
  

 جامعة نزوى 

 كلية العلوم واآلداب

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية

                 دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى

 في ضوء بعض المتغيرات

Motives of postgraduate  students to join master 

programmes at Nizwa University 

 رسالة ماجستير مقدمة من 

 سعاد بنت جمعة بن سالم الرزيقية

 ( توجيهالو  ماجستير في التربية ) تخصص اإلرشاددرجة ال استكمااًل لمتطلبات الحصول على

 إشراف

 الدكتورة/ ضحى عبود

 الدكتورة/ فتون خرنوب                                            الدكتور/عبد المجيد بنجاللي

201٥ /2016 



 ب
 

 



 ج
 

 











 إهداء

 

 

 اهم اهلل.رع........ أفراد أسرتي  إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 

 شكر وتقدير

 

أتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة ضحى عبود  علي بإتمام هذه الرسالة هوفضلتعالى بمنة من اهلل 

في وجهودها التي أثمرت  المتواصلة ومتابعتها المستمر لنصحها المشرف الرئيس على هذه الرسالة

 هذه الرسالة. إتمام

واألساتذة كما أوجه شكري إلى كل من قدم لي العون من األساتذة األفاضل بجامعة نزوى، 

لى كل من سهل مهمتي البحثيةولجنة المناقشة المحكمين   .، وا 

زميالت الدراسة على  كلمة شكر ألفراد عينة الدراسة على تفاعلهم المثمر، وأشكر أيضا   قدموأ

 جهودهن ومساندتهن.
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 فهرس المحتويات

 الصفحة المحتويات
 ج إهداء

 د شكر وتقدير
 و -ه فهرس المحتويات

 ح  -ز قائمة الجداول
 ط قائمة المالحق

 ك -ي الملخص باللغة العربية
 الدراسة وأهميتها خلفية الفصل األول:

 ٤-٢ المقدمة
 ٦-٤ مشكلة الدراسة
 7-٦ أسئلة الدراسة
 ٨-7 أهمية الدراسة
 ٨ أهداف الدراسة

 ٩-٨ مصطلحات الدراسة
 ٩ حدود الدراسة

 والدراسات السابقة الفصل الثاني: اإلطار النظري

  اإلطار النظري :أولا 
 ۱۱ مقدمة -
  ۱٢ -۱۱ مفهوم الدافع_ ۱
 ۱٣ أهمية الدوافع_ ٢
 ۱٤ -۱٣ مفاهيم وثيقة الصلة بالدوافع_ ٣
 ۱٥ الحاجة وعالقتها بالدافع_ ٤
 ۱7 -۱٥ تصنيف الدوافع_ ٥
 ۱٨-۱7 وظائف الدوافع_ ٦
 ۱٨ دافع االنجاز_ 7
 ۱٩ قياس الدوافع_ ٨



 و
 

 الصفحة المحتويات
 ٢٣ -۱٩ نظريات الدوافع_ ٩

 ثانياا : الدراسات السابقة

 ٢7 -٢٥ _ دراسات عربية تناولت الدوافع۱
 ٢٩ -٢7 _ دراسات أجنبية تناولت الدوافع٢
 ٢٩ الدراسات السابقة تعقيب على ا :ثالث
 ٣٠ مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة ا :رابع

جراءات: ثالثالفصل ال  هامنهجية الدراسة وا 
 ٣٢ منهج الدراسة :أوال  
 ٣٢ لدراسةاألصلي ل مجتمع ال : ثانيا  
 ٣٤ -٣٣ عينة الدراسة : ثالثا  
 ٤٣ -٣٤ أداة الدراسة : رابعا  

 ٤٤ -٤٣ الدراسة إجراءات : خامسا  
 ٤٤ اإلحصائية معالجاتال : سادسا  

  عرض نتائج الدراسة وتفسيرها :رابعالفصل ال
 ٦٠ -٤٦ النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها : أوال  
 ٦٣ -٦٠ وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ثانيا  
 ٦٦ -٦٣ وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : ثالثا  
 ٦٨ -٦٦ وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع : رابعا  

 7٠ -٦٨ وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس : خامسا  
 7٥ -7٠ وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال السادس : سادسا  
 7٦  التوصيات :سابعا  
 7٦ المقترحات :ثامنا  

 ٨۱ -77 المراجع العربية
 ٨٤ -٨٢ المراجع األجنبية

 ۱٠٢ -٨٥ المالحق
 B-D الملخص باللغة اإلنجليزية
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 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم ال
 ٣٤-٣٣ متغيرات الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  ١
 ٣7 لمجال العلميلالمجموع الكلي  بنود المجال معارتباط  معامل ٢
 ٣٨ المهني واالقتصاديلمجال لالمجموع الكلي  المجال معبنود ارتباط  معامل ٣
 ٣٩ جتماعياإللمجال لالمجموع الكلي  بنود المجال معارتباط  معامل ٤
 ٤٠ النفسيلمجال لالمجموع الكلي  بنود المجال معارتباط  معامل ٥
والمجموع الكلي  مجال قيم معامالت االرتباط بين المجموع الكلي لكل ٦

 للمقياس
٤۱ 

مقياس دوافع التحاق معامل الثبات بمعادلة كرونباخ ألفا بالنسبة لمجاالت  ٧
 للمقياس وللمجموع الكليالطلبة ببرامج الماجستير 

٤٢ 

مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج معامل الثبات بالنسبة لمجاالت  ٨
 بطريقة إعادة االختبار للمجموع الكليالماجستير و 

٤٣ 

في تفسير نتائج السؤال األول للدراسة حسب المتوسط المعيار المعتمد  ٩
 الحسابي

٤7 

ودرجة الموافقة بالنسبة ألبعاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ١٠
 تبة تنازليا  حسب المتوسط الحسابيمر مقياس الدراسة 

٤٨ 

للدافع بالنسبة  ودرجة الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ١١
 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازليا   العلمي

٥۱ 

للدافع  بالنسبة الموافقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة  ١٢
 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازليا  المهني واالقتصادي 

٥٤ 

للدافع  الموافقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة  ١٣
 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازليا   جتماعياإل

٥7 

 للدافع النفسي الموافقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة  ١٤
 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازليا  

٥٩ 

١٥ 
 

لمتغير   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
 التحاق الطلبة ببرامج الماجستيرع مقياس دواف لمجاالت الجنس

٦۱ 



 ح
 

لمتغير   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  ١٦
 مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير العمر لمجاالت

٦٤ 

 لمتغير  T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  ١٧
 مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير الحالة االجتماعية لمجاالت

٦7 

لمتغير   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  ١٨
 مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستيرالتخصص لمجاالت 

٦٩ 

 7۱ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات الوظيفة ١٩
دوافع  مقياسمجاالت لجميع  الوظيفةتحليل التباين االحادي لمتغير  ٢٠

 التحاق الطلبة ببرامج الماجستير
7٢ 

 للمقارنات البعدية لمجاالت الدافع العلمي والدافع المهني  LSDاختبار ٢١
 واالقتصادي ومجال الدافع االجتماعي

7٣ 
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 قائمة المالحق

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
 ٨٦  بأعداد طلبة الماجستير المسجلين بجامعة نزوى إحصائية ١
في جامعة نزوى والمسجلين لفصل الربيع من  عدد طلبة الماجستير ٢

  (٢٠١٥/٢٠١٦)العام الجامعي 
٨7 

 ٩٤ -٨٨ المقياس في صورته األولية) نموذج المحكمين( ٣
 ٩٥ المقياس محكمي قائمة بأسماء األفاضل ٤
 ٩7 -٩٦ على فقرات المقياسالتعديالت  ٥
 ۱٠۱ -٩٨ المقياس في صورته النهائية ٦
 ۱٠٢ اآلدابمن كلية العلوم و  خطاب لتسهيل مهمة الباحثة ٧
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 الملخص باللغة العربية

                 دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى

 في ضوء بعض المتغيرات

 سعاد بنت جمعة بن سالم الرزيقية إعداد:

 إشراف: الدكتورة/ ضحى عبود

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في جامعة 

. باإلضافة إلى التعرف على دور الدوافع كما يراها الطلبة أنفسهمنزوى وترتيب درجة هذه 

حالة االجتماعية والتخصص في الماجستير والوظيفة متغيرات كال  من الجنس والعمر وال

. ولتحقيق ذلك تم تطبيق على دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في جامعة نزوى

( طالبا  وطالبة يدرسون في جامعة نزوى  ٢٠٠استبانة على عينة متيسرة قوامها ) 

فقرة موزعة على أربع مجاالت  ٣٢، وتكونت االستبانة من بتخصصات الماجستير المختلفة

 هي: المجال العلمي، والمجال المهني واالقتصادي، والمجال االجتماعي، والمجال النفسي.

في المرتبة : رتبت كالتاليالتحاق الطلبة ببرامج الماجستير  أن دوافع ينت نتائج الدراسةوب

وفي المرتبة الثالثة جاء ، األولى الدافع العلمي ،وفي المرتبة الثانية جاء الدافع النفسي

وأظهرت  الدافع اإلجتماعي ،وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاء الدافع المهني واالقتصادي.

 نتائج الدراسة اآلتي:

دوافع التحاق طلبة  حول (٠.٠٥≥α)عدم وجود فروق داله احصائيا  عند مستوى الداللة -

ة لمتغير الجنس في  مجال الدافع العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبالدراسات 



 ك
 

احصائيا  في المجال المهني  ةالعلمي ومجال الدافع االجتماعي بينما كانت هنالك فروقا دال

 واالقتصادي والمجال النفسي وكذلك في المجموع الكلي لصالح اإلناث .

حول دوافع التحاق طلبة  (٠.٠٥≥α)احصائيا  عند مستوى الداللة ةعدم وجود فروق دال -

الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة لمتغير العمر في  مجال  الدافع 

 المهني واالقتصادي والمجال النفسي وكذلك في المجموع الكلي بينما كانت هنالك فروقا  

 ةكانت هنالك فروقا  دال، و (٤٥-٣٠مستوى العمر)صالح في المجال العلمي ل احصائيا   ةدال

 (.٣٠اقل من االجتماعي لصالح مستوى العمر) احصائيا  في المجال

حول دوافع التحاق طلبة  (٠.٠٥≥α)احصائيا  عند مستوى الداللة لةعدم وجود فروق دا -

في الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية 

 .المجموع الكليداة الدراسة وكذلك في أجميع مجاالت 

حول دوافع التحاق طلبة  (٠.٠٥≥α)احصائيا  عند مستوى الداللة ةعدم وجود فروق دال -

الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة لمتغير التخصص في جميع 

ما عدا المجال المهني واالقتصادي فقد  مجاالت أداة الدراسة وكذلك في المجموع الكلي

 كانت هنالك فروقا  لصالح تخصص العلوم التطبيقية.

حول دوافع التحاق طلبة  (٠.٠٥≥α)عند مستوى الداللة احصائيا   ةعدم وجود فروق دال -

الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة لمتغير الوظيفة  في مجال الدافع 

في المجال العلمي  احصائيا   ةدال النفسي وكذلك في المجموع الكلي بينما كانت هنالك فروقا  

 .والمجال المهني واالقتصادي وكذلك في المجال االجتماعي

 .تائج السابقة قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحاتوفي ضوء الن

 .: الدوافع، برامج الماجستير، طلبة الدراسات العلياالكلمات المفتاحية
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 الفصل األول :

 الدراسة وأهميتهاخلفية 

  

 المقدمة -

 مشكلة الدراسة -

 أسئلة الدراسة -

 أهمية الدراسة -

 أهداف الدراسة -

 مصطلحات الدراسة -

 حدود الدراسة -
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 الدراسة وأهميتها خلفيةالفصل األول : 

 المقدمة:

إن اهتمت الدراسات النفسية بموضوع الدوافع وكذلك بالعوامل التي تثيره لدى األفراد.         

يبحث عن أسباب أو محركات السلوك لدى األفراد وما يسعون إليه من أهداف. موضوع الدوافع 

إلى أن كل سلوك وراءه سبب أو مجموعة من األسباب تعتبر  (2004ويشير الحلو والعكروتي)

هذا السلوك. مما يتطلب من كل دارس للسلوك أن يتعرف على ما وراء هذه موجهة ومحركة ل

 . الموجهات من حالة داخلية للفرد أو منبهات خارجية، وهذا يتطلب دراسة الدوافع

كما نرى في الوقت الحالي أن السلوك البشري أصبح متسمًا بدرجات من التعقيد، وأن الدوافع وراء 

وتتشابك. إذ أن السلوك هو نتاج لدوافع أحدثته ووجهت مساره، وهذه الدوافع السلوك البشري تتعدد 

البد أن تكون مرتبطة بحالة الفرد الداخلية من جهة كاالهتمامات والحاجات وحب االستطالع. كما 

ترتبط الدوافع أيضًا بمثيرات بيئية خارجية من جهة أخرى كحصوله على مكافآت أو عالمات 

 (.2009)ربايعة،

معرفة الدوافع يجنب الفرد والمجتمع األزمات واإلنحرافات، فالدوافع هي األساس لدراسة التالي وب

ه. وموضوع الدوافع يهم الفرد ليتعامل مع غيره تبابسمالشخصية وتفسير السلوك اإلنساني ومعرفة 

يهم من خالل معرفة دوافعه الخاصة وتوجيهها والتحكم بها مما يبعده عن األزمات النفسية، و 

لتوجيهها وتحفيزها للعمل ويمكنه من الوقاية من مظاهر السلوك  اتجماعالعلى  ينالمشرف

كبير. فالعالقة بين الدافع مباشر و  . إن تأثير الدوافع على السلوك البشري تأثيروعالجه المنحرف

د حتى يحرك ويثار بمثير افر والسلوك هي عالقة وطيدة، فالدافع هو استعداد يبقى كامنًا لدى األ
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    ا ينتهي السلوكعندهو وعندها سيقوم الفرد بسلوك معين للوصول إلى هدف معين إلزالة التوتر، 

 (.2006، ) أبو حويج

 أهمية للمعرفةللتعليم العالي وخاصة االلتحاق ببرامج الدراسات العليا فإن وفي وقتنا الراهن         

أن اإلنسان هو إلى (2003صبيحات)و يشير  بحاث العلمية،والتقدم العلمي واالسهام في األ

الوسيلة التي تتحقق بها التنمية في المجتمعات فإن التعليم العالي هو الذي يهيء الكوادر البشرية 

( أنه 2014ويرى سمارة والمجالي)الالزمة للتنمية التي تشمل مطالب المجتمع وحاجات األفراد. 

البد أن تعطى الدوافع األولوية عند إعداد طلبة الدراسات العليا. ومن المعروف في ميادين التعليم 

العالي أن الطالب بمثابة العصب للجامعات لذلك قبولهم يتم على أساس اإلنتقاء نظرًا الحتياج 

لدى الجميع، ولذلك وضعت شروطًا للملتحقين الدراسات العليا لقدرات بحثية ومعرفية ال تتوافر 

ببرامج الدراسات العليا أهمها: المؤهل العلمي السابق واتقان للغٍة أجنبية واجتياز المقابالت 

 الشخصية أو بعض اإلختبارات.       

الشهادات العلمية تتنوع وتتعدد، والحظ علماء النفس أهمية الدوافع في هذا  إن الدوافع لدى حاملي

في منه حرص على النجاح، فينشط سلوك الفرد رغبة يتجنب الفشل و يالفرد  أنمجال حيث ال

(. وقد أظهرت دراسات 2003النجاح. ويتفاعل الدافع مع النجاح لتحقيق أهداف أخرى)صبيحات،

على تقديرات مرتفعة في الجامعة يكون لديهم دافع قوي للتحصيل  الحاصلينتجريبية أن الطلبة 

  (.1996هامة بالنسبة له )عويضة ،ما يدفعه إلى بذل الجهد للوصول ألهداف فوق موالنجاح والت

كمال أي مهمة، وفي حالة وجود فردين  إن األفراد ذوي الدافع العالي لديهم االستعداد لبدء وا 

متشابهين في القدرة  وأعطيا نفس الفرص والشروط إلنجاز مهمة ما فإن الفرد ذو الدافع العالي 

 ( بأن2009) (. ويرى ربايعةLarson,2014سوف يتفوق نتيجًة وأداءًا أكثر من الفرد اآلخر )
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اختيار أن هذه الدوافع هي المسؤولة عن دوافع التحاق الطلبة بالتعليم الجامعي له أهمية كبيرة إذ 

ال يعتمد على عامل واحد بل يتأثر بعوامل متشابكة ومتفاعلة منها  ، وذلكالطلبة لكلياتهم

 داوب  والنج يشير وة واإلقتصادية والشخصية الذاتية.االعتبارات النفسية واإلجتماعي

(2012)Doube & Lang   إلى أن العديد من العوامل تؤثر في اختيار الطالب للتخصص

 الدراسي مثل تأثير الوالدين والبيئة واألفكار المجتمعية الشائعة.

ونظرًا ألهمية شهادة الماجستير للعديد من الوظائف في المجاالت المختلفة بدأت تظهر برامج  

   Kollasch & Lee, 2013) ماجستير جديدة بما يتناسب مع سوق العمل ويزيد من التنافس فيه

 (Solem,لتمكن من المنافسة في . إذ أن الحصول على المؤهالت العلمية هو أفضل الطرق ل

، ويالحظ أن الموظفين من خريجي الكليات هم األعلى دافعًا واألسرع تعلمًا للمهام، عملمجال ال

 (.Knutsen,2011واألكثر قدرة على حل مشكالت العمل التي تصادفهم مقارنة بغيرهم )

ومن هنا نرى أهمية الدوافع في تحريك سلوك الفرد نحو تحقيق هدف معين ونتيجة لذلك جاءت 

تتناول جانبًا في التعليم العالي وهو حصر لبعض دوافع التحاق الطلبة ببرامج هذه الدراسة التي 

 الماجستير.

  مشكلة الدراسة :

العديد من األدبيات قامت باستعراض أهمية الدوافع وتأثيرها على األفراد، ونخص بالذكر        

الدراسة حيث ترغب  دوافع طلبة الماجستير، وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على تساؤالتهنا 

الباحثة في التعرف على دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في جامعة نزوى خاصة بعد مرور 

عدة سنوات على قيام جامعة نزوى بطرح برامج الماجستير دون توفر دراسة حول دوافع الطلبة 

يرافق ذلك الزيادة . كما لتطويرها وتحسين معايير التحاق الطلبة بها لاللتحاق بتلك البرامج
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، ووفقًا إلحصائية في أعداد الطلبة الملتحقين  بالماجستير في األعوام الجامعية المتتاليةالملحوظة 

صادرة من القبول والتسجيل بالجامعة يالحظ أن عدد طلبة الماجستير المسجلين للدراسة في فصل 

الجامعي صل الخريف من العام طالبًا وطالبة مقارنة بف 39٧بلغ   2012/2013الخريف من العام 

طالبًا  ٧11حيث بلغ عدد المسجلين للدراسة والذي تمت فيه هذه الدراسة  201٥/2016 الحالي

مما يعني أن هناك دوافع ملحة لدى هؤالء الطلبة لاللتحاق بتلك  (.1وطالبة )ملحق رقم

( إلى أنه باتساع رقعة التعليم الجامعي يزداد أعداد الملتحقين 200٥ويشير العمري) التخصصات.

به، وتتنوع دوافع التحاق الطلبة به، وتشتد الحاجة لمعرفة الدوافع والنوازع الداخلية للطلبة التي تحفز 

يتناسب سلوكهم وتوجهه وتسهم في تحقيق أهداف التعليم الجامعي وتطوير المساقات والبرامج بما 

 مع احتياجات المجتمع.

كما أن الطلبة الملتحقين بالتخصص الواحد تتباين خلفياتهم العلمية وتتنوع وظائفهم، وهؤالء تدفعهم  

للتساؤالت حول تلك الدوافع التي تقف وراء  مثارادوافع عدة قد تختلف من شخص آلخر مما يعد 

لى أن طالب الكليات ينتمون إلى بيئات إCote (2013التحاقهم ببرامج الماجستير. ويشير كوت )

متنوعة كثيرة مما يعني اختالف الخلفيات والخبرات لديهم وكذلك شخصياتهم وأحالمهم، وهذا قد 

يؤدي إما إلى استمرارهم في دراستهم األكاديمية أو االنسحاب من كلياتهم وااللتحاق بمجاالت أخرى 

 في الحياة. 

