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الطمددوح  كد  مد  رف علدل مسدتوى عدهددفت الدراسدة ىلدل الت  :ملخـص 
لدددى طلبددة معهددد  همدداالعالقددة بينتحديددد الرياضددي، و  ودافعيددة االنجدداز

لددكل  علدوم وتقنيدات النشداطات البدنيددة والرياضدية، واسدتادم البداح و  
 معتمدددي طالدد ،  150المددنها الوصددوي، وت ونددت عينددة الدراسددة مدد  

ومقيداس  ،محمد حسد  عدالوي ل مقياس دافعية االنجاز الرياضيعلل 
، وتوصدددد  حمدددد عبددددد التدددوا  وسدددديد عبدددد الع دددديممعددددو  مل الطمدددوح

فدي دافعيدة اجنجداز و ووجدود مسدتوى مرتودي فدي الطمدوح الباح و  ىلل 
، ووجود ارتباط موج  دال ىحصائيا بي  مستوى لدى الطلبة الرياضي

 يوصددل، لددكل  أفددراد العينددةالطمددوح ودافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى 
االهتمدددام بدددالحوافز والمكافدددد ت الماديدددة والمعنويدددة لمددددا لهدددا مددد  أ ددددر ب

دافدددي اجنجددداز الرياضدددي طمدددوح و لالرفدددي مددد  مسدددتوى ا ايجدددابي علدددل
 للطلبة

 علي جرمو   حث المرس :االب
  .gmail.comeducatsport@االيمي : 
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 Abstract The study aimed to identify the level of 
ambition and the sport achievement’s motivation 

and determinate the relation between them to 
students of institute of science and techniques 
physical and sports activities, the researchers used 
the descriptive approach, the study sample consisted 
of (150) students, A scales was used ambition’s level 

scale, and sport achievement’s motivation scale. The 
results of the study showed that the level of ambition 
and the level of sport achievement’s motivation to 
the students was height, also that a positive 
statistically significant correlation between ambition 
and sport achievement’s motivation among study 
sample, the researchers recommend to encourage 
students through incentives and rewards because of 
their positive impact on raising the level of ambition 
and the motivation for students' sport achievement. 

mailto:sport.educat@gmail.com


 تقدير مستوى الطموح وعالقته بدافعية االنجاز الرياضي       
 بجامعة ورقلةالبدنية والرياضية  لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات               

 
 

125 
 

І -  :مقدمة 

تعد الجامعة أحد المؤسسات االجتماعية التي تساهم في تشكي  شاصيات 
 همتحقيق أهدافالطلبة وتحديد مستقبلهم وتعزيز القيم السلوكية واألاالقية لديهم، ول

 يعبر عما مستوى الطموحو  ،أقرانهمبي  جيدة مكانة احتالل ىلل  يطمحو   مستقبليةال
، (89، ص 2011، تماضرو  الشافعيأارى )عوام   حققه األفراد م  انجازات مي

وتحدي  أ  الشاص الطموح هو الكي لديه القدرة علل تاطي الصعا  باعتبار
مكاناته الكاتية لتحقيق أهدافه التي يصبوا ىليها  األزمات شتوا  )واستادام قدراته وا 

  (.03، ص 2017، بوقصارةو 
ىلل أعلل  ورد  وصول الأب علم النوس الرياضي( في 2007كام  رات  ) يقر

التي "، ق عليه "دافعية االنجاز الرياضيالمستويات الرياضية يتأسس علل ما يطل
ونتائجه في  ئهمهم في رفي مستوى أدا وهكا ،في التووق والتميز وردرغبة ال تضم

في أي مجتمي  أ  مستوى دافعية االنجازما ليالند  أ دماتلف األنشطة الرياضية، و 
أهمية دافعية االنجاز للورد  تعدى، وهككا تهأفرادشأ بها يقة التي ينهو حصيلة الطر 

