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  الدراسة ملخص

الضبط ومستوى الطموح والتحصيل الدراسي ع معرفة العالقة اإلرتباطية بني دافعية اإلجناز وموض إىل ةهدفت هذه الدراس     
بالسنة الدراسية  %)57(أنثي  134و )%43( اًذكر 101منهم  طالب وطالبة،  235بلغ حجم العينه . اجلامعيني بالسودان ةبلالط ىلد

 )أ( علومات من أفراد العينة مت إستخدامجلمع املو السودانية من مؤسسات التعليم العايل الطبقيةالعشوائية بطريقة العينة   اختيارهممت  ،الثالثة
فضالً عن  ،د الفتاح ملستوى لطموحبمقياس كاميليا ع)ج( ،ملوضع الضبط مسمقياس جي)ب( ،ارد لدافعية اإلجنازجمقياس جيسم و ني

عكسية دالة إحصائياً بني  ةرتباطيإة قتوجد عال) أ (الدراسة بأنه ت أظهر. تحانات النهائية لكل عام دراسيدرجات أعمال السنة واإلم
التوجد  )ج(دالة إحصائياً بني دافعية اإلجناز ومستوى الطموح طردية توجد توجد عالقة إرتباطية ) ب(, دافعية اإلجناز وموضع الضبط

الدافعية لإلجناز د تفاعل دال إحصائياً بني مستويات يوج )د(، عية اإلجناز والتحصيل الدراسيعالقة إرتباطيه دالة إحصائياً بني داف
تتعلق بدافعية اإلجناز واليت حتتاج للبحث من قبل  توأخرياً أقترحت عدة فرضيا. ومستويات موضع الضبط على التحصيل الدراسي

  .علم النفس الباحثني يف

املوهوبني واملتفوقني ،مقاييس التقدير ،تعريف املوهبة والتفوق ،دراسات يف مسات وخصائص : الكلمات املفتاحية 

   .خصائص ومسات املوهوبني واملتفوقني

TheTheTheThe    relationship between achievement motivation, lrelationship between achievement motivation, lrelationship between achievement motivation, lrelationship between achievement motivation, loooocus of  controlcus of  controlcus of  controlcus of  control, , , , aspiration, aspiration, aspiration, aspiration, 

and academic achievementand academic achievementand academic achievementand academic achievement    among the studeamong the studeamong the studeamong the students of higher education at Sudnts of higher education at Sudnts of higher education at Sudnts of higher education at Sudanananan  

AbstractAbstractAbstractAbstract    

      This study aims at investigating the way achievement motivation is related to locus of 
control, the level of aspiration, and academic achievement among the students of higher 
education at Sudan. Students at the third year represented the sample of this study. A strata 
random sample consisted of 235 students, on which 134 female (%57), and 101 male (%43) 
were chosen. For data collection , the followin scales were used: (a) Gjesme and Nygard 
Achievement Motivation Scale (b) James Locus of Control Scale (c) Camellia Abd Al Fatah 
Level of Aspiration Scale (d)Degrees of both Academic Performances, and the Final 
Examination of every academic year. The most remarkable findings are: (a) there is 
significant negative correlation between achievement motivation and locus of control, (b) 
there is significant positive correlation between achievement motivation and the level of 
aspiration, (c) there is no correlation between achievement  motivation and academic 
achievement, (d) there is significant interaction between achievement motivation levels, and 
locus of control levels with academic achievement. Finally several hypotheses related to 
achievement motivation are suggested, in which they need to be tested by researchers in 
psychology.     
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  قدمةم

  أمهية دافعية اإلجناز

وقد برزت يف السنوات األخرية كأحد املعامل املميزة للدراسة  ،ملهمة يف نظام الدوافع اإلنسانيةمتثل دافعية اإلجناز أحد اجلوانب ا    
داية النصف بففي  ،لفكر السيكولوجي املعاصرابل ميكن النظر إليها بوصفها أحد منجزات  ،بحث يف ديناميات الشخصية والسلوكوال

يف الدوافع اإلنسان وخباصة  ىلد ةعاملدافعية اإلجناز من حيث هي بعد مهم من أبعاد الدافعية ا ىلالثاين من القرن احلايل اجته العلماء ا
بصفة عامة ويف التعلم يف حتريك السلوك اإلنساين  ومبا أنه يوجد إتفاق عام بني علماء النفس على أمهية دور الدوافع .اإلجتماعية املكتسبة 

خاصة يف دافعية اإلجناز إجتاهاً متزايداً للبحث يف هذا اال   هناك بات ،والتحصيل الدراسي  واإلجناز األكادميي بصفه خاصة
  )1996،الزيات(

 ىلإلجناز لد ةدافعيلكه من مت كن ماتول ،متلكه من ثروات طبيعية  ليست ما اتوجند أن العوامل اليت تؤدي إيل رقي وتقدم اتمع   
 The" من دراسته (Mcclelland, 1961) حياتنا فيما خلص إليه ماكليالنديف  دافعية اإلجناز ةسمت مكانجتوقد . أفراد هذا اتمع

Achieving Society"   جمتمعات عدة ويف أزمان  إرتباط دافعية اإلجناز العالية بالنمو اإلقتصادي واإلزدهار احلضاري لدي إىل
يف مدي القيمة  يكمن عن النامية ةاتمعات املتحضر كما أكد ماكليالند أن تباين. متباينة ، كما تعد الدعامة األويل يف وض أي جمتمع

 علىبينما تعول اتمعات األقل منواً  ،وراإلقتصادي واإلجتماعي والصناعيطللت ةوهلذا فهي تتجه دائما وبسرع، لدوافع اإلجنازاليت متنحها 
وإذا كانت الدول املتقدمة قد إهتمت وال زالت .   (Mcclelland, 1961) تطوروهلذا فهي تبعد دائماً عن ال ،ماءتدوافع القوة واإلن

ففي الوقت . اجا ملثل هذا اإلهتمامفإن من الثابت أن الدول النامية مثل السودان تبدو أكثر إحتي, تم بتنمية دافعية اإلجناز لدي أبنائها 
فإن الدول النامية جيب عليها أن تضاعف من سرعة منوها لتضيق اهلوة  ،لإلحتفاظ مبواقع التقدم والصدارهالذي تسعى فيه الدول املتقدمة 

