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ا��� لدي  ردافعية )نجاز وعالق �ا بأساليب مواج�ة الضغوط املرتبطة بالتحصيل الد
  طلبة 3عض ا01امعات السودانية

  ، دمحم دمحم ال�ادي حسن سليمان1عبد الرحمن أحمد 06ة

  كة العرGية السعوديةقسم علم النفس ، Aلية ال@?بية ، جامعة حائل،  اململ
  abduhega@gmail.com: الN?يد Mلك@?وLي للباحث الرئIس1

  : م`_ص

اســـة إ(ـــ% التعـــرف ع&ـــ% دافعيـــة !نجـــاز وعالق��ـــا بأســـاليب مواج�ـــة الـــضغوط املرتبطـــة  ر-ـــدفت الد

اFــDE لــدى  طلبــة @عــض ا<=امعــات الــسودانية، ولتحقيــق ذلــك تــم اســتخدام املــن0/  ربالتحــصيل الد

طالـــب ) 502(م اختيـــار عينـــة عـــشوائية مـــن طلبـــة ا<=امعـــات الـــسودانية بلـــغ عـــدد-ا الوصــفي، إذ تـــ

 DEــــــFا ــــد تـــــم اســــــتخدام مقياFـــــDE أســـــاليب مواج�ـــــھ الــــــضغوط املرتبطـــــة بالتحـــــصيل الد روطالبـــــة وقـ

تــم تطبيق�مــا ع&ــ% أفــراد ) حــساب الــصدق والثبــات(ودافعيــة !نجــاز، و]عــد التأكــد مــن صــالحي��ما 

العينــة، وأخــضعت البيانــات 
ُ

اســة للتحليــل aحــصا`ي اذ اســتخدمت عــدد مـــن  املــستخرجة مــن الد
ُ

ر

تباط و تحليل التباين ومعادلة aنحدار إضافة ا(% @عض البيانات (املعادالت aحصائية  a رمعامل

، ومـــن أ-ـــم النتـــائج )SPSS(مـــستخدمjن hـــg ذلــك ا<fزمـــة !حـــصائية للعلـــوم aجتماعيــة ) الوصــفية

اســـــ ـــاز وأســـــاليب  :ةرالoــــD توصـــــلت ال�nــــا الد  توجــــد عالقـــــة ذات داللـــــة إحــــصائية بـــــjن دافعيــــة !نجــ

اFـDE لـدي طلبـة ا<=امعـات الـسودانية ق hـg  .رمواج�ـھ الـضغوط املرتبطـة بالتحـصيل الد و توجـد فـر

اDEF لدي طلبة  ردافعية !نجاز tعز ملستوsات أساليب مواج�ھ الضغوط املرتبطة بالتحصيل الد ي

تxبؤ بدافعية !نجاز من خالل أساليب مواج�ھ الضغوط املرتبطة  يمكن ال .ا<=امعات السودانية

DEـــــFا ــــة ا<=امعـــــات الــــــسودانية  .ربالتحـــــصيل الد ـــة !نجـــــاز بـــــjن طلبـ جـــــة دافعيــ ق hـــــg د ر توجـــــد فـــــر و

 .ا<zfومية وطلبة ا<=امعات السودانية ا<yاصة

اFـــDE،  دافعيـــة !نجـــاز، أســـاليب مواج�ـــة الـــضغوط املرتبطـــة بالتحـــصيل ا:الbلمـــات املفتاحيـــة رلد

  .طلبة ا<=امعات السودانية
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Achievement motivation and its relationship to stress 
coping styles related to academic achievement for some 
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Abstract:  
This study aims to identify Achievement motivation    and its 
connection with coping styles related to academic achievement for 
Some Sudanese university students. To that end, the descriptive 
approach was used, where a random sample of (502), both male and 
female, Sudanese university students, was selected. Then Achievement 
motivation and coping styles measurement related to academic 
achievement were used. And after ensuring their validity and 
reliability, being applied at Sudanese university students. Then the 
data collected from the study analyzed statistically. Hence, several 
statistical equations (Pearson correlation coefficient, variance analysis, 
regression equation, as well as some descriptive data) using SPSS 
statistical package.  findings of the study: 1- There is a positive 
statistical relationship between achievement motivation and stress 
coping styles related to academic achievement   among Sudan 
university students.  2 - . There are differences in achievement 
motivation due to the levels of stress coping styles related to academic 
achievement among Sudanese university students. 3- The degree of 
achievement motivation can be predicted by stress coping styles 
related to academic achievement among Sudanese university students 
4-There are no statistically significant differences in achievement 
motivation among Sudanese university students due to private or 
public ownership 

Key words:  Achievement motivation.  stress coping styles related to 
academic achievement, Sudanese university students. 
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 :املقدمة

�عت�� الدافع -و ا�fـرك �ساFـDE للـسلوك، وال يظ�ـر الـسلوك a @ـسب دافـع داخ&ـg أو  
ع علــم الــن �g ومــن -نــا وجــدت الــدوافع ا-تمامــا كبjــ�ا مــن جميــع فــر وخــا

ً ً
تبطــت الدافعيــة ر رفس اذ ا

شــادي  a ــي وعلــم نفــس النمــو وعلــم الــنفس ا<=نــا`ي وعلــم الــنفسzيxر@علــم الــنفس ال��بــو و!�لي ي
 Dــoونا��ـا و�ليـة الzاســات النفـسية القـاء الـضوء ع&ــ% م روعلـم الـنفس الـص�g، ومــن ثـم حاولـت الد

ـــــــــا  ��ا وتوج��nــــــــ ــــ�ثا ــــــــ ـــــــــة اســـــ ـــة وكيفيــــــــ ــــــــ ـــــــــــا الدافعيــــــ ـــــــــشط ��ــــــ ــــــار، و( رتxــــــــ ـــــــــ ـــــار، النجــ ــــــــ ــــــــدالبا�g، النجــــ ــــــــ  عبـ
ة الدافعيــة وتوج�nـــا البــد مـــن معرفــة أ@عاد-ـــا)237،2021 ه : روالســ�ثا رو¥ــg البعـــد البيولــو�g ومـــصد

نالتـواز الــداخ&g <=ــسم a¦ــسان ومoــ© مـا اختــل -ــذا التــواز ســ§% a¦ـسان ا(ــ% إعــادة التــواز مــرة  ن ن
نأخر ع�� ¦شاط محدد وs»بط -ذا الxشاط مo© ما حـدث التـواز g كـرد فعـل للبعـد املعرhـ والبعـد. ّى

 gللتواز البيولو� Dسان ناتج حت¦a و سلوكzن املعرفيو نفي أن ي نالبيولو�g اذ حاو املنظر ن ن ول
 Dتـــــf>تجـــــاه اa ـــــ�jغ gـــــh ــــدافع ـــھ مـــــن التفاعـــــل وتحديـــــد اتجـــــاه الـ ة عقليـــــة تمكنــ ــــد روأن لإل¦ـــــسان قـ

gوالــضيق ثــم البعــد والبعــد الوجــدا¦ي الــذي يــر²ط الــسلوك باالنفعــال مــن حيــث   الفــرح. البيولــو� 
اســل  ³ـE© ا<=ماعــة، وsــر  رaجتمـا´g و-نــا الــسلوك يتــأثر باملعـايa �jجتماعيــة مــن حيــث  ) Russel(ىر

E³© ا<=ماعة tعت�� دافعا أساسيا لسلوك a¦ـسان  gh سان¦a غبة رأن  ،. (ر ومoـ© ) 39،2004يالفرمـاو
لتمjـ¼ والرغبـة hـg النجـاح ىما �ان الدافع -و ا�fرك �ساDEF للسلوك النا«º بأقـE¹© مـستو مـن ا

قت ممكن مـن توجيـھ الدافعيـة نحـو الرغبـة ). 20،2000خليفة ،. (ووإنجاز امل�ام الصعبة بأقل ج�د و
!نجاز، و-و مف�وم مرتبط بجانب السلوك املعرgh مثـل التخطـيط  gh النجاح ظ�ر مف�وم دافعية

  ).Singh،2011(والتنظيم واتخاذ القرار والتعلم 

اسة عالقـة دافعيـة aنجـاز بأسـاليب ولتxشيط وتطوsر ر دافعية !نجاز يحاو البحث د ل
 DEـــــــ اFــ ــــــة بالتحـــــــــصيل الد ـــــــ¿fاب، (رمواج�ـــــــــة الـــــــــضغوط املرتبطـــ ــــــل الxـــــــــشط a¦ــ aســـــــــ��خاء التعامـــ

g´جتمــاa التخطــيط، الــدعم .( gجــدا¦ي وحر�ــي و¥ــ ووtعت�ــ� أســاليب املواج�ــة ذات أســاس معرhــg و
ــــــــش ــــــــل املـ ــــــــا الفـــــــــرد <fـ ــــوم ��ـ ــــــــD يقـــــ ـــــود الoـ ــــــــھا<=�ــــ ـــــــة الـــــــــضغوط النفـــــــــسية الoـــــــــD تقابلــ ) كالت ومواج�ــ

)، سو نساند  ).2019ر

اسة   : رمشbلة الد

اسة  ا كب�jا gh دفع سلوك الطالب نحو انجاز امل�ام الد رتلعب الدافعية نحو !نجاز دو
ً ً

ر
اســة العالقــة بــjن دافعيــة !نجـــاز  اســـة ا<fاليــة يــتم د را�yتلفــة وتتــأثر @عــدد مــن العوامــل وhــg الد ر

اســــة hــــg وأســــاليب مو اFــــDE، وsمكــــن صــــياغة مــــشzلة الد راج�ــــھ الــــضغوط املرتبطــــة بالتحــــصيل الد ر
  : ال�ساؤالت التالية

ـــــضغوط املرتبطــــــــة  .1 ــــھ الـــ ــــــل توجــــــــد عالقــــــــة ذات داللـــــــة إحــــــــصائية بــــــــjن أســـــــاليب مواج�ــــ -ـ
اDEF ودافعية !نجاز لدي طلبة ا<=امعات السودانية  .ربالتحصيل الد

