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 :الدراسةة ـدمـقـم

يعتبرررل ياس ررراه  رررو يعرررا ياسيةررريماا يالالررر و عرررا  فرررا  ياتل  رررو   م رررا ياررر          

انررا ياسررللت ياتررا نررله  ررو  ااقررا نسرراخ ياسرريت عررا ياتطورر و   ياعسرر  م رر    ييلعررا 

  يسررريل ياس ررراه م ررر   لررراه ,   كررر اق نسررراخ ياارررع    ياعسررر  م رر  ما قرررا,     س تقررا

 رررر و يا رررراه عررررا يارررر كال   ياسررررهبيا ياعس  ررررو   ياسييعرررر      رررريف يا ررررل ة يا لفيررررو 

ياس رررري    يه فاعرررراا   ياترورررر   ياهبيلررررا   كرررر اق يهةرررر لي اا يا   رررر و    رررريف 

 .ع ه يا ل ة      ق القا ق الا كس ا  و      سييسقا

   تتبع ررررا اف  رررراا يابرررررن ياع سررررا   ررررهنا ياعهيرررره  ررررو ياهبيلرررراا  يابررررري  ياتررررا  

ائص يا رررر ري تليو اف يا ياس رررراه يا   رررر و  ياتل ييررررو    اررررق   ا اررررا فبيلررررو ياطورررر

 ررررو مررررهت  يينرررر   ع رررر   تل ررررليا مهيررررهت   طت  ررررو    رررر  ماقتقررررا   ررررهه    لعررررا 

  رررر  )    ياههاررررو يا  ل ررررو ا بررررهيئ  (إيفا  ررررو    لرررر ب و) عررررهف يابررررهيئ   ي فرررراه يا سررررليا 

 ..( .  ييعق   ؤيه  فيئسا

 ررر  فبيلرررو  ماقرررو ياطورررائص يا ررر ري تليو يقتورررل م  ياررر    عررر ي كررراب  رررر   ر  رررا 

الفصللل   ورررص  إ  ؛ع رررن  ارررسو عررر ي يابررررن  س رررو عوررري   رررا تاو نررريد ياتسرررهيل 

 صررررر ا و  يإلشرررررراا و   عرررررل   ياهبيلرررررو تيلررررر ل ياط   رررررو يا لليرررررو استرررررر وا األول

ف يعرررررل ي ت ررررراب  يةررررريد ياهبيلرررررو  رررررل  كرررررل  عرررررهيعقا  يات رررررلة إاررررر     علةررررر ا قا

الفصلللل      ررررا  يإل ليئ ررررو ياسعلعررررو  ستل ررررليا ياهبيلررررو ابوياتعرررر  رهيرررره       عس تقررررا

   رررييا   رررال يه تبرررابيا   نرررييد  يا   ررر و   رررال يه ت رررابيا  ا ا رررا ع رررا  ،الثللل   

  ا ا رررا ع رررا ياس ررراه  ياطورررائص يا ررر ري تليو    الفصللل  الث لللل  عرررا      يه تبرررابيا

 نرررييد ياورررهة   نرررييد يا بررراا  إارررااا تبرررابيا  رررو ع رررن ياورررهة  يا بررراا    لق رررا 

 . ياعاقو    قسا

الفصلل    عسرره  اررسو عورر  و  رس رر و ا فانرر  يا لررل    ع ررا  الج  للا البيقيقلل   ررا         

ياسر قج تس   عرا ـعل  ياس قج ياس تعس   ياسر    يالال وياهبيلو  إا يات لة   ا  الرابع

اس رررتعس و    اإلةررراعو إاررر  يايصررر ا     رهيررره م  رررو ياهبيلرررو     كررر ي  ف يا ياهبيلرررو ي

 .يالاا   يإلعوائ و ياستبعو عا ياهبيلو
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إار  مرل    ع را   لق را ، يعتبرل ل رل عور   ارس تا فبيلرت ا،  الخل م الفصل     ا      

 رل        رهه فهاتقرا  رو  انر   رسرق علةر اا ياهبيلرو ياهبيلو      ل    اقتو نتائج

 .يص  إا قا عا ياهبيلاا يا ا سو  عا يآلبيل يا لليو ياست ب ط ع ه يا تائج

 ياتا  اس ا يهلت تاج ياعال اعا يا تائج  ما و  طاصو  فبيلت ا ي تتسا         

 .ايظ    ل  سهيا  عض يهقتليعاا ياتا  طهل ياسفا  ي إا قا ياستيص  

نفاز إ م  قا عاا يمتسهنا ياتياساعق  ياسلي ل  طت     ا مل  يا  ل عا        

    .افبيلت 
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 ملخص البحث

 

،الثنىئي )تقىدررالمىد أىير راالىتنف ى  التعرفعلىى إلى الدراسة هذه هدفت

.لىالخصئيصالس ك متررةلإلالتبئرع(الخمئس 

مفتش ةأقسىئمعمئلالدافع ةلإل جئزلد رق سلجمعالب ئ ئتأماستخداماالتبئرو

 ىى ر )لفتىى  فىى  ىى  التقىىدررمختالجمىىئر ،ث ىى أىىماعىىدام ىى رأ مىى ا التبىىئر

(.ة،المئس ةرنئي 

قتئ  رأ ا ستب ئنعلىاعتمدالبئث علىالمنهجال  ف التحل ل ،وقدطب

.-مستغئ م–مفتش ةإقسئمالجمئر بئلم نئءعئمنم عمئل06مك  ةم ع نة  

ولإلجئبىىةعلىىىأسىىئبحتالبحىى أىىمإجىىراءمجم عىىةمىى التحلىى نتا ثصىىئي ة،

،لتحل ى الب ئ ىئتواسىتخرا excel،وبر ىئمجspssاعتمد ئفى ثسىئبهئعلىىبر ىئمج

.النتئيج

وقىىداللصىىتالدراسىىةإلىىىعىىدموجىى مفىىرواياتمحلىىةإثصىىئي ةعنىىدمسىىت  

بىىئالتنف ىى  أقىىدرر(والثبىىئتامعىىئمنتالصىىد)الخصىىئيصالسىى ك متررةبىى  6.60

  (.الثنر ،الخمئس )ا التبئر



 ه 

 الفهرس
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  :إشكالية الدراسة -1

إن عملية بناء المقياس بمختلف مراحلهاا تتتبار خةامن منه ياة مةايرية ممحاخخن للخةامال الممالياة 

ملمسار البحث ككل، معليه هناك خةائص ينبغا  التحقام منهاا أا   خان القيااس، لاةمئناان علا  

مكانية اتخاذ قرارال هامة متتلقة بأأراخ،  ماعال  م منظمال، م  ه  خقة النتائج المتحةل عليها ما 

 ي  ن المقيااس يقايس أتاا : مالمتمثلاة أا  الةاخم" الخةائص السايكممترية"ما يةةلح عليها ب 

 .. حيث  نه لم ةبقنا المقياس عخن مرال، أإننا نحةل عل  نفس النتائج: ما مضع لقياسه، مالثبال

ن هذه الخةائص السيكممترية لاختبارال مالمقاييس النفسية تختلف رها خر تها مةريقة تفسي ما 

فاا  هااذه الخةااائص الكشااف عاان الفرمق لاا سااتل هااخه الخراسااة إ، لااذا  باااختاف عماماال متتااخخن

  االختبارال النفسية ألسئلة اختبار خم البخيلين ماسئلة   نبي السيكممترية 

 . االختيار من متتخخ

 :مبالتال  تكمن إشكالية بحثنا كالتال 

خم باااخيلين عااان اختباااار  ألسااائلةهااال تختلاااف الخةاااائص السااايكممترية لمقيااااس الخاأتياااة لان اااا         

 .خم البخائل من متتخخ ألسئلةالخاأتية لان ا  

 :الفرعية التالية شكاليالاإلتنخرج منها م         
االختيار من متتخخ  م سئلةخم بخيلين   سئلة اختبارالالةخم بين  لهل يم خ أرمم أ  متام /        

 .لمقياس اختبار الخاأتية لان ا 
بين اختبارال  سئلة خم بخيلين م سئلة االختيار من متتخخ  هل يم خ أرمم أ  متامل الثبال /ب      

 .لمقياس اختبار الخاأتية لان ا 
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 :فرضيات الدراسة _2 

 تنةلم خراستنا من الفرضية التالية  

الخةااائص الساايكممترية لمقياااس الخاأتيااة لان ااا  ألساائلة خم بااخيلين عاان اختبااار       يم ااخ أاارمم أاا      

 .الخاأتية لان ا  ألسئلة خم البخائل من متتخخ

 : متنخرج تحتها الفرضيال التالية    

ماان متتااخخ لمقياااس  يم ااخ أاارمم أاا  متاماال الةااخم بااين اختبااارال  ساائلة خم بااخيلين م ساائلة االختيااار/  

 .الخاأتية لان ا اختبار 

بااين اختبااارال  ساائلة خم بااخيلين م ساائلة االختيااار ماان متتااخخ لمقياااس  يم اخ أاارمم أاا  متاماال الثبااال/ ب

 .اختبار الخاأتية لان ا 

 : دواعي اختيار الموضوع -3

يتتبر الةخم مالتباث من  هم الخةائص السيكممترية الما ب تمأرها أ  اإلختبارال النفسية   -  
تتتبر الخاأتية لان ا  من  هم السمال السيكملم ية لخى التمال لما لها من انتكاسال   ابية عل   -

ال انب المهن  مالت  من خالها تبن  استرات يال اإلخارن المهنية ميتتبر قةاع ال مارك من القةاعال 
 الهامة مالت  تحتاج إل  هاته السمة النفسية لخى التمال 

 :ةأهمية الدراس -4
 : أيما يل تتضح  همية الخراسة الحالية  
التطرر ل ليةررهم  تتررم بترحرر  مت احررم مترر  الترحت رر نو  اررق ارتهرر ء عررتة التيرر       رر    تحهررم م رر    -   

 . األداة

 . ح  لم التصتل إلى   د م ائل االستج مم الذي  تكن  ن  رطق   حى  ر  الن  ب ن  ص ل -

م ساائلة االختبااار االختيااار ماان متتااخخ ماان ان ااح االختبااارال أاا  قةاااع االختبااار خم بااخيلين إن  ساائلة  -

  .التماااااااال أاااااااا  مختلااااااااف المةسسااااااااال خاةااااااااة أاااااااا  قياااااااااس خاأتيااااااااة االن ااااااااا   ي التمااااااااال مالمهنيااااااااين
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 :الدراسة هدافأ-5
ماان  م اامخ أاارمم أاا  متاماال الةااخم بااين اختبااارال  ساائلة خم بااخيلين م ساائلة االختيااار عاان الكشااف -

 .الخاأتية لان ا  متتخخ لمقياس اختبار

من متتاخخ  بين اختبارال  سئلة خم بخيلين م سئلة االختيار الثبالأرمم أ  متامل  عن م مخالكشف  -

 .لمقياس اختبار الخاأتية لان ا 

 ألسااائلة االختيااار مااان متتاااخخ  الفااارمم أاا  الخةاااائص الساايكممترية تقااخيم خراساااة باللغااة التربياااة عاان  -

 لمقياس الخاأتية لان ا  أ  مختلف المةسسال المهنية ماألسئلة اختيار خم بخيلين

 .وتباث مقارنة بني سالمل التقدير اليت تعطي أكثر درجة صدق -
 :اإلجرائية فيالتعار  -6   

يقةااخ بهااا خالالل الةااخم مخالالل الثبااال لاختبااار باإلضاااأة  :الخصااائا الساايكومترية  /         

مأااااا  هاااااخه الخراساااااة سااااايتم التركيااااا  . إلااااا  متاااااامال الةاااااتمبة ممتاااااامال التمييااااا  لفقااااارال االختباااااار

 .متامال الةخم ممتامال التباث أقةعلي

يتتلم الةخم بالمخى الذي تقيس أيه  خان متينة ما يفترض  نها تقيسه: معامل الصدق/ ب  
 ميترف بكمنه الخاللة الهاخأة لاستخالالل المحخخن النا مة عن خر ة االختبار                 

يشاامب القياااس  ي مااخى قياااس االختباااار   لااخىمااخى خلمهااا ماان األخةااااء  : معاماال الاتااات /ج       

للسمة الت  يهخف لقياسها أخر ة االختبار تكمن ثابتاة اخا كاان االختباار يقايس سامة متيناة قياساا متساقا 

 .أ  الظرمف المتباينة الت  قخ تةخى إل   خةاء القياس

للخاأتياااة هاا  الخر اااة التااا  يحةاال عليهاااا الممظاااف أاا  المقيااااس الخااااص  :الدافعياااة لازجاااا  /خ      

لان ااا  المتكاامن ماان م ممعااة ماان التبااارال التااا  تتكااس الخةااائص الساالمكية للممظااف  ثناااء قياماااه 

 .بمهامه
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:تمهيد  

يشمل القياس النفسي عددًا متنوعًا من صفات داخلية كامنة في الفرد ليستطيع معاينتها مباشرة سوى 
الخارجية، أما القياس فيعتمد في مالحظة لتلك الصفات على تعبيراتها السلوكية . الفرد المقاس نفسه 

وهي صفات فريدة بمعنى إنها تختلف من فرد ألخر، وقد تختلف لدى . أو على تقرير الفرد بشأنها 
.الفرد الواحد  

