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 :ملخصال
ادلواضيع اليت اىتم هبا الباحثون يف رلال علم النفس، حيث متَّ إجراء يُعد موضوع دافع اإلصلاز من أىم 

العديد من البحوث والتجارب، ونتيجة ذلذا اجلهد ادلتواصل الذي بذلو ادلهتمون هبذا ادلوضوع، فقد متت صياغة 
االجتماعي يف األسس النظرية والتطبيقية للدافعية، حيث أصبح دافع اإلصلاز حجر الزاوية يف النمو االقتصادي و 

 اجملتمع. 

 -إىل التعرف على  دافع اإلصلاز األكادميي والعالقة بني متغريات البحث )ادلؤىل العلميىدف البحث 
وفقاً   بكلية اآلداب زلينت ادلكونة من أعضاء ىيئة التدريسسنوات اخلربة (،ومت اختيار عينة البحث  -اجلنس 

% من اجملتمع األصلي 30طريقة العشوائية البسيطة بنسبة بالوادلؤىل العلمي  دلتغري اجلنس، والتخصص
،وتوصلت نتائج البحث إىل إن أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب زلينت لديهم درجة عالية من الدافعية 
لإلصلاز، كما أثبتت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى دافعية اإلصلاز األكادميي لدى 

أنو ال توجد فروق ذات -أيضاً  -التدريس بكلية اآلداب زلينت، وفق متغري اجلنس، وأثبتت النتائج أعضاء ىيئة
داللة إحصائية يف مستوى دافعية اإلصلاز األكادميي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب بزلينت وفق متغري 

ة يف مستوى دافعية اإلصلاز األكادميي سنوات اخلربة ، كما أثبتت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائي
 لدى أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب بزلينت وفق متغري ادلؤىل العلمي.
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  مقدمة .
يُعد موضوع دافع اإلصلـاز مـن أىـم ادلوضـوعات الـيت اىـتم هبـا البـاحثون يف رلـال علـم الـنفس، حيـث متَّ إجـراء 

جلهد ادلتواصل الـذي بذلـو ادلهتمـون هبـذا ادلوضـوع فقـد متـت صـياغة العديد من البحوث والتجارب، ونتيجة ذلذا ا
األسس النظرية والتطبيقية للدافعية، حيث أصبح دافع اإلصلاز حجر الزاوية يف النمو االقتصـادي واالجتمـاعي يف 

ك ســـلوك وعلـــى الـــرغم مـــن تنـــوع الـــدوافع الـــيت ُ ـــر   (1)اجملتمـــع، وىـــدفاً أساســـياً يف بـــرامج تعـــديل الســـلوك الحقـــاً،
أعضــاء ىيئـــة التــدريس اجلـــامعي بالقـــدر الــذي تتنـــوع فيــو األىـــداف الـــيت يســعون إىل  قيقهـــا، فــ ن دافـــع اإلصلـــاز 
األكــادميي قــد يكــون أوضــح الــدوافع الــيت ُ ــرك ســلوكهم دلــا لــو مــن دور كبــري يف رفــع مســتوى أدائهــم يف اجلامعــة، 

ات عاليـة مـن االمتيـاز والتفـّوق والرغبـة يف التغلّـي علـى حبيث يولّـد فـيهم التنـافس يف ادلواقـيت الـيت تتطلـي مسـتوي
ادلشـــكالت الـــيت تعـــ,  يفـــريقهم، ويف ادلكانـــة العلميـــة االجتماعيـــة الـــيت يســـعون لتحقيقهـــا فتميـــزىم بـــذل  عـــن 

 (2)غريىم من أفراد اجملتمع،

الــدوافع اإلنســانية كمــا يُعــد دافــع اإلصلــاز أحــد أىــم تلــ  ادلوضــوعاتب ألنــو أبــرز اجلوانــي اذلامــة يف منظومــة   
لـــدى أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس اجلـــامعي، والـــذي مـــن وـــعنو أن ُءَّـــرك ســـلوكهم ويـــدفعهم ســـواء إلوـــباع حاجـــا م 

 ادلختلفة أو لتحقيق أىدافهم بشكل عام، واألكادميي منها بشكل خاّص .

د مـــن اجملـــاالت يرجـــع االىتمـــام بدراســـة دافـــع اإلصلـــاز لـــدى أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس اجلـــامعي أل يتـــو يف العديـــ
ــــد دافــــع اإلصلــــاز  وادليــــادين التطبيقيــــة والعلميــــة، الــــيت يف مقــــدمتها اجملــــال األكــــادميي واجملــــال الــــو يفي، حيــــث يُع

وا م وتعكيدىا أيضـاً، حبيـث يشـعرون ذيف سعيهم جتاه  قيق أىدافهم ادلختلفة و قيق  األكادميي مكوناً أساسياً 
 (3)من أىداف للوصول حلياة أفضل ومستوى تعليمي أعلى. بذل  من خالل ما ينجزونو، وما ءققونو

وقــد حظــي موضــوع دافــع اإلصلــاز باىتمــام كبــري مــن قبــل البــاحثني والدارســنيب ذلــ  ألنَّ دافــع اإلصلــاز لــدى 
أعضــاء ىيئــة التــدريس اجلــامعي، يعــو نــزعتهم ضلــو العمــل والرغبــة يف التّفــوق والتغّلــي علــى العقبــات، واحلصــول 

عاليــة يف اجملــال األكــادميي والعمــل أيضــاًب األمــر الــذي مــن وــعنو أن يــنعكس إ ابــاً علــى وضــعهم علــى تقــديرات 
األكـادميي واالجتمــاعي أيضــاً، وقـد تنــاول كثــري مــن العلمـاء موضــوع الدافعيــة، علــى الـرغم مــن اخــتالف وجهــات 

                                 
( :اجتاىات ادلعلمني ضلو مهنة التدريس وعالقتها بدافعية االصلاز لدى يفالب الصيت االول بالثانويات التخصصية 2006مفتاح زلمد أبوضية ) (1)

 46جامعة ادلرقي ليبيا ، كلية اآلداب والعلوم، رسالة ماجستري غري منشورة، بشعبية غريان،
 88القاىرة .مصر،ص ،باعة والنشردار غريي للط إلصلاز،(: الدافعية ل2000خليفة ) عبداللطييت زلمد (2)
دافعية اإلصلاز ومفهوم الذات وعالقتها بالرضا الو يفي دلعلمي ومعلمات الثانويات التخصصية مبدينة قصر بن  (:2008) ،يفارق أبوغمجة (3)

 17يفرابلس ليبيا، ص  ، جامعة الفاتح،االجتماعية ومكلية العل رسالة ماجستري غري منشورة، غشري مبدينة يفرابلس،
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ـــاحثون يف تقســـيمه ـــد مـــن التصـــنيفات قـــدمها الب م للـــدوافع، نظـــرىم يف  ديـــد مفهومهـــا، فهنـــاك العدي
وبغض النظر عن كوهنا دوافع فطرية وأخـرى مكتسـبة، ميكـن تقسـيمها أيضـاً إىل دوافـع إ ابيـة تـدفع أعضـاء ىيئـة 
التدريس اجلامعي إىل  قيق أىـدافهم وإوـباع حاجـا م، األمـر الـذي مـن وـعنو أن يعـزز مفهـومهم اإل ـا  حـول 

