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 املستخلص: 

بحث    الدراسةهذه  هتدف   الدافعية  إىل  مكونات  ف  واملعلومات  والوثائق  املكتبات  قسم  وطالبات  طالب  بني  الفروق 

(  22-19(، ترتاوح أعامرهم بني )اذكور  58،  ا إناث  72وطالبة )  ا ( طالب130وتكونت العينة من )  الدراسية والرضا عن التخصص،

، مها: مقياس الدافعية الدراسية، ومقياس  انوطبق عىل أفراد العينة مقياس  ،سنة(  1,09±  20,54سنة، وبلغ متوسط أعامرهم )

 ات لبا ة بني متوسطات درجات عينتي الطالب والطر فروق جوهريوظه   عدم الرضا عن التخصص، وكشفت نتائج الدراسة عن

ظهر الفرق بني العينتني داال عىل مستوى  فأّما عىل مستوى األبعاد اخلاصة بالدافعية الدراسية  ،ف الدرجة الكلية للدافعية الدراسية 

، كام كشفت نة بعينة الطالبُبعد واحد فقط هو الدافعية الداخلية؛ حيث ارتفعت متوسطات درجات الطالبات عىل هذا البُعد مقار

طالب والطالبات عىل مقياس الرضا عن التخصص  ال  درجات  متوسطات  بني  -إحصائيًّا   –وجود فروق دالة  نتائج الدراسة عن  

وذلك عىل مستوى الدرجة الكلية، وأبعاده املتمثلة ف الرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، والرضا عن التجهيزات بالقسم 

  ، اختفت الفروق عىل مستوى البُعدين اآلخرين املتمثلني ف الرضا عن املقررات الدراسية، والرضا عن طرق التدريس  عىل حني 

، وأوصت الدراسة برضورة وضع رشوط الختيار الطالب املتقدمني للتقيد بالتخصص  وكانت الفروق دالة ف اجتاه عينة الطالبات

الشخصية، واستخد املقابالت  الشخصية إىل من خالل إجراء  التي تكشف عن دوافعهم وقدراهتم وسامهتم  النفسية  املقاييس  ام 

 جانب معيار الدرجة العلمية املتقدم هبا كل طالب؛ بام يسهم ف انتقاء الطالب وتطلع رغبتهم لاللتحاق بالتخصص.

 الفروق بني اجلنسني.  ؛الرضا عن التخصص  ؛الدافعية الدراسية الكلامت املفتاحية:
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 : التمهيد
من الواضح أن املكتبات مل توجد من فراغ، وإنام هي مؤسسات تتأثر وتؤثر باملجتمع وتلعب أقسام املكتبات واملعلومات ف  

اجلامعات العربية واملرصية دورا بارزا ملا متلكه من إمكانات برشية تؤهلها للقيام بدور قيادي ف نرش الثقافة املعلوماتية سواء عن  

التدريبية، وتسعي  طريق الربامج  الفروق بني الطالبات والطالب ف  الدراسة احلالية إىل بحث    األكاديمية أو الدورات والورش 

الدراسية   الدافعية  ومكونات  واملعلومات  والوثائق  املكتبات  الرضا عن ختصص  من طالب  مستوى  عينة  وتتمثل لدى  القسم، 

الدراسية الطاقةف    (1) الدافعية  امل  مستوى  طالب والنشاط  حتث  التي  خارجية  أو  داخلية  بدوافع  التخرج  صحوب  قبل  عىل    ما، 

من  استفادهتم  ومدى  واملهنية،  العلمية  دوافعهم  حول  بتصوراهتم  واملرتبطة  واملعلومات،  والوثائق  املكتبات  بقسم  االلتحاق 

التطلع إىل مرحلة يستطيعو املستقبلي  نالتخصص هبدف  السيد،    ةمن خالهلا حتقيق أهدافهم وطموحاهتم  )نرصة منصور، أسامء 

2019.) 

عنارص  واملثابرة ومجيع  والتوجيه  بالطاقة  ترتبط  التعليمية؛ حيث  العملية  ف  املهمة  املفاهيم  أحد  الدراسية  الدافعية  وتعد 

 اجتاهات  ، وتتضح أمهيتها أيًضا بتأثريها عىل"ملاذا هذا الشخص السلوك؟"النشاط، وبدأت دراسة الدافعية الدراسية بسؤال حول:  

  املتعلم وسلوكه التعليمي، وترتبط الدافعية الدراسية بعنارص أخرى، مثل: حب االستطالع، واملثابرة، واألداء والتحصيل الدرايس 

(Hakan & Münire, 2014،)    االلتزام ف  أوقاهتم  يستثمرون  الدراسية  الدافعية  ف  مرتفعة  درجات  عىل  احلاصلون  والطالب 

يس واستكامله، كام يمكنهم مواجهة التحديات املنبثقة من صعوبة املهام التعليمية، أما الطالب احلاصلون  بحضور برناجمهم الدرا 

الدرايس   والفشل  لإلخفاق  عرضة  أكثر  فأولئك  الدراسية  الدافعية  ف  منخفضة  درجة  -Burgueño, Sicilia, Medina)عىل 

Casaubón, Alcaraz-Ibáñez & Jesús, 2017)  . 

عية الدراسية من طالب إىل آخر، كام تتباين كذلك عيل مستوى النوع من طالب إيل طالبة، وهى املسؤلة عن  وتتباين الداف

(، وتزودنا بمعلومات جوهرية حول كيفية توافق الطالب مع البيئة الدراسية، ومن  Ryan, 2016أسباب الترصفات والسلوك )

وفًقا لتباين هذه األهداف تتنوع الدوافع إما ليحصلوا عىل االعرتاف  اجلدير باملالحظة؛ الطالب لدهيم أهداف عديدة للتعلم، و

ومهاراهتم   معرفتهم  لتنمية  وإما  أقراهنم  عىل  وتفوقهم  واملعلمني  اآلباء  نقد  وجتنب  اآلخرين،  من   & Hakan)واالستحسان 

Münire, 2014) . 

  عملية  لدعم   واملعلومات  املكتبات  بقطاعات  للعمل  األفراد إىل تأهيل وإعداد  بوجه عام  هتدف أقسام املكتبات واملعلوماتو

ز أمهية التأهيل والتكوين لتخصص علـم املكتبات واملعلومات نتيجـة تربوهنا    ،والعاملية  الوطنية  املعرفة  وجمتمع  املعلوماتية  التنمية

أداء عىل  قادرين  متخصصني  إىل  ختصًص املكتبي  العمل للحاجـة  يتطلب  أصبح  الذي  وتأ،  أكاديميا  مميزً هياًل ا  العمليات   ألداء  ا 

ختصص املكتبات واملعلومات وفاعليته عىل ضوء ما يستجد من تطورات ف    بمستوى من الرضا عن  املرتبطة باملعلومات واملعرفة

  عىل التعرف   ومن أول الركائز املهمة ف عملية التطوير  ،جمال تكنولوجيا املعلومات وتطور مؤسسات املعلومات واملهنة بشكل عام

 ف اخلطة الدراسية احلالية   ومعرفة مستوي رضاهم عن التخصص ومدي دافعيتهم الدراسية للتخصص الطالبات  الطالب و  راء  آ

 . (2015)نجاح قبالن، 

 

1 - Academic motivation.   
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أن إحدى املسؤليات التي تقع عىل عاتق القائمني بالعملية التعليمية؛ بحث    (Crețu, 2014)وف هذا اإلطار وضح كريتو  

أمهية بحث الدافعية الدراسية    (Blaškováa, 2014)لتي تؤثر عىل تعلم الطالب كاًم وكيًفا، كام بنير بالسكوفا  الدوافع األساسية ا 

أمهية املناخ الدافعي ف   Maehrالتي تساعد الطالب عىل االنغامس ف السياق الدرايس، وُتكّون لدهيم إرادة التعلم، كام يؤكد ميهر  

ل برامج  وصمم  اإلنجاز،  أهداف  املهام دعم  ف  الطالب  ملشاركة  أسبابا  متثل  التي  بالدافعية  املرتبطة  األهداف  لتعزيز  لتدخل 

(Gutiérrez & Tomás, 2018) ؛ ذلك ألن طالب اجلامعة الركن األسايس ف املنظومة التعليمية ف مؤسسات التعليم العايل ف

 هذه املنظومة، فهم كوادر املستقبل بعد خترجهم من اجلامعة  معظم الثقافات العربية املختلفة بسبب الدور املهم الذي حيتلونه ف

 (. 2013وذلك من خالل ما يؤدونه من مهام ووظائف بمقدار مناسب من الكفاءة والفاعلية )أمحد حممد، 

تحقق  وفيام خيتص بأمهية الرضا عن التخصص، فيعد أحد املتغريات املهمة ف العملية التعليمية، وحيدث عند قيام الطالب بال

من صحة جتربتهم الدراسية، ويتمثل ف التقييم الشخيص للطالب للنتائج واخلربات املختلفة املرتبطة بالتعليم التي يتم تشكيلها  

التدريس،  Dhaqane & Afrah, 2016من خالل جتارهبم املتكررة ف سياق احلياة اجلامعية ) (. ويشمل: الرضا عن جودة طرق 

الء وأعضاء هيئة التدريس، والرضا عن حمتوى املقررات الدراسية، والرضا عن مزج اجلوانب النظرية  والتواصل والتفاعل مع الزم

عام ) بشكل  املؤسس  السياق  والرضا عن  التعليمية،  املؤسسة  الدراسية، وخدمات  املقررات   ,Ramos, Barlemوالتطبيقية ف 

Lunardi, Barlem, da Silveira & Bordignon, 2015 .) 