:النفسي االختبارمفهوم  -1      

هو مالحظة استجابات الفرد في موقف يتضمن منبهات منظمة تنظيمًا مقصودًا وذات صفات محددة 
. تسجياًل دقيقًا  اإلجاباتلباحث من تسجيل وقياس هذه ومقدمة للفرد بطريقة خاصة تمكن ا  

1. هو مقياس موضوعي ومقنن لعينة السلوك  أساسااالختبار النفسي ف  

وهذا اعتمادًا على " معين من المقاييس المدرجة  إطاروالمستويات تقديرًا كميًا وفق  األشياءتقدير  وهو
كل ما يوجد له مقدار وكل مقدار يمكن قياسه " فكرة ثورندايك   

2: بناء المقاييس النفسية وخطواته  -2  

خالل هذه الفترة عشرات بل  أعدتمن سبعة عقود وقد  أكثرانطلقت حركة بناء المقاييس النفسية قبل 
طرق منهجية متعددة في  إلىالعالم أمكن التواصل  أنحاءتربوية في مختلف مئات المقاييس النفسية وال

فالتطور لم يكن تطورًا كميا . بناء المقاييس تتفق والهدف من االختبار وطبيعة الموضوع المراد قياسه 
نمايشمل الزيادة في عدد المقاييس المتداولة فقط  لذلك نجد  أيضاشمل ذلك التطور الناحية النوعية  وا 

) فنجد مثال    واإلجابة األعدادالمستخدمة في  واإلجراءاتاليوم مقاييس مختلفة من حيث التصميم 
( االختبارات االسقاطية ) و ( القوائم الشخصية ) و ( مقاييس التقدير ) و ( اختبارات الورقة والقلم 

هناك مقاييس لالتجاهات والميول والذكاء  أنالهدف من االختبار حيث نجد  إلىالتنوع قد امتد  أنكما 
 لألطفالالعينة فهناك مقاييس  أفراد أيضاواالستعدادات الخاصة والتحصيل المدرسي وقد شمل التنوع 

حسب  األفرادالمدارس االبتدائية والمراهقين والراشدين كما شمل هذا التنوع  وأطفالالصغار 
ورغم .  األسوياءوغير  األسوياء األفرادا شمل التنوع اختصاصاتهم وتنوع رياضاتهم ومراكز لعبهم كم
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هناك خطوات  أن إاللكل منها خصوصيته في التصميم  أنوجود مثل هذا التنوع في المقاييس ورغم 
: رئيسية يمكن بصورة عامة استخدامها في بناء اغلب المقاييس واالختبارات النفسية وهي   

:  صية المراد قياسهاوالخا تحديد الهدف من المقياسـ :أواًل   

من واجب مصمم او باني المقياس ان يحدد بدقة ماذا يريد ان يقيس من ظاهرة او حالة نفسية وماذا 
( .لقياس ماذا ؟ ) واالداة التي يريد ان يبنيها ألي هدف  هيريد ان يحقق  

الفرد او نحن النقيس الشيء أو الشخص بل نقيس خاصية ذلك الشيء او الشخص فنحن نقيس طول 
وعند التعامل مع الطول والوزن مثال ال نجد صعوبة في فهم . وزنه او ذكاءه او النضج االنفعالي لديه 

ماذا تعني لنا القياسات ومثل هذا التحديد اإلجرائي الواضح للمفاهيم ألنجده مع الصفات والحاالت 
الذكاء مفاهيم مجردة ام موضوعات النفسية فلو ذهبنا لموضوع الذكاء مثال نبدأ بالتساؤالت هل يعالج 

مادية ؟ وما نوع السلوك الذي يمكن وصفه بالذكي ؟ ولهذا فان أولى المشكالت التي تواجه الباحث 
النفسي عند محاولته قياس الظاهرة النفسية هي الوصول إلى تحديد واضح ودقيق للخاصية التي يريد 

  .صول إلى قياسها بدقة قياسها الن بدون هذا التحديد للظاهرة ال يمكن الو 

: تحديد االطار النظري للظاهرة المراد قياسها ـ :ثانيًا   

يتمثل الجانب الثاني للقياس بإيجاد مجموعة من اإلجراءات تعزل الظاهرة عن غيرها من الظواهر 
وتبرزها وتختلف الظواهر النفسية عن الظواهر الطبيعية في هذه الناحية فمن السهل إيجاد الوسائل 

تحديد اإلجراءات التي يمكن بواسطتها قياس طول الفرد اذ يوضع شريط القياس بمحاذاة المنضدة أو و 
الشخص وعندئذ تعد أفضل وسيلة لقياس الطول اما في مجال القياس النفسي فالقياس يكون غير 
سلوك مباشر عادة لذلك فيتم وضع تعريف للظاهرة التي يريد قياسها وهذا التعريف عبارة عن وصف لل

.الظاهر الذي يمكن مالحظته والذي تتميز به تلك الظاهرة عن غيرها من الظواهر النفسية األخرى   

بعد تحديد الهدف من المقياس يجري دراسة النظريات والمفاهيم المتعلقة بالظاهرة المراد قياسها وتحديد ف
عينة يكون تحديد مجاالت وابعاد االطار النظري االكثر قبواًل والذي يتبناه المصمم لبناء الظاهرة الم

المقياس حيث يكون االعتماد على اطار نظري يعالج المفهوم الذي يتضمنه المقياس وااللتزام عند 
. جمع الفقرات بما يتفق وتلك النظرية   
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: تحديد مجاالت وابعاد المقياس ـ :ثالثًا   

عنصر مجاال معنيًا او اطارًا  وهي عملية تجزئة الظاهرة المعنية الى عناصرها االولية فيمثل كل
مرجعيًا الشتقاق الفقرات منه ولتقييمها وايجاد خصائصها ويمكن تحديد االهمية النسبية لكل عنصر 

. ومجال الظاهرة النفسية المأخوذة   

: وضع الصيغة االولية للمقياس ـ :رابعًا   

:وتشمل الخطوات التالية  

جمع واعداد فقرات المقياس  =1  

:راتالالزمة لبناء المقياس منهامصممو المقاييس النفسية الى عدة اساليب للحصول على الفقحيث يلجأ   

ـ مراجعة المقاييس ذات العالقة 1  

وهنا يتم االستفادة قدر االمكان من المعاني التي ترد ضمن فقرات المقاييس ذات العالقة بالمقياس 
قيام المصمم بنفسه من صياغة عدد من الفقرات الحالي ولهذا يتم جمع عباراة عديدة جدًا اضافة الى 

. التي تقيس العناصر المختلفة للمقياس   

ـ االستبيان االستطالعي 2  

حيث يعد هذا االسلوب البداية العلمية الصحيحة لبناء المقياس وللحصول على اكبر عدد لها المام 
ولية لتكوين استخبارات او بموضوع المقياس اذ يستخدم هذا اسلوب في حاالت محددة منها كخطوة ا

. مقاييس ذي نهاية مغلقة   

  :صياغة الفقرات  أسلوبتحديد =  2 

تعد معظم بنود و فقرات المقاييس اما على شكل اسئلة او عبارات تقريرية فيجري اخيار احد    
االسلوبين عند صياغة الفقرات للمقاييس و عمومًا اظهرت بعض الدراسات التي اجريت للمفاضلة 

. ينهما ان العبارات التقريرية افضل من االسئلة ب  
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كما يتم تحديد استخدام صيغة المتكلم ام غيرها لتوحيد نمط الفقرات وفقها و من المعلوم ايضًا ان    
صيغة المتكلم من افضل الصيغ المعتمدة في االختبارات و المقاييس الشخصية اضافة لكل  و اسبق 

: تي فان هناك جملة امور يجب اخذها بنظر االعتبار عند صياغة فقرات المقياس منها اال  

ان تكون للفقرة معنى واحد و محدد  – 1     

ان تكون كل فقرة مستقلة عن غيرها أي ان ال تكون مكملة او مبينة على غيرها  – 2     

االبتعاد عن استخدام اسلوب نفي النفسي  – 3     

استبعاد الفقرات المعقدة و المركبة  – 4     

فة مع مراعاة ان يكون بعضها في صورة ايجابية و توزيع فقرات المقياس على ابعاده المختل – 5   
 اخرى سلبية 

وضع عبارات او فقرات قصيرة نسبيا فهذا يساعد المفحوص على قراءة الفقرات بسرعة و  – 6   
 االجابة دون صعوبة و هذا ال يعني اختصارعا بشكل يضيع تفسيرها الصحيح 

غامضة  يجب ان تكون العبارات او الفقرات واضحة غير – 7     

:اخيار بدائل االجابة =  3   

فيما يخص االجابة عن الفقرات للمقياس المزمع بناؤه فهناك فئات محددة لالجابة في        
االختبارات و المقاييس و يختلف عدد فئات االجابة تبعًا للقيود التي يضعها مؤلف المقياس و توجد 

: على االقل اربع فئات او صيغ لالجابة هي   

صيغة االختبار بين بديلين  – 1    

صيغة االختبار بين ثالثة بدائل  – 2    

صيغة االختبار بين خمسة بدائل - 3    

صيغة االختبار المقيد بين عدد من البنود  – 4    
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) و ( صواب خطأ ) و ( ال  –نعم ) و للتنويه نذكر ان صيغة االختبار بين بديلين يكون من امثلتها  
اما ( ال  –نعم ) علما ان اكثرها شيوعًا هو صيغة ( ال اعلم  –اعلم ) و  (غير موافق  –موافق 

. بالنسبة لصيغة االختبار بين ثالثة بدائل فتشمل على   

. أو غيرها ( دائمًا ، احيانًا ، نادرًا ) أو      ( نعم ، الرأي لي ، ال ) أو ( نعم ، بين بين ، ال )   

.ائل يشتمل على وبالنسبة لصيغة االختبار بين خمسة بد  

او ( اوافق بدرجة كبيرة جدًا ـ اوافق بدرجة كبيرة ـ الرأي لي ـ اعارض بدرجة قليلة ـ اعارض بشدة 
. غيرها   

وبالنسبة لصيغة االختبار المقيد بين عدد البنود فيتم ذلك بوضع اختبارات ثالثة او اربعة يذكر فيها 
ص حينها اال ان يؤشر فقط االجابة التي تنطبق عليه الحاالت المختلفة كاجابة عن الفقرات فما المفحو 

. منها   

  :تحديد صالحية الفقرات وبدائل االجابة =  4

بعد ان يتم صياغة فقرات المقياس بصورتها االولية وتعد بدائل االجابة االولية ايضا يتم تحديد 
صالحية فقرات المقياس واالجراء االكثر اتباعا هو عرض هذه الفقرات على السادة الخبراء 

دى المتخصصين بمواضيع على النفس واالختبارت ليقوموا بتحديد مجاالت او ابعاد المقياس وبيان م
صالحية فقراته االيجابية والسلبية وحذف غير الصالحة منها او تأشير امكانية تعديلها وكذلك يمكن 

. للسادة الخبراء ان يصادقوا على بدائل االجابة المناسبة للمقياس   

: اعداد تعليمات المقياس =  5  

عان من التعليمات النوع الخطوة التالية في بناء المقياس هي كتابة تعليماته وحسب المصادر هناك نو 
والنوع الثاني لتوجيه القائم بتطبيق المقياس او . االول لتوجيه االفراد الذين يجيبون عن المقياس 

 االختبار اال ان النوع االول هو االكثر شيوعًا وهناك بعض القواعد التي تتبع في وضع التعليمات هي 

. يصال ما هو مطلوب من المجيب ـ ان تكون التعليمات على ضرورة اتباع ما يراد ا1  

. ـ ان تؤكد التعليمات على ضرورة اتباع ما يراد منها بدقة 2  
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. ـ يجب ان تعطى التعليمات بصورة مبسطة وواضحة وبالتتابع 3  

ـ اعطاء فرصة للمجيبين لالستفسار ان كان هنالك ضرورة لذلك وعدم ترك أي امر غامد امام 4
. المجيب   

فقرات المقياس ان يفسح الوقت الكافي امام المجيب لقراءة التعليمات واالنتباه الى ـ يفضل قبل تطبيق 5
.االمثلة ان وجدت للتوضيح   

. ـ يفضل احيانًا وضع امثلة من المقياس تبين للمجيب كيفية االجابة 6  

ـ يفضل ان اليوضع الغرض من اختبار الشخصية الن ذلك قد يؤدي الى ان يجيب االفراد عنه 7
. تجاه المرغوب فيه اجتماعيًا باال  

: وضع شروط تطبيق المقياس =  6  

تعد هذه المرحلة محاولة لنقل المقياس من حالة التهيئة الى حالة االستجابة عنه فبعد اعداد فقرات 
المقياس ووضع تعليماته تبدأ مرحلة تطبيق على عينة من االفراد لغرض تحليل الفقرات وهنالك بعض 

ـ :للتطبيق البد من السيطرة عليها ومنها  المشكالت العامة  

فالتهوية واالضاءة الرؤية تؤثر على اجابات االفراد اثارة : أ ـ الظروف الفيزيائية لدى اعطاء المقياس 
ـ لقياس وزن او طول االفراد فاننا النعاني من مشكلة طلما االدوات صالحة للقياس :دافعية المفحوص 

يجب ان يؤخذ شعور االفراد وتجدد هذا االجراء بنظر االعتبار الن عدم اال انه عند القياس النفسي 
اهتمام الفرد بالمقياس النفسي يجعله ليعطي حقيقة القياس بشكل دقيق عمومًا ممكم اثارة دافعية 

المفحوص عن طريق الجوائز والعبارات التشجيعية واستخدام وسائل لدعم المرغوبة االجتماعية لمقياس 
. لمفحوص بان النتائج سرية واليطلع عليها احد وهي لصالحه وليس ضده وغير ذلك مثل اقناع ا  