لدى أبنائها من قدرات وإمكانات  ما جيب أن تم هذه الدول النامية ببحث سبل تنمية وهلذا. تمعات العامل املتقدمالقائمة بني جمتمعاا وجم
 .إجنازية لتهيئ لنفسها سبل التطور مما هي عليه إيل الواقع الذي تتطلع إليه

  اإلجناز ةبعض العوامل اإلجتماعية املؤثرة يف دافعي2-1

التوجه , الرغبة يف النجاح ،اإلستقالليةطة باإلجناز مثل به اخلصائص النفسية والقيم املرتبجند أن التعليم أداة تعدل من سلوك الفرد وتكس   

عي ألن التعليم يزيد من يأن هذا شيء طب (Veroff,1982) ويعتقد فريوف ).1964(م كما ذكرت كلث ،املثابرة, املستقبلإيل 
بالكفاءة واملثابره اليت  كما أن النجاح املتواصل يف سنني الدراسة يرفع  مستوى املعايري اإلجتماعية اخلاصة ،التوجه اإلجتماعي لألداء اجليد

أن املبادئ األخالقية للمذهب الربوتستانيت  )Weber,1904(اإلجتماع فيرب وقد أكدت أراء عامل. زاملعززة لدافعية اإلجناهي من القيم 
غرب (الربوتستانت من بالد  تالفرد هي اليت جعل لتنشئة الفرد على قيم اإلنضباط والتفاين يف العمل وإتقانه وإستقال   علىاليت عملت 

قيم التفاين يف العمل  علىي جمتمع يركز أ) Mcclelland,1961( دكليالناووفقاً لرأي م. دهاراً من بالد الكاثوليكزأكثر إ) أوروبا
التفاين يف العمل  متعزيز قي علىوجند أن اليابان يف بناء إقتصادها القوي إعتمدت . سيشجع السلوك اإلجنازيواإلنضباط وإستقاللية الفرد 

   .)Shimahara,1986( أبنائها كما أكد شيمهارا ىاط لدل اجلهد واإلنضبذوب
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تعزز من اليت قيمه األخالقية له الربوستانيت يف الديانة املسيحية  بن املذهأيف   Weber 1904ربيتفق الباحثون فيما ذهب إليه فيو   
ل على توافق اإلحتياجات الدينية والدنيوية عكس املذهب الكاثوليكي عمأنه  معتدل ويذهب جند وإذا نظرنا إيل هذا امل. دافعية اإلجناز

ين اإلسالمي جند أن دوإذا قارنا بني هذين املذهبني وال. للعبادة بشكل عاموتكريس النفس  ةوالزهد والرهباني ةمن قيم  العباد علىالذي ي
وذلك يف قول  ،إستقاللية الفرد علىعزز من قيم العمل وإتقانه وتشجع وتؤكد وستانيت هو األقرب إيل قيم اإلسالم اليت تاملذهب الرب
ومن بات آكال من عمل يده بات ") ت.،دالبخاري" (إن اهللا حيب من أحدكم إذا عمل عمالً فليتقنه"اهللا عليه وسلم ىاملصطفى صل
فإن نيب اهللا داوؤد كان يأكل , عمل يده قط خرياً من ؤأمرأكل ا سنة من كان قبلكم وم لالعمفإن وأعملوا ", )ت.البخاري،د("مغفوراً له

املغزل يف يد املرأة أحسن من الرمح بيد ااهد يف سبيل اهللا وأن :" وقول أم املؤمنني عائشه رضي اهللا عنها )ت.البخاري،د(" من عمل يده
، البخاري(يدره هذا العمل يف سبيل اهللا  ماود وخرزها وتنفق لدبغ اجليف وحسب تعمل بيدها  زينب بنت جحش وهي ماعليه من شرف

وتأكيد إستقاللية الفرد يف قوله تعاىل ) 15األية, سورة اإلسراء" (ىوالتزر وازرة وزر أخر: "وتأكيد إستقاللية الفرد يف قوله تعاىل). ت.د
ين واملنضبطني  دطريق خلق ظروف معينة توفر اته نأنه ع ،قولالميكن  ً،إذا) 238يةاأل ،سورة املدثر" (نفس مباكسبت رهينةوكل :"

اإلنضباط وتقدير قيمة العمل ميكن و قيم اإلجتهادوان  الذين يقدرون قيمة العمل ويبذلون جمهوداّ مستمراً يف سبيل إجناز مايقومون به
فقيم اإلجتهاد واإلنضباط , مها مكتسبهوسلوكية كلها أو معظ توافر شروط شخصيةالحيتاج إآل إيل  تربيتها وتدعيمها ألا جهد عقلي

  .أو الطبقه ألن شروطه مكتسبه وليست وراثيةس أو اللون أو القبيلة ه باجلنلص لعمل وبذل اجلهد ليس لهاقيم  روتقدي

 عالقة دافعية اإلجناز مبوضع الضبط ومستوي الطموح والتحصيل الدراسي - 2

  عالقة دافعية اإلجناز مبوضع الضبط 1-2 

 "الشخصية اتإستكشاف"على من الرغم من أن مفهوم دافعية اإلجناز يرتبط يف األصل بأعمال موارى يف كتابه    

(Murray,1938) ،ال إرتبطت بإسهامات مكليالنداإال أنه من الثابت أن الدراسات املنظمة يف هذا اا 

(Mcclelland,1953) وأتكنسون (Atkinson, 1957 ) ياوقد عرف مور (Murray,1938)  ادافعية اإلجناز بأ "
وقد ". الرغبة يف التفوق والتميز إضافة إىل، ومعاجلة األفكار وتنظيمها يف وقت قصري وبطريقة مستقلة ،الرغبة يف إجناز شيء ما صعب