التدريس باستخدام تقييامت الطالب    شارة إىل الرضا عن التخصص وجتدر اإل مفهوم متعدد األبعاد، يضم: جودة طرق 

ردم أيدن إبوزكايا و  وضح  وف هذا اإلطار  .والرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس  ،(Fernandes, 2013لفاعلية التدريس )

(Bozkaya & Erdem Aydin, 2007)   كام خلصت كارين    ،أمهية السلوك اللفظي وغري اللفظي املرتبط بالتفاعل الدرايس(Karen, 

وزمالؤه   أيد شنوأيًضا    ، الدرايس  عن التخصص   أن املناقشة املتعلقة بالتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس تزيد من الرضا ب  (2000

(Chen, Lin & Kinshuk, 2008)  التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، ومنها:  الرضا الدرايس  العوامل التي ترفع من مستوى  أمهية ،  

ومن املكونات أيًضا التي تسهم ف تشكيل الرضا عن التخصص الدرايس؛ مدى توفر الرضا عن خدمات املؤسسة التعليمية، فبقاء  

ومتيزها   تبذهلا  التي  واجلهود  اخلدمات  كفاءة  عىل  يعتمد  ونجاحها  اجلامعات  ثم  (Dhaqane & Afrah, 2016)أقسام  ومن   ،

عن  الرضا  مستوى  وتزيد  التعليمية  العملية  نمو  عىل  تساعد  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  والتفاعل  التعليمية،  العملية  فميرسات 

 (. Jamshidi, Mohammadi, Mohammadi, Parviz, Poursaberi & Mohammadi, 2017التخصص الدرايس )

التي يمكن أن تساعدهم عىل حتقيق  الدرايس  يعد رضا الطالب عن التخصص    ومن ناحية أخرى، الرئيسة  من العوامل 

العلمية  النجاح ف املجال؛ ويعد مؤرًشا ملدى فاعلية األداء ويسهم بشكل جوهري ف حتقيق الطالب لنتائج مرغوبة عىل املستويات  

حكيمة)  واملهنية التخصص    ،(2010،  نيس  عن  الرضا  درجة  انخفاض  أن  فأّما  إىل ضتيمكن  باملهام ؤدي  القيام  مستوى  عف 

، والطالب  (2008،  فتحي واملتطلبات الدراسية، واألداء الروتيني الذي يؤثر بدوره عىل ضعف مستوى التفوق واإلنجاز )نادر

احلاصلون عىل درجة مرتفعة ف الرضا عن التخصص الدرايس يمكنهم مواجهة الضغوط الدراسية واملتطلبات اجلامعية مقارنة 

عىل )باحلاصلني  التخصص  عن  الرضا  ف  منخفضة  درجة   Hassan, Atia, Aliya, Marukh & Zahra, 2012; Hodge-

Windover, 2017 .) 
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 أوالً: الطار املنهجي للدراسة:
 مشكلة الدراسة:1/1

الواجبات يسهم نظام التعليم ف تغيري السلوكيات احلالية للطالب، كام يساعدهم عىل تعلم بعض املواقف اجلديدة، ومن  

األساسية للتعليم رفع القوى العاملة املؤهلة التي يتطلبها التطور االقتصادي واالجتامعي والثقاف للمجتمعات، ومن ثم تشكل  

الناجحني ممن لدهيم دافعية مرتفعة عىل   العاملة، ويعتمد إعداد األفراد  التعليمية مصدًرا إلمداد املجتمع هبذه القوى  املؤسسات 

تعليمية مناسبة للطالب تساعدهم عىل  املؤهالت واخل بيئة  إتاحة  التعليمية ف  املؤسسات  التعليمية، وتتمثل أهم مهمة هلذه  لفية 

التعليم   اقتصادًيا واجتامعيًا وثقافيًا إىل جانب إسهامها ف  املجتمعات  تنمية  التعليمية ف  النجاح، وتسهم اجلامعات واملؤسسات 

ات تعليمية شاملة تعد الطالب ملواجهة احلياة من خالل مساعدهتم عىل حتسني أنفسهم تعليميًا واحلياة العلمية، فاجلامعات مؤسس

ويدخل  األصيلة،  واألفكار  اإلبداعي  التفكري  مستوى  لدهيم  يتحسن  خالهلا  ومن  مستوى،  أعىل  عىل  وتقنيًا  مهنيًا  وإعدادهم 

مدة تعليمية جديدة تتمثل ف أربع سنوات بعد عملية تعليم  ف عملية تكيف جديدة والتعود عىل    -السيام طالب اجلامعة-الطالب

التعليم وترتبط هذه املشكالت ببعض العوامل، ومنها:   التي تواجههم أثناء عملية  واختبارات صعبة، وتوجد بعض املشكالت 

ر باالنتامء للمؤسسة  مستوى دافعيتهم الدراسية باإلضافة إىل عوامل أخرى، مثل: السامت الشخصية، ودائرة األصدقاء، والشعو

أو القسم، ومستوى التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، واألنشطة االجتامعية، وتؤثر هذه العوامل السلبية عىل مستوى نجاحهم،  

وتعد الدوافع أحد العوامل املرتبطة بالنجاح الدرايس، كام إهنا أهم املحددات السلوكية التي يظهرها الطالب ف عملية التعليم مما 

 (.Keskin, & Korkutata, 2020ث عىل دراستها ف املوضوع احلايل )حي

وفيام خيص الدراسات التي اهتمت بالفروق بني الطالب والطالبات ف الرضا عن ختصص املكتبات والوثائق واملعلومات،  

 دراسات ف هذا املوضوع مما يدفع إىل بحث الدراسة احلالية. -حسب اطالع الباحثة -ال توجد

 أهمية الدراسة ومبرراتها:  1/2

الذكور    وحظ ل  -1 عن  بالقسم  امللتحقات  اإلناث  الطالبات  أعداد  ندرارتفاع  هبذا    ة وتوجد  عنيت  التي  الدراسات  ف 

ودوافع  عيل قلتهم  خاصة الكشف عن مدى رضا الطالب امللتحقني بالقسم  بحماولة إجراء هذه الدراسة و  املوضوع مما يدفع إىل

وحماولة معرفة الفروق ف الرضا عن التخصص   عن التجهيزات والتوافق مع الزمالء وأعضاء هيئة التدريس  االلتحاق به ورضاهم

                    .والدافعية الدراسية بالقسم فيام بني الطالب الذكور عيل قلتهم مقارنة بالطالبات اإلناث

بني    -2 املمتدة  األخرية  الدراسية  السنوات  ف  اجلُدد  وج  2021-2012لوحظ  الطالب  أعداد  ف  نسبي  انخفاض  ود 

امللتحقني بتخصص املكتبات والوثائق واملعلومات وفًقا ملؤرشات أعداد الطالب املقيدين بالتخصص بسجالت شئون الطالب  

 بكلية اآلداب جامعة القاهرة.  

 ,Asare-Nuamah)ة املختلفة  أمهية بحث املتغريات والعوامل املرتبطة برضا الطالب عن التخصص ف البيئات الدراسي  -3

التي تسهم ف جذهبم للتخصص لتعزيز عالقات الطالب بقسم املكتبات واملعلومات؛ ذلك ألن رضاهم أصبح حتدًيا رئيًسيا    (2017

، فالعوامل املرتبطة  (Dhaqane & Afrah, 2016)وهو املصدر األسايس لالحتفاظ هبم، واستمرارهم ف االلتحاق بالتخصص  

التعلم هلا تأثري عىل رضا الطالب أكثر من العوامل املرتبطة بالظروف املحيطة باجلوانب املادية للمؤسسة الدراسية، وأيًضا بالتعليم و
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 Douglas, Douglas)  تقديم املشورة واخلدمات  مساعدهتم عىل  حتى يمكن  من العملية التعليمية  فهم احتياجات الطالبأمهية  

& Barnes, 2006) . 

رضا عن التخصص عملية دينامية، فالبد من تقييمه بشكل مستمر، فمعرفة مقدار الرضا الدرايس يساعد يالحظ أن ال -4

 ,Karavasilis)أقسام املكتبات والكليات واجلامعات ف جعل املناهج الدراسية أكثر استجابة الحتياجات سوق العمل املتغرية  

Kyranakis, Paschaloudis & Vrana, 2016) .  

اجلامعة عىل كثري من املعلومات عن مدى حتقيقها   إدارة  خالل دراسة رضا الطالب عن التخصص أن حتصليمكن من    -5

تقبلهم للتخصص الذي يدرسونه، كام تفيد متخذي القرار    ومقدار   الدرايس،  وحتسني مستواهم  ،عملية تأهيل الطالب  فألهدافها  

ال التدابري  التعليمية الختاذ  املؤسسات  أو  التخصصات  أهداف  ف  ورسم  التخصصات،  هلذه  واألنشطة  األهداف  ملراجعة  الزمة 

 (.  2004)جميد مهدي، لرضا الطالب الدرايس ءمة أكثر مال بشكلجديدة وصياغتها 

 وبعد االنتهاء من تناول مربرات إجراء الدراسة سنتطرق إىل عرض مفاهيم الدراسة وأطرها النظرية. 

  أهداف الدراسـة: 1/3

الراهنة هدفا رئيسيا متمثال ف بحث الفروق بني الطالبات والطالب ف الدافعية الدراسية والرضا عن    هذه الدراسة  ىتتبن

 :تتمثل فيام ييل الفرعية األهدافالتخصص وينبثق من هذا اهلدف الرئيس جمموعة من 
 حتديد الفروق ف الرضا عن التخصص بمكوناته الفرعية لدى الطالب والطالبات. -1

 بحث الفروق ف الدافعية الدراسية بمكوناهتا الفرعية لدي الطالب والطالبات. -2

 حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملقياس الدافعية الدراسية لدى عينتي الطالب والطالبات. -3

 ات.حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملقياس الرضا عن التخصص لدى عينتي الطالب والطالب -4

 أسئلة الدراسة:  1/4

 : الدراسة فيام يأيت  أسئلة يمكن حتديد ف ضوء األهداف السابقة

 ( هل توجد فروق ف الرضا عن التخصص بمكوناته الفرعية لدى الطالب والطالبات؟.1 

  ( هل توجد فروق ف الدافعية الدراسية بمكوناهتا الفرعية لدي الطالب والطالبات؟.2 

 إجراءاتها: منهج الدراسة و 1/5

عن الفروق بني عينتي الدراسة ف كل من الدافعية  ؛ وذلك للكشف  التحلييلف الدراسة الراهنة املنهج الوصفي    ستخدماُ 

 الدراسية والرضا عن التخصص.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 1/6

ف   الكمي  اإلحصاء  أسلوب  استخدم  اآليل،  احلاسب  إىل  وإدخاهلا  البيانات  تبويب  استخدام  بعد  تم  التحليالت، حيث 

( لتحليل بيانات االستبيان واحلصول عىل خمرجات تتمثل بالتكرارات والنسب SPSSبرنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية )

 املئوية، عىل مجيع فقرات االستبيان ملعرفة مدى موافقة أفراد عينة الدراسة عىل فقرات االستبيان املختلفة. 
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 ليالت اإلحصائية للبيانات: خطة التح 1/6/1