، لكا (02،03 ص: ،2018، )كنيوة الكي يعيش فيه هلمجتمع وقه الرياضيوتو
دافعية االنجاز يمك  توسير ال  ير م  م اهر السلو  اجنساني في ضوئها ن را 

هكا  ى الوردنجاز لديتوقف علل مستوى دافعية اال تهأو مواصلأي عم  أل  أداء 
دو  مستوى الئق م   دافعية لإلنجازال يمك  تصور وم  جهة أارى  ،م  جهة

يتوقف نجاح الورد في و  ،واالمتيازالطموح نحو تحقيق المزيد م  التحصي  والتووق 
 .(13، ص 2018، أبو حليمة) حياته علل مستوى طموحه.

مستوى عال م  الطموح، أ دت ال  ير م  الدراسات أ  األفراد الكي  لديهم 
وكوو كواءة  نوسال  ، وأ  ر ىحساسا بالرضا عمجاالتالنراهم متميزي  في ك  

قدما ىلل األمام، أما م  يوتقدو  ىلل الطموح بشك  عام أو   دائهمبمما يدفي عالية 
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محدودي الطموح، فعادة يكو  لديهم صراعات نوسية داالية تؤ ر علل قدرتهم علل 
أ   (2002رى الهنداوي )يحيث  ح،و وضب، وتمنعهم م  التوكير همالتركيز في مجال

مستوى الطموح يشك  بعدا مهما في األداء المعرفي وعمليات التوكير والسلو ، مما 
 ويضيف ينعكس بشك  ايجابي في تطوير قدرة الورد علل الت يف والنجاح، 

Mishra (2015  أ ) ربوية الت يق االهداففي تحقيلع  دورا هاما الطموح
للوصول الل المستوى المراد تحقيقه، فهنا  العديد م  الجوان  الهامة م   الهدف 

فقد  (2011في دراسة الهزاع وتماضر ) أماالو يوي واألهداف المهنية الموضوعية، 
ىلل أ  مستوى الطموح لدى طلبة الجامعة مرتوي وياتلف بااتالف درجة  االص

لمشياي ، وفي دراسة ل(2005توفيق شبير )حس  ما جاء في دراسة  الككاء لديهم
ومستوى الطموح لدى  قلق المستقب فقد كشف ع  عالقة سالبة بي   (2009)
 طلبة، وع  عالقة موجبة بينه وبي  فاعلية الكات.ال

( في دراستها أ  2012نشوة هنداوي )أما ع  دافعية اجنجاز فقد ككرت 
، ويرتبط دافعية االنجاز الرياضيوى الالعبي  والالعبات لديهم درجة كبيرة م  مست

الطموح ودافعية الدراسات الااصة بمستوى  فيو ، ىيجابا مي موهوم الكات لديهم
( أ  هنا  عالقة 2016سالم وآارو  )، فقد أشارت هبة هللا االنجاز الرياضي

وأنهما ياتلوا   ،طردية بي  دافعية اجنجاز ومستوى الطموح لدى الطلبة بالسودا 
، وقد أ د (2016مريم عادل ) المناخ الجامعي حس  ما جاء في دراسة بااتالف

في دراسته أ  مستوى دافعية اجنجاز الرياضي ومستوى  (2018كنيوة مولود )
الطموح لدى العبي كرة القدم مرتوي، مي وجود عالقة موجبة بي  دافعية االنجاز 

( بإ باتها لعدم 2013صبرينة ) بينما انوردت بوسدر الرياضي ومستوى الطموح،
 .وجود عالقة بي  مستوى الطموح وسمات الدافعية لإلنجاز للرياضيي 
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دورا هاما  ا لعبيلإلنجاز الدافعية الطموح و علل هكا يمكننا الجزم بأ  مستوى 
لكا معرفتهما تعنل ال  ير لدى الطلبة ، لرياضيوبارزا في تحديد مستوى األداء ا
د التربية البدنية والرياضية وكل  بتسليط الضوء ولدى المهتمي  بالت وي  في معاه