 ،ة والسلبيةاهلدف اإلجيابيإستجابات توقع  ميل دافعي يشري إىل"أنه  ىمفهومه لإلجناز عل (Mcclelland,1953) كليالنداطرح م
ينظر و ."يم األداء على أنه جناح أو فشلحيث يق ،ر يف املواقف اليت تتضمن سعياً وفقاً ملستوى معني من اإلمتياز أو التفوقاواليت تستث
 آوفق، يف سبيل حتقيق هدف معني يإستعداد الفرد للمجاهدة أو السع"أا  ىدافعية اإلجناز علل   ( Atkinson, 1964) أتكنسون

  ".اجلودةوأملستوى حمدد لإلمتياز
كيفية إدراك الفرد ملوجهات األحداث يف حياته ،أو إدراكه لعوامل  ىلإ (Rotter,1966) روترعند  مفهوم موضع الضبط ويشري    

احلظ أو الصدفة أو  مور سواء كانت سلبية أو إجيابية إىلايف بيئته ،فعندما يعزو الفرد إجنازاته وأعماله وما حيدث له من  ةالضبط والسيطر
أما الفرد الذي يعزو إجنازاته وأعماله وما حيدث له  ،أوسلطة األخرين ،فإن هذا الفرد يندرج حتت فئة ذوي مركز التحكم اخلارجي القدر

 كراندل ىتر كماو  .من أمور سواء كانت سلبية أو إجيابية إيل قدرته الشخصية فإنه يندرج حتت فئة ذوي التحكم الداخلي

(Crandel,1963) قدرة لهو أن يعزو الفرد جناحه وفشله إيل مصادر داخلية مثل اجلهد الذي يبذله واي أن موضع الضبط الداخل
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واحلالة  ،ر خارجية مثل احلظ وصعوبة اإلمتحان واملعلمدمصا ىلوأن الضبط اخلارجي هو أن يعزو الفرد جناحه وفشله إ ،اليت ميتلكها
  . )1994،قطامي(ة أخري يئالنفسية أو أي ظروف بي

 وهادن، الري ملي أجريت العديد من الدراسات اإلرتباطية يف جمال دافعية اإلجناز وموضع الضبط كدراسة براندت ااملستوي الع ىعلو   

(Brandt ,Larry & Huaden, 1975) ودراسة بارتال وقدمان. (Bar-tal & Guttman, 1981) . كما
.  أن موضع الضبط يعترب عامالً داالً يف دافعية اإلجناز  (Crandall, 1965) لاكدراسة كراندية لأوضحت الدراسات العام
أن موضع الضبط يعترب متغرياً  (Eleanor 1971) ودراسة إلينور (Rosenberg, 1965) كماأثبتت حبوث روزنربج
بالواليات املتحدة األمريكية،   (Gusheri&et ac,1982)  كما أكدت دراسة جشري وأخرون. أساسياً يف دافعية اإلجناز

يف   (Haymaizu, 1991)   دراسة هاميزوو ) Matso&Tamo,1990(ودراسة ماتسو وتامو باليابان 
 .وجود عالقة إرتباطية بني دافعية اإلجناز وموضع الضبط على)سابقاً(يوغسالفيا

أجريت اليت ) 1988(ودراسة الزيات  ،اليت أجريت يف قطر) 1983(مستوي العامل العريب فنجد دراسة األعسر وأخرون  على اأم   
وجود عالقة إرتباطية دالة بني دافعية اإلجناز وموضع  علىدلت نتائجهم واليت  باألردن) 1994(مي اطودراسة ق، يف مصر والسعودية 

 .الضبط الداخلي

  عالقة دافعية اإلجناز مبستوي الطموح  2-2
 النجاح عالقة عن حبثه يف وذلك  مباشر حنو على والتحديد بالدراسة الطموح مستوي تناول من أول (Hoppy, 1934) هويب يعترب   

 عمل عن التايل دائهآب يتعلق فيما الذاتية غاياته أو وأهدافه الفرد لتوقعات الكلي اموع"  أنه على حدده وقد الطموح مبستوي والفشل
 الدافعية تتناول اليت الدراسات وتعدد الطموح مستوي تتناول اليت الدراسات تنوع من الرغم علىو) . 1981، الشرقاوي" (حمدد

 Clark et نيوأخر لكالرك دراسة ففي ،قليلة كانت املتغريين هذين بني للعالقة مباشر حنو على تعرضت اليت الدراسات فإن ،لإلجناز

al, 1956 ملري ودراسةMear, 1967  عينة على لإلجناز والدافع الطموح مستوي بني العالقة عن )1987( أبوسلم يف ذكورانامل 
 & Plucker) وأخرون بلكر  دراسة أوضحت كما. املتغريين نيهذ بني دالة عالقة وجود إيل اجهنتائ أشارت, اجلامعيني الطالب من

et al, 1996)  1975( وشقشقل ودراسة) 1981( للشرقاوي دراسة ويف. اإلجناز ودافعية الطموح مستوي بني عالقة وجود على (
  .اإلجناز ودافعية الطموح مستوى بني إجيابية عالقة وجود نتائجهم أوضحت

  :الدراسيعالقة دافعية اإلجناز بالتحصيل 3-2 

 واخلربات التدريب نتيجة الفرد يكتسبها اليت املهارة أو املعرفة مقدار"  بأنه) 1980( العيسوي عرفه فقد الدراسي للتحصيل بالنسبة
 هحتديد ميكن حبيث التعليمي العمل يف اإلجناز كفاءة مستوى"  بأنه  (Shaplin & Olds 1964) وأولدز شابلن عرفه كما ،"السابقة
  ".ذالتالمي عمل لتقومي ةيناملع اإلختبارات بواسطة

 دافع بني إرتباط وجود منها البعض كشف فقد ،الدراسي والتحصيل اإلجناز دافعية بني العالقة لفحص العاملية الدراسات مستوي علىو
 & Uhlinger) وستيفرت نجرهل كدراسة الدراسي التأخر و اإلجناز دافع إخنفاض وبني الثانوية املدارس يف املتفوقني الطالب وأداء اإلجناز

Stephans, 1960) بريقس ودرسة (Burgess , 1957)  .لدرجات االتراكمي املعدل بني الربط أخرى دراسات حاولت كما 
.  (Weiss & et al, 1959) وأخرون ويسو ودراسة (Mcclelland , 1976) يالندلكام كدراسة،اإلجناز ودافع اجلامعة طلبة
 بني العالقة إظهار من تتمكن مل  (Parrish&Rethlingshafer,1954 )ورثلنجشافر باريش دراسة مثل أخري دراسات أن اال



