وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة بابل
كلٌة الدراسات المرآنٌة

الحاجة الى المعرفة وعاللتها باإلنجاز الدراسً لدى طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
فً جامعة بابل

اعداد الباحثة
أ.د.شٌماء علً خمٌس

8341هـ

7182م

 -8التعرٌؾ بالبحث :
 8-8الممدمة وأهمٌة البحث :
ان التطورات التً تظهر بصورة مستمرة فً موضوع علم النفس لد تناولت مواضٌع مختلفة
لها االثر الكبٌر فً معالجة حاالت لها أهمٌة فً تطوٌر مستوى الطالب الجامعً .
فالحاجة الى المعرفة لها أهمٌة كبٌرة فً تطوٌر مستوى الطالب وتحمٌك االنجاز الدراسً
الجٌد وتتحمك هذه المتؽٌرات من خالل عوامل عدٌدة من ضمنها البٌئة المحٌطة بالطالب
الجامعً وما توفره الكلٌة من مستلزمات من حٌث المالعب واماكن الماء المحاضرات اضافة
الى دور التدرٌسً فً اٌصال المادة العلمٌة للطالب لتحمٌك االنجاز الدراسً فً أي محاضرة
ٌتلماها خالل العام الدراسً .
لذا تكمن اهمٌة البحث فً التعرؾ على والع متؽٌر الحاجة الى المعرفة وكذلن متؽٌر االنجاز
الدراسً لدى طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وهل توجد عاللة تربط بٌن هذٌن
المتؽٌرٌن .
 7-8مشكلة البحث -:
ان حٌاة الطالب الجامعً لها أهمٌة ومن المواضٌع التً البد من االهتمام بها لكون الطالب
هو مستمبل البلد وٌمثل الطبمة المثمفة التً تنمل والع الجامعة للمجتمع من خالل ما ٌتعلمه وما
ٌكتسبه من خبرة علمٌة وعملٌة .
حٌث ان الدراسات المختلفة لد تناولت الطالب الجامعً وما تمر به من متؽٌرات كثٌرة
والدراسة الحالٌة من هذه الدراسات التً تحاول ان تتعرؾ على والع الحاجة الى المعرفة لدى
طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة بابل وكذلن والع االنجاز الدراسً ومن ثم
معرفة نوع العاللة التً تربط بٌن متؽٌري البحث .
 4-8أهداؾ البحث -:
 -8اعداد ممٌاسً الحاجة الى المعرفة واالنجاز الدراسً لدى طالب المرحلة الرابعة فً كلٌة
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة بابل للعام الدراسً . 7182-7185
 -8التعرؾ على والع الحاجة الى المعرفة لدى طالب المرحلة الرابعة فً كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة فً جامعة بابل للعام الدراسً . 7182-7185
 -7التعرؾ على والع االنجاز الدراسً لدى طالب المرحلة الرابعة فً كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة فً جامعة بابل للعام الدراسً . 7182-7185
 -4اٌجاد العاللة بٌن الحاجة الى المعرفة واالنجاز الدراسً لدى عٌنة البحث .
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 3-8فرض البحث :
 هنان عاللة ذات داللة احصائٌة بٌن الحاجة الى المعرفة واالنجاز الدراسً لدى طالبالمرحلة الرابعة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة بابل للعام الدراسً -7185
. 7182
 5-8مجاالت البحث -:
 8-5المجال البشري  :طالب المرحلة الرابعة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلم الرٌاضة فً جامعةبابل للعام الدراسً . 7182-7185
 7-5-8المجال المكانً  :الماعات الدراسٌة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة
بابل .
 4-5-8المجال الزمانً  :الفترة من  7182/4/8ولؽاٌة . 7182/5/8
 -2الدراسات النظرٌة :
 1-2مفهوم الحاجة الى المعرفة : The Need For Cognition