 : أيتتضمنت التحليالت اإلحصائية للبيانات ما ي

 الدراسة.  يايسحساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملق -1

 حساب اختبار )ت( لداللة الفروق بني املتوسطات. -2

 عينة الدراسة وخصالها:  1/7

 (األربعةالفرق الدراسية  من  (،  إناثا   72،  اذكور  58والطالبات )( من الطالب  130تكونت عينة الدراسة األساسية من )

القاهرة، تراوحت أعامرهم بني  )*(الثانية والثالثة والرابعةاألويل و: ، بقسم املكتبات والوثائق واملعلومات، بكلية اآلداب، جامعة 

 ( سنة.  1.12 ± 20.59) الطالبات أعامر  متوسط وبلغ سنة، ( 1.09 ± 20.57( سنة، وبلغ متوسط أعامر الطالب )19-22)

 أعمار عينات الدراسة  (1جدول )

 املؤرشات اإلحصائية   

 

 العينات 
 االنحراف املعياري متوسط العمر بالسنة  األعداد 

 1.09 20.57 58 الطالب

 1.12 20.59 72 الطالبات 

 أدوات الدراسة: 1/8

 الدافعية الدراسية:   مقياس  أوالً:  

( بنًدا تتضمن الدافعية الداخلية واخلارجية  14ويتكون من )  ،(2019وأسامء السيد )  ،املقياس نرصة منصورأعدت هذا   

بتصوراته حول مستقبله   واملرتبطة  واملعلومات  والوثائق  املكتبات  بقسم  االلتحاق  التخرج عىل  قبل  ما  التي حتث طالب مرحلة 

،  3،  1)  :( أما الدافعية اخلارجية فتمثلت ف البنود14،  13،  11،  9،  6،  2)  : ودومتثلت الدافعية الداخلية ف البن  ،العلمي واملهني

الفرد درجة انطباق كل بند عليه باستخدام مقياس شدة يرتاوح بني    حتديد وتتطلب اإلجابة عن كل بند    ، (12، ،  10،  8،  7،  5،  4

، ويتميز املقياس بثبات وصدق مالئمني،  ( درجة56وأقىص درجة عىل املقياس هى )  ،( أوافق بدرجة كبرية4( ال أوافق إىل )1)

فقد أظهرت دراسة سابقة قامت هبا كل من الباحثتني عىل عينة من الطالب والطالبات اجلامعيني ارتفاع معامل ثبات املقياس، وبلغ  

الدافعية الدراسية بطريقتي ألفا وإعادة االختبار   التوايل، كام كش   0.83،   0.81معامل ثبات مقياس  ف املقياس عن ارتفاع عىل 

 مؤرشات صدق املحكمني واالتساق الداخيل. 

 

لقلة أعداد الطالب الذكور بالقسم عىل مدار سنوات الدراسة األربع مما استدعى التطبيق  ؛ بجانب الفرق الدراسية بالقسم  التطبيق عىل الفرقة األوىلتم  )*(

 عىل الفرقة األويل حتى الرابعة، كام ترجع قلة حجم عينة الذكور ألن هذه هي العينة املتاحة بالقسم. 
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 الرضا عن التخصص:   مقياس  ثانًيا:  

أيًضا،   املقياس  هذا  السابقتان  الباحثتان  )أعدت  من  بندً 40ويتكون  عن  ا(  الرضا  حول  رئيسية  مكونات  أربع  تغطي   ،

التدريس، طرق  عن  والرضا  الدراسية،  املقررات  عن  الرضا  هى:  التدريس،    التخصص،  هيئة  أعضاء  مع  التفاعل  عن  والرضا 

(، ويضم مكون  13-1( بندا ومتثله البنود من ) 13، ويضم مكون الرضا عن املقررات الدراسية )والرضا عن التجهيزات بالقسم

( 9س )(، ويضم مكون الرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدري24-14( بندا ومتثله البنود من )11الرضا عن طرق التدريس )

وتتطلب  ( بندا،  40-34( بنود ومتثله البنود من )7(، ويضم مكون الرضا عن التجهيزات بالقسم )33-25بنود ومتثله البنود من )

بدرجة  ( أوافق  4( ال أوافق إىل )1اإلجابة عن كل بند أن حيدد الفرد درجة انطباق كل بند عليه باستخدام مقياس شدة يرتاوح بني )

)  كبرية، املقياس  عىل  درجة  درجة160وأقىص  الطالب (  من  عينة  عىل  الباحثتني  من  كل  هبا  قامت  سابقة  دراسة  كشفت  فقد   ،

وإعادة   ألفا  بطريقتي  التخصص  عن  الرضا  مقياس  ثبات  معامل  وبلغ  املقياس،  ثبات  معامل  ارتفاع  عن  اجلامعيني  والطالبات 

 س عن ارتفاع مؤرشات صدق املحكمني واالتساق الداخيل.عىل التوايل، كام كشف املقيا  0.97، 0.83االختبار 

 تقدير الكفاءة السيكومترية ألدوات الدراسة:   

 : الثبات أوال:  

حسب الثبات بطريقة معامل ألفا، وذلك للتأكد من مدى ثبات بنود املقياس ف قياس املتغريات حمل الدراسة، ونعرض فيام  

 امل ألفا لدى عينتي الطالب والطالبات. يأيت جدوال بنتائج حساب الثبات بأسلوب مع

 لكل من مقياس الدافعية الدراسية ومقياس الرضا عن التخصص لدى الطالب والطالبات ألفا  ةمعامل الثبات بطريق (2جدول )

                     

 املقاييس

 معامل ألفا 

 الطالب 

 (   57)ن=

 الطالبات 

 ( 72)ن=

 0.87 0.80 مقياس الدافعية الدراسية  -1

 0.97 0.83 مقياس الرضا عن التخصص  -2

(، متيز مقيايس الدراسة املتمثلني ف الدافعية الدراسية والرضا عن التخصص بمعامل ثبات مرتفع لدى 2يتبنّي من جدول )

والرضا عن التخصص لدى عينة عينتي الطالب والطالبات؛ حيث بلغ معامل الثبات ألفا للدرجة الكلية ملقيايس الدافعية الدراسية  

  0.97، 0.87عىل التوايل، وبلغ معامل الثبات ألفا للدرجة الكلية للمقياسني السابقني لدى عينة الطالبات  0.83، 0.80الطالب 

 عىل التوايل أيًضا؛ مما يدفع إىل استخدامهام ف الدراسة الراهنة. 

 ثانًيا: الصدق: 

 :االتساق الداخيلصدق 

الفرعية   ملكوناتبطريقة االتساق الداخيل، وذلك من خالل ارتباط ااحلالية نوعا من صدق التكوين    استخدمت الدراسة

نتائج معامالت صدق   ويوضح اجلدول اآليت  ،بالدرجة الكلية ف املقياس كاماًل   ملقيايس الدافعية الدراسية والرضا عن التخصص 

 . وذلك لدى عينتي الدراسة من خالل االتساق الداخيل التخصص ملقيايس الدافعية الدراسية والرضا عن التكوين 



 ... ف الدافعية الدراسية الفروق بني طالب وطالبات قسم املكتبات والوثائق واملعلومات 186

 

 

 االرتباط بين المكونات الفرعية والدرجة الكلية لمقياسي الدافعية الدراسية والرضا عن التخصصمعامالت  (3جدول )

 لدى الطالب والطالبات  من خالل االتساق الداخلي 

 املكونات الفرعية ملقيايس الدافعية الدراسية 

 عن التخصصوالرضا 

االرتباط بني املكونات الفرعية والدرجة الكلية ملقيايس الدافعية  معامالت 

 الدراسية والرضا عن التخصص

 الطالب  

 ( 58)ن=  

 الطالبات  

 ( 72)ن=  

  الدافعية الدراسية  -1

 0.93 0.91 أ. الدافعية الداخلية 

 0.94 0.94 ب. الدافعية اخلارجية 

 الرضا عن التخصص  -2

 

 

 0.94 0.87 الرضا عن املقررات الدراسية أ. 

 0.84 0.76 ب. الرضا عن طرق التدريس

 0.92 0.83 الرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس

 0.51 0.66 د. الرضا عن التجهيزات بالقسم 

من   )يتضح  ارتباطات  3جدول  وجود  املقاييس  (  الكلية    الفرعية بني  عن  والدرجة  والرضا  الدراسية  الدافعية  ملقيايس 

 يعكس ارتفاع مؤرش صدق التكوين.   باتساق داخيل مناسبالتخصص لدى عينتي الطالب والطالبات؛ مما يشري إىل متيز املقياسني 

   الدراسات السابقة: 1/9

يمكن تقسيم الدراسات السابقة إىل ثالث فئات: أوال: الدراسات التي اهتمت بالفروق بني الطالب والطالبات ف الدافعية  

التي اهتمت بالرضا عن   بالدافعية الدراسية، وثالثًا: الدراسات  التي عنيت  الدراسية والرضا عن التخصص، وثانيًا: الدراسات 

 التخصص. 

 تمت بالفروق بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية والرضا عن التخصص. أوالً: الدراسات التي اه 

بمراجعة الرتاث البحثي اخلاص ببحث الفروق بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية تبني وجود بعض الدراسات 

الفروق بني الطالب والطالبات ف   لبحث  (Bhat & Naik, 2016)التي اهتمت هبذا املوضوع، ومنها دراسة أجراها هبات ونايك  

 الدافعية الدراسية عىل عينة من طالب اجلامعة كشفت عن وجود فروق واضحة بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية. 

  الدافعية ف    الطالب والطالباتحول الفروق بني   (Naz, Shah & Qayum, 2020)وف دراسة أخرى قام هبا ناز وآخرون

العينات العشوائية الطبقية لقياس    162وذلك عىل عينة من   كاديميوالتحصيل األ طالبًا من خالل استخدام برنامج تقنية أخذ 

 ،أظهرت النتائج أن الطالب الذكور لدهيم دوافع خارجية أكثر  ،((Tاختبار    وطبق عليهم  ،دوافع الطالب )الداخلية واخلارجية(

عالوة عىل ذلك يتأثر التحصيل التعليمي بشكل كبري    ،العمل السهل والنتائج األكاديميةيوجد فرق كبري بني اجلنسني ف جانب  و

 .بالدوافع الذاتية واخلارجية

( إىل  Nguyen, Huu, Huy-Ngo Quang, &  Tai-Vinh Ngo, 2020وف هذا السياق هدفت دراسة نجيني وزمالؤه )

من   71من الطالب )  212الداخلية واخلارجية، وتكونت العينة من    بحث الفروق بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية

من اإلناث(، وكشفت النتائج عن وجود فروق بني الطالب والطالبات ف الدافعية اخلارجية؛ حيث ارتفعت درجات   141الذكور،  
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ة فوضحت النتائج غياب الفروق بني  الطالبات مقارنة بالطالب ف الدافعية اخلارجية، أما عن الفروق بينهام ف الدافعية الداخلي

 اجلنسني.