الباحثة تساؤال آخر حول دور متغيرات الدراسة على دوافع مضافًا لكل ما سبق تعرض         

الطلبة العلمية والمهنية واالقتصادية واإلجتماعية والنفسية في أداء الطالب لتحقيق ما يصبو إليه. 

( إلى وجود اختالفات في دوافع الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات 2014ويشير سمارة والمجالي )

العليا، وتتنوع هذه الدوافع بين اجتماعية ودوافع علمية وأخرى مهنية تبعًا للظروف الذاتية لهؤالء 
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م معرفة في دراسته أنه من المه Constantin(2014)الطلبة وثقافة مجتمعهم. ويرى قنسطنطين 

العوامل النفسية المؤثرة على أداء طالب الماجستير ورغبته في النجاح، والموجهة للسلوك. وأشارت 

إلى أن وجود الدافع األكاديمي لدى طلبة الكليات يمكنهم من أداء  Riderer(2015)دراسة رايدرر

لجامعات يرتبط مهامهم األكاديمية ويصاحب ذلك المتعة والرضا. إن الدافع األكاديمي لطالب ا

بالنجاح األكاديمي والحصول على عالمات، ويرتبط أيضًا بعوامل أخرى مثل اختيار الوظيفة 

 المستقبلية واألحوال االقتصادية والثقافية واإلجتماعية في المجتمع. 

وفي ضوء الدراسات السابقة، وفي غياب الدراسات المحلية التي تتناول هذا الموضوع وعدم  

يقية بدوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير تبرز الحاجة إلى هذه الدراسة، ونتيجة معرفتنا الحق

لذلك كله ظهرت لدى الباحثة فكرة الدراسة التي تسعى إلى معرفة وفهم لدوافع الطلبة الملتحقين 

ببرامج وتخصصات الماجستير في جامعة نزوى، ومعرفة أكثر الدوافع أثرًا في دفع الدارسين 

 ق ببرامج الماجستير.لاللتحا

 أسئلة الدراسة : 

 ما دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في جامعة نزوى ؟ -1

بين أفراد عينة ببرامج الماجستير  هل توجد فروق ذات داللة احصائية  في دوافع االلتحاق -2

 الدراسة تعزى إلى متغير الجنس؟

بين أفراد عينة  ببرامج الماجستير اللتحاقهل توجد فروق ذات داللة احصائية  في دوافع ا -3

 الدراسة تعزى إلى متغير العمر؟
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بين أفراد عينة  ببرامج الماجستير هل توجد فروق ذات داللة احصائية  في دوافع االلتحاق -4

 الدراسة تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية؟

بين أفراد عينة  الماجستير ببرامج هل توجد فروق ذات داللة احصائية  في دوافع االلتحاق -٥

 الدراسة تعزى إلى متغير التخصص في الماجستير؟

بين أفراد عينة  ببرامج الماجستير هل توجد فروق ذات داللة احصائية  في دوافع االلتحاق -6

 الدراسة تعزى إلى متغير الوظيفة؟

 أهمية الدراسة :

 يمكن حصر أهمية هذه الدراسة في اآلتي:

 :األهمية النظرية 

تكمن أهمية الدراسة الحالية من أهمية الموضوع الذي تتعرض لدراسته وهو الدوافع حيث أن  -

تعرف على مسببات نالدوافع هي األساس في دراسة الشخصية وتفسير السلوك اإلنساني ومنها 

 .في جامعة نزوى التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير

 :األهمية التطبيقية 

الدراسة أهميتها من أنها الدراسة األولى التي اهتمت بالوقوف على أهم الدوافع عند  كما تكتسب -

الطلبة لاللتحاق ببرامج الماجستير في جامعة نزوى ، وسوف تبين أفكار الطلبة ومبرراتهم ألنفسهم 

 عند االلتحاق، وما ستقدمه الشهادة لهم بعد تخرجهم.
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خططي التعليم العالي من معرفة دوافع الطلبة لاللتحاق نتائج الدراسة تمّكن إدارة الجامعة وم -

ببرامج الماجستير، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة حول التوسع في هذه البرامج أو وضع معايير 

 لقبول الطلبة فيها.

جذب انتباه الباحثين في مجتمعنا العماني إلى القيام ببحوث مماثلة حول دوافع الطلبة لاللتحاق  -

 خصصات والبرامج األكاديمية المختلفة.بالت

 أهداف الدراسة :

 تهدف هذه الدراسة إلى :

التعرف على دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في جامعة نزوى وترتيب درجة هذه الدوافع  -1

 كما يراها الطلبة أنفسهم .

ة والتخصص في االجتماعيالجنس والعمر والحالة )متغيرات ال كاًل من التعرف على دور -2

 على دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في جامعة نزوى . ( الماجستير والوظيفة

 مصطلحات الدراسة :

  الدوافع : "هي مجموعة العوامل والمؤثرات والوسائل التي تدفع الفرد وتشجعه لإلقبال على

 (.6٨، ص2۰0٨،  سلوك معين رغبة في الحصول على النتائج اإليجابية " )النور

 حدو بالطالب الختيار االلتحاق ببرامج التي ت األسباب: " مجموعة  هي االلتحاق دوافع

 (.33٨، ص2014، سمارة والمجالي " )للدراسة  الدراسات العليا

  الدرجة التي يحصل عليها طلبة الماجستير  : تعرفه الباحثة إجرائيًا بأنهدوافع االلتحاق

 بجامعة نزوى على االستجابات على فقرات اإلستبانة.
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  م. 2004جامعة نزوى : هي مؤسسة تعليمية خاصة للتعليم العالي أنشئت عام 

 حدود الدراسة :

واإلدارة )كلية العلوم واآلداب، وكلية االقتصاد  الحدود المكانية : تم إجراء الدراسة في جامعة نزوى

 .ونظم المعلومات(

 201٥/2016تم إجراء الدراسة خالل العام الدراسي الحدود الزمانية : 

)كلية العلوم واآلداب، وكلية  الحدود البشرية : طلبة وطالبات الماجستير الدارسين في جامعة نزوى

 في برامج الماجستير بمختلف تخصصاتها.االقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات( 
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 الفصل الثاني :

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 أواًل:اإلطار النظري

 _  مقدمة   

 مفهوم الدافع_ ۱

 أهمية الدوافع_ ٢

 مفاهيم وثيقة الصلة بالدوافع_ ٣

 الحاجة وعالقتها بالدافع_ 4

 تصنيف الدوافع _٥

 وظائف الدوافع_ ٦

 دافع االنجاز_ ٧

 قياس الدوافع_ ٨

 نظريات الدوافع_ ٩

 ثانيًا : الدراسات السابقة: 

 _ دراسات عربية تناولت الدوافع۱

 _ دراسات أجنبية تناولت الدوافع ٢

 ثالثًا: تعقيب على الدراسات السابقة 

 رابعًا : مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة



11 
 

 أواًل:اإلطار النظري

 مقدمة :

افع و للدوفاعال   مهما   نالحظ دورا  سنطة  الشطرة  المتتلة  األ على تي تغلبالظواهر الفي إذا تمعنا 

الةرد ةحتاج إلى ةعام، وةمةل إلى تملك األموال، وةرغب في االرتقاء شمكانته  . مثال  هافة

 .وصول الةرد إلى غاةاته ال ةتم دون وجود دافع لهان مما ةعني أ .اإلجتماعة 

وراء العدةد من  في معرف  األسشاب األساسة  هذه األهمة  دراس  الدوافع مهم  وتكمن وشالتالي

واألنماة السلوكة  للةرد، فعلى سشةل المثال نجد الةرد في شعض األوقات مهتما  شالقةام األنطة  

شسلوك معةن وتامال  في أوقات أترى، وقد تكون لدةه الرغش  في شعض الجوانب ولةس مهتما  

لتغاةر في األنماة السلوكة  ةعزى إلى الدوافع وتعددها لدى شجوانب أترى. إن هذا التشاةن وا

وسنرى من تالل المةاهةم التي سنةرحها في اإلةار النظري عن الدوافع مدى الدور  .اإلنسان

 الذي تلعشه في السلوك الشطري من تالل النقاة التالة  :

 مفهوم الدافع:_ ۱

 إلشراز مةهوم الدافع سنتةرق إلةه لغ   واصةالحا .

  لغ   :الدوافع 

  .(٢٠٠٨)مصةةى والزةات وعشد القادر والنجار،  و ةعني الدافع : السشب الشاعث الحافز

  اصةالحا :الدوافع 

ومضمونا ،  لتعرةةاتاشالرغم من تداتل تلك ن للدوافع و تعددت التعرةةات التي وضعها الشاحث معنى  

 :وفةما ةلي شعضا  منها
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الدافع على أنه حال  توتر داتل الةرد تعمل على استثارة السلوك ودفعه تحقةقا   Young عرف ةونج

 الدافع على أنه استعداد لدى الكائن لشذل مجهود   Atkinson. شةنما عرف اتكنسون مرغوب   لهدف  

  (.٢۰٠٩محدد)ملحم،  ةمكنه من تحقةق هدف  

شسلوك معةن حتى ةصل للهدف المراد  ( الدافع شأنه كل ما ةدفع الةرد للقةام٢٠١۰ةعرف القذافي)و 

 تحقةقه .

وقد ُعّرف الدافع أةضا  شأنه حال  داتلة  قد تكون نةسة  أو جسمة  تدفع السلوك في ظرف معةن 

 (.٢۰۰4حتى توصله للهدف المةلوب )محمد، 

وُةعرف أةضا  الدافع شأنه مثةر داتلي ةوجه السلوك وةحركه حتى ةوصله إلى تحقةق هدف معةن 

 (.٢۰١٣)النواةس  ، 

( الدافع شأنه ةمثل حال  سةكولوجة  ناجم  عن حاج  والتي تدفع ٢۰۰٥كما عّرف قةامي وعدس )

 سلوك الةرد إلطشاع الحاج .

وةتلة الشعض شةن مةهومي الدافع والدافعة ، فالدافع ةمثل مثةرا  لتحرةك السلوك، أما          

 (. ٢۰١٢الدافعة  تمثل عملة  نةسة  ظهرت نتةج  لظهور الدافع وتؤثر شالسلوك)الةواب،

مما  الةرد شسلوك ما ةحقق من تالله هدف ما. ةكون سششا في قةاموتتاما  ترى الشاحث  أن الدافع 

 ةجعل الدافع طرةا  أساسةا  لتحقةق األهداف.
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  أهمية الدوافع : _٢

 مادةا   شالسلوك. فالدافع لةس كائنا   وتظهر أهمة  الدوافع شافتراض الشاحثةن لدورها وعالقتها الوثةق 

 أهمة  الدوافع تتمثل فةما وأن .ةستدل علةه من السلوك الملحوظ نتمكن من رؤةته شالعةن المجردة شل

 ةلي :

 .(٢٠٠٨)الداهري،  آلترةن في متتلف الظروف والمواقفوشا زةادة معرف  الةرد شنةسه -١

 تعةي قدرة أكشر على تةسةر تصرفات اآلترةن. -٢

  معرف  الدوافع تساعد على التنشؤ شالسلوك اإلنساني وتوجةه السلوك لصالح الةرد والمجتمع -٣

 . ( ٢٠۱٢) عشداهلل،

 .( ٢٠۱٢)الةرةحي وحمادي، حةاتة  كثةرة كالتعلةم والقانون وهام في مةادةنللدوافع دور شارز  -4

 تةسةر سلوك واستجاشات األفراد في العالج والتوجةه النةسي . -٥

 .(٢۰١٣ ،)النواةس  إعادة التوازن الداتلي للجسم -٦

السلوك المتعددة التي ةنا شأنةسنا وشأنواع ةتعر  فيتكمن أهمة  الدافع وتستتلص الشاحث  مما سشق أن 

تجعلنا و عرفنا شدوافع اآلترةن إلى القةام شسلوكهم ت هانقوم شها في متتلف المواقف والظروف. كما أن

   .نةهم ذلك السلوك ونةسره. وتساعد الدوافع أةضا  على التنشؤ شسلوك الةرد في المستقشل

 مفاهيم وثيقة الصلة بالدوافع:_ ٣

 قد ةوجد تلة شةن مصةلح الدافع والمصةلحات التي تستتدم لوصف الدافع في شعض جوانشه. 

ومن هذه المصةلحات ما نحتاج للتمةةز شةنها وشةن الدافع، شمسمةات متنوع  لحات ةذ تتردد مصإ

 ةأتي :

(، وهو شمثاش  ٢٠١٢: هو ما ةرغب الةرد في أن ةحصل علةه )الةرةحي وحمادي ،Goalالهدف

 (.٢٠٠٩صل  التي توجه السلوك، فالماء هو هدف دافع العةش)كةافي والنةال وسالم ،الشو 
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 (.٢۰١٣النطاة : قةام الةرد شسلوك ةطشع شه الدافع )النواةس  ، 

 ( شعضا  من هذه المصةلحات وهي : ٢٠١٠كما أورد ةه )

احب إطشاع الدافع : هو إرضاء الحاج  شتحقةق المةلب الُمِلح للدافع ، وةصSatisfactionاإلطشاع 

 إحساس شاللذة واالستمتاع. مثال  : االحساس الذي ةصاحب إطشاع دافع الجوع والعةش .

و سلوك للحصول أ: طةئا تارج الذات ةستحث الدافع وةستثةره للقةام شنطاة Incentiveالشاعث 

 المثال.فمكافأة محددة ستكون شاعثا  للةرد لةتةوق في نطاة معةن على سشةل  على ذلك الطيء،

: هي دفعات داتلة  توجه الكائن الحي للقةام شسلوك معةن نحو غاة  حةوة  . Driveالحافز 

 كالحافز الجنسي على سشةل المثال .

زال  التوتر ةكون Tensionالتوتر  : إحساس شالقلق والضةق واالستةاء وعدم االتزان النةسي. وا 

واتزانه. كالتائف ةكون متوترا  شسشب التوف حتى شقضاء الحاج  المسشش  للتوتر فةعود الةرد لهدوئه 

 ةطعر شاألمان شاشتعاد مصدر توفه، أو شالحماة  منه شمساندة تارجة .

: سلوك أو نطاة لمواجه  موقف أو دافع معةن. فمثال  االستجاش  الةشةعة  Responseاالستجاش  

 ة لدافع التوف.لدافع الجوع هي تناول الةعام شةنما الهروب هو االستجاش  المعتاد

 (.٢٠٠4: وهي الطعور شنقص طيء ما ) غانم، Needو هناك مصةلح الحاج  

   مثال: فعندما ةنطة دافع الجوع لدى الةرد سوف ةحس شما ةنقصه وهو الحاج  إلى تناول الةعام

 (. ٢٠١٠) ةه،

 منها. لما تعنةه كال   المةاهةم ساشق الذكر تستتدم جمةعها في تةسةر السلوك اإلنساني وفقا  
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 الحاجة وعالقتها بالدافع :_ 4

  تتداتل عالق  الحاج  شالدافع، فالحاج  هي نقة  الشداة  والتي تنتج عن الطعور شنقص طيء ما،

فةنطأ الدافع نتةج  وجود حاج  معةن  تدفع الةرد إلى سلوك ةهدف إلى اطشاع الحاج . شالتالي 

(. مما ةعني ٢۰١٣فالدافع ال ةمكن مالحظته إنما ةستدل علةه من السلوك المؤدي إلةه)النواةس ، 

  تنتج أن الحاج  تمثل حال  فسةولوجة  للتالةا تنتج عن الحرمان، وةمثل الدافع حال  سةكولوجة

توق  فالحاج  للماء تدفع إلى سلوك الطرب) عن الحاج  وتدفع الةرد لسلوك ةطشع تلك الحاج ،

 (.٢۰۰٣وقةامي وعدس،

  تصنيف الدوافع :_ ٥

ولذلك لدراستها،  دوافع األفراد متتلة  ال تعد وال تحصى، فكان من الضروري تصنةةها تسهةال  

لوجه  نظر من  واتتلةت تلك التصنةةات وفقا   ،لدوافعا تناولتعدة  وضع العلماء تصنةةات

 ومن أطهرها الدوافع األولة  والدوافع الثانوة . وضعها،

 الشةولوجة  : الدوافع األولة  أو -١

في سلوك الكائنات األترى غةر اإلنسان، وشمعرف  هذه الدوافع ةمكن  أةضا   والدوافع األولة  تؤثر 

ع تتحدد شالوراث  ونوع الكائن الحي، وتتصل مشاطرة شحةاته التحكم في سلوكها وتصرفاتها. وهي دواف

 (.٢٠٠٦وحاجاته الشةولوجة  األساسة  كدافع الجوع والعةش ودافع األموم  )أشو حوةج، 

تؤدي الدوافع األولة  وظةة  هام  وهي شقاء الكائن الحي واستمرار النوع، وهي دوافع ةولد شها الكائن 

 (.٢٠٠4حةاته ) غانم، الحي وةظل ةطشعها حتى تنتهي 
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 ولوجة  : كسةال دوافع الثانوة  أو النةسة  أوال -٢

تعرف أةضا  شالدوافع المكتسش ، وتتأثر الدوافع الثانوة  شالثقاف  التي ةعةطها الةرد وشتشرات التعلم 

 (. ٢٠٠٥التي ةتلقاها )قةامي وعدس، 

وهي شذلك متعلم  من الشةئ  االجتماعة  والمادة  التي ةتةاعل معها الةرد، وتتةور تالل التنطئ  

جتماعة  كاألسرة والمدرس  ودور العشادة، وتلعب النمذج  االجتماعة  في المؤسسات التعلةمة  واإل

وةطمل هذا  تمع،دورا  في اكتساشها، وتقوى عن ةرةق عملةات الثواب والعقاب السائدة في ثقاف  المج

نتماء والصداق  والتقشل االجتماعي جتماعة  كالحاج  إلى اإلا  النوع من الدوافع حاجات نةسة  و 

 (.٢٠١٣)الزغلول والهنداوي، 

 وتصنف الدوافع الثانوة  إلى فئتةن :

 # الدوافع الداتلة  الةردة  :

ن الدوافع ةقف وراء وهي تمثل مساعي الةرد للقةام شطيء معةن لتحقةق ذاته، وهذا النوع م

 اإلنجازات واإلشداعات في الةكر والسلوك. ومن أهم تلك الدوافع ما ةلي:

 دافع اإلنجاز . –دافع الكةاءة  –دافع حب االستةالع 

 # الدوافع التارجة  االجتماعة  :

وهي تمثل عالق  الةرد شاآلترةن مما ةدفعه إلى القةام شأفعال ةحصل شها على تقدةرهم. وأهم هذه 

طعةرة  ) غشاري وأشو، ودافع االستقالل عن اآلترةن دافع التنافس والسةةرة، و نتماءالدوافع : دافع اإل

 .(٢٠٠٨والجشالي ،
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 الةرق شةن الدوافع األولة  والثانوة  :

 إلى أن : (٢۰٠٨وةطةر النور)

 الدوافع األولة  موروث  شةنما الدوافع الثانوة  مكتسش . -

 الدوافع األولة  تكون عام  شةن األفراد شةنما الدوافع الثانوة  ال تكون كذلك . -

 الدوافع األولة  ال تقشل التأجةل شمعنى أنها ملح ، وهي شذلك على العكس من الدوافع الثانوة . -

أهمة  من الدوافع الثانوة ، ولكن الدوافع األولوة  لها  وال ةعني ذلك أن الدوافع األولة  أكثر       

(. إن دور الدوافع الثانوة  في حةاة اإلنسان ةةوق دور ٢٠٠٨أولوة  اإلطشاع )غشاري وآترون،

 (.٢٠٠٥الدوافع الشةولوجة  التي ةسهل إطشاعها غالشا  )قةامي وعدس، 

شةنما  ةطترك فةها أفراد الجنس الشطريوافع األولة  دال نفإوشالنظر إلى التصنةف الساشق للدوافع 

  الدوافع الثانوة  تكتسب من شةئ  الةرد وهي شذلك تتتلف شةن األفراد، وكذلك شةن المجتمعات. 