ٌشٌر مفهوم الحاجة إلى المعرفة إلى مدى اإلختالؾ فً مٌل األفراد الذٌن ٌنشؽلون فً
التفكٌر وٌتمتعون ب ِه أو ٌسعون إلى بذل الجهود فً النشاطات المعرفٌة  ،وان هإالء األفراد
لدٌهم حاجة عالٌة الى المعرفة ولدٌهم رؼبة لوٌة للتمتع واالنشؽال بالتفكٌر  ، 8ولد ظهرت فكرة
وجود فروق فردٌة فً المٌل لإلستؽراق فً التفكٌر فً ولت مبكر من تؤرٌخ الشخصٌة وعلم
النفس اإلجتماعً من لدن كل من Maslow , 1943 ; Murphy , 1947 ; Asch , 1952 ; :

. 7 Sarnoff & Katz , 1954 ; Cohen et al , 1955 ; cohen, 1957
ولد أشار كل من كاسٌبو وبٌتً  Cacippo & Pettyبؤن الحاجة إلى المعرفة هً فروق ثابتة
نسبٌا ً فً مٌل األفراد لإلنهمان والتمتع والسعً للحصول على المعرفة  ،وهذا المفهوم ٌعكس
الدافعٌة الداخلٌة  ،إذ ان األفراد من مستوى مرتفع من الحاجة إلى المعرفة ٌكونون أكثر مٌال ً
لتنظٌم وتمٌٌم المعلومات التً ٌتعرضون لها من أولئن ذوي المستوى المنخفض من الحاجة إلى
المعرفة  ،أما األفراد الذٌن لدٌهم دافعٌة لوٌة فؤنهم ٌبذلون المزٌد من الجهود لمعالجة المعلومات
معالجة متعممة  ،ومن المظاهر التً تدل على الحاجة إلى المعرفة  ،لدرة الفرد على اإلحساس
بالمشكالت  ،او انهُ ٌشعر بالنمص والتوتر  ،وان شٌئا ً مفمودا ً فً ؼٌر موضع ِه  ،ومن ثم فانه ُ
ٌحتاج لعمل شًء معٌن إلزالة هذا التوتر فٌبدأ بالبحث والتمصً من أجل حل المشكالت
Cacioppo , J. & petty , R. & Feinstein , & blair,p197, (1996) .

1

Cacioppo , john , & petty. the need for cognition ,1982 ,p116.
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4

والوصول إلى الحمائك بنفس ِه  ،8اما األفراد ذوي الدرجة المنخفضة من الحاجة إلى المعرفة
ستكون معالجتهم للمعلومات سطحٌة  ،إذ انهم ٌمومون بإجراء تمدٌرات عامه للمعلومات سطحٌة
من دون الفحص الدلٌك .7
ولمد صاغ كل من كوهٌن وستوتالند وولؾ ،8555 Cohen , & Stotland , & Wolf
مفهوم الحاجة إلى المعرفة على انها حاجة للفهم وخلك عالم والعً ملًء بالخبرات والتجارب ،
كما أكد (كوهٌن) بان الحاجة إلى المعرفة تُوجه السلون نحو هدؾ وتسبب توترا ً طالما الٌتم
إحراز هذا الهدؾ  ،أي ان مشاعر التوتر والحرمان تنشآن من إحباط الحاجة إلى المعرفة ،
وإلترح ان التوتر سٌسمح للمحاوالت النشطة لزٌادة الفهم .

4

وان الحاجة إلى المعرفة تتولد من خالل التفكٌر والعملٌات العملٌة  ،فالفرد كائن عمالنً ٌتمتع
بإرادة لوٌة تمكنهُ من إتخاذ لرارات واعٌة

3

 ،إذن فالحاجة إلى المعرفة هً حاجة ترمً إلى

الرؼبة المستمرة فً الفهم والمعرفة  ،وتتمثل واضحةً فً النشاطات االستكشافٌة

و

االستطالعٌة  ،وفً البحث عن المزٌد من المعرفة والحصول على أكبر لدر ممكن من
المعلومات .5
 3-2مفهوم االنجاز الدراسً -:
ان االنجاز ذو اهمٌة كبٌرة فً حٌاة الفررد والمجتمرع  ،وٌنشرؤ عرن حاجرات مثرل السرعً وراء
التفوق  ،وتحمٌك االهداؾ السامٌة  ،والنجاح فً االعمال الصعبة .
عرؾ( وورٌن ) 1934اإلنجاز الدراسً بؤنه :الكفاءة فً األداء ،وهو لدرة مكتسبة أكثر من
2
كونها لدرة موروثة ،وتماس عادة عن طرٌك واجب معٌن أو اختبار ممنن .
وعرفه( إنجلش )  1958بؤنه :المدرة المكتسبة على أداء المهام المدرسٌة ،ولد تكون المدرة عامة

