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ناجً و آخرون

دافعٌة االنجاز لطلبة كلٌة الزراعة – جامعة بغداد .
أشواق عبد الرزاق ناجً*

مها فاضل السباك*

أحمد حمدان لفتة*

* قسم اإلرشاد والتعلٌم الزراعً  -كلٌة الزراعة  -جامعة بغداد .

الخالصة
لعد الدااعٌة إدد المإحزاا اللً لإحز اللللة نإو اانجاز اً مجاا اللإحٌا الدرااً عموما ًا
وٌرد العدٌد من العلماء ن دااعٌة اانجاز لشٌر لى الجاه موجود لٌن جمٌع األاراد ولكن لمالوٌاا
مللاٌنــة  .لذا ٌاعى اللإث الإالً لى معراة مالود دااعٌة انجاز لللة المرإلة الرالعة اً كلٌة
الزراعة  /جامعة لغداد  .لكونا عٌنة اللإث من (  )140لاللا ًا من المرإلة الرالعة لجمٌع أقاام الكلٌة
اً ااعام الدرااً (  . )2008-2007وجمعا اللٌاناا من خالا االمارة االلٌان(للرٌقة المقاللة
الشخحٌة) و لكونا من مإورٌن  :األوا لضمن مقٌااا ًا لقٌاس دااعٌة اانجاز لللللة  ،وٌإلوي على
( )38اقرة وملدرجا ًا لى خماة مالوٌاا هً ( موااق لدرجة كلٌرة جداًا  ،موااق لدرجة كلٌرة  ،موااق
 ،غٌر موااق لدرجة كلٌرة  ،غٌر موااق لدرجة كلٌرة جداًا )  .للغا درجاا دااعٌة اانجاز لٌن ( -38
 )175درجة من أحا (  )190 -38درجة  ،ولملوال مقدارهُه(  )134درجة  ،أظهرا النلائج أن
المالود العام هو ملوال ٌمٌا لالرلحاع النالً اً معدا دااعٌة اإلنجاز لللللة الملإوثٌن  ،كما وجد أن
هناك عالقة ارللالٌة ضعٌحة لٌن مالود دااعٌة اانجاز وكا من الملغٌراا المالقلة :

للٌعة العٌش ،

إٌازة الممللكاا  ،للٌعة الاكن  ،مالود اللموح  .وعلٌه ٌوحً اللإث لراع دااعٌة انجاز اللللة من
خالا لقدٌم الدعم المادي والمعنوي لللللة أثناء ولعد اللخرج من كلٌة الزراعة .
المقدمة
لعد الدااعٌة إدد المإحزاا اللً لإحز األاراد نإو العما  ،وما ٌؤثر اً دااعٌة العما قد
ٌخللف من ارد لى آخــر ( رٌجٌو  )1999 ،ذ ٌالإظ لعض األاراد لدٌهم إاجة ملإة لى النجاح
وانجاز ما ٌكلحون له من مهماا أي ن اإلاراد الذٌن لدٌهم إاجة عالٌة لى اانجاز هم الذٌن ٌلوقعون
وٌلللعون لى األعماا اللً للضمن نوعا ًا من اللإدي والحعولة والمناااة  ،اهم مداوعون لرغلة قوٌة
ـــي األداء(الملٌجً  ، )2000 ،وعلى
اً اللحوق اً العما والى إا المشكالا والى اللمًز ف
ـــــــــــــــ
لارٌخ االالم اللإث . 2009 / 11 / 8
لارٌخ قلوا النشر . 2010 / 2 / 22
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العكس من ذلك اان األاراد الذٌن ا ٌكون لدٌهم أي دااع للعما ٌكون انجازهم قلٌا جداًا( لراهٌم،
 ، )2000وٌرد العدٌد من العلماء ن دااعٌة اانجاز لشٌر لى الجاه موجود لٌن جمٌع األاراد ولكن
لمالوٌاا مللاٌنة  .واللً ا ٌمكن اللعرف علٌها