يؤدوهنــا، كمــا تنقســم الــدوافع إىل أخــرى ســلبية مــن ذوا ــم، حبيــث يــنعكس ذلــ  علــى رضــاىم عــن مهنــتهم الــيت 
وعهنا أن تنعى هبم بعيداً عن  قيق أىدافهم، شلا قـد يـنعكس سـلباً علـيهم ويـؤثر علـى مفهـومهم لـذوا م، حبيـث 
ينعكس كّل ذلـ  علـى رضـاىم عـن مهنـتهم وميكـن تقسـيم الـدوافع إىل دوافـع وـعورية وأخـرى غـري وـعورية، كمـا 

 (1)إىل دوافع فردية وأخرى اجتماعية ميكن تقسيمها أيضاً 

وانطالقا من أ ية الدوافع خاصًة دافع اإلصلاز يف مسـرية أعضـاء ىيئـة التـدريس اجلـامعي، باعتبـاره ميثـل القـوى 
احملركــة لســلوكهم، بشــكل ميكــنهم مــن لعــي دور مهــم يف رفــع مســتوى أدائهــم وتفــوقهم ومتيــزىم األكــادميي، كمــا 

يف ســـعيهم اجتـــاه  قيـــق ذوا ـــم مـــن خـــالل مـــا ينجزونـــو مـــن أعمـــال ومـــا ءققونـــو مـــن  يعـــد أيضـــاً مكونـــاً جوىريـــاً 
أىــداف، ومــا يعكســو ذلــ  علــى مفهــومهم عــن ذوا ــم وعــن رضــاىم عــن الو يفــة الــيت يؤدوهنــا، كمــا أنَّ أعضــاء 

راتــي العلميــة ىيئــة التــدريس اجلــامعي وعــرب مســري م العلميــة الــيت اســتطاعوا اجتيازىــا بنجــاح، وصــوالً إىل أعلــى ادل
الــيت ُتظهــر دافــع اإلصلــاز كــعول الــدوافع الــيت ُ ّــرك ســلوكهم مــن أجــل  قيــق يفموحــا م العلميــة، ونظــراً أل يتــو يف 
حيــا م دلــا لــو مــن أثــر ا ــا  ال يعــود علــيهم وحــدىم فقــل، بــل متتــد ًثــاره لتشــمل ادلتعلمــني أيضــاً، كمــا أنّــو ال 

ُونُونِّــُو حــول ذوا ــم، ويف بيــع جوانــي وخصــيا م اجلســمية،  يتســّ  ذلــم إصلــاز أعمــاذلم إال مــن خــالل مفهــوم يُكِّ
والعقليــة، واالجتماعيــة، واالنفعاليــة، ومــا يعكســو ذلــ  مــن أثــر إ ــا  يعــرب عــن رضــاىم ادلهــو ليســاعدىم علــى 

  قيق النجاح واإلبداع فيها.

ني مــن دافــع اإلصلــاز االكــادميي ومــن خــالل ذلــ  وجــد الباحثــان حاجــة ماســة وضــرورية إلجــراء حبثهمــا منطلقــ
ـــذي يـــنعكس بشـــكّل إ ـــا  علـــى رضـــاىم ادلهـــو واالســـتمرار  الـــذي ءققـــو أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس اجلـــامعي، وال

 مبهنتهم ضلو أداء أفضل .

 مشكلة البحث :
إنَّ أعضــاء ىيئــة التــدريس اجلــامعي كغــريىم مــن أفــراد اجملتمــع، ذلــم أعمــال يســعون إلصلازىــا وأىــداف  تهــدون 
لتحقيقهــا، وقــد يواجهــون يف ســبيل ذلــ  كثــرياً مــن العقبــات الــيت قــد تعــ,  يفــريقهم، ومــع ذلــ  اســتطاعوا أنَّ 
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يتغلبــوا عليهــا وينجــزوا أعمــاذلم، وءققــوا أىــدافهم حبصــوذلم علــى مرتبــة علميــة عاليــة متثلــت يف وــهاد  
ا إىل تـدريس مرحلـة متقدمـة مـن ادلراحـل "ادلاجستري والدكتوراه" شلا ينمي جواني اخلربة لديهم وخاصة أهنم تطلعـو 

تطلبا ـا العلميـة، ليصـبحوا 
ُ
التعليمية، وىي مرحلة التعليم اجلامعي، اذلـدف الـذي ال يـتم  قيقـو إالّ بعـد إصلـازىم دل

 أعضاء ىيئة تدريس ب حدى الكليات اجلامعية.

ل، بــل مُيكــّنهم أيضــاً مــن  قيــق إنَّ  قيــق ىــذا اذلــدف ال مُيّكــنهم أنَّ يكونــوا أعضــاء ىيئــة تــدريس فقــ      
مكانــة علميـــة واجتماعيــة عاليـــة تتـــيح ذلــم التميّـــز عـــن غــريىم مـــن أفــراد اجملتمـــع، ليحققـــوا بــذل  ذوا ـــم وينجـــزوا 
أعماذلم يف أحسن صورة، ال ميكن  قيق تل  األىداف اليت يسعى أعضاء ىيئة التـدريس اجلـامعي إىل  قيقهـا، 

كــادميي يف مقدمــة الــدوافع الــيت ُ ــرك ســلوكهم وتوجهــو ضلــو إوــباع حــاجتهم و قيــق إالّ إذا كــان دافــع اإلصلــاز األ
 أىدافهم العلمية. 

 :البحث يف التساؤل الرئيس التايل يف ضوء ما سبق تتحدد مشكلة

 سنوات اخلربة ( ؟-اجلنس  -س/ ما عالقة دافع اإلصلاز األكادميي مبتغريات البحث )ادلؤىل العلمي

 الرئيس تتفرع تساؤالت البحث التالية :ومن ىذا التساؤل 

 تساؤالت البحث :
 / ما مستوى دافع اإلصلاز لدى أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب زلينت؟1س

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى دافعية اإلصلاز لدى أعضاء ىيئة التـدريس بكليـة اآلداب  /2س 
 زلينت تعزى دلتغري اجلنس؟ 

 فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى دافعية اإلصلـاز لـدى أعضـاء ىيئـة التـدريس بكليـة اآلداب/ ىل ىناك 3س
 ؟زلينت تعزى دلتغري سنوات اخلربة

/ ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى دافعية اإلصلـاز لـدى أعضـاء ىيئـة التـدريس بكليـة اآلداب 4س
 ؟لينت تعزى دلتغري ادلؤىل العلميز 

 أهداف البحث:
 (  سنوات اخلربة  -اجلنس  -ل العلمي/ التعرف على  عالقة دافع اإلصلاز األكادميي مبتغريات البحث )ادلؤى1

 ./ التعرف على مستوى دافع اإلصلاز لدى أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب زلينت2
لـــدى أعضـــاء ىيئـــة / التَّعـــّرف علـــى مـــا إذا كـــان ىنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف مســـتوى دافعيـــة اإلصلـــاز  3
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 .تعزى دلتغري اجلنسالتدريس بكلية اآلداب زلينت 

/ التَّعـــّرف علـــى مـــا إذا كـــان ىنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف مســـتوى دافعيـــة اإلصلـــاز لـــدى أعضـــاء ىيئـــة 4
 التدريس بكلية اآلداب زلينت تعزى دلتغري سنوات اخلربة .