لدى طلبة معهد علوم دافعية االنجاز الرياضي وعالقته بمستوى الطموح  علل
 وعلل هكا افترضنا أ ، بجامعة ورقلةوتقنيات النشاطات البدنية الرياضية 

مستوى دافعية اجنجاز الرياضي لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات  -
 والرياضية مرتوي.  البدنية
مستوى الطموح لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -
 مرتوي.
الرياضي  ي  مستوى الطموح ودافعية االنجازتوجد عالقة ارتباطية موجبة ب -

 لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
П - :الطريقة وأدوات 
 المنها الوصويالدراسة:  منهج -1
يت و  م  مجموع طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات مجتمع الدراسة:  -2

والمقدر عددهم    2018/2019البدنية والرياضية بجامعة ورقلة للموسم الجامعي 
 طال . 424

م   %35.37نسبة ب مم لة( طال  150اشتملت علل )عينة الدراسة:  -3
 .ة العشوائيةيارهم بالطريقمجتمي الدراسة، تم اات

 جمع البيانات: أدوات -4

(، 2005  وعبد الع يم )و أعده ك  م  مع :الطموحمستوى مقياس  -4-1
علل أربعة أبعاد )بعد التواؤل، بعد  موزعة )ىيجابية وسلبية( عبارة 36م   ويت و  

ويستجي  ،المقدرة علل وضي األهداف، بعد تقب  الجديد، بعد تحم  اجحباط(، 
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)دائما، غالبا،  ىحدى البدائ  الامسةأمام )×( بارة بوضي عالمة المبحوث ل   ع
( ىلل مستوى 180ويشير الحد األعلل لدرجات المقياس ) أحيانا، نادرا، أبدا(،

 ( ىلل الحد األدنل لدرجات المقياس أي مستوى الطموح36، وتشير )المرتوي الطموح
 .المناو 

 .وى الطموحمست يم   أبعاد وعدد عبارات مقياس :1الجدول 
 مجموع العبارات عدد العبارات السلبية عدد العبارات االيجابية أبعاد المقياس

 12 02 10 التواؤل
 10 01 09 المقدرة علل وضي األهداف

 08 01 06 تقب  الجديد
 06 01 05 تحم  اجحباط
 36 05 31 األداة كك 

وي، يت و  محمد حس  عالل مقياس مستوى دافعية االنجاز الرياضي: -4-2
عبارة مقسمة علل بعدي  )دافي النجاح، دافي تجن  الوش (، ويستجي   20م  

)بدرجة كبيرة  ىحدى البدائ  الامسةأمام )×( المبحوث ل   عبارة بوضي عالمة 
( 100ويشير الحد األعلل لدرجات المقياس )جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، 
( ىلل الحد األدنل 20ير )از الرياضي، وتشىلل الدرجة المرتوعة في دافعية اجنج

 .لمقياس أي الدرجة الضعيوة في دافعية اجنجاز الرياضيل
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 يم   أبعاد وعدد عبارات مقياس دافعية اجنجاز الرياضي. :2الجدول 
يةعدد العبارات االيجاب البعد يةعدد العبارات السلب   مجموع العبارات 

 10 03 07 دافي النجاح
 10 03 07    الوشدافي تجن

 20 06 14 األداة كك 

أدوات الدراسدددة علدددل تدددم تطبيدددق  الخصـــااص العلميـــة ادوات الدراســـة: -4-3
 ج  التأ د م  صدق و بات أدوات الدراسةأم   طالبا 15عينة م  

 صدق أدوات الدراسة: -4-3-1

 المقارنة الطرفية للمقياسي  الصدق التمييزي بطريقة بي ي :3الجدول 
عدد  الوئة اسالمقي

 األفراد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  قيمة ت المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 0.08 3.54 04 الدنيا مستوى الطموح
دالة  06 7.90