ا من خالا القٌاس (، )2002، Foyeكم ا للأثر

دااعٌة اانجـاز لالعدٌد من العواما اللً مـن شانها راـع أو خحض دااعٌة اانجاز

()2001، Hill

ومن للك العواما مالود اللموح وإٌازة الممللكاا وللٌعة الاكن وغٌرها من العواما  ،ان أهم
هدف لاعى المؤاااا اللعلٌمٌة – ومنها كلٌة الزراعة  /جامعة لغداد الوحوا لٌه هو راع مالود
الدااعٌة انجاز اللللة لاعللارهم النواة األولى لخدمة للدهم واعلماد الولن علٌهم  .ا انه ٌالإظ اً
الانواا األخٌرة (  ) 2008 – 2003وكما أشارا العدٌد من االوحٌاا اً كلٌـة الزراعـة ( الإدٌثً ،
 ) 2008انخحـاض دااعٌة انجاز اللللة و لمثا ذلك اً ن اللالب ا ٌعـرف ماذا ٌرٌد من دخوله لى
الكلٌة وا ٌاللٌع أن ٌإدد لعد أرلع انواا ماذا اٌحعا لعد لخرجه  .وعلى أااس ذلك لرزا أهمٌة هذا
اللإث اً لإدٌد مالود دااعٌة اانجاز للللة المرإلة الرالعة كلٌة الزراعة  /جامعة لغداد  ،من اجا
اللعرف على جانب مهم ذي لأثٌر كلٌر على األداء المالقللً لهم والذي اٌنعكس على لإقٌق األهداف
المنشودة للعملٌة اللعلٌمٌة لرملها.
أهداف البحث
ٌهدف البحث الحالً إلى :
 .1لإدٌد مالود دااعٌة انجاز لللة المرإلة الرالعة  /كلٌة الزراعة  /جامعة لغداد .
 .2اللعرف على عالقة مالود دااعٌة انجاز لللة المرإلة الرالعة لكا من العواما المالقلة اآللٌة :
للٌعة العٌش  ،إٌازة الممللكاا  ،للٌعة الاكن  ،مالود اللموح.
المواد وطرائق البحث
منهج البحث:
أللع اللاإثون اً جراء هذا اللإث المنهج الوححً مالخدمٌن أالوب الدراااا الماإٌة ،ألنها
للنااب وللٌعة هذه الدرااة اللً االهداا أاااا اللعرف على مالود دااعٌة انجاز لللة المرإلة
الرالعة  /كلٌة الزراعة /جامعة لغداد /العام الدرااً (.) 2008 -2007

مجتمع البحث وعٌنته :
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شما مجلمع اللإث كااة لالب المرإلة الرالعة

( )1لجمٌع أقاام كلٌة الزراعة  /جامعة لغداد

واللالغة ( )9لاعة أقاام ولم اخلٌار نالة (  )%20من لالب كا قام ولحورة عشوائٌة

(  ) 2والجدوا

رقم (ٌ )1وضح لوحٌف المجلمع والعٌنة الكلٌة لللإث اضال عــن عداد المشاركٌن اٌه.
جدول  .1توصٌف مجتمع البحث وعٌنته وإعداد المشاركٌن فٌه
المكننت

االقتصاد

الصناعاث

المحاصيل

الوقايت

عدد المشاركين

9

13

20

16

20

20

20

15

7

140

الثروة

العينت

9

13

21

18

21

20

20

15

7

144

ألبستنه

المجتمع

45

64

106

90

105

100

101

101

36

722

التوصيف

التربت

اإلرشاد

المجموع

القسم

() 3

.

( )1ن الب اخلٌار لالب المرإلة الرالعة ٌعود لى -:
أ -وضوح الحكرة .
ب -اللعرف على مواد اللخحص ولشكا دقٌق .
جـ -قرلهم من الإٌاة العملٌة لعد اللخرج .
ومسلة الاكن اً لغداد
أ
( )2ولما اٌها مراعاة جملة من الماائا منها  :عدد اللالب لى اللاللاا
مسلة اللحوق من عدمه لم اللأكد من ذلك اً أائلة اااللانة .
و المإااظاا اضال عن أ
( )3لم الإحوا على عداد ل