لـــة إحصـــائية يف مســـتوى دافعيـــة اإلصلـــاز لـــدى أعضـــاء ىيئـــة / التَّعـــّرف علـــى مـــا إذا كـــان ىنـــاك فـــروق ذات دال 5
 التدريس بكلية اآلداب زلينت تعزى دلتغري ادلؤىل العلمي .

 أهمية البحث:

   -يمكن للباحثين أن يقدما أهمية بحثهما وفقاً للتالي :
ة اإلســالمية دلــا تتنــاول الدراســة وــرءة مهمــة مــن اجملتمــع الليــئ وىــم أعضــاء ىيئــة التــدريس يف اجلامعــة األ ريــ .1

 ذلم من دور كبري تنعكس ًثاره على اجملتمع ككل ويف بيع اجملاالت.

قـــد تســــاعد ادلســــؤولني عــــن العمليــــة التعليميــــة، يف وضــــع ادلنــــاىج الــــيت تنمــــي دافــــع اإلصلــــاز األكــــادميي لــــدى  .2
 ادلتعلمني باجلامعة األ رية اإلسالمية.

ول دافــع اإلصلــاز األكــادميي ومفــاىيم أخــرى، ُيســتفاد منهــا يف بنــاء ميكــن أنَّ تــوفر الدراســة قاعــدة البيانــات حــ .3
 الربامج ادلختلفة.

قــد ُتســهم يف توجيــو األســاتذة اجلــامعيني العتمــاد األســاليي ال,بويــة الــيت مــن وــعهنا أن  تــدعم دافــع اإلصلــاز  .4
 األكادميي لدى ادلتعلمني، والذي ينعكس بشكل إ ا  على  صيلهم األكادميي.

 د البحث: حدو 

 (.2019 -2020: مت إجراء البحث خالل العام اجلامعي )الحدود الزمانية

( 158بكليـة اآلداب زليـنت وعـددىم  ) أعضـاء ىيئـة التـدريس : يقتصر البحـث احلـايل علـىالحدود البشرية
 أستاذ وأستاذة.

 : كلية اآلداب زلينت.الحدود المكانية

 

 

  



 
 جمال علي مفتاح التريكي  ،فرج عثمان محمد شلفاح  .إلنجاز األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب زليتندافعية ا         
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[04] 

 

 
 مصطلحات البحث :

 دافع اإلنجاز:-1
ّعــرف دافــع اإلصلــاز علــى أنَّــو " القــوى احملركــة الــيت تــدفع أعضــاء ىيئــة التــدريس وتوجــو ســلوكهم ضلــو أىــداف يُـ  

معينة، فتقوم مقام احملرك القوي لديهم، ويتفاوتون يف ذل  تبعاً دلستويا م ويرجع ىـذا التفـاوت إىل عوامـل، منهـا 
خـارجي يعـود إىل البيئـة الـيت يعيشـون فيهـا، ومقـدار مـا ماىو داخلي ويرتبل بالفروق القائمة بينهم، ومنها ما ىو 

 (1) يتوفر فيها من عوامل احلفز واستثارة الدافعّية".

 :التعريف اإلجرائي لدافع اإلنجاز

ىو رلموع الدرجات اليت يتحصل عليهـا ادلفحوصني)أعضـاء ىيئـة التـدريس( بعـد تطبيـق مقيـاس دافـع اإلصلـاز 
 عليهم. 

   كلية اآلداب:

الكليـــات باجلامعــة األ ريــة اإلســـالمية وتضــم العديـــد مــن التخصصــات األدبيـــة وتقــع يف منطقـــة  ىــي إحــدى
 اجلمعة بزلينت. 

 :  مدينة زليتن

كـــم ءـــدىا مـــن الشـــمال البحـــر األبـــيض 150ىـــي مدينـــة ســـاحلية ليبيـــة تقـــع وـــرق مدينـــة يفـــرابلس مبســـافة 
 من الغرب مدينة اخلمس. و  ةوليد ومن الشرق مدينة مصرات ة بوادلتوسل ومن اجلنوب مدين

 عضو هيئة التدريس:
ىــو ادلــدرس الــذي يــدُرس مرحلــة التعلــيم اجلــامعي، يف إحــدى التخصصــات بعــد حصــولو علــى ادلؤىــل العلمــي 

 "ادلاجستري أو الدكتوراه".

 

 

 

                                 
ة، رللة علم النفس، (: أثر التفاعل الدافع ادلعريف والبيئة ادلدرسية على كل من التحصيل واالجتاه ضلو ادلدرس1994زلمد عبد السميع اجلميل ) (1)

 .41( ص: 52العدد )
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 الدراسات السابقة :
 -الدراسات اليت تناولت دافع اإلصلاز ، واليت ايفلع عليها الباحثان و من بينها:

  (.1988/ دراسة عبدالرحمن الطريري ) 1
عنوان العالقـة بـني دافـع اإلصلـاز الدراسـي وبعـض ادلتغـريات األكادمييـة والدميوغرافيـة وىـي العمـر واحلالـة بدراسة 

االجتماعية واحلالة االقتصـادية والتخصـص وادلسـتوى الدراسـي لـدى يفـالب اجلامعـة ،وىـدفت الدراسـة إىل معرفـة 
صلاز الدراسي وبعض ادلتغريات األكادميية اسـتخدم الباحـث يف دراسـتو اختبـار الـدافع لإلصلـاز العالقة بني دافع اإل

( 55( يفالبــاً، )55( مــن يفــالب جامعــة ادللــ  ســعود مــنهم )100لأليففــال والراوــدين ،وعلــت عينــة دراســتو )
 يفالبة واستخدم ادلنهج الوصفي دلالءمتو للدراسة  .

الــدافع لإلصلــاز الدراســي ذو عالقــة دالــة مــع متغــريات احلالــة االجتماعيــة  وتوصــلت نتــائج ىــذه الدراســة إىل أن
   (1)واجلنس وكذل  ادلعدل ال,اكمي .

 (.1991/ دراسة يوسف محمد) 2
ـــة لإلصلـــاز و ـــات الشخصـــية لـــدى معلمـــي التعسيســـية اللـــذين بلغـــو تعليمـــاً جامعيـــاً،  ـــوان :الدافعي دراســـة بعن

ة اإلصلاز لدى ادلعلمـني وعالقتهـا بـبعض خصائصـهم الشخصـية واسـتخدم ىدفت الدراسة إىل التعرف على دافعي
( معلمـة، 49( معلمـاً و)34مـنهم ) ( معلمـاً ومعلمـة،83الباحث ادلنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسـة مـن )

واســــتخدم الباحــــث اختبــــار الــــدافع لإلصلــــاز مــــن إعــــداد ىريمــــانز، واختبــــار الشخصــــية الــــذي أعــــده  برنــــر ويــــ,، 
نتائج البحث إىل وجود فروق بني اجلنسني يف الدافعية لإلصلاز لصاحل اإلناث ووجـود عالقـة سـلبية بـني وتوصلت 