 وظائف الدوافع :_ ٦

 :حصرها في اآلتيةمكن  ثالث هام    تقوم الدوافع شوظائف  

وظةة  توجةهة : الدافع ةوجه السلوك نحو هدف محدد أي أن السلوك ال ةكون عطوائةا   _١

 (.٢۰٠٨)النور،

وشذلك تكون الدوافع هي  (،٢٠٠٨تزوةد السلوك شالةاق  الحركة  ) الداهري،شوظةة  تنطةةة :  _٢

 (.٢٠٠٦المحرك للسلوك إذ أنها تنطة السلوك لتحقةق الحاجات )أشو حوةج،

     وظةة  انتقائة : أي أن الدوافع اتتةارة  تساعد الةرد على اتتةار وسائل ةحقق شها حاجاته _٣

هو متاح من شدائل ممكن   فالدوافع تقوم شاالتتةار شةن ما (،٢۰۰٣،وآترون توق)

 (.  ٢۰١٢)الةواب،



18 
 

  العمل جاهدا   الدوافع تمكن الةرد منوشعد اإلةالع على الوظائف الساشق  للدوافع ترى الشاحث  أن 

شل تعمل  مما ةعني أن سلوكه ال ةنطأ عطوائةا   وشاستمرار ومثاشرة مع تأثةر الدوافع على تةاراته

  .المتوقع  تحقةق أهدافه نحوسلوكه ل  الدوافع كموجه

  Motives    Achievementدافع االنجاز_ ٧

إن دافع اإلنجاز . الموصل للنجاحشاعتشاره الةرةق نال دافع االنجاز مناقطات كثةرة شةن الشاحثةن 

، وال ةرتشة ششقاء الةرد واستمراره في الحةاة شل ةرتشة شما ةصاحب السلوك من قدرة ةولوجةا  شلةس 

 وةاق  وجهد.

وةتمثل هذا الدافع في إنجاز الةرد للمهام رغش  في التةوق والتمةز وعدم الةطل كرغش  الةرد في 

وةؤدي هذا الدافع  أو الحصول على ترقة  في وظةةته، الحصول على درجات متقدم  في دراسته

 (.  ٢۰۰٢إلى حال  من الةرح والةتر مع تقدةر إةجاشي للذات شاستمرار)منسي والةواب،

رة في المهام التي تتسم وةتمةز الطتص ذو دافع اإلنجاز المرتةع شمستوةات عالة  من التةوق والمثاش

عدم االعتماد على المساندة التارجة  والثناء لتحقةق . كما ةتمةز هذا الطتص أةضا  ششالصعوش 

 (.  ٢۰١١الهدف )أشوسعد،

توجد شةن األفراد فروقا  فردة  تؤثر على رغشاتهم في تحقةق األهداف والجهود المشذول  لتحقةقها 

  (.٢٠١4مستوى هذا الدافع )المصري،والةموحات وذلك شسشب اتتالف 

ل حال  داتلة  لدى الةرد توجهه إلى التتةةة للعمل وتنةةذ ما ةمث مما سشق ةتشةن أن دافع االنجاز

لمستوى الدافع لدةهم مما ةجعل هذا الدافع  تةة له شتةوق، وةتةاوت األفراد في هذه الرغش  وفقا  

 منها مثال  و  التي ةمارسها المتتلة  األنطة المجاالت و نتاجةته في ا  في أداء الةرد و  ةلعب دورا  

  العلمة  والرةاضة  والمهنة .
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 :قياس الدوافع_ ٨ 

ةمةل عدد من الشاحثةن إلى تقسةم سعى الشاحثون لقةاس الدوافع مما ساعد في تةسةرهم للسلوك ، و 

 مقاةةس الدوافع إلى فئتةن وتطمل :

 : ) مقاةةس نةسة )سةكولوجة 

 .الذاتي اإلسقاةة  ومقاةةس التقدةرقاةةس مثل المقاةةس الموضوعة  والمالحظ  ودراس  الحال  والم

 :  مقاةةس فسةولوجة 

وةستتدم فةها أجهزة وأدوات لقةاس مؤطرات تدل على الدوافع مثل سرع  دقات القلب وضغة الدم 

 (.٢٠١٣)الزغلول والهنداوي، 

و ترى الشاحث  إن قةاس الدوافع ةساعد على ضشة السلوك وتوظةةه في المجاالت الحةاتة  

 المتتلة .

 :نظريات الدوافع_٩

  األفراد: دوافعها لر ةةستوجد الكثةر من النظرةات التي تنوعت في ت

 الدوافع في النظرةات اإلنسانة  :

 وأشرز هذه النظرةات هرم ماسلو للحاجات :

مجموع  من الحاجات رتشت شطكل هرمي حةث تمثل القاعدة  شراهام ماسلوأوتتضمن نظرة   

الحاجات الةسةولوجة  ثم الحاجات الوجدانة ، وةلةها الحاجات المؤدة  لتحقةق الذات في قم  الهرم 

 (.  ٢۰۰٢)منسي والةواب،

 ( إلى أن ماسلو حدد هذه الحاجات فةما ةلي :٢۰۰١وةطةر ملحم )
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 ةل استمرار شقاء الةرد أي أن الةرد ال ةعةش شدونها مما الحاجات الةسةولوجة : وهي حاجات تك

 ةعني أهمة  اطشاعها فورا .

  حاجات األمن: وهي حاجات تمثل الطعور شالةمأنةن  وسالم  وحماة  الةرد من األتةار

 والتهدةدات.

  حاجات الحب واالنتماء: وهي حاجات تمثل ارتشاة الةرد شاآلترةن وقشولهم له أي إقام  الةرد

نتماء مع أفراد مجتمعه.لعال  قات ود وا 

  حاجات تقدةر الذات: وتطةر لرغش  الةرد في تقدةر الذات والتقدةر من اآلترةن. وهي حاجات تطعر

 والضعف والدونة . الةرد شالثق  والجدارة في مجتمعه، وعدم تلشة  هذه الحاجات ةطعر الةرد شاإلحشاة

  د إمكاناته، وأن ةكون ماةرغب أن ةكون علةه. حاجات تحقةق الذات: وهي حاجات ةحقق شها الةر

مكاناته التي قد تصل إلى حد اإلشداع واالشتكار.   مما ةجعل الةرد ةشرز قدراته وا 

 ( أن هرم ماسلو شذلك ةطمل مجموعتةن من الحاجات هما:٢۰۰٨رى سعةد)تو 

 من.وحاجات األ أوال : الحاجات األساسة  مثل حاجات الشقاء كالحاج  للةعام والدفء،

نتةج  لتشرة الةرد كحاج   تتةور وهي حاجات النمائة (، النمو)الحاجات حاجات ثانةا :

 التحصةل)كالمعرف  والةهم(.

 فرق شةن الحاجات األساسة  والحاجات النمائة  كما ةلي: ماسلوأن  (٢٠١٠القذافي)ةرى و 

النمائة  لمواصل  الحاجات األساسة  سششها فسةولوجي وهو طعور شالنقص شةنما الحاجات  -١

 النمو.

 الحاجات األساسة  تأتي أوال  ةلةها الحاجات النمائة  في الغالب. -٢

الحاجات األساسة  مرتش  هرمةا  شحةث تؤدي إحداها لألترى شةنما الحاجات النمائة  لةست  -٣

 مرتش  هرمةا  شحةث ةمكن أن تحل إحداها محل األترى عند الضرورة. 
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 الدوافع في النظرة  السلوكة  ) النظرة  االرتشاةة  (: 

في ضوء هذه النظرة  ) نظرة  سكنر( وانةالقا  من )المثةر واإلستجاش ( ةطار للدوافع شالمثةرات 

، ووفقا  لهذه النظرة  فإن الةرد ةطشع حاجاته وةتتلص رك السلوك وتوجهه نحو غاة  محددةالتي تح

مكافئ  الةرد على سلوكه سوف  تمّ  ن، وا  زات المناسش  شكاف  أطكالهامن التوتر شالتعزةز والمعز 

سوف تقوي من احتمالة  تكراره مرات  فالمعززات إذا تشعت سلوكا   (.٢٠٠٨) سعةد ،ةكرره

 (.٢٠۱٥أترى)الموسوي، 

ةرى هل أن الحافز هو توتر محرك للسلوك إلطشاع ف Hullنظرة  هل  _نظرة  تةض الحافزأما  

الحاج . وأن الحوافز عند اإلنسان تقسم إلى حوافز أولة  مرتشة  شحاجات شةولوجة  للجسم مثل 

الجوع والنوم، وهناك حوافز ثانوة  مرتشة  شالحاجات الشةولوجة  شواسة  عملةات إطراةة ، فاإلنسان 

اع الحاج  التي تقف تلةه. ةرى هل في نظرةته أن ةقوم شسلوك لتةض الحافز عن ةرةق إطش

نقص المتةلشات األساسة  لألفراد كالماء سةطكل دافعا  هو دافع العةش لتلشة  هذا المتةلب 

(، فالحرمان من الماء إذا استمر لةترة ةوةل  قد ةؤدي إلى الوفاة مما ةجعل الدافع ٢۰١١)أشوسعد،

للجسم، وةرى هل أن هذا ةنةشق على شاقي الدوافع مما ةعمل تلقائةا  على تةض التوتر الداتلي 

 (. ٢٠١٠ةسشب الراح  وةتلص من الضةق)القذافي، 

ت، وةتجنب السلوك المؤدي إلى آوةمكن تةسةر ذلك شأن الةرد ةقدم على السلوك المرتشة شالمكاف 

  (.٢٠٠٥المنغصات)قةامي وعدس، 

 الدوافع في التحلةل النةسي :

ع أولة  وهي عام  لدى جمةع األفراد وتعمل على توجةه السلوك لدةهم ولها ةرى فروةد وجود دواف

 هدف تسعى لتحقةقه. ووفقا  لةروةد فإن دوافع اإلنسان تعود إلى غرةزتةن أساسةتةن هما:
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 غرةزة الحةاة: وتتضح مظاهرها في الكةاح واإلشداع. مثل الشحث عن الةعام والجنس واإلنطاء. -

 وتظهر في القوى التي تدفع للتدمةر، واإلعتداء على الذات أو اآلتر. غرةزة الموت )العدوان(: -

وأشدى فروةد اهتماما  تاصا  شغرةزة الجنس كغرةزة فرعة  من غرةزة الحةاة، وأكد على ضرورة عدم 

كشتها ألن ذلك سةلحق ضررا  شالةرد حةث أنها تطمل جمةع الدوافع الهادف  لإلطشاع الجنسي 

 لحسة  والوجدانة  المصاحش  لذلك، وأن األمراض العقلة  واالضةراشات والحصول على اللذة ا

عدم إطشاع هذه الغرةزة. إذ إنها الدافع الوحةد الذي ةحةز العمل لدى  النةسة  تعزى إلى

 (.٢۰٠٨اإلنسان)التهامي،

ووفقا  لهذه النظرة  فإن الغرةزة تهدف إلى المحافظ  على توازن الجسم شواسة  التتلص من 

 (.٢٠١٠ضةراشات التي احدثتها االستثارة )القذافي، اال

 نظرة  العزو لشرنارد واةنر:  –الدوافع في النظرة  المعرفة  

تصف هذه النظرة  كةف تؤثر تةسةرات األفراد وتشرةراتهم لتشرات النجاح والةطل في دوافعهم، وترى 

 صنف إلى:هذه النظرة  أن األسشاب التي ةعزو إلةها الةرد نجاحه أو فطله ت

والجهد كإةعاز إلى أسشاب  أوال  : أسشاب داتلة  متعلق  شالةرد مع أسشاب تارجة . و تصنف القدرة

 والمساعدة من اآلترةن. داتلة  لدى الةرد نةسه شةنما األسشاب التارجة  تتضمن صعوش  المهم 

مثل  على المسششات الدائم  ثانةا  : المسششات الثاشت  أو الدائم  وغةر الدائم . وتعتشر القدرة من األ

 شةنما المزاج من المسششات غةر الدائم .

فالةرد ةستةةع ان ةتحكم  ثالثا  : األسشاب التي تتضع للسةةرة والضشة والتي ال تتضع لها.

 (.٢٠٠4شالمساعدة التي ةحصل علةها ولكن ال ةستةةع أن ةتحكم شالحظ )أشو حوةج وأشو مغلي، 
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 دوجال:نظرة  مك -نظرة  الغرائز 

ودوافع أولة  لدى األفراد أةلق علةها  تقوم هذه النظرة  كما افترضها ماكدوجال على وجود حاجات

ووفقا  لهذه النظرة  فإن الةشةع  الشطرة   اسم الغرائز ثم قام شتعدةل ذلك المسمى إلى القوى الةةرة .

 تتكون من :

  المةل  تتسم شاإلدراك أي المةل للعمل، أواالستعدادات الةشةعة : وهي إما أن تتسم شالنزوع أي

 للتةكةر.

   القوى الةةرة : وهي التي أةلق علةها ماكدوجال في الشداة  مسمى الغرائز. وتقسم إلى قوى فةرة

 (.٢۰١4تاص  وعام  )المصري ومحمد،

غرةزة اعتشرها سششا  للسلوك منها الغرةزة الوالدة ، وحب السةةرة، والتضوع ١4قدم ماكدوجال 

وأةضا  الهرب، والتملك واالدتار، واالستغاث ، والهجرة. إن الغرةزة هي  (.٢۰٠٨الجنس)النور،و 

المحرك األول لألنطة  التي ةقوم شها الةرد سواء كانت األنطة  الحركة  أو العقلة ، والةردة  أو 

شمثةر،  الجماعة ، وهي تعمل على تزوةد الةرد شالقوة الدافع  ومحددة ألهدافه. والغرةزة تنطة

ومصحوش  شانةعال، وةصدر سلوك عنها. مثال  غرةزة المقاتل  انةعالها الغضب شةنما انةعال الغرةزة 

 (. ٢٠٠٩الوالدة  هو الحنو، وهي دوافع فةرة  ال ةقضى علةها وال تكتسب وةمكن تعدةلها)راجح،

تجلى أهمة  ت انة  حةثنسالعلوم اإل أفادت أن نظرةات الدافع  وشناء على ما تقدم تطةر الشاحث  إلى

شحةث تساعد على  في مةادةن حةاتة  متتلة تةشةق المشادئ واالفتراضات التي تتص كل نظرة  

 .اد تحقةقهانحو األهداف المر  هاتوجةه و ةن التنشؤ شسلوك األفراد في مواقف مع

علةها سوف إن كل سلوك له دوافع وأسشاب إذا تمكنا من التعرف وشناء على ما سشق فوفي التتام 

كذلك ألنماة السلوكة  تعددت تعرةةات و ولتعدد ا نستكطف األسشاب التي تقف وراء السلوك،

ظهرت كما  ثانوة .الو ولة  صنةت الدوافع إلى تصنةةات من شةنها الدوافع األ وقد ،تصنةةات الدوافع
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في  را  دو ل تةسةرات عدةدة للسلوك في ضوء نظرةات وضعها الشاحثون حول الدوافع التي تطك

 النةسة  والةسةولوجة .كالمقاةةس الدوافع في ذلك أهمةتها، وأسهمت مقاةةس تقصي وظائف الدوافع و 
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 :ًالدراساتًالسابقةًًثانياً 

 بالغا  من الباحثين     من خالل ما اطلعت عليه الباحثة من دراسات سابقة لمست اهتماما    

لتحاق الطلبة بتخصصات وبرامج دراسية معينة، وكذلك ابدراسة الدوافع على صعيد دوافع      

 لتحاق الطلبة بكليات وجامعات معينة . اعلى صعيد دوافع 

لتحاق امع هذه الدراسة تطرح الباحثة بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بدوافع  انسجاما  و 

  ومن هذه الدراسات : ،والدراسات العليا الماجستيرتخصصات و  برنامجالطلبة ب

ً:_ًدراساتًعربيةًتناولتًالدوافع۱

  ( :٢٠٠٣دراسة صبيحات ) -١

ببرامج الدراسات العليا في الجامعات  لتحاق الطلبةادوافع  عن الكشفهدفت الدراسة إلى 

على أثر متغيرات الجنس، والعمر، والجامعة، والتخصص،  التعرفإلى  وأيضا   الفلسطينية،

 والوظيفة، ومستوى الدخل، ومكان السكن، والحالة اإلجتماعية على دوافع االلتحاق لدى الطلبة.

 وطالبة من ثالث جامعات. طالبا   ٤٢٩منتتكون عينة ذلك طبقت استبانة على  ولتحقيق 

لتحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية رتبت اوقد أظهرت الدراسة أن دوافع  

 قتصادي، ودافع البطالة، والدافع االثم الدافع النفسي، ف العلمي، والدافع الدافع المهني،كما يلي: 

 الدافع اإلجتماعي. أخيرا  

 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير التخصص ومكان السكن.ولم تشر الدراسة إلى 

وأشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس في المجال النفسي  

 لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت األخرى.
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داللة إحصائية تعزى إلى متغير العمر في مجال دافع وأشارت الدراسة أيضا  إلى وجود فروق ذات 

 البطالة ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت األخرى.

 الحالة اإلجتماعيةكما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير 

غير الوظيفة في المجال لصالح )أعزب(. باإلضافة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى مت

 النفسي لصالح )موظف حكومي(.

 ( :٢٠٠٥دراسة العمري ) -٢

الحكومية  بالدراسات العليا لدى طلبة الجامعات االلتحاق دوافعهدفت الدراسة إلى التعرف على 

 الجنس، والمستوى لمتغير تبعا   الطلبة درجة دوافع في الفروق تحديد إلى األردنية، باإلضافة

( ٥٠٠عشوائية شملت ) عينة استبانة على طبقت ذلك ولتحقيق .والعمر ، والجامعة،األكاديمي

الدوافع  مرتبة تنازليا  كما يلي : الطلبة عند الدوافع درجةطالبا  وطالبة. وبينت نتائج الدراسة أن 

أخيرا  الدوافع اإلجتماعية. و قتصادية، العلمية، ويليها الدوافع اإل فالدوافع ،الدوافع الثقافية ثم النفسية

الجنس  لمتغير تعزى االلتحاق دوافع في إحصائية داللة ذات وجود فروق عدموأشارت الدراسة إلى 

  األكاديمي. والعمر والمستوى

 (:٢٠١٤دراسة سمارة والمجالي ) -٣ 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دوافع الطلبة الوافدين لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعة 

من وجهة نظرهم، وتحديد أثر متغيرات الجنس والعمر والمستوى  بالمملكة األردنية الهاشميةمؤتة 

تبانة اس طبقت ذلك ولتحقيق الدراسي والوضع اإلجتماعي والوضع الوظيفي في تصنيفهم للدوافع.

( طالبا  ٢١١عينة الدراسة التي تكونت من ) فقرة مقسمة إلى أربع مجاالت على ٢٩مكونة من

. وأوضحت نتائج الدراسة أن الطلبة الوافدين صنفوا الطبقية ةالعشوائيوطالبة باستخدام الطريقة 

والدوافع النفسية،  المهنية،الدوافع العلمية، والدوافع  لتحاق لديهم ببرامج الدراسات العليا إلى:دوافع اال
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والدوافع اإلجتماعية. ولم تظهر النتائج أثرا  لمتغيرات الجنس والعمر والمستوى الدراسي والوضع 

 اإلجتماعي والوضع الوظيفي في تصنيف الدوافع لدى الطلبة.

 (:٢٠١٤دراسة الهباهبة ) -٤

بالمملكة  في كلية األميرة عالية هدفت الدراسة إلى معرفة دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير

، وهدفت أيضا  إلى معرفة أثر متغيرات كال  من الجنس والتخصص والعمر والحالة األردنية الهاشمية

طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة العينة ١٠٠اإلجتماعية على دوافع أفراد العينة التي تكونت من 

فقرة وزعت على خمسة مجاالت هي المجال  ٢٥المقصودة، ولتحقيق ذلك تم تطوير استبانة شملت 

 قتصادي. العلمي والمجال النفسي والمجال المهني والمجال اإلجتماعي والمجال اال

وبينت نتائج الدراسة دوافع التحاق الطلبة وفقا  للترتيب التنازلي كالتالي: الدافع العلمي، والدافع 

 فع اإلجتماعي. قتصادي، والداوالدافع اال المهني، والدافع النفسي،

كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا  تعزى لمتغيرات الحالة اإلجتماعية أو 

التخصص أو العمر، ودلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا  للدافع اإلجتماعي وللدافع 

 النفسي لصالح الطالبات. 