 0.21 4.43 04 العليا 0.05عند
دافعية اجنجاز 

 الرياضي
 لةدا 3.06 4.23 0.04 3.06 04 الدنيا

 0.44 4.01 04 العليا 0.05عند

بالنسددددددبة ( 4.23، 7.90الجدددددددول أ  قيمددددددة )ت( تسدددددداوي ) مدددددد  اددددددالليتضدددددد  
وهدي دالدة عندد مسدتوى لمقياس مستوى الطموح ومقياس دافعية اجنجاز علل الترتي ، 

 .بقدر كبير م  الصدقالدراسة تتمتي  وات( وبالتالي فإ  أد0.05داللة )
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 ثبات أدوات الدراسة: -4-3-2
 ألفا كرومباخ:ثبات االتساق الداخلي  -
 للمقياسي ألوا كرومباخ  االتساق الدااليمعام   بي ي :4جدول ال

 معام  ألوا كرونباخ المقياس
 0.73 دافعية االنجاز
 0.83 مستوى الطموح

 ثبات التجزاة النصفية: -

 معام  ال بات بطريقة التجزئة النصوية. بي ي :5 جدولال

معام  االرتباط  المقياس
 النصوي

تصحي  معام  ال
 مستوى الداللة سبيرما  بروا 

 0.05 0.78 0.64 الرياضي دافعية االنجاز
 0.05 0.81 0.69 مستوى الطموح

أ  معامالت ال بات لمقياسي دافعية اجنجاز  6و 5يالحظ م  االل الجدولي  
ومقياس مستوى الطموح جاءت مرتوعة ودالة لكا يمكننا القول أنها تتمتي بقدر عالي 

أ  أدوات الدراسة تتمتي بقدر كبير م  الصدق يتبي  مما سبق . و تم  ال با
 وال بات ويمكننا االعتماد عليها في الدراسة األساسية.

للعلوم  استادمنا برناما الحزمة اجحصائية: اادوات اإلحصااية – 5
 .SPSSاالجتماعية 

 المتوسط الحسابي.  -
 االنحراف المعياري. -
 دة.ااتبار )ت( لعينة واح -
 ااتبار )ت( لعينتي  مستقلتي . -
 .(R)معام  االرتباط بيرسو   -
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ПІ –  حسب الفرصيات:النتااج 

مستوى الطموح لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات الفرضية ااولى: 
 البدنية والرياضية مرتوي

يبي  ااتبار الوروق ت بي  المتوسط الحسابي للعينة والمتوسط  :6الجدول 
 الطموح.بعاد مقياس مستوى الورضي أل

المتوسط  المتغير
 الورضي

المتوسط 
 الحسابي للعينة

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 القرار

  التواؤل
 
3 

 دال 0.000 33.84 4.02
 دال 0.000 29.04 4.07 المقدرة علل وضي األهداف

 دال 0.000 28.02 4.05 تقب  الجديد
 دال 0.000 26.89 4.00 تحم  اجحباط
 دال 0.000 39.29 4.04 األداة كك 

في  سواءا للطلبة ك  المتوسطات الحسابيةأ  يتض  م  الجدول أعاله 
( أ بر م  المتوسط 4,07ىلل  4,00( أو في أبعاده )م  4,04كك  ) لمقياسا

، وقيمة ت دالة ىحصائيا في المقياس كك  وفي (03الورضي لمقياس الطموح )
ود فروق دالة ىحصائيا بي  المتوسط الحسابي للطلبة في ، مما يعني وجأبعاده

مقياس الطموح والمتوسط الورضي للمقياس ولصال  المتوسط األ بر، ونتيجة لكل  
 فإ  مستوى الطموح لدى الطلبة مرتوي.

دافعية اجنجاز الرياضي لدى طلبة معهد علوم مستوى الفرضية الثانية: 
 ة مرتويوتقنيات النشاطات البدنية والرياضي
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يبي  ااتبار الوروق ت بي  المتوسط الحسابي للعينة والمتوسط  :7الجدول 
 الورضي ألبعاد مقياس مستوى دافعية االنجاز الرياضي.