8مرٌم سلٌم  .علم نفس التعلم  ،ط ،8بٌروت  ،دار النهضة العربٌة  ، 7114 ،ص. 324
2

Cacioppo & Petty , 1982 ,p 306.
Cohen , A. R. statland , E . wolfe . an experimental investigation of need for
cognition . journal of abnormal and social psychology , vol (55),1955,p293.
3

Waters , curiosity and intrinsic motiration . London,1989,p216.

4

 5مروان ابو حوٌج وسمٌر ابو مؽلً  .المدخل الى علم النفس التربوي  .عمان  :دار الٌازوري العلمٌة للنشر
والتوزٌع ،7113،ص . 831
Warren, H. C. Dictionary of Psychology. Massachusetts : Mafflin , 1934 , p.3 .

3

6

8

أو خاصة بموضوع دراسً معٌن .
وعرفه (فنجر وسجلٌزر) 1965بؤنه :النزوع لبذل الجهد مرن أجرل تحمٌرك النجراح المدرسرً
7
.
و عرفه (جود ) 1973بؤنه :معرفة مكتسبة أو مهارات فً مواضٌع مدرسٌة ،وتحدد عادة عن
4
طرٌك اختبار أو تمدٌرات المعلمٌن أو كلٌهما .
كما انه ٌمثل ممدار الرؼبة والنزوع فً بذل الجهد ألداء الواجبرات والمهرام الدراسرٌة بصرورة
3
جٌدة .
لذا فمن خالل ما ذكر سابما نجد ان مفهوم االنجاز الدراسً ٌتمثل فً ممدار الرؼبرة والنرزوع
للطالررب فررً بررذل الجهررد حٌررث ٌمكررن االسررتدالل عررن ذلررن مررن خررالل الدرجررة التررً ٌحصررل علٌهررا
الطالب من خالل إجابته عن الممٌاس المستخدم لمٌاس مستوى دافع اإلنجاز الدراسً .
4-2تشكٌل سلوك اإلنجاز:
5
وٌمكن ان ٌتشكل االنجاز من تؤثٌر العوامل االتٌة -:
أ -األسرة :Family
تمرررررررررروم األسرررررررررررة برررررررررردور هررررررررررام فررررررررررً تكرررررررررروٌن حاجررررررررررات اإلنجرررررررررراز األكررررررررررادٌمً
 ،Academic Achievementحٌرث ٌإكرد اابراء الرذٌن ٌحصرلون علرى درجرات عالٌرة فرً
اختبررارات اإلنجررراز علرررى أهمٌرررة النجررراح ،واالسرررتمالل ،وهرررإالء اابررراء ٌكرررافئون أبنرررائهم علرررى
اإلنجازات،
كؤن ٌصبحوا رواداً ،وتكوٌن الصدالات ،ومحاولة المٌرام بالمهرام الصرعبة بؤنفسرهم ،والمثرابرة
فررً األداء ،وفضررال عررن ذلررنٌ ،مٌررل آبرراء وأمهررات (األبنرراء) ذوي الحاجررات الموٌررة لإلنجرراز إلررى
االشتران انفعالٌا ً فً األعمال التً ٌإدٌها أبنائهم والتً ترتبط باإلنجاز .
كما ان الحاجة لإلنجاز تتواجد بموة فً األسر التً تمنح أطفالها فرصرا ً لكرً ٌكونروا مسرتملٌن
ومعتمدٌن على أنفسهم فً سن مبكرة .
ب -المدرسون :Teachers
ٌموم المدرسون بدور هام فً تنمٌة السلون المرتبط باإلنجاز ،اذ أنهم ٌموموا خالل السرنوات
األخٌرة من المدرسرة االبتدائٌرة باسرتخدام أنمراط التؽذٌرة المرتردة (الراجعرة)  Feedbackالترً
تساعد على المدرة والكفاءة فً موالؾ اإلنجاز .
ومن الجدٌر بالذكر أن سنوات المرحلة االبتدائٌة لها تؤثٌرا ً أساسٌا ً فً تنمٌرة أو إعالرة الحاجرة
1