����مممم2012- - - - ) ) ) ) 4((((العددالعددالعددالعدد��� ه�رون ا������            .آ��ر آ�آ� ���� و د.د.ه� ا
 	��� و أ.د         لتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوق    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية                                                         �

 

86                                                                                                                                         المجلد الثالث

 

 بني ضعيفة العالقة أن على (Atkinson,1978) أتكنسون كدراسة أخري دراسات دلت كما. اجلامعة بطال تاريوتقد اإلجناز دافع
 .الدراسي والتحصيل اإلجناز دافع

 راشد أبو ودراسة) 1983( وآخرون األعسر ودراسة) 1998( حسن ةسدرا كشفت فقد العربية الدراساتى مستو ىوعل   
 ودراسة) 1995(احلامد ودراسة) 1990( الطواب دراسة أما. الدراسي بالتحصيل اإلجناز دافعية  إرتباط عدم)  1995(
 متوسط من علىأ لإلجناز العالية الدافعية ذوي للطلبة الدراسي التحصيل درجات متوسط أن إيل نتائجهم توصلت )1994(مياقط

 .إحصائياً دال الفرق وأن لإلجناز املنخفضة الدافعية ذوي الطلبة يلصحت درجات

 يف تتداخل كثرية عوامل هنالك ، الباحثون يرى وكما مؤكده غري اإلجناز ودافعية الدراسي التحصيل بني العالقة أن لنا يتضح سبق مما  
 حتيط اليت البيئية بالظروف أو تعلمها وطريقة املتعلمة باخلربة مرتبط اآلخر والبعض الذهنية وقدرته بالطالب مرتبط بعضها التحصيل عملية

        .عامة بصفة عوجمتم تعليمية ومؤسسات أسرة من بالطالب

  مهية الدراسة وفرضيااأ - 3

املالحظ أن معظم الدراسات اخلاصة بدافعية اإلجنازوعالقتها مبتغريات الدراسة احلالية قد أجريت يف بعض اتمعات الغربية    
 & Brandt) وهايدنت دبران ،(Akinson,1978) ، أتكنسون (Mcclelland, 1976) كليالنداكدراسة م

Hyden,1975) ،وبلكر (Plucker & etal , 1996) ، تمعات العربية كدراسة األعسر1983(وبعض ا( ,
 يف إال أا مل تلفت إنتباه الباحثني, ) 1995(أبو راشد , )1979(قشقوش , )1981(الشرقاوي ) 1994(قطامي 
) 1(وهناك أربعة فروض رئيسية حتاول الدراسة التحقق منها .  باجلانن لذلك حتاول الدراسة احلالية سد الفراغ يف هذا السودا

اطية طردية بني دافعية اإلجناز ومستوي تبتوجد عالقة إر) 2(توجد عالقة إرتباطية عكسية بني دافعية اإلجناز وموضع الضبط 
ية عال إحصائياً بني مستويات الدافيوجد تفاعل د) 4(توجد عالقة عكسية بني دافعية اإلجناز والتحصيل الدراسي ) 3(الطموح 

 .التحصيل الدراسي علىلإلجناز ومستويات موضع الضبط 

 منهج الدراسة - 4

 الدراسة ةعين1-4

والذين مت م     حكومية وأهلية بوالية اخلرطو, يتكون اتمع األصلي هلذة الدراسة من طالب وطالبات مؤسسات التعليم العايل       
خرى حىت ألومت ترفيعهم من سنة دراسية , املؤسسات  ذهم وأستمروا 1999-1998العام الدراسي  ةيااملؤسسات مع بدقبوهلم ذه 

على ضوء أهداف الدراسة وطبيعة اتمع . م2001-2000مع بداية العام اجلامعي ) الفرقه الثالثه(وصلوا إيل املستوي اجلامعي الثالث 
 بالتصنيف وردت اليت الثمانية للتخصصات تبعاً لطبقات لدارسنيالطبقية العشوائية املتساوية بتقسيم اة العينمت إستخدام طريقة , املدروس
 املؤسسات وحتديدأمساء ،ةنياملع الثمانية التخصصات من ختصص لكل تتبع واليت ، املختلفه جالربام حبصر ذلك ومت. التربوية للبيانات الدوىل

. الدراسة عينة يف كممثلني طالا إختري اليت الربامج حتديد مت البسيط العشوائي وباإلختيار. الربامج هذه ا تتوفر اليت واألهلية احلكومية
لكليهم   التخصصات مبختلف - للطالبات برناجما) 23( و، الذكور للطلبة برناجماً) 17( على العشوائي اإلختيار وقع اخلطوة هذة ويف
      منهم     مفحوصاً 235 قدرها كلية عينة على الدراسة أدوات تطبيق مت هذا ضوء علىو.برنامج كل من مفحوصني ستة إختيار مت وقد.

  .%)57( أنثي134و) %43( ذكر101
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 الدراسة أداوات 2-4

  :مشلت املعلومات جلمع أدوات الدراسة هذة يف الباحثة أستخدمت

  اإلجناز دافعية ياسقم1-

 ويتكون. بالنرويج أوسلو جامعة – التربوية البحوث مركز من  Nygard&Gjesmeوجيسم نيجارد املقياس هذا أعد
 وتقنينه تعديلة بعد املقياس أصبح وقد). 1995،قاسم( الفشل جتنب ودافع النجاح يف الرغبة دافع تقيس بنداً 30 من األصل يف املقياس
 الصدق طريقة إستخدام مت ،املقياس هلذا والثبات الصدق معامل ولقياس. بنداً 27 من مكوناً الباحثني قبل من السودانية ةئالبي على

  .(0.78) الثبات ومعامل) 0.77( الداخلي اإلتساق صدق درجة بلغت وقد. كرونباك ألفا ومعامل الداخلي واإلتساق الظاهري