للة المرإلة الرالعة من قام شؤون اللالب اً كلٌة

الزراعة  ،ومن ثم لم اللأكد من اإلعداد من مقررٌه كا قام علمً  .وللغ عدد المشاركٌن النهائً ( )140
مشلركا وااللعاد ( )4أرلع االماراا لعدم دقة اإلجالة علٌها.
أداة البحث
بدأ الباحثون بإعداد استمارة استبٌان تحوي محورٌن :
األوا :لمثا اً مقٌاس دااعٌة اانجاز الذي ضم على مجموعة اقراا االخدامها كأداة لجمع
المعلوماا ،وقد للغ عددها ( )38ثمان وثالثون اقرة انلوا على معان لكشف لنا عن مٌوا ورغلاا
اللالب لعما الواجلاا لالارعة الممكنة وعلى نإو جٌد رغم حعوللها ولاالقالا قدر اإلمكان كما
إاولا الكشف عن مدد املالك اللالب اإلحرار على اللحوق وااالملاع لاللنااس ومماراة قوة اإلرادة
اضال عن اإلرام الذاا واألمن المالقللً الملوقف على لإقٌق اانجاز الدرااً واالخدم للمقٌاس
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األنف الذكر مقٌااا ملدرجا مؤلف من(  )5خمس مالوٌاا هً (موااق لدرجة كلٌرة جدا  ،موااق
لدرجة كلٌرة ،موااق ،غٌر موااق لدرجة كلٌرة ،غٌر موااق لدرجة كلٌرة جدا ) وأعلٌا هذه
المالوٌاا األوزان ( )5،4، 3، 2، 1على اللوالً للحقرة الااللة و لعكس هذه األوزان أن كانا الحقـرة
موجلة ولذلك للراوح درجة مالود دااعٌة اللالب لٌن (

 )190 - 38درجة  ،علما ًا ن عدد الحقراا

الااللة للغ ( )16اقرة اً إٌن للغا عدد الحقراا الموجلة ( )22اقرة.
صدق االستبانة :
اعلمد اللاإثون على لرٌقة الحدق الظاهري وحدق المإلود وذلك عن لرٌق عرض
اااللانة على عدد من لدر ٌاًي العلوم اللرلوٌة والنحاٌة ولدر يسيي علم ااجلماع اً كلٌة اللرلٌة
واآلداب للاعا اضال عن لدريسيي قام اإلرشاد واللعلٌم الزراعـً  /كلٌة الزراعة /لغداد .
تطبٌق االستمارة :
لم لوزٌع اااللانة على عٌنة اللإث كال لمكان درااله  ،إٌث لم شرح موضوع اللإث
ولعرٌف اللالب لأهدااه ولرٌقة اإلجالة اللً لما لواالة المقاللة الشخحٌة خالا الححا الرلٌعً
للحلرة من (. )2008/5/28 –3/7
المعالجات اإلحصائٌة :
االخدما اامقاٌٌس اإلإحائٌة المناالة ألهداف اللإث

اللً هً الملوالاا الإاالٌة والناب

المعٌاري (  ،)Z-scoreولإلٌا الللاٌن
ة
المئوٌة واارللال اللاٌل  ،و الدرجة

( (ANOVA TABLE

.
النتائج والمناقشة
الهدف األول  :لإدٌد مالود دااعٌة انجاز لللة المرإلة الرالعة كلًــة الزراعة /جامعة لغداد .
أظهرا نلائج اللإث ن أعلى قٌمة إحا علٌها اللللة الملإوثٌن كانا (

 )175درجة من أحا

( )190درجة  ،اٌما كانا أقا قٌمة رقمٌة (  )38درجة  ،ولملوال مقداره (  )134درجة .ولغرض
لإدٌد مالود دااعٌة اانجاز لللالب عموما ولالاٌا لمشاكا القٌاس اقد لم لإوٌا جمٌع الدرجاا اللً
إحا علٌها اللالب من درجاا خام لى درجاا معٌارٌة

) (Standard scoreثم لوزٌع الملإوثٌن

على ضوئها لى ثالث ائاا لمالود الدااعٌة وهً (الوالئة ،الملوالة ،العالٌة ) وكما هً موضإة اً
جدوا (. )2
جدول  . 2فئات مستوى دافعٌة انجاز طلبة المرحلة الرابعة .
فئبث
اندافعُت

