86-53

 مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلجناز لدى طلبة كلية التربية يف جامعة الباحة:لؤي حسن حممد أبو لطيفة

مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة كلية التربية في جامعة الباحة
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جامعة الباحة

)هـ1439/01/27  وقبل للنشر يف، هـ1437/12/16 (قدم للنشر يف
. هدف ــت ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف ع ــى مس ــتوى الطم ــوح وعالقت ــه بدافعي ــة اإلنج ــاز ل ــدى طلب ــة كلي ــة الرتبي ــة يف جامع ــة الباح ــة:ملخ ــص البح ــث
) طالبــ ًا م ــن طلب ــة كلي ــة الرتبي ــة الذي ــن يدرس ــون140(  وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن،ـم اس ــتخدام املنه ــج الوصف ــي
ّ ولتحقي ــق ه ــدف الدراس ــة ت ـ
. مقي ــاس مس ــتوى الطم ــوح ومقي ــاس دافعي ــة اإلنج ــاز:طورمه ــا الباح ــث مه ــا
ّ  ك ــا تكون ــت أدوات الدراس ــة م ــن مقياس ــن،يف مرحل ــة البكالوري ــس
 ك ــا أظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة وج ــود، وأن دافعي ــة اإلنج ــاز لدهي ــم مرتفع ــة،وق ــد أظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة أن مس ــتوى الطم ــوح ل ــدى الطلب ــة مرتف ــع
 وأن دافعي ــة اإلنج ــاز ل ــدى الطلب ــة ختتل ــف باخت ــاف،عالق ــة ارتباطي ــة طردي ــة دال ــة إحصائيــ ًا ب ــن مس ــتوى الطم ــوح ودافعي ــة اإلنج ــاز ل ــدى الطلب ــة
 فق ــد أوىص الباح ــث ب ــرورة اس ــتثامر املس ــتوى، ويف ض ــوء م ــا أس ــفرت عن ــه الدراس ــة م ــن نتائ ــج.) منخف ــض- مس ــتوى الطم ــوح لدهي ــم (مرتف ــع
.املرتف ــع يف الطم ــوح ودافعي ــة اإلنج ــاز ل ــدى الطلب ــة يف زي ــادة التواف ــق النف ــي واالجتامع ــي واألكاديم ــي

*****
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Level of Ambition and its Relationship with the Education College
Students’ Achievement Motivation in Al-Baha University
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Abstract: This study aims to identify the level of ambition and its relationship with the education college students’ achievement motivation in
Al-Baha University.To achieve this goal, the researcher uses the descriptive approach, and the sample of the study consists of (140) students
from the college of education in bachelor stage. The study consists of two metrics tools which are developed by the researcher: the level of
ambition scale and the achievement motivation scale. The results of this study show that the level of ambition and achievement motivation
among students is high. Results also reveal that there is a positive statistically significant correlation between the level of ambition and the
students’ achievement motivation. Besides, there are significant statistical differences between the average scores of high and low level of
ambition students in achievement motivation in favor of high level of ambition. In the light of these findings, the researcher recommends to
invest this high level of ambition and achievement motivation among students to increase the psychological, social and academic adjustment.
Keywords: Ambition; Motivation achievement.
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أن مســتوى الطمــوح يلعــب دور ًا هامــ ًا يف حيــاة

مقدمة:

يشــهد العــر احلــايل تطــور ًا هائــ ً
ا يف املعرفــة

اإلنســان ،فعــى أساســه يتحــدد مســتقبل اإلنســان

فيــه أن مواكبــة هــذا التطــور يتطلــب مــن األفــراد

ال تكمــن يف وجــود مســتوى معــن مــن الطمــوح

ومــا لديــه مــن آمــال ،كــا أشــارت إىل أن املشــكلة

والتكنولوجيــا ووســائل االتصــال ،وممــا ال شــك

فقــط ،ولكــن يف كيفيــة اســتغالله ويف مــدى مناســبته

يف أي جمتمــع مــن املجتمعــات أن يكــون لدهيــم

لقــدرات الفــرد وإمكاناتــه.
وعطفــ ًا عــى مــا ســبق ،فــإن الطمــوح يعــدّ

مســتوى مرتفــع وســقف أعــى مــن الطمــوح،
يدفعهــم لإلنجــاز واملثابــرة واالجتهــاد ،ملجــاراة

بمثابــة القــوة التــي تدفــع الفــرد وتوجهــه نحــو

ومســايرة التقــدم املعــريف والتكنولوجــي الــذي فــاق

حتقيــق اهلــدف املنشــود ،وبالتــايل فــإن دافعيــة الفــرد

كل تصــور يف رسعتــه .وتعتــر املرحلــة اجلامعيــة مــن

لإلنجــاز تتوقــف إىل حــد كبــر عــى مســتوى طموحه

املراحــل الدراســية اهلامــة التــي ينبغــي إيالؤهــا أمهيــة

ومــدى توافــر قــدر مرتفــع مــن هــذا املســتوى لديــه.

كبــرة مــن قبــل املؤسســات التعليميــة ،فهــي مرحلــة

وحيــث إن دافعيــة اإلنجــاز أمــر رضوي لعمليــة

التطلــع نحــو املســتقبل واســترشاف آفاقــه الواســعة،

التعلــم والتعليــم ،ورشط أســايس يتوقــف عليــه

وهــي مرحلــة إعــداد الطالــب وصقــل شــخصيته بــا

حتقيــق األهــداف التعليميــة فــإن ذلــك يتطلــب مــن

يكتنفهــا مــن طمــوح ودافعيــة لإلنجــاز ،كــي يكــون
عنــر ًا فاعــ ً
ا يف املجتمــع.

اجلهــات القائمــة عــى العمليــة التعليميــة بمختلــف

إىل تلــك األهــداف الواقعيــة التــي يتبناهــا الفــرد

مــن جهودهــا لتهيئــة البيئــة املحفــزة والدافعــة للطلبــة

مراحلهــا -ال ســيام املرحلــة اجلامعيــة -أن تضاعــف

ويشــر مســتوى الطمــوح يف أبســط معانيــه

عــى اإلنجــاز وحتقيــق الطموحــات التــي يتطلعــون

يف حياتــه وحيــاول الوصــول إليهــا ،حيــث خيتلــف

إليهــا.

مســتوى الطمــوح مــن شــخص آلخــر ومــن موقــف

مشكلة البحث والتساؤالت:

ألخر(عبدالفتــاح1990 ،م) .كــا يعــد مســتوى

تبلــورت مشــكلة البحــث احلاليــة مــن خــال

الطمــوح مــن أهــم مــا تتميــز بــه الشــخصية املنتجــة

االطــاع عــى األدب النظــري والدراســات الســابقة

القــادرة عــى اإلنجــاز ،فكلــا ارتفــع املقــدار الــذي

ذات الصلــة بمتغــري الدراســة (مســتوى الطمــوح

يمتلكــه الفــرد مــن مســتوى الطمــوح كلــا ازدادت

ودافعيــة اإلنجــاز) والتــي أظهــرت مــا هلذيــن

دافعيتــه لإلنجــاز والعمــل مــن أجــل حتقيــق األهداف

املتغرييــن مــن أمهيــة كبــرة عــى ســلوك الفــرد.
ونظــر ًا لقلــة الدراســات التــي تناولــت العالقــة مــا

والغايــات التــي يطمــح الوصــول إليهــا.

وقــد أكــدت دراســة الصــادق حممــد (2016م)
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بــن مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز ومــا هلــا

هــذا اجلانــب.

التعليميــة ،فقــد جــاءت هــذه الدراســة لتلقــي الضــوء

احلاليــة والــذي يعتــر أحــد املتغــرات ذات

 -أمهيــة املوضــوع الــذي تتناولــه الدراســة

مــن أمهيــة عــى شــخصية الفــرد وعــى واقــع العمليــة

التأثــر فيــا يصــدر عــن األفــراد مــن أنشــطة

عــى مســتوى الطمــوح وعالقتــه بدافعيــة اإلنجــاز
لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة .وحتديــد ًا

وســلوكات.

التــايل :هــل توجــد عالقــة بــن مســتوى الطمــوح

التــي تعــدّ مــن أهــم املراحــل التعليميــة ألهنــا

 -تركــز الدراســة احلاليــة عــى املرحلــة اجلامعيــة

فــإن مشــكلة البحــث تتلخــص مــن خــال التســاؤل

تعمــل عــى صقــل شــخصية الطالــب وتؤهله

ودافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف

لالنخــراط يف احليــاة العمليــة.

جامعــة الباحــة؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيــس

 -قــد تســاعد هــذه الدراســة يف إعــداد وتطويــر

التســاؤالت الفرعيــة التاليــة:

املناهــج الدراســية بطريقــة تراعــي تنميــة

 -مــا مســتوى الطمــوح لــدى طلبــة كليــة الرتبية

مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة عــى اختالف
مراحلهــم التعليميــة ،ممــا يشــكل هلــم دافع ـ ًا

يف جامعــة الباحة؟

 -مــا مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة

لإلنجــاز فيــا يقومــون بــه مــن أعــال ومهــام.

الرتبيــة يف جامعــة الباحــة؟

أهداف البحث:

 -هــل توجــد عالقــة بــن مســتوى الطمــوح

هيدف البحث إىل حتقيق ما ييل:

ودافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف

 -التعــرف عــى مســتوى الطمــوح لــدى طلبــة

جامعــة الباحــة؟

كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة.

 هــل ختتلــف دافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــةالرتبيــة يف جامعــة الباحــة تبعــ ًا الختــاف

 التعــرف عــى مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدىطلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة.

مســتوى الطمــوح (مرتفــع – منخفــض)؟

أمهية البحث:

 الكشــف عــن وجــود عالقــة بــن مســتوىالطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة

تعود أمهية البحث إىل عدة أمور من أمهها:

الرتبيــة يف جامعــة الباحــة.

 -قلــة الدراســات التــي تناولــت العالقــة بــن

 -الكشــف عــن مــدى اختــاف دافعيــة اإلنجــاز

مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز عــى

لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة
تبعــ ًا الختــاف مســتوى الطمــوح لدهيــم

صعيــد منطقــة الباحــة ،وبالتــايل فإن الدراســة
احلاليــة تعــد حماولــة لســد النقــص احلاصــل يف
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ويعــرف البحــث احلــايل
بــه (باظــة2004 ،م).
ّ

(مرتفــع – منخفــض).

منهج البحث:

مســتوى الطمــوح بأنــه الدرجــة الكليــة التــي يناهلــا

الطالــب عــى مقيــاس مســتوى الطمــوح املســتخدم

يســتخدم البحــث احلــايل املنهــج الوصفــي

يف هــذا البحــث.

ملالءمتــه ألغــراض البحــث.

ـرف اصطالحـ ًا بأهنــا حالــة
 -دافعيــة اإلنجــاز :تعـ ّ

حـدود البحث:

داخليــة مرتبطــة بمشــاعر الفــرد ،توجــه نشــاطه نحــو

يتحدد البحث بام ييل:

 -احلــدود املكانيــة :تــم تطبيــق الدراســة يف منطقــة

التخطيــط للعمــل ،وتنفيــذ هــذا التخطيــط بــا حيقــق

 -احلــدود البرشيــة :هــم أفــراد عينــة الدراســة

ـرف البحــث احلــايل
فيــه (أبــو عــام1993 ،م) .ويعـ ّ

مســتوى حمــدد مــن التفــوق يؤمــن بــه الفــرد ويعتقــد

الباحــة باململكــة العربيــة الســعودية.

دافعيــة اإلنجــاز بأهنــا الدرجــة الكليــة التــي يناهلــا

مــن طلبــة البكالوريــس يف كليــة الرتبيــة

الطالــب عــى مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز املســتخدم يف

بجامعــة الباحــة.

هــذه الدراســة.

 -احلــدود الزمنيــة :تــم تطبيــق الدراســة يف

الدراسات السابقة:

الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس

لقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات العربيــة

(1436/1435هـــ).

 -احلــدود املوضوعيــة :تقتــر الدراســة عــى

واألجنبيــة التــي هلــا صلــة بمتغــرات البحــث احلــايل،

ودافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة

بانــدي ) (Bandey, 2002دراســة هدفــت إىل معرفــة

فبالنســبة ملتغــر مســتوى الطمــوح .فقــد أجــرى

الكشــف عــن العالقــة بــن مســتوى الطمــوح

مســتوى الطمــوح لــدى طــاب العلــوم واآلداب

بجامعــة الباحــة ،وتتحــدد نتائجهــا بالعينــة

وعالقتــه باالنبســاطية والعصابيــة ،وقــد أظهــرت

واألدوات املســتخدمة يف هــذه الدراســة.

مصطلحات البحث:

النتائــج أن مســتوى الطمــوح لــدى الطــاب كان

مرتفعــا بشــكل عــام.
ً

يشتمل البحث عىل املصطلحات التالية:

يعــرف اصطالحــ ًا بأنــه
 مســتوى الطمــوح:ّ

وأجــرى ماركوربيانكــس (Margoribanks,

التعليميــة أو املهنيــة أو األرسيــة أو االقتصاديــة

بــن القــدرة العقليــة وســات الشــخصية ومســتوى

) 2004دراســة هبــدف التعــرف عــى العالقــة

األهــداف التــي يضعهــا الفــرد لذاتــه يف املجــاالت

الطمــوح ،وقــد خلصــت الدراســة إىل وجــود ارتبــاط

وحيــاول حتقيقهــا ،ويتأثــر بالعديــد مــن املؤثــرات

دال وموجــب بــن القــدرة العقليــة والتحصيليــة

اخلاصــة بشــخصية الفــرد أو القــوى البيئيــة املحيطــة
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وأجــرى شــبري (2005م) دراســة هدفــت إىل

الداخــي واخلارجــي يف العمــل وإشــباع احلاجــات
املدركــة .وقــد د ّلــت النتائــج عــى وجــود ارتبــاط

املتغــرات يف ضــوء الثقافــة الســائدة لــدى طلبــة

يف إدراك إشــباع احلاجــات مــع الشــعور بالســعادة

التعــرف عــى مســتوى الطمــوح وعالقتــه ببعــض

اجلامعــة اإلســامية بغــزة .وقــد أظهــرت نتائــج
الدراســة وجــود مســتوى مرتفــع للطمــوح لــدى
طلبــة اجلامعــة اإلســامية بغــزة ،وأن هنــاك عالقــة

دالــة بــن مســتوى الطمــوح ومســتوى الــذكاء لــدى
الطلبــة.