 الضبط موضع مقياس - 2

 املقياس يتكون ،)1985( الرحيم عبد لعتط للعربية وترمجه  Jamesجيمس وليم األمريكي العامل األصل يف املقياس هذا أعد
 السودانية البيئة علىه وتقنين هتعديل بعد أصبح وقد. ةلدخي هعبار) 30(و اخلارجي الضبط تقيس منها) 30( عبارة) 60( من األصل يف
 واإلتساق الظاهري الصدق طريقة إستخدام مت الصدق معامل ولقياس.  اخلارجي الضبط تقيس عبارة) 28( من مكوناً الباحثني قبل من

  .(0.76) الثبات ومعامل) (0.75 الداخي اإلتساق صدق درجة بلغت وقد كرونباك ألفا معامل أستخدم الثبات ولقياس،  الداخلي

 موحطال مستوي مقياس -  3

:  هي رئيسية مسات سبع حتت تندرج سؤاالً) 70(من األصل يف املقياس ويتكون،) 1984( احتالف عبد املقياس هذا أعد
 )و( النفس على واإلعتماد ليةواملسؤ حتديد )ـه( للكفاح امليل) د( واخلطة األهداف حتديد) ج( التفوق حنو اإلجتاه) ب( للحياة النظره)أ(

 البيئة على وتقنينه تعديله بعد أصبح وقد.  أسئلة عشرة) 10( مسة لكل وضع وقد ،باحلظ واإلميان الراهن بالوضع الرضا عدم) ز( املثابرة
 ولقياس الداخلي واإلتساق الظاهري الصدق طريقة إستخدام مت الصدق معامل بنداًولقياس) 45( من مكوناً الباحثني قبل من السودانية
  ). 0.85(الثبات ومعامل) 0.84( الداخلي اإلتساق صدق درجة بلغت وقد. كرونباك ألفا معامل إستخدام مت الثبات معامل

  ومناقشتها الدراسة نتائج- 5

 وطالبات طلبة لدي الضبط وموضع اإلجناز دافعية بني عكسية إرتباطية عالقة توجد ”: األول الفرض نتيجة ومناقشة عرض  1-5

  ."الدراسة عجمتم

  بني دافعية اإلجناز وموضع الضبط اإلرتباطية العالقةداللة إرتباط بريسون ملعرفة  معامل )(1جدول

معامل اإلرتباط مع   أبعاد دافعية اإلجناز  ةحجم العين  النوع
 موضع الضبط 

  اإلستنتاج  القيمة اإلحتمالية

الطلبة 
  "الذكور"

  

  

  التوجد عالقة ارتباط  0.105  -0.126  رغبة يف النجاح  101

  توجد عالقة إرتباط عكسي 0.001 -0.484  خوف من الفشل 101

  توجد عالقة إرتباط عكسي 0.001 0.441  الدرجة الكلية 101
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الطالبات 
  "اإلناث"
  

  

  توجد عالقة إرتباط عكسي 0.005 -0.219  رغبة يف النجاح 134

 توجد عالقة إرتباط عكسي 0.001 -0.590 خوف من الفشل 134

  توجد عالقة إرتباط عكسي 0.001 -0.550  الدرجة الكلية 134

 توجد عالقة إرتباط عكسي 0.003 -0.176  رغبة يف النجاح 235  النوعان معآ

  توجد عالقة إرتباط عكسي 0.001 -0.549  خوف من الفشل   235

  توجد عالقة إرتباط عكسي 0.001 -0.506  الدرجة الكلية 235

  
 يف الرغبة( اإلجناز دافع لبعدي وفقا الضبط مبوضع اإلجناز دافعية بعالقة املتعلقة النتائج ملخص أعاله)1( جدول يكشف    

 بالنسبة الضبط موضع مع النجاح يف الرغبة بعد بني اإلرتباط قيمة معامل أن الدراسة نتائج أظهرت وقد). الفشل من واخلوف النجاح
. املتغريين هذين بني إرتباط عالقة وجود عدم مما يعين) 0.05( مستوى عند إحصائياً دالة غري قيمة وهي) -0.126(تبلغ الذكور للطلبة
  اإلرتباط معامل قيم أن اجلدول من فيالحظ معاً وللنوعني واإلناث الذكور درجات لبقية بالنسبة أما

 عكسية إرتباطية عالقة وجود مما يعين) 0.01( داللة مستوي عند إحصائياً دالة وهي)  0.590-(و) 0.176-( بني تتراوح
  .األول الفرض صحة وحتقق الضبط موضع مع له الكلية والدرجة لإلجناز الدافع بعدي بني

   مع النجاح يف الرغبة دافع بني عالقة وجود لعدم بالنسبة إختلفت أو نتائجها إتفقت الباحثني علم حسب دراسة توجد مل   
 يف الرغبة دافع لبعدي الكلية الدرجة يف عكسية إرتباط عالقة وجود املالحظ نأ إآل.الذكور للطالب بالنسبة الضبط موضع

 وطالبات طلبة لدي الضبط وموضع اإلجناز دافعية بني عكسية إرتباط عالقه وجود يعين مما معاً للنوعني بالنسبة الفشل جتنب ودافع النجاح
 رمص يف) 1996( والزيات ،قطر يف) 1983( وأخرون األعسر دراسة نتائج مع الدراسة ههذ نتيجة تتفق وهنا. الدراسة جمتمع

  .باألردن) 1994( وقطامي، والسعودية
  

 (Gusheri ,1991) جشري ودراسةباليابان  (Matso&Tamo,1990)كما تتفق مع دراسة ماتسو وتامو     

 لباحثنيا لقب من النتيجة هلذة حمتملة تفسريات عدةتوجد .  بيوغسالفيا (Haymaizu,1982) وهاميزو األمريكية املتحدة  بالواليات
 مسات من يعترب منهما كل وأن ،دافعياً بعدآ يشكل كليهما أن إيل مردها الضبط مبوضع اإلجناز دافع تربط اليت العالقة أن بينها من

 وأن،اإلجناز دافعية يف عامالً يعد الضبط موضع أن أوضحت قد العاملية الدراسات من كثري أن جند كما.العمر مع تتطور اليت الشخصية
 يقوم طبالض موضع أن يعين هذا. اإلجناز ةدافعي حيث من ونيتفوق الضبط موضع مقياس يف مرتفعة درجات على حيصلون الذين األفراد