ً:_ًدراساتًأجنبيةًتناولتًالدوافع٢ً

 :(Hanan&Silver,2003دراسة ) -١

في عدد من هدفت الدراسة إلى الكشف عن دوافع الطلبة لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا  

عينة الدراسة التي تكونت من  استبانة على طبقت ذلك ولتحقيق .الجامعات بالمملكة المتحدة

وأوضحت . المتحدةجامعات المملكة ( طالبا  وطالبة ممن التحقوا ببرامج الدراسات العليا في ١٢٧٨)
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ثم  والدوافع المهنية ،الدوافع العلمية :هي لتحاق لدى الطلبةأهم دوافع االنتائج الدراسة أن 

 .الجنس والعمر النتائج أثرا  لمتغيراتهر . ولم تظاإلجتماعية

 (:Dastjerdi, Mahdian & Badiee, 2011دراسة) -٢

طب امج نببر  خطط اختيار المهنةو  الدراسات العليا هدفت الدراسة إلى معرفة دوافع التحاق طلبة

على  استبانة بيقولتحقيق ذلك تم تط ،جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في إيران في األسنان

الدافع وأظهرت الدراسة أن دافع االلتحاق األهم هو  ،ا  طالب١۱٦من تكونت الدراسة التي  عينة

 .  بين أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية ، وظهرت فروق دالة إحصائيا  اإلجتماعي

 (:Kennet,Reed&Lam,2011دراسة) -٣ 

للوقوف  في كندا هدفت الدراسة إلى الكشف عن أسباب التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي

 ( طالبا  ١٣٢على الدوافع الكامنة وراء ذلك، ولتحقيق ذلك طبقت استبانة على عينة شملت )

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن دوافع الطلبة رتبت كالتالي النفسية يليها المهنية ثم  ،وطالبة

   ولم يكن للعمر والمعدل الدراسي أثر على دوافع االلتحاق لدى الطلبة.  اإلجتماعية.

 (:Mellors-Bourne, Hooley, & Marriott, 2014)دراسة -٤

ب الدراسات العليا لمتابعة دراستهم العليا في جامعات سعت هذه الدراسة لفهم كيفية اختيار طال

المملكة المتحدة، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق استبيان على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم 

وطالبة من المملكة المتحدة وكذلك الطالب األجانب الدراسين فيها بمؤسسات  طالبا   (۱٨۱٧)

التعليم العالي المختلفة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدوافع المهنية لها األولوية لدى أفراد عينة 

 الدراسة. كما كشفت النتائج عن وجود أثر لمتغير الحالة اإلجتماعية بين أفراد عينة الدراسة.
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 (:Mubuuke & Pope, 2015دراسة ) -٥ 

 همدراسات التصوير اإلشعاعي لمتابعةطلبة  العوامل المؤثرة على عن الكشفهدفت الدراسة إلى  

. وقد أظهرت تسعة طالب تم مقابلةذلك  ولتحقيق ،جامعة كارديف بالمملكة المتحدةالعليا في 

 .يليه المهني ،نفسيالدافع ال العامل الرئيسي الدافع لهم كانالدراسة أن 

:ًلثثا ًالدراساتًالسابقةًًتعقيبًعلىاً 

في بعض الدراسات السابقة إلى أن عينة الدراسة تمثلت في طلبة الماجستير بينما  تشير .١

دراسات أخرى تمثلت عينة الدراسة في طلبة الدراسات العليا متضمنة طلبة الماجستير 

 . أيضا  

       عدا دراسة ما  االستبانة كأداة للدراسةجميع الدراسات السابقة استخدمت  .٢

(Mubuuke & Pope, 2015) التي اعتمدت على المقابلة . 

 اعتمدت جميع تلك الدراسات على المنهج الوصفي. .٣

ة والنفسية دوافع التحاق الطلبة في المجاالت العلمي على بشكل رئيسي تلك الدراساتركزت  .٤

   .واالقتصادية واإلجتماعية والمهنية

ا الجنس والعمر والتخصص والوظيفة أهمهالدراسات السابقة متغيرات عديدة  معظم شملت .٥

 والحالة اإلجتماعية.

 تناولت الدراسات السابقة دوافع التحاق الطلبة مرتبة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. .٦

ً

ً



30 
 

:ًمكانةًالدراسةًالحاليةًبينًالدراساتًالسابقةرابع ًاً 

الكشف عن دوافع االلتحاق لدى طلبة الماجستير لكنها لم  فيالدراسات السابقة اشتركت  .١

 محليا  بالرغم من التزايد الملحوظ  حول نفس موضوع الدراسة تتضمن دراسة محلية واحدة

 في أعداد الجامعات والكليات وكذلك تزايد أعداد الملتحقين بها.

 دورلدى الطلبة، و  الدراسات السابقة تعارضت نتائجها واختلفت حول ترتيب دوافع االلتحاق .٢

 رات الدراسة على تلك الدوافع مما يستلزم وجود هذه الدراسة.يمتغ
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 : ثالثالفصل ال

جراءات  هامنهجية الدراسة وا 

 

 الدراسة  : منهج أولا 

 الدراسة  األصلي مجتمعال:  ثانياا 

 : عينة الدراسة  ثالثاا 

 أداة الدراسة  : رابعاا 

 الدراسة إجراءات:  خامساا 

 اإلحصائية معالجات: ال سادساا 
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 : ثالثالالفصل 

جراءات  هامنهجية الدراسة وا 

، ومجتمع الدراسة، وطريقة اختيار عينتها، ةلمنهجية الدراسة المستخدم هذا الفصل وصفا  يتضمن 

جراءات الدراسة، والمعالجة االحصائية  وأداة الدراسة، وطرق استخالص دالالت صدقها وثباتها، وا 

 المستخدمة.

 منهج الدراسة:: أولا 

حقين ببرامج الماجستير في جامعة بما أن هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن دوافع الطلبة الملت

إذ أن المنهج الوصفي . وصفي ألنه يتناسب مع هذه الدراسةالمنهج ال ةالباحث استخدمتنزوى 

يستخدم في تنظيم وتلخيص وعرض مجموعة من البيانات إلعطاء فكرة عامة عن الموضوع )مراد 

،٢٠۱۱.) 

 لدراسة:األصلي ل مجتمع: الثانياا 

الماجستير تخصصات في الماجستير الدارسين في جامعة نزوى طلبة جميع  يشمل مجتمع الدراسة

 ٢٠١٥/٢٠١٦ للعام الجامعي في فصل الربيعالمختلفة بالجامعة والمسجلين والمنتظمين بالدراسة 

، ذكرا   ٤3٦حسب إحصائيات رسمية صادرة من الجامعة. منهم  وطالبة طالبا   ٧٢٢والبالغ عددهم 

 (٢أنثى. )ملحق رقم 2٨٦و
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 عينة الدراسة: :ثالثاا 

 _ العينة األساسية:

( طالبا  وطالبة يدرسون في جامعة نزوى  ٢٠٠رة قوامها ) عينة متيس  قامت الباحثة باختيار 

مع الدراسة األصلي، ( من مجت٪٢٧٫٧بتخصصات الماجستير المختلفة، ويمثلون ما نسبته )

جتماعية والحالة اإل الجنس والعمر) يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة ١والجدول رقم 

 .(والتخصص في الماجستير والوظيفة

 ١الجدول رقم 

 متغيرات الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 الجنس

 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير

 %٦٣٫٥ ١٢٧ ذكر

 %٣٦٫٥ ٧٣ أنثى

 %١۰۰ ٢۰۰ المجموع

 العمر

 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير

 %٢٧٫٥ ٥٥ سنة             ٣٠أقل من 

 %٧٢٫٥ ١٤٥ سنة ٤٥ – ٣٠

 %١۰۰ ٢۰۰ المجموع

 الحالة اإلجتماعية

 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير
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 %١٧ ٣٤ أعزب/عزباء               

 %٨٣ ١٦٦ متزوج/ متزوجة                 

 %١۰۰ ٢۰۰ المجموع

 التخصص في الماجستير

 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير

 %٨٨ ١٧٦ العلوم اإلنسانية              

 %١٢ ٢٤ العلوم التطبيقية

 %١۰۰ ٢٠۰ المجموع

 الوظيفة

 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير

 %٧٨٫٥ ١٥٧ موظف بالقطاع الحكومي     

 %١١ ٢٢ موظف بالقطاع الخاص       

 %١۰٫٥ ٢١ ال يعمل

 %١۰۰ ٢٠۰ المجموع

 

 أداة الدراسة:: رابعاا 

الذي  (٢٠١٤المجالي )فايز سمارة و ألغراض تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس نواف 

وقد  .التخصصات والبرامجبلاللتحاق  لدى الطلبةشتمل على كافة المجاالت التي تشكل الدوافع ي

 ، وذلك بالصدق الظاهري حيث عرض المقياس صدقالمقياس في صورته األصلية دالالت ال حقق
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للتأكد من موافقة الفقرات للمجال الذي تنتمي  على مجموعة من المتخصصين في العلوم التربوية

والتي بطريقة كرونباخ ألفا  كما حقق المقياس في صورته األصلية دالالت ثبات مناسبة إليه.

  (. ٠٫٨٣، وبلغ لألداة ككل )  ( ٠٫٨٢ -٠٫٧٧لمجاالت األداة ما بين ) تراوحت 

 مقياس الدوافع لدى الطلبة 

 _ وصف المقياس :١

عة على مجاالت الدراسة ( فقرة موز  ٣٢في صيغته النهائية ) المقياس الذي طبقته الباحثةوتضمن 

 األربعة التي تضمنت مجاالت الدوافع اآلتية:

 فقرات. ٦العلمي، ويشمل المجال -

 فقرات.  ١۰المجال المهني واالقتصادي، ويشمل  -

 فقرات.  ٨المجال اإلجتماعي، ويشمل -

 فقرات. ٨المجال النفسي، ويشمل -

ستجابة على مقياس ليكرت الخماسي )أوافق بشدة_ أوافق_ محايد_ ال أوافق_ ال وكانت درجة اإل

 أوافق بشدة(.

 للمقياس: _ الخصائص السيكومترية٢

 : التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس:أوال  

 _الصدق : تم التحقق من صدق المقياس بالطرق اآلتية:١

 أ_ الصدق الظاهري )صدق المحتوى(:
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تم التحقق من دالالت الصدق الظاهري لمقياس الدوافع لدى الطلبة بعرض المقياس بصورته 

فسي من أساتذة اإلرشاد الن واالختصاصذوي الخبرة  ( محكمين من ٨) ( على ٣األولية)ملحق رقم

 (. ٤والكليات العمانية)ملحق رقموالصحة النفسية في الجامعات 

وذلك بهدف التأكد من مناسبة دالالت الصدق الظاهري )المحتوى( ألداة الدراسة، وذلك لتعديل ما 

على بنود المقياس إما بالحذف أو باإلضافة أو بالتعديل، وقد تم التحكيم وفق المعايير  يرونه مناسبا  

 اآلتية:

 _ مدى مالئمة الفقرات ألبعاد المقياس.١

 _ سالمة صياغة الفقرات.٢

 _ مدى وضوح المعنى من الناحية اللغوية.٣

ما يدل على صالحية ( م٪٨٥وقد كانت نسبة موافقة المحكمين على فقرات المقياس ال تقل عن )

المقياس للتطبيق على عينة الدراسة، وبناء على اقتراحات المحكمين تم تعديل بعض الفقرات)ملحق 

 (.  ٦خراج األداة بصورتها النهائية)ملحق رقمإ(، وتم ٥رقم

 :حساب الصدق كمؤشر على صدق الدراسة وتم  _ ب

خارج العينة من  طالبا  وطالبة( ٦٠ختيار عينة بلغت )المعرفة صدق المقياس قامت الباحثة ب

الدراسة  مقياساستخراج صدق  الدراسة على هذه العينة حيث تم   مقياساألصلية للدراسة وتم تطبيق 

 :ويتضح ذلك من خالل
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نفسه، وتبين الجداول التالية هذا للمجال  ةالكلي الدرجةمع لبنود كل مجال  حساب درجة االرتباط_ 

 :االرتباط

  العلميالمجال  -١

 ٢جدول رقم 

 لمجال العلميلالمجموع الكلي  بنود المجال معارتباط  معامل

 

                                          

 

 

 

 

 

 (α≤0.05) لة عند مستوى**دا

 

 

 

لمجالل معامل االرتباط مع المجموع الكلي  رقم العبارة 

٠٫٧٩**  ۱ 

٠٫٨٢**  ۲ 

٠٫٧٧**  ٣ 

٠٫٧٥**  ٤ 

٠٫٥٨**  ٥ 

٠٫٨٢**  ٦ 
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 قتصاديالمجال المهني واإل-٢          

 ٣جدول رقم 

 قتصاديالمهني واإللمجال لالمجموع الكلي  بنود المجال معارتباط  معامل

 

 

 (α≤0.05) لة عند مستوى**دا                                

 

 

لمجالل معامل االرتباط مع المجموع الكلي   رقم العبارة 

٠٫٧٦**  ۱ 

٠٫٦٠**  ۲ 

٠٫٨٦**  ٣ 

٠٫٨٢**  ٤ 

٠٫٨٢**  ٥ 

٠٫٧٠**  ٦ 

٠٫٦٠**  ٧ 

٠٫٥٧**  ٨ 

٠٫٧٦**  ٩ 

٠٫٨٥**  ١۰ 



 

39 
 

 

 جتماعيالمجال اإل -٣

 ٤جدول رقم 

 جتماعياإللمجال لالمجموع الكلي  بنود المجال معارتباط  معامل

معامل الرتباط مع المجموع الكلي 

لمجالل  

 رقم العبارة

٠٫٦٩**  

٠٫٦٧**  

٠٫٧٤**  

٠٫٦٣**  

٠٫٦٩**  

٠٫٦٤**  

٠٫٧٦**  

٠٫٦۱**  

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

 (α≤0.05) لة عند مستوى**دا                                  
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 المجال النفسي -٤

 ٥جدول رقم 

 النفسيلمجال لالمجموع الكلي  بنود المجال معارتباط  معامل

 معامل االرتباط مع المجموع الكلي

لمجالل  

 رقم العبارة

٠٫٨٤**  ١ 

٠٫٧٨**  ٢ 

٠٫٧٨**  ٣ 

٠٫٨٧**  ٤ 

٠٫٨٤**  ٥ 

٠٫٨٢**  ٦ 

٠٫٧٥**  ٧ 

٠٫٧٤**  ٨ 

 (α≤0.05) لة عند مستوى**دا

أن هنالك ارتباط بين عبارات المقياس والمجموع الكلي لكل  ٥و ٤و ٣و ٢يتضح من الجداول

 مجال.

مجاالت مع المجموع الكلي الحساب درجة االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من  وتم   _

 ٦وهذا ما يوضحه الجدول رقم  للمقياس
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 ٦جدول رقم 

 والمجموع الكلي للمقياس مجال قيم معامالت االرتباط بين المجموع الكلي لكل

معامل االرتباط بين المجموع الكلي لكل  المجال

 والمجموع الكلي للمقياس مجال

 **٠٠٫٧٣ العلمي

 **٠٫٨٧ قتصاديالمهني واال

 **٠٫٨٨ جتماعياإل

 **۰٫٧٦ النفسي

 (α≤0.05) لة عند مستوى**دا

حصائيا  بين المجموع الكل ي لكل مجال من إأن هنالك ارتباط دال  ٦يتضح من خالل الجدول 

 .البنائي وهذا معناه أن المقياس يتمتع بالصدق، لمقياسوالمجموع الكل ي ل مقياسمجاالت ال

 ثبات: _ ال٢

خطوات التأكد من الثبات، وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية والمقدر وأجرت الباحثة 

حيث قامت الباحثة بالتحقق من ثبات  خارج العينة األصلية للدراسةمن  طالبا  وطالبة( ٦٠)عددها

 المقياس بعدة طرق:
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 معامل الثبات من خالل معادلة كرونباخ ألفا -

 ٧جدول

مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير كرونباخ ألفا بالنسبة لمجاالت معامل الثبات بمعادلة 

 للمقياس وللمجموع الكلي

 معامل الثبات المجال

 ۰٫٨۱ العلمي

 ۰٫٨۱ قتصاديالمهني واال

 ۰٫٧٦ اإلجتماعي

 ۰٫٨٩ النفسي

 ۰٫٩٢ الكلي

   

  :معامل الثبات من خالل إعادة االختبار -

لمقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير وهذا ما  خالل إعادة االختبارمعامل الثبات من 

 ٨يوضحه الجدول رقم
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 ٨جدول

                ي للمجموع الكل  مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير و معامل الثبات بالنسبة لمجاالت 

 بطريقة إعادة االختبار

 معامل ارتباط بيرسون المجال

 العلمي

 قتصاديالمهني واال

 اإلجتماعي

 النفسي

۰٫٧٨** 

۰٫٨۱** 

۰٫٧٦** 

۰٫٨٦** 

 **۰٫٩۰ الكلي

 (α≤0.05) لة عند مستوى**دا

وعلى  مستوى  لمجاالتاعلى مستوى تمتع مقياس الدراسة بثبات  ٨و ٧ ولايتضح من خالل الجد

 مما يجعل من المقياس صالحا بطريقة إعادة االختبارو أ ألفاالمجموع الكلي سواء بطريقة كرونباخ 

 ساسية للدراسة.           األ اإلجراءاتللتطبيق في 

 :الدراسة إجراءات: خامساا 

 اتباعها للدراسة كالتالي: الخطوات اإلجرائية التي تم  

قبل التطبيق العملي للمقياس حصلت الباحثة على خطاب لتسهيل مهمتها البحثية من  -

وذلك  تطبيق المقياس على العينة المستهدفة من قبل الباحثة ثم تم   ،(٧ملحق رقم )الجامعة 

يح بعض النقاط كأهداف وأهمية الدراسة وأن بتوضالباحثة قامت في قاعات المحاضرات و 

بعد االنتهاء من ، و دقيقة للتطبيق ۱٥وخصص زمن قدره  ريةالبيانات في منتهى الس  
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لعدم اكتمال بياناتها و بذلك يكون  استبانة ٢٢٣استبانة من بين  ٢٣تم استبعاد التطبيق 

فرز وترتيب وتفريغ البيانات  عملية بعدها تملياستبانة.  ٢٠٠العدد الفعلي من االستبانات 

 الدرجات التي حصل عليها الطلبة.ورصد 

لسلم خماسي  *تفريغ بيانات أداة الدراسة: يستجيب المفحوص على كل عبارة في المقياس وفقا  

، وقد أعطيت لهذا السلم وافق بشدة_ أوافق_ محايد_ ال أوافق_ ال أوافق بشدة()أيتكون من البدائل

 (.١-٢-٣-٤-٥الدرجات التالية على الترتيب)

 :اإلحصائية معالجاتال :سادساا 

باستخدام المعالجات اإلحصائية  SPSSالبرنامج اإلحصائي ت الباحثة ستخدمالمعالجة البيانات 

 التالية :

 .نحرافات المعياريةالحسابية واالالمتوسطات  -١

 اختبار) ت( لعينتين مستقلتين. -٢

 .ANOVAاألحادي  التباين اختبار تحليل -٣

 (.LSDاختبار) اختبارات مقارنات بعدية -٤
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 : رابعالفصل ال 

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

 وتفسيرها واًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األولأ

 وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً 

 وتفسيرها لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا: ثالثاً 

 وتفسيرها رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: رابعاً 

 وتفسيرها خامسالمتعلقة بالسؤال الالنتائج : خامساً 

 وتفسيرها سادسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: سادساً 

 التوصيات : سابعاً 

 المقترحات: ثامناً 
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 : رابعالفصل ال

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

 مقدمة: 

على يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي هدفت إلى  التعرف     

 دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى في ضوء بعض المتغيرات. 

مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها. كما يشمل تقديم مجموعة من التوصيات  كما يتضمن الفصل أيضاً 

 ألسئلتها كما يلي:  والمقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة . وسيتم عرض النتائج وفقاً 

 وتفسيرها واًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األولأ

 والذي نص على اآلتي:

 ؟ في جامعة نزوى ما دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير  

ودرجة  جابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةمن أجل اإل

إلى التصنيف الوارد في  استناداً  استخدام المعيار اآلتي لتفسير نتائج هذا السؤال كما تم  الموافقة، 

 ( .٢٠١٤دراسة )سمارة والمجالي،
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 ٩جدول 

 في تفسير نتائج السؤال األول للدراسة حسب المتوسط الحسابي المعيار المعتمد

 درجة الموافقة مدى المتوسط الحسابي

4٫۲۰-5٫۰ 

٣٫٤۰- ٤٫۱٩ 

۲٫٦۰- ٣٫٣٩ 

١٫٨۰- ۲٫٥٩ 

١٫۰۰-١٫٧٩ 

 كبيرة جداً 

 كبيرة

 متوسطة

 قليلة

 قليلة جداً 

 ( التي تمثل تدرجات المقياس المستخدم1، 2 ،3، 4، 5* استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة بالنسبة ألبعاد مقياس الدراسة -۱

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة  ١٠حيث يظهر الجدول 

 بالنسبة ألبعاد المقياس مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 

 

 



48 
 

 ١٠جدول 

ودرجة الموافقة بالنسبة ألبعاد مقياس الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابيمر 

 

 

 

 

 

 

 

بأن درجة موافقة عينة الدراسة حول دوافع التحاق طلبة الدراسات  ١٠يتضح من خالل الجدول  

العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة لمحاور المقياس كانت ضمن درجة الموافقة الكبيرة 

ألولى (، حيث جاء في المرتبة ا٣٫٧٧( و)٤٫٤٣جدًا، والكبيرة ، حيث تراوح المتوسط الحسابي بين)

الدافع العلمي وبدرجة موافقة كبيرة جدًا وفي المرتبة الثانية جاء الدافع النفسي بدرجة موافقة كبيرة 

جدًا أيضًا وفي المرتبة الثالثة جاء الدافع اإلجتماعي وبدرجة موافقة كبيرة وفي المرتبة الرابعة 

نسبة للمجموع الكلي لمقياس واألخيرة جاء الدافع المهني واالقتصادي وبدرجة موافقة كبيرة وبال

 (.٤٫۰٨الدراسة كانت درجة الموافقة كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي)

يمانهم بأهمية إكمال دراساتهم العليا لما       وقد يعزى ذلك إلى قناعة أفراد عينة الدراسة وا 

والمهنية واالقتصادية والنفسية،  جتماعيةلها من دور وأثر في مختلف جوانب حياتهم العملية واإل

المتوسط  المقياس بعادأ م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 وافقةالم

 كبيرة جداً  ۰٫44 4٫4٣ الدافع العلمي 1

 كبيرة جداً  ۰٫57 4٫٣٣ الدافع النفسي ۲

 كبيرة ۰٫5٣ ٣٫٩7 الدافع اإلجتماعي 3

 كبيرة ۰٫6٣ ٣٫77 الدافع المهني واالقتصادي 4

 كبيرة ۰٫4٣ 4٫۰8 المجموع الكلي
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لى أن البرامج األكاديمية قد شكلت عامل جذب لهؤالء الطالب ألنها إكما قد يكون ذلك راجع 

 تتوافق مع تخصصهم المهني وتلبي حاجاتهم وطموحهم. 

وبالنظر إلى هذه النتيجة يتضح أنها تتوافق إلى حد كبير مع نظرية تفسير الدوافع           

من الملتحقين ببرنامج الماجستير قد حققوا  الحاجات ألبراهام ماسلو حيث أن كثيراً  وتسلسل

حاجاتهم األساسية والتي تأتي في سلم الهرم الذي صممه ماسلو )هرم االحتياجات عند ماسلو 

Maslo )(والمتمثلة في الحاجات الفسيولوجية والحاجة ۲۰۰٦،راشد ،)لى األمن وهم يرغبون إ

بتحقيق الحاجات التي تأتي في قمة الهرم من أجل اشباعها والمتمثلة في حاجات التقدير واالحترام 

وحاجات تحقيق الذات، وحيث أن أغلب دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير يمكن 

خاصة تلك المتعلقة بالدافع العلمي دراجها ضمن هذ الفئة العليا والتي تأتي في قمة هذا الهرم و إ

 (Hanan&Silver,2003)والنفسي واإلجتماعي، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة هنين وسلفر 

والتي أظهرت نتائجها أن من أهم دوافع التحاق الطالب ببرامج الدراسات العليا في الجامعات 

جتماعي، ودراسة والدافع المهني واإلبالمملكة المتحدة تتمثل في الدافع العلمي والدافع المعرفي 

ردنية الحكومية ( التي أظهرت أن دوافع طلبة الدراسات العليا في الجامعات األ۲۰۰٥العمري )

جاءت مرتبة تنازليًا وفق التالي: الدافع النفسي والدافع الثقافي والدافع العلمي والدافع االقتصادي 

( والتي أبرزت أن دوافع التحاق الطلبة ۲۰۰٣حات )جتماعي، وباإلضافة إلى دراسة صبيوالدافع اإل

ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية رتبت وفقًا لقوتها كانت كما يلي الدافع المهني ، 

 جتماعي  .الدافع اإلأخيرًا الدافع االقتصادي، ودافع البطالة، و ثم ، ،والدافع النفسيالدافع العلمي ف

أن البعد المتعلق بالدافع العلمي جاء في المرتبة األولى  ١٠كما يتضح من الجدول     

( وقد يفسر ذلك بإدراك افراد العينة بأهمية ٤٫٤٣وبدرجة موافقة كبيرة جدًا ومتوسط حسابي بلغ )

كاديمي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومواكبة لى الرقي بمستواهم األإالعلم والتعلم فال سبيل 
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ال من خالل التعلم واستكمال دراستهم، وقد إمستجدات الحديثة والمتسارعة في مجال تخصصهم ال

(، ودراسة هنين ٢۰١٤(، ودراسة سمارة والمجالي )٢۰١٤اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الهباهبة)

والتي كشفت نتائجها أن الدافع العلمي حصل على المرتبة  (Hanan&Silver,2003)وسلفر

 األولى في دوافع التحاق الطلبة للدراسة في الجامعة. 

أن البعد المتعلق بالدافع المهني واالقتصادي جاء في المرتبة  ١٠ويتبين من الجدول    

أفراد العينة وخاصة لى إدراك إ( وقد يعلل ذلك ٣٫٧٧األخيرة وبدرجة موافقة كبيرة ومتوسط حسابي )

ن الحصول على شهادة أعلى ال يعني بالضرورة حصولهم على الترقية الوظيفية أالموظفين منهم 

والمالية فقانون الخدمة المدينة ال يمنح الحاصلين على شهادات عليا مزايا مادية أو وظيفية، ولكن 

ملتحقين بالعمل في البحث عن فرص الن يساعد ذلك البعض وخاصة غير أفي نفس الوقت يمكن 

عمل تتوافق مع طموحهم وتطلعاتهم بحيث تكون الشهادة عامل مساند ومساعد لهم إذا ما واتتهم 

      لى حد كبير مع نظرية التوقع لفروم إالظروف وسنحت لهم الفرصة بذلك، وهذه النتيجة تتفق 

(Vroom حيث تفسر هذه النظرية سلوك ) نجازه يكون بمقدار ما إن ألعمل و الفرد نحو اودوافع

د ) ماروتز والوسن، ما بذلوه من جهتناسب مع ت آتمكافال حولفراد األ توقعات نأيبذله من جهد و 

ما يبذله الملتحقون ببرنامج الدراسات العليا من جهد إال أنهم لم يجدوا في م( ولذلك بالرغم ٢٠١٣

لهم على جهدهم المبذول ولذلك  ةتقديرًا ومكافأمعنوي والذي يعتبر المقابل المردود المادي أو ال

حصل هذه البعد على وجه التحديد على أدنى المتوسطات الحسابية مقارنة باألبعاد األخرى، 

وبالتالي فإن هذه النتيجة تعطي مؤشر لقلة رضا الحاصلين على المؤهالت العليا أو الساعون إليها 

يفي الذي يتناسب مع ما بذلوه من جهد، وأن هناك حيث أنهم ال يلقون التعزيز المادي أو الوظ

 قصورًا لدى جهات العمل والمصادر التشريعية في إغفال أو تجاهل تكريم وتعزيز هذه الفئة.
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة بالنسبة للدافع العلمي-۲ 

بالنسبة للدافع  معيارية ودرجة الموافقةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات الا ۱۱حيث يظهر الجدول

 العلمي مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 ۱۱جدول 

 مرتبة تنازلياً  للدافع العلميبالنسبة  ودرجة الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

.تخصصي مجال في المتعمقة المعرفة من يزيد ۱  كبيرة جداً  ۰٫6٣ 4٫55 

.الماجستير شهادة على الحصول لي يتيح ۲  كبيرة جدا   ۰٫7۰ 4٫48 

.تعترضني التي المشكالت حل في قدراتي يطور 3  كبيرة جدا   ۰٫6٣ 4٫44 

. الوطني العلمي الصرح في  فاعال   فردا   أكون أن في يسهم 4  كبيرة جدا   ۰٫6٩ 4٫4۲ 

.العلمية الحقيقة على الحصول في يساعدني 5  كبيرة جدا   ۰٫6۲ 4٫41 

 كبيرة جدا   ٫67 4٫۲7 .سابقا   درستها التي للنظريات العملي التطبيق مهارة اكتساب على يساعدني ٦

 جدا   كبيرة ۰٫44 4٫4٣ المجموع الكلي

ن درجة موافقة عينة الدراسة حول دوافع التحاق طلبة الدراسات أ ۱۱يتضح من خالل الجدول 

العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة للدافع العلمي كانت ضمن درجة الموافقة الكبيرة 
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ولى (، حيث جاء في المرتبة األ4٫۲7( و)4٫55، حيث تراوح المتوسط الحسابي بين)جداً 

وجاء في  " بدرجة موافقة كبيرة جداً زيد من المعرفة المتعمقة في مجال تخصصي.يعبارة" 

  يضاً أ " وبدرجة موافقة كبيرة جداً يتيح لي الحصول على شهادة الماجستيرالمرتبة الثانية عبارة" 

" يساعدني على اكتساب مهارة التطبيق العملي للنظريات التي خيرة عبارةاأل وجاء في المرتبة

يساعدني في خيرة عبارة " وجاء في المرتبة قبل األ " بدرجة موافقة كبيرة جداً سابقا.درستها 

موافقة وأخذت بقية العبارات درجة  جداً  " بدرجة موافقة كبيرةالحصول على الحقيقة العلمية.

وبمتوسط  كبيرة جداً  موافقةوبالنسبة للمجموع الكلي للمحور جاء بدرجة  كبيرة جداً 

 .( 4٫4٣حسابي)

ويتضح أن العبارة " يزيد من المعرفة المتعمقة في مجال تخصصي" نالت على المرتبة     

لى أن المساقات إ( وقد يعزى ذلك 4٫55األولى وبدرجة موافقة كبيرة جدًا ومتوسط حسابي )

الدراسية يتم اعتمادها وفق مواصفات تضمن الجودة وتحقيق أقصى درجات الفائدة للطالب، وبذلك 

الطلبة الكثير من المعارف والعلوم المتعمقة في الموضوعات ذات الصلة بالمقررات الدراسية، يتلقى 

باإلضافة إلى أن البيئة العلمية في الجامعة وما تتضمنه من مصادر التعلم والمكتبة وأنشطة 

 .وفعاليات ثقافية وعلمية مختلفة تثري معرفة الطالب في مجال تخصصهم

ارة " يتيح لي الحصول على شهادة الماجستير " نالت على المرتبة الثانية كما أن العب           

 ( حيث أن الطالب بعد تخرجه يحصل على 4٫48وبدرجة موافقة كبيرة جدًا ومتوسط حسابي بلغ)

هذه الشهادة العملية والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي وبالتالي تكون بمثابة السالح والمستند 

ن أن تكون له األولوية في المنافسة في التعيين أو الترقية الوظيفية، كما أكن من خالله والذي يم
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لى مواصلة دراسته لنيل درجة إالذي يقوده  الماجستير تعتبر المعبر أو الجسرحصوله على درجة 

 الدكتوراه في المستقبل.

" للنظريات التي درستها سابقاً وأن العبارة " يساعدني على اكتساب مهارة التطبيق العملي         

حصلت على المرتبة األخيرة رغم أن درجة الموافقة كانت كبيرة جدًا حيث كان المتوسط الحسابي 

( وقد يعزى حصول هذه العبارة على أدنى المتوسطات الحسابية في هذا البعد الى إدراك 4٫۲7لها )

اول موضوعات المقررات الدراسية وال يوجد أفراد العينة بأن الجانب النظري ما زال هو الغالب في تن

توازن بين الجانبين النظري والتطبيقي في عرض بعض المقررات الدراسية، وربما تعزى هذه النتيجة 

لى رغبة وطموح وتوقعات هؤالء الطالب بأن يتم التركيز على الجانب التطبيقي أو العملي بدرجة إ

 تفاظ بها بدرجة أكبر.أكبر لما له من دور في فهم المعلومة واالح

 للدافع المهني واالقتصادي. بالنسبة الموافقةودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية-٣

للدافع  بالنسبة درجة الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1۲حيث يظهر الجدول 

 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازلياً  قتصاديالمهني واال
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 1۲جدول 

 للدافع المهني واالقتصادي بالنسبة الموافقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 

 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازلياً 

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

.عملي مجال في ومهارتي أدائي مستوى يرفع 1  كبيرة جداً  ۰٫76 4٫٣4 

.مهنتي مجال في واالبتكار لإلبداع يدفعني ۲  كبيرة جدا   ۰٫65 4٫۲۲ 

.المختلفة المواقف في الصحيحة القرارات اتخاذ في قدرتي من يزيد ٣  كبيرة ۰٫6٩ 4٫1٩ 

.عملي مجال في الوظيفي رتقاءاإل في الفرص لي يوفر 4  كبيرة 1٫۰5 ٣٫87 

. مستقبال   الوظيفي االستقرار لي يحقق 5  كبيرة ۰٫٩٣ ٣٫85 

.أرغبها وظيفة على الحصول من يمكنني 6  كبيرة 1٫۰۲ ٣٫7٩ 

.المادي وضعي تحسين على يساعدني 7  كبيرة 1٫1٣ ٣٫51 

.العليا الشهادة على حصولي عند إضافية ومكافآت حوافز لي يوفر 8  كبيرة 1٫1۰ ٣٫4۲ 

 تنفيذ من يمكنني إضافي مادي مصدر على الحصول لي يتيح ٩

.اقتصادية مشاريع  

 متوسطة 1٫14 ٣٫٣۲

 متوسطة 1٫1۲ ٣٫۲٣ .بلدي خارج عمل فرصة على الحصول في جديدة آفاقا   لي يفتح 1۰

 كبيرة ۰٫6٣ ٣٫77 المجموع الكلي

 

 الدراسات طلبة التحاق دوافع حول الدراسة عينة موافقة درجة نأ 1۲ الجدول خالل من يتضح

 الموافقة درجة ضمن كانت المهني واالقتصادي لدافع بالنسبة نزوى بجامعة الماجستير ببرامج العليا
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 جاء حيث ،(٣٫۲٣)و( 4٫٣4)بين الحسابي المتوسط تراوح حيث ،والكبيرة والمتوسطة جداً  الكبيرة

 جداً  كبيرة موافقة بدرجة." عملي مجال في ومهارتي أدائي مستوى يرفع" عبارة ولىاأل المرتبة في

 كبيرة موافقة وبدرجة" .مهنتي مجال في بتكارواال لإلبداع يدفعني" عبارة الثانية المرتبة في وجاء

 عمل فرصة على الحصول في جديدة آفاقاً  لي يفتح" عبارة خيرةاأل المرتبة في وجاء يضاً أ جداً 

 على الحصول لي يتيح عبارة خيرةاأل قبل المرتبة في وجاء متوسطة موافقة بدرجة." بلدي خارج

 بقية وأخذت متوسطة موافقة بدرجة." اقتصادية مشاريع تنفيذ من يمكنني إضافي مادي مصدر

 وبمتوسط كبيرة موافقة بدرجة جاء للمحور الكلي للمجموع وبالنسبة كبيرة موافقة درجة العبارات

 (.٣٫77)حسابي

يتضح أن العبارة " يرفع مستوى أدائي ومهارتي في مجال  1۲بالرجوع إلى الجدول     

( وقد يعلل 4٫٣4جاءت في المرتبة األولى بدرجة موافقة كبيرة جدًا ومتوسط حسابي بلغ )عملي" 

ذلك برغبة الدارسين في اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات خالل مراحل دراستهم لبرنامج 

طالع على المستجدات الحديثة في مجال تخصصهم كون أن الماجستير، كما يتيح لهم البرنامج اإل

 ن المعارف دائمًا متجددة، كما أن كثيرًا من الموضوعات في غاية الصعوبة والمهنية الكثير م

ال من خالل الدراسة والتفاعل مع األستاذة إبعادها أوال يمكن لكثير من الطالب فهمها أو إدراك 

 .المختصين بذلك التخصص

نتي" والعبارة " يزيد من كما يتضح أن العبارة " يدفعني لإلبداع واالبتكار في مجال مه          

حصلتا على المرتبة الثانية والثالثة  ات الصحيحة في المواقف المختلفة"تخاذ القرار إقدرتي في 

 ( 4٫1٩(،) 4٫۲۲وبدرجة موافقة كبيرة جدًا وكبيرة على التوالي وبمتوسط حسابي بلغ على التوالي )

 على الكثير من المراجع والكتب طالعاإل لىإوقد يعزى ذلك نتيجة ألن الدراسة تدفع الطالب 

 الطالب يدرس مقرر مناهج البحث العلمي ومن ضمن األعمال التي يكلف بها المختلفة، كما أن 
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اتباع وتطبيق منهج البحث العلمي أو الظواهر أو القضايا من خالل  القيام بدراسة بعض المشكالت

بداع واالبتكار اإللى عملية إوبذلك تتفتح مدارك الطالب وتتسع آفاق المعرفة لديه، وهذا يقوده 

وتكون قرارته أكثر ثقة ومصداقية عندما تكون مبنية على استخدام األسلوب العلمي، ومن ناحية 

تذة الجامعة دور في هذه النتيجة أخرى فقد يكون ألساليب وطرق التدريس التي يتبعها أسا

 اإليجابية. 