المتوسط  المتغير
 الورضي

المتوسط 
 الحسابي للعينة

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 القرار

  دافي النجاح
3 

 

 دال 0.000 29.32 3.96
 دال 0.000 4.37 3.19 تجن  الوش دافي 

 دال 0.000 20.07 3.58 األداة كك 
ك  المتوسطات الحسابية للطلبة سواءا في أ  يتض  م  الجدول أعاله 

( أ بر م  المتوسط 3,19ىلل  3,96( أو في بعديه )م  3,58المقياس كك  )
، بعديهوفي  ، وقيمة ت دالة ىحصائيا في المقياس كك (3الورضي لمقياس الطموح )

دافعية مما يعني وجود فروق دالة ىحصائيا بي  المتوسط الحسابي للطلبة في مقياس 
ولصال  المتوسط األ بر، ونتيجة لكل  فإ   هوالمتوسط الورضي ل اجنجاز الرياضي

 لدى الطلبة مرتوي.دافعية اجنجاز الرياضي 

لطموح لدى طلبة امستوى توجد عالقة ارتباطية موجبة بي  الفرضية الثالثة: 
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ودافعية اجنجاز الرياضي

يبي  معام  ارتباط مستوى الطموح ومستوى دافعية االنجاز  :8الجدول 
 الرياضي لدى أفراده عينة الدراسة.

 دافعية االنجاز الرياضي

 مستوى الطموح
 150العينة ال لية  =

 الوعلية مستوى الداللة (Rسو  )معام  ارتباط بير 
 0.187(*) 

 
0.02 
( 0.187الجدول أعاله أ  معام  االرتباط قد بلغ )االل نتائا ي هر م   

، 0.05بالنسبة لمستوى الطموح ودافعية االنجاز الرياضي وهو دال عند مستوى 
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وعليه فإنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بي  مستوى الطموح ودافعية االنجاز 
لدى الطلبة ارتبط كل  بمعنل أنه كلما ارتوي مستوى الطموح ، لرياضي لدى طلبةا

  بارتواع مستوى دافعية االنجاز الرياضي لديهم. 

VI – النتااج مناقشة : 

م  ال قة  ىلل الدرجة ال بيرةطموح الطلبة مستوى ارتواع يشير الفرضية ااولى: 
استوادتهم ويرجي كل  ب، يق ىحداهاتحقفي حالة تعكر ووجود أهداف بديلة  ،بالنوس

وعدم ت رار األاطاء، واالستعانة بأهداف وحلول في قدر السابقة م  التجار  
المشياي اتوقت هكه النتيجة مي دراسة و  ،اجمكانيات والسب  المتوفرة لديهم

، ودراسة (2005نتائا دراسة شبير )و  (،2016ودراسة بلعربي وبوفات  )(، 2009)
والتي أقرت بوجود مستوى مرتوي للطموح لدى أفراد عيناتهم ( 2018كنيوة )
نتائجها ىلل  أفضت التي(، 2017) الزبير وديواوااتلوت مي نتيجة دراسة ، الدراسية

 متوسط. الطالباتلدى  الطموحأ  مستوى 
 طلبة،الدافعية اجنجاز الرياضي لدى  يوسر ارتواع مستوى  الفرضية الثانية:

حساسي أي زم  وتحت أي  روف، استعدادهم للتدري  فب المسؤولية، بكبير  وا 
الرياضة والم ابرة م  أج  تحقيق األنشطة لتميز في اتهم العالية في النجاح، و ورغب

علل جميي الصعوبات والعوائق التي  ي متغلباألهداف المنشودة في التدري ، 
نتائا ا أقرته هكا مو المنافسات الرياضية،  وأ ناءأ ناء الحصص التدريبية  متواجهه

دراسة  ،(2012دراسة عليوي ) ،(2012دراسة هنداوي ) ،(2018دراسة كنيوة )
ااتلوت و والتي بينت امتال  أفراد عيناتهم الدراسية لمستوى مرتوي، ( 2011جابر )