ق hـg دافعيـة !نجـاز tعـز ملـست .2 ي-ل توجد فر وsات أسـاليب مواج�ـھ الـضغوط املرتبطـة و
اDEF لدي طلبة ا<=امعات السودانية  .ربالتحصيل الد

اFـــDE مـــن خـــالل  .3 ر-ـــل يمكـــن التxبـــؤ بأســـاليب مواج�ـــھ الـــضغوط املرتبطـــة بالتحـــصيل الد
 دافعية !نجاز؟

جــــة دافعيـــة !نجـــاز بــــjن طلبـــة ا<=امعــــات الـــسودانية ا<zfوميــــة  .4 ق hـــg د ر-ـــل توجـــد فــــر و
  .السودانية ا<yاصةوطلبة ا<=امعات 
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  :أfداف البحث

ة إجرائية إ(% التحقق من �-داف التالية               :ر�س§% البحث بصو

1.  DEـــــFا رالتعـــــرف ع&ـــــ% العالقـــــة بـــــjن أســـــاليب مواج�ـــــھ الـــــضغوط املرتبطـــــة بالتحـــــصيل الد
ة ع&ــ% تطــوsر وتxــشيط  رودافعيــة !نجــاز لــدي طلبــة ا<=امعــات الــسودانية ومــن ثــم املقــد

 ىجاز من خالل التعرف ع&% مستو العالقة بي�Ãمادافعية !ن
ق hـg دافعيـة !نجـاز الoـt Dعـز ملـستوsات أسـاليب مواج�ـھ الـضغوط  .2 يالتعرف ع&% الفر و

اFــDE لــدي طلبــة ا<=امعــات الــسودانية ا . راملرتبطــة بالتحــصيل الد وsنÄــD ع&ــ% ذلــك اجرائيــ
اليب تحتــاج ا(ــ% كيفيــة تطــوsر أســاليب مواج�ــة الــضغوط املرتبطــة بالتحــصيل وأي �ســ

فع مستو دافعية !نجاز لدى الطلبة sب لدى الطلبة من أجل  ىتطوsر وتد ر  .ر
ـــاليب مواج�ـــــھ الـــــضغوط  .3 ـــة !نجـــــاز مـــــن خـــــالل أســ التعـــــرف ع&ـــــ% إمzانيـــــة التxبـــــؤ بدافعيــ

اFــــDE و²التـــــا(g الرفــــع مـــــن مــــستو أســـــاليب مواج�ــــة الـــــضغوط  ىاملرتبطــــة بالتحـــــصيل الد ر
 .عية !نجاز لدى الطلبةّا�yتلفة وا�Çا أك�Æ تxبؤا بداف

جة دافعيـة !نجـاز بـjن طلبـة ا<=امعـات الـسودانية ا<zfوميـة  .4 ق gh د رالتعرف ع&% الفر و
  .وطلبة ا<=امعات السودانية ا<yاصة

اسة اسة �tي تف@?ض:رفرضيات الد   : ر الد
ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية بـــjن أســـاليب مواج�ـــھ الـــضغوط املرتبطـــة بالتحـــصيل -1

EFا  .D ودافعية !نجاز لدي طلبة ا<=امعات السودانيةرالد

ـــز ملـــــستوsات أســـــاليب مواج�ـــــھ الـــــضغوط املرتبطـــــة -2 hـــــg دافعيـــــة !نجـــــاز tعـ ق  ـــد فـــــر يال توجـ و
اDEF لدي طلبة ا<=امعات السودانية  .ربالتحصيل الد

ال يمكــن التxبــؤ بدافعيــة !نجــاز مــن خــالل أســاليب مواج�ــھ الــضغوط املرتبطــة بالتحــصيل -3
EFا  .Dرالد

جــة دافعيــة !نجــاز بــjن طلبــة ا<=امعــات الــسودانية ا<zfوميــة وطلبــة -4 ق hــg د ر ال توجــد فــر و
 .ا<=امعات السودانية ا<yاصة

اسة   : رأfمية الد

أوال
ً

 :klاسة فيما ي   :رfMمية العلمية للد

ل ي�ناو البحث دافعية !نجاز وعالق��ا بأساليب مواج�ة الضغوط املرتبطة بالتحـصيل 
 ،DEــFا تباطيــة والتxبؤsـــة بــjن دافعيــة !نجـــاز مــن جانـــب وأســاليب مواج�ـــة رالد a روكــشف العالقـــة
اDEF من جانب أخر مما �عد إضافة للمكتبة gh -ذا ا�=الالضغوط  .ر املرتبطة بالتحصيل الد

ثانيا
ً

 :klاسة فيما ي  :رfMمية التطبيقية للد

شــادية ل .1 تطــوsر دافعيـــة aنجــاز   لـــدى ريمكــن aســتفادة مـــن نتــائج البحــث hـــg تــصميم بـــرامج ا
 .طالب ا<=امعات السودانية
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اسة gh تصميم برامج لتعزsز وتطوsر وسائل مواج�ھ الضغوط  .2 ريمكن aستفادة من نتائج الد
ات  اFــDE ومــن ثــم تxــشيط دافعيــة !نجــاز لــدى الطلبــة وتطــوsر القــد راملرتبطــة بالتحــصيل الد ر

 .املعرفية لد�Çم

  : أدوات البحث

ة بيانا .1  .ت أوليةراستما
2. DEFا  .رمقياس أساليب مواج�ھ الضغوط املرتبطة بالتحصيل الد
  .مقياس دافعية !نجاز .3

  : التحليل )حصاnي

واســــتخدام املقــــايÊس !حــــصائية aتيــــة  SPSS برنــــامج ا<fــــزم !حــــصائية اســــتخدامتــــم 
ـــاه، ومعامـــــل aنحـــــدار ا<yطـــــي، و]عــــــ( ــــاين احـــــادي aتجــ ، وتحليـــــل التبـ تبـــــاط ب�jســـــو نمعامـــــل ا ض ر

  ).مقايÊس !حصاء الوصفي

اسة   : رحدود الد

 DEــFا اســة ع&ـ% طــالب @عـض ا<=امعــات الـسودانية للعــام الد راقتـصرت الد .  م20/2021ر
ــــــضغوط املرتبطـــــــة  ــــــة الـ ــــــاز وأســـــــاليب مواج�ـ ـــــة aنجـ ــــ� دافعيــ اســـــــة ع&ـــــــ% متغjـــ ـــــصرت الد يكمـــــــا اقتــ ر

DEFا  .ربالتحصيل الد

اسة   :رمصط`oات الد

لية، والـــــس§g نحـــــو التفـــــو :  الدافعيـــــة لإلنجـــــاز:دافعيـــــة Mنجـــــاز قاســـــتعداد الفـــــرد لتحمـــــل املـــــسؤ و
  ).2013معمرsة،(لتحقيق أ-داف معينة، واملثابرة للتغلب ع&% العقبات

جـــة الoـــD يتحـــصل عل�nـــا الطالـــب وفقـــا ألدائـــھ hـــg مقيـــاس الدافعيـــة اجرائيـــاأمـــا  ر ف�ـــو الد
اسة  رلإلنجاز املستخدم gh -ذه الد

�sش:أساليب مواج�ھ الضغوط س ر وÍعرفھ  ار د ال وا ز ا<=�ود الoـD يقـوم ��ـا الفـرد <fـل املـشكالت (ر
،  ()ومواج�ة الضغوط النفسية الDo تقابلھ سو نساند   .)2019ر

جــــة الoــــD يتحــــصل عل�nــــا الطالــــب وفقــــا ألدائــــھ hــــg مقيــــاس أســــاليب  رأمــــا اجرائيــــا ف�ــــو الد
اسة اDEF املستخدم gh -ذه الد رمواج�ة الضغوط املرتبط بالتحصيل الد   . ر

اسةمن0qية ال   : رد

تبـاطي نظـرا ملالءمتـھ ملـشzلة البحـث، وذلـك وفـق  a اسة املـن0/ الوصـفي راستخدمت الد ر
  :!جراءات التالية

 طالـــب مـــن طـــالب @عـــض ا<=امعـــات الـــسودانية بطرsقـــة 502 تـــم اختيـــار عـــدد :عينـــة البحـــث  -أ 
عشوائية من مختلف ا<=امعات السودانية ا<yاصة وا<zfومية من �ل واليات الـسودان وتـم 

اسة الك��ونيا ع�� نماذج قوقلت طبيق أدوات الد
ً

 .ر
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قم  رجدو    )1(ل

اسة   -: ر يوxy وصف عينة الد

�jة   العدد    املتغsسبة املئوxال%  

  ملكية ا<=امعة  72.5  364  حzومي

  27.5  138  خاصة/ أ-لية 

  موقع ا<=امعة  68.5  344  والية ا<yرطوم

  31.5  158  يواليات اخر

 

 

قم   k{ل توضيbكومية) 1(رشo1ا01امعات ا1_اصة وا }lع أفراد العينة ع�  زيوxy تو

 -: تم استخدام املقايÊس التالية :أدوات البحث  -ب 

تــم اســتخدام مقيــاس الدافعيــة لإلنجــاز الــذي أعــده صــا<º حــسjن :  مقيــاس دافعيــة )نجــاز: أوال
طبيـق ع&ـ% ن، حيث يتzو -ذا املقياس من عشرsن فقرة، وللتأكـد مـن صـالحيتھ للت)2000(يالقادر 

اسة تم عرضة   عدد   محكم وتم tعديل البنود بناء ع&ـ% مfÒوظـا��م ثـم تطبيقـھ 11رأفراد عينة الد
  - :لع&% عينة استطالعية لقياس taساق الداخ&g والثبات للمقياس كما موgh ºÓ ا<=داو aتية
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قم  رجدو    ) 2(ل

 klساق الداخ�M xyلية للمقيا(يوbجة ال تباط البنود بالد را   ملقياس دافعية Mنجاز) سر