بــن شــكل الطمــوح (داخــي وخارجــي) واالرتيــاح

بالعمــل.

وأجــرت يوســفي (2013م) دراســة هدفــت

إىل الكشــف عــن العالقــة بــن القلــق االجتامعــي

ومســتوى الطمــوح لــدى تالميــذ الســنة الثانيــة

الثانــوي .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود

وأجــرى بــركات (2008م) دراســة هدفــت

مســتوى طمــوح مرتفــع لــدى أفــراد عينــة الدراســة،
ووجــود عالقــة دالــة إحصائيــ ًا ســالبة بــن القلــق

املفتوحــة ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى

وأجــرت احلــريب (1435هـــ) دراســة هدفت إىل

التعــرف عــى العالقــة بــن مســتوى الطمــوح
إىل
ّ

ومفهــوم الــذات لــدى طلبــة جامعــة القــدس

االجتامعــي ومســتوى الطمــوح.

الطمــوح ومســتوى مفهــوم الــذات لــدى أفــراد عينــة
الدراســة مهــا باملســتوى املتوســط ،وأن هنــاك ارتباطـ ًا

ومســتوى الطمــوح لــدى عينــة مــن طالبــات املرحلــة

طلبــة اجلامعــة.

إىل وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا موجبــة بــن

موجبـ ًا بــن مســتوى الطمــوح ومفهــوم الــذات لــدى

الكشــف عــن عالقــة قلــق املســتقبل بتقديــر الــذات
الثانويــة يف مدينــة الريــاض .وقــد توصلــت الدراســة

كــا أجــرى نيميــس )(Niemiec et al, 2009

الدرجــة الكليــة لقلــق املســتقبل ومســتوى الطمــوح

واخلارجــي عــى األفــراد مــا بعــد احليــاة اجلامعيــة.

كــا أجــرت جويــدة (2015م) دراســة هدفــت إىل

دراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر الطمــوح الداخــي
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الطمــوح الداخــي

مرتبــط بشــكل إجيــايب بالصحــة النفســية عــى عكــس

الطمــوح اخلارجــي ،وكذلــك الطمــوح الداخــي لــه
ارتبــاط باحلاجــات النفســية األساســية.

وأجــرت كاترينــا ) (Katharina, 2010دراســة

هدفــت إىل الكشــف عــن العالقــة مــا بــن الطمــوح

لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة يف مدينــة الريــاض.
الكشــف عــن عالقــة مســتوى الطمــوح بالتحصيــل
الــدرايس لــدى الطلبــة الدارســن بمركــز التعليــم

والتكويــن عــن بعــد بواليــة تيــزي وزو اجلزائريــة.
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة ارتفــاع مســتوى
الطمــوح لــدى الطلبــة أفــراد عينــة الدراســة.

وفيــا يتعلــق بمتغــر دافعيــة اإلنجــاز ،فقــد أجرى
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النديــن وســتيوارت )(Landine & Stewart, 1998

تأثــر للحوافــز املاديــة عــى دافعيــة انجــاز تالميــذ

وراء املعرفيــة والدافعيــة لإلنجــاز والكفــاءة الذاتيــة

وأجــرى خميمــر والعبــي (2014م) دراســة

الســنة الثالثــة ابتدائــي يف مــادة اللغــة الفرنســية.

دراســة هدفــت إىل فحــص العالقــة بــن القــدرات مــا

هدفــت إىل التعــرف عــى أثــر التعزيــز يف تنميــة

والتحصيــل األكاديمــي .وقــد أشــارت النتائــج

دافعيــة اإلنجــاز يف قواعــد اللغــة العربيــة لــدى عينــة

إىل وجــود عالقــة إجيابيــة بــن الدافعيــة لإلنجــاز

مــن طــاب الصــف العــارش يف حمافظــة خــان يونــس

والقــدرات مــا وراء املعرفيــة ،والتحصيــل األكاديمــي

بفلســطني .وقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود أثــر

والكفــاءة الذاتيــة.

وأجــرت ســامل (2009م) دراســة هدفــت

للتعزيــز املــادي والتعزيــز املعنــوي يف تنميــة دافعيــة

األكاديمــي بدافــع اإلنجــاز الــدرايس لــدى

وأمــا بالنســبة للدراســات املتعلقــة بمســتوى

اإلنجــاز لــدى الطلبــة.

التعــرف عــى عالقــة فاعليــة الــذات والفــرع
إىل
ّ

الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز ،فقــد أجــرت ســامل

طالبــات كليــة عجلــون اجلامعيــة .وقــد أشــارت

وقمبيــل واخلليفــة (2012م) دراســة هدفــت إىل

نتائــج الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة

معرفــة العالقــة االرتباطيــة بــن دافعيــة اإلنجــاز

إحصائيــة يف مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى أفــراد

وموضــع الضبــط ومســتوى الطمــوح والتحصيــل

عينــة الدراســة تعــزى ملتغــري فاعليــة الــذات والفرع

الــدرايس لــدى الطلبــة اجلامعيــن بالســودان .وقــد

األكاديمــي.

أظهــرت نتائــج الدراســة بأنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة

كــا أجــرت وســطاين (2010م) دراســة هدفــت

طرديــة دالــة إحصائ ًيــا بــن دافعيــة اإلنجــاز ومســتوى

إىل الكشــف عــن عالقــة دافعيــة اإلنجــاز لــدى

الطمــوح.

املدرســن بالنمــط القيــادي الســائد ملديــر املؤسســة

وأجــرت صغــرون (2014م) دراســة هدفــت

التعليميــة .وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود

إىل التعــرف عــى العالقــة مــا بــن دافعيــة اإلنجــاز
ومســتوى الطمــوح لــدى املعاقــن برصيــ ًا بمعهــد

عالقــة قويــة وذات داللــة إحصائيــة بــن دافعيــة
اإلنجــاز لــدى املدرســن ونمــط القيــادة الســائد لــدى

النــور لتعليــم املكفوفــن باخلرطــوم .وقــد أظهــرت

املديــر.

نتائــج الدراســة وجــود تــدين يف دافعيــة اإلنجــاز

وأجــرت يونــس (2013م) دراســة هدفــت إىل

ومســتوى الطمــوح لــدى أفــراد عينــة الدراســة ،وأن
هنــاك عالقــة دالــة إحصائيــ ًا بــن دافعيــة اإلنجــاز

معرفــة تأثــر احلوافــز املاديــة عــى دافعيــة إنجــاز

تالميــذ الســنة الثالثــة ابتدائــي يف مــادة اللغــة

ومســتوى الطمــوح.

الفرنســية .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود
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ويف ضــوء مــا تــم اســتعراضه مــن دراســات

 -ركــزت الدراســات الســابقة التــي تناولــت

 -اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة

كالنمــط القيــادي والقــدرات مــا وراء املعرفيــة،

سيســر عليهــا يف كتابــة اإلطــار النظــري،

ودراســة النديــن وســتيوارت & (Landine

ســابقة فإنــه يمكــن احلديــث عــا يــي:

يف وضــع تصــور ذهنــي للخطــوات التــي

وبنــاء أدوات الدراســة ،واملنهجيــة التــي

دافعيــة اإلنجــاز عــى عالقتهــا بمتغــرات أخــرى

ومــن هــذه الدراســات :دراســة وســطاين (2010م)،

Stewart,1998).

 -تتفــق الدراســة احلاليــة مــع بعــض الدراســات

ســيتبعها ،واملعاجلــات اإلحصائيــة التــي

الســابقة يف املنهجيــة ،وذلــك مثــل دراســة

سيســتخدمها الســتخراج النتائــج.

 -تتميــز هــذه الدراســة بأهنــا تعــدّ مــن أوائــل

يوســفي (2013م) ،ودراســة شــبري

مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز عــى

دراســات أخــرى يف املنهجيــة ،وذلــك مثــل

(2005م) ،كــا ختلتــف الدراســة احلاليــة مــع

الدراســات التــي تتنــاول العالقــة بــن

دراســة خميمــر والعبــي (2014م) ،ودراســة

صعيــد اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل

عــام ومنطقــة الباحــة بشــكل خــاص.
 يالحــظ ق ّلــة الدراســات التــي تناولــتنفــس موضــوع الدراســة احلاليــة ،حيــث مل
يعثــر الباحــث إال عــى دراســتني هلــا عالقــة

مبــارشة بموضــوع الدراســة احلاليــة ،ومهــا

دراســة صغــرون (2014م) ،ودراســة ســامل

وقمبيــل واخلليفــة (2012م).

 ركــزت الدراســات الســابقة التــي تناولــتمســتوى الطمــوح عــى الكشــف عــن
مســتوى الطمــوح وعالقتــه بمتغــرات

يونــس (2013م) اللتــن اســتخدمتا املنهــج
التجريبــي.

 -ختتلــف الدراســة احلاليــة مــع بعــض الدراســات

الســابقة مــن حيــث جمتمــع الدراســة وعينتــه ،ومــن
هذه الدراســات :دراســة جويــدة (2015م) ،ودراســة

صغــرون (2014م) ،ودراســة كاترينــا (Katharina,

 2010).وتتفــق الدراســة احلاليــة مــع دراســة ســامل
وقمبيــل واخلليفــة (2012م) مــن حيــث أن العينــة

لــكال الدراســتني تتكــون مــن طلبــة اجلامعــة.
فروض البحث:

 -يتســم مســتوى الطمــوح لــدى طلبــة كليــة

أخــرى ،كالتحصيــل وقلــق املســتقبل

الرتبيــة يف جامعــة الباحــة باالنخفــاض.

ومفهــوم الــذات ،ومــن هــذه الدراســات:

 -تتســم دافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة

دراســة جويــدة (2015م) ،ودراســة احلــريب

الرتبيــة يف جامعــة الباحــة باالنخفــاض.

(1435هـــ) ،ودراســة بــركات (2008م).
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 -ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن

بالعديــد مــن املؤثــرات اخلاصــة بشــخصية الفــرد أو

طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة.

فقــد رأى بــأن مســتوى الطمــوح هــو مــا يفرضــه

القــوى البيئيــة املحيطــة بــه .وأمــا عاقــل (2003م)

مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز لــدى

الفــرد عــى نفســه ويطمــح بالوصــول إليــه ويقيــس

 -ال يوجــد اختــاف ذو داللــة إحصائيــة يف

مــا أنجــزه مــن خاللــه.

دافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة
يف جامعــة الباحــة تبعــ ًا الختــاف مســتوى

وقــد رأى اتكنســون ( )Atkinson, 1964بــأن

يعــر عــن مســتوى اإلنجــاز
مســتوى الطمــوح
ّ

الطمــوح (مرتفــع – منخفــض).

املرتقــب الــذي حيــاول الفــرد الوصــول إليــه يف مهمــة

اإلطار النظري
ً
أوال ـــ مستوى الطموح:

مألوفــة مــع وجــود معلومــات لــدى الفــرد عــن

مســتوى إنجــازه الســابق .وأمــا دوتــش (Deutsch,

لقــد ورد يف األدب الرتبــوي املعــارص عــدد كبــر

عــرف مســتوى الطمــوح بأنــه اهلــدف
) 1954فقــد ّ

يوســفي (2013م) بأنــه ذلــك املســتوى اإلجيــايب

مســتوى الطمــوح معنــاه وداللتــه مــن خــال إدراك

الــذي يعمــل الفــرد عــى حتقيقــه ،حيــث يكتســب

مــن التعريفــات ملســتوى الطمــوح ،حيــث عرفتــه

املــدى الــذي تتحقــق عنــده األهــداف املمكنــة.

مــن األداء املتوقــع نحــو حتقيــق هــدف بعيــد املــدى
نســبي ًا ،والــذي يمكــن أن يدفــع إىل مكانــة أعــى

ويف ضــوء التعريفــات الســابقة فإنــه يمكــن

ممــا هــي عليــه وفقــ ًا لقــدرات األفــراد وتطلعاهتــم

يعــر عــن املســتوى
القــول بــأن مســتوى الطمــوح
ّ
الــذي يرغــب الفــرد بالوصــول إليــه يف جمــال معــن
آخــذ ًا بعــن االعتبــار خــرات النجــاح والفشــل التــي

وعرفــه الشــافعي (2012م) بأنــه أهــداف
املســتقبليةّ .
ذات مســتوى حمــدد يضعهــا الفــرد إلنجــاز نشــاط

مــر هبــا ،هــذا باإلضافــة إىل أن مســتوى الطمــوح
ّ

معــن ســواء كانــت هــذه األهــداف يف املــدى البعيــد
أو القريــب ،ويتطلــع الفــرد إىل حتقيقهــا وفقـ ًا لعوامــل

شــأنه شــأن باقــي الســات الشــخصية ينمــو ويتطــور
مــن مرحلــة عمريــة ألخــرى ،كــا أنــه خيتلــف مــن
فــرد آلخــر تبعــ ًا لنظرتــه لنفســه ،ومــا يمتلكــه مــن

ذاتيــة أو خارجيــة ،وســات شــخصيته ،وخــرات

نجاحــه أو فشــله ،وعــى أســاس تقديــره ملســتوى

إمكانــات وقــدرات.

قدراتــه وإمكاناتــه واســتعداداته.

