100 42.40 30 0.884 24.802 2.43 44 0.06 
 

الطار امرتفع وهذا يتفؽ مع  االلـ االجتماعي توصؿ مف ال تائػج اعاله باف 
االلـ االجتماعي يتأثر بمجموعة مف الظروؼ والعوامؿ  افكد عمى الذي يؤ  ال ظري

وهذه ال تيجة تتفؽ مع    التي تحيطها الضغوط ال فسية واالجتماعية االسرية والمجتمعية
التي اشارت  تائجها  (8080وانروف  حمدخ ( ودراسة 8003النيال ي خادراسة  دراسة

 اللـ االجتماعي لدى طمبة الجامعة. الى اف ه اؾ مستوى مف ا
شػػعور الطمبػػة بػػالرفض االجتمػػاعي سػػواء مػػف الػػى ذا ال تيجػػة هػػ ةالباحثػػ وتفسػػر

اقرا هـ او اسرهـ التي تكوف لديهـ مشكالت اجتماعيػة و فسػية فضػال عػف شػعورهـ بعػدـ 
االماف في محيطهـ االكاديمي بسبب التحوالت الكثيػرة التػي حػدثت فػي الوسػط الجػامعي 

ء االحػػداث الجاريػػة بسػػبب التعمػػيـ االلكترو ػػي الػػذي سػػبب الكثيػػر مػػف السػػمبيات فػػي جػػرا
 طرؽ التواصؿ مع بعضهـ. 

 
 : كمية التربيةلدى طمبة الدافعية االكاديمية الذاتية  . التعرف عمى2

أظهرت  تائج البحث الحالي اف المتوسط الحسابي لدرجات عي ة البحث عمى مقياس 
( 242 20 درجة وبا حراؼ معياري قدرة خ (00 21خ بمغلذاتية الدافعية االكاديمية ا

( درجة 32درجة وع د مقار ة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي لممقياس الذي بمغ خ
                اف القيمة التائية المحسوبة بمغتوباستعماؿ االنتبار التائي لعي ة واحده تبيف 
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درجة وهي دالة   (43 2 البالغة خ مف القيمة الجدولية اقؿ( درجة وهي 084 2خ
( مما يشير 44( ودرجة حرية خ06 0خ                     احصائيا ع د مستوى دالله

( 0والجدوؿ خلدافعية االكاديمية الذاتية ا نفاض في ااالى اف طمبة الجامعة لديهـ 
 يوضح ذلؾ .

 ( 3جدول ) 
 لدى طمبة الجامعة الدافعية االكاديمية الذاتية

 المتوسط  نةالعي
 الحسابي

 المتوسط 
 الفرضي

 االنحراف
 المعياري

 القيمو التائية
 المحسوبو

 القيمة التائية 
 الجدولية

درجة  
 الحرية 

 مستوى
 الداللة

200 21 00 32 
 

20 242 
 

2 084 2 43 44 0.06 

 
 توصؿ مف ال تائج اعاله الى اف الدافعية االكاديمية الذاتية م نفضة لدى طمبة 

اهمية  تاكد التي لم ظريات اال سا ية  وهذا يتفؽ مع االطار ال ظري تربيةكمية ال
فضال عف الميؿ الى  افالمصادر الدانمية لمدافعية كتحقيؽ الذات والحاجة الى االم

في التاثير  اجتذاب االهتماـ واثارة االنريف والرغبة في التغمب عمى الصعاب والعقبات 
دراسة تتفؽ مع  هذه ال تيجةها او ا نفاضها   كما اف يمستوى الدافعية سواء في ارتفاع

التي اشارت اف الدافعية االكاديمية الذاتية ت نفض او تميؿ الى  (Fabio2008فابيو خ
  تيجة  كما ا ها تنالؼالمراحؿ االبتدائية الى الثا وية  اال نفاض ع د اال تقاؿ مف 

مرتفع لمدافعية االكاديمية ع د اف ه اؾ مستوى التي اشارت الى   (8020دراسة  عمة خ
فقداف االماف والشعور بالضغوط الباحثة هذه ال تيجة الى اف  وتفسر  طمبة الجامعة

الحياتية وال فسية التي يمر بها المجتمع وباالنص طمبة الجامعة  في الظروؼ الحالية  
 تؤثر وتؤدي الى االحساس بضعؼ الدافعية االكاديمية الذاتية لديهـ.
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 : الثالثاليدف 
لدى طمبة  والدافعية االكاديمية االذاتيةااللم االجتماعي  العالقة االرتباطية بين. 3

 الجامعة
استنداـ معامؿ ارتباط بيرسوف اليجاد العالقة بيف لتحقيؽ هذا الهدؼ تـ  

االلـ مقياس االكاديمية الذاتية ودرجاتهـ عمى  الدافعية درجات افراد العي ة عمى مقياس
( تبيف اف معامؿ ارتباط بيف 10 0ي   اذ بمغت قيمة معامؿ االرتباط خاالجتماع

( والدرجة 06 0الدافعية االكاديمة الذاتية وااللـ االجت اعي ذات داللة ع د مستوى خ
  ارتباطية عكسية( وتشير هذه ال تيجة الى اف العالقة بيف المتغيريف عالقة 43الحرية خ

الدافعية االكاديمية الذاتية لدى  ا نفضتجتماعي االلـ اال زاد. تدؿ عمى ا ه كمما 
  الطمبة.