وجود فروق بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية الداخلية واخلارجية،   (Ayub, 2010)كام أظهرت دراسة أيب  

الدافعية اخلارجية، ودعمت دراسة   الطالب ف  ارتفاع درجات  الداخلية نجد  الدافعية  الطالبات ف  ارتفعت درجات  فعىل حني 

النتائج السابقة؛ حيث حصلت اإلناث عىل درجات أعىل من الذكور ف    (Salehpour, & Roohani, 2020)صاحلبور وروهاين  

 . (Keskin, & Korkutata, 2020)الدافعية الداخلية، كام دعمت هذه النتائج أيًضا دراسة كيسكن وكوركيوتاتا 

( التي توصلت إىل حصول Kus´nierz, Rogowska, Pavlova, 2020واتفقت مع هذه النتائج دراسة كيو نريز وزمالؤه )

من طالب اجلامعة،   424الطالبات عىل درجات أعىل من الطالب ف الدافعية الداخلية واخلارجية وذلك عىل عينة تكونت من  

 . ( سنة2,48± 4)متوسط أعامرهم 

تمت بتناول الفروق بني الطالب والطالبات نتائج بعض الدراسات السابقة التي اه  (Turhan, 2020)وحللت دراسة ترهان  

ف الدافعية الدراسية، وأشارت بأن معظم هذه الدراسات كشفت عن وجود فروق ف الدافعية الدراسية ف اجتاه اإلناث، وبعضها 

 اآلخر وضح ارتفاع درجات اإلناث ف الدافعية الداخلية عىل حني ارتفاع درجات الطالب ف الدافعية اخلارجية. 

والوثائق أم املكتبات  ختصص  عن  الرضا  ف  والطالبات  الطالب  بني  بالفروق  اهتمت  التي  الدراسات  خيص  فيام  ا 

دراسات ف هذه املوضوع؛ حيث إن معظم الدراسات ف هذا املوضوع اقترص إما   -حسب اطالع الباحثة-واملعلومات، ال توجد  

 بقياسه أو االهتامم بعالقته بمتغريات أخرى. عن الكشف عن مكونات مفهوم الرضا عن التخصص أو االهتامم

وحسب    -يتبنّي مما سبق قلة الدراسات األجنبية التي اهتمت ببحث الفروق بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية

مما يدفع  ال توجد دراسات عربية اهتمت ببحث الفروق بينهام ف كل من الدافعية الدراسية والرضا عن التخصص    -اطالع الباحثة

 إىل إجراء الدراسة احلالية. 

 ثانًيا: الدراسات التي اهتمت بالرضا عن التخصص: 

عىل مستوى الدراسات العربية التي أجريت ف هذا اإلطار وتم ترتيبها زمنيًا من األقدم إىل األحدث، منها: دراسة عالء  

والرضا   جامعة املنيا   ، بكلية اآلداب،وثائق واملعلوماتإىل التعرف عىل واقع قسم املكتبات والالتي هدفت    ( 2004)  عبد الستار

ف  تتحكم   التيمن العوامل    عن التخصص، وذلك عىل عينة من طالب الفرق الدراسية األربعة، وكشفت النتائج عن وجود كثري

ضعف املستوى  وتتناول تكنولوجيا املعلومات واحلاسبات،    التيعدم كفاية املقررات  عن التخصص، منها:    ضعف رضا الطالب

   .العالقة بني األستاذ والطالبوضعف ، امليداينوعدم كفاية التدريب  ،الدرايس للمقررات

الدراسة األكاديمية بقسم املكتبات والوثائق   اهتمت ببحث  ، (2008)  عبد الباسط  سهريوآمال طه،  وف هذا املقام أجرت  

ا  تقدير هيئة التدريس للطالب املتفوقني دراسيًّ وأظهرت الدراسة ارتفاع نسب رضا الطالب عن    . جامعة بنى سويف  ، بكلية اآلداب

مع  التدريس    أعضاء هيئة  بطريقة تفاعلالرضا فكان يتعلق    نسبا انخفاض  أمّ   م،عىل إدارة املحارضات وحل مشكالهت  موقدرهت

، ومدى مالءمة قاعات املحارضات ووسائل التدريس، وأساليب التقويم املتبعة، ومدى توفر املعامل واألدوات األساسية الطالب

   للتخصص.
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النظر السلبية  2011وف دراسة أخرى قامت هبا عزة فاروق ) ( توصلت الدراسة إىل: للقسم دور إجيايب ف تغيري وجهة 

و التخصص وإكساهبن نظرة إجيابية، وكشفت الدراسة بأن عدم رضا الطالبات متمثل ف عدم توافر اإلمكانات ملجتمع الدراسة نح

مقررات   وإدخال  بالقسم،  الطالبات  لقبول  مناسبة  بوضع سياسة  الدراسة  بالقسم، وأوصت  الدراسة  ملعامل  والتجهيزية  املادية 

 جديدة تتعلق باألرشفة اإللكرتونية.

الشعور بالرضا  من الطالب والطالبات، وتوصلت إىل:   173  ( عىل عينة من2014)  أمحد  مشريةأجرهتا  وف دراسة أخرى  

 . اهتموارتفاع مستوى الدافعية واإلنجاز لدى الطلبة وتقبلهم لذ إىليؤدى  الدرايس

( الدرايس وعالقته    تهدف(  2016وف دراسة لوهيبة محيزي، ونسيمة بن مبارك  التخصص  الرضا عن  الكشف عن  إىل 

ا ملتغري  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة ف الدافعية لإلنجاز تبعً توصلت إىل    ،امعينيبالدافعية لإلنجاز لدى الطلبة اجل

 . التخصص 

 ثالًثا: الدراسات التي عنيت بالدافعية الدراسية: 

من طالب اجلامعة أن الدافعية الدراسية متثلت ف: السعي  100عىل عينة مكونة من  (Njiru, 2003)كشفت دراسة نيجرو 

اآلخرين،  للت والتعلم من  االهتامم  وتضم  التعلم:  ف  والرغبة  والقدرة،  والقيم  واجلهود  واملهام  واألهداف  املعايري  ويشمل  ميز: 

 ومسؤلية التعلم، والدافعية الشخصية، وتتضمن الدافعية الداخلية واخلارجية واالجتامعية. 

( عىل عينات كبرية من  Wilkesmann, Fischer & Virgillito, 2012وبيرنت دراسة أخرى أجراها ويلكسامن وزمالؤه )

الطالب أن هناك دوافع داخلية وخارجية تدفع الطالب لاللتحاق بالتخصص الدرايس سواء ف كليات نظرية أو عملية، ومن بني  

شاطات صعبة، وقراءته الدافعية الداخلية: رغبة الطالب ف تعلم أشياء جديدة، وانفتاحه عىل أفكار اآلخرين ومشاركته، واجتيازه لن

ف جماالت متنوعة، أما الدافعية اخلارجية فتمثلت ف: التخصص يساعد ف االستعداد للمهنة التي خيتارها الطالب، والتمكن من  

 الدخول لسوق العمل، واحلصول عىل راتب أفضل، وااللتحاق بمهنة أكثر شهرة.  

وكاراجيفن   ياكسلوج  دراسة  عىل    (Yukseloglu & Karaguveun, 2013)وأظهرت  الطالب  حتفز  التي  الدافعية  أن 

دراسة    قااللتحا  كام أوضحت  احلديثة،  التقنيات  من  اإلفادة  بنفسه، ورغبته ف  للتخصص  الطالب  اختيار  الدرايس  بالتخصص 

الداخل  (Köseoğlu, 2013)كوسيجلو   القيم  أكثر من  للدوافع اخلارجية  أكثر ميالً  الطالب  ية،والدافعية اخلارجية والداخلية  أن 

 تتكونان من متصل يعكس درجة حتديد الذات لدى الطالب. 

الطالب    (Huong, Kumiko & Yuko,2015)وقام هونج وزمالؤه   بأن دوافع  اليابانيني  الطالب  بدراسة عىل عينة من 

املعرفة مع اآلخرين، واكتساب قيمة التعلم  الداخلية لاللتحاق بالتخصص متثلت ف: رغبة الطالب ف االستفادة من املهارات و

التعاوين، أما الدافعية اخلارجية فارتبطت برغبتهم القوية ف التعبري عن الذات الكتساب الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية، كام هدفت  

تبني أن الطالب يلتحقون  من طالب اجلامعة، و  100إىل تقييم مستويات الدافعية الداخلية لعينة من    (Gonda, 2017)دراسة جوندا  

باجلامعة لوجود دوافع داخلية لالستمرار ف التعلم واإلنجاز الدرايس، واالنغامس ف النشاطات الدراسية التي حتقق هلم قدرا من  

 أن بحث الطالب عن التكنولوجيا من ضمن الدافعية الدراسية.   (Asare-Nuamah, 2017)االستمتاع، كام بينت دراسة أسارنيوما  

http://0810g963s.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810g963s.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810g963s.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810g963s.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810g963s.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 قيب عام عل الدراسات السابقة: تع 

دراسات مرصية اهتمت ببحث الفروق ف كل   -ف حدود اطالع الباحثة  -يتبنّي من عرض الدراسات السابقة أنه ال توجد

القاهرة، وعىل مستوى  املكتبات واملعلومات بجامعة  الدراسية والرضا عن التخصص لدى طالب وطالبات قسم  الدافعية  من 

ة توجد قلة من الدراسات التي حاولت بحث الفروق بني الطالب والطالبات ف هذين املتغريين؛ مما حيث عىل  الدراسات األجنبي

 إجراء الدراسة الراهنة. 