وعرفتــه باظــة (2004م) بأنــه األهــداف التــي

وبمعنــى أخــر ،فإنــه يمكــن تعريــف مســتوى

أو األرسيــة أو االقتصاديــة وحيــاول حتقيقهــا ،ويتأثــر

للوصــول إليــه يف جانــب مــن جوانــب حياتــه

الطمــوح بأنــه مــا يتطلــع الفــرد إىل حتقيقــه ويســعى

يضعهــا الفــرد لذاتــه يف املجــاالت التعليميــة أو املهنيــة
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األكاديميــة أو االجتامعيــة أو الدينيــة ،وذلــك يف ضــوء

واالمتيــاز (الشــافعي2012 ،م).

خــرات نجــاح أو فشــل.

حيــاة اإلنســان ،ملــا لــه مــن تأثــر عــى الســلوك الــذي

ـر بــه مــن
مــا لديــه مــن قــدرات وإمكانــات ومــا مـ ّ

وعليــه فــإن مســتوى الطمــوح لــه دور كبــر يف

وحيظــى مســتوى الطمــوح باهتــام بالــغ مــن

يســلكه واألنشــطة التــي يقــوم هبــا ،وقــد أكــد عــى

ويظهــر بوضــوح يف هــذا الكــم اهلائــل مــن البحــوث

الطمــوح يقــوم بــدور هــام يف تنــوع اجلهــد وحتديــد

جانــب الباحثــن واملشــتغلني يف جمــال علــم النفــس،
والدراســات التــي احتــل فيهــا موضــوع الطمــوح
مكانــ ًا بــارز ًا ،حيــث ُيلقــي مســتوى الطمــوح

الضــوء عــى مالمــح املســتقبل مــن حيــث مشــاكل
التطــور والتخلــف ،كــا يمكــن أن ُيلقــي الضــوء

عــى مــدى الفــروق املوجــودة بــن األفــراد يف الــذكاء
والشــخصية ،ولذلــك فقــد يصبــح معرفــة مســتوى

الطمــوح وســيلة تشــخيصية تنبؤيــة لســلوك الفــرد يف
املســتقبل (حســانني والشــحات2006 ،م).
كــا يعــدّ الطمــوح جــزء ًا مهـ ًا وأساســي ًا يف البنــاء

النفــي لإلنســان ،فهــو يبلــور ويعــزز االعتقــادات
التفاؤليــة عنــد الفــرد بكونــه قــادر ًا عــى التعامــل مــع
أشــكال خمتلفــة مــن الضغــوط النفســية ،فالشــخص

ذلــك عيســى (1988م) حينــا أشــار إىل أن مســتوى
مســتواه ،وكذلــك يف إحــداث شــحنات موجبــة أو

ســالبة يف القــوى النفســية الالزمــة لتحقيــق اهلــدف.
وزيــادة عــى مــا تقــدم فــإن مســتوى الطمــوح
يرتبــط ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بتكويــن الشــخصية يف أبعادهــا

املختلفــة البيولوجيــة والنفســية واالجتامعيــة ،وكلــا
كان الطمــوح قريب ـ ًا مــن إمكانيــات الشــخصية كلــا
كان الفــرد قريبــ ًا مــن االتــزان االنفعــايل والصحــة
النفســية كــا هــو قريــب مــن بلــوغ أهدافــه وإطــراد

تقدمــه ونجاحــه (عبدالفتــاح1990 ،م).

ويتأثــر مســتوى الطمــوح بمجموعــة مــن العوامل

التــي يمكــن تلخيصهــا يف ثــاث جمــاالت :األول

منهــا يتعلــق بالشــخص وتكوينــه وقدراتــه العقليــة

الــذي يؤمــن بقدرتــه عــى حتقيــق أهــداف معينــة
يكــون قــادر ًا عــى إدارة مســار حياتــه الــذي حيــدده

الثــاين منهــا بالعوامــل املرتبطــة بالبيئــة مــن حــول

إىل اإلحســاس بالســيطرة عــى البيئــة وحتدياهتــا

واحلضــارة والقــرارات والقوانــن املنظمــة (مــرة،

بصــورة ذاتيــة وبنشــاط أكــر ،وهــذا بــدوره يــؤدي

(مظلــوم2010 ،م) ،ومــن ثــم فــإن نجــاح الشــخص
يف احليــاة يعتمــد بالــرورة عــى مســتوى طموحــه،

فــا يمكــن تفــوق الطالــب دون مســتوى الئــق مــن

وحالتــه الوجدانيــة ونظرتــه املســتقبلية ،ويتعلــق
الفــرد وأرستــه ،ويتعلــق املجــال الثالــث بالثقافــة
2012م) .وفيــا يــي توضيــح ألبــرز العوامــل املؤثــرة
عــى مســتوى الطمــوح:

 الــذكاء :إن الفــرد األكثــر ذكا ًء قــادر عــى فهــمقدراتــه وٕامكاناتــه ورســم مســتوى الطمــوح

الطمــوح يدفعــه نحــو حتقيــق املزيــد مــن التفــوق
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لنفســه ،بحيــث يتناســب مــع هــذه القــدرات،

1990م) .وقــد أكــدت عــى ذلــك دراســة

قــادر عــى حتقيــق أهدافــه ،حيــث يضــع

النجــاح يعمــل عــى رفــع مســتوى الطمــوح

احلــريب (1435هـــ) حيــث أشــارت إىل أن

وذلــك عــى عكــس األقــل ذكا ًء فهــو غــر

بينــا يعمــل الفشــل عــى خفضــه.

لنفســه مســتوى طمــوح يرتفــع أو ينخفــض
كثــر ًا عــا يســتطيع حتقيقــه بالفعــل (راجــح،

 األرسة :يتأثــر مســتوى طمــوح الفــرد إجياب ـ ًا أوســلب ًا بمســتوى طمــوح والديــه ومســتواهم

1987م) .

 -النضــج :يتأثــر مســتوى الطمــوح باملرحلــة

االقتصــادي واالجتامعــي ،حيــث يضــع الفرد
لنفســه ســقف ًا ملســتوى طموحــه ينســجم

طمــوح معــن خيتلــف عــن املرحلــة الســابقة،

مــع إمكاناهتــم وقدراهتــم االقتصاديـــــــة.

العمريــة التــي يمــر هبــا الفــرد ،فــكل مرحلــة

مــع مــا يطمــح إليــه والــداه ،ويتناســب

عمريــة ينتقــل إليهــا الفــرد يناســبها مســتوى

وقــــــد أشــارت سيـــكورا وبايــــــديل

ويتــاءم مــع نضــج الفــرد اجلســمي والعقــي

) (Sikora & Biddle , 2015إىل أن أســاليب

واالجتامعــي يف تلــك املرحلــة ،وقــد أكــدت

التنشــئة االجتامعيــة التــي يتلقاهــا الفــرد

الغريــب (1998م) أن الفــرد كلــا كان أكثــر
نضجــ ًا كلــا كان يف يــده حتقيــق أهدافــه

داخــل األرسة هلــا تأثــر عــى مســتوى

الوســائل والغايــات التــي حتقــق لــه ذلــك.

إىل أن بعــض اآلبــاء يتعرضــون يف حياهتــم

طموحــه ،كــا أشــارت عبدالفتــاح (1984م)

وطموحــه ،وكلــا كان أقــدر عــى التفكــر يف

ـر بــه الفــرد مــن
 -اخلــرات الســابقة :إن مــا يمـ ّ

للفشــل الشــديد يف حتقيــق بعــض األهــداف
ــم يعوضــون
اهلامــة بالنســبة هلــم ،ومــن َث ّ

خــرا ت ناجحــة أو فاشــلة يكــون هلــا األثــر

عنهــا بتحقيقهــا يف أبنائهــم ،فيدفعوهنــم
وفق ـ ًا إىل ذلــك ،ويؤ ِّمنــون هلــم مــن الوســائل

الكبــر يف مســتوى طمــوح الفــرد ،فخــرات

النجــاح لــدى الفــرد تزيــد مــن طموحــه،

املختلفــة مــا يوصلهــم إليهــا.

وأمــا خــرات الفشــل فإهنــا تــؤدي إىل

 -مفهــوم الــذات :إن نظــرة الفــرد اإلجيابيــة لذاتــه

خفــض مســتوى الطمــوح ،وتصيــب الفــرد

وثقتــه بــا يمتلكــه مــن قــدرات وإمكانــات ،وما

بالعجــز واإلحبــاط (حممــود2001 ،م).
ويمكــن القــول عمومـ ًا أن مســتوى الطمــوح

يتمتــع بــه مــن خصائــص ومزايــا لــه تأثــر كبــر

مل يصــل إىل مســتوى الطمــوح (عبدالفتــاح،

ســيكورا وبايــديل )(Sikora & Biddle , 2015

يرتفــع وينخفــض نســبي ًا كلــا وصــل األداء أو

عــى مســتوى الطمــوح لديــه ،وقــد أكــدت
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بــأن مفهــوم الفــرد اإلجيــايب عــن ذاتــه ال ســيام

حيــدث التعلــم (خميمــر والعبــي2014 ،م) .ولذلــك

تعزيــز طموحــه وحتصيلــه الــدرايس.

أساســية متمثلــة يف رضورة اســتثارة دوافــع املتعلمــن

عــى صعيــد اجلانــب األكاديمــي يعمــل عــى

وضعــت الرتبيــة احلديثــة ُنصــب أعينهــا ناحيــة

 -األصدقــاء :إن األشــخاص الذيــن يرافقهــم

نحــو املواقــف التعليميــة عــن طريــق احتــواء الدروس

شــخصيته وســلوكه ومــا يطمــح إىل حتقيقــه يف

ورغباهتــم ،فكلــا كان الدافــع لــدى الكائــن احلــي
قويـ ًا كلــا كان نزعــه نحــو النشــاط املــؤدي إىل التعلــم

الفــرد ويصادقهــم هلــم تأثــر كبــر عــى
املســتقبل مــن أهــداف وغايــات وأمــاين ،ويعود
الســبب يف ذلــك إىل الفــرة الزمنيــة الطويلــة

التــي يقضيهــا الفــرد مــع أصدقائــه.

ويف ضــوء مــا تقــدم فــإن مســتوى الطمــوح يعــدّ

عــى خــرات تثــر دوافــع التالميــذ وتشــبع حاجاهتــم

قويــ ًا (العيســوي2004 ،م).
ونظــر ًا ألمهيــة دور الدوافــع يف حتريــك الســلوك
اإلنســاين بصفــة عامــة ويف التعلــم والتحصيــل

مــن املتغــرات اهلامــة التــي هلــا أثــر كبــر عــى جممــل

الــدرايس واإلنجــاز األكاديمــي بصفــه خاصــة ،فقــد
بــات هنــاك اجتاه ـ ًا متزايــد ًا للبحــث يف هــذا املجــال

شــخصيته ومقــدار دافعيتــه لإلنجــاز واملثابــرة والعمــل

حيــث مت ّثــل دافعيــة اإلنجــاز أحــد اجلوانــب املهمــة

حيــاة الفــرد ،فبمقــدار مــا يتمتــع بــه الفــرد مــن مســتوى
طمــوح ،فــإن ذلــك ينعكــس إجيابــ ًا أو ســلب ًا عــى

خاصــة يف دافعيــة اإلنجــاز (الزيــات1996 ،م)،

بجــد ونشــاط .فالفــرد الطمــوح كــا أشــار الداللعــة

يف نظــام الدوافــع اإلنســانية (الصــايف2001 ،م) ،كــا

وصواحلــة (2015م) يتميــز بالتفــاؤل جتــاه مســتقبله،
ولديــه القــدرة عــى حتديــد أهــداف حياتــه ،ويســتطيع

التغلــب عــى مــا قــد يقابلــه مــن عوائــق ،وال يستســلم
للفشــل ،ويتحمــل اإلحبــاط ،ويشــعر بقيمــة احليــاة

ومعناهــا.
ثاني ًا ـــ دافعية اإلنجاز:

تعــدّ حالــة متميــزة مــن الدافعيــة العامــة ،وهــي تشــر
إىل حالــة داخليــة عنــد املتعلــم تدفعــه إىل االنتبــاه

موجــه،
للموقــف التعليمــي واإلقبــال عليــه بنشــاط ّ
واالســتمرار فيــه حتــى يتحقــق التعلــم (قطامــي
وعــدس2002 ،م).

ويعــرف ماكليالنــد )(McClelland, et al 1953

يتفــق علــاء النفــس عــى أن الدوافــع تعــدّ مــن

دافعيــة اإلنجــاز بأهنــا األداء يف ضــوء مســتوى

باملعــدات واملعلمــن واملناهــج الدراســية ،فهــذا
ال جيــدي نفعــ ًا إذا كان الطالــب ال يريــد التعلــم،

) (Atkinson, 1965دافــع اإلنجــاز بأنــه اســتعداد

رشوط التعلــم اجليــد ،فمهــا كانــت املــدارس جمهــزة

فيجــب أن تتوافــر درجــة مناســبة مــن الدافعيــة حتــى

عــرف اتكنســون
حمــدد لالمتيــاز والتفــوق .وقــد ّ
نســبي يف الشــخصية حيــدد مدى ســعي الفــرد ومثابرته

لتحقيــق نجــاح مــا يرتتــب عليــه نــوع مــن اإلشــباع.
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ويــرى أبــو عــام (1993م) أن دافــع اإلنجــاز حالــة

مــن نتائــج ،فــإذا كانــت مواقــف اإلنجــاز األولیــة

نحــو التخطيــط للعمــل ،وتنفيــذ هــذا التخطيــط بــا

الســلوكیات املنجــزة ،أمــا إذا حــدث نــوع مــن الفشــل

إجیابیــة بالنســبة للفــرد فإنــه یمیــل لــأداء واالهنــاك يف

داخليــة مرتبطــة بمشــاعر الفــرد ،توجــه نشــاطه

وتكونــت هنــاك بعــض اخلــرات الســلبیة ،فــإن ذلــك

حيقــق مســتوى حمــدد مــن التفــوق يؤمــن بــه الفــرد

ســوف ینشــأ عنــه دافــع لتحــايش الفشــل (خليفــة،

ويعتقــد فيــه .ويشــر بــن لكحــل (2010م) إىل أن
دافعيــة اإلنجــاز عبــارة عــن اســتعداد ثابــت نســبي ًا

2000م).