كما أن العبارة " يفتح لي آفاقًا جديدة في الحصول على فرصة عمل خارج بلدي" حصلت           

لى إ( وقد يعزى ذلك ٣٫۲٣على المرتبة األخيرة وبدرجة موافقة متوسطة ومتوسط حسابي بلغ )

ورضاهم عنها. كما قد ال يرغب الكثير من الطالب اقتناع الكثير من الدارسين العاملين بوظائفهم 

طار بلده والسيما وأن هناك الكثير من فرص العمل وخاصة ألصحاب المؤهالت إالعمل خارج 

 لى حد ما.إالعليا وبرواتب مجزية 

 الموافقة للدافع اإلجتماعيودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية-4

الموافقة للدافع ودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1٣حيث يظهر الجدول 

 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازلياً  اإلجتماعي
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 1٣جدول 

حسب  مرتبة تنازلياً  جتماعيللدافع اإل الموافقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 

 المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

.المجتمع منها يعاني التي للمشكالت الصحيح الفهم على يساعد ١  كبيرة جداً  ۰٫68 4٫۲6 

.أفضل  ةجتماعيإ عالقات لتكوين الفرصة لي يتيح ٢  كبيرة ۰٫81 4٫1٣ 

.عليا شهادات تتطلب التي المحيطة واألوضاع الظروف  مجاراة من يمكنني ٣  كبيرة ۰٫7٩ 4٫۰7 

.العليا الدراسات أتابع أن في واألقارب األهل يرغب ٤  كبيرة ۰٫٩۲ 4٫۰1 

.العليا الدراسات متابعة على زمالئي يشجعني ٥  كبيرة ۰٫٩5 ٣٫٩٩ 

. العليا الشهادة على الحاصل مجتمعي يقدر ٦  كبيرة ۰٫8٣ ٣٫٩4 

.المجتمع في قيادي دور لتولي أمامي المجال يفتح ٧  كبيرة ۰٫8٩ ٣٫٩۲ 

 كبيرة 1٫۰8 ٣٫4۲ .أسرتي حاجات إلشباع مالئم مادي وضع على الحصول لي يتيح ٨

 كبيرة ۰٫5٣ ٣٫٩7 المجموع الكلي

 طلبة التحاق دوافع حول الدراسة عينة موافقة درجة نأ 1٣ الجدول خالل من يتضح  

 درجة ضمن كانت جتماعياإل للدافع بالنسبة نزوى بجامعة الماجستير ببرامج العليا الدراسات

 جاء حيث ،(٣٫4۲)و( 4٫۲6)بين الحسابي المتوسط تراوح حيث ،والكبيرة جداً  الكبيرة الموافقة

 ." المجتمع منها يعاني التي للمشكالت الصحيح الفهم على يساعد" عبارة ولىاأل المرتبة في
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 مادي وضع على الحصول لي يتيح" عبارة خيرةاأل المرتبة في وجاء جداً  كبيرة موافقة بدرجة

 . كبيرة موافقة بدرجة." أسرتي حاجات إلشباع مالئم

يتبين أن العبارة "يساعد على الفهم الصحيح للمشكالت التي  1٣بالنظر إلى الجدول               

ومتوسط حسابي بلغ  يعاني منها المجتمع" جاءت في المرتبة األولى وبدرجة موافقة كبيرة جداً 

ساتذته لالطالع أه و ئأن الطالب تتاح له الفرصة من خالل تفاعله مع زمال( وقد يفسر ذلك 4٫۲6)

على كثير من المشكالت نتيجة لوجود طالب من فئات وأماكن مختلفة حيث تساعد عملية النقاش 

ن تعرض باألسلوب والطريقة العلمية أوالحوار للمشكالت المعروضة التي تدور في قاعة المحاضرة 

في توجيه وارشاد الطالب في اتباع المنهج  اً ف األساتذة يلعب دورًا كبير شراإن أالصحيحة كما 

 ًا عن التخمين واآلراء الشخصية. العلمي في عالج المشكالت وحلها بعيد

أن العبارة " يتيح لي الحصول على وضع مادي مالئم إلشباع حاجات  أيضاً  ويتضح         

( وقد يعزى ذلك ٣٫4۲أسرتي" جاءت في المرتبة االخيرة وبدرجة موافقة كبيرة ومتوسط حسابي )

 لى أن نظام الخدمة المدنية ال تربط الحصول على درجة أكاديمية أعلى بالترقية المالية.إ

 الموافقة بالنسبة للدافع النفسيودرجة  رافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنح -5

 للدافع النفسي الموافقةودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 14حيث يظهر الجدول 

 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازلياً 
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 14جدول 

حسب  مرتبة تنازلياً  للدافع النفسي الموافقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 

 المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

.ذاتي أحقق أن في يسهم 1  كبيرة جداً  ۰٫68 4٫5٣ 

النفس عن بالرضا للشعور حاجتي يلبي 2  كبيرة جدا   ۰٫74 4٫5۲ 

.النفس على واالعتماد المسؤولية تحمل على بالقدرة احساسي ينمي 3  كبيرة جدا   ۰٫71 4٫٣8 

. الشخصية في إيجابية قيادية خصاال   لدي ينمي 4  كبيرة جدا   ۰٫6٩ 4٫٣5 

. مفيد بشيء وقتي شغل على يساعدني 5  كبيرة جدا   ۰٫7٩ 4٫٣٣ 

.العليا الشهادة على حصولي عند بالتميز يشعرني ٦  كبيرة جدا   ۰٫84 4٫٣۲ 

.عالية دراسية مؤهالت على الحصول في سبقوني من مجاراة في رغبتي يلبي 7  كبيرة ۰٫٩۰ 4٫14 

 كبيرة 1٫۰1 4٫۰7 .باحث أو دكتور لقب على الحصول في طموحي يحقق 8

 كبيرة جدا   ۰٫57 4٫٣٣ المجموع الكلي

 الدراسات طلبة التحاق دوافع حول الدراسة عينة موافقة درجة نأ 14 الجدول خالل من يتضح

 الكبيرة الموافقة درجة ضمن كانت النفسي لدافعل بالنسبة نزوى بجامعة الماجستير ببرامج العليا

 المرتبة في جاء حيث ،(٤.٠٧)و( ٤.٥٣)بين الحسابي المتوسط تراوح حيث ،والكبيرة اً جد

 خيرةاأل المرتبة في وجاء جداً  كبيرة موافقة بدرجة" .ذاتي أحقق أن في يسهم" عبارة ولىاأل

 . كبيرة موافقة بدرجة" باحث أو دكتور لقب على الحصول في طموحي يحقق" عبارة
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على  حصلت " يسهم في أن أحقق ذاتي " ةالعبار ن أيتبين  14بالرجوع إلى الجدول     

إحساس بذلك  لل(،  وقد يع٤٫٥٣ومتوسط حسابي بلغ ) ولى وبدرجة موافقة كبيرة جداً المرتبة األ

ن ثقتهم والمعرفية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية يزيد من زيادة حصيلتهم العلمية أأفراد العينة ب

ن دراستهم تكسبهم خبرات تمنحهم أنهم يدركون بأ نجاز، كماالذاتي واإل بأنفسهم ويشعرهم بالرضا

مصداقية أكبر عند اتخاذ القرار وكذلك السرعة في اإلنجاز مما يعني توفير الوقت والجهد المبذول 

مقارنة بالذين ال توجد لديهم المعطيات والمعلومات الكافية ولم يدرسوها وبالتالي هذا يشعرهم بالفخر 

 عتزاز ويترك انطباع إيجابي على ذاتهم.واإل

ويالحظ أن العبارة " يحقق طموحي في الحصول على لقب دكتور أو باحث " جاءت      

( وقد تعزى هذه النتيجة إلى معرفة ٤.٠٧في المرتبة األخيرة وبدرجة موافقة كبيرة ومتوسط حسابي )

ال خطوة تمهد لدراسة الدكتوراه حيث يتطلب إالطالب بأن حصولهم على درجة الماجستير ما هي 

مكانيات المادية والذاتية ك بذل مجهود مضاعف وأن تكون لديهم الهمة والرغبة والحافز واإلمنهم ذل

ن كثير سلبي في هذه النتيجة، وربما أل سرة أثر  لمواصلة الدراسة، وقد يكون لظروف العمل أو األ

 من الجامعات ومنها جامعة نزوى لم تفتح المجال بعد لطرح برنامج الدكتوراه.

 وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً 

 والذي نص على التالي: 

بين أفراد عينة الدراسة  ببرامج الماجستير حصائية  في دوافع االلتحاقإهل توجد فروق ذات داللة 

 تعزى إلى متغير الجنس؟

واختبار   جابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةجل اإلأمن 

T-Test . 
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لمتغير   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  15يوضح الجدول حيث 

 .مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستيرلجميع مجاالت  الجنس

 15جدول 

 الجنسلمتغير   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير مقياس لمجاالت

المتوسط  العدد الجنس بعاداأل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة ت

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

ةغير دال ۰٫٣75 ۰٫8٩ ۱٩٨ ۰٫41 4٫45 1۲7 ذكر المجال العلمي  

 ۰٫48 4٫٣٩ 7٣ نثىأ

المجال المهني 

 واالقتصادي

لصالح  ۰٫۰1٩* ۲٫٣6 ۱٩٨ ۰٫65 ٣٫6٩ 1۲7 ذكر

ناثاإل  
 ۰٫56 ٣٫٩1 7٣ نثىأ

ةغير دال ۰٫۰7٩ 1٫77 ۱٩٨ ۰٫54 ٣٫٩1 1۲7 ذكر جتماعيالمجال اإل  

 ۰٫51 4٫۰5 7٣ نثىأ

 لصالح *٠٫٠٠۱ ٣٫٤٥ ۱٩٨ ۰٫61 4٫۲۲ 1۲7 ذكر المجال النفسي

 االناث

 ۰٫46 4٫51 7٣ نثىأ

 لصالح ۰٫۰1۰* ۲٫6۲ ۱٩٨ ۰٫4٣ 4٫۰۲ 1۲7 ذكر المجموع الكلي

 االناث

 ۰٫٣٩ 4٫1٩ 7٣ نثىأ

 (α≤0.05) * داله عند مستوى

 حول (٠.٠٥≥α)حصائيًا عند مستوى الداللةإ ةعدم وجود فروق دال 15يتضح من خالل الجدول 

دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة لمتغير الجنس في  

حصائيًا في المجال إ ةدال جتماعي بينما كانت هنالك فروقاً مجال الدافع العلمي ومجال الدافع اإل
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المهني واالقتصادي والمجال النفسي وكذلك في المجموع الكلي ومن خالل المتوسطات الحسابية 

كثر موافقة من الذكور في جانب الدوافع أيتضح أن الفروق لصالح اإلناث وهذا يعنى أن االناث 

 المهنية واالقتصادية والنفسية.

عند مستوى  ياً حصائإ ةيتضح عدم وجود فروق دال 15بالرجوع إلى الجدول      

( حول دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة ٠.٠٥≥αالداللة)

لى تقارب إجتماعي وهذه النتيجة تشير لمتغير الجنس في  مجال الدافع العلمي ومجال الدافع اإل

ناث على حد سواء وقد يعزى ذلك جتماعية لدى كل من الذكور واإلتصورات والدوافع العلمية واإل

ليه كال إجتماعي يعتبر شعور مشترك يطمح إن الرغبة في التعليم والحصول على تقدير ألى إ

وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع ما  فرص التعليم والمعاملة لكالهما، الجنسين وخاصة مع تساوي

ود فروق دالة إحصائيًا لدوافع ( والتي كشفت نتائجها عن وج٢۰١٤ليه دراسة الهباهبة)إتوصلت 

 ناث.لمتغير الجنس ولصالح اإل التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في كلية األميرة عالية تبعاً 

في المجال المهني واالقتصادي والمجال  حصائياً إكما يتبين أن هنالك فروقا دالة     

ن الفروق لصالح أالنفسي وكذلك في المجموع الكلي ومن خالل المتوسطات الحسابية يتضح 

كثر موافقة من الذكور في جانب الدوافع المهنية واالقتصادية والنفسية أناث ن اإلأناث وهذا يعنى اإل

ثبات جدارتهن وتفوقهن ونجاحهن الذكور إلناث لديهن رغبة أكبر من وقد يفسر ذلك الى أن اإل

 وكسر الحاجز النفسي الذي يشعر به البعض منهن والمتمثل في تحفظ  بعض أفراد المجتمع على 

، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة في ألطفالن ذلك يشغلها عن المنزل وتربية امواصلة دراسة المرأة أل

( والتي كشفت نتائجها عن وجود فروق دالة ٢۰١٤الهباهبة)ليه دراسة إ شيرجزائها مع تأبعض 

 لمتغير الجنس ولصالح   إحصائيًا لدوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في كلية األميرة عالية تبعاً 
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والتي توصلت  (٢٠٠٣دراسة صبيحات ) أيضاً  وهو ما أشارت إليه ناث وذلك للدافع النفسي،اإل

تعزى  لدوافع التحاق طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

ين وسلفر نهكما أظهرت دراسة  .لصالح اإلناثو إلى متغير الجنس في المجال النفسي 

(Hanan&Silver,2003)  تحاق ببرامج لالالدوافع الطالب  حصائياً إجود فروق دالة عدم و

( ٢٠٠٥المتحدة تعزى لمتغير الجنس، وأشارت دراسة العمري )الدراسات العليا في جامعات المملكة 

ردنية الحكومية لدوافع طلبة الدراسات العليا في الجامعات األ حصائياً إ ةلى عدم وجود فروق دالإ

 لمتغير الجنس. تبعاً 

 وتفسيرها لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا: ثالثاً 

 والذي نص على التالي: 

بين أفراد عينة الدراسة  ببرامج الماجستير حصائية  في دوافع االلتحاقإهل توجد فروق ذات داللة 

 تعزى إلى متغير العمر؟

جابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  جل اإلأمن 

T-Test . 

لمتغير   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  16يوضح الجدول حيث 

 .مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستيرالعمر لجميع مجاالت 
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 16جدول 

لمتغير العمر   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 الماجستيرمقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج  لمجاالت

المتوسط  العدد العمر بعاداأل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 اتجاه الداللة

 لصالح ۰٫۰۰6* ۲٫7٩ ۱٩٨ ۰٫5۰ 4٫۲٩ 55 ٣٠قل منأ المجال العلمي

٣۰-45  
٤٥-٣٠ 145 4٫48 ۰٫4۰ 

المجال المهني 

 واالقتصادي

٣۰من قلأ ةغير دال ۰٫۰8٣ 1٫74 1٩8 ۰٫54 ٣٫٩۰ 55   

٣۰-45 145 ٣٫7۲ ۰٫66 

٣۰من قلأ جتماعيالمجال اإل  لصالح أقل ۰٫۰۰4* ۲٫٩٣ 1٩8 ۰٫47 4٫14 55 

٣۰من  

      
٣۰-45 145 ٣٫٩۰ ۰٫54 

٣۰من قلأ المجال النفسي  ةغير دال ٠٫۱٩٠ ١٫٣١ ۱٩٨ ۰٫46 4٫41 55 

٣۰-45 145 4٫۲٩ ۰٫61 

٣۰من قلأ المجموع الكلي  ةغير دال ۰٫1۰8 1٫61 1٩8 ۰٫٣7 4٫16 55 

٣۰-45 145 4٫۰5 ۰٫44 

 (α≤0.05) * داله عند مستوى

  (α≤0.05)الداللة مستوى عند حصائياً إ ةدال فروق وجود عدم 16 الجدول خالل من يتضح    

  في العمر لمتغير بالنسبة نزوى بجامعة الماجستير ببرامج العليا الدراسات طلبة التحاق دوافع حول

 هنالك كانت بينماالدافع المهني واالقتصادي والمجال النفسي وكذلك في المجموع الكلي  مجال

 يتضح الحسابية المتوسطات خالل ومن جتماعياإل والمجالالعلمي  المجال في حصائياً إ ةدال فروقا
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صحاب هذه الفئة أن أ( وهذا يعني ٤٥-٣٠بالنسبة للمجال العلمي كان لمستوى العمر) الفروق نأ

( في مجال الدوافع العلمية، وبالنسبة للمجال ٣٠قل منأكثر موافقة من الفئة العمرية)أالعمرية 

صحاب هذه الفئة أن أ( وهذا معناه ٣٠قل منأ جتماعي كانت الفروق لصالح مستوى العمر)اإل

 جتماعية.( في مجال الدوافع اإل٤٥- ٣٠صحاب الفئة من)أكثر موافقة من أالعمرية 

لمتغير  تبعاً  حصائياً إ ةن هنالك فروقا دالأ 16دلت النتائج المشار اليها في الجدول   

ن هذه الفروق بالنسبة لهذا أالعمر في المجال العلمي، ومن خالل المتوسطات الحسابية يتضح 

كثر أصحاب هذه الفئة العمرية أن أ( وهذا يعني ٤٥-٣٠البعد كانت لصالح المستوى العمري من )

 -٣٠ن أصحاب الفئة العمرية ) ألى إ( وربما يعزى ذلك ٣٠قل منأموافقة ودافعًا من الفئة العمرية)

صبحوا أكثر ادراكًا ووعيًا بأهمية تطوير معارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية حتى يتمكنوا من أ( ٤٥

غلبهم حديث أزال  عمار األقل مامواكبة التغيرات الحديثة في مجال تخصصهم، بينما أصحاب األ

 لمام ومعرفة بكثير من المستجدات الحديثة في مجال تخصصهم.إالتخرج وقد يكون لديهم 

وكانت الفروق لصالح جتماعي، في المجال اإل حصائياً إن هنالك فروقا دالة أكما يتضح            

صحاب أكثر موافقة من أصحاب هذه الفئة العمرية أن أ( وهذا معناه ٣٠قل منأمستوى العمر) 

لى حماس ورغبة أفراد هذه الفئة للحصول على نظرة وتقدير إ( وقد يعزى ذلك ٤٥- ٣٠الفئة من)

عند  حصائياً إ ة( عدم وجود فروق دال١٧جتماعي أفضل، في حين تشير النتائج في الجدول )إ

الماجستير بجامعة ( حول دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج ٠.٠٥ ≥αمستوى الداللة)

نزوى بالنسبة لمتغير العمر في  مجال  الدافع المهني واالقتصادي والمجال النفسي وكذلك في 

ليه  دراسة الهباهبة إالمجموع الكلي وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة في هذا الجزء مع ما توصلت 

 التحاق الطلبة ببرامج  إحصائيًا  لدوافعلى عدم وجود فروق دالة إشارت نتائجها أ( والتي ٢۰١٤)
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الماجستير في كلية األميرة عالية تعزى لمتغير العمر، ودراسة هنين وسلفر 

(Hanan&Silver,2003)  لدوافع الطالب لاللتحاق  حصائياً إوالتي أظهرت عدم وجود فروق دالة

ببرامج الدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة تعزى لمتغير العمر، و دراسة العمري 

لدوافع طلبة الدراسات العليا في  حصائياً إ ةلى عدم وجود فروق دالإ( والتي توصلت ٢٠٠٥)

( والتي Kennet,Reed&Lam,2011)، ودراسة لمتغير العمر ردنية الحكومية تبعاً الجامعات األ

 أثر للعمر على دوافع االلتحاق لدى الطلبة.   بينت عدم وجود 

 وتفسيرها رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: رابعاً 

 والذي نص على التالي: 

بين أفراد عينة الدراسة  ببرامج الماجستير حصائية  في دوافع االلتحاقإهل توجد فروق ذات داللة 

 ؟جتماعيةعزى إلى متغير الحالة اإلت

جابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  جل اإلأمن 

T-Test .  

لمتغير   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  17يوضح الجدول حيث 

  .دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستيرمقياس جتماعية لجميع مجاالت الحالة اإل

في  منهم إلجراء تكافئ استبعاد بعضاالعينة لمتغير الحالة اإلجتماعية تم أفراد نظرا لتباين أعداد و 

 (.۲۰14، بهانالن)دادهم، وذلك وفقا لما هو وارد في أع
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 17جدول 

لمتغير الحالة   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير جتماعية لمجاالتاإل

الحالة  بعاداأل

 جتماعيةاإل

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة ت

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

ةغير دال ۰٫۲٣٣ 1٫۲۰ ٦٦ ۰٫54 4٫٣۰ ٣4 عزبأ المجال العلمي  

 ۰٫46 4٫45 ٣4 متزوج

المجال المهني 

 واالقتصادي

 ةدال غير ۰٫647 ۰٫46 66 ۰٫6۲ ٣٫8۰ ٣4 عزبأ

 ۰٫64 ٣٫87 ٣4 متزوج

 ةدال غير ۰٫٣1۲ 1٫۰1 66 ۰٫41 4٫۰٩ ٣4 عزبأ جتماعيالمجال اإل

 ۰٫6٣ ٣٫٩6 ٣4 متزوج

 ةدال غير ٠،٠٦٤ ۱٫٨٨ ٦٦ ۰٫4٣ 4٫47 ٣4 عزبأ المجال النفسي

 ۰٫6٩ 4٫۲1 ٣4 متزوج

 ةدال غير ۰٫6۲٩ ۰٫48 66 ۰٫٣4 4٫1٣ ٣4 عزبأ المجموع الكلي

 ۰٫48 4٫۰8 ٣4 متزوج

حول  (α≤0.05)عند مستوى الداللة حصائياً إ ةعدم وجود فروق دال 17يتضح من خالل الجدول 

دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة لمتغير الحالة 

راء عينة آداة الدراسة وكذلك في المجموع الكلي وهذا يعني تقارب أفي جميع مجاالت جتماعية اإل

 .جامعة نزوىمتزوجين حول دوافع التحاقهم ببرنامج الماجستير في الالدراسة من المتزوجين وغير 

جتماعية ال تعتبر حائل أو حاجز أو معرقل يمنع الفرد من  وقد يعزى ذلك أن الحالة اإل        

إكمال الدراسة والحصول على درجة الماجستير ما دامت لديه الرغبة والقناعة واالستعداد الستكمال 
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( والتي كشفت ٢۰١٤بة)ليه دراسة الهباهإالدراسة، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت 

نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  لدوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في كلية األميرة 

 ليه دراسةإنتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت واختلفت  جتماعية.عالية تعزى لمتغير الحالة اإل

(Dastjerdi, Mahdian & Badiee, 2011التي )  بين أفراد  دالة إحصائياً فروق وجود أظهرت

 & ,Mellors-Bourne, Hooley)، ودراسة عينة الدراسة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية

Marriott, 2014)  التي كشفت نتائجها عن وجود أثر لمتغير الحالة اإلجتماعية بين أفراد عينة

 الدراسة.