رقم 
ة   رالعبا

تباط  aر
جة  ربالد

  الzلية

رقم 
ة   رالعبا

تباط  aر
جة  ربالد

  الzلية

رقم 
ة   رالعبا

تباط  aر
جة  ربالد

  الzلية

رقم 
ة   رالعبا

تباط  aر
جة  ربالد

  الzلية

1  0.599  2  0.560  3  0.502  4  0.577  

5  0.504  6  0.672  7  0.607  8  0.675  

9  0.538  10  0.497  11  0.597  12  0.564  

13  0.522  14  0.598  15  0.565  16  0.637  

17  0.697  18  0.554  19  0.653  20  0.269  

قم  رجدو    ) 3(ل

  يوxy ثبات مقياس الدافعية لإلنجاز

نباخ  جتمان  ن براو- سب�jمان  املعادلة   والفاكر

 0.769 0.717  0.797  معامل الثبات

ا�ـــ��ثانيـــا مقيـــاس أســـاليب املواج�ـــة املرتبطـــة بالتحـــصي ً مـــن تـــصميم البـــاحثjن @عـــد :رل الد

ـــھ الــــــضغوط  ــــايÊس أســــــاليب مواج�ـــ ـــدد مــــــن مقــ  -) 2021ســــــليمان، (مثــــــل مقيــــــاس (aطــــــالع ع&ــــــ% عـــ
)، ســـــو نساند ـــتص بأســـــاليب مواج�ـــــھ الـــــضغوط املرتبطـــــة بالتحـــــصيل ) 2019ر ليـــــصبح مقيـــــاس مخــ

ــــDE وsتــــــضمن  اFــ ـــاد ¥ـــــــg 5رالد ا´g، التخطــــــيط، aســــــ��خاء، التعامـــــــل الxــــــشط، الــــــدعم aجتمـــــــ( أ@عـــ
 محكـم hــg تخصــصات علــم الــنفس ا�yتلفــة   لقيــاس 11وتــم عــرض املقيــاس ع&ــ% عــدد ) a¦ـ¿fاب

وتـــم تطبيــق املقيـــاس ع&ـــ% عينـــة . يالــصدق الظـــا-ر وتـــم tعــديل بنـــود املقيـــاس بنـــاء ع&ــ% مالحظـــا��م
 مـــن الطلبـــة لقيــــاس الثبـــات وtaـــساق الـــداخ&g وتـــم التوصـــل للنتــــائج 100اســـتطالعية مzونـــة مـــن 

 :aتية

قم  رجدو    ) 4(ل

 klـــساق الـــداخ�M xـــyـــا(يو�تبـــاط البنـــود باأل3عـــاد ال�ـــ� ت�ت�ـــ� ال� ملقيـــاس أســـاليب مواج�ـــھ ) را
ا���   رالضغوط املرتبطة بالتحصيل الد

ة رقم العبا  6 5 4  3 12 ر

جة الفرعية للتخطيط تباط بالد aر   677. 5480. 7300. 6960.  0.6420 7410. ر

ة رقم العبا  11 10 9 8 7  ر

aجة الفرعية لالس��خاء رتباط بالد  0.653  0.610  0.653 0.689  0.608  ر
 

ة رقم العبا   17 16 15 14 13 12  ر

جة الفرعية للتعامل  تباط بالد aر  0.490  0.677  0.673  0.692  0.675  0.685ر
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  الxشط

ة رقم العبا   22  21  20  19  18  ر

جة الفرعية الدعم  تباط بالد aر ر
g´جتماa  

0.653  0.6120  0.694  0.497  0.577  
  

ة رقم العبا   28  27  26  25 24  23  ر

جة الفرعية لبعد  تباط بالد aر ر
  f¿¦aاب

0.660  0.732  0.635  0.678  0.542  0.573  

قم  رجدو    )5(ل

ا���   ر يوxy ثبات مقياس أساليب مواج�ھ الضغوط املرتبطة بالتحصيل الد

نباخ  جتمان  ن براو- سب�jمان  املعادلة   والفاكر

  0760 0.806  0.802  اتمعامل الثب

اسات السابقة ر)طار النظر والد   -: ي

  :دافعية Mنجاز: لاملبحث �و

اي �عت�ــ� أو مـن أدخــل مف�ـوم  لعـالم الــنفس �مرzsـي، -Øــ� ألكـسندر مــو الــدافع إ(ـ% !نجــاز إ(ــ% "ري
، @ـشzل دقيـق، بوصـفھ مzونـا -امـا مـن مzونـات الyÚـصية وأحـد متغ�jا��ـا 1938علم الـنفس عـام 

اي ا<fاجـــة إ(ـــ% !نجـــاز بأ�Ûـــا � اســـاتھ لـــديناميكيات الyÚـــصية، �عـــرف مـــو رساســـية، مـــن خـــالل د ر
سة القو والكفاح ألداء امل�ام الصعبة  غبة أو ميل الفرد إ(% التغلب ع&% العقبات، ومما ىtش�j إ(%  ُ

ر ر
تظ�ر ىوsر أن شدة ا<fاجة إ(% !نجاز، ) 74،2013معمرsة، (@شzل جيد و]سرعة �لما أمكن ذلك 

لكمـا يتـºÜ ذلـك hـg تنـاو �فzـار وتنظيم�ـا، مـع . من خالل س§g الفرد إ(% القيـام باألعمـال الـصعبة
كمـــا تتـــضمن ا<fاجــة إ(ـــ% !نجـــاز، تخطـــي . إنجــاز ذلـــك @ـــسرعة، و²طرsقــة اســـتقاللية بقـــدر !مzــان

صولھ إ(% مستو مرتفع gh أي مجال من مجاالت ا<fياة ىالفرد ملا يقابلھ من عقبات، و  و²اإلضافة .و
قإ(% ذلك، فإن الفرد املـدفوع بقـوة !نجـاز، -ـو فـرد يتفـو ع&ـ% ذاتـھ، وsنـافس �خـرsن وsتخطـا-م، 

ات وإمzانـات سـات النا«fـة، ملـا لديـھ مـن قـد روsتفو عل�nم، وsرتفع تقديره لذاتـھ مـن خـالل املما ر . ق
  )75،2013معمرsة،(

 : نظر�ات الدافع لإلنجاز

  :� تفسر الدافع لإلنجاز وسوف Lعرض 3عضا من fذه النظر�اتنجد الكث�? من النظر�ات ال�

ة Maclelland Theory   -:نظر�ــــة مــــاAليالن  ه نمــــوذج aســــ�ثا ر  وsطلــــق ما�ليالنــــد ع&ــــ% تــــصو ر
ا متعلمـة ، وsتفـق مف�ـوم الـدافع  aنفعالية ، و-و �عد �ل الدوافع  بما ف�nـا مـن حـوافز ا<=ـوع أمـو

ً
ر

 اتكxسو ، حيث ير إنھ استعداد ثابت ¦سäيا yã ghصية الفرد رلإلنجاز لدى ما�ليالند مع تصو
ً

ى ن
 gـh يل تحقيق أو بلوغ نجاح ي��تب عليھ نوع مـن !شـباع ، وذلـكäس gh يحدد مدى سعيھ ومثابرتھ ،

وsــذكر ما�ليالنــد أن �فـــراد . ىاملواقــف الoــD تتــضمن تقيــيم �داء hــg ضــوء مــستو محــدد لالمتيــاز 
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جـة أسـرع، وإ(ـ% العمـل ع&ـ% نحـو أفـضل وإ(ـ% تبæـD مـستوsات مرتفعـة ناملنجزsن مستعدو للتعل رم بد
sب ع&ــ%  ايــا مختلفـة، وsفــسر ذلـك بخــضوع الفـرد للتــد اك العـالم مــن ز رمـن الطمــوح، وامليـل إ(ــ% إد ور
ىaســــتقالل وقــــد ســــ§% ما�ليالنــــد إ(ــــ% الــــر²ط بــــjن تــــأث�j الدافعيــــة ع&ــــ% مــــستو الفــــرد وتأث�j-ــــا ع&ــــ% 

ـــع ، بحيـــــث  يذ-ـــــب إ(ـــــ% القـــــو إن �ãـــــyاص ذو ا<fاجـــــة املرتفعـــــة لإلنجـــــاز لـــــد�Çم ىمـــــستو ا�=تمــ ل
م لل�Æاء aقتصادي ، سواء بالxسبة ألنفس�م أم للمجتمع    ).2013، .خليفة ع. ( زا<fافز الال

 حــــدد �ــــل مـــن لبتــــوsن وســــäيلبنجر مبــــادئ الدافعيــــة : Atkinson Theory ننظر�ـــة اتك�ــــسو
  :ن gh الدافعية ع&% النحو املوºÓ فيما يأtي نصھ �ساسية الDo تzونت م�Ãا نظرsة أتكxسو

 يتمتع جميع �فراد بقـدر كبjـ� مـن الطاقـة الzامنـة و]عـدد مـن ا<fاجـات أو الـدوافع �ساسـية  .1
 .الt Doعد بمثابة صمامات، أو منافذ توجھ تدفق الطاقة الzامنة gh -ذا الرصيد وتتضم�Ãا

تلفــة �ـي يفــتح منافــذ مختلفــة للطاقــة، فــأي  إن ا<yـصائص املعينــة للموقــف tــس�ث�j دوافــع مخ .2
دافع أو منفذ للطاقة حساس gh استجابتھ �=موعة مختلفة من ا<yصائص املوقفية ا�yتلفة 

 .او املث�jات
إذا �انت الدوافع ا�yتلفة موج�ة نحو أنواع مختلفة من !شباع فإن النموذج السلو�ي الـذي  .3

ة دافع من الدوافع يتحدد �  .�ذا الدافع املعjنريxتج عن اس�ثا

ا  .4  إذا tغjـ�ت طبيعــة ا<yــصائص املوقفيــة أو املثjــ�ات فـإن دوافــع مختلفــة tــس�ثار وsــتمخض ع�Ãــ
، (تxشيط نماذج معينة ومختلفة من السلوك   )40،1979رقشوش ومنصو

ا���: املبحث الثاLي   :رأساليب املواج�ة املرتبطة بالتحصيل الد

¥ــــg تلــــك ا<=�ــــود الــــصرsحة الoــــD يقــــوم ��ــــا الفــــرد لzــــي أســــاليب مواج�ــــة الــــضغوط النفــــسية،         
ق�سيطر ع&% مسäبات الضغوط الDo تفو طاقتھ الyÚصية، او يحد م�Ãـا، او يـدير-ا، او يتحمل�ـا، 