 بإعتباره إجنازه الفرد حيدد فعندما ،اخلارجية املواقف متغريات مع التعامل يف بالفاعلية درالف يتسم ملاذا ويفسر ،للسلوك الدافعي البعد روبد
 ذوي من درالف كان إذا اما ،الداخلي الضبط ذوي نم ألنه هكفاءت ومستوى إجنازه منط حتديد ذلك على يترتب ،الدافعية هعوامل حمصلة
 .وتوقعاته إجنازه منط خيتلف وبالتايل والصدفه كاحلظ املوقفية املتغريات على فسيعتمد اخلارجي الضبط
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 وطالبات طلبة لدي الطموح ومستوى اإلجناز دافعية بني طردية إرتباطية عالقة توجد”: الثاين الفرض نتيجة ومناقشة عرض 2-5 

  ."الدراسة جمتمع
 .لة العالقة اإلرتباطية بني دافعية اإلجناز ومستوى الطموحالبريسون ملعرفة دإرتباط معامل  )2(جدول

 مع اإلرتباط معامل  اإلجناز دافعية أبعاد  العينة حجم  النوع

  الطموح مستوي

  اإلستنتاج  اإلحتمالية القيمة

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.332  النجاح يف رغبة 101  "الذكور" الطلبة
  طردي

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.409  الفشل من خوف 101
  طردي

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.462  الكلية الدرجة 101
  طردي

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.515  النجاح يف رغبة  134  "اإلناث" الطالبات
  طردي

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.527  الفشل من خوف 134
  طردي

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.618  الكلية الدرجة  134
  طردي

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.438  النجاح يف رغبة 235  معآ النوعان
  طردي

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.483  الفشل من خوف 235
  طردي

 إرتباط عالقة توجد 0.001 0.559  الكلية الدرجة 235
  طردي

  
  أن الدراسة نتائج أظهرت وقد. الطموح مبستوي اإلجناز دافعية بعالقة املتعلقة النتائج أعاله ملخص) 2( جدول يكشف   
 وجود ممايعين) 0.001( داللة مستوى عند إحصائياً دالة وهي) 0.618(و) 0.332( بني تتراوح اإلرتباط معامل قيم
 .الثاين الفرض صحة وحتقق الطموح مستوي مع له الكلية والدرجة لإلجناز الدافع بعدي بني طردية عالقةإرتباط

 وأخرون وبلكر) 1987،أبوسلم(Mear ومري Clark & et al وأخرون كالرك دراسة مع الدراسة هذه نتيجة إتفقت     

Plucker,1996) ( .القادر عبد دراسة مع إتفقت كما )وعمارة حجازي ودراسة) 1998( وحسن) 1979( وقشقوش) 1978 
 اجلامعي الشباب لدي الطموح مستوى بني طردية إرتباطية عالقة هنالك أن إىل نتائجهم أشارت حيث) 1991( وهدان يف املذكوران
 شدة حيث من املنخفضة موحطال مستويات ذوي من نظائرهم عن املرتفعة الطموح مستويات ذوي الطالب متيز حيث ،اإلجناز ودافعية
 اإلرتباط إيل النتيجة هذه نوالباحث ويعزي .الدراسة هذه نتائج مع نتائجها إختلفت الباحثني علم حسب دراسات توجد ومل.لإلجناز الدافع
 منوه فترات خالل الفرد لدي يتكون منهم كل وأن،السلوك تفسري يف خصيةشلل يعتربمدخالً منهم كل أن إذ املفهومني نيهذ بني الوثيق
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 مسات من أيضا الضبط موضع ألن حتمية النتيجة هذه أن أيضاً الباحثون ويري. وفشل وجناح وتوجيه وتدريب تعليم وعمليات النفسي
 عالقة وجود أظهرت الدراسة أن ومبا.  وكلللس عيفالدا البعد بدور يقوم كما اإلجناز دافعية يف عامالً ويعد العمر مع تتطور اليت الشخصية
  رتباطلإل وذلك،الطموح ومستوى اإلجناز دافعية بني عالقه هنالك تكون أن البد كان،  الضبط وموضع اإلجناز دافعية بني طردية إرتباطية
 أنه وهي مهمة لنتيجة يقودنا وهذا. العمر مع تتطور للشخصية وكسمات السلوك تفسري يف للشخصية كمدخالت الثالث لعواملالوثيق لل
 هو الضبط موضع أن ذلك من نستنتج إذآ. الطموح مستوي وبالتايل لإلجناز الدافعية مستوي إرتفع كلما داخليآ الضبط موضع كان كلما
 زادت كلما األفراد لدي داخليال  ضبطال موضع تنمية على اإلجتماعية ةالتنشئ عملت كلما وبالتايل املتغريات هذه يف يتحكم الذي املتغري
  .لديهم الطموح مستوي من رفعت وبالتايل لإلجناز دافعيتهم من

 وطالبات طلبة يدل الدراسي والتحصيل اإلجناز دافعية بني طردية إرتباطية عالقة توجد": الثالث الفرض نتيجة ومناقشة عرض  3-5

 ."الدراسة جمتمع

  سيالدرا والتحصيل اإلجناز دافعية بني اإلرتباطية العالقة داللة ملعرفة بريسون إرتباط معامل )3(جدول

معامل اإلرتباط مع   أبعاد دافعية اإلجناز  حجم العينة  النوع
  التحصيل الدراسي

  اإلستنتاج  القيمة اإلحتمالية

  التوجد عالقة إرتباط 0.308 0.052  رغبة يف النجاح 101  " الذكور"الطلبة 

  التوجد عالقة إرتباط 0.310 -0.052  خوف من الفشل 101

  التوجد عالقة إرتباط 0.417 -0.022  الدرجة الكلية 101

  التوجد عالقة إرتباط  0.172 0.083  رغبة يف النجاح 134  "اإلناث"الطالبات 

  التوجد عالقة إرتباط 0.381 0.027  خوف من الفشل 134

  التوجد عالقة إرتباط 0.270 0.054  الدرجة الكلية 134

  التوجد عالقة إرتباط 0.143 0.075  رغبة يف النجاح 235  معآ النوعان

  التوجد عالقة إرتباط 0.464 -0.007  خوف من الفشل 235

  التوجد عالقة إرتباط 0.367 0.023  الكليةالدرجة  235

  
 وهي) 0.083-(و) 0.052-( بني تتراوح الدراسي والتحصيل اإلجناز دافعية بني اإلرتباط معامالت قيم أنعاله أ) 3( جدول يكشف