االنطــواء( ووجــود عالقــة ارتبايفيــة موجبــة بــني الدافعيــة لإلصلــاز  الســيطرة، الدافعيــة لإلصلــاز و ــات )ادليــل العصــئ،
 .(2)( الثقة بالنفس، وادلشاركة االجتماعية و ات )االكتفاء الذا ،

 

                                 
(:العالقة بني الدافع لإلصلاز وبعض ادلتغريات األكادميية والدميرغرافية ،جامعة قطر ،الدوحة ،كلية ال,بية ،السنة 1988عبدالرمحن سليمان الطريري ) (1)

 السادسة العدد السادس .
ماً جامعياً ،رللة ت الشخصية لدى معلمي ومعلمات ادلرحلة التعسيسية اللذين بلغو تعلي(:الدافعية لإلصلاز و ا1991يوسيت عبد الفتاح زلمد ) (2)

  مصر. العدد واحد اجلزء الثاين، كلية ال,بية وجامعة أسيوط، ،وؤون اجتماعية



 
 جمال علي مفتاح التريكي  ،فرج عثمان محمد شلفاح  .إلنجاز األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب زليتندافعية ا         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

[00] 

 

 (.2002دراسة دعد الشيخ ) -3
دراســة بعنــوان: اإلصلــاز وعالقتــو بــالتكييت الشخصــي وادلهــو لــدى عضــو ىيئــة التــدريس اجلــامعي يف جــامعيت 
دمشق وتشرين، وىدفت الدراسة إىل التّعرف على دافع اإلصلاز وعالقتو بـالتكييت الشخصـي وادلهـو لـدى عضـو 

تني، وأثــر كــّل مــن اجلامعــة، والتخصــص، وعــدد ســنوات اخلدمــة، واجلــنس، ىيئــة التــدريس اجلــامعي يف كــال اجلــامع
والوضــع ادلــادي، علــى اإلصلــاز والتكيــيت، وعلــت الدراســة عينــة مــن أعضــاء ىيئــة التــدريس اجلــامعي بلــ  عــددىم 

( أعضــــاء مــــن ىيئــــة التــــدريس متَِّّ اختيــــارىم بالطريقــــة العشــــوائية، واعتمــــدت الباحثــــة ادلــــنهج الوصــــفي يف 507)
سـتها، واسـتخدمت مقيـاس إصلـاز عضـو ىيئـة التـدريس يف اجلامعـة، ومقيـاس درجـة التكيـيت الشخصـي وادلهـو درا

 لعضو ىيئة التدريس باجلامعة، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 وجود فروق دالّة إحصـائياً لصـاحل أعضـاء ىيئـة التـدريس يف االوـ,اك بالنـدوات وادلـؤمترات اخلارجيـة والداخليـة-1
 ادلتاحة إىل من ىم أكثر منهم خربة.

وجــود فــروق دالّــة إحصــائياً بــني جــامعيت دمشــق وتشــرين لصــاحل جامعــة تشــرين علــى اختبــار اإلصلــاز، ولصــاحل -2
 (1)لرية(. 15000-10000عينات الدراسة اليت ي,اوح دخلها الشهري )

 (.2006دراسة فتحية حمادي ) -4
القتــو مبفهــوم الــذات لــدى أعضــاء ىيئــة تــدريس اجلامعــة باإلســكندرية، عنــوان الدراســة: اإلصلــاز األكــادميي وع

وىـدفت إىل التّعــرف علــى نوعيــة العالقــة االرتبايفيــة واجتاىهــا بــني اإلصلــاز األكــادميي ومفهــوم الــذات لــدى أعضــاء 
ة ( أعضـاء مـن أعضـاء ىيئـ108ىيئة التدريس اجلـامعي اامعـة اإلسـكندرية، وعلـت الدراسـة علـى عينـة قوامهـا )

التــــدريس باجلامعــــة، واســــتخدمت الباحثــــة مقياســــي اإلصلــــاز األكــــادميي، ومقيــــاس مفهــــوم الــــذات كوســــيلة جلمــــع 
البيانــات وادلعلومــات عــن عينــة دراســتها، واعتمــدت الباحثــة ادلــنهج الوصــفي يف دراســتها، وتوصــلت الدراســة إىل 

از األكادميي ومفهوم الذات لـدى أعضـاء ىيئـة نتائج أ ها: وجود عالقة ارتبايفية موجبة ودالّة إحصائياً بني اإلصل
 (2)التدريس اامعة اإلسكندرية .

                                 
، رسـالة ماجسـتري غـري ( :اإلصلاز وعالقتو بالتكييت الشخصـي وادلهـو لـدى عضـو ىيئـة التـدريس يف جـامعيت دمشـق وتشـرين2002دعد الشيخ ) (1)

 منشورة، كلية ال,بية، جامعة دمشق، سوريا.
(: اإلصلاز األكادميي وعالقتو مبفهوم الذات لدى أعضاء ىيئة تدريس اجلامعي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية 2006فتحية حسني محادي ) (2)

 اآلداب، جامعة اإلسكندرية، مصر .
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[04] 
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 التعقيب على الدراسات السابقة :

   -مكان إجراء الدراسات:

اختلفـــت الدراســـات الســـابقة فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث مكـــان الدراســـة فقـــد أجريـــت بعضـــها يف مصـــر كدراســـة 
( يف 2002كمـــا اجريـــت دراســـة دعـــد الشـــيخ )   ( ،2006( ودراســـة فتحيـــة محـــادي )1991يوســـيت زلمـــد )

 ( يف قطر .1988سوريا ودراسة عبدالرمحن الطريري )

 -من حيث الهدف : -
( 1988اختلفـت الدراســات السـابقة يف  ديــد اذلـدف مــع الدراسـة احلاليــة مثـل دراســة عبـدالرمحن الطريــري )

لــى متغــري دافــع اإلصلــاز األكــادميي  (،بينمــا تشــاهبت ىــذه الدراســات بعهنــا ركــزت ع1991ودراســة يوســيت زلمــد )
 كمتغري مستقل .

 -من حيث العينة : -
( 83( مــن )1991اختلفــت الدراســات الســابقة مــن حيــث العينــة ، حيــث تكونــت دراســة يوســيت زلمــد )

(يفالـي ويفالبـة  أمـا دراسـة 100( تكونـت العينـة مـن )1988معلماً ومعلمة، بينما دراسة عبـدالرمحن الطريـري )
( مــن أعضــاء ىيئــة التـــدريس اجلــامعي ،أمــا دراســة فايفمـــة 507( فتكونــت الدراســة مـــن )2002دعــد الشــيخ )
 ( من أعضاء ىيئة التدريس باجلامعة . 108( فتكونت من عينة قوامها )2006محادي )

 .  من أعضاء ىيئة التدريس باجلامعة ( عضواً 48أما البحث احلايل فقد تعلفت العينة من  )

   -من حيث المنهج : -
 واستخدم البحث احلايل ادلنهج الوصفي .لدراسات ادلنهج الوصفي التحليلي بيع ا استخدمت

 -من حيث األدوات : -
اتفقــت بعـــض الدراســـات الســـابقة يف اســتخدامها للمقيـــاس ولكنهـــا اختلفـــت يف تناوذلــا للمقيـــاس مـــن حيـــث 

 عدد فقرات االستبيان.
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 -من حيث النتائج : -
لت نتائجهـــا إىل أن دافـــع اإلصلـــاز الدراســـي ذو عالقـــة دالـــة مـــع ( توصـــ1988دراســـة عبـــدالرمحن الطريـــري )

 متغريات احلالة االجتماعية واجلنس وكذل  ادلعدل ال,اكمي .