 وتفسيرها خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: خامساً 

 والذي نص على التالي: 

بين أفراد عينة  ببرامج الماجستير حصائية  في دوافع االلتحاقإهل توجد فروق ذات داللة  -

 الدراسة تعزى إلى متغير التخصص في الماجستير؟

جابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  جل اإلأمن 

T-Test . 

لمتغير   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  18يوضح الجدول حيث 

 .مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستيرمجاالت التخصص لجميع 

في  منهم إلجراء تكافئ استبعاد بعضاتم  التخصصالعينة لمتغير أفراد نظرا لتباين أعداد و 

 (.۲۰14، بهانالن)أعدادهم، وذلك وفقا لما هو وارد في 
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 18جدول 

لمتغير التخصص   T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 مقياس دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستيرلمجاالت 

المتوسط  العدد التخصص بعاداأل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة ت

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

ةغير دال 1٫۰۰۰ ۰٫۰۰ ٤٦ ۰٫45 4٫4٣ ۲4 نسانيةإ المجال العلمي  

 ۰٫46 4٫4٣ ۲4 ةتطبيقي

المجال المهني 

 واالقتصادي

لصالح  ۰٫۰1۲* ۲٫6۲ 46 ۰٫67 ٣٫58 ۲4 نسانيةإ

 التطبيقية

 ۰٫5٣ 4٫۰4 ۲4 ةتطبيقي

المجال 

 جتماعياإل

 ةدال غير ۰٫۲٣4 1٫۲1 46 ۰٫5٩ ٣٫٩۰ ۲4 نسانيةإ

 ۰٫5۰5 4٫۰٩ ۲4 ةتطبيقي

 ةدال غير ٠٫٦٣٩ ٠٫٤٧ ٤٦ ۰٫51 4٫5۰ ۲4 نسانيةإ المجال النفسي

 ۰٫48 4٫4٣ ۲4 ةتطبيقي

 ةدال غير ۰٫11٩ 1٫58 46 ۰٫٣5 4٫۰5 ۲4 نسانيةإ المجموع الكلي

 ۰٫4۰ 4٫۲۲ ۲4 ةتطبيقي

      (α≤0.05) * داله عند مستوى

حول   (α≤0.05)حصائيًا عند مستوى الداللةإ ةعدم وجود فروق دال  18يتضح من خالل الجدول 

دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة نزوى بالنسبة لمتغير التخصص في 

 ما عدا المجال المهني واالقتصادي فقد كانت  جميع مجاالت أداة الدراسة وكذلك في المجموع الكلي
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هنالك فروقًا لصالح تخصص العلوم التطبيقية وهذا معناه أن عينة الدراسة من تخصص العلوم 

 التطبيقية أكثر موافقة من أصحاب العلوم اإلنسانية في مجال الدافع المهني واالقتصادي.

ن أصحاب ألى إمهني واالقتصادي وقد يعزى وجود هذه الفروق في المجال ال           

للتوظيف في سوق العمل وتوجد لديهم مجاالت أوسع  اً تخصصات العلوم التطبيقية أكثر طلب

 للتوظيف باعتبار أن مؤسسات القطاع الخاصة على وجه الخصوص تبحث عن هذه الفئة من 

على، وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع أالمتخصصة من الموظفين والذين لديهم شهادات علمية 

( والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  لدوافع التحاق الطلبة ٢۰١٤نتائج دراسة الهباهبة)

( ٢٠٠٣التخصص، وكذلك دراسة صبيحات ) كلية األميرة عالية تعزى لمتغيرببرامج الماجستير في 

إحصائية في دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات والتي لم تشر نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة 

هنين وسلفر متغير التخصص، ودراسة  العليا في الجامعات الفلسطينية تعزى إلى

(Hanan&Silver,2003)  لدوافع الطالب   حصائياً إوالتي أظهرت  عدم وجود فروق دالة

 لمتغير نوع الكلية. تحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة تعزىاللل

 وتفسيرها سادسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: اً سادس

 والذي نص على التالي: 

بين أفراد عينة الدراسة  ببرامج الماجستير حصائية  في دوافع االلتحاقإهل توجد فروق ذات داللة 

 الوظيفة؟  تعزى إلى متغير

واختبار جابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جل اإلأمن  

 .ONE WAY ANOVAحادي تحليل التباين األ
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات الوظيفة كما يظهر   1٩حيث يظهر الجدول 

مقياس دوافع التحاق الطلبة مجاالت حادي لمتغير الوظيفة لجميع تحليل التباين األ ۲۰الجدول رقم 

 .ببرامج الماجستير

في أعدادهم،  منهم إلجراء تكافئ استبعاد بعضاتم  الوظيفةالعينة لمتغير أفراد نظرا لتباين أعداد و 

 (.۲۰14، بهانالن)وذلك وفقا لما هو وارد في 

 1٩ جدول

 المعيارية لمستويات الوظيفةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ستوى الوظيفةم الدوافع
 ۰٫47 4٫48 ۲۲ حكومي العلمي

 ۰٫4۲ 4٫4٣ ۲۲ خاص

 ۰٫5٣ 4٫1۰ ۲1 ال يعمل

 ۰٫67 ٣٫46 ۲۲ حكومي المهني واالقتصادي

 ۰٫65 ٣٫٩5 ۲۲ خاص

 ۰٫45 4٫16 ۲1 ال يعمل

 ۰٫6۰٩ ٣٫75 ۲۲ حكومي جتماعياإل

 ۰٫4٩ 4٫۰7 ۲۲ خاص

 ۰٫54 4٫۲٣ ۲1 ال يعمل

 ۰٫47 4٫5۰ ۲۲ حكومي النفسي

 ۰٫55 4٫٣6 ۲۲ خاص

 ۰٫5۰ 4٫55 ۲1 ال يعمل

 ۰٫٣8 ٣٫٩8 ۲۲ حكومي المجموع الكلي

 ۰٫46 4٫17 ۲۲ خاص

 ۰٫٣٣ 4٫۲6 ۲1 ال يعمل
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أن هنالك بعض الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية  1٩يتضح من خالل الجدول

تم استخدام  ن هذه الفروق دالة إحصائياً أبالنسبة لمستويات الوظيفة ومن أجل التأكد 

 ۲۰اختبار تحليل التباين األحادي وذلك من خالل الجدول 

 ۲۰جدول 

دوافع التحاق الطلبة ببرامج  مقياسمجاالت لجميع  الوظيفةحادي لمتغير تحليل التباين األ

 الماجستير

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات الحريةدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحاور

 ۰٫٩۲ ۲ 1٫85 بين المجموعات العلمي

4٫۰5 

 

*۰٫۰۲۲ 

 

 ۰٫۲۲ 6۲ 14٫16 داخل المجموعات
 المجموع الكلي

16٫۰1 64  

المهني 
 واالقتصادي

 ۲٫77 ۲ 5٫54 المجموعاتبين 

7٫58 

 

*۰٫۰۰1 

 

 ۰٫٣6 6۲ ۲۲٫67 داخل المجموعات
 المجموع الكلي

۲8٫۲۲ 64  

 1٫٣۰ ۲ ۲٫61 بين المجموعات جتماعياإل

4٫٣۲ 

 

*۰٫۰17 

 

 ۰٫٣۰ 6۲ 18٫71 داخل المجموعات
 المجموع الكلي

۲1٫٣٣ 64  

 ۰٫۲۰ ۲ ۰٫41 بين المجموعات النفسي

۰٫7٩ 

 

۰٫458 

 

 ۰٫۲6 6۲ 16٫۲٩ داخل المجموعات
 المجموع الكلي

16٫71 64  

 ۰٫44 ۲ ۰٫88 بين المجموعات المجموع الكلي

۲٫75 

 

۰٫۰71 

 
 ۰٫16 6۲ ٩٫٩7 داخل المجموعات
  64 1۰٫86 المجموع الكلي

 (٠.٠٥≥α) * داله عند مستوى
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 حول (٠.٠٥≥α)الداللة مستوى عند حصائياً إ ةدال فروق وجود عدم ۲۰ الجدول خالل من يتضح

 في الوظيفة  لمتغير بالنسبة نزوى بجامعة الماجستير ببرامج العليا الدراسات طلبة التحاق دوافع

في المجال  حصائياً إ ةدال مجال الدافع النفسي وكذلك في المجموع الكلي بينما كانت هنالك فروقاً 

جتماعي، ومن أجل معرفة مصدر اإلالعلمي والمجال المهني واالقتصادي وكذلك في المجال 

 ۲1من خالل جدول  LSDاستخدام اختبار الفروق تمً 

 ۲1جدول

 للمقارنات البعدية لمجاالت الدافع العلمي LSDاختبار

 جتماعيوالدافع المهني واالقتصادي ومجال الدافع اإل

ستوى م الدوافع

 الوظيفة

المتوسط 

 الحسابي

 ال يعمل خاص حكومي

 *۰٫۰11   4٫48 حكومي العلمي

 *۰٫۰۲4   4٫4٣ خاص

    4٫1۰ ال يعمل

المهني 

 واالقتصادي

  *۰٫۰1۰  ٣٫46 حكومي

    ٣٫٩5 خاص

    4٫16 ال يعمل

 *۰٫۰۰5   ٣٫75 حكومي جتماعياإل

    4٫۰7٩ خاص

    4٫۲٣ ال يعمل

 (α≤0.05) * داله عند مستوى
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أن الفروق بالنسبة لمجال الدافع العلمي كانت بين الموظفين   ۲1يتضح من خالل الجدول

ن الفروق لصالح أالحكوميين وبين الذين ال يعملون ومن خالل المتوسط  الحسابي يتضح 

الموظفين الحكوميين وكذلك كانت الفروق بين موظفي القطاع الخاص وبين الذين ال يعملون 

جال الدافع المهني واالقتصادي كانت الفروق بين ولصالح موظفي القطاع الخاص . وبالنسبة لم

الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص لصالح موظفي القطاع الخاص، وبالنسبة للدوافع 

 جتماعية كانت بين الموظفين الحكوميين وبين الذين ال يعملون لصالح الذين ال يعملون.اإل

ن الفروق بالنسبة لمجال الدافع العلمي كانت بين الموظفين الحكوميين وبين الذين أ بينيت  

ن الفروق لصالح الموظفين الحكوميين وقد يعزى أال يعملون ومن خالل المتوسط  الحسابي يتضح 

لى أن الموظفين الحكوميين يجدون الدعم والتشجيع من قبل جهة عملهم لمواصلة الدراسة إذلك 

نهم موظفين أ ن لديهم إمكانات مادية أفضل باعتبارأقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، كما  وألجل تطوير

ن هناك فروق بين موظفي القطاع الخاص وبين الذين ال أكما تشير النتائج  ويحصلون على راتب،

أكبر  ةن القطاع الخاص يهتم بصور يعملون ولصالح موظفي القطاع الخاص وربما يكون ذلك أل

نتاج وبالكم الذي يمكن أن ينجزه الفرد لذا فقد يحرص البعض على التعلم حتى يكتسب بعملية اإل

مزيد من الخبرات والمهارات التي تمكنه من تحقيق مستوى أداء أعلى في اإلنجاز، ويساعده في 

 فضل.أالبحث عن وظيفة أخرى تمنحه مزايا 

بين الموظفين الحكوميين  وبالنسبة لمجال الدافع المهني واالقتصادي كانت الفروق    

وموظفي القطاع الخاص لصالح موظفي القطاع الخاص وربما يكون ذلك لكون الموظفين 

لة الترقي المالي وحتى أالحكوميين قد ضمنوا وظائف لهم وهي ترتبط بقانون الخدمة المدنية في مس

ال يكون هناك اعتبار أو أو الوظيفي حيث تربط الترقية بأقدمية التوظيف وتقرير الكفاءة الوظيفية و 
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ن عملية المنافسة تزداد في أذا ما حصل الموظف على درجة علمية أعلى،  بينما نجد إتعزيز 

 ن يحصل الفرد على الترقية أو العالوة المالية تبعاً أبعض مؤسسات القطاع الخاص حيث يمكن 

 نتاجه وتعليمه.ا  لمدى براعة الفرد و  لمدى خبرته ودرجته العلمية حيث تكون المنافسة للترقية تبعاً 

وبالنسبة للدوافع االجتماعية كانت بين الموظفين الحكوميين وبين الذين ال يعملون لصالح  

الذين ال يعملون وقد يعلل ذلك لكون الدارسين الذين ال يعملون يسعون لنيل مؤهل دراسي عالي 

عض أفراد المجتمع من حولهم يرونهم ن نظرة بأليتمكنوا من الحصول على وظيفة مناسبة وخاصة 

ن البعض يجد صعوبة في الحصول أالمجتمع وحتى و سرهم أنهم عاطلون عن العمل وعالة على أب

 على الزوجة.
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 التوصيات : سابعاً 

   في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تم استخالص العديد من التوصيات في هذا   

 المجال كما يلي:

الملتحقين ببرنامج الماجستير  لدى الطلبة العلمية والتي جاءت أوال الدوافعاستثمار وتعزيز _ ١

المستمر لبرامج الماجستير المختلفة والعمل على إضافة تخصصات لتطوير اوذلك من خالل 

 .جديدة

أن تحرص الجامعة على إيجاد آليات تضمن استمرار وتواصل الطالب الحاصلين على _ ٢

 العليا لالستفادة من إمكانات الجامعة لتنمية معارفهم ومهاراتهم حتى بعد تخرجهم.المؤهالت 

 المقترحات: ثامناً 

 ن الباحث يقترح  إجراء الدراسات التالية:إفي ضوء نتائج الدراسة ف

إجراء دراسة للتعرف على المشكالت التي تواجه الطالب الملتحقين ببرامج الماجستير ووضع _ ١

 لمعالجتها.تصور 

إجراء دراسة تقويمية لبرامج الدراسات العليا من وجهة نظر الطالب الملتحقين بها وكذلك _ ٢

 المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة.

والخاصة  الماجستير في الكليات الحكومية إجراء دراسات لمقارنة دوافع الطلبة الملتحقين ببرامج_ ٣

 السلطنة. جستير والدكتوراه فيدوافع الطلبة الملتحقين ببرامج المالمقارنة ، وأيضا في السلطنة
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 المراجع

 المراجع العربية :

 . عّمان: دار اليازوري العلمية للنشر المدخل إلى علم النفس العام(. ٢٠٠٦أبو حويج، مروان.)

 والتوزيع.       

 . عّمان: دار تربويال المدخل إلى علم النفس(. ٢٠٠٤)وأبو مغلي، سمير. أبو حويج، مروان

 والتوزيع. اليازوري العلمية للنشر       

 للنشر والتوزيع.المسيرة . عّمان: دار رااديعلم النفس اإل(.٢٠۱۱ .)أحمد، سعدأبو 

 لمية للنشر ادار العال: الجيزة. دراسة السلوك اإلنسانيالمدخل إلى (. ٢٠٠٨.)حسين، التهامي

 والتوزيع.       

 . التربوي علم النفسأسس (. ٢٠٠٣.)عبد الرحمن، عدسويوسف ، قطاميومحيي الدين ، توق

 والتوزيع. لنشردار الفكر للطباعة وا عّمان:       

 . القاهرة: مدخل إلى علم النفس(. ٢٠٠٤الحلو، حكمت درو والعكروتي، زريمق خليفة.) 

 المكتب المصري لتوزيع المطبوعات.       

  :الرياض. الدوافع واالنفعاالت (.٢٠۱۱ .)معتز سيد ،عبدهللاو عبد اللطيف محمد ،خليفة

 .دار الزهراء للنشر و التوزيع       

 .دار صفاء للنشر والتوزيع :انعمّ  .علم النفس (.٢٠٠٨ . )صالح حسن ،الداهري
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 .الفكر ناشرون وموزعون دارعّمان:  . علم النفسأصول  (.٢٠٠٩ .)أحمد ،راجح

 بحوث ودراسات . مجلة تعديل وضبط الدوافع من منظور إسالمي (. ٢٠٠٦أحمد. )أنور ،راشد

 .٢٦٨ -٢٢٩(، ٢)١٤، العالم اإلسالمي         

 (. دوافع التحاق الدارسين بجامعة القدس المفتوحة في ضوء ٢٠٠٩ربايعة، سائد عودة هللا .)

  -۱٩٥( ، ٣)٢، عن بعد المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحةبعض المتغيرات.        

       ٢٤٢. 

    الجامعي.  الكتاب دار: العين .علم النفس مدخل إلى(. ٢٠۱٣)  .علي، الهنداويوعماد  ،الزغلول

 .والتوزيع للنشر عالم الكتب الحديث :إربد .علم النفس التربوي (.٢٠٠٨ .)سعاد جبر ،سعيد

 (. دوافع التحاق الطلبة الوافدين ببرامج ٢٠۱٤سمارة، نواف أحمد والمجالي، فايز أحمد. )

 ( ،٣)١٥،  مجلة العلوم التربوية والنفسية الدراسات العليا في جامعة مؤتة.       

       ٣٥٢ -٣٢٩. 

 دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات    (. ٢٠٠٣. )صبيحات، شوقي فياض

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.الفلسطينية       

 عّمان:  .التربوي علم النفسمبادئ في  (.٢٠۱٢.)حسين ربيع ،حماديوفاهم حسين  ،الطريحي

 .دار صفاء للنشر والتوزيع       

 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة .أصول علم النفس الحديث (.٢٠۱٠.)فرج عبد القادر، طه
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 مركز : اإلسكندرية .التربوي علم النفسالتعلم والتعليم في  (.٢٠۱٢.)سيد محمود، الطواب

 .للكتاب اإلسكندرية       

 دار البداية ناشرون   عّمان:. علم النفس التربوي نحو رؤية معاصرة (.٢٠۱٢عبدهللا، رويدا. )

 وموزعون.      

 بالدراسات العليا لدى طلبة الجامعات الحكوميةلتحاق االدوافع   (.٢٠٠٥) .بسام، العمري

 دراسات العلوم . ٢٠٠٢/٢٠٠٣األردنية كما يراها طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي        

  .۱٥٥-۱٤٠( ، ۱)٣٢،  التربوية       

 . بيروت: دار الكتب العلمية.علم نفس الاخصية(. ۱٩٩٦عويضة، كامل محمد.) 

 المكتبة المصرية للطباعة والنشر : اإلسكندرية .علم النفس(.٢٠٠٤.) محمد حسن، غانم

 .والتوزيع     

 . عّمان: مكتبة علم النفس العام(. ٢٠٠٨والجبالي، صفية.)  غباري، ثائر وأبو شعيرة، خالد

 التوزيع.و المجتمع العربي للنشر       

 .المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية. علم النفس العام (.٢٠۱٠.)رمضان محمد ،القذافي

 الفكر ناشرون  دارعّمان:  .علم النفس العام(. ٢٠٠٥)  .عبد الرحمن، عدسويوسف ، قطامي

 .وموزعون       

 دار  :القاهرة .مقدمة في علم النفس (.٢٠٠٩.)سهير ،سالمو مايسة ،النيالو عالء الدين ،كفافي
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 .المعرفة الجامعية       

   مفلح إيمان) .المبكرة الطفولة في الدافعة القيادة(. 2013).آيمي الوسون، و لين ماروتز،

 .الفكر دار .عمان .مترجمة( البيتاوي      

 .والتوزيع دار الثقافة للنشر. عّمان: علم النفس العامالمدخل إلى (. ٢٠٠٤) .جاسم، محمد

 التربوية و    ب اإلحصائية في العلوم النفسية واألسالي(. ٢٠۱۱مراد، صالح أحمد. )

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. اإلجتماعية      

  الزهراء: دار الرياض .بين النظرية والتطبيق علم النفس التربوي(. ٢٠۱٤.)وليد، المصري

 للنشر والتوزيع.       