ـ وتأتي هذه النقطة استكمااًل لسابقتها حيث البد ان يتم كسب :ب ـ تهيئة المفحوص لموقف االختبار 
ينًا تعاون المفحوص فشعوره بالثقة والفائدة من المقياس وبان اسمه اليذكر استمارة االجابة سيجعله مب

. للصورة الجيدة لالجابة عن كل فقرات المقياس بصدق   

ـ :ت ـ تقنية موقف االختبار   
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وهي محاولة مطبق المقياس واالختبار ضبط الموقف الذي تعطى فيه التعليمات وتوحيد الموقف 
. االختبار لجميع االفراد   

 :النفسية تصنيف االختبارات والمقاييس -3    

:االختبارات النفسية إلى عدة            تصنيفاتيمكن تصنيف  

تقسم االختبارات حسب أداء  :التصنيف على أساس طبيعة أداء االختبار 3-1

 :األفراد عليها إلى ثالثة أقسام هي

وهذه االختبارات تعتمد على اللغة المنطوقة بحيث يتم : االختبارات اللفظية -أ 

الكلمات، أو الكتابة أحيانا كحل بعض المسائل اإلجابة على أسئلتها باللفظ واستخدام 

 .وغيرها مثل اختبار بينيه وكذلك المفردات في اختبار وكسلر والمعلومات

وتمتاز االختبارات اللفظية بسهولة تطبيقها وانخفاض تكلفتها، ولكنها تحتاج . أيضا

اقة العقلية إلى القدرة على استخدام اللغة وعدم وجود عيوب نطقية وهي غير مناسبة لإلع

 .أو أولئك الذين لديهم مشكالت نطقية كبيرة

وهذه االختبارات تعتمد بشكل أساسي على القيام بعمل، : االختبارات األدائية -ب 

كاستخدام اليدين أو األدوات أو األجهزة كاختبارات التركيب وترتيب الصور وبناء 

 (.180  - 111: 8002النمر،.  ) المكعبات وغيرها

هو التنوع في النشاط الذي يصدر عن المفحوص أثناء : فية األداءفالمقصود بكي

اإلجابة على مختلف فقرات االختبار، أو يميز بين اختبارات الورقة والقلم واالختبارات 

العملية؛ ففي النوع األول يفكر المفحوص في المشكالت التي تعرض عليه تفكيرا ضمنيا 

فيقوم المفحوص بمعالجة المواد التي يتألف منها  ثم يسجل نتائج تفكيره، أما النوع الثاني

 (.82-82: 1112مقدم،.  )االختبار معالجة صريحة

بفئة معينة من فئات التربية،  هي االختبارات الخاصة: االختبارات الخاصة  -ج 

كاستخدام اإلشارات في االختبارات اللفظية للصم واستخدام الحروف البارزة في 
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م تقنين عدد من االختبارات لذلك، كاختبار وكسلر للصم اختبارات المكفوفين؛ وقد ت

 .واختبار الشخصية لكاتل يناسب المكفوفين

 :التصنيف على أساس طريقة التنفيذ  مع المفحوصين 3-8

 :تنقسم االختبارات بناء على ذلك إلى ثالثة أقسام هي

ى ومن األمثلة عل تطبق على كل مفحوص منفردا، بحيث: االختبارات الفردية  -أ 

اختبار بينيه ووكسلر واختبار اإلزاحة، وهذه االختبارات أكثر دقة ولكنها : هذه االختبارات

 .تأخذ وقت أطول

حيث تطبق هذه االختبارات على مجموعة من األفراد معا  :االختبارات الجمعية -ب 

 وهي اختبارات يطلب اإلجابة عليها كتابيا

فرديا أو جماعيا وهي  حيث يمكن تنفيذها: االختبارات الفردية الجمعية -ج 

 (  181: 8002النمر، )االختبارات التي يمكن تنفيذها حسب تواجد المفحوصين 

يمكننا أن نصنف االختبارات النفسية حسب : التصنيف على أساس الوظيفة 3-3

 :وظيفتها إلى األنواع التالية

وهي تقيس مدى أداء الفرد أو مدى تحصيله في موضوع : اختبارات التحصيل -أ 

 .مهارة معينة نتيجة تعليم خاصأو 

التي تنعكس ( العامل العام)وهي تقيس القدرة العقلية العامة : اختبارات الذكاء -ب 

في سرعة الفهم القدرة على التعلم، الكفاءة العامة، سرعة إدراك الموافق والمشاكل، القدرة 

.وكسلربينيه واختبار  -على التكيف ، ومن بين اختبارات الذكاء اختبار ستانفورد

وهي تتنبأ بمدى قدرة الفرد على التعلم أو التدريب  :اختبارات القدرة الخاصة -ج 

على مهنة معينة، كالقدرة الميكانيكية والموسيقية والحسابية وعادة ما يجوع هذا النوع من 

 .االختبارات في بطاريات بحيث تقيس كل بطارية عدد من القدرات الخاصة
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وهي تقيس اهتمامات األفراد وميولهم نحو أنشطة أو مهن  :اختبارات الميول -د 

 .معينة ومن أمثلة االختبارات المهنية ، الصفحة المهنية لستر ونج واختبار التفصيل لكودر

يقيس هذا النوع من االختبارات طبيعة وأبعاد  :اختبارات االتجاهات والقيم -ه 

راد آخرين أو إزاء مختلف قضايا االتجاهات والمعتقدات التي يتمسك بها األفراد إزاء أف

 .المجتمع

تقيس الجوانب االنفعالية من السلوك كمقياس التوافق : اختبارات الشخصية -و 

االنفعالي والتي تعرف بقوائم الشخصية ومقياس السمات كالخضوع والسيطرة واالنطواء 

 (82- 83: 1112مقدم، )واالنبساط 

أدوات القياس حسب طريقة  صنفت: التصنيف حسب طريقة تفسير النتائج 3-2 

 :تفسير النتائج إلى فئتين هما

بأن هذه  (1191)بابام وهيوسك ذكر : االختبارات معيارية المرجع  - أ

االختبارات تعتمد عند تفسيرها للدرجات المستخلصة على خصائص المجموعة التي 

 طبقت عليها؛ حيث يجب أن تكون هذه الخصائص متماثلة مع خصائص الطالب، وهذا

وتهتم هذه االختبارات . من حيث السن والنوع والمنطقة الجغرافية والمرحلة الدراسية

بالكشف عن الفروق الفردية بين الطالب، وذلك من خالل مقارنة أداء الطالب بأداء أقرانه 

 .كجماعة

بأن هذه  (1191)بابام وهيوسك أشار : االختبارات محكية المرجع   - ب

تفسيرها بدرجة الطالب على خصائص مجموعته التي طبق االختبارات ال تعتمد عند 

عليها االختبار، ولكنها تعتمد على مقارنة أداء الطالب بمحك، أو بمستويات أداء متوقعة 

ومحددة مسبقا؛ ويتم تحديد هذه المستويات في ضوء األهداف السلوكية  المراد قياسها 

اف السلوكية وبذلك يمكن التحقيق وتقيس هذه االختبارات مدى تحقيق الطالب لهذه األهد

 .من كفاءة كل طالب من اكتسابه للمهارات والمعارف
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صنفت أدوات القياس والتقويم حسب  (:نوع الفقرة )التصنيف حسب شكل  3-2

والصواب والخطأ ( المزاوجة )إلى عدة أشكال من أهمها المطابقة ( نوع الفقرة)شكل 

 (32: 8002شاكر،. )المقالية اإلنشائية واالختيار من متعدد والتكميل واألسئلة

 :التصنيف حسب سرعة اإلجابة 3-9

وهي االختبارات التي تكون فيها سرعة اإلجابة هي العامل : اختبارات السرعة - أ

الحاسم في تحديد أداء المتعلم، حيث يصعب على معظم التالميذ إنهاء اإلجابة على جميع 

 .الفقرات ضمن الزمن المحدد

وهي االختبارات التي يعطي فيها زمن شبه مفتوح لإلجابة : اختبارات القوة  - ب

بحيث يكون كل تلميذ قادر على محاولة اإلجابة عن كل سؤال إال أن صعوبة األسئلة 

وقدرة المتعلم على إجابتها هي التي تحدد أدائه بمعنى أن المتعلم ال يحصل على الدرجة 

 (32: 8002شاكر، )س بسبب كثرتها النهائية بسبب صعوبة األسئلة ولي

 :العالقة بين أدوات التقدير وأدوات القياس -4

أدوات التقدير أدوات وجدت قبل أدوات القياس وهي تستعمل من قبل املقدر لتسجيل املالحظات         
ملوضوعية أو االنطباعات وتتصف بالذاتية وبأهنا الاختبارية أو امتحانية تستعمل من قبل املفحوص وتتصف با

اذا ماقورنت بأدوات التقدير كما أن أسئلتها تعترب مؤثرات تستدعي استجابات أو أجوبة من املفروض أن يقوم 
الفاحص بدراستها وابداء املالحظات حوهلا بينما ال تفعل أدوات التقدير ذلك اال اذا استعملها املفحوص 

أهنما تشكالن أساس للتقييم اال أن وسائل التقدير لتقدير نفسه وتشرتك أدوات التقدير مع أدوات القياس يف 
 متدنا بأساس ذايت أو كيفي بينما تزودنا أدوات القياس باألساس املوضوعي أو الكمي

  أنواع ساللم التقدير -5

 :هناك عدة أنواع ن لسالمل التقدير نذكرها

 : السلم العددي للتقدير/أ
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بتقييم صفة أو إشارة معينة لدى طالب واحد أو جمموعته الصفية ويتضح هذا السلم عند قيام املقدر       
وذلك بوضع عالمة أو إشارة متفق عليها يف القائمة املرتبة فقراهتا ترتيبا عموديا على وفق املستويات املختلفة 

 للصفة اليت قد تتخذ مكانا الختاذ القرار املتعلق مبستوى اخلاصية اليت مت تقديرها أو التأشري عليها

 :السلم الوصفي للتقدير/ب

وهذا النوع من التعلم يتميز عن سابقه يف انه يتخذ اجلانب الوصفي لأللفاظ أساسا له والتدرج يف        
جوانب اليت يتناوهلا املقدر يف عملية التقييم مما يؤدي إىل تكوين انطباع واضح عنه إلظهار جوانب التفضيل 

 فيه

  :السلم العددي الوصفي للتقدير/ج 

وفيي هذا النوع من املدرج يتم فيه اجلمع بني السلميني احدمها ميثل اجلانب العددي واألخر ميثل اجلانب       
الوصفي وتكمن وظيفة السلم الوصفي بإعطاء أوصافا مرتابطة مع األرقام اليت تندرج يف السلم العددي أي أن 

السلم العددي و مبعىن آخر فان عملية اجلمع بني تلك الصفات ترتبط مبا يدل عليها  من مدلوالت رقمية يف 
     السَلمني تكون ذات داللة ومعىن

 :د السلم البياني اللفظي للتقدير

ويقوم هذا النوع من املدرج على األلفاظ اليت تستخدم مع كل خاصية من اخلواص و يتشكل هذا املدرج من عدة      
 م املقدر مبالحظة السلوك الذي يظهره الطالب أثناء قيامه بنشاط معني مثأعمدة ذات أداءات أو مسات متابينة وفيها يقو 

 يف تلك األعمدة على الصفات اليت تتطابق مع ذلك الشخص  إشاراتوضع اشارة أو 

21 

 

 :السلم البياني الوصفي للتقدير  ه
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ويف هذا السلم حتدد الكثري من اخلصائص بشكل أكثر دقة من سابقتها من خالل تقدير اخلاصية ذاهتا        
لدى الفرد من أوصافها اللفظية مثل غالبا أحيانا كثريا اىل فقرات تشمل على مجل تدل على درجات  ذات 

 مستويات متباينة من اخلاصية أو املهارة 

 (:تليكر )أسلوب التقدير الجمعي 

وهذا األسلوب يتطلب جهدا ووقتا اقل ويؤدي اىل نتائج مماثلة حيث انه ال يعتمد على تقييم احملكمني         
لذلك يعد من األساليب الشائعة االستخدام يف القياس و البحوث الرتبوية و النفسية واالجتماعية ويعتمد هذا 

قائمة تشتمل على عبارات أو فقرات و يطلب منه األسلوب على القياس الرتيب لالجتاهات حيث يقدم للفرد 
ابداء موافقته أو عدم موافقته بدرجات متفاوتة تعكس شدة اجتاهه فاألفراد الذين تكون موافقتهم اقل شــــدة و 
األفراد الذين يتباين موقعهم على هذا املتصل يتوقع ان يكون سلوكهم خمتلفا يف املواقف االجتماعية املتعلقة 

الجتاه غري أن ارتباط السلوك الفعلي باالجتاه ال يزال مثار جدل بني علماء النفس وتتحدد شدة مبوضوع ا
خمتلفة الستجابة الفرد لكل فقرة فمثال إذا كانت الفقرة أحب مهنيت فانه ميكن أن  أوزان بإعطاءاالجتاه جزئيا 

 : يستجيب الفرد على ميزان رتيب متدرج يشتمل على مخس نقاط كالتايل

 ال أوافق         ال أوافق على اإلطالق        متأكدأوافق جدا        أوافق         غري 

 5 4 3 1 2  

:الخالصة  

تحتل قضية تطوير االختبارات النفسية مكانة متميزة في مجال علم النفس عامة 

والقياس النفسي خاصة، ويرجع ذلك إلى كونها من أهم الوسائل المستخدمة في مجال 

التقويم األمر الذي يتطلب إعداد وبناء اختبارات نفسية موثوقا في كفاءتها بحيث تستخدم 

في مجاالت مختلفة، ونتيجة لتطور القياس النفسي، والذي ينعكس بدوره على تطور 

االختبارات والمقاييس؛ كان الهدف الذي يسعى إليه علماء القياس هو تحقيق موضوعية 

يدان تطورات متزايدة يتعلق بأساليب تصميم وبناء وتحليل فقرات القياس، لذا يشهد هذا الم

 .االختبار
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  :تمهيد

. التعبير عن الصفات بأرقام أو, عملية موضوعية كمية نحدد بواسطتها مقدار صفة معينةإن القياس 
. كغم 51سم وأن وزنه 581فبدال من أن تقول فالن طويل أو سمين تقول إن طوله   

ويستثنى من ,وهو تحديد أرقام أو درجات للمقادير التي توجد بها الصفات حسب قواعد ومعايير معينة
ن كان كميا لكنه ليس , ذلك العد مثل عدد الطالب في الفصل أو حجم األسرة أو الدخل الشهري فهو وا 

والمواقف والقلق قياسا وال يحتاج إلى قياس بخالف الوزن والطول والذكاء والقدرة اللغوية والميول 
, الخ فهذه األخيرة صفات ال يمكن تحديد مقاديرها بالعد البسيط..والتحصيل في الرياضيات أو العلوم 

 6152 ،حسن). ولكن من خالل أدوات قياس علمية دقيقة تتصف بالموضوعية والثبات والصدق
:01.)  