. الدراسي التحصيل مع له الكلية الدرجة ولإلجناز الدافع بعدي بني عالقة وجود عدم مما يعين) 0.05(داللة مستوي عند إحصائياًدالة  قيم
 .الثالث الفرض صحة حتقق عدم إيل يشري وهذا

 مع إتفقت كذلك ، البحرين بدولة) 1995( راشد أبو جيهان،بقطر) 1983( ونروأخ األعسر دراسة مع الدراسةهذه  نتيجة إتفقت   
 أظهرت والسودانيني املصريني ة من اجلامع طالب بني واملقارنة ثقافية العرب) 1997( خليفة دراسة ويف .مبصر) 1998( حسن دراسة

 العالقة كانت حني يف،املصريني الطالب لدي الدراسي والتحصيل اإلجناز دافعية بني إحصائيآ ودال موجبإرتباط  وجود الدراسة ةجينت
 ورثلنجشفر شباري ةدراس مع الدراسة ههذ نتيجة إتفقت كما. السودانيني الطالب عينة يف إحصائياً دالة غري املتغريينهذين  بني

(Parrish & Rathlingshafer, 1954) وكورتس Cortes عشرحبثاً إثين نتائج إستعرض الذي) 1992( فرغلي يف املذكورة 
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 ثقافات يف الباحثون وجد وقد. املتغريين هذين بني عالقة وجود لعدم أشارت منها سبعة أن البحوث هذه نتائج مقارنة  من تبني وقد
 أن على الواضح الدليل قدمت امنه القليل ولكن دراسةال هذه نتيجة مع نتائجها إختلفت - دراسات عديدة - وأجنبية عربية خمتلفه
 تتداخل التحصيل عملية أن إيل الدراسةهذه  نتيجة الباحثون ويعزي. لإلجناز بالدافعية مباشرة بطريقة يرتبط الدراسي التحصيل مستوي
 تعليمية ومؤسسات أسرة من بالطالب حتيط اليت البيئية بالظروف وأ،تعلمها وطريقة ةماملتعل باخلربة مرتبط ماهو منها ،كثرية عوامل فيها

 داللة صدق عدم يعين وهذا له دقيقاً مقياساً وليس الدراسي للتحصيل عاماً تقديراً ثلمت للدرجات التراكمية املعدالت أن إيل إضافة. وجمتمع
  .اإلجناز لدافعية كمؤشر الدراسية راتيالتقد

 الضبط عموض ومستويات لإلجناز الدافعية مستويات بنيإحصائيآ  دال تفاعل يوجد: "الرابع الفرض نتيجة ومناقشة عرض  4- 5

  ."الدراسة جمتمع وطالبات طلبة لدي الدراسي التحصيل على

  .الدراسي التحصيل على  الضبط موضع ومستويات اإلجناز دافعية مستويات بني التفاعل داللة ملعرفة املزدوج الثنائي التباين يللحت )4( جدول

  اإلستنتاج  قيمة اإلحتمال  احملسوبة) ف(قيمة  متوسط املربعات  احلرية درجات  جمموع املربعات  مصدر التباين

   0.001 6518.246 613650.7 1  61350.7  املفسر
يوجد تفاعل دال 

  إحصائيآ
مستويات دافع 

  اإلجناز

142.665 2 71.333 0.758 0.470 

مستويات موضع 
  الضبط

146.884 2 73.442 0.780 0.460 

   0.004 3.959 372.681 4 1490.726  التفاعل

       94.144 216 20335  اخلطأ املتبقي

         224 21964.25  الكلي

  
 موضع ومستويات اإلجناز دافع مستويات بني التفاعل داللة ملعرفة املزدوج الثنائي التباين حتليل نتيجة أعاله) 4( جدول يكشف

 بينما) . 0.05( داللة مستوى عند إحصائياً دالة صغرية وغري قيم وهي،  الترتيب على) 0.780( و) 0.758(بني اليت تراوحت الضبط
 دالة قيمة وهي) 3.959( الدراسي التحصيل على الضبط موضع ومستويات اإلجناز دافعية مستويات بني للتفاعل احملسوبة) ف( قيمة تبلغ

 طلبة لدي الدراسي التحصيل على املستويات هذه بني إحصائية داللةتفاعل ذا  لوجود مما يشري) 0.01( داللة مستوى عند إحصائياً
  .الرابع الفرض صحة حتقق يعين وهذا. الدراسة جمتمع وطالبات

 على الضبط موضع ومستويات لإلجناز الدافعية مستويات بني إحصائياً دال تفاعل وجود أعاله اجلدول نتيجة من يتضح   
 موضع تأثري أن كما ، ،الضبط موضع مستويات على يعتمد الدراسي التحصيل على اإلجناز يةعداف تأثري يعين وهذا. الدراسي لتحصيلا

 لإلجناز الدافعية مستويات بني التفاعل تناولت دراسة الباحثون جيد مل. اإلجناز دافعية مستويات على يعتمد الدراسي التحصيل على الضبط
 موضع أن تحأوض قد يةلالعام الدراسات من كثري نتائج أن جند ذلك مع ولكن. الدراسي التحصيل على الضبط موضع ومستويات

 الضبط موضع مقياس يف مرتفعة درجات على حيصلون الذين األفراد أن يعين وهذا الدراسي والتحصيل اإلجناز دافعية يف عامالً يعد الضبط
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 كليالندام ودراسة،) Rosenberg, 1965( روزنربج دراسة ماأكدته وهذا الدراسي والتحصيل اإلجناز دافعية حيث من يتفوقون
)Mcclelland,1953 (فريوف ودراسة )Veroff, 1971 (وإلينور )Eleanor, 1971 .(كان كلما أنه ذلك من نستنتج 

