
ماستر شھادة لنیل تخرج مذكرة  

  بعنوان

 

    الطالب إعداد من

 الجیاللي میلودي   
 

  2016_2015:الجامعیة السنة

الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة  

العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة  

  ـ مستغانم ـ بادیس بن الحمید عبد جامعة

  االجتماعیة العلوم كلیة

  النفس علم شعبة

   والكیفیة الكمیة المعطیات تحلیل: تخصص

  

  :األستاذ إشراف تحت

 قــمـــاري محمد/ د.ا 
 

   غلیزان والیة مركز موسى عمي الجدیدة بثانویة میدانیة دراسة

 



  ج  
  

 إهــــداء

 

  العمل ھذا نجازإل قناوفّ  الذي  الحمد

.الكریم لوجھھ خالصا یكون أن وأتمنى  

الدوران عن األرض تتوقف التي المرأة إلى الوجود في امرأة أعظم إلى  

 ماء لتؤمن  دموع أنھار تذرف التي المرأة تلك )أمي( إلى بكائھا، عند 
 وضوئي

 رحمة الكون ومحور  )أمي( إلى لسالمي، ألفا الركعة بدل اللیلة في وتصلي 
اعلیھ هللا  

  زمالئي وإلى األصدقاء كل إلى

الذین خاصتا النفس علم وقسم  عامة االجتماعیة العلوم كلیة أساتذة كل وإلى  

 المعطیات تحلیل تخصص النفس علم قسم طلبة إلى. بتوجیھاتھم علینا یبخلوا لم
2015*  2014 : دفعة خاصة الكیفیة و الكمیة    

 

 

 

 

 

 

  ي
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 شكر وعرفان

 

.واألحباب األصدقاء جمیع  

.النفس علم تخصص 2016ـ2015  جوان دفعة إلى  

.الجامعیة الحیاة وأصدقاء السنین إلیھم وقربتني األقدار بھم جمعتني من  

  الدراسیة حیاتي في حرفا ولو علمني من كل

.وعرضھ دینھ على غیور مسلم كل  

.العمل ھذا إنجاز في ساھم من  

:إلى الجزیل بالشكر نتقدم  
 وتوجیھاتھ بنصائحھ علیا یبخل  لم  الذي" الدكتورقماري"  األستاذ

.إفادتي  على وحرصھ التعلیمیة  
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  :الدراسة ملخص

  _اعداد:میلودي جیاللي

  _اشراف:ا.د  قماري محمد

لمقیاس ھیرمانز _عنوان الدراسة:استخراج الخصائص السیكومتریة لصیغة المعربة 
بالثانویة الجدیدة ,عمي  المرحلة الثانویة,دراسة میدانیة لدافعیة االنجاز لدى تالمیذ

  موسى مركز,غلیزان.

 لالنجاز الدافع لمقیاس السیكومتریة الخصائص استخراج الى الحالیة الدراسة ھدفت_
 و تتالءم سیكومتریة بخصائص یتمتع مقیاس توفیر بھدف ذلكو,الجزائریة البیئة في

    بیئتنا

  الوصفي._منھج الدراسة:المنھج المستخدم في ھذه الدراسة ھو المنھج 

   _مجتمع الدراسة: مجتمع الدراسة من تالمیذ المرحلة الثانویة بفرعیھا العلمي واالدبي

   عشوائیة بطریقة اختیارھم تم ثانوي تلمیذ 124من تكونت والتي الدراسة عینة _

دافعیة االنجاز بخصائص سیكومتریة _مشكلة الدراسة:الى اي مدى یحتفض مقیاس 
  تالمیذ المرحلة الثانویة؟ على من مقبولة بعد تطبیقھ

ھل یحتفض مقیاس الدافعیة لالنجاز بمؤشرات صدق تتالئم وخصائص االختبار _
  الجید بعد تطبیقھ على عینة من تالمیذ المرحلة الثانویة؟

بدرجة ثبات تتالئم وخصائص االختبار الجید _ھل یحتفض مقیاس الدافعیة لالنجاز 
  المرحلة الثانویة؟بعد تطبیقھ على عینة من تالمیذ 

 في بتفریغھا ھذا و إحصائیا بمعالجتھا قام و  الباحث تبناھا التي الفرضیات من للتحقق
.وتم استخدام االسالیب SPSS ) (االجتماعیة العلوم في اإلحصائیة الحزمة برنامج