 -االستنتاجات :
 االلم الجتماعي لدى الطمبة ارتفاع -
 الدافعية االكاديمية الذاتية لدى الطمبة  انخفاض -
تدل عمى انو كمما زاد االلم  بين المتغيرين عكسيةارتباطية وجود عالقة  -

 ذاتية لدى الطمبة. االجتماعي انخفضت الدافعية االكاديمية ال
 

 التوصيات :
 -بحسب النتائج التي تم التوصل الييا تقدم الباحث بيذه التوصيات :

رشػػػاد عػػػف طريػػػؽ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػد ي ووسػػػائؿ اإلعػػػالـ  .1 إقامػػػة بػػػرامج توعيػػػة وا 
رسػػاء أسػػػس  تهػػدؼ إلػػى توجيػػػه األفػػراد بضػػػرورة المشػػاركة االجتماعيػػػة وأهميتهػػا فػػػي وا 

االجتماعي الذي يعتبر مسببا رئيسيا لأللـ االجتماعي وما يسببه التسامح و بذ الرفض 
 هذا األلـ مف آثار جسيمة عمى أفراد المجتمع.
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.إ شػػػاء مراكػػػز متنصصػػػة لدراسػػػة األلػػػـ االجتمػػػاعي عمػػػى غػػػرار المركػػػز البريطػػػا ي 8
لالستبعاد مف اجؿ تحديد الفئات المهمشة والمستبعدة وتحديد الوسائؿ الم اسػبة لمتقميػؿ 

عادة إدماجهـ في المجتمع. مف  آالمهـ  االجتماعية وا 
 المقترحات :

 -ما يأتي : ةقترح الباحثت
. إجػػػػػراء دراسػػػػػات تهػػػػػدؼ الػػػػػى قيػػػػػاس األلػػػػػـ االجتمػػػػػاعي والدافعيػػػػػة االكاديميػػػػػة 2

الذاتيةلدى شرائح اجتماعية أنػرى غيػر شػريحة طمبػة الجامعػة التػي ت اولهػا البحػث 
 الحالي.

الكشػػػؼ عػػػف طبيعػػػة العالقػػػة بػػػيف كػػػؿ متغيػػػر مػػػف  .إجػػػراء دراسػػػات تهػػػدؼ الػػػى8
متغيػػرات البحػػث خاأللػػـ االجتمػػاعي  الدافعيػػة االكاديميػػة الذاتيػػة( و متغيػػرات  فسػػية 

 أنرى  مثؿ  مط الشنصية  الذكاء االجتماعي والذكاء اال فعالي.
إجػراء دراسػات تسػتهدؼ قيػاس األلػـ االجتمػاعي و الدافعيػة االكاديميػة الذاتيػة . 3

ها ببعض المتغيرات الديمغرافية مػف قبيػؿ المسػتوى االجتمػاعي االقتصػادي وعالقت
 .  والتحصيؿ الدراسي وطبيعة المه ة

. إجػػراء دراسػػة تتبعيػػه لمكشػػؼ عػػف اآلثػػار التػػي يتركهػػا األلػػـ االجتمػػاعي عمػػى 4
 منتمؼ جوا ب الشنصية.

 -:المصادر العربية -أوال:

 .ف الكريـآالقر  -

  دار الكتاب  أسس عمـ ال فس التربوي( : 2442خ االزيرجاوي   فاضؿ محسف_
 العراؽ. -لمطباعة وال شر   الموصؿ 

  ترجمة: محمد صبري  2  ط  عمـ ال فس المعرفي ( : 8002أ درسوف   جوف خ _
 األردف -سميط و رضا مسعد جماؿ   دار الفكر عماف 
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ريات الدافعية واال فعاالت خ ظ( : 2443باهي   مصطفى وشمبي   أمي ة خ-
   مركز الكتاب لم شر   القاهرة. 2  ط  وتطبيقات(

  دار  عمـ ال فس التربوي أسسه ال ظرية والتجريبية( : 2423نير اهلل   سيد خ_
 لب اف. -ال هضة العربية لمطباعة وال شر   بيروت 

 لدى االجتماعي االلـ (: قياس8080حمد   ادرة جميؿ  ياسميف احمد الدوسكي خ -
 – الرابع   المجمد ةفسيوال  التربوية لمعمـو العربية لمجمةالجامعة   طمبة
 .مايو)  62خ العدد

  الدار القومية لمطباعة  1  ط أصوؿ عمـ ال فس ( : 2411راجح   احمد عزت خ_
 وال شر.