  :وتتصف أساليب املواج�ة ا<=يدة باملواصفات التالية

  .نأن تzو شاملة بمعæ© أ�Ûا تتضمن �ل املواقف وaحتماالت املتوقعة .1
ت .2   باطا واfÓا باأل-داف ال��بوsة وaجتماعية وaقتصاديةرأن ترتبط ا
  .نأن تzو طوsلة املدى، بحيث تتوقع النتائج وتبعات �ل ن�يجة .3
، إذا دعت ا<fاجة .4 نة والقابلية للتطو رأن ت�سم باملر   .و
نـــة مـــا تحتاجــھ مـــن إمzانـــات عنـــد التنفيـــذ مـــع مـــا  .5 رأن تzــو عاليـــة الكفـــاءة مـــن حيـــث مقا ن

 .تxتجھ من مخرجات

وsتعرض الطالب خالل مس���jم gh مرحلة التعليم ا<=ام§g لكث�j من مصادر الضغوط م�Ãا             
اسـية ا<=امعيـة  وم�Ãـا مـا ) مـن ضـم�Ãا الـضغوط املرتبطـة @عمليـة التقـوsم(رما -و مرتبط با<fياة الد

ــــــسايرة الــــــــــــزمالء  ـــــــــغوط مــــــ ــــــــg ضـــ ا(ــــ ــــــافة  ـــــام§g باإلضــــــ ـ ــــب ا<=ــــــ ـــــــــرsة للطالــــــــ ــــــاة aســـ ـــــرتبط با<fيــــــ ــــــــــو مـــــــ -ـ
نباإلضــافة ا(ـــg ضــغوط اخــر قـــد تzــو مرتبطــة با<=انـــب aقتــصادي واملـــادي او ).  5،2021ن،ســليما( ي

g&ا ما ي�Ãا الطالب ألساليب مواج�ھ مختلفة م=Òمكن أن يsتلفة ذات العالقة وyا<=وانب ا� :-  

ــــصو ع&ـــــ% املعلومـــــات والـــــدعم مـــــن �ãـــــyاص الـــــذين �ـــــشعر الفـــــرد  :املـــــساندة Mجتماعيـــــة لا<fـ
نام، وaح�ـــ�ام، والتقــــدير، وÍـــشzلو جــــزءا مـــن دائــــرة عالقاتـــھ aجتماعيــــة وsــــرتبط نحـــو-م باال-تمــــ

مع�ــــم بمجموعــــة مــــن aل�¼امــــات املتبادلــــة وتتخــــذ املــــساندة aجتماعيــــة، أشــــzاال متعــــددة؛ ف�نــــاك 
ً

النـــصيحة والتوجيــــھ فيمــــا يتعلــــق (املـــساندة التقييميــــة، واملــــساعدة املاديـــة، واملــــساندة املعلوماتيــــة 
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التعبjـ� عـن a-تمـام والتعـاطف : aنفعاليـة(، واملساندة الوجدانيـة )مجا��ھ مشzلة معينةبكيفية 
،). (وتقديم الطمأنÊنة   )385،2008 رتايلو

ة تـــتم aســـتفادة م�Ãـــا عنـــد الـــشعو بالـــضغط النفـــDEî والقلـــق وaكتئـــاب :Mســـ@?خاء ر تقنيـــة ممتـــا ز
ــــسيةقوaر وتتعــــــدد تقنيــــــات aســــــ��خاء والغـــــــرض واحــــــد و-ــــــو الو ـــو للراحــــــة ا<=ــــــسدية والنفـــ . لصــــ

)،   )17،2014نوsلكسو

ســـة الر�اضــــة بانتظــــام ســــو -: رمما ن تحــــسن املــــزاج وتقلــــل القلــــق وaكتئــــاب والــــضغوط مــــن يما ر
 g)باإلضافة ا g´ات السالبة للضغوط تدعم ا<=�از املنا�jاضية بانتظام اقل تأثرا بالتغsن الرs رالتما

  يفوائد   جسمية اخر 

ي للواقع املسäب للقلق، و-نا يتجنب الفرد املواقف املؤملة ومصادر  -و !- :)نbار رنzار الالشعو
غبة  sا فكرة، أو حاجة أو حدث أو  رالقلق بنكرانھ أو تجا-ل وجوده فعال، وقد ينكر الفرد ال شعو ر

  .ما

ح املرح والدعابة-الدعابة واملرح   .و تتضمن التعامل مع ا<��yات الضاغطة بر

  .ق واختيار أفضل الطر الحتوا�ïالتعامل مع املشbلةالتخطيط من أجل ا

ىإساءة استخدام الكحو واملواد املؤثرة نفسيا �خر   :ل

ف معينـة :إظ�ار املشاعر بال تحفظ ا hـg ظـر و gh @عض ا�=تمعات قد يzو مثل -ذا السلوك مقر ر ن
ف اخر يمكن ان يzو -ذا السلوك مدمرا للعالقات مع الناس نمثل ا<fز وgh ظر ي   .ون

ـــــف:تفر�ــــــغ العواطــــــف ــــن العواطـ ـــــ� عــ ¦س، (.  التحــــــدث لــــــyÚص اخــــــر والتعبjـ ـــــو ، بـ ــــراو ، كــ ـــــسو Íـ ر-ا ن ن ر
، ¼j247،2021لوف(  

 و¥t gشمل محاوالت الفرد gh البحث عمن �سانده gh محنتھ وsتـضمن :طلب املساندة Mجتماعية
  ).53،2016عبد الرحيم،(. الدعم aجتما´g الرعاية والتعاطف وال�Ú=يع والتعب�j عن aنفعاالت

د الفعل aنفعا(g، ولك�Ãا لÊست دائما  رواس��اتيجيات التعامل مفيدة gh تخفيف املشzلة وتخفيف 
ة ع&ـ% اسـتخدام اســ��اتيجيات التعامـل والــتحكم hـg أي اســ��اتيجية  رمفيـدة وsحتـاج الفــرد ا(ـg القــد

ف معينة  ،(ويجب استخدام�ا تحت ظر ¼jس، وف¦ ، بو ، كراو Íسو ل-ا ن رن   ).247،2021ر

 -: عوامل املؤثرة عl{ أساليب مواج�ة الضغوطال

التعامـل العوامل الyÚصية و²خاصة النـa /Üنفعـا(g واملعرhـg والثقـة بـالنفس تـؤثر hـg طبيعـة  1-
 .الDo �عÊش ف�nا.وطمع الضغ

ــــر، و�وضـــــــاع 2- ـــــل ديموغرافيــــــة تــــــؤثر hـــــــt gعامــــــل الفــــــرد مــــــع الـــــــضغط، مثــــــل ا<=ــــــxس، والعمــ عوامـ
  . وا<��yات السابقة، وا<=ماعات aجتماعية الDo يxتD إل�nاaقتصادية، وaجتماعية،

  . عوامل مرتبطة باملوقف الضاغط-3

  



دافعية اإلنجاز وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط المرتبطة بالتحصيل 
 لدي طلبة بعض الجامعات السودانية الدراسي
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  -: مصادر املواج�ة

ــــg مركـــــز الـــــضبط وتقـــــدير الـــــذات وفعاليـــــة الـــــذات وaتـــــزان  .1 مـــــصادر yãـــــصية، تتمثـــــل hـ
  .aنفعا(g والصالبة النفسية

. جوانب البÊئة aجتماعية واملاديةمصادر بيñية، تتمثل gh املساندة aجتماعية وترتبط ب .2
  .)2019ا<yفاف، (

ثالثا
ً

اسات السابقة-   -: ر الد

اسة أحمد حسن دمحم اللي¢¡ تباطيـة -):2020(رد a إ(ـ% الكـشف عـن العالقـة g)ـاf>ر -ـدف البحـث ا
بـــjن املتانـــة العقليـــة و�ــــل مـــن الدافعيـــة ��اديميــــة وأســـاليب مواج�ـــة الــــضغوط لعينـــة مـــن طــــالب 

 -ال��بيـــة (طالبــا مـــن @عـــض �ليــات جامعـــة حلـــوان ) 348(، تzونـــت عينــة البحـــث مـــن جامعــة حلـــوان
-م بـــjن )  العلـــوم– ال�ندســـة –ا<yدمـــة aجتماعيـــة  يعـــام بمتوســـط عمـــر ) 21-20(رتراوحـــت أعمـــا

ه  ، ) ١٦٤(عام، وقد انقسموا إ(% ) 20.3(رقد من !ناث وقد أظ�رت النتائج وجود ) ١٨٤(رمن الذ�و
تباطيـــة د ) الـــتحكم، التحـــدي، aل�ـــ¼ام، الثقـــة(الـــة إحـــصائيا بـــjن املتانـــة العقليـــة بأ@عاد-ـــا رعالقـــة ا

ات حل املشكالت (والدافعية ��اديمية وأساليب مواج�ة الضغوط   -  البحث عن املعلومات -رم�ا
ق دالـــة ) التخطــيط ولعينـــة البحـــث مـــن طــالب جامعـــة حلـــوان، كمـــا أظ�ـــرت النتــائج عـــدم وجـــود فـــر

ق )إناث-رذ�و(ىنة العقلية وأساليب مواج�ة الضغوط tعز للنوع إحصائيا gh املتا و، كما وجدت فر
ـــة العقليــــة بأ@عاد-ــــا ا�yتلفــــة وأســــاليب مواج�ــــة الــــضغوط لــــصا<º طــــالب  دالــــة إحــــصائيا hــــg املتانـ
اســة املتانــة العقليــة لطــالب  نــة بطــالب الzليــات �دبيــة، ممــا يوÓــº أ-ميــة د رالzليـات العلميــة مقا ر

شـــادية لتنمي��ــــا حoــــ© يـــنعكس ذلــــك ع&ــــ% الدافعيـــة ��اديميــــة وأســــاليب ا<=امعـــة وإعــــدا رد بــــرامج إ
  ).2020اللي÷D، (مواج�ة الضغوط لد�Çم، و!نجاز ��اديD بصفة عامة 