اندرجت
انمعُبرَت

انعدد

انىطبت
انمئىَت
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واطئت

اقم مه ()1-

18

12.9

109.1

متىضطت

بُه ()1+،1 -

95

67.9

132.7

عبنُت

أكثر مه ()1+

27

19.2

156.2

140

100

انمجمىع

134

15.7

ٌلضح من الجدوا أعاله ان نالة(  )12.9من الملإوثٌن هم ضمن الحئة الوالئة وهو مؤشر ٌثٌر
اانللاه انخحاض دااعٌة اانجاز لللللـة الملإوثٌن على الرغم من لوار العدٌد من اللقنٌاا الإدٌثة اللً
قد لااعدهم على اللإحٌا الدرااً واانجاز العلمً  ،ن ذلك ٌعنً عدم شعور نالة كلٌرة من اللللة
لالماؤولٌة الملقاة على عالقهم اً اللناء واللنمٌة أضف الى ذلك ااالقار الى موضوع قوة اإلرادة اضال
عن اللحمٌم على اانجاز واإلحرار على اللحوق وااالملاع لاللنااس الدرااً .

الهدف الثانً  :تحدٌد العالقة بٌن مستوى دافعٌة أنجاز الطلبة وكل من المتغٌرات المستقلة اآلتٌة
 .1طبٌعة العٌش  :أظهرا نلائج اللإث كما ملٌن اً الجدوا( . )3
جدول  .3فئات طبٌعة عٌش المبحوثٌن وعالقتها بمستوى دافعٌة االنجاز .
ائاا للٌعة العٌش

معدا دااعٌة

العدد
80
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النالة المئوٌة

اانجاز

اارللال

المإاولة

الوالد والوالدة

78

55.7

132.7

0.09

0.28

الوالد
الوالدة
القام الداخلً
األقارب
أخرد

2
31
24
3
2

1.4
22.2
17.1
2.2
1.4

136
136
135.9
133
139

المجموع

140

100

ٌظهر الجدوا أعاله لان أكثر من نحف الملإوثٌن ٌعٌشون مع الوالدٌن و لنالة ( ) %55.7وان نالة
(  )% 44.3من اللللة ا ٌعٌشون مع ذوٌهم لا موزعٌن كما اً

الجدوا أعاله  ،وكما ٌالإظ من

الجدوا كذلك ان عدد القالنٌن من الملإوثٌن اً القام الداخلً لم للجاوز نالهم (  )%17.1وهً نالة
قلٌلة جدا اٌما أذا قورنا لالانواا الماضٌة وٌعلمد ان الب ذلك قد ٌعود الى الح و نشاء كلٌاا زراعة
لمخللف مإااظاا القلر عملا على االقلاب الخرٌجٌن الجدد ااعدهم لذلك الظروف العامة للللد ومن
الجدٌر ذكره هنا رأي(  )2003 ،Yahyaالذي ٌرد ان دااعٌة اانجاز ٌرلحع مالواه عندما للاح الحرحة
لللالب لللإاور و لداء اآلراء إوا القضاٌا واألمور العلمٌة واللً لخحهم .ولمعراة اٌما اذا كانا
هنالك عالقة ارللالٌة لٌن مالود دااعٌة اانجاز وللٌعة عٌش الملإوثٌن االخدام معاما اارللال
انجازهم لالٌرمان – لراون وكانا قٌمل ُهه(  )0.09وهذا ٌدا على وجود عالقة ارللالٌة ضعٌحة جداًا
لٌــن الملغٌرٌن  .ولمعراة معنوٌة العالقة االخدام اخللار ) (tوكانا(  )0.28ممـا ٌـدا عدم معنوٌة
العالقة على مالود اإلمالٌة (. )0.01

 .2حٌازة الممتلكات  :أظهرا نلائج اللإث كما ملٌن اً الجدوا ( . )4
جدول  .4فئات ممتلكات المبحوثٌن وعالقتها بمستوى دافعٌة االنجاز .
ائاا إٌازة الممللكاا