 ل العاملي,اختبار تتباط,التحلیراالحصائیة :مقاییس النزعة المركزیة,معامالت اال

 الثبات مؤشرات إیجاد تم ا:الدراسة عددا من النتائج من اھمھ_نتائج الدراسة:اظھرت 
 وتوصلنا الى ان المقیاس على درجة عالیة من الثبات كرونباخ ألفا معامل طریق عن
ما بین  ) وكذلك ابعاد المقیاس على درجة عالیة تراوحت0.95بلغ(

  جید .)وھذا دلیل على االتساق والترابط ال0.86و0.73(
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تباین النصف  توصلنا الى ان النصفیة التجزئة معامل طریق عن النصفیة التجزئة _
) وبعد 0.75االول والنصف الثاني متقاربین وكان معامل االرتباط الحد النصفین(

  )وھو معامل جید0.86سبیرمان براون ارتفع الى ( تصحیح طول االختبار بمعادلة

تراوحت معامالت ارتباط بیرسون بین التطبیقین وقد   التطبیق اعادة طریقة_ 
مما یمكننا ان  )0.734) ذكور و اناث والمجموع الكلي للعینة(0.712و0.752بین(

  ثبات مقبول .نقول بان المقیاس یتمتع بمؤشر

 ذلك و للمقیاس الفرضي التكوین صدق من الباحث تاكد قد ذلك و  المقیاس صدق _
 بالنسبة إلیھ تنتمي الذي البعد و المقیاس بنود من بند كل بین االرتباط معامل بإیجاد
ة ترتبط ارتباطا من فقرات كل بعد من االبعاد الستواتضح لنا انا كل فقرة  الكلیة للعینة

وعلیھ مجموع االبعاد الكلیة للمقیاس مع )0.001با وداال عند مستوى(احصائیا موج
  االتساق الداخلي .یرى الطالب انا المقیاس على درجة عالیة من 

اتضح لنا ارتفاع قیم التشبع مع توفر داللتھا االحصائیة  للمقیاس ألعاملي الصدق _
,كما اتضح ایضا انا عوامل التحلیل العاملي قد وكذلك قیم مجموع التباین المفسر

   استوعبت جمیع فقرات كل محور وھذا ما یدل على دقة االجراءات من صدق االداة.

للفروق بین المتوسطان  عند حساب قیمة ت  الطرفیة المقارنة یقةبطر صدققدرال _
) مما یؤكد ان افراد 76ودرجة حریة( )0.01)عندمستوى داللة(27.43للمجموعتین(

   توزعو على طرفي السمة وانا المقیاس لھ القدرة على التمییز بین طرفي السمة.العینة 

 الدراسة في إلیھا المتوصل النتائج ھذه كل :ان الى توصلنا المعطیات ھذه كل من و_
 الذي الھدف ھو ھذا و الجزائریة البیئة من أفراد  على المقیاس استعمال إمكانیة تؤكد

  الدراسة ھذه اجلھ من أنجزت

 في ضوء ما توصلت الیھ الدراسة  فانتوصیات تتلخص في ما یلي_توصیات الدراسة:
ع على التفصیالت النظریة اتاحة الفرصة امام طالب الدراسات العلیا لالطال

 استخراج الخصائص السیكومتریة للمقیاس وذلك من خالل تظمین مقرراتلعملیة
ویوصي الباحث باجراء الدراسات والبحوث كاستخراج الخصائص  للموضوع

  السیكومتریة لمقیاس ھیرمانز على عینات من مناطق اخرى, والتي لم تشملھا العملیة.



    
  

  الفھرس

  الصفحة  الموضوع    

  ا  ص................................................................  اإلھداء            

  ب  ص........................................................والتقدیر الشكر            

  ج ص........................................................الدراسة ملخص            

  الفھرس            

  د ص..........................................................قائمةاالشكال             

  ه ص........................................................الجداول قائمة             

  و ص.........................................................المالحق قائمة             

  النظري الجانب:االول الباب          
 الدراسة مدخل: االول الفصل            

 1 ص.................................................................مقدمة             
  

  5ص.........................................وتساؤالتھا الدراسة مشكلة             
              ـ                                                                                  

  5ص.....................................................الدرسة فرضیات ـ            
 
  6ص.............................................:.... االجرائیة التعاریف.            

  
  6ص.........................................................الدراسة اھمیة            

  
  7ص.......................................................الدراسة اھداف .           