وجاذبيــة احلافــز اخلارجــي للنجــاح ،أي أنــه يف حالــة

توجيــه ســلوك الفــرد وتنشــيطه ،ويف إدراكــه للموقــف

وبالتــايل فــإن الدافــع لإلنجــاز يعــدّ عامـ ً
ا مهـ ًا يف

عنــد الفــرد متفاعــل مــع احتــاالت النجــاح والفشــل

وفهــم ســلوك الفــرد وتفســره وســلوك املحيطــن بــه،
كــا يعتــر الدافــع لإلنجــاز مكو ًنــا أساســي ًا يف ســعي

تكافــؤ احتــاالت النجــاح وحوافــزه اخلارجيــة ألكثــر
مــن عمــل بالنســبة للفــرد يكــون ناتــج إنجــازه هلــذه
األعــال متقاربــ ًا.

الفــرد جتــاه حتقيــق ذاتــه وتوكيدهــا ،حيــث يشــعر

يشــر إىل عــدد مــن املظاهــر الســلوكية مثــل :الســعي

حيققــه مــن أهــداف ،وممــا يســعى إليــه مــن أســلوب

الفــرد بتحقيــق ذاتــه مــن خــال مــا ينجــزه ،وممــا

ـرف دافعيــة اإلنجــاز بأهنــا تكويــن فــريض
كــا تعـ ّ

حيــاة أفضــل ومســتويات أعظــم لوجــوده اإلنســاين

لبــذل املزيــد مــن اجلهــد والتحصيــل ،ومواجهــة

(خليفــة2000 ،م) .ويؤكــد قشــقوش ومنصــور

الصعــاب ،والســعي نحــو التفــوق واملثابــرة للوصــول

(1979م) أن دافعيــة اإلنجــاز العاليــة حتفــز أفرادهــا

إىل األهــداف ،باإلضافــة إىل التخطيــط الدقيــق،

عــى مواجهــة املشــكلة والتصــدي هلــا ،وحماولــة

وإتقــان األعــال واملهــام يف إطــار اســتغالل الوقــت

حلهــا والتغلــب عــى كل الصعوبــات والعقبــات التــي

أفضــل اســتغالل ممكــن يف ضــوء معايــر اجلــودة يف

تعرتضهــم ،وأن هــذه الفئــة مــن األفــراد تعمــل عــى

األداء (وســطاين2010 ،م).

ويف ضــوء مــا تقــدم ،فإنــه يمكــن تعريــف دافعيــة

أداء املهــات املعتدلــة الصعوبــة وهــم مــرورون،

باألعــال واملهــات بأحســن صــورة وأفضــل حــال

العكــس مــن ذلــك فــإن منخفــي دافعيــة اإلنجــاز

موجهــن نحــو العمــل هبمــة عاليــة ،وعــى
ويبــدون ّ

اإلنجــاز بأهنــا الرغبــة واحلــرص عــى النجــاح والقيــام

يتجنبــون املشــكالت ،ورسعــان مــا يتوقفــون عــن

دون تباطــؤ أو تكاســل أو شــعور بامللــل والضجــر.
ووفقــ ًا لنظريــة دافعيــة اإلنجــاز ملاكليالنــد

حلهــا عندمــا يواجهــون املصاعــب.

)(McClellandفــإن هنــاك ارتباطــ ًا بــن اخلــرات

ويتميــز األفــراد الذيــن لدهيــم دافعيــة لإلنجــاز
بــأن لدهيــم اســتعداد ًا للتعلــم بدرجــة أرسع ،والعمــل

الســابقة واألحــداث اإلجیابیــة ومــا حیققــه الفــرد
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عــى نحــو أفضــل ،وإىل تبنــي مســتويات مرتفعــة مــن
الطمــوح ،وامليــل إىل إدراك العــامل مــن زوايــا خمتلفــة

وجوانــب متعــددة ) ،(McClelland, 1961هــذا
باإلضافــة إىل حرصهــم عــى املشــاركة يف األنشــطة

التــي تســاعدهم عــى التعلــم ،وذلــك مثــل االنتبــاه
للتعليــات ،وتدويــن املالحظــات ،وفحــص مســتوى
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دافعيــة اإلنجــاز لديــه ،وذلــك بخــاف األفــراد الذيــن
يتعرضــون لنــاذج ذات دافعيــة متدنيــة لإلنجــاز.
الدراسة امليدانية

تكــون جمتمــع الدراســة مــن
جمتمــع الدراســة:
ّ

طلبــة كليــة الرتبيــة بجامعــة الباحــة يف اململكــة العربيــة

الســعودية للعــام الــدرايس (1436 /1435هـــ).

يف فهــم املــادة التعليميــة واســتيعاهبا (Awan et al,

عينــة الدراســة :تكونــت عينة الدراســة مــن ()140
طالبـ ًا مــن طلبــة كليــة الرتبيــة ملرحلــة البكالوريــس يف

عــى النجــاح أمــر متعلــم ،وهــو خيتلــف بــن األفــراد،

عشــوائية مــن أقســام الكليــة (الرتبيــة البدنيــة ،الرتبيــة

فهمهــم ،وطلــب املســاعدة عندمــا تواجههــم مشــكلة
 2011) .ويــرى أتكنســون أن النزعــة أو امليل للحصول

كــا أنــه خيتلــف عنــد الفــرد الواحــد يف املواقــف

املختلفــة ( ،(Petri & Govern, 2004وبمعنــى آخــر
فــإن اإلنجــاز يرتبــط بخصائــص األفــراد وبالظــروف

االجتامعيــة املحيطــة هبــم بمختلــف أبعادهــا وجوانبها.
ـون
ولــذا فــإن التنشــئة االجتامعيــة هلــا دور كبــر يف تكـ ّ

دافعيــة اإلنجــاز لــدى الفــرد ،وذلــك مــن خــال البيئة
االجتامعيــة التــي يرتعــرع فيهــا ويتفاعــل معهــا ،فــإذا

كانــت املبــاديء واألســس التــي يقــوم عليهــا املجتمــع
تدعــو إىل العمــل واملثابــرة واالجتهــاد ،فــإن هــذا

ينعكــس عــى الفــرد بالــرورة باعتبــار أن القــدوة
التــي يقتــدي هبــا ويتبــع خطاهــا هــي جــزء مــن هــذا

املجتمــع (وســطاين2010 ،م) .وقــد أكــدت عــى ذلك

دراســة ميــوال ) ، (Muola, 2010حيث أشــارت إىل أن
تعــرض الفــرد يف مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه لنــاذج
قــدوة تتســم بالدافعيــة العاليــة لإلنجــاز ،واحلــرص

عــى التفــوق والتحصيــل ،لــه ثأثــر كبــر عــى تنميــة

ـم اختيــار عينــة البحــث بطريقة
جامعــة الباحــة ،وقــد تـ ّ
اخلاصــة ،الرتبيــة الفنيــة).

أدوات الــــدراسة :تتكــون أدوات الدراســة مــن

أداتــن مهــا:
ً
أوال  -مقياس مستوى الطموح:

قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس مســتوى الطمــوح

هبــدف تطبيقــه عــى أفــراد عينــة الدراســة واحلصــول

عــى املعلومــات الالزمــة للتحليــل واســتخراج
النتائــج ،وقــد تــم الرجــوع يف بنائــه وحتديــد أبعــاده

لــأدب النظــري والدراســات الســابقة واملقاييــس
التــي تــم إعدادهــا يف هــذا املجــال والتــي هلــا صلــة
مبــارشة بقيــاس مســتوى الطمــوح وختــدم أغــراض
الدراســة احلاليــة ،مثــل مقيــاس مســتوى الطمــوح

(جويــدة2015 ،م) ،ومقيــاس مســتوى الطمــوح

(بــركات2008 ،م) ،واســتبيان مســتوى الطمــوح
للراشــدين (احلجــوج2004 ،م) ،ومقيــاس مســتوى
املعــرب والــذي قــام بتعريبــه (القطنــاين،
الطمــوح
ّ
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(.) 22 ،20 ،29 ،27 ،24 ،18 ،17 ،13 ،10 ،7

2011م) ،واســتبيان مســتوى الطمــوح للراشــدين

تكــون مقيــاس مســتوى
وصــف املقيــاس:
ّ
الطمــوح بصورتــه األوليــة مــن ( )35فقــرة عــى
ســلم إجابــة ثالثــي التدريــج( :غالبــ ًا ،أحيانــ ًا،

(عبــد الفتــاح1971 ،م) .وقــد اشــتمل املقيــاس
املطــور مــن قبــل الباحــث عــى ثالثــة أبعــاد هــي:
ّ

البعــد األكاديمــي :يقيــس مســتوى الطمــوح

نــادر ًا).

األكاديمــي ،والــذي يقصــد بــه املســتوى العلمــي

صــدق املقيــاس :قــام الباحــث بالتحقــق مــن

الــذي يتوقــع الطالــب ويتطلــع للوصــول إليــه يف

ـور مــن خــال:
صــدق مقيــاس مســتوى الطمــوح املطـ ّ

جمــال الدراســة ،ويتكــون مــن ( )11فقــرة منهــا

أ -صــدق املحكمــن :قــام الباحــث بعــرض

( )6فقــرات إجيابيــة و( )5فقــرات ســلبية .وهــذه

املقيــاس عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس

الفقــرات هــي،21 ،19 ،15 ،12 ،9 ،5 ،3 ،2( :

يف كليــة الرتبيــة بجامعــة الباحــة ،وقــد بلــغ عددهــم
( )15عضــو ًا ،وقــد طلــب منهــم حتكيــم املقيــاس

.)30 ،28 ،25

البعــد االجتامعــي :يقيــس مســتوى الطمــوح

والتأكــد مــن ســامة الفقــرات اللغويــة ،وووضوحها

االجتامعــي ،والــذي يقصــد بــه املســتوى االجتامعــي

ومناســبتها للغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه .ويف

الــذي يرغــب الفــرد يف الوصــول إليــه وحتقيقــه مــن

ـم حــذف
ضــوء مالحظــات املحكمــن وتوصياهتــم تـ ّ

حيــث املكانــة االجتامعيــة واملهنيــة واالقتصاديــة

ـم إجــراء تعديــل
ثــاث فقــرات مــن املقيــاس ،كــا تـ ّ

والعالقــات التــي يأمــل تشــكيلها ســوا ًء داخــل

عــى بعــض فقــرات املقيــاس .وبناءعــى ذلــك أصبح

األرسة أو املدرســة أو اجلامعــة أو املجتمــع بصــورة

املقيــاس يتكــون مــن ( )32فقــرة.

عامــة .ويتكــون هــذا البعــد مــن ( )9فقــرات منهــا

ب -صــدق االتســاق الداخــي :الســتخراج

( )5فقــرات إجيابيــة و( )4فقــرات ســلبية .وهــذه

صــدق االتســاق الداخــي قــام الباحــث بتطبيــق

الفقــرات هــي،23 ،16 ،14 ،11 ،8 ،6 ،4 ،1( :

مقيــاس مســوى الطمــوح عــى عينــة اســتطالعية
بلــغ عددهــا ( )36طالبــ ًا مــن خــارج أفــراد عينــة

.)26

البعــد الدينــي :يقيــس مســتوى الطمــوح الدينــي

الدراســة ،وقــد تــم حســاب صــدق االتســاق

الــذي يتمثــل بالتطلعــات واألمــاين التــي يطمــح

الداخــي مــن خــال طريقتبــن:

الفــرد حتقيقهــا عــى صعيــد االلتــزام الدينــي

الطريقــة األوىل :قــام الباحــث بحســاب درجــة

والتمســك باألخــاق والقيــم الفاضلــة .ويتكــون

ارتبــاط فقــرات املقيــاس مــع البعــد الــذي تنتمــي

هــذا البعــد مــن ( )10فقــرات منهــا ( )6فقــرات

إليــه ،وقــد تــم حــذف الفقــرة )17( :مــن البعــد

إجيابيــة و ( )4فقــرات ســلبية .وهــذه الفقــرات هــي:
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االجتامعــي ،والفقــرة ( )25مــن البعــد الدينــي ،وذلــك

لعــدم ارتبــاط هاتــن الفقرتــن بالبعــد الــذي تنتمــي
إليــه ،حيــث كان معامــل االرتبــاط غــر دال إحصائيـ ًا.