 فروض الدراسة:

 بعد مراجعة نتائج الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة عىل النحو اآليت: 

 والطالبات. طالبال ومكوناهتا بني فروق ف الدافعية الدراسيةوجد  ( ت1

 والطالبات.   طالبال لدى  فروق ف الرضا عن التخصص ومكوناتهوجد  ( ت2

 ثانيا: الطار النظري للدراسة:

 مفاهيم الدراسة وأطرها النظرية: 2/1

 : مفهوم الدافعية الدراسية   1/ 1/ 2

وتعني التحرك،    Moverعية من الكلمة الالتينية  تعددت التعريفات التي قدمت ملفهوم الدافعية الدراسية، وتستمد الداف

وهى شعور الفرد بالتحفيز واالهتامم، وتتضمن بذل الفرد مزيدا من اجلهد حتى يمكن حتقيق أهدافه وطموحاته، كام تتضمن قيامه  

وتعرف أيًضا ،    (Asare-Nuamah, 2017)بمجموعة من اإلجراءات التي هتتم باختياراته وتوجيهه نحو اهلدف وتلبية احتياجاته  

بأهنا: أحد املفاهيم املهمة للتعلم فهي ترتبط بتحديد السلوك وتدفع الفرد للقيام بشكل تلقائي باألنشطة واملهام لتحقيق األهداف  

(Lopes et al., 2018) . 

مستوى الطاقة التي تدفع األفراد إىل القيام بأفعال وترصفات لتحقيق أهداف  "بأهنا:  Deci & Ryanوعرفها ديس وريان  

: وتشري إىل أداء يشء ما مثري لالهتامم  (3) ( الدافعية الداخلية1)، وتتضمن ثالثة أنواع،  (2)معينة أو لتكملة أنشطة ما بشكل إرادي

داخل بدوافع  الشخص  يتحرك  النوع  بطبيعته، وف هذا  ممتع  دوافع أو  بسبب  والتحدي وليس  االستمتاع  للحصول عىل  ذاتية  ية 

 & Deci)خارجية أو ضغوط أو مكافآت، ومن ثم يقوم بأنشطة معينة وُيعرّب عن السلوكيات ف ظل غياب العوامل اخلارجية  

Ryan, 2008; Staribratov & Babakova, 2019)  .(2الدافعية اخلارجي )و القيام بنشاط يؤدي إىل  : وتشري إىل أداء يشء ما، أ(4)ة

 ,Deci, Ryan & Guay)نتائج مستقلة، وتعتمد الدوافع اخلارجية عىل حتقيق املكافآت أو القيام بنشاط جتنبًا للعقاب أو رد الفعل 

 

 (2)  Volitional   

 (3)  Intrinsic motivation    

 (4)  Extrinsic motivation    
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فيها   : وتتعلق بضعف قدرة الفرد عىل حتقيق أهدافه، وانخفاض درجة الكفاءة املدركة حيث يفتقد الفرد(5) ( والالدافعية3). (2013

إىل أساليب تنظيم ذاته، كام يفتقد إىل الدافعية نحو الترصف أو النشاط، وحتدث عندما ال يثق الطالب ف قدرته عىل األداء، وترتبط  

 (. Çetin, 2015بشكل سلبي باملرتتبات التعليمية ) 

لطاقة والنشاط املصحوب بدوافع  مستوى ا  "ومن استقراء التعريفات السابقة يمكن اقرتاح تعريف للدافعية الدراسية بأهنا: 

حول    م واملرتبطة بتصوراهتقسم املكتبات والوثائق واملعلومات،    لإلقبال عىل  ما قبل التخرج  طالبالتي حتث  داخلية أو خارجية  

العلمية وةاملهنيو  دوافعهم  استفادهتم،  يستطيع  مدى  مرحلة  إىل  التطلع  هبدف  التخصص  حتقيق    ونمن  خالهلا  أهدافهم  من 

 ."املستقبلية مهتطموحا و

 مفهوم الرضا عن التخصص:   2/ 1/ 2

بوليجر    بأنه:    (Bolliger,2004)عرف  التخصص  عن  التخصص، "الرضا  ف  الكلية  بخربته  يتعلق  فيام  الطالب  تصور 

الناتج النهائي للمشاعر التي يشعر  "بأنه:  ، وُيعرف أيًضا  "والقيمة امللموسة من التعليم الذي يتلقاه أثناء حضوره ف مؤسسة تعليمية

العوامل من  بمجموعة  متأثًرا  األكاديمية  املؤسسة  جتاه  الطالب  املقررات   هبا  حيث  من  دراسته  بطبيعة  تتعلق  التي  واملتغريات 

التدريس،   هيئة  بأعضاء  وعالقته  وُنظمها،  الدراسة  وبرامج  ومدى  والدراسية،  واخلدمات  لطموحه   مالءمةاألنشطة  ذلك  كل 

تيجة املرتتبة عىل األداء  الن"بأنه:    (Claire,2012)ومن ناحية أخرى ُيعرفه كلري    ،(2011،  عزة فاروق)  "التفوق  فالدرايس ورغبته  

 ."والتامسك للنظام اإلداري والتعليمي للمؤسسة، وتؤدي زيادته إىل اإلسهام ف تطوير وتنمية مهارات الطالب

بأنه2014كام تعرفه مشرية أمحد ) التحاقهم  الطالب منيستمده    الذيالرضا  ":  (    هبذا   قسم املكتبات واملعلومات نتيجة 

يعود علي الدراسية    ،ن عالقات طيبةم  هم التخصص، وما  املقررات  التدريس ومعاونيهم، ومدى إشباع  ورضا عن أعضاء هيئة 

  (Washington, 2017)أيًضا ُيعرفه واشنطن    .  "املتبعة ف التقويمساليب  واأل  امليداين،التخصص، وعملية التدريب    فحلاجتهم  

 من رضا الطالب عن التفاعل مع زمالئه وأعضاء هيئة التدريس.  من منظور تقييم النتائج وخربة التعليم واحلياة اجلامعية، ويتض

(،  1998) مصطفي نجيب،   ف موقف معنيحصيلـة التفاعل بني ما يريده الفرد و بني ما حيصل عليه فعاًل   كام يعرف بأنه

موعة خربات التعلم  جم"ويعرف بأنه:  ،الرضا عن املقررات الدراسية :عرف الرضا عن التخصص من منظور مكوناته بأنه يضم ويُ 

)زينب   "دراسيًّا املنظمة داخل إطار جمال الدراسة التي تقدم ف فرتة زمنية معينة، وينال الطالب ف العادة عقب اجتياز املقرر تقديًرا 

أعضاء هيئة أعضاء  اإلجراءات العامة التي يقوم هبا  "  والرضا عن طرق التدريس، ويعرف بأنه:  (،2003النجار، حسن شحاته،  

  بأنه:  ، ويعرفالرضا عن العالقة بأعضاء هيئة التدريس(، و2015،  حسني  مصطفي)منى أمحد،    "ف موقف تعليمي معني  التدريس

التي يسعى  " التدريسالعالقة اإلجيابية  بينه وبني طالبه، وتقوم عىل مبادئ القبول، والتقارب الشخيص    أعضاء هيئة  إىل إقامتها 

، (2003والتلقائية والتعاطف، واالحرتام املتبادل، واملشاركة وحل املشكالت، والصداقة وغريها )زينب النجار، حسن شحاته، 

عة العمليات التي تتوحد خالهلا اجلهود وفق  اخلدمات الرتبوية املرتبطة بمجمو"  ، وتعرف بأهنا:الرضا عن التجهيزات بالقسمو

 (.2004)أمحد عبد الفتاح، فاروق عبده  "تحسني األحوال للمؤسسة موضع توجيه تلك اجلهود لسياسة مرسومة 

 

 (5)  Amotivation    
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السابقة   التعريفات  استقراء  بأنه:  اتعريف    يمكنومن  التخصص  املعارف ال  "لرضا عن  من  بمجموعة  املصحوبة  درجة 

واملشاعر   إليه  واإلدراكات  ينتمي  الذي  والتخصص  التعليمية  املؤسسة  التدريس،  الطالبنحو  طرق  عن  الرضا  ف:  واملتمثلة   ،

 ."موالرضا عن املقررات الدراسية، والرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، والرضا عن التجهيزات بالقس

 حدود الدراسة:

 احلدود املوضوعية: 

 ع االلتحاق والرضا الدرايس جتاه التخصص. الفروق بني الطالبات والطالب ف دواف

 احلدود املكانية: 

 جامعة القاهرة. –كلية اآلداب  –قسم املكتبات والوثائق واملعلومات  

 احلدود الزمنية: 

 .2021 -2020خالل العام اجلامعي 

 ثالثا: الطار التطبيقي للدراسة:
 إجراءات التطبيق العملي للدراسة:  3/1

هذه   تطبيق  اجلامعي  تم  العام  من  الثاين  النصف  ف  نظًرا  2020/2021الدراسة  إلكرتونيًا؛  املقاييس  هذه  ُطبقت  وقد   ،

لصعوبة التطبيق املبارش عىل أفراد العينة وبخاصة ف ظل أزمة جائحة كورونا، وتبدأ استامرة البحث بالبيانات العامة واألساسية، 

ا عن التخصص، وضمت االستامرة تعليامت ليجيب الطالب عن أسئلة الدراسة  يليها مقياس الدافعية الدراسية ثم مقياس الرض

بدقة وعناية، وأنه ليست هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وإنام عليه أن جييب وُيعرب عن رأيه وفًقا ملقياس شدة متدرج عن  

 كل بند من البنود اخلاصة باملقاييس. 

 نتائج الدراسة: 3/2

التحليالت اإلحصائية التي أجريت عىل بيانات الدراسة هبدف اختبار فروض الدراسة، وحماولة    فيام يأيت يتم عرض نتائج

تقديم تفسري لتلك النتائج، وما تشري إليه من دالالت، وما تنطوي عليه من تضمينات ف ضوء النامذج النظرية، ونتائج الدراسات  

 السابقة.