نتأكد من مصداقية االختبار و املقياس النفسي و الرتبوي و ذلك  اخلصائص السيكومرتية فبفضل             

 .حبساب صدقه و ثباته 

 :قالصد: أوال

:مفهوم الصدق-1  

فال يصلح أي مقياس لالستخدام ما لم , يعتبر الصدق أهم صفة ينبغي ألي مقياس االتصاف بها
:ويعرف الصدق عادة .تتوفر فيه هذه الخاصية  

" أن يقيس االختبار ما أعد لقياسه"  "مدى تعبير الدرجة عن الصفة المقيسة -   

"صحة تفسيرات درجة االختبار وصحة االستدالالت والقرارات التي تبنى عليها" -  

وكيف نقيس هل األداة مناسبة لقياس , فالصدق يتعلق بما ذا نقيس هل األداة تقيس الصفة المطلوبة؟
وهل تأويلنا وتفسيرنا للدرجة صحيح .  ا نقيس ما لغرض من استخدام المقياس؟ولماذ,الصفة المطلوبة؟

. ومناسب وهل القرارات التي نبنيها على الدرجة صائبة  

(.   581 :6115،ربيع )   
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لى أي مدى يقيس هذه " مقياس الثقة بالنفس"هل هذا االختبار الذي اسمه  يقيس الثقة بالنفس فعال؟ وا 
على أنه يقيس الثقة بالنفس؟ الصفة؟ وما هو الدليل  

وهذا الشخص الذي حصل على درجة ضعيفة في اختبار أعد لقياس اإلبداع هل إبداعه منخفض 
فعال؟ وهل تصنيف بعض األفراد إلى متفوقين وآخرين إلى متخلفين بناء على هذا االختبار الذي 

 يدَّعي قياس الذكاء تصنيف صحيح يطابق الواقع؟

:دقق التحقق من الصطر-2  

وتتفاوت أهمية هذه الطرق حسب طبيعة الصفة المقيسة , جمع األدلة على الصدق من عدة طرقت
و تجمع بعض هذه األدلة قبل , بعض هذه الطرق كيفي وبعضها كمي. وحسب الغرض من استخدامها

:ومن أبرز طرق التحقق من الصدق. تجريب المقياس والبعض اآلخر يتم جمعه بعد التجريب  

:المحتوىصدق  2-1  

في هذه الطريقة يتحقق معد االختبار من مطابقة محتوى االختبار لمحتوى الصفة وأن األسئلة عينة 
, لالختبارات التحصيلية مالئمةوهذه الطريقة أكثر . ممثلة لجوانب الصفة أو السلوك المرغوب قياسه

تحقق من مدى مطابقة ألن التحصيل الدراسي مرتبط عادة بمحتوى وأهداف محددة يمكن في ضوئها ال
وفي هذا الصدد يمكن االستعانة بما يسمى بجدول . األسئلة وتمثيلها لذلك المحتوى واألهداف

بعد رأسي يشمل الموضوعات المرغوب قياسها وبعد أفقي يشمل : وهو جدول ذو بعدين. المواصفات
شمل خاليا الجدول نسبة وت. األهداف أو المستويات الذهنية المختلفة التي تعكس فهم الطالب للمقرر

ويحدد هذه النسب أهمية كل موضوع وما خصص , أو عدد األسئلة لكل مستوى ذهني في كل موضوع
. وكذلك أهمية كل هدف بالنسبة لألهداف أو المستويات الذهنية األخرى, له من وقت لتدريسه 

((Lewis,1994 

:الصدق التالزمي 2-2  

وهو أسلوب كمي يتم . ل مقارنتها بمحك آخر متزامن معهاوهنا يتم حكمنا على صدق األداة من خال
من خالله حساب االرتباط بين درجات األفراد على االختبار ودرجاتهم على مقياس أو محك خارجي 

مثل حساب االرتباط بين درجات طالب على اختبار لغوي , يقيس نفس الصفة تقريبا وفي زمن متقارب



الخصائص السيكومترية                                                                            لثالثا الفصل  

22 
 

أو حساب ارتباط درجات اختبار القدرات بدرجات . ء واألدبوتحصيلهم في مقررات النحو واإلمال
(. 61: 6116نادر،و الزيود.) ويةناختبار الثا  فهمي عليان 

          :الصدق التنبؤي 2-3

. ) وهنا يتم حكمنا على صدق األداة من خالل مقارنتها بمحك آخر يطبق بعد األداة بفاصل زمني 
(. 61: 6116نادر،و  الزيود  

أسلوب كمي يستخدم معامل االرتباط بين درجات االختبار ودرجات مقياس أو محك  وهو أيضا
مثل حساب االرتباط بين درجات اختبار لغوي وتحصيل الطالب بعد سنة من , خارجي في زمن الحق

. ويكون الهدف من االختبار صراحة أو ضمنيا التنبؤ بأداء الطالب في المستقبل. استخدام االختبار
ل حينما ترغب مؤسسة مهنية في توظيف أفراد أكفاء وترغب في إجراء اختبار يساعدها في وكذلك الحا

. انتقاء من لديهم االستعداد واألهلية فإن هذا االختبار يحتاج إلى دليل يثبت صالحيته في االختيار
ر للعيان وأنسب دليل هو أن نقارن أداء هؤالء المتقدين إلى الوظيفة بكفاءتهم في العمل التي ال تظه

ب العالقة بين أداء  المرشحين افصدق االختبار هنا يتم بحس. إال بعد ممارستهم العمل لفترة كافية
. للوظيفة على اختبار القبول وأدائهم الوظيفي أو تقرير الكفاءة الذي يحصلون عليه الحقا  

:صدق التكوين الفرضي 2-4  

فصفات مثل الطول والوزن أو نسبة السكر  .تتفاوت الصفات التي نقيسها من حيث الوضوح والظهور
وفي المقابل , في الدم وحتى المعلومات التاريخية والجغرافية صفات واضحة معروفة  محدودة المحتوى

فإن صفات مثل اإلبداع أو الذكاء أو الثقة بالنفس أو الطموح صفات مجردة غير محسوسة نتعرف 
و نحن حينما نبني أدوات ,لوك التي تدل عليهاعليها في ضوء نظريات تفسرها وتبين مظاهر الس

وعندما نرغب في معرفة صدق تلك األدوات . لقياسها فينبغي أن نلجأ إلى تلك النظريات التي تفسرها
فإننا نقارن بين تلك النظريات وما تشير إليه من دالئل , أو الدرجات إلي تنتج عن تطبيق تلك األدوات

وهذا يتطلب استخدام أكثر من محك لالستدالل على .لك الدالئلوبين تلك الدرجات وتطابقها مع ت
. صدق الدرجة  

ثم تم تعريف هذه القدرة إجرائيا " القدرة على التعلم"لو ُعرََّف الذكاء نظريا بأنه , فعلى سبيل المثال
ببعض مؤشرات هذه القدرة مثل القدرة على تذكر األلفاظ وتذكر األرقام والفهم السريع واالحتفاظ 
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ذا افترضت النظرية أن هذه القدرة . فينبغي إذن أن نتحقق أن األداة تقيس هذه الجوانب. بالمعلومات وا 
حصائيا , تزداد مع العمر وأنها ترتبط بالتحصيل الدراسي وبالدافع لإلنجاز فينبغي أن نتحقق تجريبيا وا 

(. 551: 6116،محمد)  .من أن النتائج على تلك األداة تتوافق مع تلك التوقعات  

وعلى هذا فإن صدق البناء هو عبارة عن مجموعة من األدلة والشواهد الكيفية والكمية التي تستخدم 
.للتحقق من صدق التكوين الفرضي لمقاييس صفات نفسية مجردة  

:الصدق  العوامل المؤثرة في-3  

تبارأكبر قدر من صدق االخوالحصول على ق لتحقا حتى يتمكن معد اإلختبار ومستخدمه من   

المعرفة بالموضوع أو التخصص الذي يكتب فيه واإللمام : البدء ملما بثالثة جوانب أن يكون في البد
. بفنيات القياس والمهارة الكتابية  

 :فينبغي.  وهاهنا تلخيص لما سبقت اإلشارة إليه ألهم العوامل التي يسترشد بها لتحقيق قياس صادق
بالصفة المراد قياسها وأال تقيس جوانب أخرى ال عالقة له أسئلة االختبار ذات عالقة  أن تكون -

.بالصفة  

. أن  تركز األسئلة على الجوانب المهمة من الصفة دون السطحي والهامشي منها -   

.االختبار شامال وممثال لكافة أبعاد الصفة ومجاالتهاأن يكون  -  

ية لصدق االختبار فالبد من أخذ أضف إلى ذلك فإن ثبات االختبار وموضوعيته من الركائز األساس 
:ومن تلك العوامل, العوامل اتي ترفع من مستوى الثبات باالعتبار  

.وضوح األسئلة -  

.تقليل فرص التخمين -  

.زيادة عدد أسئلة االختبار -  

.وضوح التعليمات -  

.تحسين ظروف التطبيق -  
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:الثبات :انياث       

:مفهوم الثبات-1    

فإذا وزن شخص نفسه مرتين ، هو أن تعطينا األداة نفس الدرجة حينما نقوم بتكرار عملية القياس 
في المرة  88متتاليتين وكانت قراءة الميزان في المرة األولى مختلفة عن قراءته في المرة األخرى مثال 

في المرة الثانية  فال بد أن يكون هناك خطأ 55األولى ثم إما في المرة األولى  في تقدير وزن الشخص 
هذا يعني أن تذبذب درجة المفحوص عندما نكرر عليه تطبيق األداة دليل , أو الثانية أو في المرتين

وبهذا يمكن أن نقول أن , على وجود خطأ ما في عملية القياس وأن هذا الخطأ له ارتباط  بالثبات
: الثبات هو  

.دقة الدرجة واتساقها وعدم تذبذبها و أنه يعني،مقدار خلو الدرجة المقدرة من الخطأ  

 حجمه وهوفعدم تذبذب الدرجة أو قلة تذبذبها من تطبيق إلى آخر يعني عدم وجود خطأ أو صغر 
.دليل على ارتفاع قيمة الثبات  

عندما يقاس ثبات أي أداة فإنه يتم حسابه بناء على تطبيق المقياس على عدد من المفحوصين وليس 
خالل التطبيق على تلك المجموعة نرى هل اختلفت درجات األفراد من مرة ومن . على فرد واحد

 ألخرى أو باألحرى هل تغير ترتيبهم في المرتين

على اعتبار أننا نستدل على الثبات من خالل احتفاظ كل فرد برتبته حينما يعاد تطبيق األداة مرة 
(.  551 :6115،ربيع ) .أخرى  

  :نظرية الثبات -2

قد تكون أعلى من درجته ( الدرجة المالحظة)مما سبق ندرك أن الدرجة التي يحصل عليها الفرد  
وبحكم أنه ال يمكن أن  يوجد .الحقيقةأو مساوية لدرجته  الحقيقةأو أقل من درجته ( الفعلية) الحقيقة

سيكون فيها فإن أي درجة مالحظة , أي أنه ال يمكن  وجود أداة كاملة الثبات, % 511مقياس دقيق 
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ومن هنا فإن نظرية الثبات تقول أن الدرجة المكتسبة أو المالحظة تتكون من . نسبة من الخطأ
ودرجة خطأ  الحقيقةالدرجة الفعلية أو : عنصرين هما   

درجة خطأ +   حقيقةدرجة = الدرجة المالحظة   

لمه عن فالدرجة المالحظة هي ما يحصل عليه المفحوص من درجة ظاهرة وهي كل ما نع 
هي الدرجة التي تعكس المستوى الحقيقي للفرد والدرجة الخطأ عبارة عن  الحقيقةودرجته , المفحوص

الخطأ العشوائي الذي قد بكون  سالبا أو موجبا أي أنه خطأ قد يزيد أو ينقص من درجة الفرد 
نا لقيمة الثبات تقدير من خالل معرفت إال, يمكن معرفتهماوالدرجة الخطأ ال  الحقيقةوالدرجة . المالحظة