( فتوصلت نتائج الدراسة إىل وجـود فـروق بـني اجلنسـني يف الدافعيـة لإلصلـاز 1991أما دراسة يوسيت زلمد )
از و ــات )ادليــل العصــئ ،والســيطرة ، واالنطــواء( ووجــود لصــاحل اإلنــاث ووجــود عالقــة ســلبية بــني الدافعيــة لإلصلــ

 عالقة ارتبايفية موجبة بني الدافعية لإلصلاز و ات )االكتفاء الذا  ، والثقة بالنفس، وادلشاركة االجتماعية(.

( فتوصــلت إىل نتــائج أ هــا وجــود فــروق دالــة إحصــائياً لصــاحل أعضــاء ىيئــة 2002دعــد الشــيخ)أمــا دراســة 
 االو,اك بالندوات وادلؤمترات اخلارجية والداخلية ادلتاحة إىل من ىم أكثر منهم خربة ، ووجـود فـروق التدريس يف

 دالة إحصائياً بني جامعيت دمشق وتشرين لصاحل جامعة تشرين على اختبار اإلصلاز .

ئياً بــني ( فتوصــلت نتائجهــا إىل وجــود عالقــة ارتبايفيــة موجبــة ودالــة إحصــا2006أمــا دراســة فتحيــة محــادي )
 . اإلصلاز األكادميي ومفهوم الذات لدى أعضاء ىيئة التدريس اامعة اإلسكندرية 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.
وقـــــد مت االســـــتفادة مـــــن ىـــــذه الدراســـــات يف  ديـــــد البـــــاحثني مشـــــكلة البحـــــث احلـــــايل وصـــــياغتها وتوضـــــيح 

ســـتخدم وأدوات بـــع ادلعلومـــات والبيانـــات باإلضـــافة إىل التســـاؤالت واالســـتفادة منهـــا أيضـــا يف  ديـــد ادلـــنهج ادل
  ديد األساليي اإلحصائية ادلستخدمة .

كمــا يســعى البحــث احلــايل إىل معرفــة مســتوى دافعيــة اإلصلــاز لــدى أعضــاء ىيئــة التــدريس يف بعــض ادلتغــريات 
 مثل سنوات اخلربة والتخصص واجلنس .

   -منهج البحث:
 ءمتو لطبيعة البحث.مت استخدام ادلنهج الوصفي دلال

   -مجتمع البحث:
يتكــون رلتمــع البحــث احلــايل  مــن أعضــاء ىيئــة التــدريس بكليــة اآلداب مبدينــة زليــنت و البــال  عــددىم تقريبــاً 

 ( أستاذة .46( أستاذاً، و) 112(أستاذاً و أستاذة ، منهم ) 158)
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 -عينة البحث:
ـــــة البحـــــث بالطريقـــــة العشـــــوائية البســـــيطة % مـــــن اجملتمـــــع األصـــــلي حيـــــث بلـــــ  30بنســـــبة  مت اختيـــــار عين

 (.14( واإلناث )34( والذكور  )48عددىا)

   -أدوات البحث:
(، 2006دافعية اإلصلـاز األكـادميي  ادلعـّد مـن قبـل عبـدالرمحن صـاحل الـزرق ) مقياس أداة البحث من تكونت

   بعد عرضو على احملكمني بقسم ال,بية وعلم النفس ومت تعديل وإضافة وحذف بعض الفقرات وذل

  المقياس وثبات صدق
 اسـتخدمت يفريقـة التجزئـة النصـفية علـى عينـةالـذا ، و معامـل ألفـا كرونبـا  و  معامـل الصـدق حسـاب  مت

النتـائج مبينـة يف جـدول التـدريس  بكليـة اآلداب بـزلينت، و عضـو مـن أعضـاء ىيئـة  16عـددىا  االسـتطالعية بلـ 
 ( أدناه.1)

 : نتائج معامالت الصدق و الثبات لمقياس الدراسة1جدول 
 التجزئة النصفية ألفا كرونبا  الصدق الذا  االبعاد
 0.842 0.727 0.853 الطموح مستوى
 0.918 0.848 0.921 ادلثابرة مستوى
 0.909 0.833 0.913 الزمن إدراك مستوى

 0.962 0.926 0.962 األداء مستوى
 0.941 0.889 0.943 لتنافسمستوى ا

 0.926 0.862 0.928 للمقياس ككل

(، يتضـح أن مقيـاس الصـدق دلقيـاس دافـع اإلصلـاز و أبعـاده  1وبناء على النتائج ادلتحصل عليها يف جدول )     
%(  للمقيــــاس ككــــل. و تبــــني كــــذل  أن مقيــــاس 92%( جلميــــع األبعــــاد و جتــــاوز )85مرتفعــــة حيــــث جتــــاوز )
%(  86%( جلميـع األبعـاد و جتـاوز )72ل و أبعاده مرتفعة حيث جتاوز معامـل ألفاكرونبـا  )الثبات دلقياس كك

%(  للمقيـــاس  92%( جلميـــع األبعـــاد و جتـــاوز )84للمقيـــاس ككـــل، يف حـــني جتـــاوز معامـــل التجزئـــة النصـــفية )
يف صـالحية ككل، و ىذا يدل على أن درجة صدق و ثبـات مقيـاس الدراسـة عاليـة جـداً و ىـذا يشـري إىل الثقـة 

 استخدام و تطبيق ىذا ادلقياس بدرجة عالية.
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 المعالجات اإلحصائية
للوصول إيل نتائج مت استخدام  (SPSS)بيانات البحث باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية  حللت

الوسائل اإلحصائية كمعامل ألفا كرونبا ، و معامل الصدق الذا ،   و يفريقة التجزئة النصفية  للتحقق من 
ادلعيارية و األوزان النسبية، و  احلسابية، و االضلرافات بات و صدق مقياس البحث ، كما حسبت ادلتوسطاتث

التائي للعينة الواحدة، واالختبار التائي لعينتني، اختبار مان ويتو، واختبار  ليل التباين، و  استخدم االختبار
 على تساؤالت البحث و الوصول إىل القرارات السليمة.اختبار ليفني ، و اختبار وفيو للمقارنة لغر  اإلجابة 

 رض تساؤالت البحث.ع
(. التدريس بكلية اآلداب زلينت؟كادميي لدى أعضاء ىيئة ألول: )ما مستوى دافع اإلصلاز األالتساؤل ا

 للتعرف على مستوى دافعية اإلصلاز االكادميي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب  زلينت، حسي وسلو 
كادميي إلصلاز األلاس الدافعية ادلعياري و الوزن النسئ حسي كل بُعد من أبعاد مقي و االضلراف احلسا 

 ( يوضح ذل .2للمقياس ككل، واجلدول )و 

 : قياس مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي2جدول 

حجم  االبعاد
 العينة

ادلتوسل 
 احلسا 

االضلراف 
الداللة  قيمة االختبار ادلعياري

 حصائيةاإل

الوزن 
النسئ 
% 

ترتيي  ادلستوى
 االبعاد

 مستوى
 الطموح

 2 عايل 0.74 **0.000 54.059 0.472 3.682 48

 4 عايل 0.70 **0.000 44.549 0.546 3.509 48 ادلثابرة مستوى
 إدراك مستوى
 1 عايل 0.75 **0.000 47.332 0.548 3.743 48 الزمن