 اإلحصاءات الوصفية: 1/ 2/ 3

(  4يعرض جدول )وفيام يأيت    ،الدراسة  ملقيايسلوصفية ف املتوسطات واالنحرافات املعيارية  يتمثل عرض اإلحصاءات ا

 عينتي الطالب والطالبات.لدى  ملقيايس الدراسة حمل االهتامماملتوسطات واالنحرافات املعيارية 
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 عينتي الطالب والطالباتلدى لمقياسي الدافعية الدراسية والرضا عن التخصص  المعيارية المتوسطات واالنحرافات( 4جدول )
 العينات          

 

 

 املتغريات

 الطالب

 ( 58)ن=  

 الطالبات 

 ( 72)ن=  

 ع م ع م

 9.20 38.58 7.53 36.15 الدافعية الدراسية )الدرجة الكلية(  -1

 4.77 16.47 3.60 15.32 أ. الدافعية الداخلية 

 5.01 22.11 4.47 20.82 الدافعية اخلارجية ب. 

 24.64 111.83 19.71 102.32 الرضا عن التخصص )الدرجة الكلية(  -2

 4.48 39.58 10.27 36.50 أ. الرضا عن املقررات الدراسية 

 4.52 27.13 4.21 24.05 ب. الرضا عن طرق التدريس

 7.11 27.63 5.62 24.22 ج. الرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس

 6.72 17.47 4.23 17.5 د. الرضا عن التجهيزات بالقسم 

 

 بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية والرضا عن التخصص وأبعادمها: قالنتائج اخلاصة بالفرو

( نتائج  5يوضح جدول  والطالبات عىل  (  الطالب  متوسطات درجات  الفروق بني  لداللة  الدافعية  اختبار )ت(  مقيايس 

  الدراسية والرضا عن التخصص وأبعادمها.

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطالب والطالبات على مقياس الدافعية الدراسية وأبعاده نتائج ( 5جدول )

 العينات 

 

 املتغريات

 الذكور 

 ( 57)ن=  

 اإلناث 

 )ت(  ( 72)ن=  

 ع م ع م

 0.300 9.20 38.58 7.53 36.15 الدرجة الكلية للدافعية الدراسية   -1

 غري دال 

 1.59 4.77 16.47 3.60 15.32 أ. الدافعية الداخلية 

 

 0.0001 5.01 22.11 4.47 20.82 ب. الدافعية اخلارجية 

 غري دال 

  0.01دال عند          0.0001دال عند    

 عن   الرضا   مقياس  عىل  والطالبات  الطالب  درجات  متوسطات  بني  -إحصائيًّا   –( وجود فروق دالة  5يتبنير من اجلدول ) 

  عن  والرضا   التدريس،  هيئة  أعضاء  مع  التفاعل  عن  الرضا   ف  املتمثلة  وأبعاده  الكلية،  الدرجة  مستوى  عىل  وذلك  التخصص 

حني اختفت الفروق عىل مستوى البُعدين اآلخرين املتمثلني ف الرضا عن املقررات الدراسية، والرضا عن   عىل  بالقسم  التجهيزات

 وكانت الفروق دالة ف اجتاه عينة الطالبات؛ حيث حصلن عىل أعىل درجة عىل هذا املقياس مقارنة بعينة الطالب. ،طرق التدريس
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 الفروق بين متوسطات درجات الطالب والطالبات على مقياس الرضا عن التخصص وأبعادهاختبار )ت( لداللة نتائج ( 6جدول )

 العينات 

 

 

 املتغريات

 الذكور 

 ( 57)ن=  

 اإلناث 

 )ت(  ( 72)ن=  
 ع م ع م

 111.83 19.71 102.32 الدرجة الكلية للرضا عن التخصص -2
24.64 5.14 

 39.58 10.27 36.50 أ. الرضا عن املقررات الدراسية 
4.48 0.115 

 غري دال

 27.13 4.21 24.05 ب. الرضا عن طرق التدريس
4.52 0.274 

 غري دال

 27.63 5.62 24.22 ج. الرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس
7.11 6.27 

 17.47 4.23 17.5 د. الرضا عن التجهيزات بالقسم 
6.72 19.04 

  0.01دال عند          0.0001دال عند    

( اجلدول  من  والطأنه    ( 6يتبنير  الطالب  عينتي  درجات  متوسطات  بني  فروق جوهرية  تظهر  الكلية    اتلبا مل  الدرجة  ف 

أّما عىل مستوى األبعاد اخلاصة بالدافعية الدراسية ظهر الفرق بني العينتني داالً عىل مستوى ُبعد واحد فقط هو    ،للدافعية الدراسية

 الدافعية الداخلية؛ حيث ارتفعت متوسطات درجات الطالبات عىل هذا البُعد مقارنة بعينة الطالب. 

 مناقشة النتائج: 
 ب والطالبات في الدافعية الدراسية وأبعادها.أوًلا: مناقشة النتائج الخاصة بالفروق بين الطال

أنه   الدراسة  نتائج  والطأظهرت  الطالب  عينتي  متوسطات درجات  تظهر فروق جوهرية بني  الكلية    الباتمل  الدرجة  ف 

عد واحد فقط  ظهر الفرق بني العينتني داالً عىل مستوى بُ ف أّما عىل مستوى األبعاد اخلاصة بالدافعية الدراسية    ،للدافعية الدراسية

 هو الدافعية الداخلية؛ حيث ارتفعت متوسطات درجات الطالبات عىل هذا البُعد مقارنة بعينة الطالب. 

عندما نتجه إىل مناقشة غياب الفروق بني الطالب والطالبات عىل مستوى الدرجة الكلية للدافعية الدراسية وظهور الفروق  

ية لدى الطالبات نجد أن هذه النتيجة تتسق مع نتائج الدراسات السابقة، ومنها دراسة  بينهام عىل بعد واحد فقط هو الدافعية الداخل

التي كشفت عن وجود فروق واضحة بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية، ودعم    (Bhat & Naik, 2016)هبات ونايك  

  ، فرق كبري بني اجلنسني ف النتائج األكاديمية   دالتي أظهرت وجو   (Naz, Shah & Qayum, 2020)ناز وآخروندراسة  هذه النتيجة  

 . عالوة عىل ذلك يتأثر التحصيل التعليمي بشكل كبري بالدوافع الذاتية واخلارجية

وفيام خيص ارتفاع متوسطات درجات اإلناث ف الدافعية الداخلية مقارنة بالذكور فقد اتسقت هذه النتيجة مع نتائج بعض  

الدافعية الدراسية الداخلية   (Ayub, 2010)الدراسات منها: دراسة أيب   التي أظهرت وجود فروق بني الطالب والطالبات ف 
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ات ف الدافعية الداخلية نجد ارتفاع درجات الطالب ف الدافعية اخلارجية، ودعمت واخلارجية، ف حني ارتفعت درجات الطالب

النتائج السابقة؛ حيث حصلت اإلناث عىل درجات أعىل من الذكور    (Salehpour & Roohani, 2020)دراسة صاحلبور وروهاين  

، واتفقت مع هذه  (Keskin & Korkutata, 2020)  ف الدافعية الداخلية، كام دعمت هذه النتائج أيًضا دراسة كيسكن وكوركيوتاتا 

التي توصلت إىل حصول الطالبات عىل درجات    (Kus´nierz, Rogowska & Pavlova, 2020)النتائج دراسة كيوز نريز وزمالئه  

تي حللت نتائج ال  (Turhan, 2020)أعىل من الطالب ف الدافعية الداخلية واخلارجية. وتضامن مع هذه النتيجة أيًضا دراسة ترهان  

بعض الدراسات وأشارت بأن معظم هذه الدراسات كشفت عن وجود فروق ف الدافعية الدراسية ف اجتاه اإلناث، وبعضها اآلخر  

 وضح ارتفاع درجات اإلناث ف الدافعية الداخلية عىل حني ارتفاع درجات الطالب ف الدافعية اخلارجية.

املست عىل  النتيجة  هذه  تفسري  الكلية  وبمحاولة  الدرجة  ف  والطالبات  الطالب  بني  الفروق  غياب  أن  نجد  النظري،  وى 

 للدافعية الدراسية ربام يرجع إىل التطور احلايل ف حتصيل املعرفة واالنفتاح عىل اخلربات والرغبة ف التطلع والطموح املستقبيل الذي

املرأة للعمل ودوافعها نحو حتقيق ذاهتا يرفع من دافعيتها    يدفع بكل من الذكور واإلناث إىل السعي نحو حياة أفضل، وأصبح خروج

للتحصيل الدرايس أيًضا )مرجع(، ومن ناحية أخرى يقع عىل الذكور دور كبري ف حتمل مسؤليات األرسة مقارنة باإلناث، فرتتفع  

اخلارجية برغبتهم القوية    (، وترتبط دافعيتهمNguyen, Huu, Huy-Ngo Quang, & Tai-Vinh Ngo, 2020دافعيتهم اخلارجية )

. فالتخصص املتعلق بالدافعية  (Huong, Kumiko & Yuko,2015)ف التعبري عن الذات الكتساب الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية  

العمل، واحلصول عىل راتب أفضل،   الدخول لسوق  الطالب، والتمكن من  التي خيتارها  للمهنة  اخلارجية يساعد ف االستعداد 

 .    (Wilkesmann, Fischer & Virgillito, 2012)بمهنة أكثر شهرة وااللتحاق

ف تعلم أشياء جديدة، واالنفتاح عىل    ةوعىل أية حال ارتفاع الدافعية الداخلية لدى الطالبات مقارنة بالطالب يرتبط بالرغب

، تبني أن الطالب  (Wilkesmann et al., 2012)أفكار اآلخرين ومشاركتهم، واجتياز األنشطة الصعبة، والقراءة ف جماالت متنوعة  

يلتحقون باجلامعة لوجود دوافع داخلية لالستمرار ف التعلم واإلنجاز الدرايس، واالنغامس ف النشاطات الدراسية التي حتقق هلم 

الدافعية أن بحث الطالب عن التكنولوجيا من ضمن    (Asare-Nuamah,2017)قدرا من االستمتاع، كام بينت دراسة أسارنيوما  

 .  (Gonda, 2017)الدراسية 

وفًقا لنظرية حتديد الذات فالطالب الذين يتميزون بارتفاع مستوى الدافعية لدهيم درجة مناسبة من وجهة الضبط الداخيل،  

املرتبطة برضاهم عن  ويستمتعون بالتعلم، ويسعون نحو املنبهات املعرفية والتحدي واملنافسة، كام لدهيم قدرة عىل ممارسة األنشطة  

الدرايس   اإلنجاز  حتقيق  عىل  تساعدهم  التي  االجتامعية  املهارات  من  مرتفع  مستوى  ولدهيم  االستكشاف،  جتربة  خوض 

(Kus´nierz, Rogowska & Pavlova, 2020 .) 