English, H. B; & English, A. C. A Comprehensive Dictionary of Psychology and Psychological Terms.
1 . ed., London : Long man.1958,p.6.
st

Finger, J. A; & Schlesser, G . Non – intellective Predictors Academic Success in School of College. The

2

School Review, Vol. 73,1956,p.25.
rd

Good, C. V. Dictionary of Education. 3 . ed., New York : McGraw – Hillbook Co , 1973 , p.7.
3

3

علً حمدا هلل مجٌد  .مستوى دافع االنجاز الدراسً لطلبة كلٌات التربٌة بالجامعات العرالٌة .رسالة ماجسرتٌر  ،جامعرة صرالح الردٌن،
الدٌن ،كلٌة التربٌة  ، 8551 ،ص . 43

5

فاضل محسن االزيرجاوي  .عمم النفس التربوي ،مطبعة جامعة الموصل ،الموصل  ، 1991 ،ص . 66-66

5

إلررى اإلنجرراز فررً المرحلررة الثانوٌررة ومررن ثررم تررؤثٌر كررال المرررحلتٌن فررً اإلنجرراز خررالل المرحلررة
الجامعٌة .
ج -المجتمع :Society
ٌموم المجتمع بدور فاعل فً تنمٌة اإلنجاز لردى األفرراد ،فمرد أشرار ولٌرام جرٌمس William
 Jamesإلررررى أن هنرررران إنجررررازات لهررررا لٌمتهررررا فررررً المجتمررررع األمرٌكررررً منهررررا (مررررثالً):
((أن ٌكون ترتٌب الفرد هو األول)) و ((التمدم إلى األمام))..الخ ،وؼالبا ً ما ٌصاحب اإلنجاز فً
أمرٌكررا مكافررآت مادٌررة :األربرراح المادٌررة ،النفرروذ ،والمركررز االجتمرراعً المرمرروق .ونتٌجررة لررذلن
ٌتكون لدى األطفال األمرٌكٌٌن حاجات لوٌة لإلنجاز .
ولررد لررام ماكلٌالنررد  McClellandوزمررالإه بدراسررات حررول الحاجررة إلررى اإلنجرراز ،فوجررد
ب دراسته للحضارات اإلنسانٌة أن الشعوب المتمدمة ٌتمٌرز أبناإهرا بمروة مسرتوى الحاجرة لإلنجراز
فرررررٌهم ،حٌرررررث أنهرررررم ٌسرررررعون إلرررررى النجررررراح والرررررتمكن والسرررررٌطرة علرررررى بٌئرررررتهم المادٌرررررة
-4منهج البحث واجراءاته المٌدانٌة -:
 1-3منهج البحث  :استخدمت الباحثة المنهج الوصفً لمالئمته لطبٌعة مشكلة البحث واهدافه .
 2-3مجتمع وعٌنة البحث  :اشتمل مجتمع البحث على طالب المرحلة الرابعة لكلٌات جامعة
بابل للعام الدراسً  7182-7185اما العٌنة فمد تضمنت طلبة المرحلة الرابعة لشعبتٌن هما (
ب) و( د) تم اختٌارهم عشوائٌا بطرٌمة المرعة من بالً الشعب وبوالع (  )21طالب .
 3-3أدوات البحث واالجهزة المستخدمة  :حٌث تضمنت االتً -:
 -8ممٌاسً الحاجة الى المعرفة و االنجاز الدراسً .
-7جهاز البتوب نوع ( . ) Dell
-4المصادر العربٌة .
4-3اجراءات البحث المٌدانٌة -:
 1-4-3اجراءات استخدام مقٌاسً  :تم االعتماد على المصادر العلمٌة وممٌاس الحاجة الى
المعرفة لـ (أٌة فاخر النائب) 8والذي ٌتؤلؾ من (  ) 42فمرة اما ممٌاس االنجاز الدراسً فمد
اعتمد على ممٌاس لـ( ابراهٌم اسماعٌل حسٌن)ٌ 7تؤلؾ من ( )31فمرة ولد عرض الممٌاسان
على مجموعة من الخبراء والمختصٌن  4ولد ابدوا رأٌهم فً مالئمتهما مع اجراء بعض
التؽٌرات الطفٌفة وظهرا بالصورة النهائٌة .
 2-4-4التجربة االستطالعٌة  :تم اجراء التجربة بتارٌخ  7182/4/85على ( )2طالب من
المرحلة الرابعة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /جامعة بابل وتم خاللها التعرؾ على
مد ى تفهم العٌنة لعبارات الممٌاس وهل ٌوجد ؼموض ٌذكر فً االجابة لتالفً كل مشكلة ممكن
حدوثها فً عملٌة التطبٌك الرئٌسٌة للممٌاس .