. الحقيقةحجم الخطأ وتحري الدرجة   

وعادة ما يعزى هذا الخطأ إلى . وكلما قل حجم الخطأ ارتفعت قيمة الثبات,ن كل قياس يتضمن خطأإ 
إال أن هناك , ومع أن األداة قد تكون مصدرا أساسيا من مصادر الخطأ في الدرجة. أداة القياس

.نفسه أو القائم بعملية القياس أو ظروف تطبيق المقياسمصادر أخرى كالفرد المفحوص   

فعندما نطبق عليه اختبار اختيار من متعدد فيجهل بعض األسئلة ثم يخمن ويكون حظه سيئا في 
ثم نعيد له االختبار ويخمن في تلك األسئلة التي لم يعرفها ويكون حظه , التخمين في المرة األولى

.فسبب االختالف هنا هو األداة, نفتختلف درجتاه في المرتي, جيدا  

 8فأعطاه األول , ثم قام بتصحيح السؤال ثالثة مصححين, لكن لو أن طالبا أجاب عن سؤال مقالي
بالدرجة األولى إلى  الخطأ راجعفمصدر االختالف هنا أو  ,5الثالثوأعطاه  2درجات وأعطاه الثاني 
.اختالف المصححين  

ثم أعدنا له  مرهقلو أن مفحوصا تقدم لالختبار في وقت يشعر فيه بالصداع أو أنه : وخذ مثال آخر
فاختالف درجتيه في المرتين ناجم عن خطأ مصدره , االختبار وقد زال عنه الصداع وهو نشط منتبه

.الفرد نفسه وليس األداة  

لفت التعليمات الشفوية أو فإذا اختلف الزمن المخصص لالختبار من مفحوص إلى آخر أو اخت
. العوامل البيئية فإنها تعد من بين ظروف التطبيق المؤثرة على أداء المفحوص وعلى خطأ الدرجة

(.   551 :6115،ربيع )  
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فنحن حينما نتحدث عن األداة فإننا . تبقى األداة على أية حال هي محور حديثنا عندما نبني األداة
وعندما نشتري ميزانا فالبد قبل كل شيء من التأكد من . عليهانرغب في الحصول على أداة يعتمد 

.دقته  

  :ساب الثباتحطرق  -3 

أن يحصل المفحوصون على نفس الدرجات تقريبا حينما يعاد عليهم االختبار مرة ":بـيعرف الثبات 
. وهذا تعريف إجرائي أي عملي للثبات يشير إلى كيفية حسابه" أخرى  

والبد أن يجرى التطبيق على مجموعة أفراد وليس , الثبات إال من خالل تطبيقهال يمكن تقدير قيمة 
.على شخص أو شخصين  

.تقدر قيمة الثبات كميا بعد تطبيقه على عينة من األفراد الذين سيستخدم معهم االختبارو    

:وهناك أكثر من طريقة لتقدير الثبات أبرزها  

:طريقة إعادة التطبيق 3-1  

:الخطوات التالية ويتم إجراؤها حسب  

ر عينة من األفراد يمثلون الفئة التي سوف يستخدم معها االختبارياـ اخت 5  

د درجة كل فرديحدتحه و يصحتق االختبار و يطبتـ  6  

ر مدة أسبوع أو أسبوعيناـ انتظ 3  

د درجة كل فرديحدتحه و يصحتتطبيق االختبار نفسه على نفس المجموعة و  ةداعإـ  0  

بين درجات األفراد في التطبيق األول ودرجاتهم في التطبيق الثاني باستخدام  ب العالقةاحسـ  1
.أسلوب إحصائي يسمى معامل االرتباط  

وقربت  5وكلما ابتعدت القيمة عن , دل ذلك على ارتفاع الثبات( 5)فإذا كانت العالقة قوية وقريبة من 
.من الصفر دل ذلك على انخفاض الثبات  

باالستفادة من التطبيق األول وتذكر اإلجابة والنضج والتعلملكن تعاب هذه الطريقة   
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:طريقة الصيغ أو الصور المتكافئة 3-2  

:ويتم إجراؤها حسب الخطوات التالية   

اختبارين متكافئين يقيسان نفس المحتوى والمهارات وبنفس الطول واننوع ومستوى الصعوبة  اءنشإـ 5  

األفراد يمثلون الفئة التي سوف يستخدم معها االختبار ق إحدى الصورتين على عينة من يطبتـ 6
د درجة كل فرديحدتحه و يصحتو   

حه يصحتق الصورة األخرى على نفس المجموعة و يطبت يتم  (ساعة أو يوم مثال)ـ بعد مدة قصيرة 3
د درجة كل فرديحدتو   

العالقة بين درجات األفراد في الصورة األولى ودرجاتهم في الصورة الثانية باستخدام معامل  باحسـ 0
.االرتباط  

.الصعوبة في إعداد صورتين متطابقتينهو  عيوب هذه الطريقةومن   

:طريقة التجزئة النصفية 3-3  

:ويتم إجراؤها حسب الخطوات التالية  

.التي سوف يستخدم معها االختبارر عينة من األفراد يمثلون الفئة ياـ اخت 5  

.د درجة كل فرديحدتحه و يصحتق االختبار و يطبتـ  6  

( وتشكل األسئلة الزوجية النصف اآلخر,  تشكل األسئلة الفردية نصفا )م االختبار إلى نصفينيقستـ 3  

.د درجة كل فرد على كل نصفيحدتح كل نصف و يصحتـ 0  

النصف األول ودرجاتهم على النصف الثاني باستخدام  ب العالقة بين درجات األفراد علىاحسـ  1
.معامل االرتباط  

:طرق أخرى 3-4  
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هناك طرق أخرى غير ما ذكر تندرج تحت ما يسمى بثبات االتساق الداخلي أبرزها ألفا كرونباخ  
وفي هذه الطرق يتم تطبيق االختبار مرة واحدة كما , 65وكودرـ ريتشادردسن 61وكودرـ ريتشادردسن

الحال في التجزئة النصفية لكن دون تنصيف وباستخدام معادالت إحصائية مختلفة يؤخذ في هو 
  .االعتبار تباينات الدرجة على السؤال ونسبتها إلى تباين الدرجة الكلية لالختبار

 

   

:والعوامل المؤثرة فيه معامل الثبات -4  

م حسابه عن طريق معامل االرتباط وصفر ويت 5قيمة إحصائية تشير إلى مستوى الثبات تتراوح بين 
بين درجات األفراد في التطبيق األول ودرجاتهم في التطبيق الثاني في طريقة إعادة االختبار وبين 
درجات األفراد في الصورة األولى ودرجاتهم في الصورة الثانية في طريقة الصور المتكافئة و بين 

كما يتم , نصف الثاني في طريقة التجزئة النصفيةدرجات األفراد على النصف األول ودرجاتهم على ال
                 (.   561 :6115،ربيع ) . حسابه بأساليب إحصائية مختلفة في بعض الطرق األخرى

جميع طرق حساب الثبات كمية إحصائية وال يمكن تحديد مستوى الثبات قبل تطبيق االختبار على 
االختبار  يأخذها معدأن  الثبات ينبغيلكن هناك عوامل يمكن أن تساهم في رفع .  عينة تجريبية

:ومستخدمه في االعتبار  

.ـ وضوح األسئلة  

.ـ تقليل فرص التخمين  

.رـ زيادة عدد أسئلة االختبا  

.ـ التوسط في صعوبة األسئلة  

.ـ وضوح التعليمات  

.ـ توحيد ظروف التطبيق  
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.ـ موضوعية التصحيح  

:العالقة بين الثبات والصدق-5  

فال , فالثبات شرط أساسي لتحقيق الصدق, لتحديد معنى الصدق البد من التمييز بينه وبين الثبات
يمكن أن يكون االختبار صالحا لالستخدام وال يمكن أن يقيس الصفة التي يزعم قياسها حتى تتوفر فيه 

قد  الحقيقة ونحن في شك من أن درجته 81واالختبار الذي يحصل فيه الفرد على درجة . صفة الثبات
.الدرجات فيه صادقة أن تسمىيمكن  ال 21أو  81تكون   

االختبار الذي يضعف ثباته ال يمكن الوثوق به وال استخراج دالالت صحيحة من خالله وال بناء ف
.عليه ةقرارات صائب  

إن وجود ميزان ثابت دقيق ال يبرر لنا , من جهة أخرى فإن توفر الثبات ال يكفي لتحقيق الصدق 
إذ ال بد من وجود عالقة منطقية أيضا بين محتوى األداة والصفة , استخدامه لقياس الطول أو الحرارة

.المرغوب قياسها  

 ط ضروري لكنه ال يكفي وحدهفالثبات شر  .مجرد ثباته المقياس منإذن ال يمكن أن نحكم على صدق 
.لكنه يمكن أن يكون ثابتا وال يكون صادقا, ال يكون االختبار صادقا حتى يكون ثابتاو   

 :الخالصة

أي أداة قياس ينبغي أن تتوفر فيها خاصيتي الصدق والثبات وهما مفهومان 

ا جيدا لكي مترابطان، فاالختبارات والمقاييس التربوية والنفسية ينبغي أن تستخدم استخدام

 .تكون نتائج الدراسة ذات مصداقية 
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 ة للبحـثـالمنهجيراءات  ـاإلج                                                    الفصـل الرابـع   

 

 

13 

 

 :تمهبـد

ونظررا لببيةرة الموعروط قبر نر   يتضمن هذا الفصل إجراءات البحث المنهجية،

وذلك لصةوبة قحديد المجتمع بشرلل ق ير ، يسريم   نر  ي  مب شرة إلى الدراسة األس سية

يرمرررل إلرررى قةمررري  النتررر مع  برررى المجتمرررع، برررل يهررردص إلرررى الم  رنرررة  رررل ال صررر م  

السيلومترية،   لدراسة الميدانية ليست هل موعروط إشرل لية البحرث، إنمر   قاة الدراسرة  

 . ل حد ذاقه  هل موعوط البحث

 

 :دراسةال منهج -1

ألن ذلرك .إن طبيةة هذا الموعوط قستبزم المرنهع الوفرفل قون ريررن مرن المنر هع 

يملررن ابتب رهرر  ب ل يرر م مجمو ررة مررن اتجررراءات التررل ق يررد   رر لع مشررلبةالب حررث 

 انبب  ه   بى الوا ع  و ن دن ،وذلك من برل  إشرل لية البحرث المتضرمنة لمردي قر  ير

إذ يهرت  .دا ةيرة لننجر  الرية لم ير   ال ص م  السيلومت بى  ابتلص نوط الت دير

د يررحدالم  رنررة بررين الظررواهر، وذلررك بت المررنهع الوفررفل بتصرروير الوعررع الررراهن و

 .التل قسير  ل طور النمو والتبور والتغيرو ل  ت التل قوجد بينه الة

 

 :المجال الجغرافي للدراسة  -2

 .  س م الجم رك ب لمين ء بويية مستغ ن   بمفتشيةاجريت الدراسة ايس سية  

 :المجال الزمني للدراسة-3

 20/20/0230إلى ر ية 31/20/0230يوم من 02قامت مدة الدراسة األس سية حوالل 

 :مجتمع الدراسة  -0

ب لمينر ء بوييرة  قمثل مجتمع الدراسة  ل جميع الموعفين  ل مفتشية   س م الجم رك

 .   مل و  مبة 322، حيث ببغ  دقه  مستغ ن 

 :عينة الدراسة-5
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 بى  ينرة مرن الموعرفين  ، حيث شمبتببري ة  شوامية  الدراسةابتي ر  ينة ق  

 :،يتو  ون كم  يبل  مل 02، الب لغ  دقه  بمفتشية   س م الجم رك

 :حسب الجنس/ أ

 الجنسيوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير ( 11)جدول رقم 

  
 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %36.67 22 ذكور

 %63.33 38 اناث

 % 100 01 المجموع

 حيث   درت بنسبة نسبة الذكور   ن نسبة اتن ث  كبر من( 23)يتضح من الجدو  ر   

01.11  %. 

 :حسب السن/ ب

 يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير السن( 12)جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

قررراوس سررنه  مرر   بررأ   ررراق الةينررة األس سررية ر ن ( 20)بررل  الجرردو  ر رر   يتضررح مررن

   .% 12 ،حيث  درت بنسبة سنة ( 10-00)بين

 :حسب المؤهل العلمي /ج

 يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير المؤهل العلمي( 13)جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %33.00 0 ق نل س مل

 النسبة المئوية التكرار السن

 %1.11 0 سنة  م  قون00

  %12 12 سنة 00-10

 %10.00 00 سنة11-10

 %32 0 سنة   كثر10

 % 322 02 المجموط
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 %01 01 ليس نس

 %31.11 0 م ستر

  % 322 02 المجموط

 

متحصربون  برى شره قة   رراق الةينرة األس سرية  ربرأ  ن ( 21)يتضح مرن الجردو  ر ر  

    . % 01 البيس نس حيث  درت نسبته 

 :أداة الدراسة -0

الذي   د من  بل الدكتور  ابتب ر الدا ةية للنج  ق  ات تم ق  ل هذن البدراسة  بى 

 : بد الببيف محمد ببيفة، و يم  يبل شرس مفصل لهذا اتبتب ر

 وصف اإلختبار: 

 32 بة ق، وبص  للل بةد  21 ب رة، ويحتوي  بى  12هذا ايبتب ر من  يتلون  

 (23 نظر المبح  ر   : ) ب رات  بى النحو الت لل

 

 .يمثل   رات  بة ق  ابتب ر الدا ةية للنج   (:10)جدول رقم 

 ر   الف رة الــبـةــد

 :الشعور بالمسؤولية

ب  الفرق من   م    بى  كمل يشير إلى ايلتزام و الجدية  ل  قاء م  يلبف  

وج ، وبذ  المزيد من الجهد و اينتب ن لتح ي  ذلك، حيث الد ة و التف نل  ل 

 .الةمل و ال ي م ببةض األ م   و المه م التل من ش نه  قنمية مه رات الفرق

 

 33ـ 0ـ   3

 00ـ  03ـ 30ـ

 10ـ  13ـ 

 . 00ـ  03ـ
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 : عالسعي نحو التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتف

يةنل بذ  الجهد لبحصو   بى   بى الت ديرات، والرربة  ل اتطلط و 

مةر ة كل م  هو جديد، و ابتل ر حبو  جديدة لبمشللت، و السةل لتحسين 

مستوي األقاء، و قفضيل األ م   الصةبة التل قتببأ المزيد من التفلير و 

 .البحث

ـ  30ـ  0ـ  0

ـ  00ـ  30

ـ  10ـ  00

ـ  00ـ  10

00 . 