 3 عايل 0.73 **0.000 66.545 0.382 3.669 48 األداء مستوى
مستوى 
فوق  0.67 **0.000 55.688 0.416 3.344 48 التنافس

 5 ادلتوسل

  عايل 0.72 **0.000 79.849 0.311 3.586 48 للمقياس ككل
 %1القيمة دالة احصائيا عند مستوى معنوية    **

 

دافعيـة لإلصلـاز األكـادميي تـراوح احلسـا  لـدرجات ال ادلتوسـل (، صلـد أن2ادلبينة يف جـدول رقـم ) النتائج وفقا
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(، و قيمــة االختبــار بيعهــا ذات داللــة 0.548-0.416( بــاضلراف معيــاري )3.74-3.34بــني )
%،  و ىـذا يشـري إيل أن مسـتوى الدافعيـة لإلصلـاز األكـادميي قـد زاد عـن درجـة 1إحصائية عنـد مسـتوى معنويـة 

اء ىيئـة التـدريس بكليـة اآلداب زليـنت، حيـث احتـل بعـد االستجابة ادلطابقة ادلتوسطة بداللة إحصائية لـدى أعضـ
%، و يليـو يف ادلرتبـة بعـد مسـتوى الطمـوح بـوزن نسـئ بلـ  75مستوى إدراك الزمن ادلرتبة األوىل بوزن نسـئ بلـ  

%، و يف ادلرتبــة الرابعــة بعــد مســتوى ادلثــابرة 73%، و يف ادلرتبــة الثالثــة بعــد مســتوى األداء بــوزن نســئ بلــ  74
 %.67% و أخرياً يع  بعد مستوى التنافس بوزن نسئ بل  70نسئ بل   بوزن

احلسـا  لــدرجات الدافعيــة لإلصلــاز األكــادميي للمقيــاس ككــل بلــ   ادلتوســل وبصـفة عامــة بينــت النتــائج أن 
%،  و 1( و قيمــة االختبــار ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 0.311( بــاضلراف معيــاري )3.586)

إىل أن مســتوى الدافعيـة لإلصلـاز األكــادميي للمقيـاس ككـل قــد زاد كثـرياً عـن درجــة االسـتجابة ادلطابقــة  ىـذا يشـري
% شلا يـدل علـى 72ادلتوسطة بداللة إحصائية لدى أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب زلينت و بوزن نسئ بل  

الدافعيــة لإلصلــاز و يعــزى ذلــ  إىل أن أن أعضــاء ىيئــة التــدريس بكليــة اآلداب زليــنت يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن 
االســـاتذة لـــديهم الرغبـــة يف العطـــاء و العمـــل و بـــذل قصـــارى جهـــدىم إلصلـــاز األعمـــال و لتحقيـــق أىـــدافهم و 

 إصلازا م لزيادة كفاء م ادلهنية و ادلستقبلية.

ــ دى التســاؤل الثاني:)هــا هنــاك فــروق  ات داللــة إحصــائية فــي مســتوى دافعيــة اإلنجــاز األكــاديمي ل
 أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب بزليتن تعزى لمتغير الجنس؟(.

ومسـتوى ادلسـتقلة علـى كـل  ،وإدراك الطمـوح ،الـزمن جل معرفة داللة الفـروق  ألو  ىذا التساؤل نلإلجابة ع
بُعد من أبعاد ادلقياس ادلتمثلة يف مسـتوى ذلـ ، بعـد التعكـد مـن جتـانس التنـافس ودلقيـاس البحـث ككـل ،واألداء 

ـــو علـــى بُعـــد مســـتوى إجـــراء اجملموعـــات باســـتخدام اختبـــار ليفـــني يف حـــني مت ادلثـــابرة ومســـ توى اختبـــار مـــان ويُت
 اإلجابة إلجراء االختبار التائي للعينات  (3والنتائج مبنية يف اجلدول )

  



 
 جمال علي مفتاح التريكي  ،فرج عثمان محمد شلفاح  .إلنجاز األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب زليتندافعية ا         
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 الجنس. حسب متغير للفروق في مستوى الطموح  الداللة : نتائج مستوى3جدول 
اختبار 
 ليفني

مستوى 
 اللةالد

قيمة 
 االختبار

ادلتوسل 
 احلسا 

االضلراف 
 االبعاد اجلنس العدد ادلعياري

 مستوى الذكور 38 0.482 3.678 0.132- 0.896 0.654
 االناث 10 0.453 3.700  غري دال  الطموح

 الذكور 38 0.450 3.508 0.236- 0.818 0.023
 ادلثابرة مستوى

 االناث 10 0.850 3.514  غري دال 
 ادراك مستوى الذكور 38 0.530 3.689 1.354- 0.182 0.698

 االناث 10 0.593 3.950  غري دال  الزمن
 الذكور 38 0.359 3.618 1.843- 0.072 0.337

 االداء مستوى
 االناث 10 0.423 3.862  غري دال 

 مستوى الذكور 38 0.397 3.364 0.655 0.516 0.308
 االناث 10 0.498 3.267  غري دال  التنافس

 للمقياس الذكور 38 0.281 3.565 0.895- 0.376 0.147
 االناث 10 0.415 3.665  غري دال  ككل

 

( أوــارت إىل أن قيمــة إحصـــائو 3(،  نالحــأ أن النتـــائج ادلبينــة يف اجلــدول )3اعتمــادا علــى نتــائج جــدول )
إحصـائية حيـث كانـت بيـع مسـتويات االختبار علـى بيـع أبعـاد البحـث و للمقيـاس ككـل  ليسـت ذات داللـة 

%(، و ىذا يشري إيل أنو لـيس ىنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية 5الداللة اإلحصائية أكرب من مستوى ادلعنوية )
يف مستوى دافعية اإلصلاز األكادميي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب بزلينت وفـق متغـري اجلـنس. و يعـزى 

صلــاز األكــادميي لألســاتذة مــن اجلنســني متقاربــة مــن حيــث التفكــري و التخطــيل ذلــ  إىل أن مســتويات دافــع اإل
 لتحقيق اإلصلازات و األىداف ادلستقبلية على كافة مستويات اإلصلاز.