8

اٌة فاخر النائب .ادران المحٌط وعاللته بالحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامعة  ،جامعة بؽداد . 7184 ،
7
ابراهٌم اسماعٌل حسٌن  .اتجاهات طلبة الجامعة نحو اختصاصاتهم الدراسٌة وعاللتها باالنجاز الدراسً  ،جامعة تكرٌت 7115 ،
 3السادة الخبراء هم :
 -1أ.د.محمد جاسم الياسري

كمية التربية الرياضية  /جامعة بابل ( اختصاص ) اختبار وقياس .

 -2أ.د .ياسين عموان

كمية التربية الرياضية /جامعة بابل ( اختصاص ) عمم النفس الرياضي .

 -3أ.د .حسين ربيع

كمية التربية لمعموم النفسية  /جامعة بابل ( اختصاص ) عمم النفس التربوي .

 -4أ.د.حيدر عبد الرضا

كمية التربية الرياضية  /جامعة بابل ( اختصاص ) اختبار وقياس .
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 3-4-3اسلوب تصحٌح المقٌاسٌن ٌ :تكون ممٌاس الحاجة الى المعرفة من (  ) 42فمرة
واالجابة عنها تكون وفك ( )8-5درجة لكل فمرة وحسب البدائل الخماسٌة وهً (اوافك بشدة،
اوافك  ،متردد ،ال أوافك  ،ال أوافك بشدة ) وبمٌم حسب التتابع ( )8،7،4،3،5للفمرات االٌجابٌة
والعكس للسلبٌة اما ممٌاس االنجاز الدراسً فٌتكون من ( )41فمرة واالجابة تكون ()8-5
وحسب البدائل (أوافك بشدة ،أوافك ،ال أدري ،ال أوافك ،ال أوافك بشدة) وبمٌم حسب التتابع (
 )5،3،4،7،8للفمرات السلبٌة والعكس لإلٌجابٌة .
 4-4-3حساب الدرجة الكلٌة :بما ان ممٌاس الحاجة الى المعرفة ٌتكون من (  ) 42فمرة فؤن
أعلى درجة لإلجابة ستكون (  ) 811وأدنى درجة هً (  ) 42والوسط الحسابً بلػ
( )825453واالنحراؾ المعٌاري بلػ ( )77،21اما ممٌاس االنجاز الدراسً فٌتكون من ()31
فمرة فؤن أعلى درجة هً (  )711وأدنى درجة هً ( )31ولد بلػ الوسط الحسابً للممٌاس (
 ) 853427واالنحراؾ المعٌاري بلػ ( . ) 81487
 5-4-3الخصائص العلمٌة للمقٌاس -:
 1-5-4-3الصدق ٌ :عد الصدق من الشروط والصفات العلمٌة لالختبار الجٌد اذ ان الصدق
ٌمصد به "ان االختبار ٌمٌس ما وضع لمٌاسه وال ٌمٌس شٌئا أخر " 8ولد تحمك الصدق عندما
عرض الممٌاسٌن على الخبراء وابدوا مالئمتهما للعمل البحثً .
 2-5-4-3الثبات :تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات وبلؽت لممٌاس
الحاجة الى المعرفة ( )1413ولممٌاس االنجاز الدراسً ( ) 1417وهذا مإشر عالً على ثبات
الممٌاسٌن
 6-4-3التجربة الرئٌسٌة  :ولد تم ذلن خالل فترة االستراحة بٌن المحاضرات حٌث كانت فً
الفترة  7182/4/73-77حٌث تم توزٌع استمارات الممٌاسٌن على عٌنة البحث والبالؽة () 21
وبعد تؤشٌرها من لبل العٌنة تم جمع االستمارات للحصول على نتائج البحث .
 5-3الوسائل االحصائٌة :تم استخدام نظام  spssالٌجاد الوسائل االحصائٌة التالٌة -:
( الوسط الحسابً  ،االنحراؾ المعٌاري  ،لانون  Tلعٌنة واحدة  ،لانون  Tلعٌنتٌن
مستملتٌن ) .
 -4عرض النتائج ومناقشتها -:
 1-4التعرف على واقع الحاجة الى المعرفة لدى عٌنة البحث -:
بعد ان جمعت البٌانات كان البد لنا من التعرؾ على ما تمتلكه العٌنة من متؽٌر الحاجة الى
المعرفة لذا تطلب ذلن استخراج لٌمة (  ) tبٌن الوسط الحسابً والوسط الفرضً لدى عٌنة
البحث والجدول ( ٌ ) 8بٌن ذلن .