 :المثابرة

قمثبت مظ هره   ل السةل نحو بذ  الجهد لبتغبأ  بى الة ب ت التل  د 

قواج  الش    ل  قام  لبةض األ م  ، و السةل نحو حل المشللت 

الصةبة مهم  استغر ت من و ت ومجهوق، و ايستةداق لمواجهة الفشل 

األمور بصبر إلى  ن يلتمل الةمل الذي ي قي  الفرق، و التضحية بلثير من 

 .   ض ء و ت الفراغ و مم رسة األنشبة التر يهية: الحي قية مثل

ـ  31ـ  0ـ  1

ـ  01ـ  30

ـ  11ـ  00

ـ  01ـ  10

00 . 

 (:التوجه الزمني) الشعور بأهمية الزمن
بنوق، وقركزت هذن  32بندا، ق  اق  ء  31يتلون هذا الم ي    ل األفل من 

 ل موا يده ، وايلتزام بجدو   البنوق حو  الحرص  بى ق قية الواجب ت

 منل للل م  يفةب  الفرق سواء م  يتةب  ب قام  لبةض األ م   و ل  ق  

 .ب آلبرين

ـ  30ـ  9ـ  0

ـ  00ـ  39

ـ  10ـ  09

ـ  00ـ  19

09 . 

 

 :التخطيط للمستقبل
قركزت مظ هرن  ل رس  ببة لأل م   التل ينوي الفرق ال ي م به ، و 

ش ن  قنظي  حي ة الفرق و قف قي الو وط  ل المشللت، الشةور ب ن ذلك من 

 .و ن الت بيط لبمست بل من   ضل السبل لتو ير كل من الو ت و الجهد

ـ  31ـ  32ـ 

ـ  01ـ  02

ـ  11ـ  12

ـ  01ـ  02

02. 

 اإلختبار طريقة تصحيح: 

 :ويت  التصحيح  يه  كم  يبل

قامم ، ر لب ،  حي ن ، ن قرا، )ابتي رات  21الفرق  بى كل س ا  بإج بة واحدة من  يجيأ

 :وق ص  الت ديرات الت لية(  بدا
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، 20ق ص  له  الدرجة ( ر لب )، اتج بة 21ق ص  له  الدرجة ( قامم )اتج بة 

، 20ق ص  له  الدرجة ( ن قرا)، اتج بة 21ق ص  له  الدرجة (  حي ن )اتج بة 

 :، وذلك لبةب رات الموجهة الت لية23ق ص  له  الدرجة (  بدا)ج بة ات

(3-0-1-0-1-0-0-9-31-30-31-30-02-03-00-01-00-01-00-00-00-09-

12-13-10-10-11-10-10-19-02-00-01-00-01-00-00-00-12.) 

يت  ( 09-03-10-11-39-30-30-30-33-32-0) م  البنوق التل قحمل  ر  م 

 : ن الةلسل لبت ديرات الس ب ة كم  يبلقصحيحه   ل ايقج

، 20ق ص  له  الدرجة ( ر لب )، اتج بة 23ق ص  له  الدرجة ( قامم )اتج بة 

، 20ق ص  له  الدرجة ( ن قرا)، اتج بة 21ق ص  له  الدرجة (  حي ن )اتج بة 

 (.19-10: 0222يفة، بب .)21ق ص  له  الدرجة (  بدا)اتج بة 

 ية لإلختبارالخصائص السيكومتر: 

 الدكتور بد الببيف محمد ببيفة   ل ق ديرن لصدق الم ي    بى ا تمد

وقسمى هذن البري ة ، (Internal Consistency)طري ة ايقس ق الداببل 

و هل قةنل . Mutual Complementarity حي ن  ببري ة التل مل المتب ق 

ة لمج   األسئبة التل قتن و  جوانأ م تبف مجموط إج ب ت المبحوث  بى

واحد قبت ل  يم  بينه   بى قلوين فورة متل مبة بي لية من التن  ض ت 

 : ق  حس ب  كم  يبلو(.  Anastasia,3900)الداببية 

حس ب مة مل ارقب ط البند ب لدرجة اللبية لبم ي   الفر ل ال  ص ب  لدي  ينتين  (3)  

و قبين  ن جميع البنوق (.  012ن ) ، والث نية سوقانية ( 020ن ) إحداهم  مصرية 

 .قرقبط ارقب ط  جوهري  ب لم ي   الفر ل ال  ص به 

بين الدرجة اللبية للل م ي   ( سون بير)  يض  حس ب مة مل ايرقب ط  ق ( 0)  

وذلك لدي كل من . الم  ييس ال مسة الفر ية، و الدرجة اللبية لبم ي   بوج    م

 :و كشفت النت مع  م  ي قل(.  012=ن) ، والسوقانية( 020= ن) المصرية :الةينتين



 ة للبحـثـالمنهجيراءات  ـاإلج                                                    الفصـل الرابـع   

 

 

10 

 

بين كل م ي   من الم  ييس الفر ية ( بيرسون  )مة ملت ايرقب ط  (:15)جدول رقم 

 .والم ي   الة م

 

 

 العينة المقياس
العينة المصرية 

 010=ن

العينة السودانية 

 215=ن

 2,00 2,00 الشةور ب لمس ولية

 2,00 2,00 نحو التفوقالسةل 

 2,00 2,02 المث برة

 2,00 2,01 الشةور ب همية الزمن

 2,00 2,10 الت بيط لبمست بل

 .ستنتع  ن ايبتب ر ف ققومن  ا

 

الم ي   بوج    م، و كل من الم  ييس ال مسة   م  التب ث  ت  ق ديرن بحس ب قب ث

حيث طب  الم ي    بى  ينتين، ايبتب ر  إ  قة طري ة ت تم ق  بى ب وذلك الفر ية

 ينة سوقانية من الث نية ط لب  و ط لبة،و 11ة مصرية  وامه   ينمن  األولىقتلون 

 :  و ط لبة؛ و سفرت النت مع  بى م يبلط لب 00 وامه  

 2,03  د قبين  ن مة مل  ب ق  لدي الةينة المصرية   :عام بوجه للمقياس بالنسبة ـ(أ)

مم  يةنل اي تم ق  بى هذا الم ي   بدرجة مة ولة من  2,00ولدي الةينة السوقانية 

 .الث ة
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اقضح  ن لهذن الم  ييس مة ملت  ب ت : ـ بالنسبة لثبات المقاييس الفرعية(ب)

 : لجدو  الت للالسوقانية، كم  هو مبين  ي مرعية لدي كل من  ينتل الثب ت المصرية و

مة ملت  ب ت الم  ييس الفر ية لم ي   الدا ةية لننج   لدي  ينتين (: 10)جدول رقم 

 .من البلب المصريين والسوقانيين

 

 المقياس

 التباث معامالت

 

 22=العينة السودانية ن 35=العينة المصرية ن

 2,02 2,00 الشةور ب لمس ولية .3

 2,00 2,00 السةل نحو التفوق .0

 2,09 2,03 المث برة .1

 2,02 2,00 ب همية الزمنالشةور  .0

 2,01 2,01 الت بيط لبمست بل .1

 .و بي  ق  الت كد من قب ث الم ي  
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 منر  بإ رداق فرورقين،  ولبمةر ة   ر نوط الت دير  برى ال صر م  السريلومترية،

مرن فرورة إلرى   تبرفالت ردير يسرب  رة قتضرمن نفرس الف ررات واألبةر ق، إي  ن كل فو

ذات ق ررردير الث نيرررة صرررورة وال، (نةررر ،ي) ذات ق ررردير  نررر مل األولرررى صرررورة  ل ، برررري

 (.قامم ،ر لب ، حي ن ،ن قرا، بدا)بم سل

 

 

 

 

 

 :طريقة إجراء الدراسة-7

 بى قصمي  ال ي س ت المتلرررة، بمجمو رة واحردة، مرع  ا تمدن   ل هذن الدراسة

، حيررث قرر   ررل (الترردرا الثنرر مل وال م سرل)قلررار  ئرر ت المتغيررر المسرت ل  بيهرر  

 برى   رراق الةينرة،  ر  ( ذو التردرا الثنر مل)المرة األولرى قببير  ايبتبر ر األو  

 برى (  سرلذو التردرا ال م)يوم  ق  قببير  ايبتبر ر الثر نل  31بةد مدة ق در ب 

 نفس األ راق 

للرل ( الصردق والتبر ث )بةد ذلك قر  قفريرغ النتر مع ،وحسر ب ال صر م  السريلومترية  

 (.  الصورة األولى والث نية) ابتب ر 

 

 :األساليب اإلحصائية -8

واسرت راا كرل  SPSSق  استةم   برن مع الحزمرة اتحصر مية لبةبروم ايجتم  يرة 

 : من

 الجررنس، السررن، : لوفررف  ينررة البحررث مررن حيررث :و النسررب المئويررة التكرررارات

 .الم هل الةبمل
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 رررة  ت األ ررراق  ررل كررل   ب الةل ررة بررين قرجررلحسرر :معامررل اإلرتبرراط بيرسررون 

بةرد والدرجرة اللبيرة  رل  ، وبين الدرجرة اللبيرة للرلوقرج قه  اللبية  ل اتبتب ر

 .ال م سل  ريذو الت دو  ذو الت دير الثن مل  يناتبتب ر ذلك للل، واتبتب ر

 نصرفية للرل لحسر ب مة مرل الثبر ت ببري رة التجزمرة ال: عادلة سربيرمان برراونم

 (.قصحيح مة مل اترقب ط بيرسون بين نصفل اتستبي ن) ابتب ر

 إختبار Feldt مةر مبل إرقبر ط )يبتب ر مةنوية الفرروق برين  :للعينات المترابطة

 . Tيةتمد  بى قحويل مة ملت اترقب ط إلى  ي  ق مية ، حيث (كرونب خ


يبتبر ر مةنويرة الفرروق برين  :للعبنات المترابطة Hotelling_Williamاختبار  

.T، الذي يةتمد بدورن  بى قو يع (مة مبل إرقب ط بيرسون)
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 :تمهيـد

نتررث ا بااسب ررس بي ث رررس  ررمع بج با عثا ررث   إارر   صررا بالررثااففررا با  تعرر    باحث رر 

نرو  سسرتوت تقراي  با تغر  با ستقا يت ثا فرا )باوصفرس وباتللرلرس وفقث ا تغر ب  باحل  

 .(باخصث ص باسركوست يس ، با تغر  باتث ع يت ثا فا بإلختحثس

سنثقشس ف ضرث  باحل ،  ا اهث ، رتم صث بإل وباتللرابانتث ا  هذه و نثجبً عل  

وذاك  ثإلعت ثد عل  عثنحا باحل  بانظ ي و باتطحرقا ، و  عض بااسب ث  باسث قس 

فا بافصا باقرثس بانفسا ، ك ث هو وبسد  أ سو  ثال تنثد عل   عض سحثدئ و

:باتثاا  

 :األولى الفرعية  عرض ومناقشة نتائج الفرضية -1

إ صث رس فا سعثسال  باصاق  تحعث  توعا ف وق ذب  دالاس : "تنص عل  أنهباتا 

 ( ".باثنث ا، باخ ث ا)الختالف نو  تقاي  إختحثس باابفعرس اإلن ثز 

 

اإلعث ررس عررا هررذب باتسررثفي ق نررث فررا با   لررس بيوارر   ررثاتلق  سررا  رر و  تطحررر  

 بات رثنس    و  التلق  سا     بإلعتابي spss ر  ب تخاسنث   نثسا ، " "بختحثس 

 :، فكثنت بانتث ا كثاتثاا

  :شرط إعتدالية التوزيع/ أ
 

أن دسعرث  بيفر بد تتروز  توزيعرث إعترابارث ،أظه   بانترث ا  سعثسا بإلاتوبج عا  سثب 

،  رر  كثنرت قررم سعثسرا (باخ ث را) وباتطحر  باثثنا (باثنث ا)فا كا سا باتطحر  بيوي

 3+و  3- رررا  ثنتت بو رر و  ررث أن باقر تررثن ثات تررر ،  7.700و 7.104: بإلاترروبج كررثيتا

 .، فمننث نستنتا تلق      إعتابارس باتوزيع(7ق يحس سا )

 