اســـة بومعـــا¤k طليحـــة    aح�ـــ�اق النفـــDEî وعالقتـــھ باســـ��اتيجيات املواج�ـــة والدافعيـــة ):2019(رد
اسة ا(g النتائج 221اسة ع&% رلإلنجاز لدى املمرضjن تم اجراء الد ر  ممرض و ممرضة وتوصلت الد

تفــاع hــg مــستو aح�ــ�اق النفــDEî  لــدي املمرضــjن ،يوجــد  اخــتالف  hــg اســتخدام ( التاليــة  ييوجــد ا ر
اســ��اتيجيات املواج�ــة  حيــث اخــذ التخطــيط املرتبــة aو(ــg  والبحــث عــن الــدعم aجتمــا´g املرتبــة 

لية املرت ب املرتبــــة الرا@عــــة و التعامــــل املباشــــر مــــع املــــشzلة والثانيــــة تحمــــل املــــسؤ وبــــة الثالثــــة وال�ــــر
 DEîح�ـــ�اق النفـــa نjامـــسة ، مـــستو الدافعيـــة لإلنجـــاز متوســـط ، وجـــود عالقـــة دالـــة بـــy>ياملرتبـــة ا
وأساليب املواج�ة، وجود عالقة دالة بjن الدافعية لإلنجاز ومستوsات aح��اق النفDEî ، ال توجد 

ق gh مستو الد يفر   ).2019بومعا(% و صليحة، (افعية ترجع للنوع و

اســـة الزfراLـــي  تباطيـــة بـــjن الـــضغوط -):2018(رد a اســـة إ(ـــ% التعـــرف ع&ـــ% العالقـــات ر -ـــدفت الد ر
اسـة ع&ــg  عــشوائية  رالنفـسية املدركــة وكـال مــن دافعيــة !نجـاز والتوافــق ��ـاديD، تــم تطبيــق الد

ً

طالبا من طالب جامعة ) 150( طبقيھ قوام�ا 
ً

اسة إ(% نتائج �تية ىوجود مستو : ر وقد توصلت الد
ـــدى العينــــة بمتوســــط ى، أمــــا مــــستو دافعيـــــة  )2.51( مــــنخفض مــــن الــــضغوط  النفــــسية املدركــــة لــ

ـــ% متوســـــط ـــا حـــــصل التوافـــــق ��ـــــاديD ع&ـــــ% متوســـــط ) 3.38( !نجـــــاز، فحـــــصل ع&ــ ،  )3.85( فيمــ
تباطيـة سـالبة دالـة إحـصائيا بـjن ، كما أظ�رت نتائج البحث وجـود عال)مرتفع(وكال-ما بتقدير رقـة ا

تباطيــة  جــود عالقــة ا رالـضغوط النفــسية بأنواع�ــا ا�yتلفــة ودافعيــة !نجـاز بأ@عاد-ــا ا�yتلفــة، و و
ســـــالبة دالـــــة إحـــــصائيا بـــــjن الـــــضغوط النفـــــسية بأنواع�ـــــا ا�yتلفـــــة والتوافـــــق ��ـــــاديD بمجاالتـــــھ 
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اســـة إ(ـــ% وجــود إســـ�ام. ا�yتلفــة ت نتــائج الد ركمـــا أشـــا  دال إحـــصائيا لzــل مـــن الـــضغوط النفـــسية ر
  )2018الز-را¦ي، . (املدركة ودافعية !نجاز gh التxبؤ بالتوافق ��اديD لطالب ا<=امعة

اسـة   Wambua, Joash  Mutua;  Wambua, Catherine  Wambui;  Kigwilu, Peter  Changilwaرد

لب املرãــjfن  للقبــو باملــستو �و hــg التxبــؤ بالدافعيــة للتحــصيل �aــاديD لــدى الطــال -):2017( ي ل
اسة ع&%   جامعات جامعتjن عامتjن  5 طالب من طالب 167ر@عض ا<=امعات الكيxية تم إجراء الد

اسة ا(g 3و ق  :  ر خاصة وتوصلت  الد والدافعية  لإلنجاز  أع&g عند aناث من الذ�و ، ال توجد  فر ر
تبعــــا لÒ=امعـــــة  حzوميـــــة 

ً
/ gنــــاث أع&ـــــa ، ة البدنيـــــة ، طـــــالب ا<=امعـــــات خاصـــــةføالتمتـــــع بالــــ gـــــh

  )Kigwilu ،2017، و Wambua ،Wambua( ا<yاصة أع&gh g الføة البدنية 

اســـــــة  مخلـــــــو¶k ســـــــعيد   ـــاز واســـــــ��اتيجيات -) :2015(رد عالقـــــــة ضـــــــغوط العمـــــــل بالدافعيـــــــة لإلنجــــ
اســـة مـــن يمواج���ـــا لـــدى مـــدير التعلـــيم املتوســـط بمدينـــة باتنـــة بـــا<=زائر حيـــث تzونـــت عينـــة ال رد

DEFا س التعليم املتوسط بمدينة باتنة خالل العام الد رجميع مدير مدا ر (  ، والبالغ عدد-م 2014ي
تباطيــــة موجبــــة بــــjن ضــــغوط العمـــــل  ) 26 ـــ% وجــــود عالقــــة  ا اســــة إ(ـ رمــــديرا ومــــديرة،  وتوصــــلت الد ر

ً

ق ذات داللة إح ) 0.52( والدافعية لإلنجاز بلغت  صائية لدى و، كما أظ�رت النتائج عدم وجود فر
sـــــة،  ـــيم املتوســـــط، hـــــg اســـــ��اتيجيات املواج�ـــــة tعـــــز ملتغjـــــ� ا<=ـــــxس، وا<�yـــــ�ة !دا رمـــــدير التعلــ ي ى ي
 gـــh ق ذات داللـــة إحـــصائية لـــدى مـــدير التعلـــيم املتوســـط يوأظ�ـــرت النتـــائج أيـــضا عـــدم وجـــود فـــر و

sة رالدافعية لإلنجاز، tعز ملتغ�j ا<=xس، وا<��yة !دا ي   ).2016سعيد،  (.ى

اسة نوال  الضغوط النفسية وعالق��ا بالدافعية لإلنجاز لدى طلبة ا<=امعة تم تطبيق ):2013 (رد
 g&اسة ع تبـاط (  طالب بجامعة ا<=زائر قسم علم النفس وتوصلت للنتائج aتية 100رالد ريوجـد ا

عكDEî بjن الضغوط  والدافعية لإلنجاز، توجد  عالقـة عكـسية بـjن الدافعيـة لإلنجـاز  والـضغوط 
اســـــية، توجـــــد عالقـــــة aقتــــصادي ـــاز والـــــضغوط الد ـــة لإلنجــ ـــة عكـــــسية بـــــjن الدافعيــ رة، توجـــــد عالقــ

عكسية بjن الدافعيـة لإلنجـاز والـضغوط aجتماعيـة، توجـد عالقـة عكـسية بـjن الدافعيـة لإلنجـاز 
والــــضغوط aنفعاليــــة توجــــد عالقــــة عكــــسية بــــjن الدافعيــــة لإلنجــــاز والــــضغوط الــــføية، توجــــد 

  .)2013نوال،  (ة لإلنجاز  والضغوط الyÚصيةعالقة عكسية بjن الدافعي

اسة  اسة ا(g التعرف ):K. Khazaei, 1M. Esmaeilpoor and 2N. Eslami) 2012رد ر -دفت الد
 gــــh DEـــF رع&ـــ% العالقـــة بــــjن الكماليـــة و الدافعيــــة لإلنجـــاز  وســــط  مـــدير مراكــــز  التعلـــيم  قبــــل املد ي

-ــان  تــم  اختيـار  اســة   مــن مــديرات مراكـز ا199زمنطقـة ما FـDE كعينــة إلجــراء الد رلتعلــيم قبــل املد ر
اسة ا(ـg النتـائج توجـد  عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـjن الكماليـة الذاتيـة و الدافعيـة  روتوصلت الد
ــد  عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية بـــjن الكماليــــة aجتماعيــــة  و الدافعيــــة لإلنجــــاز ، ال  لإلنجـــاز ، توجــ

الية املوج�ة نحو �خرsن والدافعية لإلنجاز ، الكمالية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بjن  الكم
ة ع&g التxبؤ بالدافعية لإلنجـاز ، ال توجـد عالقـة ذات  رالذاتية فقط  من بjن الثالث ا@عاد ل�ا القد

داللـــة إحـــصائية بـــjن أســـاليب مواج�ـــھ الـــضغوط والدافعيـــة لإلنجـــاز ، أســـاليب مواج�ـــھ الـــضغوط  
  )Eslami ،2012، و Khazaei, ،Esmaeilpoor (غ�j  محددة  للدافعية لإلنجاز

اســة غـــادة احمـــد يوســف  اســـة إ(ــ% بنـــاء مقيـــاس الــضغوط النفـــسية لالعÄـــD : )2010(رد ر��ـــدف الد
 gـh العاب القو والعبات العاب القو كال ع&% حـده DÄن العjق ب يألعاب القو والتعرف ع&% الفر ي وي

hـــg الـــضغوط ) العبـــات-العبـــjن( ا<=ـــxس وضـــوء) املركـــب-الوثـــب-الرمـــي-يا<=ـــر(ضـــوء نـــوع املـــسابقة 
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ت أ-ـــم النتــــائج إ(ـــ% بنــــاء مقيـــاس الــــضغوط النفـــسية لالعÄــــD . النفـــسية ودافعيـــة aنجــــاز روقـــد أشــــا
 ، ــــو والــــــذي يzــــــو مــــــن خمــــــسة محــــــاو رالعــــــاب القــ ن ـــــصائيا بــــــjن 40ي ق دالــــــة إحـ ـــود فــــــر جـــ ة، و وعبــــــا و ر

]عـــــة العÄـــــD والعبـــــات  ــــث � ــــر(رمجموعـــــات البحـ رg محـــــاو الـــــضغوط hـــــ) املركـــــب-الوثـــــب-الرمـــــي-يا<=ـ
ق غjـــــ� دالــــــة إحـــــصائيا بــــــjن  جـــــود فــــــر ق دالـــــة إحــــــصائيا بـــــjن الالعبــــــjن، و ــــود فــــــر جـ والنفـــــسية، و و و و