العدد
2

النالة
المئوٌة
1.4
81

قٌمة)(t
معدا دااعٌة معاما
اانجاز
اارللال المإاولة
119.5

0.08

0.3
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0
1

45

32.1

136.1

2

27

19.3

137.1

3

25

17.9

131.1

4

20

14.3

132.8

5

14

10

132.3

6

3

2.2

123.6

7

4

2.9

137.7

المجموع

140

100

ٌظهر الجدوا أعاله لأن نالة قلٌلة جداًا لمقدار(  )% 2.9من الملإوثٌن ٌمللكون الع مقلنٌاا
و ن نالة كلٌرة من اللللة الملإوثٌن ٌمللكون شًء واإد أو لقنٌة واإدة ولنالة ()%32.1اً إٌن لقٌة
اللللة الملإوثٌن للراوح مقلنٌالهم لٌن(  )7 - 2لقنٌة  ،وقد ٌكون الب ذلك أمور عدٌدة منها ضعف
الجانب ااقلحادي و المعاشً أضف لى ذلك ان الذي ٌلحا النظر اً الجدوا األنف الذكر هو ارلحاع
معدا دااعٌة انجاز اللالب الذٌن ملكوا وإازوا على (  )7لقنٌاا وهذا ما أكدله مخللف ولوحلا الٌه
معظم الدراااا ( لراهٌم  ، )2000 ،ولمعراة اٌما ذا كانا هناك عالقة أرللالٌة لٌن مالود دااعٌة
اانجاز و إٌازة اللقنٌاا اللً ٌمللكها اللللة الملإوثٌن االخدم معاما اارللال لالٌرمان

– لراون

وكانا قٌمل ُهه ( ) 0.08وهذا ٌدا على وجود عالقة ارللالٌه ضعٌحة لٌن الملغٌرٌن .و لمعراة معنوٌة
العالقة االخدام اخللار) (tوكانا قٌمله ( )0.3مما ٌدا على عدم معنوٌة العالقة على مالود اإلمالٌة
(.)0.01

 .3طبٌعة السكن  :أظهرا نلائج اللإث كما ملٌن اً الجدوا ( . )5
جدول  .5فئات طبٌعة السكن المبحوثٌن وعالقتها بمستوى دافعٌة االنجاز .
ائاا الاكن
ملك

العدد

النالة المئوٌة

معدا دااعٌة
اانجاز

معاما
اارللال

قٌمة)(t
المإاولة

115

82.1

134

0.06

0.4
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ٌجار

18

12.9

131.2

أخرد لذكر

7

5

133

المجموع

140

100

ٌظهر الجدوا أعاله لأن غاللٌة اللللة الملإوثٌن ولنالة(

)% 82.1للٌعة اكنهم ملك وان

نالة قلـٌلة جداًا لمقدار (  )% 12.9من الملإوثٌن للٌعة اكنهم ٌجار اً إٌن نالة (

 )% 5من

الملإوثٌن هم ضمن ائة أخرد لذكر(دور الدولة  ،مهجر ،عرحة  ...،الخ)  .ن ذلك ٌشٌر لى أن معظم
اللللة الملإوثٌن هم اً إالة االقرار اجلماعً وهذا كما هو معروف ٌزٌد من دااعٌة الحرد نإو العما
واانجاز ا أن العكس قد إدث مع هؤاء اللللة اقد انخحض معدا دااعٌة انجازهم و قد ٌعود الب ذلك
لجملة من القضاٌا منها عدم لإما الماؤولٌة والخوف من المالقلا اضال عن موضوع االمئنان
واألمن النحاً  ،ولمعراة اٌما ذا كانا هناك عالقة ارللالٌة لٌن مالود دااعٌة اانجاز وللٌعة الاكن
االخدم معاما اارللال لالٌرمان – لراون وكانا قٌمل ُهه ( ) 0.06وهذا ٌدا على وجود عالقة ارللالٌه
ضعٌحة لٌن الملغٌرٌن.و لمعراة معـنوٌة العالقة االخدام اخللار

) (tوكانا قٌمله(  )0.3مما ٌدا على

عـدم معنوٌة العالقة على مالود اإلمالٌة (.)0.01

 .4الطموح :أظهرا نلائج اللإث لان أعلى قٌمة رقمٌة لمالود لموح الملإوثٌن لمقدار (  )40درجة
واقا قٌمة لمقدار ( )14درجة ولملوال مقداره ( )25.8درجة أما لاقً النلائج كما ملٌن اً الجدوا( 6
)
جدول  .6فئات الطموح المبحوثٌن وعالقتها بمستوى دافعٌة االنجاز .
ائاا اللموح
والئة اقا من ()1-