 التي(، 2011دراسة جمهور )و  ،(2013راسة مي نتيجة دراسة هدي  )نتيجة هكه الد
 جاءت بدرجة متوسطةأفراد العينة ز الرياضي لدى أ هرت أ  مستوى دافعية االنجا
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نتيجة االرتباط الموج  بي  مستوى الطموح والدافعية  توسر الفرضية الثالثة:
رغبة وطموحا كلما كا  أ  ر  ت لهكلما كانلإلنجاز الرياضي لدى الطال  بكونه 

كلما وكما يقال ، من وره الااص والسعي نحو تحقيقهاقدرة علل رسم األهداف وفق 
كانت النووس كبيرة )الطموح( تعبت في مرادها األجساد لوجود دافي ىنجاز قوي 

التي اعتبرت (، 2018دراسة كنيوة )ما أشارت ىليه وهكا يغني ع  ك  الصعا ، 
عنصري  مهمي  في توسير السلو ، فابرات  الطموح ودافي اجنجاز الرياضي

موحات أ بر ولمدة زمنية النجاح في العم  تجع  الالع  يسعل ىلل تحقيق ط
وتككر رغد ، أطول، وبالعكس فابرات الوش  تجع  الالع  يسقف م  طموحاته

( ىلل وجود عالقة ارتباطية طردية بي  دافعية 2016هبة هللا وآارو  )، و (2015)
 .أ  هنا  ارتباطا و يقا بي  الموهومي ، و االنجاز ومستوى الطموح لدى الطال 

V –  :خاتمة 

ه الدراسددة نؤكددد للقددائمي  علددل الت ددوي  فددي معاهددد التربيددة البدنيددة اددالل هددكمدد  
لددى الطلبدة مرتودي،  دافعيدة اجنجداز الرياضديالطمدوح ومسدتوى والرياضدية أ  مسدتوى 

الرياضدي بشدك   مسدتوى الطمدوح ودافعيدة االنجدازوأ  هنا  ارتباطا طرديا موجبا بي  
تطدوير مسدتوى الطمدوح لددى  ضرورة العم  عللال يمك  الوص  بينهما لكى نوصي ب

جددددراء و  ،سددددت ارة دافعيتددددهال بددددالحوافز والمكافدددد ت الماديددددة والمعنويددددة وتعزيزهدددداالطلبددددة  ا 
وعالقتهددا بمتغيددرات  فددي دافعيددة االنجدداز الرياضددي ومسددتوى الطمددوح سددتقبليةدراسددات م

 ااصدة عاليدة،ا أ اديميدة ونتدائ أفضد  دراسي ألداء عالية أهداف تعليمية لرسم أارى 
 طموح هو الدافي بي  المعرفة والتحصي  الدراسي.أ  ال
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IV –  :اإلحاالت والمراجع 

، 4(. علم النوس الرياضي مواهيم وتطبيقات. القاهرة: ط2007أسامة كام  رات . )
 دار الوكر العربي.
، دار المسيرة للنشر 1(. دافعية االنجاز. عما : ط 2018أشرف أحمد أبو حليمة. )
 والتوزيي والطباعة.

، مكتبة 1(. مبادئ أساسية في علم النوس. عما : ط2002لهنداوي، علي فال . )ا
 الوالح للنشر والتوزيي.

(. عالقة فاعلية الكات ومستوى الطموح بدافعية اجنجاز 2013بوسدر صبرينة. )
الرياضي لدى الرياضي المصا . الجزائر: أطروحة دكتوراه في ن رية 

ية، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة ومنهجية التربية البدنية والرياض
 . 3الجزائر

(. دراسة لمستوى الطموح وعالقته ببع  2005توفيق محمد توفيق شبير. )
المتغيرات في ضوء ال قافة السائدة لدى الطلبة. غزة: رسالة ماجستير في قسم 

 علم النوس بكلية التربية بالجامعة االسالمية .
دافعية االنجاز الرياضي المرتبطة بالمنافسة الرياضية  (.2011جابر رمزي رسمي. )