  التجانسشرط / ب

أكحر  سرا سسرتوت بااالارس   sig أن قر رس بختحثس ارفررا أظهر   بانترث ا ، عا تطحر  

 sig رر   لغرت قر رس ، (باخ ث را) وباثرثنا (باثنرث ا)فا كرا سرا باتطحرر  بيوي( 7.70)

 .تلق  و ثاتثاا فمن     بات ثنس قا، فمننث نقحا باف ضرس باصف يس، 7.074و  7.406
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، ق نرث  لسرثب سعرثسال  بإلستحرث   ر  رون " "إختحرثس سرا  ر و  تلق  باعا و 

 فررا كررال باصرروسترا  عررا ودسعررثتهم باكلرررس فررا بإلختحررثس رررا دسعررث  بيفرر بد فررا كررا 

علر   رات ،  رم  سرثب سعرثسال   ر  رون  ررا  (بإلختحثس باثنرث ا ،بإلختحرثس باخ ث را)

ذ ذاررك تررم بختحررثس دالاررس و عرر. دسعررث  بيفرر بد فررا كررا  عررا  رررا باصرروسي بيوارر  وباثثنرررس

  باثثنا  وق  را سعثسال   ر  ون اإلختحثس بيوي و بإلختحثسباف

بارذي   Hotellings_Williams ث تخابم بختحثس "  "و عذ ذاك ق نث  لسثب قر س 

،  رر  ق نرث  ثدخرثي "Excelتطر  سعا  ح نثسا "عا   ي  بإل تعثنس ب  Tيتحع توزيع 

ي و سعثسا بإلستحث  اإلختحرثس باثرثنا،  رم سعثسرا بإلستحرث  سعثسا بإلستحث  اإلختحثس بيو

 ر  ون  ررا دسعرث  بإلختحرثس بيوي وباثرثنا،  رم   رم باعرنرس، وتلايرا سسرتوت بااالارس 

باترا تسرثوي  ق نرث   قثسنتهرث سرع باقر رس با اواررس"  "عا ب رتخ ب  قر رس و  .بإل صث رس

 :با اوي بآلتا ك ث هو سوضح فا و بتخثذ باق بس، (7.70)عنا سستوت دالاس 4.60

 

اإلرتباط ألبعاد صورتي إختبار  يوضح داللة الفروق بين معامالت( 70)جدول رقم 

 الدافعية اإلنجاز
 

 البعد

نوع 

 تقديرال

 

معامال

ت 

بيرسو

 ن

معامل  

 بيرسون

بين 

 اإلختبارين

 درجة

الحر

 ية

قيمة 

 "ت"
 الداللة

 بيوي

 7.00 اثنث اب

 لةداغير  7.06 00 7.00
 766 باخ ث ا

 باثثنا

 7.00 نث اباث

 غير دالة 7.00 00 7.04

 7.06 باخ ث ا

 باثثا 

 7.30 ثنث ابا

 غير دالة 7.01 00 7.30

 7.10 باخ ث ا

 غير دالة 4.40 00 7.10 7.60 نث اباث با ب ع
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 7.00 باخ ث ا

باخثس

 س

 7.06 باثنث ا

 غير دالة 700 00 7.10

 7.04 باخ ث ا

 

  ون األ عرثد  ررا باصروسي يتضح سا با اوي باسث   أن باف وق  را سعثسال   ر

  .7.70وباخ ث رس غر  دباس إ صث رث عنا سستوت  باثنث رس

د ق نررث  لسررثب سعثسررا أافررث ك ونحررثا الرراسعث  باكلرررس األ عررثثثنرررس با وفررا باخطرروي

،  رم  سرثب سعثسرا (بارابخلا سعثسرا صراق بإلتسرثق) بيس عس فا كال صوستا بإلختحثس

بيوي وباثررثنا، و عررا ذاررك ق نررث  ا بارراسعترا باكلرترررا فررا بإلختحررثسبإلستحررث   ر  ررون  ررر

 متحررث  نفررس )  لا أافررث ك ونحررثا اصرروستا بإلختحررثس ثختحررثس دالاررس بافرر وق  رررا سعررثس

با اوارررس، وفرا بيخررر  "  "، إي ررثد قر رس " " سررثب قر رس  طروب  باسرث قس،و عاهثباخ

العرنررث   " Feldt إختحررثس"، وذاررك عررا   يرر  ب ررتخابم (ثسنررس وبتخررثذ باقرر بسبا ق

 ".Excelر  سعا  ح نثسا حتط"،  ثإل تعثنس ب Tبا ت ب طس، وباذي يتحع توزيع 

 : ر  كثنت بانتث ا كثاتثاا 

لصورتي  اإلتساق الداخلي يوضح داللة الفروق بين معامالت صدق( 70)جدول رقم 

 اإلختبار
  

 تقدير النوع 

معامالت 

ألفا 

 كرونباخ

معامل  

 بيرسون

بين 

 اإلختبارين

 درجة

الحر

 ية

قيمة 

 "ت"

المحسو

 بة

 الداللة

 7.60 باتقاي  باثال ا

7.00 00 79.0 
 غير دالة

باتقاي   

 باخ ث ا
7.04 
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نال ررم سررا خررالي با رراوي أنرره ال توعررا فرر وق ذب  دالاررس إ صررث رس عنررا سسررتوت 

خ ث را  أافث ك ونحثا ي عثد بإلختحرثس  نرث ا باتقراي  و إختحرثس ث  را سعثسا بإلستح 7.70

 . أصغ  سا باقر س با اوارس( 7.00)با لسو س "  "باتقاي ،  ر  كثنت قر س 

  صاق إختحثس باابفعررس أظه   نتث ا باحل  فر ث يتعل    ات تأ   سعثسال وعلره

 ،7.70صرث رث عنرا سسرتوت أن هذه بافر وق غرر  دبارس إ  اإلن ثز  ثختالف نو  باتقاي  ،

 .وعلره نقحا باف   باصف ي ون فض ف   باحل 

عررا سسررتقا ( عرراد باحرراب ا) أن نررو  تقرراي   ي كررا تفسررر  هررذه بانتر ررس فررا كررونو 

إختحثس باابفعرس اإلن ثز؛ فقر س باصاق قرا تر تحب  عوبسرا أخر ت كل رم باعرنرس أو  صاق

 .إاخ...عاد باحنود 

، ب تقالي باصاق عرا نرو  باتقراي  سع  عض بااسب ث  باسث قس باتا تؤكا  وهذب سث يتف 

، Cox 1980و دسب رس كروكس  Matell & Jacoby 1971سثرا دسب رس سثتررا وعرثكو ا 

 ،  4000McKelvie رن ث تتعثس  سع باكثر  سا بااسب ث  بيخ ت سثا دسب س سكرلفرا 

 4000Kimرم كرونرغ هرون ، كر 4003Chang Lei،  ثنغ اا 4000Goldbergعواا  غ 

Kyung-Hoon  4776ودسب س عحا با  را  4773، باغثساي 4000، با لر ا. 

 :ةالفرضية الثانيعرض ومناقشة نتائج  -2

 إ صرث رس فرا توعرا فر وق ذب  دالارس: " تنص باف ضرس باثثاثس الاسب رس علر  أنره

بختحررثس باابفعرررس نصررفرس تحعررث الخررتالف تقرراي ب  سعررثسال  باثحررث   ط يقررس بات   ررس با

 ( ".، باخ ث اباثنث ا)اإلن ثز 

اإلعث س عا هذب باتسثفي ق نث  لسرثب سعرثسال  بإلستحرث   ررا نصرفا كرا صروسي 

،  ررم بختحررثس بافرر وق  رررا قرررم كررا ( رر بون- ر  ررون،  ررحر سثن) سررا صرروستا بإلختحررثس

،  ث ررررتخابم اصرررروستا بإلختحررررثس( نصررررفرس سعررررثسلا  حررررث  بات   ررررس)سعررررثسلا إستحررررث  

 :العرنث  با ت ب طس، فكثنت بانتث ا كثآلتا " Feldtتحثسإخ"
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 :قبل التصحيح/ أ

يوضح داللة الفروق بين معامالت ثبات التجزئة النصفية ( .7)جدول رقم 

 "بيرسون"
 

 نوع تقدير

 ليكرت 

معامالت 

 بيرسون

معامل  

 بيرسون

بين  

 اإلختبارين

 درجة

 الحرية

قيمة 

 "ت"

المحسو

 بة

 الداللة

 0.55 نث اباث باتقاي 

7.06 58 792. 
 غير دالة

باتقاي   

 باخ ث ا
7.67 

 

سررا خررالي با رراوي باسررث   نال ررم أنرره ال توعررا فرر وق ذب  دالاررس إ صررث رس عنررا 

 رررا (  رراون تصررلرح)س بانصررفرس الت   رر"  ر  ررون" رررا سعررثسلا باثحررث   7.70سسررتوت 

( 7.40)با لسرو س "  "خ ث ا باتقاي ،  ر  كثنت قر س  إختحثسإختحثس  نث ا باتقاي  و 

 . 4.60باتا تسثوي  أصغ  سا باقر س با اوارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض النتـائج ومنـاقشة الفرضيـات                                             الفصـل الخـامس  

  

 

16 

 

 :بعد التصحيح/ ب  

يوضح داللة الفروق بين معامالت ثبات التجزئة النصفية ( 17)جدول رقم 

 "براون-سبيرمان"
 

 نوع تقدير

 

معامالت 

سبيرمان 

 براون

معامل  

 بيرسون

بين  

 اإلختبارين

 درجة

الحر

 ية

قيمة 

 "ت"

المحسو

 بة

 الداللة

 0.71 ثنث اباتقاي  با

7.06 58 79.0 

 غير دالة

با اوارس عنا "  "قر س ) 

  ( 19.0 = 7.70سستوت 
باتقاي  

 باخ ث ا
7.00 

 

سررا خررالي با رراوي باسررث   نال ررم أنرره ال توعررا فرر وق ذب  دالاررس إ صررث رس عنررا 

إختحرثس  نرث ا الت   س بانصفرس  ررا "   بون- حر سثن" را سعثسلا باثحث   7.70سستوت 

أصرغ  سرا ( 7.30)با لسرو س "  "خ ث ا باتقاي ،  رر  كثنرت قر رس  باتقاي  و إختحثس

 . 4.60باتا تسثوي  باقر س با اوارس

   

أظه   نتث ا باحل  فر ث يتعل    عثسال  باثحث   ط يقس بات   رس بانصرفرس وعلره 

تقرراي  أن هررذه بافرر وق غررر  دباررس إ صررث رث عنررا سسررتوت نررو  با وسررات تأ  هررث  ررمختالف 

،و ثاترثاا  يؤكا انث ب تقالي نو  باتقاي  عا  حث  بختحرثس باابفعررس اإلن ثز، وهذب سث 7.70

 .احل نقحا باف   باصف ي ون فض ف   ب

وي كررا تفسررر  ذاررك فررا كررون أن قر ررس باتحررث  ال ترر تحب  نررو  باتقرراي   ررا قررا تتررأ   

 .. عوبسا أخ ت

سع  عض بااسب ث  باسث قس باتا تؤكا ب رتقالي باثحرث  عرا  ت هذه بانتر سفقوقا بت

، Masters 1974، سث رت   komorita 1963، سثرا دسب رس كوسوسيترثتقاي  بإلختحرثسنو  

 تعثسضر رن رث ت ،4000ودسب رس باعكرثم  Remington,et.al 1979وآخر ون  سي رنغتون

ا حرسع دسب ث  أخ ت أفثد  نتث  هرث  وعرود عالقرس  ررا عراد باحراب ا و حرث  بإلخترثس سث
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 4004، سب ررا و  و كررو  4004Boote، دسب ررس  رروتا  4003Guilfordدسب ررس علفرروسد 

Russel & Bobko  4000ودسب س با لر ا. 

 :تائج الفرضية العامةعرض ومناقشة ن -2

باخصرررث ص  فررراتوعرررا فررر وق ذب  دالارررس إ صرررث رس :" باترررا ترررنص علررر  أنررره

 (باثنث ا، باخ ث ا)باسركوست يستحعث الختالف تقاي ب  بختحثس باابفعرس اإلن ثز 

سررا خررالي نتررث ا باف ضرررس باف عرررس بيوارر  وباثثنرررس با وضررلس فررا با ررابوي سقررم 

تحررررا انرررث أن باخصرررث ص باسرررركوست يس اإلختحرررثس ال تترررأ   ( 47)و( 70)و( 70)و( 70)

 .،وعلره نقحا باف   باصف ي ون فض ف   باحل  (عاد باحاب ا)  نو  باتقاي  

تقنرا )  أنره ا رث يكرون با سرت ر  ذو قراسب  سع فررس س تفعرسوي كا تفسرر  ذارك ، 

ال  بفعررس اإلن رثزفا إختحثس باا فمن نقصثن أو زيثدي عاد باحاب ا ( ثسا ،ارسثنس،سث ت 

تسررح  أخطررثج فررا ب ررت ث س بيفرر بد، و ثاتررثاا فمنرره ال يضرررل أو يررنقص  ررر ث إارر  قر ررس 

سعرثسال  باثحررث  أو سعثسررا باصرراق، ك ررث ي كررا أن ن عرع ذاررك إارر   حرعررس أفرر بد باعرنررس 

 .وإا   حرعس با قرثس فا  ا ذبته

 Bendig رنرراينغ  هرذه بانتررث ا تتفر  سررع  عرض بااسب ررث  باسرث قس ، سثررا دسب رس  

، Nunnally 1978، نرونلا komorita & Graham 1965، كوسوسيترث وغ بهرثم 1954

،  رن رث تتعرثس  سرع Brown & Widing & Coulter 1991 ر بون و ويراينغ و كروات  

 4000فلرس  و  ترفنسون،  رشرتا وآخر ون دسب س : باكثر  سا بااسب ث  بيخ ت سثا

Cicchetti, et.al ون و كوا ثن ودسب س    تPreston & Colman 4777. 