]عـة العÄــD والعبـات  رhــg محـاو دافعيــة aنجــاز ) املركـب-الوثــب-الرمـي-يا<=ــر(رمجموعـات البحــث �
ات النجـــاح والـــضغوط النفــــسية و²ـــjن دافـــع تجنــــب الفـــشل والـــضغوط النفــــسية لـــدي العÄـــD والعبــــ

  ).2010أحمد، . (يالعاب القو

اســـة عبــــدهللا دمحم الــــضر�¼�   الـــضغوط النفــــسية وأســــاليب مواج���ـــا وعالق��ــــا بالرضــــا -):2011(رد
 gاسـة ع&ـ اسـة ا(ـ% 773رالوظيفي ودافعية !نجـاز تـم  تطبيـق الد ي وsمæـD وتوصـلت الد ر معلـم سـو ر

تباطيــة عكــسية ذات عــدم وجــود اثــر دال ع&ــg متغjــ�ات البحــث hــg دافعيــة !نجــاز، وجــو رد عالقــة ا
داللـــة إحـــصائية بـــjن الـــضغوط النفـــسية و�ســـاليب !يجابيـــة hـــg مواجـــھ الـــضغوط، وجـــود عالقـــة 
ــــضغوط النفــــــسية و�ســــــاليب الــــــسلبية  hــــــg مواج�ــــــة  تبــــــاط طرديــــــة ذات داللــــــة إحــــــصائية بــــــjن الــ را

ـــة ذات داللـــــة إحــــصائية بـــــjن الــــضغوط  تبـــــاط طرديـ النفـــــسية رالــــضغوط النفــــسية، وجـــــود عالقــــة ا
ـــراد عينــــة البحــــث ق ذات داللــــة إحــــصائية ]ــــي ن متوســــطات .ودافعيــــة !نجــــاز لــــدى أفـ و وجــــود فــــر

 gمرتف§ــــ º>الــــضغوط وفــــق دافعيــــة !نجــــاز لــــصا DEومنخفــــ� gجــــات أفــــراد عينــــة الــــبح ث مرتف§ــــ رد
  )2011الضرDÄs، (الضغوط 

اسة نوال سيد  ى التالميـذ املقبلـjن  الضغط النفDEî و تـأث�jه ع&ـ% الدافعيـة لإلنجـاز لـد):2009(رد
sــا نالتالميــذ الــذين يخــافو مــن الرســوب (  وتــم  التوصــل  ا(ــg النتــائج التاليــة  رع&ــ% امتحــان البا�الو

نتzو دافعي��م لإلنجاز أحسن من التالميذ الذين ال يخافو من الرسوب، ال توجد عالقة بjن قلق  ن
نأســرsة تzــو دافعيــ��م لإلنجــاز، ال aختبــار و الدافعيــة لإلنجــاز ،التالميــذ الــذين لــد�Çم ضــغوطات 

ق بــjن ا<=xــسjن hــg الدافعيــة لإلنجــاز ق بــjن ا<=xــسjن hــg الــضغط النفــDEî، توجــد فــر وتوجــد فــر  و
ق بــــjن ا<=xـــسjن hــــg الدافعيـــة لإلنجــــاز ن، التالميـــذ الــــذين لـــد�Çم ضــــغط نفـــDEî تzــــو  و،توجـــد فـــر

DEîم ضغط نف�Çس لدÊسن مـن التالميـذ الـذين  أحـ. دافعي��م لإلنجاز أحسن من التالميذ الذين ل
  )2009سيد و²لعر]ي، (لÊس لد�Çم ضغوطات أسرsة 

اسة الطيطي، دمحم عبد )لھ عناز، أبو سمرة، محمود أحمد  اسة إ(% : )2008(رد ر-دفت -ذه الد
معرفة واقع املناخ ا<=ام§gh g جامعات الضفة الغر²ية gh فلسطjن، وعالقتھ بدافعية !نجاز لدى 

ىطالب وطالبـة، مـن طلبـة مـستو ) 642(ا ع&% عينة طبقية عشوائية مzونة من طلب��ا، تم بتطبيق�
جامعــة ب�jزsــت، جامعــة القــدس، جامعــة (الــسنة الثالثــة hــg جامعــات الــضفة الغر²يــة hــg فلــسطjن 

اDEF الثا¦ي من العام ا<=ام§g ) بÊت <fم، جامعة ا<yليل ). م2004- 2003(روذلك خالل الفصل الد
اسة أ جـة روأظ�رت نتائج الد جـة املنـاخ ا<=ـام§h gـg جامعـات الـضفة الغر²يـة hـg فلـسطjن، و د رن د ر

قا دالـة إحـصائيا عنـد مـستو "متوسطة"دافعية !نجاز لدى طلب��ا �انت  ى، وأن -ناك فر
ً ً

= ألفـا (و
ـــاز، tعـــــز ملتغjــــــ� ) 0,05 جـــــات دافعيـــــة !نجـــ ـــام§g و كــــــذلك د جــــــات املنـــــاخ ا<=ــ ىبـــــjن متوســـــطات د ر ر

ق بjن املتوسطات غ�j دالة إحصائيا حسب متغ�j ا<=xس و الzلية، ا<=امعة، gh حjن �انت ال يفر
ً

و
جــات  جــات املنـاخ ا<=ــام§g و د تباطيــة دالــة إحـصائيا بــjن د ت النتـائج إ(ــ% وجــود عالقـة ا ركمـا أشــا ر ر ر

ً

 )2008أبو سمرة و الطيطي، (دافعية !نجاز 
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اسات السابقة   -: رالتعليق عl{ الد

اسة ا<fالية ب�ناو ل الدافعيـة لإلنجـاز وأسـاليب مواج�ـھ الـضغوط املرتبطـة بالتحـصيل روتتمj¼ الد
اFـDE لـدي طلبـة ا<=امعـات الـسودانية اسـة التبـاين بـjن أ@عـاد   .رالد اسـة ا<fاليـة د ركمـا تمjـ¼ت الد ر

ة التxبؤsـــــة  اســــة القــــد ـــا تمjــــ¼ت بد ـــة !نجــــاز كمـ رأســــاليب مواج�ــــة الــــضغوط ا�yتلفــــة نحــــو دافعيـ ر
اDEF نحو دافعية !نجازألساليب مواج�ة الضغوط املر²   .رطة بالتحصيل الد

  -: مناقشة النتائج

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــjن دافعيــة !نجــاز وأســاليب مواج�ــھ : ل ن�يجــة الفــرض �و
اDEF لدي طلبة ا<=امعات السودانية   .رالضغوط املرتبطة بالتحصيل الد

قم  تباط ب�jسو حسب ما موgh ºÓ ا<=دو  a ة الفرض تم تطبيق معادلة معاملf� روالختبار لر ن
)6(  

قم  رجدو    )6(ل

تبــاط بــ�ن دافعيــة )نجــاز وأســاليب مواج�ــھ الــضغي  M معامــل xــyوط املرتبطــة بالتحــصيل رو
ا��� لد   . طالب ا01امعةىرالد

 
  دافعية

   !نجاز

أساليب مواج�ھ 
 الضغوط

تباط ب�jسو نمعامل ا  **0.556 1  ر

 0.000  يمستو الداللة
�ھ أساليب مواج
 الضغوط

 502 502  العدد

تباط ب�jسو نمعامل ا  1 **0.556 ر

 دافعية !نجاز  0.000  يمستو الداللة

 502 502 العدد

تباط دال عند مستو  .** a يمعامل  0.01ر
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قـــم  ربـــالنظر للن�يجـــة جـــدو  فـــض الفـــرض الـــصفر )  6(ل   ºÜييتـــ لوقبـــو الفـــرض البـــديل إذ توجـــد ر
ــــضغوط املرتبطـــــة بالتحـــــصيل  ـــة !نجـــــاز وأســـــاليب مواج�ـــــھ الـ تباطيـــــة موجبـــــة بـــــjن دافعيــ رعالقـــــة ا

 Dاســـة أحمـــد اللي÷ـــ اســـة مــع د اFــDE لـــدي طلبـــة  ا<=امعـــة الــسودانية ، وتتفـــق -ـــذه الد رالد ر )  2020(ر
اســـة مخلــــوgh ســـعيد  اســــة ) 2015(رود  .K   Khazaei, M. Esmaeilpoor and 2Nر،  ود

Eslami)2012. (اســة نـــوال ســيد تبـــاط عكــDEî بـــjن الـــضغوط ) 2009(ركمــا أوÓـــfت د رع&ـــ% وجــود ا
النفـــسية و دافعيـــة !نجـــاز ممـــا �ـــش�j ا(ـــ% عالقـــة طرديـــة بـــjن أســـاليب مواج�ـــة الـــضغوط ودافعيـــة 
 g´تلفة من تخطيط واس��خاء ودعم اجتماyرجع ذلك ا(% أن أ@عاد أساليب املواج�ة ا�sنجاز؛ و!