مجلة علوم  .لدى العبي  كرة السلة بولسطي  في ضوء بع  المتغيرات
 .2العدد  ،3جامعة الجزائر  وتقنيات النشاط البدني الرياضي،

(. موهوم الكات لدى العبي المنتابات الرياضية في 2011جمهور هيواء عبد هللا. )
وعالقته بدافعية االنجاز الرياضي، فلسطي : رسالة ماجستير جامعة القدس 

 في التربية الرياضية، جامعة القدس.
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(. عالقة مستوى الطموح باالنجاز األ اديمي 2017شتوا  حاج، بوقصارة منصور. )
لدى عينة م  تالميك الطور ال انوي. الجزائر: مجلة التنمية البشرية، العدد 

 ال ام .
(. ىعداد مقياس مستوى الطموح 2011الشافعي، تماضر عبد العزيز. )عبد هللا الهزاع 

لطلبة كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد وتطبيقه. بغداد: مجلة كلية 
 .3، العدد 23التربية الرياضية، المجلد 

(. العالقة بي  الصالبة النوسية ودافعية االنجاز لدى 2012عليوي محمد زهير. )
االعاقة الحركية في الضوة الغربية، . فلسطي : رسالة  الرياضيي  م  كوي 

ماجستير في التربية الرياضية غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة 
 النجاح الوطنية.

(. قلق المستقب  وعالقته بك  م  فاعلية الكات 2009غال  محمد علل المشياي. )
لمكرمة: أطروحة ومستوى الطموح لدى عينة طال  جامعة الطائف . مكة ا

 دكتوراه في علم النوس، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.
(. فاعلية الكات وعالقتها بدافعية االنجاز الرياضي ومستوى 2018كنيوة مولود. )

الطموح لدى العبي كرة القدم. مستغانم: اطروحة دكتوراه في علوم وتقنيات 
 غانم.النشاطات البدنية والرياضية، جامعة مست

(. المناخ الجامعي وعالقته بالدافعية لالنجاز 2016مريم عادل محمد أبو مصطول. )
ومستوى الطموح لدى الطالبات . فلسطي : رسالة ماجستير في علم النوس، 

 .كلية التربية، جامعة األزهر، غزة
(. مقياس مستوى الطموح. 2005معو ، محمد عبد التوا  وسيد عبد الع يم. )

 كتبة االنجلو المصرية.القاهرة: م
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(. العوام  المؤ رة في مستوى الطموح الدراسي 2016مليكة بلعربي، محمد بوفات . )
 .26للتالميك. االغواط: مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد 

(. قلق المستقب  وعالقته 2017نادية االمي  احمد الزبير، مكي بابكر سعيد ديوا. )
البات كلية التربية. السودا : مجلة كلية التربية بمستوى الطموح لدى ط

 .36االساسية للعلوم التربوية واالنسانية، جامعة باب ، العدد 
(. العالقة بي  موهوم الكات ودافعية اجنجاز 2012نشوة سنا  نايف هنداوي. )

الرياضي لدى العبي  والعبات المنتابات المدرسية في مديرية جني . نابلس: 
تير في التربية الرياضية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح رسالة ماجس

 فلسطي . ،الوطنية
(. 2016هبة هللا محمد الحس  سالم، كبشور كوكو قمبي ، عمر هارو  اليوة. )

عالقة دافعية االنجاز بموضوع الضبط، ومستوى الطموح والتحصي  الدراسي 
مجلة العربية لتطوير التووق، لدى طال  مؤسسات التعليم العالي. السوادا : ال

 .4، العدد 3المجلد 
(. الهوية الرياضية وعالقتها بدافعية االنجاز 2013هدي  عامر عمر أبو بكر. )

الرياضي لدى العبي ال رة الطائرة في الضوة الغربية. فلسطي : رسالة 
 ماجستير في التربية الرياضية، كلية الدراسات العليا، جامعة نابلس.
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