 
  7ص........................................................الدراسة حدود ـ            

 
  10_7ص................................................السابقة الدراسات             

  
  االنجاز دافعیة: الثاني الفصل              



    
  

 
  12ص.........................................................الدافع تعریف 1 ـ           

 
 12ص....................................................................لغة ـ1 ـ           

  12ص............................................................اجرئیا ـ2 ـ 1
 
  13ص.......................................................الدوافع انواع ـ              2

 
  13ص............................................االولیة االساسیة الدوافع 1ـ            

 
  13ص.......................................................الثانویة ألدوافع2   
 

  13ص......................................................الدافعیة مفھوم ـ 3
 
  14ص.................................................................لغة 1ـ              3

 
  14ص..........................................................اصطالحا2 ـ 3
 
  15ص...........................................................اجرائیا 3 ـ 3
 
  16ص..............................................االنجاز دافع تعریف3 ـ             4 

 
  17ص.....................................................الدافعیة وظائف ـ 5
 
  18ص...............................................السلوك استشارة ـ1 ـ 5
 
  18ص...................................................السلوك تنشیط ـ2ـ 5
 
  19ص....................................................... التوجیھ ـ 3 ـ  5
 
  19ص.....................................................االستمراریة ـ 4ـ 5
 
  20ص......................................................االنجاز تعریف ـ6
 
  20ص.............................................بالتعلم الدافعیة عالقة ـ    7



    
  

 
  20ص...............................الدافعیة اظھار في المعلم مسؤولیة ـ 8
 
  21ص.............................التلمیذ عند التعلم دافعیة فقدان اسباب ـ9
 
  21ص............................................المادي البذخ و الترف1 ـ 9
 

  22ص................................................الحوافز انعدام ـ 2 ـ                7
 

  22ص.......................................بالتلمیذ المحیطة البیئة ـ 3 ـ 9
 
  23ص...............................االبوي السلوك على الفعل رد ـ 4 ـ 9

 
  23ص.................,,,........................االسریة الصراعات ـ 5 ـ               9

 
 24ص....................................المستمرین النقد و الرفض ـ 6 ـ                

    
  24ص....................................................النمو مشاكل 7 ـ 9  
 

  25ص.........................................الدافعیة تنشیط مبادىء ـ   10
 

  26ص.................................للدافعیة المفسرة النظریات ـ   11     
 

  26ص..........................................البیولوجیة النظریة ـ1 ـ   11
 

  26ص.............................................السلوكیة النظریة ـ 2 ـ11             
 

  28ص......................................النفسي التحلیل نظریة ـ 3 ـ              11 
 

  29ص..........................................االنسانیة النظریات ـ 4 ـ 11
 

   31      ص..........................................المعرفیة النظریات ـ 5 ـ 11
 

  31ص..........................................المعرفي التنافر مواقف ـ    12
 



    
  

  32ص............................................االسقاطیة الطرق ـ 1 ـ 12
 

   33ص......................................الموضوعیة المقاییس ـ 2 ـ 12
 
   34ص..........................................................الفصل خالصة ـ

 
 السیكومتریة الخصائص:الثالث لفصل ا        

  
  36ص.............................................السیكومتریة الخصائص 1ـ               

 
  37ص......................................السیكومتریة الخصائص تعریف ـ2             

 
  37ص......................................السیكومتریة الخصائص تصنیف 3  

 
  37ص....الكلیة الدرجة خالل تقدرمن التي السیكومتریة الخصائص ـ 1 ـ 3
 
  37ص....الفقرة درجة خالل تقدرمن التي السیكومتریة الخصائص. ـ 2 ـ 3
 
  37ص..المشتركة درجة خالل تقدرمن التي السیكومتریة الخصائص ـ 3 ـ 3

 
  39ص.........................................................الصدق انواع ـ 5 ـ

 
  39ص....................................................الظاھري الصدق ـ1 ـ 5
 
  39ص...................................................المضمون صدق. ـ 2 ـ5
 
  40ص...........................................بالمحك. المرتبط الصدق ـ 3 ـ5
 
  40ص.....ً................................................التنبؤي الصدق ـ 4ـ              5

 
  40ص.....................................................التالزمي الصدق ـ 5.5

 
  41ص.........................................................البناء الصدق6 ـ    5

 
  42ص.......................................................العاملي الصدق7 ـ 5



    
  

 
  43_44ص............................االختبار صدق على تؤثر التي العوامل ـ 6
 
  44ص....................................................................... ـالثبات7
 

  44ص..........................................................الثبات انواع ـ8                  
 

  45ص...............................................بالتطبیق القائم الثبات ـ 1 ـ8
 
  45ص.......................................................المصحح ثبات ـ 2 ـ8
 
  45ص.................................................المصحح نظام ثبات ـ 3 ـ8
 
  45ص.............................................الثبات معامل حساب طرق ـ 9
 
  46ص....................................................االستقرار معامل ـ 1 ـ 9
 

  46ص.......................................................التكافء معامل ـ2 ـ9               
 

  46ص..........................................التكافء و االستقرار معامل ـ 3 ـ9
 
  47_48ص.................................................االستقرار معامل ـ 4 ـ             9