وعليــه فقــد أصبــح املقيــاس يتكــون مــن ( )30فقــرة.
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الطريقــة الثانيــة :قــام الباحــث بحســاب درجــة

ارتبــاط أبعــاد املقيــاس مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس،

وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضـــــح يف اجلــدول

رقــم (:)1

جدول رقم ()1
معامل ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس مستوى الطموح والدرجة الكلية للمقياس
معامل االرتباط

مستوى الداللة

أبعاد المقياس
البعد األول :األكاديمي

** 0.77

دالة عند مستوى 0.01

البعد الثاني :االجتماعي

** 0.68

دالة عند مستوى 0.01

البعد الثالث :الديني

** 0.72

دالة عند مستوى 0.01

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )1أن معامــات

االرتبــاط بــن أبعــاد مقيــاس مســتوى الطمــوح
والدرجــة الكليــة لــه تراوحــت بــن (- 0.68

 ،)0.77وقــد كانــت مجيــع االرتباطــات موجبــة
ودالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى داللــة ( )0.01ممــا
يــدل عــى أن املقيــاس يتمتــع بمســتوى مناســب مــن

التجانــس الداخــي ،وأن فقــرات املقيــاس وأبعــاده

تقيــس الغــرض الــذي وضعــت مــن أجلــه .وعليــه
فــإن املقيــاس بصورتــه النهائيــة يتكــون مــن ()30

فقــرة كــا هــو موضــح يف امللحــق رقــم (.)1

ثبــات املقيــاس :تــم التحقــق مــن ثبــات مقيــاس

مســتوى الطمــوح مــن خــال اســتخدام معادلــة

كرونبــاخ ألفــا ،وطريقــة إعــادة تطبيــق املقيــاس بعــد

أســبوعني مــن التطبيــق األول ،حيــث قــام الباحــث
بتطبيــق املقيــاس عــى عينــة مــن خــارج أفــراد عينــة
الدراســة بلــغ عددهــا ( )36طالبــ ًا مــن طلبــة كليــة
الرتبيــة يف جامعــة الباحــة ،وقــد كانــت النتائــج كــا
هــو موضــح يف اجلــدول التــايل رقــم (:)2

جدول رقم ()2
معامل ثبات المقياس وأبعاده وفق معادلة كرونباخ ألفا وإعادة التطبيق
أبعاد المقياس

كرونباخ الفا

إعادة التطبيق

األكاديمي

0.65

0.85

االجتماعي

0.63

0.88

الديني

0.70

0.82

الكلي

0.75

0.84
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يتضــح مــن اجلــدول ( )2بــأن معامــل الثبــات

عــى املعلومــات الالزمــة للتحليــل واســتخراج

بلــغ ( ،)0.75وتراوحــت معامــات الثبــات ألبعــاد

والدراســات الســابقة واملقاييــس التــي تــم إعدادهــا

النتائــج ،وقــد تــم الرجــوع يف بنائــه لــأدب النظــري

للمقيــاس ككل باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا

لقيــاس دافعيــة اإلنجــاز ،مثــل اســتبانة دافعيــة

املقيــاس بــن ( ،)0.70 – 0.63ومــن خــال

اإلنجــاز (خميمــر والعبــي2014 ،م) ،مقيــاس دافــع

اســتخدام طريقــة إعــادة التطبيــق بلــغ معامــل الثبــات

اإلنجــاز الــدرايس (ســامل2009 ،م) ،ومقيــاس دافعية

للمقيــاس ككل ( ،)0.84وتراوحــت معامــات

اإلنجــاز (بــن زاهــي2007 ،م) ،واســتبيان الدافــع إىل

الثبــات ألبعــاد املقيــاس بــن (،)0.88 – 0.82
وتعتــر هــذه القيــم دليـ ً
ا عــى متتــع مقيــاس مســتوى

اإلنجــاز (خليفــة2000 ،م).

ـون املقيــاس بصورتــه األوليــة
وصــف املقيــاس :تكـ ّ
مدرجــة تدرجييـ ًا مخاســي ًا وفــق مقيــاس
مــن ( )40فقــرة ّ

ـور مــن قبــل الباحــث بمعامــل ثبــات
الطمــوح املطـ ّ

مناســب ألغــراض الدراســة.

ـم التوصــل إليــه مــن نتائــج تتعلــق
ويف ضــوء مــا تـ ّ

ليكــرت «أوافــق بشــدة  ،أوافــق  ،حمايــد ،أعــارض،

فــإن الباحــث يكــون قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات

صــدق املقيــاس  :قــام الباحــث بالتحقــق مــن صدق

أعــارض بشــدة».

املطــور،
بصــدق وثبــات مقيــاس مســتوى الطمــوح
ّ

ـور مــن خــال طريقتني:
مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز املطـ ّ

املقيــاس ،وبذلــك أصبــح املقيــاس بصورتــه النهائيــة
صاحل ـ ًا للتطبيــق عــى عينــة الدراســة.

أ -صــدق املحكمــن :قــام الباحــث بعــرض

النهائيــة مــن ( )30فقــرة عــى ســلم إجابــة ثالثــي
التدريــج( :غالبــ ًا ،أحيانــ ًا ،نــادر ًا) ،وأعطيــت هلــا

التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة الباحــة،
وقــد بلــغ عددهــم ( )15عضــو ًا ،وقــد طلــب

تكــون املقيــاس بصورتــه
تصحيــح املقيــاس:
ّ

املقيــاس عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة

منهــم حتكيــم املقيــاس والتأكــد مــن ســامة

األوزان اآلتيــة ( )1 ، 2 ، 3عــى التــوايل للفقــرات

الفقــرات اللغويــة ،ووضوحهــا ،ومناســبتها

اإلجيابيــة ،وأعطيــت األوزان املعكوســة ()3 ، 2 ، 1

للغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه ،ويف

إذا كانــت الفقــرات ســلبية .ويتــم تصحيــح املقيــاس

ضــوء مالحظــات املحكمــن وتوصياهتــم قــام

مــن خــال اجلمــع البســيط لدرجــات الطالــب عــى

الباحــث بحــذف ( )6فقــرات مــن فقــرات

كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس.
ثاني ًا  -مقياس دافعية اإلنجاز:

املقيــاس وإجــراء تعديــات عــى بعــض
فقــرات املقيــاس .وعليــه فقــد أصبــح املقيــاس
مبدئيــ ًا يتكــون مــن ( )34فقــرة.

قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز

هبــدف تطبيقــه عــى أفــراد عينــة الدراســة واحلصــول
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ب -صــدق االتســاق الداخــي :الســتخراج

حســاب صــدق االتســاق الداخــي مــن

بتطبيــق مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز عــى عينــة
اســتطالعية بلــغ عددهــا ( )36طالبــ ًا مــن

فقــرة مــن فقــرات املقيــاس والدرجــة الكليــة

خــال إجيــاد معامــل االرتبــاط بــن كل

صــدق االتســاق الداخــي قــام الباحــث

للمقيــاس ،وقــد كانــت النتائــج كــا هــو
موضــح يف اجلــدول التــايل رقــم (:)3

خــارج أفــراد عينــة الدراســة ،وقــد تــم
جدول رقم ()3

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

** .538

0.01

18

** .714

0.01

2

** .701

0.01

19

** .652

0.01

3

** .725

0.01

20

** .594

0.01

4

** .633

0.01

21

** .521

0.01

5

** .567

0.01

22

** .764

0.01

6

** .685

0.01

23

** .656

0.01

7

** .693

0.01

24

** .833

0.01

8

.087

غير دالة

25

** .742

0.01

9

** .691

0.01

26

** .873

0.01

10

** .849

0.01

27

** .727

0.01

11

** .795

0.01

28

.076

غير دالة

12

** .672

0.01

29

** .548

0.01

13

** .619

0.01

30

** .671

0.01

14

** .664

0.01

31

** .487

0.01

15

** .876

0.01

32

** .572

0.01

16

** .507

0.01

33

** .864

0.01

17

** .567

0.01

34

** .625

0.01

** تعني دالة عند مستوى داللة 0,0 1
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ثبــات املقيــاس :للتأكــد مــن ثبــات مقيــاس دافعيــة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )3أن معامــات

اإلنجــاز ،فقــد قــام الباحــث باســتخدام معادلــة

االرتبــاط بــن فقــرات املقيــاس والدرجــة الكليــة
للمقيــاس كانــت دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى داللــة

كرونبــاخ ألفــا وطريقــة إعــادة تطبيــق املقيــاس بعــد

ـم حذفهــا ،وعليــه فقــد أصبــح مقيــاس دافعيــة
فقــد تـ ّ

املقيــاس عــى عينــة مــن خــارج أفــراد عينــة الدراســة
بلــغ عددهــا ( )36طالب ـ ًا مــن طلبــة كليــة الرتبيــة يف

تــم تطبيــق
أســبوعني مــن التطبيــق األول ،حيــث ّ

( )0.01باســتثناء الفقــرة ( ،)8والفقــرة ( ،)28حيــث
كانــت هاتــان الفقرتــان غــر دالتــن إحصائي ـ ًا ،ولــذا

جامعــة الباحــة ،وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح

اإلنجــاز يتكــون بصورتــه النهائيــة مــن ( )32فقــرة

يف اجلــدول التــايل رقــم (:)4

كــا هــو موضــح يف امللحــق رقــم (.)2

جدول ()4
معامل ثبات المقياس حسب معادلة كرونباخ ألفا وطريقة إعادة التطبيق
كرونباخ ألفا

إعادة التطبيق

0.78

0.90

المقياس ككل

يتضــح مــن اجلــدول ( )4أن قيمــة معامــل

بشــدة) ،ويف حالــة الفقــرات اإلجيابيــة أعطيــت

معادلــة كرونبــاخ ألفــا ( ،)0.78ومــن خــال

( )4درجــات ،حمايــد ( )3درجــات ،أعــارض ()2

اإلجابــة :أوافــق بشــدة ( )5درجــات ،أوافــق

ثبــات املقيــاس بلغــت مــن خــال اســتخدام

درجتــان ،أعــارض بشــدة ( )1درجــة واحــدة،

طريقــة اإلعــادة بلغــت ( ،)0.90وهاتــان القيمتان

ويف حالــة الفقــرات الســلبية تــم عكــس مفتــاح

ملعامــل الثبــات تــدالن عــى أن املقيــاس يتمتــع

التصحيــح.

بــدالالت ثبــات عاليــة.

تكــون املقيــاس بصورتــه
تصحيــح املقيــاس:
ّ

املعاجلــة اإلحصائيــة :متــت املعاجلــة اإلحصائية

مخــايس التدريــج وفــق مقيــاس ليكــرت( :أوافــق

واالنحرافــات املعياريــة ومعامــات االرتبــاط

مــن خــال اســتخراج املتوســطات احلســابية

النهائيــة مــن ( )32فقــرة عــى ســلم إجابــة

واســتخدام اختبــار ( ت).

بشــدة ،أوافــق ،حمايــد ،أعــارض ،أعــارض
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حتليل نتائج الدراسة امليدانية:
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الدراســة عــى مقيــاس مســتوى الطمــوح ،وقــد
اعتمــد الباحــث لتقييــم مســتوى الطمــوح لــدى

أسفرت نتائج الدراسة امليدانية عام ييل:

الطلبــة عــى الدرجــات التاليــة :الدرجــة مــن (-1

أو ً
ال ــ نتائج التحقق من الفرض األول:

ينــص الفــرض األول عــى :يتســم مســتوى

الطمــوح لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة
الباحــة باالنخفــاض .وللتحقــق مــن صحــة هــذا

تــم اســتخراج املتوســطات احلســابية
الفــرض ّ
واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة

 )1.5مســتوى طمــوح متــدين ،الدرجــة مــن (1.6
 ) 2 -مســتوى طمــوح متوســط ،الدرجــة مــن

) (2.5 - 2.1مســتوى طمــوح مرتفــع ،الدرجــة
مــن ( )3 - 2.6مســتوى طمــوح مرتفــع جــد ًا.
وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح يف اجلــدول

رقــم (:)5

جدول ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الطلبة على مقياس مستوى الطموح الكلي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التقدير

2.34

0.627

مرتفع

يتضــح من اجلــدول ( )5أن املتوســط احلســايب

لدرجــات الطلبــة عــى مقيــاس مســتوى الطمــوح

بلــغ ( )2.34بانحــراف معيــاري (،)0.627
وهــذا يــدل عــى أن الطلبــة لدهيــم ارتفــاع يف

مســتوى الطمــوح .وللكشــف عــن مســتوى
الطمــوح عــى صعيــد كل بعــد مــن أبعــاد
مســتوى الطمــوح التــي تضمنهــا املقيــاس ،فقــد
تم اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافات

املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة عــى كل
بعــد ،كــا تــم ترتيــب الفقــرات يف كل بعــد ترتيبـ ًا
وتــم
تنازليــ ًا وفقــ ًا للمتوســطات احلسابيـــــة،
ّ
وضــع التقديــر املناســب لــكل متوســــــــط
حســـــــايب ســوا ًء عــى صعيــد الفقــــــــرة أو

عــى صعيـــــــد البعـــــــد ككل ،وقــد كانــت
النتائــج كــا هـــــو موضـــــح يف اجلـــــــداول
التاليــة (:)8 ، 7 ، 6
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جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الطموح األكاديمي لدى الطلبة
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات

الرتبة

الرقم

1

30

أتطلع لتحقيق ما هو أفضل في حياتي.

2

2

أسعى لتجاوز العقبات التي تعترضني فيما أقوم به.

2.69

3

25

أخطط لمستقبلي وأسعى لتحقيق أهدافي.

2.68

0.579

4

9

أشعر أن قدراتي تؤهلني للنجاح والتفوق.

2.64

0.647

مرتفع جداً

5

30

أميل إلى التجديد والتغيير في حياتي.

2.64

0.624

مرتفع جداً

6

21

7

15

أتردد في االستفسار عن األمور التي أجهلها.
أعتقد أن الحظ يلعب دوراً كبيراً في حياة اإلنسان.

2.60

0.573

مرتفع جداً

2.19

0.698

مرتفع

8

12

ينتابني اليأس إذا سارت األمور عكس ما أتوقعه.

2.13

0.666

مرتفع

9

3

10

5

أعتقد أن مستقبلي العلمي محدد وال أستطيع تغييره.
أجد أن كثيراً من أهدافي مستحيلة التحقيق.

1.82

0.712

متوسط

1.79

0.705

متوسط

11

28

أتباطأ في تطوير معارفي وتعلم األشياء الجديدة.

1.65

0.719

متوسط

2.33

0.587

مرتفع

البعد األكاديمي الكلي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التقدير

2.83

0.432

مرتفع جداً

0.538

مرتفع جداً
مرتفع جداً

يالحــظ مــن خــال اســتعراض النتائــج الــواردة

متوســطها احلســايب ( )1.65بانحــراف معيــاري( ،)0.719
وقــد كان مســتوى أداء الطــاب عــى هــذه الفقرة متوســط ًا.