)ها هناك فروق  ات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى دافعيـة اإلنجـاز لـدى أعضـاء هيئـة التساؤل الثالث: 
 متغير سنوات الخبرة؟(. التدريس  بكلية اآلداب  بزليتن  تعزى ل

جتـــانس  ذلـــ  بعـــد التعكـــد مـــن اختبـــار  ليـــل التبـــاين األحـــادي و  إجـــراء مت لىـــذا التســـاؤ  نلإلجابـــة عـــ
 (.  4للمجموعات باستخدام اختبار ليفني. و النتائج مبينة يف اجلدول )
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 سنوات الخبرة حسب متغير للفروق لدافعية اإلنجاز  داللةلا : مستوى4جدول 
اختبار 
 نيليف

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

ادلتوسل 
 احلسا 

االضلراف 
 ادلعياري

  التخصص العدد

0.827 0.006*
* 

 سنوات5 ايل سنة من 21 0.455 3.765 4.739

 مستوى
 الطموح

 سنوات 10 ايل 6 من 17 0.454 4.150  دال 
 سنة 15 ايل 11 من 5 0.454 3.900   
 فعكثر سنة16  من 5 0.472 3.682   
 اجملموع 48 0.944 6.262   
 مستوى سنوات5 ايل سنة من 21 0.539 3.578 0.339 0.797 0.883

 ادلثابرة
 
 
 

 سنوات 10 ايل 6 من 17 0.612 3.412  غري دال 
 سنة 15 ايل 11 من 5 0.433 3.457   
 فعكثر سنة16    من 5 0.529 3.600   
 اجملموع 48 0.546 3.509   
 سنوات5 ايل سنة من 21 0.591 3.627 0.542 0.656 0.844

 مستوى
 نالزم ادراك

 سنوات 10 ايل 6 من 17 0.493 3.833  غري دال 

 سنة 15 ايل 11 من 5 0.577 3.833   

 فعكثر سنة16    من 5 0.589 3.833   
 اجملموع 48 0.548 3.743   

 تسنوا5 ايل سنة من 21 0.292 3.679 0.176 0.912 0.073

 مستوى
 االداء

 سنوات 10 ايل 6 من 17 0.460 3.691  غري دال 
 سنة 15 ايل 11 من 5 0.274 3.550   
 فعكثر سنة16    من 5 0.590 3.675   
 اجملموع 48 0.382 3.669   
 مستوى سنوات5 ايل سنة من 21 0.382 3.230 1.014 0.395 0.652

 سنوات 10 ايل 6 من 17 0.400 3.402  غري دال  التنافس



 
 جمال علي مفتاح التريكي  ،فرج عثمان محمد شلفاح  .إلنجاز األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب زليتندافعية ا         
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 سنة 15 ايل 11 من 5 0.425 3.500   
 فعكثر سنة16    من 5 0.594 3.467   
 اجملموع 48 0.416 3.344   

 للمقياس سنوات5 ايل سنة من 21 0.310 3.530 0.460 0.712 0.795
 ككل

 سنوات 10 ايل 6 من 17 0.291 3.609  غري دال 

 
 سنة 15 ايل 11 من 5 0.350 3.652   
 فعكثر سنة16    من 5 0.402 3.677   
 اجملموع 48 0.311 3.586   

 %1**القيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 
 

الطمــوح ذات داللــة إحصــائية  أن قيمــة إحصــائو االختبــار علــى بعــد مســتوى (،4بينــت نتــائج جــدول رقــم )
ىــذا يشــري إىل أن ىنــاك فــروق ذات و %(، 5ة )حيــث كــان مســتوى الداللــة اإلحصــائية أقــل مــن مســتوى ادلعنويــ

داللة إحصائية يف مستوى الطمـوح  لـدى أعضـاء ىيئـة التـدريس بكليـة اآلداب بـزلينت وفـق متغـري سـنوات اخلـربة، 
 (.5ودلعرفة لصاحل أي من سنوات اخلربة مت إجراء اختبار ادلقارنة لشفيو، ونتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم )

 اختبار المقارنة : نتائج5جدول 
 البعد سنوات اخلربة متوسل الفروقات مستوى الداللة

 سنوات 10 ايل 6 من 1.249- 0*029.
 ايل سنة من
 سنوات 5

 مستوى
 سنة 15 ايل 11 من 2.790- 0**002. الطموح

 فعكثر سنة16 من 1.790- *0.040
 %5إحصائيا عند مستوى معنوية  *القيمة دالة   - %1القيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية **

ســنوات مــع ســنوات  5(، أن صــاحل الفــروق مييــل إىل ســنوات اخلــربة مــن ســنة ايل 5بينــت نتــائج جــدول رقــم )     
 سـنة16 سنة( و مـع سـنوات اخلـربة )مـن 15 ايل 11 سنوات( و مع سنوات اخلربة )من 10 ايل 6 اخلربة )من

 أن مســـتوى الطمـــوح اختلـــيت بـــني افـــراد عينـــة البحــــث فـــعكثر(، علـــى بعـــد مســـتوى الطمـــوح، و ىـــذا يشــــري إىل
بــاختالف ســنوات اخلــربة، و يعــزى ذلــ  إىل أنــو مــع زيــادة ســنوات اخلــربة تــزداد تطلعــات الفــرد و خربتــو و معرفتــو 

 مبحيل عملو و تزداد بذل  نشايفاتو و قدرتو على اإلصلاز و اإلبداع.

ـــار علـــى مقيـــاس البحـــث ككـــل و أبعـــاده  (، إىل أن قيمـــة إحصـــاء اال4يف حـــني أوـــارت نتـــائج جـــدول ) ختب
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التنافس ليست ذات داللـة  األداء، و مستوى الزمن، مستوى إدراك ادلتمثلة يف مستوى ادلثابرة، مستوى
%(. و بصــفة عامــة 5إحصــائية، حيــث كانــت بيــع مســتويات الداللــة اإلحصــائية أكــرب مــن مســتوى ادلعنويــة )

ات داللـة إحصـائية يف مسـتوى دافعيـة اإلصلـاز األكـادميي لـدى أعضـاء أوارت النتائج إىل أنو لـيس ىنـاك فـروق ذ
 ىيئة التدريس بكلية اآلداب بزلينت وفق متغري سنوات اخلربة. 

التســاؤل الرابــع: )هــا هنــاك فــروق  ات داللــة إحصــائية فــي مســتوى دافعيــة اإلنجــاز األكــاديمي لــدى 
 المؤها العلمي؟(.أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب بزليتن تعزى لمتغير 
االختبار التـائي للعينـات ادلسـتقلة علـى مقيـاس  إجراء لإلجابة على ىذا التساؤل ألجل معرفة داللة الفروق مت

األداء، و  الـزمن، مسـتوى إدراك ادلثـابرة ، مسـتوى الطمـوح، مسـتوى البحـث ككـل و أبعـاده  ادلتمثلـة يف مسـتوى
اجملموعـات باسـتخدام اختبـار ليفـني، النتـائج مبينـة يف اجلـدول ذلـ  بعـد التعكـد مـن جتـانس  التنـافس، و مسـتوى
 (.  6رقم )

 المؤها العلمي حسب متغير للفروق في مستوى الطموح  الداللة : نتائج مستوى6جدول 

 اختبار ليفني
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

ادلتوسل 
 احلسا 

االضلراف 
 االبعاد اجلنس العدد ادلعياري

 ماجستري 31 0.487 3.629 1.057- 0.296 0.518
 الطموح مستوى

 دكتوراه 17 0.441 3.779  غري دال 
 ماجستري 31 0.551 3.562 0.912 0.367 0.896

 ادلثابرة مستوى
 دكتوراه 17 0.539 3.412  غري دال 

 ادراك مستوى ماجستري 31 0.584 3.699 0.750- 0.457 0.835
 راهدكتو  17 0.480 3.824  غري دال  الزمن