العدد

النالة المئوٌة

معدا دااعٌة
اانجاز

معاما
اارللال

قٌمة)(t
المإاولة

19

13.6

133.9

0.10

0.2
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ملوال لٌن (1-
)1+،

45

32.1

131.6

عالٌة أكثر من ()1-

76

54.3

135.7

المجموع

140

100

ٌظهر الجدوا أعاله لان أكثر من نحف اللللة الملإوثٌن هــم من ذوي اللموح العالً ولنالة
( )%54.3ولنالة قلٌلة جداًا لمقدار (  )% 13.6هم من ذوي اللموح القلٌا  .وعلى الرغم من ذلك
نرد لالمقالا انخحاض مالود دااعٌة انجاز الملإوثٌن ولعد هذه أشارة مخٌحة إٌث ٌللٌن ان جملة
اللحوراا واللللعاا وللٌعة العما لعد اللخرج للم لمضامٌن ولشكا غٌر مخلل ومدروس انجاز
األمور واللغلب على مشاكا وحعولاا الإٌاة لواالة اللموح المالنٌر  .ولمعراة اٌما ذا كانا هناك
لالٌرمان

عالقة ارللالٌة لٌن مالود دااعٌة اانجاز ولموح الملإوثٌن االخدم معاما اارللال

– لراون وكانا قٌمل ُهه(  )0.10وهذا ٌدا على وجـود عالقة ارللالٌه ضعٌحة لٌن الملغٌرٌن .و لمعراة
معنوٌة العالقة االخدام اخللار ) (tوكـنا قٌمله(  )0.3ممـا ٌدا على عــــدم معنوٌة العـــالقة على
مالود اإلمالٌة (.)0.01

االستنتاجات
( )1ن المالود العام لدااعٌة انجاز لللة المرإلة الرالعة  /كلٌة الزراعة  /جامعة لغداد هو المالود
الملوال الذي ٌمٌا الى اارلحاع النالً .
( )2انخحاض واضح اً معدا دااعٌة انجاز اللللة الملإوثٌن  ،وهذا ٌدا على أن اللالب
كلٌة الزراعة ا ٌاللٌع أن ٌإدد ماذا ٌرٌد على الرغم من لوار الكثـــٌر مـن العواما

اً
اللً لزٌد من

دااعٌة انجازه.
( )3عدم حالإٌة نالة كلٌرة من اللللة لعد اللخرج للعما اً المجاا الزراعً على األقا .
التوصٌات
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 .1راع دااعٌة انجاز اللللة من خالا لقدٌم الدعم لللللة أثناء ولعد اللخرج من كلٌة الزراعة ٌ ،لمثا
هذا الدعم أثناء الدرااة اً لواٌر الماللزماا الدرااٌة من أجهزة إااوب ولٌعها للل ــ اب ما لأاعار
لناااٌة أو لاللقاٌل وأما ما لعد اللخرج العما على زجهم اً أنشاء مشارٌع زراعٌة ولملٌكهم ٌاها اً
إالة نجاهم .
 .2الدعم المعنوي والملمثا لإلقاء المإاضراا اللً لشد اللالب وللحقهم لمهنة الزراعة ملمثال ذلك
لالامعة والمكانة ااجلماعٌة المرموقة لوظٌحة اامهندس اازراعً كما هو الإاا مع لقٌة الوظائف.
المعنوٌة

 .3لجهٌز األقاام الداخلٌة للللة المإااظاا لاللجهٌزاا الالزمة اللً من شأنها راع الروح
لللللة من اجا اللحوق .

 .4أعـلاء أهمٌة للموضوعاا والنشالاا الالححٌة اللً من شانها لإحٌز اللالب وشدهــــم نإو
كلٌلهم وجامعلهم وذلك من خالا أعلاء الحرحة لكا من شعللً النشالاا الالححٌة والرٌاضة .
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ABSTRACT
Achievement motivation considered one of incentives that motivated
student towards Achievement in employed . area in Agricultural college . for
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that the research aimed to determine the Achievement Motivation level of
student the fourth stage in Agricultural college . the sample of the research
consisted of 140 students from fourth stage for all departments in the college for
the year 2007 – 2008 .
Data was collected questioner , consist of to dominos first dominate was for
measurement of Achievement Motivation for students it was consist of 38 items
and it was degrees for five levels , agree with high , agree with , disagree with
high , disagree with very high .
The Achievement Motivation degree was between 38 – 175 degree from 38 –
190 degree . The mean was 134 degree . The conclusion was showed low mean
of Achievement Motivation of students , and the

related was non significant

between the Achievement Motivation level and each of the variables , marred
case , six , back round education of parents . The research recommend elevated
the Achievement Motivation students throw produced the material and
encouraging for students throw and after ending of Agricultural college .
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