 يوجد دافع  وحتتوي الدافعية عىل عمليات خمتلفة تركز عىل أهداف نوعية وتطوير اخلطط، فهى عملية اختاذ األفعال، وال

لالقرتاب من يشء دون دوافع التحفيز، وتعد الدوافع أيًضا أحد املؤهالت املهمة ف العملية التعليمية، وتعني الطالب عىل استكامل  

باختالف مستوى الدافعية؛ حيث توجد فروق بني الطالب    ةمسرية التعلم بطريقة فّعالة ومؤثرة، وقد ختتلف املخرجات الدراسي

امل مستوى  أداء  ف  عىل  قدرة  أكثر  الدافعية  مستوى  بارتفاع  يتميزون  الذين  فالطالب  دافعيتهم،  ملستوى  وفًقا  التعليمية  خرجات 

 . (Kus´nierz, Rogowska & Pavlova, 2020)الواجبات، واالستعداد لالمتحان، وامليل للتحصيل الدرايس 
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والرضا عن التخصص اتفقت نتائج بعض الدراسات عىل  وفيام خيص الفروق بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية  

ارتفاع درجات الطالبات مقارنة بدرجات الطالب ف الدافعية الدراسية، ومنها الدافعية الداخلية، فقد كشفت دراسة هبات ونايك  

(Bhat & Naik, 2016)  ناز  دراسة  تيجة  عن وجود فروق واضحة بني الطالب والطالبات ف الدافعية الدراسية، ودعم هذه الن

اتسقت هذه النتيجة    ،د فرق كبري بني اجلنسني ف النتائج األكاديميةووجالتي أظهرت     (Naz, Shah & Qayum, 2020)وآخرون

  (Salehpour & Roohani, 2020)ودعمت دراسة صاحلبور وروهاين    (Ayub, 2010)مع نتائج بعض الدراسات منها: دراسة أيب  

النتائج أيًضا دراسة  النتائج السابقة؛ حيث حص الدافعية الداخلية، كام دعمت هذه  لت اإلناث عىل درجات أعىل من الذكور ف 

وكوركيوتاتا   وزمالوه  (Keskin & Korkutata, 2020)كيسكن  نريز  كيوز  دراسة  النتائج  هذه  مع  واتفقت   ،(Kus´nierz, 

Rogowska & Pavlova, 2020)  درج عىل  الطالبات  حصول  إىل  توصلت  الداخلية  التي  الدافعية  ف  الطالب  من  أعىل  ات 

 واخلارجية. 

 ثانًيا: مناقشة النتائج الخاصة بالفروق بين الطالب والطالبات في الرضا عن التخصص وأبعاده.
بني متوسطات درجات الطالب والطالبات عىل مقياس الرضا    -يًّا إحصائ  –وجود فروق دالة  كشفت نتائج الدراسة عن  

الرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، والرضا عن   :مستوى الدرجة الكلية، وأبعاده املتمثلة ف  عن التخصص وذلك عىل

الرضا عن املقررات الدراسية، والرضا    :التجهيزات بالقسم عىل حني اختفت الفروق عىل مستوى البُعدين اآلخرين املتمثلني ف 

التدريس طرق  ا  ،عن  عينة  اجتاه  ف  دالة  الفروق  بعينة  وكانت  مقارنة  املقياس  هذا  عىل  درجة  أعىل  عىل  لطالبات؛ حيث حصلن 

  الطالب.

فالرضا عن التخصص الدرايس لدى الطالبات يؤثر ف حتصيلهن الدرايس والعكس، ألن رضا الطالبات عن التخصص  

تقبلهن من خالل  الرضا  ويظهر  اجلامعي،  املسار  مواصلة  عىل  يساعدهن  كام  النجاح،  حتقيق  من  وتفاؤهلن   يمكنهن  للتخصص 

بمستقبل حياهتن املهنية وتفاعلهن مع اخلربات، فالطالبات عندما خيرتن التخصص الدرايس فهن يسعني إىل إشباع احتياجاهتن  

ترفع من قدراهتن ومهارهتن، ويمثل  التي  الذاتية  بفاعليتهن  الرضا  املكانة االجتامعية، ويرتبط هذا  لتحقيق  النفسية واالجتامعية 

التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس ورضاهن عن التجهيزات بالقسم، أمهية كبرية ف ارتفاع دافعيتهن لإلنجاز املرتبطة    رضاهن عن 

  (.2014 ،وفضيلة ميسة ،فاطمة ميسةبرغبتهن ف النجاح وأداء األعامل )

ى عينة تضمنت فقد وضحت دراسة موتري التي اهتمت ببحث رضا الطالب عن مستوى خدمات املؤسسة التعليمية لد 

التدريس، والساعات   569 تفاعل أعضاء هيئة  الدراسة، وطريقة  بيئة  املالية، وحتسني  املعينات  من طالب وطالبات اجلامعة أن 

ارتفاع مستوى    إىليؤدى    الدرايس الشعور بالرضا  ، ف(Motter,2003)املكتبية، تسهم ف زيادة رضا الطالب والطالبات عن الدراسة  

يساعدهناهتولذ  نوتقبله  الطالباتلدى    لإلنجازالدافعية   ثم  ومن  أهدافه  ن،  حتقيق   الشعور  وجتنب  ن،وطموحاهت  نعىل 

 (. 2014)مشرية أمحد،  قسم املكتبات واملعلومات فواإلحباط جتاه الدراسة والتخصص ، الالمباالةب

 توصيات الدراسة احلالية: 3/3
 الراهنة ف اآليت:  تتمثل توصيات الدراسة
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التغري   • مسايرة  بأمهية  املعلومايت  الوعي  بنرش  هتتم  برامج  إعداد  ف  الدراسة  هذه  نتائج  من  االستفادة  يمكن 

واستيعاب تكنولوجيا املعلومات حتى يمكن للطالب مواجهة التحوالت التي تتعلق بمستقبلهم املهني بحيث 

دواف تنمي  للمعلومات،  عديدة  مصادر  لدهيم  االلتحاق تتوفر  عىل  واإلقبال  التعليمية  العملية  نحو  عهم 

 بالتخصص.

العمل عيل رفع معدالت إقبال الطالب عىل الدخول للقسم من جانب أعضاء هيئة التدريس واخلرجيني بمختلف  •

 الطرق.

التي  • الدوافع واملربرات  املكتبات من خالل دراسة  بقسم  التخطيط  تفيد مسئويل  الدراسة مؤرشات  تقدم هذه 

 عت بالبعض الدخول للقسم.  دف

قد تساعد هذه الدراسة ف وضع تصور مستقبيل للتخصص وتشكل دافعا للتطوير وإثبات وضع القسم وصورته   •

أن معظم املقبولني ف أقسام املكتبات واملعلومات هلم    Wallaceف األذهان، فاخللفية للتخصص كام ذكر والس  

 ظرا لفشلهم ف القبول ف كليات وأقسام أخرى. خلفيات ف اإلنسانيات ويلتحقون بالتخصص ن

الشخصية،  • املقابالت  إجراء  خالل  من  بالتخصص  للتقيد  املتقدمني  الطالب  الختيار  رشوط  وضع  رضورة 

التي تكشف عن دوافعهم وقدراهتم وسامهتم الشخصية إىل جانب معيار الدرجة  النفسية  واستخدام املقاييس 

  يسهم ف انتقاء الطالب وتطلع رغبتهم لاللتحاق بالتخصص. العلمية املتقدم هبا كل طالب؛ بام

للتخصص ونرش دوره ف املجتمع املدين عرب التعاون مع املؤسسات العاملة ف قطاع    الفعال  التسويق   ف السعي   •

املعلومات عن طريق فتح جسور للتدريب لدهيم، ليتعرفوا عىل منتج القسم ويتعرف القسم عىل متطلبات سوق  

 ن قرب. العمل ع

الطالب والطالبات بالقسم أو اإلعراض  عىل فرتات للقسم ملعرفة دوافع التحاق  ةرضورة إجراء دراسات تقييمي •

 تفيد كمتطلب لالعتامد األكاديمي والتطوير واجلودة. ةعنه، وهذه الدراسات التقييمي

الب عن ختصص املكتبات  ف زيادة رضا الطأمهية إجراء مزيد من البحوث حول متغريات أخرى يمكن أن تسهم   •

 واملعلومات، منها: كفاءة الذات، والثقة بالنفس، والشعور باالنتامء، وصنع القرار واختاذه.

ال لدى الطالب، ومنها: مهارات التواصل اللفظي أمهية تطوير مزيد من الربامج لتنمية مهارات   • التواصل الفعر

ومهارا واآلخرين،  الذات  إدارة  ومهارات  اللفظي،  تطوير  وغري  ف  تسهم  أن  يمكن  التي  الوجداين  الذكاء  ت 

الطالب ومتنحهم فرصة أفضل للتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والزمالء وفهم السياق التعليمي الذي ينتمون  

 إليه وبالتايل زيادة رضاهم الدرايس. 

النتائج إدارة برامج اجلودة واالعتامد بكلية اآلداب جامعة القاهر • ة بحيث تستنبط من هذه يمكن أن تفيد هذه 

النتائج مؤرشات عن مدى دافعية الطالب ورضاهم عن التخصص، ومزايا االلتحاق بالتخصص مع تقديم رؤية  

احتياجات   يناسب  الذي  بالشكل  التخصص  تطوير  ف  لإلسهام  التعليمية  العملية  ف  القصور  جوانب  عن 

 الطالب. 
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السياق اجلامعي بكل مصادره بتوفري اإلمكانات التي تسهم ف  كام توجه هذه الدراسة االنتباه إىل رضورة اهتامم   •

تطوير التخصص من حيث أماكن التدريب واملعامل واملعينات والتجهيزات املختلفة، ورضورة اهتامم أعضاء 

هيئة التدريس بالتفاعل اإلجيايب مع الطالب ودعمهم من خالل منحهم عائد سلوكي عن األداء الدرايس يسهم  

 ف نتائج العملية التعليمية، ويسهم أيًضا ف تطوير قدراهتم ومهاراهتم، مما يرتتب عليه ارتفاع مقدار  بشكل إجيايب

 شعورهم بحسن احلال والرضا عن بيئة التعلم واملقررات التي يدرسوهنا. 