    مؤسسة طيبة  : القاهرة .يالمدرس علم النفس (.٢٠۱٤ ) .طارق ،محمدو إيهاب ،المصري

  .توزيعالو للنشر     

 .    المعجم الوسيط(. ٢٠٠٨مصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد وعبد القادر، حامد والنجار، محمد.) 

 بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع.      

 .والتوزيع للنشر مسيرة الدار . عّمان: سيكولوجية التعلم والتعليم(. ٢٠٠۱) .سامي، ملحم

 .دار الفكر ناشرون وموزعونعّمان: . أساسيات علم النفس(. ٢٠٠٩) .سامي، ملحم

 مكتبة   : القاهرة. التربوي مدخل إلى علم النفس (.٢٠٠٢ ) .سيد ،الطوابو محمود ،منسي
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  .األنجلو المصرية       

 .دار الرضوان للنشر والتوزيععّمان:  .التربوي علم النفس(. ٢٠۱٥.) عباس، الموسوي

 دامأساسيات فحص دالالت الفروق الكمية اإلحصاء االستداللي باستخ(. ٢٠۱٤.) موسى، النبهان

   .دار حنين للنشر والتوزيععّمان:  .SPSSبرنامج      

 للنشر المناهج  دارعّمان:  .علم النفس أساسيات(. ٢٠۱٣.) فاطمة عبد الرحيم، النوايسة

 .والتوزيع     

 للنشر    الجنادرية  دارعّمان:  .التربوي علم النفس(. ٢٠٠٨.) أحمد يعقوب ، النور

 .والتوزيع     
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 (١الملحق )

 بأعداد طلبة الماجستير المسجلين بجامعة نزوى إحصائية
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 (٢الملحق )

في جامعة نزوى والمسجلين لفصل الربيع من العام الجامعي  عدد طلبة الماجستير
(٢٠١٥/٢٠١٦) 
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 (٣الملحق )

 المقياس في صورته األولية) نموذج المحكمين(

 

 وم واآلداب كلية العل

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية 

 ماجستير اإلرشاد النفسي  

 

 الدكتور الفاضل/ ........................... المحترم

 الدكتورة الفاضلة/ .......................... المحترمة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،

لتحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان ) دوافع ا

 نزوى في ضوء بعض المتغيرات (. وذلك للحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع التحاق الطلبة ببرامج الماجستير في جامعة نزوى 

عن الفروق في إجابات أفراد عينة البحث تبعًا  وترتيب هذه الدوافع حسب درجة شيوعها، والكشف

 لمتغيرات الدراسة .
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وقد تم إعداد االستبانة بعد االطالع على األدبيات العلمية المتعلقة بالبحث واالطالع على  

الدراسات والبحوث السابقة والمقاييس حيث استخدمت الباحثة مقياس من إعداد سمارة والمجالي 

 بانة من أربعة أبعاد أساسية وهي على النحو اآلتي: (.  و تتكون االست٢٠١٤)

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول عدد األبعاد

 الدافع النفسي جتماعيالدافع اإل الدافع المهني الدافع العلمي نوع الدافع

ئمة صياةة نرجو منكم إبداء مالحظاتكم حول مدى تغطية البنود ألبعاد االستبانة، ومدى مال

البنود، ومدى مالئمة بدائل اإلجابة وهي )موافق بشدة، موافق، محايد، ةير موافق، ةير موافق 

بشدة( واقتراح التعديالت التي ترونها مناسبة سواء في التعليمات أو البنود)حذفًا أو تعدياًل أو 

 إضافة(.

سهامكم العلمي           شاكرًة لكم تعاونكم وا 

 ت جمعة الرزيقيةالباحثة: سعاد بن
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 استبانة الدوافع

 
 أواًل : المعلومات الشخصية 

        : الجنس 

 أنثى □                                ذكر □    

 
         : العمر 

 سنة                 ٤٥ – ٣٠ □سنة             ٣٠أقل من  □    

 
 : الحالة اإلجتماعية  

 متزوج/ متزوجة                □     أعزب/عزباء          □    

 
  : التخصص في الماجستير 

 العلوم التطبيقية  □العلوم اإلنسانية             □   

 
    : الوظيفة 

 ال يعمل □موظف بالقطاع الخاص        □موظف بالقطاع الحكومي      □  
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 ثانيًا: المقياس

 :عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة  

ة بإجراء دراسة بعنوان )دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة تقوم الباحث

نزوى في ضوء بعض المتغيرات ( وذلك استكمااًل للحصول على درجة الماجستير، لذا آمل منك 

التكرم بالمساهمة في هذا البحث، وذلك باإلجابة عن جميع عبارات االستبانة، واعلم أن إجابتك لن 

 خدم إال ألةراض البحث العلمي. شاكرًة لك تعاونك ومساهمتك في إنجاح هذا البحث. تست

 

 :فيما يلي مجموعة من العبارات ، والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة جيدًا  ثم تضع  التعليمات

( في المكان الذي تراه مناسبًا، وذلك إلى يسار كل عبارة، وال تترك أي عبارة دون عالمة )

جاباتك سوف تحاط بالسرية التامة. ولن يطلع عليها سوى الباحثة الستخدامها اإلجابة ع نها، وا 

 ألةراض للبحث العلمي. 
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 م

 

 الفقرات

 
 مالئم

 
 غير
 مالئم

 
 التعديل

 الدافع العلمي

    لرةبتي في الحصول على الحقيقة العلمية واثباتها ١

كالت التي لشعوري بالحاجة لتطوير قدراتي في حل المش ٢

 تعترضني

   

    لرةبتي في زيادة المعرفة المتعمقة في مجال تخصصي ٣

لمساعدتي في اكتساب مهارة التطبيق العملي للنظريات التي  ٤

 درستها سابقا

   

    لحصولي على معدل يؤهلني لاللتحاق بالدراسات العليا ٥

 لشعوري بالحاجة ألكون فرد فّعال في بناء الصرح العلمي ٦

 الوطني

   

 الدافع المهني

    لتوفر لي الفرص في االرتقاء الوظيفي في مجال عملي  7

    لرفع مستوى أدائي ومهارتي في مجال عملي 8

    لتمكنني من الحصول على وظيفة أرةبها 9

     لتوفر لي االستقرار الوظيفي مستقبالً  ١٠

    لمساعدتي في تحسين وضعي المادي  ١١

    جديدة في الحصول على فرصة عمل خارج بلدي  ح لي آفاقاً لتفت ١٢
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    لزيادة قدرتي في اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف المختلفة ١٣

    لعدم توفر فرصة عمل لي فور تخرجي ١٤

    للمساعدة في اإلبداع واالبتكار في مجال مهنتي  ١٥

 الدافع االجتماعي

    الدراسات العليالتشجيع زمالئي لمتابعة  ١٦

ر ن المجتمع يقدّ أللحصول على المكانة االجتماعية إلدراكي ب ١7

 الحاصل على الشهادة العليا 

   

    لتفتح المجال أمامي إلشغال دور قيادي في المجتمع ١8

    لحاجتي للفهم الصحيح للمشكالت التي يعاني منها المجتمع  ١9

    القات اجتماعيه  أفضلإلتاحة الفرصة لي  في تكوين ع ٢٠

    لرةبة األهل واألقارب في متابعة الدراسات العليا  ٢١

    لمجاراة الظروف واألوضاع المحيطة والتي تتطلب شهادات عليا  ٢٢

    للحصول على وضع  مادي مرتفع  والمساهمة في األسرة  ٢٣

 الدافع النفسي

    لشعوري بالحاجة للرضى عن النفس ٢٤

    لشعور بالتميز عند حصولي على الشهادة العليال ٢٥

    لتحقيق طموحي في الحصول على لقب دكتور أو باحث ٢٦

لشعوري أن الدراسات العليا تنمي لدي خصال قيادية إيجابية  ٢7

 وتحمل المسؤولية
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لرةبتي في منافسة من سبقوني في الحصول على مؤهالت دراسية  ٢8

 عالية

   

شباع اهتماماتي لكي أشغل ٢9     وقتي بشئ مفيد وا 
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 (٤الملحق )

 محكمي المقياس قائمة بأسماء األفاضل

 جهة العمل االسم م

 جامعة نزوى أ. د/ محمد الشيخ حمود ١

 جامعة السلطان قابوس أ. د/ عبد القوي الزبيدي ٢

 جامعة السلطان قابوس راشد المحرزي د/ ٣

 جامعة نزوى نقادي محمد د/ ٤

 جامعة السلطان قابوس علي محمد إبراهيم د/ ٥

 جامعة نزوى فتون خرنوب د/ ٦

 جامعة نزوى د/ عبد الفتاح الخواجة ٧

 جامعة نزوى خولة السعايدة د/ ٨
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 (٥الملحق )

 المقياسفقرات على ت التعديال

 .المتكلممع استخدام ضمير  تم حذف الالم في كل فقرات المقياس -
 :عليها تعديالتتم إجراء  التي فقرات المقياس فيما يلي -

 بعد التعديل قبل التعديل الفقرة
لرةبتي في الحصول على الحقيقة  ۱

 .العلمية واثباتها
 يساعدني في الحصول على الحقيقة العلمية.

لشعوري بالحاجة لتطوير قدراتي في  ٢
 .حل المشكالت التي تعترضني

حل المشكالت التي  يطور قدراتي في
 تعترضني.

لرةبتي في زيادة المعرفة المتعمقة في  ٣
 .مجال تخصصي

 يزيد من المعرفة المتعمقة في مجال تخصصي.

لشعوري بالحاجة ألكون فرد فّعال في  ٦
 .بناء الصرح العلمي الوطني

في الصرح  اعال  ف يسهم في أن أكون فردا  
 العلمي الوطني .

 . يحقق لي االستقرار الوظيفي مستقبال   .ر الوظيفي مستقبالً لتوفر لي االستقرا ۱٠
 يساعدني على تحسين وضعي المادي. .لمساعدتي في تحسين وضعي المادي ۱۱
لزيادة قدرتي في اتخاذ القرارات  ۱٣

 .الصحيحة في المواقف المختلفة
يزيد من قدرتي في اتخاذ القرارات الصحيحة 

 في المواقف المختلفة.

للمساعدة في اإلبداع واالبتكار في  ۱٥
 .مجال مهنتي

 يدفعني لإلبداع واالبتكار في مجال مهنتي.

للحصول على المكانة االجتماعية  ۱7
ن المجتمع يقدر الحاصل أإلدراكي ب

 .على الشهادة العليا

 .جتمعي الحاصل على الشهادة العليايقدر م

لحاجتي للفهم الصحيح للمشكالت التي  ۱9
 .ها المجتمعيعاني من

يساعد على الفهم الصحيح للمشكالت التي يعاني 
 منها المجتمع.

في تكوين عالقات إلتاحة الفرصة لي  ٢٠
 .جتماعيه  أفضلإ

  ةجتماعيإيتيح لي الفرصة لتكوين عالقات 
 أفضل.

لرةبة األهل واألقارب في متابعة  ٢۱
 .الدراسات العليا

سات يرغب األهل واألقارب في أن أتابع الدرا
 العليا.
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 بعد التعديل قبل التعديل الفقرة
لمجاراة الظروف واألوضاع المحيطة  ٢٢

 .والتي تتطلب شهادات عليا
واألوضاع يمكنني من مجاراة  الظروف 

 التي تتطلب شهادات عليا. المحيطة

للحصول على وضع  مادي مرتفع   ٢٣ 
 .والمساهمة في األسرة

ئم يتيح لي الحصول على وضع مادي مال
 إلشباع حاجات أسرتي.

 .يلبي حاجتي للشعور بالرضا عن النفس .لشعوري بالحاجة للرضى عن النفس ٢٤
لشعوري أن الدراسات العليا تنمي لدي  ٢7

خصال قيادية إيجابية وتحمل 
 .المسؤولية

 .قيادية إيجابية في الشخصية ينمي لدي خصاال  
ينمي احساسي بالقدرة على تحمل المسؤولية 

 العتماد على النفس.وا

لرةبتي في منافسة من سبقوني في  ٢8
 .الحصول على مؤهالت دراسية عالية

يلبي رغبتي في مجاراة من سبقوني في 
 الحصول على مؤهالت دراسية عالية.

شباع  ٢9 لكي أشغل وقتي بشئ مفيد وا 
 .اهتماماتي

 يساعدني على شغل وقتي بشيء مفيد .

 

 فت من المقياس : وفيما يلي الفقرات التي حذ

 الفقرات المحذوفة الرقم

 لحصولي على معدل يؤهلني لاللتحاق بالدراسات العليا 5

 .لعدم توفر فرصة عمل لي فور تخرجي 14

 

 

 وفيما يلي الفقرات التي أضيفت للمقياس :

 .للمجال العلمي هافتاضإ تم( ح لي الحصول على شهادة الماجستيريتي) -

 للمجال هافتاضإ تم (إضافية عند حصولي على الشهادة العليا يوفر لي حوافز ومكافآت) -

 المهني واالقتصادي.

 تم (مكنني من تنفيذ مشاريع اقتصاديةيتيح لي الحصول على مصدر مادي إضافي ي) -

 المهني واالقتصادي. للمجال هافتاضإ

 النفسي. للمجال هافتاضإ تم( يسهم في أن أحقق ذاتي) -
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 (٦الملحق )

 ورته النهائيةالمقياس في ص

 

 كلية العلوم واآلداب 

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية 

 ماجستير اإلرشاد النفسي  

 

 :عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة  

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان )دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا ببرامج الماجستير بجامعة 

اال  للحصول على درجة الماجستير، لذا آمل منك نزوى في ضوء بعض المتغيرات ( وذلك استكم

وذلك باإلجابة عن جميع الفقرات، واعلم أن إجابتك لن تستخدم إال  في هذا البحث التكرم باإلسهام

 ألغراض البحث العلمي. شاكرة  لك تعاونك وإسهامك في إنجاح هذا البحث.

 

 أوالً : المعلومات الشخصية 

        : الجنس 

 أنثى□                        ذكر    □     

 

         : العمر 

  سنة 45 – 30□      سنة           30أقل من □     

 

 : الحالة اإلجتماعية  

  متزوج/ متزوجة               □      أعزب/عزباء             □     

 

  : التخصص في الماجستير 

 لتطبيقية العلوم ا□       العلوم اإلنسانية           □    

 

    : الوظيفة 

 ال يعمل□   موظف بالقطاع الخاص      □     موظف بالقطاع الحكومي   □        
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 ثانياً: المقياس

، والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة جيدا   ثم تضع  ي مجموعة من العباراتأتفيما ي التعليمات:

تترك أي عبارة دون اإلجابة  ( في المكان الذي يعبر عن رأيك يسار كل عبارة، والعالمة )

الستخدامها ألغراض  ةعنها، وإجاباتك سوف تحاط بالسرية التامة. ولن يطلع عليها سوى الباحث

 لبحث العلمي. ا

 الفقرات م

 درجة اإلستجابة 

 أوافق
 بشدة

 محايد أوافق
ال 

 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

     

 المجال العلمي

١ 
           يقة العلمية.يساعدني في الحصول على الحق

٢ 
           يطور قدراتي في حل المشكالت التي تعترضني. 

٣ 
           يزيد من المعرفة المتعمقة في مجال تخصصي. 

٤ 
يساعدني على اكتساب مهارة التطبيق العملي للنظريات التي درستها 

           .سابقا  

٥ 
           يتيح لي الحصول على شهادة الماجستير.

٦ 
           في الصرح العلمي الوطني .  اعال  ف يسهم في أن أكون فردا  

 قتصادياالالمجال المهني و

٧ 
           يوفر لي الفرص في االرتقاء الوظيفي في مجال عملي.

٨ 
           يرفع مستوى أدائي ومهارتي في مجال عملي.

٩ 
           يمكنني من الحصول على وظيفة أرغبها.

١٠ 
           . يحقق لي االستقرار الوظيفي مستقبال  

١١ 
           يساعدني على تحسين وضعي المادي.

١٢ 
           جديدة في الحصول على فرصة عمل خارج بلدي. يفتح لي آفاقا  
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١٣ 
           يزيد من قدرتي في اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف المختلفة.

١٤ 
           عني لإلبداع واالبتكار في مجال مهنتي.يدف 

١٥ 
            .إضافية عند حصولي على الشهادة العليايوفر لي حوافز ومكافآت  

١٦ 
يتيح لي الحصول على مصدر مادي إضافي يمكنني من تنفيذ مشاريع 

           اقتصادية. 

 المجال اإلجتماعي 

١٧ 
           لدراسات العليا.يشجعني زمالئي على متابعة ا

١٨ 
           يقدر مجتمعي الحاصل على الشهادة العليا .

١٩ 
           يفتح المجال أمامي لتولي دور قيادي في المجتمع.

٢٠ 
           يساعد على الفهم الصحيح للمشكالت التي يعاني منها المجتمع.

       
           أفضل.  ةاعيجتمإيتيح لي الفرصة لتكوين عالقات  ٢١

٢٢ 
           يرغب األهل واألقارب في أن أتابع الدراسات العليا.

٢٣ 
التي تتطلب شهادات  واألوضاع المحيطةيمكنني من مجاراة  الظروف 

           عليا.

٢٤ 
           يتيح لي الحصول على وضع مادي مالئم إلشباع حاجات أسرتي.

 المجال النفسي

٢٥ 
           .بي حاجتي للشعور بالرضا عن النفسيل

٢٦ 
           يشعرني بالتميز عند حصولي على الشهادة العليا.

٢٧ 
           يحقق طموحي في الحصول على لقب دكتور أو باحث.

٢٨ 
           قيادية إيجابية في الشخصية . ينمي لدي خصاال  

٢٩ 
           ولية واالعتماد على النفس. ينمي احساسي بالقدرة على تحمل المسؤ

٣٠ 
يلبي رغبتي في مجاراة من سبقوني في الحصول على مؤهالت دراسية 

           عالية.
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٣١ 
           يساعدني على شغل وقتي بشيء مفيد .

٣٢ 
           يسهم في أن أحقق ذاتي.
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 (٧الملحق )
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Abstract 

 

Motives of postgraduate  students to join master programmes 

at Nizwa University 

 

by 

Sua'ad Juma Salim Al Ruzaiqi 

supervised by 

Dr. Duha Aboud 

 

This study aims to identify the motives of postgraduate  students to join 

master programmes at Nizwa University and rank these motives for the 

student's points of views. Moreover, it aims to identify the role of the 

variables  sex, age, marital status, specialisations in Master and the career 

on these motives. To achieve this, a questionnaire was applied to a sample 

of 200 students in different master specialisations. The questionnaire 
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consists of 32 items distributed into 4 fields: scientific field, career and 

economic field, social field and psychological field.  

The study results show that the motives of postgraduate  students to join 

master programmes are ranked as follows: scientific motive is ranked first, 

the psychological  motive is the second, and the social motive is the third 

while the economic motive ranked the last. Also, the study results show the 

following: 

- There was no significant statistical differences at (α≤0.05) in the motives 

of postgraduate students to join the master programs at Nizwa University, 

due to the variable of sex in scientific and social fields whilst there was 

significant statistical differences in career and psychological fields in the 

total for female. 

- There was no significant statistical differences at (α≤0.05) in the motives 

of postgraduate students to join the master programs at Nizwa University, 

due to the variable of age in career, economic and psychological fields and 

in the whole total whilst there was significant statistical differences in 

scientific field at age of (30-45), and there was significant statistical 

differences in social field at age of (less than 30). 

- There was no significant statistical differences at (α≤0.05) in the motives 

of postgraduate students to join the master programs at Nizwa University, 
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due to the variable of marital status in all fields of the study tool and in the 

whole total. 

- There was no significant statistical differences at (α≤0.05) in the motives 

of postgraduate students to join the master programs at Nizwa University, 

due to the variable of specialization in all fields of the study tool, except 

career and economical field which differences were found for the applied 

sciences. 

- There was no significant statistical differences at (α≤0.05) in the motives 

of postgraduate students to join the master programs at Nizwa University, 

due to the variable of career in the psychological field and in the whole 

total whilst there were significant statistical differences in the scientific, 

career, economic and social fields. 
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