اســـة تباطيـــة بــjن متغjــ� الد sــادة دافعيـــ��م ممــا �ــشzل عالقــة ا  g)ــد مــن كفــاءة الطلبـــة و²التــاsرتز ر . يز
و��sتب ع&% ذلك أ-ميـة تطـوsر أسـاليب املواج�ـة لتxـشيط دافعيـة !نجـاز كمـسäب أساFـDE إلحـراز 

  .النجاح

ـــة الفـــــرض الثـــــاLي ق ¶ـــــk دافعيـــــة )نجـــــاز �عـــــز ملـــــستو�ات أســـــاليب موا: نÂيجــ ـــد فـــــر يال توجــ ج�ـــــھ و
ا��� لدي طلبة ا01امعات السودانية  .رالضغوط املرتبطة بالتحصيل الد

 كما -و موgh ºÓ (ANOVA)والختبار �fة الفرض تم تطبيق معادلة تحليل التباين احادي aتجاه 
قم  را<=دو    ):7(ل
قم  رجدو    ) 7(ل

ـــــستو�ات أســــــاليب مواج�ــــــھ الــــــضغوط املرتبطــــــة  ــــز ملـ ق ¶ــــــk دافعيــــــة )نجــــــاز �عــ ييوyــــــx الفــــــر و
ا��� لدي طلبة ا01امعات السودانية   .ربالتحصيل الد

 
مجموع 
  املر]عات

جة  رد
 ا<fرsة

متوسط 
  املر]عات

F 
يمستو 
  الداللة

 2197.713 2 4395.426  بjن ا�=موعات

 94.835 499 47322.590  داخل ا�=موعات

  501 51718.016  ا�=موعات

 

23.174 

 

0.000 

قم  رجدو    )8(ل

ا�ـــ�� لـــدي طلبــــة  يوyـــx وصـــف أل3عـــاد أســــا رليب مواج�ـــھ الـــضغوط املرتبطـــة بالتحــــصيل الد
  .ا01امعات السودانية

أساليب مواج�ھ 
 الضغوط

 g&ن أعjاملدي ب
جة  رد

جة جة رأد¦ي د   يaنحراف املعيار املتوسط ا�=موع  رأع&g د

 5.31450 17.2131 8641.00 30.00 6.00 24.00 التخطيط

 a  20.00 5.00 25.00 7231.00 14.4044 4.17074س��خاء

 4.57287 14.8486 7454.00 30.00 6.00 24.00 التعامل الxشط

g´جتماa 4.20602 14.9980 7529.00 25.00 5.00 20.00 الدعم 

 f¿¦a 23.00 7.00 30.00 8935.00 17.7988 5.08308اب

 15.34027 79.2629 39790.00 133.00 46.00 87.00 مجموع املواج�ة
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ـــم بــــالنظر للن�يجــــة  قـ رجــــدو  ـــfة الفــــرض الــــصفر وقبــــو الفــــرض ) 7(ل ليتــــºÜ عــــدم �ـ ي
ق ذات داللــة إحــصائية hــg دافعيــة !نجــاز tعــز ملــستوsات أســاليب مواج�ــھ  يالبــديل إذ توجــد فــر و

اFـDE لـدي طلبـة ا<=امعـات الـسودانية؛ وتتفـق -ـذه الن�يجـة مـع  رالـضغوط املرتبطـة بالتحـصيل الد
 DÄsـــة �ـــــل مـــــن الـــــضر اسـ اســـــة نــــوال) 2001(رد ممـــــا يؤكـــــد أن أســـــاليب مواج�ـــــة ). 2009( الـــــسيد رود

اDEF ترفع من دافعية !نجاز قم .  رالضغوط املرتبطة بالتحصيل الد رو²النظر لÒ=دو  نجد أن ) 8(ل
جـــة أقـــل مـــن املتوســـط hـــg اســـتجابات الطلبـــة وكـــذلك @عـــد التخطـــيط  ُ@عـــد aســـ��خاء قـــد 
ـــ=ل د رُ

فــــع مــــستو �داء hــــg -ــــذين البعــــدين ُوsتوقــــع بزsــــادة  ى sــــادة دافعيــــة !نجــــاز لــــدى الطلبــــةر وذلــــك .  ز 
sب gh -ذين البعدين   .ريتطلب املزsد من التد

ا�ـ�� : نÂيجة الفرض الثالـث ريمكـن الت�بـؤ بأسـاليب مواج�ـھ الـضغوط املرتبطـة بالتحـصيل الد
  من خالل دافعية )نجاز  

قم  روالختبار �fة الفرض تم تطبيق معامل aنحدار كما موgh ºÓ ا<=دو    )9(ل

قم  رجدو    )9(ل

 يوyــــx معامــــل Mنحــــدار ا1_طــــى بــــ�ن دافعيــــة )نجــــاز وأســــاليب مواج�ــــھ الــــضغوط املرتبطـــــة 
ا���  ربالتحصيل الد

DEFالقيا �jاملعامل غ  DEFاملعامل القيا  
  النموذج

B طأ املعيارy>يا  Beta  
  ت

  يمستو

   الداللة

 000. 20.411  1.477 30.139 الثابت
1 

 000. 15.036 554. 767. 11.530 اساليب مواج�ھ

a. املستقل �jدافعية !نجاز :املتغ 

قم  ربالنظر للن�يجة جدو  يتf� ºÜة الفرض من إمzانية التxبؤ بأساليب مواج�ھ الضغوط ) 9(ل
اFـــDE مـــن خـــالل دافعيـــة !نجـــاز ممـــا �ـــش�j ا(ـــ% اســـ�ام أســـاليب املواج�ـــة . راملرتبطـــة بالتحـــصيل الد

اFــh DEــg الت اســة مــع مــا . xبــؤ بدافعيــة !نجــاز لــدى الطلبــةراملرتبطــة بالتحــصيل الد روتتفــق -ــذه الد
لوت مـــن أن الـــدعم aجتمـــا´g والثقافـــة �ســـرsة والتخطـــيط ) 2011(ندانÊيلـــسو  رأشـــار اليـــھ شـــا

ـــg دافعيــــــة !نجـــــاز لـــــدى الطلبـــــة جــــــة . tـــــسا-م بطرsقـــــة مباشـــــرة hــ ــــ% الـــــرغم مـــــن أن متوســـــط د روع&ــ
اFــDE جــاء أقــل مــن املتوســط aســ��خاء كبعــد مــن أ@عــاد أســاليب املواج�ــة  راملرتبطــة بالتحــصيل الد

قم (املتوقع  رجدو  ومع ذلك فـإن الن�يجـة tـش�j ا(ـ% اسـ�امھ hـg التxبـؤ بدافعيـة !نجـاز وsحتـاج ) 8ل
جــة الدافعيــة لــد�Çم فــع مــستو د sب ع&ــ% -ــذا البعــد امل�ـم ملزsــد مــن  رالطلبـة ا(ــ% مزsــد مــن التــد ر   .ىر

اســـة جعفـــر صـــباح   أن أســـلوب الـــدعم وا<fـــث ع&ـــ% !نجـــاز والتقبـــل داخـــل ا(ـــ%) م2016(روtـــش�j د
فـــــع مـــــستو دافعيـــــة !نجــــاز؛ و¥ـــــg ن�يجـــــة متوقعــــة بمـــــا ي�يحـــــھ املنـــــاخ   gــــh ى�ســــرة �ـــــساعد الطلبـــــة ر
ة الطالب gh مواج�ة الضغوط و-و ما يتفق مع ن�يجة فرض -ذه  رaجتما´g !يجا]ي من دعم ملقد

اسة                            .             رالد
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جـة دافعيـة )نجـاز بـ�ن طلبـة ا01امعـات الـسودانية :نÂيجة الفرض الرا3ع ق ¶k د ر ال توجد فر و
  اo1كومية وطلبة ا01امعات السودانية ا1_اصة

قم ) T(والختبار �fة الفرض تم تطبيق اختبار  ركما موgh ºÓ ا<=دو    )10(ل

قم  رجدو    )10(ل

ق ¶k دافعية )نجاز تبعا مللكي  يوxy الفر
ً

 ا01امعة  ) خاصة/حكومية (ة و

  عدد الطالبملكية ا<=امعة  
الوسط 
  ا<fسا]ي

Mنحراف 
  ياملعيار

 ت
يمستو 
  الداللة

الداللة 
  aحصائية

جات  10.04676 50.7143 364 حzومي رمجموع د
 10.09057 54.0725 138 خاصدافعية aنجاز

-3.340- 0.001 
دال 

إحصائيا
ً

 

ليتـــºÜ عـــدم �ـــfة الفـــرض الـــصفر وقبـــو الفـــرض البـــديل إذ توجـــد ) 10رقـــم (لو²ـــالنظر لÒ=ـــدو  ي
جـــة دافعيـــة !نجـــاز بـــjن طلبـــة ا<=امعـــات الـــسودانية ا<zfوميـــة  ق ذات داللـــة إحـــصائية hـــg د رفـــر و

اســة غرsـــب أيمــن عـــواد . وطلبــة ا<=امعـــات الــسودانية ا<yاصـــة ) 2010(روتتفــق -ـــذه الن�يجــة مـــع د
اسة من أن املناخ املفتوح ت الد رحيث أشا جة دافعية !نجاز لدى ر sادة د ر املتوفر gh �ساعد ع&%  ز

اســة أبـــو ســـمرة محمــود أحمـــد و الطيطـــي دمحم عبـــد . طلبــة ا<=امعـــة روقـــد توصــلت لـــنفس الن�يجـــة د
جة دافعية !نجاز؛ و-و متوقع a)2008 ( ghلھ  sادة د  gh ثراء �ساعد �Æرمن أن املناخ املفتوح �ك ز

gـh اصـةy>ئـة ا<=امعـة ا<=امعـات الـسودانية اÊالب gـh اصـةy>ـش�ده ا<=امعـات اt ر ظـل التطـو الـذي
كمــا أن ضــغط الرســـوم املاليــة املدفوعــة مـــن قبــل طلبــة ا<=امعـــات . املــؤثرة ع&ــ% التعلــيم ومتغ�jاتـــھ

sــادة دافعيــة !نجــاز لــد�Çم  gــh باäــو ســzاصــة قــد يy>زا اســة  . ن اســة مــع د روتتفــق -ــذه الد  Joashر
Mutua Wambua1, Catherine Wambui Wambua2, Peter Changilwa Kigwilu)2017  ( مـن

سو gh  ا<=امعات ا<yاصـة  نأن الطلبة من أصل كيDæ الذين يد hـg الواليـات املتحـدة �مرsكيـة قـد ر
نـــة مـــع نفـــس جxـــسية الطـــالب الـــذين  ــا ذات داللـــة إحـــصائية  hـــg دافعيـــة !نجـــاز مقا قـ ر
ـــ=لوا فر و
اسـة  تفـو الـذ�و ع&ـ% aنـاث  سو gh ا<=امعات �مرsكية العامة كما أظ�رت نتائج نفس الد ريد ق رن ر

ن��م بjن ا<=امعات ا<yاص  .ة والعامةرgh دافعية !نجاز من خالل مقا

  : التوصيات

g)اسة بالتا ربناء ع&% النتائج الDo تم التوصل إل�nا تو�DE الد ً :  

1.  gــh خاصــة DEــFا sب الطلبــة ع&ــ% أســاليب مواج�ــة الــضغوط املرتبطــة بالتحــصيل الد رتــد ر
ي@عدي التخطيط وaس��خاء لرفع مستو الدافعية لإلنجاز ُ. 