 ماجستري 31 0.423 3.681 0.295 0.769 0.374
 االداء مستوى

 دكتوراه 17 0.304 3.647  غري دال 
 ماجستري 31 0.387 3.323 0.472- 0.639 0.230

 التنافس مستوى
 دكتوراه 17 0.474 3.382  غري دال 

 ماجستري 31 0.328 3.582 0.129- 0.898 0.863
 ككل للمقياس

 دكتوراه 17 0.288 3.594  غري دال 

( أوارت إىل أن قيمـة إحصـاء االختبـار علـى بيـع أبعـاد البحـث 6نالحأ أن النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم )



 
 جمال علي مفتاح التريكي  ،فرج عثمان محمد شلفاح  .إلنجاز األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب زليتندافعية ا         
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وللمقياس ككل  ليست ذات داللة إحصائية حيث كانت بيع مسـتويات الداللـة اإلحصـائية أكـرب مـن 
ذات داللــة إحصــائية يف مســتوى دافعيــة اإلصلــاز  %(، وىــذا يشــري إىل أنــو لــيس ىنــاك فــروق5مســتوى ادلعنويــة )

األكـــادميي لـــدى أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بكليـــة اآلداب بـــزلينت تعـــزى دلتغـــري ادلؤىـــل العلمـــي. ويعـــزى ذلـــ  إيل أن 
الكفــاءة ادلهنيــة والتطلعــات والرؤيــة لألىــداف واالجتهــاد يف إصلــاز األعمــال يف وقتهــا، ومواجهــة ادلشــاكل والقــدرة 

 ربة بني األساتذة سواء كانوا من محلة وهادة ادلاجستري أو من محلة وهادة الدكتوراه.على حلها متقا

 نتائج البحث :
. إن أعضــاء ىيئــة التــدريس بكليــة اآلداب زليــنت يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن الدافعيــة لإلصلــاز و يعــزى ذلــ  إىل 1

صلـاز األعمـال و لتحقيـق أىـدافهم و أن األساتذة لديهم الرغبة يف العطاء و العمل و بذل قصـارى جهـدىم إل
 إصلازا م لزيادة كفاء م ادلهنية و ادلستقبلية.

.ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف مسـتوى دافعيـة اإلصلـاز األكـادميي لـدى أعضـاء ىيئـة التـدريس بكليـة 2 
لألســـاتذة مـــن اآلداب بـــزلينت وفـــق متغـــري اجلـــنس. و يعـــزى ذلـــ  إيل أن مســـتويات دافـــع اإلصلـــاز األكـــادميي 

اجلنسني متقاربة من حيث التفكري و التخطيل لتحقيق اإلصلازات و األىداف ادلستقبلية على كافـة مسـتويات 
 اإلصلاز.

.ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف مســتوى دافعيــة اإلصلــاز األكــادميي لــدى أعضــاء ىيئــة التــدريس بكليــة 3
 اآلداب بزلينت وفق متغري سنوات اخلربة. 

 توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف مسـتوى دافعيـة اإلصلـاز األكـادميي لـدى أعضـاء ىيئـة التـدريس بكليـة .ال4 
اآلداب بـــــزلينت تعـــــزى دلتغـــــري ادلؤىـــــل العلمـــــي. و يعـــــزى ذلـــــ  إىل أن الكفـــــاءة ادلهنيـــــة و التطلعـــــات و الرؤيـــــة 

رة علــــى حلهــــا متقاربــــة بــــني لألىــــداف واالجتهــــاد يف إصلــــاز األعمــــال يف وقتهــــا، و مواجهــــة ادلشــــاكل و القــــد
 األساتذة سواء كانوا من محلة وهادة ادلاجستري أو من محلة وهادة الدكتوراه.
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   التوصيــــــــات:

 يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة يقدم الباحثان التوصيات اآلتية:

مـن وـعهنا أن  تـدعم دافـع اإلصلـاز، وتـدعم  توجيو أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي لتبو األسـاليي اإل ابيـة الـيت -1
 كذل  مفهوماً إ ابياً عن التعليم اجلامعي .

 يئة البيئة اجلامعية بكّل اإلمكانيات ادلتاحة حبيث متكنها من دعم دافـع اإلصلـاز لـدى أعضـاء ىيئـة التـدريس -2
 باجلامعة.

لنــدوات وادلــؤمترات الــيت  ــتم بــدعم وتنميــة إتاحــة الُفرصــة أمــام أعضــاء ىيئــة التــدريس اجلــامعي للمشــاركة يف ا -3
 دافع اإلصلاز. 

العمل على  سني وضـع أعضـاء ىيئـة التـدريس اجلـامعي بشـكل عـام حـا يتفرغـوا دلهنـتهم، فـال يبحثـون عـن -4
 عمل ًخر من وعنو أنَّ يؤثر سلباً على دافعية اإلصلاز لديهم.

عـن أعضـاء ىيئـة  ادلسـؤولةواجلهـات  اإلدارةمـن جانـي استخدام أساليي التشجيع والتحفيز ادلـادي وادلعنـوي -5
التدريس اجلامعي، دلا لو من دور إ ا  يف تنمية وتدعيم دافع اإلصلاز لديهم وما يعكسو كّل ذلـ  علـى تنميـة 

 ادلفهوم اإل ا  لديهم.
هم ومؤلفــا م ويــتم  ــي أن  تقــوم اجلامعــة بــدورىا اإل ــا  اجتــاه أعضــاء ىيئــة التــدريس اجلــامعي يف نشــر أحبــاث-6

 تشجيعهم على بذل اجلهد والعطاء من خالل توفري ادلراجع وادلصادر ادلختلفة.
 المقترحـــــــــات:

 إجراء حبوث شلاثلة عن العاملني يف ادلهن األخرى ومقارنة نتائجها بنتائج البحث احلالية.-1
غريات البيئيـة، وادلرحلـة التعليميـة، وادلسـتوى إجراء حبوث أخرى عن دافع اإلصلاز يف ضوء متغريات سلتلفة كـادلت-2

 االقتصادي .
إعـــداد ادلنـــاىج ال,بويـــة والـــربامج ادلختلفـــة الـــيت  ـــتم بتنميـــة دافـــع اإلصلـــاز لكـــي تتناســـي مـــع خصـــائص النمـــو -3

 واالىتمامات وادليول والطموح.
اجلامعـــات األخـــرى دلعرفـــة إجـــراء حبـــوث مقارنـــة  ـــتم مبتغـــريات البحـــث احلاليـــة علـــى أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس ب-4

 النتائج والفروقات بينهم .
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Abstract:  
The subject of achievement motivation is one of the most important 

topics that researchers in the field of psychology have been interested in, 
as many researches and experiments have been conducted   in the 
community  

   The aim of the research is to identify the academic achievement 
motive and the relationship between the research variables  ( scientific 
qualification  - gender  - years of experience  )  ، and the research sample 
consisting of faculty members at the Faculty of Arts Zliten was selected 
according to the variable of gender, specialization and academic 
qualification in a simple random way by  30% of the original community 
and reached the search results that the faculty members of the Faculty 
of Arts Zliten enjoy a high degree of achievement motivation, and 
results there are no statistically significant differences in the level 
of achievement motivation academic among faculty members at 
the Faculty of Arts Bzletn according to the sex variable has proven, and 
proven results  - also  - There are no statistically significant differences in 
the level of academic achievement motivation among faculty members 
at the Faculty of Arts in Zliten, according to the variable years of 
experience      