1

مصطفى باهي .المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق  ،ط ، 1القاهرة  ،مركز الكتاب لمنشر  ، 1999 ،ص. 26

2

جدول ( ) 8
ٌبٌن العاللة بٌن الوسط الحسابً والوسط الفرضً للحاجة الى المعرفة
الداللة

درجة
لٌمة T
الوسط االنحراؾ الوسط
عدد
العٌنة الحسابً المعٌاري الفرضً المحسوبة الجدولٌة الحرٌة
معنوي
55
74111
4،35
811
77،84 822454 21
نالحظ من خالل الجدول (  ) 8ان لٌمة الوسط الحسابً والبالؽة (  )822،54واالنحراؾ
المعٌاري البالػ (  )77،84هً أعلى من لٌمة الوسط الفرضً البالػ (  ) 811ولمعنوٌة العاللة
تم اٌجاد معامل االرتباط (  ) Tولد ظهرت العاللة انها معنوٌة لكون لٌمة (  ) Tالمحسوبة هً
أعلى من الجدولٌة .
ان ما عرض فً الجدول السابك انما ٌدل على امتالن العٌنة لمستوى مرتفع من الحاجة الى
المعرفة هذا ٌعنً ان طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ٌمتلكون لدرات عملٌة تإهلهم
لبذل المزٌد من الجهود المعرفٌة والتً تمكنهم من الوصول إلى الحمائك واستؽالل طالاتهم
العملٌة إلى ألصى ح ٍد ممكن  ،من خالل التنوع فً الفعالٌات الرٌاضٌة الفرلٌة والفردٌة اضافة
الى عامل جدا مهم وهو دور االستاذ فً رؼبة الطالب فً االنتباه الى المحاضرة وتحمٌك
مستوى علمً جٌد
 2-4التعرف على واقع االنجاز الدراسً لعٌنة البحث -:
بعد ان جمعت البٌانات كان البد لنا من التعرؾ على ما تمتلكه العٌنة من متؽٌر االنجاز
الدراسً لذا تطلب ذلن استخراج لٌمة (  ) tبٌن الوسط الحسابً والوسط الفرضً لدى
عٌنة البحث والجدول ( ٌ ) 7بٌن ذلن .
جدول ( ) 7
ٌبٌن العاللة بٌن الوسط الحسابً والوسط الفرضً لإلنجاز الدراسً
الداللة