أعــى متوســط حســايب كان للفقــرة (أتطلــع لتحقيــق مــا

بلــغ املتوســط احلســايب الســتجابات الطلبــة عــى البعــد

يف اجلــدول رقــم ( )6أن املتوســطات احلســابية لفقــرات

وبخصــوص أداء الطلبــة عــى البعــد األكاديمــي ككل ،فقــد

البعــد األكاديمــي تراوحــت بــن ( )2.83و ( ،)1.65وأن

األكاديمــي الــكيل ( )2.33بانحــراف معيــاري (،)0.587

هــو أفضــل يف حيــايت) ،حيــث بلــغ متوســطها احلســايب

وتــدل هــذه النتيجــة عــى أن مســتوى الطمــوح لــدى الطلبة

( )2.83بانحــراف معيــاري ( ،)0.432وقــد كان مســتوى
أداء الطــاب عــى هــذه الفقــرة مرتفعــ ًا جــد ًا ،وأمــا

عــى صعيــد البعــد األكاديمــي كان بدرجــة مرتفعــة .وأمــا

يف تطويــر معــاريف وتعلــم األشــياء اجلديــدة) ،حيــث بلــغ

النتائــج كــا هــو موضــح يف اجلــدول التــايل رقــم (:)7

بالنســبة ألداء الطلبــة عــى البعــد االجتامعــي ،فقــد كانــت

بالنســبة ألدنــى متوســط حســايب فقــد كان للفقــرة (أتباطــأ

72

لؤي حسن حممد أبو لطيفة :مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلجناز لدى طلبة كلية التربية يف جامعة الباحة

86-53

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الطموح االجتماعي لدى الطلبة
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التقدير

2.79

0.491

مرتفع جداً

0.584

مرتفع جداً
مرتفع جداً

1

8

2

14

أسعى أن أكون محبوبا ً من اآلخرين.
أسعى أن أكون مهما ً في مجتمعي.

2.70

3

26

أسعى إلى مساعدة اآلخرين في احتياجاتهم.

2.66

0.570

4

11

أبحث عن جميع الطرق التي تساعدني على حل
مشكالتي العائلية.

2.64

0.602

5

1

أهتم باألنشطة االجتماعية وأحرص على المشاركة
فيها.

1.96

0.693

6

6

أميل أن تكون صداقاتي محدودة.

1.90

0.798

7

16

أشعر أن وضعي الحالي هو أحسن ما يمكن أن أصل
إليه.

1.77

0.733

8

4

أخشى نقد اآلخرين وأتخوف منه.

1.67

0.753

متوسط

9

23

أميل إلى تصيّد أخطاء اآلخرين واإليقاع بهم.

1.49

0.735

متوسط

0.613

مرتفع

البعد االجتماعي الكلي

2.17

مرتفع جداً
متوسط
متوسط
متوسط

يتضــح مــن النتائــج الــواردة يف اجلــدول رقــم

( )1.49بانحــراف معيــاري(  ،)0.735وقــد كان
مســتوى أداء الطــاب عــى هــذه الفقــرة متوســط ًا.

وأن أعــى متوســط حســايب كان للفقــرة (أســعى أن
أكــون حمبوبـ ًا مــن اآلخريــن) ،حيــث بلــغ متوســطها

ككل ،فقــد بلــغ املتوســط احلســايب الســتجابات

( )7بــأن املتوســطات احلســابية لفقــرات البعــد
االجتامعــي تراوحــت بــن ( )2.79و (،)1.49

احلســايب ( )2.79بانحــراف معيــاري (،)0.491

وبخصــوص أداء الطلبــة عــى البعــد االجتامعــي

الطلبــة عــى هــذا البعــد ( )2.17بانحــراف

معيــاري ( ،)0.613وتــدل هــذه النتيجــة عــى أن

وقــد كان مســتوى أداء الطــاب عــى هــذه الفقــرة
مرتفعـ ًا جــد ًا ،وأمــا بالنســبة ألدنــى متوســط حســايب

االجتامعــي مرتفــع .وأمــا بالنســبة ألداء الطلبــة عــى

واإليقــاع هبــم) ،حيــث بلــغ متوســطها احلســايب

يف اجلــدول التــايل رقــم (:)8

تصيــد أخطــاء اآلخريــن
فقــد كان للفقــرة (أميــل إىل ّ

مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة عــى صعيــد البعــد

البعــد الدينــي ،فقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح

73

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)4العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الطموح الديني لدى الطلبة
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات

الرتبة

الرقم

1

17

أتطلع لالقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم.

2

7

أتطلع لاللتزام بالشعائر الدينية.

2.82

3

27

أميل إلى العفو والتسامح في تعامالتي.

2.66

0.585

4

13

أحــرص علــى الوصــول بالعمــل الــذي أقــوم بــه إلـ�ى
أعلــى درجــة مــن اإلتقــان.

2.62

0.569

5

24

أحرص على الصدق في أقوالي وأعمالي.

2.61

0.643

مرتفع جداً

6

18

أحرص على تحقيق مصالحي الشخصية بأي وسيلة.

2.46

0.628

مرتفع

7

22

أتحرى الحالل والحرام فيما أقوم به.

2.41

0.786

مرتفع

8

10

أتــردد فــي تقديــم النصيحــة دون مقابــل مــادي أو
معنــوي.

1.93

0.828

9

20

ال أكترث بتأنيب الضمير إذا قمت بأعمال سيئة.

1.56

0.671

10

29

أتطلــع لمــا فــي يــد غيــري وأحــاول الحصــول عليــه
بــأي طريقــة.

1.53

0.724

2.54

0.785

البعد الديني الكلي

يالحــظ مــن النتائــج الــواردة يف اجلــدول رقــم

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التقدير

2.84

0.426

مرتفع جداً

0.453

مرتفع جداً
مرتفع جداً
مرتفع جداً

متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع

عليــه بــأي طريقــة) ،حيــث بلــغ متوســطها احلســايب

( )1.53بانحــراف معيــاري(  ،)0.724وقــد كان
مســتوى أداء الطــاب عــى هــذه الفقــرة متوســط ًا.

( )8بــأن املتوســطات احلســابية لفقــرات البعــد الديني
تراوحــت بــن ( )2.84و ( ،)1.53وأن أعىل متوســط

وبخصــوص أداء الطلبــة عــى البعــد الدينــي ككل،

حســايب كان للفقــرة (أتطلــع لالقتــداء بالرســول عليــه

فقــد بلــغ املتوســط احلســايب الســتجابات الطلبــة عــى

الصــاة والســام) ،حيــث بلــغ متوســطها احلســايب

هــذا البعــد ( )2.54بانحــراف معيــاري (،)0.785

( )2.84بانحــراف معيــاري ( ،)0.426وقــد كان
مســتوى أداء الطــاب عــى هــذه الفقــرة مرتفعــ ًا

وتــدل هــذه النتيجــة عــى أن مســتوى الطمــوح

للفقــرة (أتطلــع ملــا يف يــد غــري وأحــاول احلصــول

مرتفعة.

جــد ًا ،وأمــا بالنســبة ألدنى متوســط حســايب فقــد كان

لــدى الطلبــة عــى صعيــد البعــد الدينــي كان بدرجــة
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ويتضــح مــن اجلــداول الســابقة ( )8 ، 7 ، 6بــأن

مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز ،كــا تــم ترتيــب فقــرات
املقيــاس ترتيبــ ًا تنازليــ ًا وفقــ ًا للمتوســطات

الطمــوح ،حيــث حصــل عــى متوســط مقــداره

متوســط حســايب ســوا ًء عــى صعيــد الفقــرة أو

البعــد الدينــي حيتــل املرتبــة األوىل يف تفســر الدرجــة
ـم احلصــول عليهــا يف مقيــاس مســتوى
الكليــة التــي تـ ّ

( ،)2.54يليــه البعــد األكاديمــي حيــث حصــل عــى
متوســط مقــداره ( ، )2.33ثــم البعــد االجتامعــي

حيــث حصــل عــى متوســط مقــداره (.)2.17
ثاني ًا ـــ نتائج التحقق من الفرض الثاين:

ينــص الفــرض الثــاين عــى :تتســم دافعيــة

اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة

باالنخفــاض .وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض

ـم اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات
تـ ّ
املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة عــى

وتــم وضــع التقديــر املناســب لــكل
احلســابية،
ّ
عــى صعيــد املقيــاس الــكيل .وقــد اعتمــد الباحــث

لتقييــم مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة عــى
الدرجــات التاليــة :الدرجــة مــن ( )2 - 1مســتوى

دافعيــة إنجــاز متــدين ،الدرجــة مــن () 3-2 .1

مســتوى دافعيــة إنجــاز متوســـــــط ،الدرجــة مــن

( )4-3.1مســتوى دافعيــة إنجــاز مرتفــع ،الدرجــة
مــن ( )5-4.1مســتوى دافعيــة إنجــاز مرتفــع جد ًا.
وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح يف اجلــدول

رقــم (:)9

جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات

الرتبة

الرقم

1

18

أتحمل مسؤولية األعمال التي أقوم بها.

2

1

3

27

أبذل قصارى جهدي كي أنجح فيما أقوم به من عمل.
أهتم كثيراً بما سأحققه في المستقبل.

4

20

5

29

أحرص على تقييم األعمال التي أنجزها.
أرى أن النجاح ممكن إذا بذلت مزيداً من الجهد.

6

24

7

30

أحرص على إتمام أي عمل بدأت به.
أفكر مليّا ً قبل القيام بأي شيء.

3.94

8

3

أبحث عن أفضل الطرق التي توصلني إلى تحقيق أهدافي.

3.91

1.199

9

13

أحب إنجاز أعمالي بسرعة وإتقان.

3.89

1.097
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التقدير

4.16

1.048

مرتفع جداً

4.09

1.007

مرتفع جداً

4.06

1.002

مرتفع جداً

4.02

1.028

مرتفع جداً

3.96

1.174

مرتفع

3.94

1.030

مرتفع

1.111

مرتفع
مرتفع
مرتفع
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10

7

11

4

أحرص على عدم تأجيل األعمال التي أقوم بها إلى وقت آخر.
أحرص على أن أكون متفوقا ً في دراستي.

3.73

12

8

أحرص على زيادة معارفي وخبراتي بما هو جديد.

3.71

1.172

13

10

أشترك بشكل فعال في األنشطة والبرامج الجامعية.

3.71

1.147

مرتفع

14

17

ينتابني اليأس إذا لم تتحقق أهدافي.

3.65

1.303

مرتفع

15

26

16

23

أقدر األشخاص الذين ينجزون أعمالهم بشكل متقن.
أتخــوف كثيــراً مــن األعمــال التــي فيهــا نــوع مــن المخاطــرة أو
المغامــرة.

3.61

1.418

مرتفع

3.57

1.415

17

12

أعتقد أن النجاح في الحياة يأتي بمحض الصدفة.

3.55

1.426

مرتفع

18

19

أرحب بمناقشات زمالئي وتعليقاتهم على ما أقوم به من عمل.

3.54

1.288

مرتفع

19

2

أعتمد على اآلخرين في حل المشاكل التي تواجهني.

3.51

1.261

مرتفع

20

28

أجد نفسي غير مكترث في تنمية مهاراتي وخبراتي.

3.49

1.128

مرتفع

21

22

أشعر أنني إنسان ال قيمة له.

3.42

1.163

مرتفع

22

25

أتهرب من التزاماتي ومسؤولياتي.

3.41

1.264

مرتفع

23

14

أجد متعة عند قيامي بأداء واجباتي الدراسية.

3.36

1.293

مرتفع

24

11

25

21

أشعر بالملل عند قيامي بالواجبات المطلوبة مني.
أترك العمل إذا تطلب إنجازه وقتا ً طويالً.

3.35

1.469

مرتفع

3.35

1.398

مرتفع

26

15

أفضل األعمال التي تتطلب مهارات عالية.

3.28

1.287

مرتفع

27

16

أحرص على الظهور بشكل مناسب أمام زمالئي.

3.15

1.596

مرتفع

28

9

أتجنب القيام باألعمال الصعبة.

3.14

1.344

مرتفع

29

5

أشعر أن معظم وقتي يضيع دون فائدة.

2.92

1.352

متوسط

30

6

أجد صعوبة في تقبل كل ماهو جديد.

2.80

1.363

متوسط

31

32

32

33

يدفعني الفشل إلى ترك العمل واالبتعاد عنه.
أحترم الوقت كثيراً وألتزم بمواعيدي.

2.79

1.371

متوسط

2.76

1.359

متوسط

3.39

1.412

مرتفع

الدرجة الكلية للمقياس

3.85

1.072

مرتفع

1.257

مرتفع
مرتفع

مرتفع

يالحــظ مــن خــال اســتعراض البيانــات الــواردة

تراوحــت بــن ( )4.16و ( ،)2.76وأن أعىل متوســط

ألداء الطلبــة عــى فقــرات مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز

أقــوم هبــا) ،حيــث بلــغ متوســطها احلســايب ()4.16

حســايب كان للفقــرة (أحتمــل مســؤولية األعــال التــي

يف اجلــدول رقــم ( )9بــأن املتوســطات احلســابية
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ثالث ًا ـــ نتائج التحقق من الفرض الثالث:
ينــص الفــرض الثالــث عــى :ال توجــد عالقــة
ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى الطمــوح ودافعيــة
اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة.
تــم اســتخدام
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ّ
معامــل االرتبــاط بريســونPearson’s correlation
 coefficientإلجيــاد العالقــة االرتباطيــة بــن الدرجــة
الكليــة عــى مقيــاس مســتوى الطمــوح والدرجــة الكليــة
عــى مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز ،وكذلــك إجيــاد العالقــة
االرتباطيــة بــن الدرجــة الكليــة ألبعــاد مقيــاس مســتوى
الطمــوح والدرجــة الكليــة ملقيــاس دافعيــة اإلنجــاز،
وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح يف اجلــدول (:)10

بانحــراف معيــاري ( ،)1.048وقــد كان مســتوى
أداء الطــاب عــى هــذه الفقــرة مرتفــع جــد ًا،
وأمــا بالنســبة ألدنــى متوســط حســايب فقــد كان
للفقــرة (أحــرم الوقــت كثــر ًا وألتــزم بمواعيــدي)،
حيــث بلــغ متوســطها احلســايب ( )2.76بانحــراف
معيــاري(  ،)1.359وقــد كان مســتوى أداء الطــاب
عــى هــذه الفقــرة متوســط ًا .وبخصــوص أداء الطلبــة
عــى املقيــاس ككل ،فقــد بلــغ املتوســط احلســايب
الــكيل الســتجابات الطلبــة عــى املقيــاس ()3.39
بانحــراف معيــاري ( ،)1.412وتــدل هــذه النتيجــة
عــى أن مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة
مرتفــع.