  دار وائؿ لم شر   عماف  2  إعادة ط  عمـ ال فس( : 8004الزت   احمد يحيى خ_
 األردف. -

يؿ إبراهيـ وبكر   محمد الياس والك ا ي   إبراهيـ عبد الحسف الزوبعي   عبد الجم_
  جامعة الموصؿ   وزارة التعميـ  االنتبارات والمقاييس ال فسية( : 2432خ

 العالي والبحث العممي   العراؽ.

  دار  2  ط  ظريات التعمـ وتطبيقاتها التربوية ( : 8002عبد الهادي   جودت خ_
 األردف. -عماف  الثقافة لم شر والتوزيع  

عمـ ال فس التربوي  ( :8003غباري   ثائر وأبو شعيرة   نالد والجبالي   صفية خ_
  ط    مكتب المجتمع العربي لم شر والتوزيع   عماف وتطبيقاته الصفية 

 األردف. -

عمـ ال فس التربوي وتطبيقاته في مجاؿ التربية ( : 8002كوافحه   تيسير مفمح خ_
 -دار المسيرة لم شر والتوزيع والطباعة   عماف    8  ط  الناصة
 األردف.
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عمـ ال فس التربوي وتطبيقاته في مجاؿ التربية ( : 8002كوافحه   تيسير مفمح خ_
 -  دار المسيرة لم شر والتوزيع والطباعة   عماف  8  ط  الناصة
 األردف.

لمقاييس االنتبارات وا( : 2432خ  زوبعي  عبد الجميؿ إبراهيـ  وآنروفال _
 جامعة الموصؿ  دار الكتب لمطباعة وال شر ال فسية 

  مكتبة التقويـ والقياس ال فسي والتربوي( : 2422الغريب  رمزية  خ -
 اال جمو المصرية  القاهرة

عمـ ال فس :  (2442خ احمد   عبد القادر والصّمادي   محمد عبد اهلل وقاسـ   لبيميا_
 العربية.   اإلمارات ح لم شر والتوزيعمكتبة الفال   التربوي وتطبيقاته

الدافعية لال جاز ع د الذكور واإل اث في موقؼ محايد ( : 2433تركي   مصطفى خ_
   مجمة العمـو االجتماعية   جامعة الكويت. وموقؼ م افس

م اهج البحث في التربية  ( :2434جابر   جابر عبد الحميد و كاظـ   احمد نيري خ_
 لب اف. -ل هضة العربية   بيروت   دار ا وعمـ ال فس

م هجية البحث العممي مدنؿ لب اء ( : 8028الجبوري   حسيف محمد جواد خ_
 األردف. -دار صفاء لم شر والتوزيع   عماف    المهارات البحثية

  القاهرة   دار  دراسات في الدوافع والدافعية( : 2433حسيف   محي الديف احمد خ_
 المعارؼ.

القدرة عمى اتناذ القرار عمى وفؽ كفاءة (: 8004صكر جابر خ النزاعي   عمي_
  مجمة القادسية  لدى طمبة الجامعة       التمثيؿ المعرفي لممعمومات 
 العراؽ.-عشر   العدد الرابع   القادسية  يلمعمـو اإل سا ية   المجمد الثا 

  دار  يبيةعمـ ال فس التربوي أسسه ال ظرية والتجر ( : 2423نير اهلل   سيد خ_
 لب اف. -ال هضة العربية لمطباعة وال شر   بيروت 
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  دار صفاء لم شر والتوزيع    2  ط عمـ ال فس ( : 8003الداهري   صالح حسف خ_
 األردف. -عماف 

   عمـ ال فس العاـ:  (2444خ هيب مجيدالكبيسي   و صالح حسف و    الداهري_
 ار الك دي لم شر والتوزيعد   حمادة لمندمات والدراسات الجامعية مؤسسة

 .األردف – اربد  

التفكير ااٌلستداللي وعالقته بمستوى ( : 8000الدوري   عد اف طمفاح محمد خ_
  رسالة ماجستير غير م شورة   جامعة  الطموح لدى طمبة الجامعة

 تكريت   كمية التربية.

ة لمطباعة   الدار القومي 1  ط أصوؿ عمـ ال فس ( : 2411راجح   احمد عزت خ_ 
 وال شر.

  دار وائؿ لم شر   عماف  2  إعادة ط  عمـ ال فس( : 8004الزت   احمد يحيى خ_
 األردف. -

  ترجمة : رباب العابد    2  ط عمـ ال فس التربوي ( : 8002كراهيه   مارسيؿ خ_
 لب اف.-مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات وال شر والتوزيع   بيروت 

عمـ ال فس التربوي وتطبيقاته في مجاؿ التربية ( : 8002ح خكوافحه   تيسير مفم_
 -  دار المسيرة لم شر والتوزيع والطباعة   عماف  8  ط  الناصة
 األردف.

اال جمو المصرية  ةمكتبوالقياس ال فسي والتربوي    ـالتقوي( : 2422الغريب   رمزية خ_
 .ة  القاهر 
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