درجة
لٌمة T
الوسط االنحراؾ الوسط
عدد
العٌنة الحسابً المعٌاري الفرضً المحسوبة الجدولٌة الحرٌة
معنوي
55
4455
871
35،84 875474 21
نالحظ من خالل الجدول (  ) 7ان لٌمة الوسط الحسابً والبالؽة (  )877،74هً أعلى
من الوسط الفرضً والبالػ (  ) 871وهذا ٌدل على ان العٌنة تمتلن لمستوى مرتفع من
متؽٌر االنجاز الدراسً وهذا ٌعود لعوامل مختلفة ومن ضمنها رؼبة الطالب فً اختصاصه
الرٌاض حٌث ان لٌمة أي مجتمع ٌتم لٌاسها من رؼبة افرادها فً المجال الرٌاضً والذي
ٌعد الشاؼل االهم ألؼلب االفراد فً الحفاظ على الصحة والرشالة للجسم لذا نجد ان
المنوات الرٌاضة تنوع فً اخبارها لنا للرٌاضة من تؤثٌر فً المجتمع لذا فان طالب كلٌة
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ٌمثل الواجهة لهذه الكلٌة حٌث سٌنمل ما تعلمة من مهارات
ومحاضرات نظرٌة وعملٌة الى المجتمع وهذا ٌرتبط برؼبة الطالب فً االلمام بهذه
المعلومات الوفٌرة وتسخٌرها فً المكان والولت المناسب للمجتمع .
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 3-4التعرف على العالقة بٌن متغٌري الحاجة الى المعرفة واالنجاز الدراسً لعٌنة
البحث:
والجل التعرؾ على نوع العاللة بٌن متؽٌري الحاجة الى المعرفة واالنجاز الدراسً كان
البد لنا من اٌجاد اختبار بٌرسون بٌن المتؽٌرٌن والجدول ( ٌ ) 4بٌن ذلن .
جدول ( ) 4
ٌبٌن العاللة بٌن متؽٌري البحث
ت

المتؽٌرات

معامل
االرتباط
1.823

درجة
الحرٌة
51

لٌمة ت
المحسوبة
7452

لٌمة ت
الجدولٌة
7،111

نوع
االرتباط
معنوي

الحاجة الى المعرفة
8
االنجاز الدراسً
7
 درجة الحرٌة =  ، 51لٌمة ت الجدولٌة =  ، 7،111مستوى الداللة = 1.15ٌتبٌن لنا من الجدول (  ) 3ان االرتباط بٌن متؽٌري البحث هو ارتباط معنوي أي هو
ارتباط موجب وهذا ٌعود لعوامل عدٌدة ومن ضمنها ان اختصاص التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة من االختصاصات التً تحتاج الى التنوٌع فً التعلم لكون المحاضرات تتضمن
النظري والعملً وحٌث ٌحتاج من الطالب الرؼبة فً االستماع الى المحاضرة واتمانها
اجل تحمٌك االنجاز الدراسً الجٌد فحاجة الطالب الى معرفة المعلومات الممدمة عن
محاضرة سواء كانت عملٌة او نظرٌة وكذلن فرلٌة او فردٌة فكل هذا ٌحتاج الى التمبل التام
والجٌد للمعلومات المطروحة من لبل االستاذ .
 -5االستنتاجات والتوصٌات -:
 1-5االستنتاجات -:
 -8امتالن عٌنة البحث لمستوى مرتفع من الحاجة الى المعرفة وكذلن االنجاز الدراسً .
 -7وجود عاللة ارتباط معنوٌة واٌجابٌة بٌن متؽٌر الحاجة الى المعرفة ومتؽٌر االنجاز
الدراسً .
 2-5التوصٌات -:
 -8اعتماد ممٌاسً البحث إلجراء فحوص دورٌة للطالب والتعرؾ على ما ٌمتلكوه من
مستوى لهذه المتؽٌرات لمعالجة أي حالة ضعؾ ان وجدت .
-7اجراء بحوث مشابهه على عٌنة الطالبات او اختصاصات أخرى أي كلٌات ؼٌر التربٌة
البدنٌة وعلوم الرٌاضة .
 -4تؤكٌد أهمٌة توجٌه الطالب الى الحضور المستمر للمحاضرات من اجل رفع المستوى
الدراسً وعدم اهمال أي محاضرة ٌلمٌها االستاذ .
5
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