جدول ()10

قيم معامالت االرتباط بين مستوى الطموح ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة
مستوى الطموح
(األبعاد والدرجة الكلية)
األكاديمي
االجتماعي
الديني
الدرجة الكلية لمستوى الطموح

معامل االرتباط مع دافعية اإلنجاز

مستوى الداللة

* 0.671
* 0.599
* 0 .705
0 .683

0.05
0.05
0.05
0.05

طبيعة العالقة
االرتباطية
طردية
طردية
طردية
طردية

يتضــح مــن اجلــدول ( )10وجــود عالقــة ارتباطية

والدرجــة الكليــة لدافعيــة اإلنجــاز ( )0.683وهــي
قيمــة دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى داللــة (.)0.05

ســوا ًء عــى صعيــد الدرجــة الكليــة ملســتوى الطمــوح

قيمــة معامــل االرتبــاط بــن البعــد األكاديمــي ودافعية
اإلنجــاز ( )0.671وهــي قيمــة دالــة إحصائيــ ًا عنــد

موجبــة (طرديــة) ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى
الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز لــدى أفــراد عينــة الدراســة
مــع الدرجــة الكليــة لدافعيــة اإلنجــاز أو عــى صعيــد

الدرجــة الكليــة ألبعــاد مســتوى الطمــوح مــع الدرجة

الكليــة لدافعيــة اإلنجــاز ،حيــث بلغــت قيمــة معامــل
االرتبــاط بــن الدرجــة الكليــة ملســتوى الطمــوح
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وأمــا بالنســبة ألبعــاد مســتوى الطمــوح ،فقــد بلغــت

مســتوى داللــة ( ،)0.05كــا بلغــت قيمــة معامــل
االرتبــاط بــن البعــد االجتامعــي ودافعيــة اإلنجــاز
( )0.599وهــي قيمــة دالــة إحصائي ـ ًا عنــد مســتوى
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لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة
تبعــ ًا الختــاف مســتوى الطمــوح (مرتفــع –

داللــة ( .)0.05وكذلــك فقــد بلغــت قيمــة

معامــل االرتبــاط بــن البعــد الدينــي ودافعيــة اإلنجــاز
( )0.705وهــي قيمــة دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى

منخفــض) .وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض

تــم اســتخدام اختبــار (ت) للتحقــق مــن مــدى
ّ
اختــاف دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة تبعــ ًا

داللــة (.)0.05

رابع ًا ـــ نتائج التحقق من الفرض الرابع:

الختــاف مســتوى الطمــوح لدهيــم (مرتفــع ــــ

ينــص الفــرض الرابــع عــى :ال يوجــد

منخفــض) ،وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح

اختــاف ذو داللــة إحصائيــة يف دافعيــة اإلنجــاز

يف اجلــدول (:)11

جدول ()11
نتائج اختبار (ت) للكشف عن مدى اختالف دافعية اإلنجاز لدى الطلبة
ً
تبعا الختالف مستوى الطموح لديهم (مرتفع ــ منخفض)
العدد
الدرجة
الكلية
لدافعية
اإلنجاز

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

مرتفعو
الطموح

38

2.75

0.581

منخفضو
الطموح

38

1.66

0.735

درجة
الحرية
74

قيمة اختبار
(ت)
5.78

مستوى
الداللة
0.05

يتضــح مــن خــال اجلــدول ( )11أن املتوســط

مرتفعــي الطمــوح ،حيــث كانــت قيمــة اختبــار
(ت) تســاوي ( )5.78وهــي قيمــة دالــة إحصائي ـ ًا

( )2.75وهــو أعــى مــن املتوســط احلســايب

عــى أن ارتفــاع مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة

احلســايب لدرجــات الطلبــة مرتفعــي مســتوى

عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05وهــذه النتيجــة تــدل

الطمــوح عــى مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز بلــغ

يــؤدي إىل ارتفــاع دافعيــة اإلنجــاز لدهيــم ،وأن

لدرجــات الطلبــة منخفــي مســتوى الطمــوح

انخفــاض مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة يــؤدي

الــذي بلــغ ( ،)1.66وقــد كانــت الفــروق بــن
املتوســطني دالــة إحصائيــ ًا ولصالــح الطلبــة

إىل انخفــاض دافعيــة اإلنجــاز لدهيــم.
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الطالــب باالحــرام والتشــجيع مــن قبــل مدرســيه،

تشــر النتائــج اخلاصــة بالفــرض األول إىل أن

والقبــول والتقديــر مــن زمالئــه الطلبــة يعمــل عــى

الطمــوح ســوا ًء عــى صعيــد الدرجــة الكليــة ملقيــاس

حتقيــق مــا هــو أفضــل .ويتفــق هــذا التفســر مــع

أفــراد عينــة الدراســة لدهيــم مســتوى مرتفــع مــن
مســتوى الطمــوح أو عــى صعيــد كل بعــد مــن أبعــاد

مســتوى الطمــوح الــواردة يف املقيــاس ،ويعــزو
الباحــث هــذه النتيجــة إىل عــدة أمــور منهــا الرتبيــة

األرسيــة التــي يتلقاهــا أفــراد عينــة الدراســة داخــل
تشــجعهم عــى النجــاح والتفــوق،
البيــت والتــي
ّ

وتشــكيل العالقــات االجتامعيــة ،وااللتــزام بالقيــم
والتعاليــم الدينيــة ،واحلــرص عــى تبــوء املكانــة

رفــع مســتوى الطمــوح لديــه ،وجيعلــه يتطلــع إىل

دراســة الصــايف (2001م) التــي أشــارت إىل أن تنميــة
مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة يتوقــف عــى املنــاخ

النفــي واالجتامعــي الســائد داخــل البيئــة التعليميــة.

كــا يتفــق هــذا التفســر مــع مــا أشــارت إليــه الغريب
(1998م) بــأن توتــر العالقــة بــن الطالــب ومدرســيه
أو شــعوره بأنــه ليــس حمبوبـ ًا بــن زمالئــه يكــون ســبب ًا
يف انخفــاض مســتوى طموحــه.

االجتامعيــة واملهنيــة املناســبة ،والتــي تضمــن هلــم
االحــرام والتقديــر مــن قبــل اآلخريــن ُ
وتقــق هلــم

روح املنافســة التــي تتواجــد داخــل القاعــة الدراســية

شــبري (2005م) إىل أن األرسة التــي هتتــم بأبنائهــا

أفــراد عينــة الدراســة ،ويتفــق هــذا التفســر مــع

املســتوى املعيــي الكريــم .وقــد أشــارت دراســة

وتشــعرهم بالــود واحلــب واحلنــان ،وتعتنــي هبــم
نفســي ًا وعاطفيــ ًا وعقليــ ًا ،وتشــجعهم عــى ســلوك
الطريــق الصــواب ،وتدفعهــم للتطلــع إىل األفضــل،

فــإن هــذا ســرفع مــن مســتوى الطمــوح لدهيــم،
وذلــك بخــاف األرسة التــي تســتخدم األســاليب

الرتبويــة اخلاطئــة يف تربيــة أبنائهــا مــن قســوة ورضب

وعقــاب وتســلط وإمهــال وحرمــان ،ممــا ينعكــس
ســلب ًا عــى مســتوى طموحهــم.
كــا يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل طبيعــة البيئــة

االنفعاليــة الســائدة داخــل البيئــة التعليميــة التــي
ينتمــي هلــا أفــراد عينــة الدراســة ،حيــث إن شــعور

وزيــادة عــى مــا تقــدم ،فــإن الباحــث يــرى بــأن

هلــا دور يف ارتفــاع مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة
دراســة الشــافعي (2012م) التــي أشــارت إىل أن
اجلــو التعليمــي الــذي يســوده التنافــس الرشيــف بــن
األقــران بعيــد ًا عــن العــداء واملشــاجرات يعمــل عــى

رفــع مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة .كــا يتفــق هــذا
التفســر مــع مــا أشــارت إليــه رسحــان (1993م)

مــن أن املنافســة بــن الطلبــة داخــل الغرفــة الدراســية،

ومعرفــة الطالــب ملســتوى زمالئــه ومقارنتــه بمســتواه
الشــخيص ،قــد يكــون ســبب ًا يف رفــع مســتوى

طموحــه.

تــم ذكــره ،فــإن نتيجــة الدراســة
ويف ضــوء مــا ّ

احلاليــة اخلاصــة بالفــرض األول تتفــق مــع بعــض
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ذلــك يــؤدي إىل انخفــاض دافعيــة اإلنجــاز لدهيــم.
وتأكيــد ًا ملــا ســبق ،فقــد أشــارت قندلفــت (2002م)

الدراســات الســابقة مثــل دراســة جويــدة (2015م)،

ودراســة يوســفي (2013م) ،ودراســة شــبري

إىل أن اإلنســان الطمــوح حيــاول دائــ ًا االنتقــال مــن
نجــاح إىل نجــاح ،ويؤمــن بأنــه كلــا بــذل مزيــد ًا مــن

(2005م) ،ودراســة بانــدي )(Bandey, 2002التــي

أظهــرت نتائجهــا وجــود ارتفــاع يف مســتوى الطمــوح

اجلهــد وعمــل عــى تطويــر نفســه وتنميــة قدراتــه كان
هــذا ســبب ًا للنجــاح ،وأن اجلهــد واملثابــرة يســاعدانه

لــدى أفــراد عينــة الدراســة .ولكنهــا ختتلــف مــع
دراســة بــركات (2008م) التــي أظهــرت نتائجهــا
أن مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة كان متوســط ًا،

عــى التخلــص مــن أي صعوبــات يمكــن أن تواجهــه.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة صغــرون

ودراســة صغــرون (2014م) التــي أظهــرت نتائجهــا
أن مســتوى الطمــوح كان متدنيــ ًا لــدى الطلبــة.

(2014م) ،ودراســة ســامل وقمبيــل واخلليفــة
(2012م) اللتــن أظهــرت نتائجهــا وجــود عالقــة
ارتباطيــة دالــة إحصائيــ ًا بــن مســتوى الطمــوح

وأمــا بالنســبة للفــرض الثــاين والثالــث ،فقــد

أظهــرت النتائــج أن دافعيــة اإلنجــاز لــدى أفــراد عينة

ودافعيــة اإلنجــاز لــدى أفــراد عينــة الدراســة.

الدراســة مرتفعــة ،وأن هنــاك عالقــة ارتباطيــة موجبــة

وأمــا بالنســبة لفــرض الدراســة الرابــع ،فقــد

وطرديــة بــن مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز

أظهــرت النتائــج بــأن دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة

ســوا ًء عــى صعيــد الدرجــة الكليــة ملســتوى الطمــوح

ختتلــف بحســب مســتوى الطمــوح لدهيــم (مرتفــع

ودافعيــة اإلنجــاز أو عــى صعيــد أبعــاد مســتوى

ــــ منخفــض) ،فالطلبــة ذوو الطمــوح املرتفــع تكــون

الطمــوح والدرجــة الكليــة لدافعيــة اإلنجــاز.

لدهيــم دافعيــة إنجــاز مرتفعــة ،والطلبــة ذوو الطمــوح

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل أن ارتفــاع

املنخفــض تكــون دافعيتهــم لإلنجــاز منخفضــة.

مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة أفــراد عينــة الدراســة
انعكــس إجيابــ ًا عــى دافعيتهــم لإلنجــاز ،وجعلهــم

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل االرتبــاط الوثيــق

إليهــم مــن أجــل حتقيــق األهــداف التــي يطمحــون

اإلنجــاز) ،فقــد أشــارت الزنــايت (2011م) إىل أن

يتح ّفــزون للقيــام باألعــال وإنجــاز املهــات املوكلــة

بــن هذيــن املتغرييــن (مســتوى الطمــوح ودافعيــة
األفــراد ذوي مســتوى الطمــوح املرتفــع يتميــزون

الوصــول إليهــا .ومــن هنــا فقــد كانــت العالقــة بــن

بأهنــم ال يشــعرون باليــأس ،ويســعون وراء املعرفــة

مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة

اجلديــدة ،وهــم قــادرون عــى وضــع أهــداف بديلــة

عالقــة ارتباطيــة طرديــة تشــر إىل أن ارتفــاع مســتوى

إذا مل تتحقــق أهدافهــم ،وينجــزون ويعتمــدون

الطمــوح يــؤدي إىل ارتفــاع دافعيــة اإلنجــاز  ،ويف

عــى أنفســهم ،ولدهيــم أهــداف واضحــة مناســبة

حالــة انخفــاض مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة ،فإن
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لقدراهتــم ،وخيططــون للمســتقبل ،وال يســتعجلون

وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائي ـ ًا بــن

وحيبــون املنافســة وال يرضــون بمســتواهم احلــايل.

وأن دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة ختتلــف باختــاف

النتائــج ،وال يمنعهــم الفشــل مــن مواصلــة جهودهم،

مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة،

وتتفــق هــذه النتيجــة التــي توصلــت إليهــا

مســتوى الطمــوح لدهيــم (مرتفــع ــــــ منخفــض)،

ومنصــور (1979م) وحســن (1997م) مــن أن

إنجــاز مرتفعــة ،والطلبــة ذوو الطمــوح املنخفــض

الدراســة احلاليــة مــع مــا ذهــب إليــه قشــقوش
الطلبــة ذوي مســتويات الطمــوح املرتفعــة يتميــزون

عــن نظائرهــم مــن الطلبــة ذوي مســتويات الطمــوح

فالطلبــة ذوو الطمــوح املرتفــع تكــون لدهيــم دافعيــة

تكــون دافعيتهــم لإلنجــاز منخفضــة.
توصيات ومقرتحات

املنخفضــة مــن حيــث شــدة الدافــع لإلنجــاز .كــا

تتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع مــا توصلــت إليــه
دراســة ســامل وقمبيــل واخلليفــة (2012م) مــن أن
الطلبــة الذيــن لدهيــم مســتوى طمــوح مرتفــع تكــون
دافعيتهــم لإلنجــاز مرتفعــة ،وأمــا الطلبــة الذيــن

يف ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج الدراســة

امليدانيــة ،فــإن الباحــث يتقــدم بمجموعــة مــن

التوصيــات واملقرتحــات أمههــا:

 اســتثامر املســتوى املرتفــع يف الطمــوحودافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة يف زيــادة

لدهيــم مســتوى طمــوح منخفــض فــإن دافعيتهــم

التوافــق النفــي واالجتامعــي واألكاديمــي،

لإلنجــاز تكــون منخفضــة ،وكذلــك تتفــق هــذه

مــن خــال إدمــاج الطلبــة يف نشــاطات
منهجيــة وال منهجيــة مصممــة خصيصـ ًا هلــذا

النتيجــة مــع دراســة صغــرون (2014م) التــي

أظهــرت نتائجهــا تــدين دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة
نظــر ًا لتــدين مســتوى الطمــوح لدهيــم.