التعليمية إىل رض  • القائمني بالعملية  انتباه  التسويق  يمكن االستفادة من هذه الدراسة ف اإلشارة إىل توجيه  ورة 

الفّعال لقسم املكتبات واملعلومات حتى يتوفر لدى الطالب مصادر عديدة للمعلومات عن التخصص، وأمهية  

تضافر اجلهود اجلامعية، ومراكز مرافق املعلومات ووسائل اإلعالم ف إبراز صورة إجيابية عن التخصص، ودعم  

التسويق للتخصص بشكل خاص، وحيقق له    أمهية تقنية تكنولوجيا املعلومات؛ مما يسهم ف ارتفاع  مستويات 

 مكانة أعىل ف املجتمع بشكل عام.  

 قائمة املصادر
 أوال: المصادر العربية:

اتجاهات الطلاب نحو الدراسة بقسم المكتبات والوثائق بكلية  ،(2008سهير عبد الباسط )وآمال طه،  -
يف: دراسة وصفية تحليلية بية في المكتبات وعلم المعلومات،  ،الآداب جامعة بنى سو دراسات عر

13(2 ،)60-124 . 
الاتجاه نحو التخصص الدراسي وعلاقته بقلق المستقبل المهني لدى طلبة قسم   ،(2018أحمد رجب ) -

بية الخاص   . 57-30، 9مجلة جامعة شقراء،  ،ة بجامعة الملك فيصل بالإحساءالتر
بية: لفظًا واصطلاحًا  ،(2004أحمد عبد الفتاح، فاروق عبده ) - ية: دار  ،معجم مصطلحات التر الإسكندر

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. 
فقهم النفسي الرضا عن التخصص الدراسي عند طلاب جامعة أم القرى وعلاقته بتوا  ،(2013أحمد محمد ) -

بية وعلم النفس،  ،والاجتماعي وتحصيلهم الدراسي   .203-181(، 3)11مجلة اتحاد الجامعات العر
ينب النجار،  - ية والنفسية ،(2003) ةحسن شحاتوز بو ية  ،معجم المصطلحات التر القاهرة: الدار المصر

 اللبنانية.
والمعلومات بمصر عن البرامج  رضا طلاب الدراسات العليا في تخصص المكتبات ،(2018سارة جمال ) -

رسالة ماجستير، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، كلية الآداب، جامعة   ،الدراسية: دراسة ميدانية
 القاهرة. 

نظر  ةأسباب تفوق الإناث علي الذكور من وجه ،(2019سعود مبارك البادري، سيف بدر ال كندي ) -
بوي وأولياء أمور الط  -لبة: دراسة استطلاعية في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمانالمعنيين في الحقل التر

 . 1،ع3مج -مجلة روافد.
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الحاجات الإرشادية وعلاقتها بالتوافق النفسي والرضا عن الدراسة لدى تلاميذ  ،(2010نيس حكيمة ) -
بية  رسالة ماجستير )غير منشورة(، قسم علم النفس وعل ، السنة الأولى من التعليم الثانوي وم التر
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 الدراسة مالحق 
 مقياس الدافعية الدراسية:

أمامك جمموعة من البنود، حاول أن جتيب عنها بدقة وعنـاية، وال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، من فضلك ضع  

( أوافق  2( أوافق بدرجة متوسطة.  )3)  .( أوافق بدرجة كبرية4( أمام اإلجابة التي تنطبق عليك وفًقا للتدريج اآليت: )✓عالمة )
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 كبرية

(4 ) 

 

 العبارات

 م

 

 1 السمعة الطيبة للتخصص ف الكلية     

 2 يتفق التخصص مع ميويل واهتاممايت     

 3 االبتكار وتقديم حلول جديدةيفيد التخصص ف     

 4 تعدد فرص العمل املستقبيل هبذا التخصص     

 5 طموحي للعمل ف مهنة التدريس اجلامعي     

 6 تنوع جماالت التخصص بام يسمح يل باالختيار     
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 7 تقدير املجتمع لدور إخصائي املكتبات واملعلومات    

 8 درجايت ف الثانوية العامة والتنسيق الداخيل للكلية التحقت بالقسم بناًء عىل     

 9 سهولة الدراسة بمجال التخصص     

 10 ارتباط التخصص بالتقنيات احلديثة وتكنولوجيا املعلومات     

 11 إفاديت من اخلربات السابقة للملتحقني بالتخصص    

 12 رغبة أرسيت لاللتحاق هبذا التخصص    

 13 استطالعي ملجال التخصص حب     

 14 تعدد فرص تعلم مهارات البحث عن املعلومات واسرتجاعها     

 الدرجة عل املقياس: 
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 1 أشعر بالرضا عن املقررات الدراسية للتخصص     

 2 املقرر ف االبتكار وتقديم حلول جديدة للمشكالتيفيد     

 3 حيتوي املقرر الدرايس عىل عنارص مهمة لتنمية طرق البحث     

 4 بعض املقررات ليست تكراًرا ملقررات أخرى     

 5 يستخدم معظم أعضاء هيئة التدريس التكنولوجيا احلديثة ف تدريس املقرر    

 6 باملقرر متاحة ومناسبة ملحتواهاملراجع اخلاصة     

 7 ُيمكن املقرر من تنمية مهارات التعلم الذايت    

 8 يلتزم معظم أعضاء هيئة التدريس باجلدول الزمني ف رشح املحتوى العلمي للمقرر    

 9 يساير املقرر الدرايس أحدث التطورات ف التخصص    

 10 يستفاد منها ف مقررات أخرىيتضمن املقرر الدرايس عنارص     

 11 ينوع معظم أعضاء هيئة التدريس ف أساليب تقويم أدائي ف املقرر الدرايس    

 12 يضيف املقرر الدرايس طرًقا جديدة للتعلم     

 13 املقررات الدراسية مدعمة باألمثلة التطبيقية     

 14 املعلومات بطريقة مفهومة ومنظمةيرشح معظم أعضاء هيئة التدريس     

 15 حيرص معظم أعضاء هيئة التدريس عىل مراجعة التكليفات واملهام الدراسية     

 16 ينتظم معظم أعضاء هيئة التدريس ف حضور املحارضات    

 17 يسجل معظم أعضاء هيئة التدريس حضور الطالب وغيابه     

 18 التدريس طرًقا متنوعة لتوصيل املعلومات يتبع معظم أعضاء هيئة     

 19 يرحب معظم أعضاء هيئة التدريس باستفسارايت أثناء املحارضة      
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 20 حيثني معظم أعضاء هيئة التدريس عىل تبادل أفكاري العلمية مع زمالئي      

 21 أستفيد من معظم أعضاء هيئة التدريس ف الساعات املكتبية     

 22 ُيدير معظم أعضاء هيئة التدريس املحارضة بشكل جيد     

 23 يشجعني معظم أعضاء هيئة التدريس عىل العمل ف فرق مجاعية     

 24 يلخص معظم أعضاء هيئة التدريس موضوع املحارضات بعد رشحها     

 25 تساعد طرق التدريس عىل اإلبداع واالبتكار ف التخصص    

 26 ما أقوم به من تكليفات أعضاء هيئة التدريس  معظمقدر يُ     

 27 أجلأ ملعظم أعضاء هيئة التدريس ف حل مشكاليت العلمية    

 28 يتفاعل معظم أعضاء هيئة التدريس معي بطريقة ودية ولطيفة    

 29 يشجعني معظم أعضاء هيئة التدريس عىل االلتحاق بالدورات لتنمية مهارايت    

 30 حيثني معظم أعضاء هيئة التدريس عىل االلتحاق بالدراسات العليا     

 31 يشجعني معظم أعضاء هيئة التدريس عىل التعبري عن آرائي  العلمية     

 32 ُيقدر معظم أعضاء هيئة التدريس ظروف الشخصية     

 33 اللفظي يفهمني معظم أعضاء هيئة التدريس سواء من كالمي أو تعبريي غري     

 34 أشعر بالرضا عن التجهيزات الدراسية بالقسم     

 35 يوفر قسم املكتبات املعامل املناسبة للتدريبات العملية للمقررات     

 36 مكتبة قسم املكتبات مزودة باملراجع التي تلبي االحتياجات العلمية     

 37 اإلنرتنت لتيسري االطالع والبحث يشرتك قسم املكتبات ف مواقع متخصصة عىل     

 38 التدريبات العملية ف مقررات التخصص كافية     

 39 تتسم معامل التدريبات املعملية بالقسم باالتساع    

 40 تتوفر بالقاعات الدراسية للقسم أجهزة عرض املعلومات     

 الدرجة عل املقياس: 
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م مكون الرضا عن  (، ويض33-25( بنود ومتثله البنود من )9(، ويضم مكون الرضا عن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس )24

بند  وتتطلب اإلجابة عن كل بند أن حيدد الفرد درجة انطباق كل  ( بندا،  40-34( بنود ومتثله البنود من )7التجهيزات بالقسم )

 ( درجة. 160وأقىص درجة عىل املقياس هى ) بدرجة كبرية،( أوافق  4( ال أوافق إىل )1عليه باستخدام مقياس شدة يرتاوح بني )

 ●●● 
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This study examines gender differences in students of the Department of Libraries, Documents and 
Information in academic motivation and field satisfaction. A sample consisted of 130 university students (72 
females, 58 males). The age of sample ranged from (19-22) years. With mean age (20.54 ± 1.09) years. Two 
scales were used: Academic Motivation Scale, Field Satisfaction Scale, prepared by Nasra Mansour and Asmaa 
Mohamed. The results indicated that There were no significant differences between male and female in overall 
degree of academic motivation. As for the dimensions of academic motivation, the difference between the two 
samples was indicative of only one dimension level, which is the internal motivation. The average scores of 
female students on this dimension increased compared to scores of male students. The results of the study also 
revealed that there are statistically significant differences between the average scores of male and female 
students on the scale of field satisfaction with specialization at the level of the total degree, and its dimensions 
of satisfaction with interaction with faculty members, and satisfaction on the department’s equipment, the 
differences disappeared on the other two dimensions of satisfaction with academic courses and satisfaction 
with teaching methods. The differences were significant in the direction of the sample of female students. The 
study recommended the necessity of setting conditions for selecting applicants to adhere to the specialization 
through conducting personal interviews, and using psychological measures that reveal their motives, abilities 
and personal traits, in addition to the degree criterion that each student applied for. Which contributes to the 
selection of students and their desire to join the fild. 
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