يم hـــg ا<=امعـــات ا<yاصــة والعامـــة مـــع تطــوsر املنـــاخ التعليـــD املــؤثر ع&ـــ% متغjـــ�ات التعلــ .2
اســــات  ــة وقـــد اتـــºÜ مـــن خـــالل -ـــذه الد ة دعـــم الدولـــة لÒ=امعـــات العامـــة، خاصـ رضـــر ور
اسات أخر أن املناخ التعليD يؤثر ايجابا hـg أسـاليب املواج�ـة املرتبطـة بالتحـصيل  ىود ر

اDEF مما ينعكس إيجابا gh دافعية !نجاز  .رالد
شـــاد الطلبـــة ا(ـــ% طبيعـــة العالقـــ .3 تباطيـــة والتxبؤsـــة بـــjن أســـاليب املواج�ـــة املرتبطـــة رإ a رة

اDEF ودافعية !نجاز مما يزsد من ا-تمام�م بأساليب مواج�ة الضغوط  ربالتحصيل الد
Dدافعية !نجاز ومن ثم التحصيل ��ادي gh ادة كفاي��مsا لز�nب عل  .روالتد
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اسات مق@?حة   :رد

اســـات hـــg مجـــال دافعيـــة ! -1 تباط�ـــا بالـــصالة النفـــسية راجــراء مزsـــد مـــن الد رنجـــاز ومـــدى ا
 .وقلق املستقبل وال�زsمة النفسية والطبيعة الدينامية بjن -ذه املتغ�jات

ـــات hـــــg مجـــــال أســـــاليب مواج�ـــــة الـــــضغوط وعالق��ـــــا بمتغjـــــ�ات  -2 اســ راجــــراء مزsـــــد مـــــن الد
 .الføة النفسية �القلق وaكتئاب لدى طلبة ا<=امعات

اسات متعمقة gh املنـاخ ا -3 <=ـام§g والعوامـل املـؤثرة عليـھ hـg إطـار متغjـ�ات النـوع راجراء د
 .ونوع التخصص) خاصة وعامة(وطبيعة ا<=امعات 

اســــات لدافعيـــة !نجــــاز hـــg إطــــار علــــم الـــنفس الــــصنا´g والتنظيـــD مــــن خــــالل  -4 راجـــراء د
sب  رمتغjــ�ات النــوع والتخــصص ومــستو التحــصيل <yر�sــg ا<=امعــات امللتحقــjن بالتــد ى

 . امليدا¦ي
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:املراجع  
:املراجع العرGية: أوال  

 .التعامــــل مـــع الـــضغوط النفــــسية). 2008. (أحمـــد نايـــل الغرsــــر، و أحمـــد عبـــد اللطيــــف أبـــو أســـعد
Íع: عمان ق للxشر والتو زدار الشر  .و

مكتبـــة �نجلــــو :  القـــا-رة .دافعيـــة aنجـــاز وقياســــ�ا ). 1979. (رابـــرا-يم قـــشوش، و طلعـــت منــــصو
  .رsةاملص

الضغوط النفسية املدركة وعالق��ا بدافعية !نجاز والتوافق ). 2018, 6 1. (أحمد صا<º الز-را¦ي
مجلـة العلـوم ال��بوsـة والنفـسية املركـز القـومي . ��اديD لدى عينـة مـن طـالب ا<=امعـة

ــــــزة ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــوث غــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــصفحات للبحــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــن . 129 - 99، الـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــ��داد مــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــم aســــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ تــــــ
https://search.mandumah.com/Record/939910  

املتانـة العقليـة وعالق��ـا بالدافعيـة ��اديميـة وأسـاليب مواج�ـة ). 2020, 6 1. (أحمد حسن اللي÷ـ©
مجلــة البحــث العلــh Dــg ال��بيــة جامعــة عــjن . الــضغوط لعينــة مــن طــالب جامعــة حلــوان

تـم aسـ��داد مـن . 185 - 139، الـصفحات  �ليـة البنـات لـآلداب والعلـوم وال��بيـة-شمس 
https://search.mandumah.com/Record/1083650  

sـــــة للقلــــق،). 2000. (احمــــد دمحم عبـــــد ا<yـــــالق  اســـــة التطو رالد ـــا-رة ، مـــــصر). ا�=لـــــد الثانيـــــة (ر : القــ
  .ملعرفة ا<=امعية

مكتبة :  القا-رة.الضغوط و�مراض مقدمة gh علم نفس الføة). 2016. (أحمد دمحم عبد ا<yالق 
  .aنجلو مصرsة

ـــيف ــــ�راد ديفـــــسوآن كرsنـــــغ ، شــ ، جـــــو نبـــــل، و جjـ ني جوx²ـــــسو ن ــــسو -). 2015. (ن ن كرsنـــــغ آن ، جو]ـ
د  ـــو ، ديفـــــسو جjـــــ�ا رشـــــيفي، نيـــــل جــ ن ا<fوsلـــــة امتثـــــال -ـــــادى ، عيـــــاد : ترجمـــــة ) 2015(ن

فاطمة سالمة ، شوsخ -ناء ، الرشيد ملك جاسم ، ا<fمدان نادية عبـد هللا علـم الـنفس 
ـــة ، فاطمــــة  (.املر³ــــE© اســــ�نادا ع&ــــ% الــــدليل ال�yÚيــــDE¹ ا<yــــامس امتثــــال -ــــادى ا<fوsلـ

ـــو : القـــــا-رة) نســــالمة عبـــــاد، ملـــــك جاســـــم الرشـــــيد، و ناديـــــة عبـــــد هللا ا<fمـــــدان، امل��جمــ
  .مكتبة aنجلو املصرsة

 .الــذ�اء !نفعــا(g وعالقتــة بأســاليب التعامــل مــع الــضغوط النفــسية ). 2013. (أ¦عــام -ــادي حــسن
Íع : عمان   .زدار صفاء للxشر والتو

ـــھ ). 2001. (يلــــشرقاورأنــــو دمحم ا aنجلـــــو :  القــــا-رة .الدافعيـــــة و aنجــــاز ��ـــــاديD و امل�ــــD وتقوsمــ
  .املصرsة

Íع :  عمان .الضغوط النفسية). 2019. (إيمان عباس ا<yفاف   .زدار غيداء للxشر والتو

  .شبكة العلوم النفسية العر²ية :  تو¦س.سيzولوجية الدافع إ(% !نجاز). 2013. (@ش�j معمرsة

قلــق aمتحانـــات واســ��اتيجيات املواج�ـــة عنـــد ). 2016, 4 1. (نبــن ســـعدو فتيحــة ، أســـماء عثمـــا¦ى
sا   .58-39، الصفحات مجلة جيل العلوم !¦سانية وaجتماعية. رطلبة البzالو
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¦س، و مينـــا فjــــ¼  ، تــــوم بـــو ، فليــــب كـــراو Íـــسو لبـــو -ا ن ن رل د ا�yتـــصر hــــg ). 2021. (ر ركتـــاب اكــــسفو
DEîدار الفكر: عمان) ن سرحان، امل��جمووليد (.الطب النف.  

ــــالش صـــــليحة ـــا(g شـــــ�يناز، و بـ aح�ـــــ�اق النفـــــDEî وعالقتـــــھ باســـــ��اتيجيات املواج�ـــــة ). 2019. (بومعــ
  .جامعة ا<=زائر:  ا<=زائر.والدافعية لإلنجاز لدى املمرضjن

-ران سية،). 2000. (زحامد عبد السالم  شاد النفDEî املصغر للتعامل املشكالت املد aر :  القـا-رة.ر
  .عالم الكتب

ـــا ). 2000. (يحــــسjن القــــادر  خــــصائص املعلــــم الفعــــال كمــــا يــــدرك�ا طلبــــة املرحلــــة الثانوsــــة وعالق��ـ
دن.بدافعيـــــة !نجـــــاز a ر عمـــــان :�jســـــالة ماجـــــست ــــن . رجامعـــــة ال�jمـــــوك  تـــــم aســـــ��داد مــ

http://search.mandumah.com/Record/725318  

ـــرة وaتجا-ـــــات ا<fديثـــــة دافعيـــــة). 2004. (يحمـــــدي ع&ـــــg الفرمـــــاو  . !¦ـــــسان بـــــjن النظرsـــــات املبكــ
  .دار الفكر العر]ي : القا-رة

g�@عمان.عادات العقل ودافعية !نجاز). 2015. (خالد دمحم الرا  :�jمركز ديبونو لتعليم التفك.  

رخjـــ� أحمـــد حـــسjن، منـــصو دمحم الـــسيد، و 
ــــfر فرغ&ـــg عطيفـــي أثـــر فنيـــات العــــالج ). 2019, 4. (ي
جامعــة . يg الــسلو�ي hــg خفــض قلـق aمتحانــات لــدى طــالب الـصف الثالــث الثــانواملعرhـ

  .289 - 269، الصفحات  �لية ال��بية-أسيوط 

ه لطـــف ســـالمة مـــسعد عـــشعش أســـاليب مواج�ـــة الـــضغوط النفـــسية وعالق��ـــا ). 2017, 1 1. (رســـا
ـــــن طــــــالب ا<=امعــــــة ـــــدي عينــــــة مـ ـــاؤ لـ ســــــعيد–مجلــــــة �ليــــــة ال��بيــــــة . لبالتفـــ ـــة بو ، ر جامعـــ

  .764-739الصفحات 

. أثر aس��خاء العض&gh g التحصيل وخفض قلق aمتحان). 1982, 7 1. (سليمان طعمة الرsحا¦ي
ــــــة ـــــــــ ـــــوث ال��بوsـــ ــــــــ ــــــة للبحـــــ ــــــــ ـــــة العر²يــــ ـــــــــ ــــــــصفحات ا�=لـــ ــــن . 51-68، الـــــــــ ــــــــ ــــــــــ��داد مــــــ ــــــــــــم aســــــــ تــــــ

http://search.mandumah.com/MyResearch/Home?rurl=%2FRecord%2F102
42  
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