 :خالصة عامة

 :سا خالي سنثقشس نتث ا باحل  فا ضوج ف ضرثته، نستنتا أنه

 ررا سعرثسال  صراق  7.70ال توعا ف وق ذب  دالاس إ صرث رس عنرا سسرتوت  -4

باثال را، ) تحعث الختالف نو  تقاي  بختحرثس باابفعررس اإلن رثز بإلتسثق باابخلا

 (.باخ ث ا
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 ررا سعرثسال  باثحرث   7.70دالاس إ صرث رس عنرا سسرتوت توعا ف وق ذب  ال  -4

 نرو  تقراي  بختحرثس باابفعررس اإلن رثزنصرفرس تحعرث الخرتالف  ط يقس بات   س با

 (.باثال ا، باخ ث ا)

باخصررث ص  رررا  7.70ال توعررا فرر وق ذب  دالاررس إ صررث رس عنررا سسررتوت   -3

 . تالف نو  باتقاي باسركوست يس إلختحثس باابفعرس اإلن ثز تحعث الخ

 

 



94 

 

 

 

 :االقـتـراحـات

 :ما يلينقترح  النتائج المتوصل إليهابناء على ما تقدم ومن خالل       

إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع تتناول متغيرات أخرى مثلل بالات  -1

 .اإلعادة والصدق العاملي

إجللراء دراسللات مةللابهض للموضللوع علللى تقللديرات متتليللض مثللل التقللدير  الربللاعي  -2

 .والسااعي

إجللراء دراسللات حللول عاليللض تقللدير  المسللتعمل مللك التصللائع السللي ومتريض تاعللا  -3

 .الجنس، السن، حجم العينض وغيرها من المتغيرات: لمتغيرات أخرى مثل

إجراء دراسات مةابهض للموضوع على أنواع متتليض من اإلختاارات كاإلختالارات  -9

 التحصيليض

 

 



 ح 

 قائمة الجداول
رقم 

 الجدول
 الصفحة عنوان الجدول

 يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس( 10)جدول رقم  10

 
32 

 يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير السن( 10)جدول رقم  10

 
32 

يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير المؤهل ( 10)جدول رقم  10

 علميال

 

33 

 34 يمثل فقرات أبعاد  اختبار الدافعية لالنجاز(: 10)جدول رقم  10

بين كل مقياس من المقاييس ( بيرسون  )معامالت االرتباط (: 10)جدول رقم  10

 .الفرعية والمقياس العام

 

37 

10 

 

معامالت ثبات المقاييس الفرعية لمقياس الدافعية لإلنجاز (: 10)جدول رقم 

 لدى عينتين من الطالب المصريين والسودانيين

38 

10 

 

يوضح داللة الفروق بين معامالت اإلرتباط ألبعاد صورتي ( 10)جدول رقم 

 إختبار الدافعية اإلنجاز

 

43 

ق الداخلي يوضح داللة الفروق بين معامالت صدق اإلتسا( 10)جدول رقم  10

 لصورتي اإلختبار

 

44 

يوضح داللة الفروق بين معامالت ثبات التجزئة النصفية ( 10)جدول رقم  10

 "بيرسون"
45 

يوضح داللة الفروق بين معامالت ثبات التجزئة النصفية ( 01)جدول رقم  00

 "براون-سبيرمان"

 

46 

 



 أ

 

 ملخص البحث

 

،الثنىئي )تقىدررالمىد أىير راالىتنف ى  التعرفعلىى إلى الدراسة هذه هدفت

.لىالخصئيصالس ك متررةلإلالتبئرع(الخمئس 

مفتش ةأقسىئمعمئلالدافع ةلإل جئزلد رق سلجمعالب ئ ئتأماستخداماالتبئرو

 ىى ر )لفتىى  فىى  ىى  التقىىدررمختالجمىىئر ،ث ىى أىىماعىىدام ىى رأ مىى ا التبىىئر

(.ة،المئس ةرنئي 

قتئ  رأ ا ستب ئنعلىاعتمدالبئث علىالمنهجال  ف التحل ل ،وقدطب

.-مستغئ م–مفتش ةإقسئمالجمئر بئلم نئءعئمنم عمئل06مك  ةم ع نة  

ولإلجئبىىةعلىىىأسىىئبحتالبحىى أىىمإجىىراءمجم عىىةمىى التحلىى نتا ثصىىئي ة،

،لتحل ى الب ئ ىئتواسىتخرا excel،وبر ىئمجspssاعتمد ئفى ثسىئبهئعلىىبر ىئمج

.النتئيج

وقىىداللصىىتالدراسىىةإلىىىعىىدموجىى مفىىرواياتمحلىىةإثصىىئي ةعنىىدمسىىت  

بىىئالتنف ىى  أقىىدرر(والثبىىئتامعىىئمنتالصىىد)الخصىىئيصالسىى ك متررةبىى  6.60

  (.الثنر ،الخمئس )ا التبئر



 اختبار الدافعية لالنجاز للباحث عبد اللطيف محمد الخليفة :   01رقم  نموذج

 ...............................السن:........................................................الجنس

 ابدا  نادرا احيانا  غالبا  دائما البند رقم

      على اكمل وجه افضل االقيام بما اكلف به  من اعمال 10

      اشعر فان التفوق في حد ذاته 10

      ابذل جهدا كبيرا حتى اصل الى ما اريد 10

      احرص على تادية الواجبات من مواعيدها  10

      افكر كثيرا في المستقبل عن الماضي او الحاضر  10

      احب اداء االعمال التي تتسم بالتحدي و الصعوبة 10

      ليس من الضروري ان احصل على اعلى التقديرات  10

      المثابة شيئ هام  في ادائي الي عمل من االعمال  10

      احدد ما افعله في جدول زمني  10

      افكر في انجازات الماضي عن المستقبل  01

      ال يهمن ان افشل في اداء عمل ما 00

      ارفض االعمال التي تتطلب المزيد من التفكير و البحث  00

      عندما ابدا من عمل ما من الضروري االنتهاء منه  00

      احرص على االلتزام بالمواعيد التي ارتبط بها مع االخرين 00

اشعر ان التخطيط للمستقبل من افضل الطرق لتفادي الوقوع  00

 في المشكالت 

     

      اشعر ان الراحة هي اهم شيء في الحياة   00

      اشعر بالسعادة عند معرفتي الشياء جديدة  00

      عندما افشل في عمل ما اتركه و اتجه لغيره 00

     كثيرا ما تحول المشاغل و الظروف بيني و بين مواعيد  00



 حدتها  

من الضروري ى االعداد و التخطيط المسبق لما ستقوم به  01

 من اعمال في المستقبل

     

      التزم بالدقة في ادائي الي عمل من االعمال  00

      احاول دائما االطالع و قراءة المراجع 00

      اشعر بالسعادة عندما افكر في حل مشكلة ما لفترات طويلة  00

      المحافظة على المواعيد  شيء مقدس بالنسبة لي  00

      افشل في ادائي لالعمال التي ال يشبقها اعداد و تهيئ لها  00

      اتضليق اذا فعلت شيئا ما بطريقة رديئة  00

      اشعر ان المقررات الدراسية غير كافية  لتنمية معارفي  00

      مهما اخذت من وقتاتفانى في حل المشكالت الصعبة  00

      عندما موعدا فاني اجئ في الوقت المناسب المحدد بالضبط  00

      افضل التفكير في اشياء بعيدة المدى 01

      اعطي اهتماما  و تركيزا عاليا لالعمال التي اقوم بها 00

      اسعى باستمرار لتحسين مستوى ادائي  00

بذل الجهد لحل المشكالت الصعبة اشعر ان االستمرار في  00

 مضيعة للوقت

     

      اتعامل مع الوقت بجدية تامة  00

      ال اهتم بالماضي  و ما يشتمل عليه من احداث 00

      افضل االعمال التي ال تحتاج لجهود كبيرة  00

      الحاجة لمعرفة الجديد هي افضل الطرق لتقدمي  00

االستمرار و المثابرة من انسب الطرق لحل المشكالت  00

 الصعبة

     



      ال اسمح لعمل من األعمال ان يتم على حاب وقت عمل اخر 00

      يزعجني االشخاص الذين ال يهتمون بمستقبلهم  01

      اداء الواجبات و االهمال يمثل عبئا بالنسبة لي  00

      اكتفي بما ادرسه في المنهج من موضوعات  00

اشعر بالرضا عند مواصلة العمل لفترة طويلة في حل  00

 المشكالت التي تواجهني 

     

      يزهجني ان يتاخر احد عن موعده معي  00

      اشعر بالسعادة عتدما اخطط لالعمال التي انوي القيام بها  00

احب قضاء وقت الفراغ في القيام ببعضالمهام او االعمال  00

 لتنمية مهاراتي و قدراتي  

     

استمتع بالموضوعات و االعمال التي تتطلب ابنكار حلول  00

 جديدة 

     

      افضل التفكير بجدية لمدة طويلة 00

      من الصعب ان ازور احدا بال موعد سابق 00

      التخطيط للمستقبل من افضل السبل لتوفير الوقت و الجهد   01

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اختبار الدافعية لالنجاز للباحث عبد اللطيف محمد الخليفة :   00رقم  نموذج

 ......................السن :........................................................الجنس

رق

 م

  ال   نعم البند

   افضل االقيام بما اكلف به  من اعمال على اكمل وجه 10

   اشعر فان التفوق في حد ذاته 10

   ابذل جهدا كبيرا حتى اصل الى ما اريد 10

   احرص على تادية الواجبات من مواعيدها  10

   افكر كثيرا في المستقبل عن الماضي او الحاضر  10

   و الصعوبة احب اداء االعمال التي تتسم بالتحدي 10

   ليس من الضروري ان احصل على اعلى التقديرات  10

   المثابة شيئ هام  في ادائي الي عمل من االعمال  10

   احدد ما افعله في جدول زمني  10

   افكر في انجازات الماضي عن المستقبل  01

   ال يهمن ان افشل في اداء عمل ما 00

   ارفض االعمال التي تتطلب المزيد من التفكير و البحث  00

   عندما ابدا من عمل ما من الضروري االنتهاء منه  00

   احرص على االلتزام بالمواعيد التي ارتبط بها مع االخرين 00

اشعر ان التخطيط للمستقبل من افضل الطرق لتفادي الوقوع  00

 في المشكالت 

  

   اشعر ان الراحة هي اهم شيء في الحياة   00

   اشعر بالسعادة عند معرفتي الشياء جديدة  00

   عندما افشل في عمل ما اتركه و اتجه لغيره 00



   كثيرا ما تحول المشاغل و الظروف بيني و بين مواعيد حدتها   00

من الضروري ى االعداد و التخطيط المسبق لما ستقوم به من  01

 اعمال في المستقبل

  

   التزم بالدقة في ادائي الي عمل من االعمال  00

   احاول دائما االطالع و قراءة المراجع 00

   اشعر بالسعادة عندما افكر في حل مشكلة ما لفترات طويلة  00

   المحافظة على المواعيد  شيء مقدس بالنسبة لي  00

   يشبقها اعداد و تهيئ لها افشل في ادائي لالعمال التي ال  00

   اتضليق اذا فعلت شيئا ما بطريقة رديئة  00

   اشعر ان المقررات الدراسية غير كافية  لتنمية معارفي  00

   اتفانى في حل المشكالت الصعبة مهما اخذت من وقت 00

   عندما موعدا فاني اجئ في الوقت المناسب المحدد بالضبط  00

   في اشياء بعيدة المدى افضل التفكير 01

   اعطي اهتماما  و تركيزا عاليا لالعمال التي اقوم بها 00

   اسعى باستمرار لتحسين مستوى ادائي  00

اشعر ان االستمرار في بذل الجهد لحل المشكالت الصعبة  00

 مضيعة للوقت

  

   اتعامل مع الوقت بجدية تامة  00

   عليه من احداث ال اهتم بالماضي  و ما يشتمل 00

   افضل االعمال التي ال تحتاج لجهود كبيرة  00

   الحاجة لمعرفة الجديد هي افضل الطرق لتقدمي  00

االستمرار و المثابرة من انسب الطرق لحل المشكالت  00

 الصعبة

  



   ال اسمح لعمل من األعمال ان يتم على حاب وقت عمل اخر 00

   يزعجني االشخاص الذين ال يهتمون بمستقبلهم  01

   اداء الواجبات و االهمال يمثل عبئا بالنسبة لي  00

   اكتفي بما ادرسه في المنهج من موضوعات  00

اشعر بالرضا عند مواصلة العمل لفترة طويلة في حل  00

 المشكالت التي تواجهني 

  

   يزهجني ان يتاخر احد عن موعده معي  00

   اشعر بالسعادة عتدما اخطط لالعمال التي انوي القيام بها  00

احب قضاء وقت الفراغ في القيام ببعضالمهام او االعمال  00

 لتنمية مهاراتي و قدراتي  

  

استمتع بالموضوعات و االعمال التي تتطلب ابنكار حلول  00

 جديدة 

  

   افضل التفكير بجدية لمدة طويلة 00

   الصعب ان ازور احدا بال موعد سابقمن  00

   التخطيط للمستقبل من افضل السبل لتوفير الوقت و الجهد   01
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