 مرتبطة الدراسي بالتحصيل اإلجناز دافعية عالقة إذاً. الدراسي التحصيل مستوي وبالتايل اإلجناز دافعية مستوي إرتفع داخلياً الضبط موضع
 حمركة بدورها اإلجناز يةعوداف ،اإلجناز يةعداف ملستوي احملرك األساسي العامل هو الضبط موضع أن يعين وهذا الضبط موضع مبستويات
 مصائر ويف حتصيلية ناحية من الطالب رمصائ يف يتحكم الذي هو الضبط موضع أن نقول أن نستطيع إذاً. الدراسي التحصيل ملستوي
 .األمم تقدم مفتاح مها الدراسي والتحصيل العلم ألن،تقدمية ناحية من الشعوب

  الدراسة لنتائج ملخص - 6       

                                   :اآليت عن الدراسة نتائج أسفرت           

 .الضبط وموضع اإلجناز دافعية بني عكسية إرتباطية عالقة وجود -1

 .الطموح اإلجنازومستوي دافعية بني طردية إرتباطية عالقة وجود -2

 .الدراسي اإلجنازوالتحصيل دافعية بني عالقة وجود عدم -3

 .الدراسي التحصيل على الضبط موضع لإلجنازومستويات الدافعية مستويات بني إحصائياً دال تفاعل وجود -4

 الطموح ومستوي اإلجناز عيةفدا مستويات يف يتحكم الذي املتغري هو الضبط موضع أن الدراسة هذه نتيجة أثبتت كما
  .الدراسي والتحصيل

  اإلجناز دافعية يف املستقبلية للبحوثمقترحات  7-

  :من نتائج يوصي الباحثني باأليت ضوء الدراسة ومامتخضت عنه على         

 .دراسة أسباب تدين الرغبة يف النجاح لدي الذكور مقارنة باإلناث يف اجلامعات السودانية -1

 .تنمية موضع الضبط الداخلي لدي النشئ علىدراسة األساليب التربوية اليت تعمل  -2

 .دافعية العمل واإلنتاج لدي السودانيني علىا كموضع الضبط الداخلي وأثرهم  ةوالعوامل املرتبطدراسة دافعية اإلجناز -3

  املراجع8-

  .الكرمي القرآن -1 

  .الشعب مطابع دار: القاهرة. 9ج. الصحيح،)ت.د(, البخارياإلمام  -2

 بني الشباب لدي الذات ومفهوم الطموح مبستوي وعالقته اإلدراكي اال عن اإلستقالل ،) 1981(،أنور الشرقاوي  -3
 .4-17، 139. اإلجتماعية العلوم جملة. اجلنسني

 .القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية. 1ط. دافعية اإلجناز وقياسها ،)1979(وأخرين  وشقشقإبراهيم   -4
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 يف الطلبة عينة من لدي الدميوغرافية املتغريات الدراسي وبعض بالتحصيل وعالقته اإلجناز دافعية ،) 1995( ،راشد جيهان أبو  -5
 .2572-3545 ،22.  دراسات جملة. البحرين بدولة واإلعدادية اإلبتدائية املرحلتني

  .جامعة طنطا:مصر. علم النفس اإلجتماعي ،)1991(وهدان،  محادة  -6

 طالب لدي الدراسي التحصيل على واجلنس والذكاء اإلجناز دافعية مستوى تفاعل أثر ،)1990( ، حممود الطواب سيد  -7
 19-5،46 .التربية كلية جملة. املتحدة العربية اإلمارات جامعة وطالبات

  العالقة الدينامية بني األسلوب املفضل يف تعلم اجلمباز ومستوي األداء املهاري ،)1992(سامية فرغلي ،   -8
  .  342-36، 9. حولية كلية التربية. لطالبات كلية التربية الرياضية باإلسكندرية    

. التعليم مراحل خمتلف يف القطريني والطالب التالميذ لدي اإلجناز دافعية لتنمية برنامج ،)1983(، وآخرون  صفاء األعسر  -9
 .القطرية البحوث مركز: قطر جامعة

 .منشاءة املعارف:األسكندرية. مناهج البحث العلمي يف التربية وعلم النفس ،) 1980(عبد الرمحن العيسوي،  -10

                   دراسة ثقافية بني طالب اجلامعة من املصريني والسودانيني يف الدافعية ،)1997(عبد اللطيف حممد خليفة ،  -11     

  . مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. لإلجناز وعالقتها ببعض املتغريات  

   دراسة بعض املتغريات ذات الصلة بقلق اإلختبارلدي طلبة وطالبات الصف ،)1994(قاسم ،  عبد الكرمي -12     
       .كلية التربية، جامعة اخلرطوم.  رسالة دكتوراة غري منشورة .الثالث الثانوي يف منطقة عمان الكربي           

  دافعية اإلجناز وعالقتها ببعض العوامل الشخصية والنجاح األكادميي عند طالب           ،) 1978( حممود ،عبد القادر -13     
   .جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية. جامعة الكويت            

  .مكتبة النهضة املصرية:القاهرة. سيكلوجية اإلجناز ،) 1998(حسن ،  على -14    

  126 -121،111.ةجملة التربي .التعليم يف تنمية قيم اإلجنازدور ،  )1994(كلثم،  غامن -15    

 دار      :القاهرة. 1ط. املعريف واملنظور اإلرتباطي املنظور بني التعلم سيكلوجية ،)1996( ، مصطفي الزيات فتحي -16    

  .النشر للجامعات          

   سعود بن حممد اإلمام جامعة جملة.  اإلجناز دافعية يف املؤثرة العوامل ،)1995(،  معجب احلامد بن حممد -17    
   .45-14,35. اإلسالمية           

  ، التعلم الذايت وعالقته مبستوي الطموح والدافعية لإلجناز لدي تالميذ املدرسة )1978(حممود أبو سلم ،  -18    

  .9-45،71.  جملة كلية التربية. الثانوية العامة          

             دافع اإلجناز لدي طلبة التوجيهية  علىواملستوي األكادميي  أثراجلنس وموقع الضبط  ،) 1994(قطامي،  نايف -19    
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