الغــرض.

 -تدعيــم وتعزيــز مســتوى الطمــوح ودافعيــة

خامتة:

اإلنجــاز لــدى الطلبــة مــن خــال

يتضــح مــن نتائــج الدراســة امليدانيــة أن مســتوى

املحــارضات التــي يلقيهــا أعضــاء هيئــة

ســوا ًء عــى صعيــد الدرجــة الكليــة ملقيــاس مســتوى

 -املواظبــة عــى عمــل الربامــج والــدورات

التدريــس عــى طلبتهــم.

الطمــوح لــدى الطلبــة أفــراد عينــة الدراســة مرتفــع

والنــدوات التــي ترفــع مــن مســتوى الطمــوح

الطمــوح أو عــى صعيــد كل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس

ودافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة.

(األكاديمــي ،االجتامعــي ،الدينــي) ،كــا يتضــح أن

 -إجــراء دراســات مماثلــة للدراســة احلاليــة

دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة مرتفعــة ،كــا يتضــح
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تشــمل كليــات أخــرى ومتغــرات أخــرى

احلــريب ،هتــاين حممــد1435( .هـــ) .القلــق مــن املســتقبل
وعالقتــه بتقديــر الــذات ومســتوى الطمــوح لــدى
طالبــات املرحلــة الثانويــة يف مدينــة الريــاض .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،الريــاض ،الســعودية :جامعــة
نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة.
حســن ،حســن عــي1997( .م) .ســيكولوجية اإلنجــاز:
اخلصائــص املعرفيــة واملزاجيــة للشــخصية اإلنجازيــة.
القاهــرة :مكتبــة النهضــة املرصيــة.
حســانني ،حممــد والشــحات ،جمــدي (2006م) .دراســة
لبعــض املتغــرات العقليــة (الرسعــة اإلدراكيــة – الغلــق
اللفظــي) واالنفعاليــة (مســتوى الطمــوح – حتمــل
الغمــوض) الفارقــة بــن الطــاب العاديــن وبطيئــي
التعلــم يف املرحلــة االعداديــة .جملــة كليــة الرتبيــة
بجامعــة بنهــا.164 –123 ،)68(16 ،
خليفــة ،عبــد اللطيــف حممــد2000( .م) .الدافعيــة لإلنجــاز.
القاهــرة :دار غريــب للطباعــة والنــر والتوزيــع.
الداللعــة ،أنــور وصواحلــة ،حممــد2015( .م) .الــذكاء
االنفعــايل وعالقتــه بمســتوى الطمــوح لــدى طلبــة
جامعــة الريمــوك يف ضــوء بعــض املتغــرات .جملــة
جامعــة القــدس املفتوحــة لألبحــاث والدراســات
الرتبويــة والنفســية.38-13 ،)12(3 ،
راجــح ،أمحــد عــزت 1987(.م) أصــول علــم النفــس.
القاهــرة :املكتــب املــري احلديــث.
الزنــايت ،أســاء حممــد2011( .م) .دراســة مقارنــة بــن
مســتويات اإلدارة الذاتيــة يف كل مــن مركــز التحكــم
ومســتوى الطمــوح وفاعليــة الــذات لــدى طــاب
اجلامعــة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،معهــد
الدراســات الرتبويــة ،القاهــرة :جامعــة القاهــرة.
الزيــات ،فتحــي مصطفــى1996( .م) .ســيكولوجية التعلــم
بــن املنظــور االرتباطــي واملنظــور املعــريف .القاهــرة :دار
النــر للجامعــات.
ســامل ،رفقــة خليــف2009( .م) .عالقــة فاعليــة الــذات
والفــرع األكاديمــي بدافــع اإلنجــاز الــدرايس لــدى
طالبــات كليــة عجلــون اجلامعيــة .جملــة البحــوث
الرتبويــة والنفســية ،جامعــة بغــداد- 134 ،)23( ،
.169

يف جامعــة الباحــة واجلامعــات األخــرى يف
اململكــة العربيــة الســعودية.

املصادر واملراجع:

أو ًال :املراجع العربية

أبــو عــام ،رجــاء حممــود1993( .م) .علــم النفــس الرتبــوي.
الكويــت :دار القلــم للنــر والتوزيــع.
باظــة ،آمــال عبــد الســميع2004( .م) .مقيــاس مســتوى
الطمــوح للمراهقــن والشــباب .كراســة التعليــات،
القاهــرة ،مــر :مكتبــة األنجلــو املرصيــة.
بــركات ،زيــاد2008( .م) .عالقــة مفهــوم الــذات بمســتوى
الطمــوح لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف ضــوء
بعــض املتغــرات .املجلــة الفلســطينية للرتبيــة املفتوحــة
عــن بعــد ،جامعــة القــدس املفتوحــة- 219 ،)2(1 ،
.255
بــن زاهــي ،منصــور2007( .م) .الشــعور باالغــراب
الوظيفــي وعالقتــه بالدافعيــة لإلنجــاز لــدى اإلطــارات
الوســطى لقطــاع املحروقــات .رســالة دكتــوراة ،جامعــة
منتــوري – قســنطينة ،اجلزائــر.
بــن لكحــل ،ســمري2010( .م) .أمهيــة توقعــات تالميــذ
األقســام النهائيــة للنجــاح يف امتحــان شــهادة البكالوريا.
جملــة البحــوث والدراســات العلميــة ،اجلزائــر ،أكتوبــر،
(.19 - 1 ،)4
جويــدة ،بامحــد2015( .م) .عالقــة مســتوى الطمــوح
بالتحصيــل الــدرايس لــدى التالميــذ املتمدرســن بمركز
التعليــم والتكويــن عــن بعــد بواليــة تيــزي وزو .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،تيــزي أوزو ،اجلزائــر :جامعــة
مولــود معمــري.
احلجــوج ،أكــرم حممــد 2004(.م) .العالقــة بــن ســات
الشــخصية ومســتوى الطمــوح لــدى معلمــي املرحلــة
األساســية بمحافظــات قطــاع غــزة .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،غــزة ،فلســطني :جامعــة األزهــر.
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ســامل ،هبــة اهلل وقمبيــل ،كبشــور واخلليفــة ،عمــر2012( .م).
عالقــة دافعيــة اإلنجــاز بموضــع الضبــط ومســتوى
الطمــوح والتحصيــل الــدرايس لــدى طالب مؤسســات
التعليــم العــايل بالســودان .املجلــة العربيــة لتطويــر
التفــوق.96-81 ،)4( 3 ،
رسحــان ،نظميــة أمحــد1993(.م)  .العالقــة بــن مســتوى
الطمــوح والرضــا املهنــي لألخصائيــن االجتامعيــن.
جملــة علــم النفــس ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب،
الســنة الســابعة.124 - 112 ،)28( ،
الشــافعي ،ســهري إبراهيــم2012( .م) .الضغــوط وعالقتهــا
بمســتوى الطمــوح لــدى عينــة مــن طــاب املرحلــة
الثانويــة .جملــة كليــة الرتبيــة ببنهــا ،أكتوبــر،)92( ،
.348-317
شــبري ،توفيــق حممــد2005( .م) .دراســة ملســتوى الطمــوح
وعالقتــه ببعــض املتغــرات يف ضــوء الثقافــة الســائدة
لــدى طلبــة اجلامعــة اإلســامية بغــزة .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،غــزة ،فلســطني :اجلامعــة اإلســامية.
الصــادق حممــد ،بابكــر2016( .م) .مســتوى الطمــوح
وعالقتــه بالتحصيــل الــدرايس لــدى طــاب املرحلــة
الثانويــة بمحليــة بحــري .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،اخلرطــوم ،الســودان :جامعــة الســودان
للعلــوم والتكنولوجيــا.
الصايف،عبــد اهلل طــه 2001(.م) املنــاخ املــدريس وعالقتــه
بدافعيــة اإلنجــاز ومســتوى الطمــوح لــدي عينــه مــن
طــاب وطالبــات املرحلــة الثانويــة بمدينــه أهبــا .رســالة
اخلليــج العــريب ،الســنة الثانيــة والعــرون61 ،)79( ،
 .90صغــرون ،هنــى عبــد اجلليــل2014( .م) .دافعيــة اإلنجــاز
وعالقتهــا بمســتوى الطمــوح لــدى املعاقــن برصيــ ًا
بمعهــد النــور لتعليــم املكفوفــن باخلرطــوم بحــري.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،اخلرطــوم ،الســودان:
جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا.
عاقــل ،فاخــر2003( .م) .معجــم العلــوم النفســية .مــر :دار
شــعاع للنــر والتوزيع.
عبــد الفتــاح ،كاميليــا إبراهيــم1990( .م) دراســات
ســيكولوجية يف مســتوى الطمــوح والشــخصية.
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القاهــرة :هنضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع.
عبــد الفتــاح ،كاميليــا إبراهيــم1984( .م) مســتوى الطمــوح
والشــخصية .بــروت :دار النهضــة العربيــة.
عبــد الفتــاح ،كاميليــا إبراهيــم1971( .م) اســتبيان مســتوى
الطمــوحللراشــدين.القاهــرة:مكتبــةالنهضــةاملرصيــة.
عيســى ،حممــد رفقــي1988( .م) .الدافعيــة :دراســة نقديــة
مــع نمــوذج مقــرح .الكويــت :دار القلــم للنــر.
العيســوي ،عبــد الرمحــن حممــد2004( .م) .معــامل علــم
النفــس .بــروت :دار النهضــة العربيــة.
الغريــب ،رمزيــة1998( .م) .التعلــم دراســة نفســية تفســرية
توجيهيــة .القاهــرة :مكتبــة األنجلــو املرصيــة.
قشــقوش ،إبراهيــم ومنصــور ،طلعــت1979(. .م) دافعيــة
اإلنجــاز وقياســها .القاهــرة :مكتبــة األنجلــو املرصيــة.
قطامــي ،يوســف وعــدس ،عبدالرمحــن2002(. .م)علــم
النفــس العــام .عــان :دار الفكــر للطباعــة والنــر.
القطنــاين ،عــاء ســمري2011( .م) .احلاجــات النفســية
ومفهــوم الــذات وعالقتهــا بمســتوى الطمــوح لــدى
طلبــة جامعــة االزهــر بغــزة يف ضــوء نظريــة حمــددات
الــذات .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة،
غــزة ،فلســطني :جامعــة األزهــر.
قندلفــت ،أولغــا2002( .م) .التعليــم املهني وعالقته بمســتوى
الطمــوح وتنميــة القــدرات املهنيــة لــدى الصــف األول
والثــاين الثانــوي مهنــي بمدينة دمشــق .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،ســوريا :جامعــة دمشــق.
حممــود ،رشيــف2001( .م) .دراســة االغــراب وعالقتــه
بمســتوى الطمــوح لــدى طــاب الثانــوي العــام الفنــي
والصناعــي .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،القاهــرة،
مــر :جامعــة عــن شــمس.
خميمــر ،ســمري كامــل والعبــي ،ســمري إبراهيــم2014( .م).
أثــر التعزيــز يف تنميــة دافعيــة اإلنجــاز لــدى عينــة مــن
طــاب الصــف العــارش يف قواعــد اللغــة العربيــة .جملــة
جامعــة األقــى (سلســلة العلــوم اإلنســانية)،)2(18 ،
.174 – 145
مظلــوم ،عــي حســن2010( .م) .مســتوى الطمــوح
األكاديمــي وعالقتــه بحــوادث احليــاة الضاغطــة لــدى
طلبــة اجلامعــة .جملــة جامعــة بابــل للعلــوم اإلنســانية،
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.213 - 201 ،)1(18
 مقيــاس مســتوى.)م2012( . وفــاء عبــد اللطيــف،مــرة
عينة من  دراســــــة تقنينية عىل،الطموح للمراهقيـــن
. املراهقــن يف مدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية
 اجلــزء،جملــة دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس
.209-191 ، )27( ،الثــاين
 دافعيــة اإلنجــاز لــدى فريــق.)م2010( . عفــاف،وســطاين
العمــل وعالقتهــا بالنمــط القيــادي الســائد ملديــر
 دراســة:املؤسســة التعليميــة يف ضــوء مــروع مؤسســة
.ميدانيــة بمؤسســات التعليــم املتوســط ملدينــة ســطيف
 جامعــة: اجلزائــر، رســالة ماجســتري غــر منشــورة
.فرحــات عبــاس
 القلــق االجتامعــي وعالقتــه.)م2013( . دالل،يوســفي
:بمســتوى الطمــوح لــدى تالميــذ الســنة الثانيــة ثانــوي
دراســة ميدانيــة ببعــض الثانويــات املتواجــدة ببلديــة
: اجلزائــر،  رســالة ماجســتري غــر منشــورة.املســيلة
.جامعــة خيــر بســكرة
 أثــر احلوافــز املاديــة عــى دافعيــة.)م2013( . مجيلــة،يونــس
انجــاز تالميــذ الســنة الثالثــة ابتدائــي يف مــادة اللغــة
، جملــة جيــل العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة.الفرنســية
.115-99 ،)1( ،ترشيــن األول
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