 
  49_50ص.....................................الثبات على المؤثرة العوامل ـ 10              

 
  51ص...........................................الثبات و الصدق بین العالقة ـ 11
 

 51ص...................................................................ملخص_12
  

  التطبیقي الجانب:الثاني الباب
  

  الدراسة اجراءات و منھج: الرابع الفصل
  

  56ص...........................................االستطالعیة الدراسة من الغرض
  

  56ص.................................................الدراسة اجراء وزمان مكان



    
  

  
  56ص................................................,,..............المعاینة طریقة

  
  57ص...............................................................العینة خصائص

  
  85ص...................................................................االداة وصف

  _58ص.....................بالدافع اھتمت التي االجنبیة و العربیة المحاوالت
  

  61ص..............................ولیةاال صورتھ في لالنجاز الدافع مقیاس
  61ص.......................................................المقیاس تطبیق تعلیمات

  
  61ص.....................................,,.......,,...............التصحیح طریقة

  
  61ص..................................المقیاس لمحاور االجرائیة التعریفات

  
  64ص..............................................االستطالعیة الدراسة نتائج

  
  :الخامس الفصل

  69ص.............,,,,,,,...................االساسیة للدراسة المنھجیة االجراءات.
  

  69ص...............................,,,,,,,,,,,...........,............الدراسة منھج
  

  69ص....................................,,,,,,,,,,,...................الدراسة حدود
  

  70ص.........................,,,,,..........................االساسیة الدراسة عینة
  

  74..........,,,,,,.....................النتائج ومناقشة تحلیل: السادس الفصل
  

  75.................,.......,,,,,,,,,,..................االولى الفرضیة نتائج عرض
  

  92..,,,,,,,,,,,,.........................................,.....الثانیة الفرضیة نتائج
  

  97.................................................,,,,,,,,,...خاتمة..................
  

  98.............................................................التوصیات واالقتراحات
  



    
  

  99.........................,,,,,,,,,,,,,.................................المراجع قائمة
  

  
   104ص.........................................................................المالحق

  
  

 : االشكال قائمة
 

  16ص...................................الدافعیة عملیة نموذج یمثل) 01( رقم شكل
 

  25ص...............................الدوافع علیھا تقوم التي االسس) 02(رقم شكل
 

 27ص......البواعث و الحافز خفض نظریتي بین التكامل یوضح) 03(رقم شكل

 30ص..................................للحاجات ماسلو ھرم یوضح) 04(رقم شكل

 :الجداول قائمة

 57ص...........................الجنس وفق الدراسة عینة توزیع) 1(رقم جدول_

  57ص.....المستوى حیث من االستطالعیة الدراسة عینة توزیع)2( رقم جدول_

 66.........)..........................................ك(قیم یوضح)3( رقم جدول_

 67ص.. الكلیة والدرجة فقرة كل بین االرتباط معامل قیم یوضح)4(رقم جدول_

 70...............................االساسیة الدراسة عینة حجم یمثل)5(رقم جدول_

  71...............الجنس حسب االستطالعیة الدراسة عینة یوضح)6(رقم جدول_

 71.............................السن حسب العینة افراد تقسیم یمثل)7(رقم جدول_

  72................المستوى حیث من الدراسة عینة توزیع یوضح)8(رقم جدول_

 76ص........................دوالبع فقرة كل بین االرتباط معامل)9( رقم جدول_

 77ص...................الكلي والمج البعاد بین الداخلي االتساق)10(رقم جدول_



    
  

 79ص.............................الطرفیة المقارنة صدق حساب)11(رقم جدول_

  81ص..................... (Bartett_kmoاختبار نتائج یوضح)12(رقم جدول_

 81ص)..............ا(محور المتعامد التدویر(العاملیة المصفوفة)13( رقم جدول

  82ص)..,,........ب(محور المتعامد التدویر(العاملیة المصفوفة )14(رقم جدول

  84ص).............ج(محور المتعامد التدویر(العاملیة المصفوفة )15(رقم جدول

  85ص).............د(محور المتعامد التدویر(العاملیة المصفوفة )16( رقم جدول

  86ص).............ه(محور المتعامد التدویر(العاملیة المصفوفة) 17( رقم جدول

 88ص)..........و(محور المتعامد التدویر(العاملیة المصفوفة)  )18( رقم جدول

  :المالحق

  المبدئیة صورتھ في لالنجاز الدافع_1

   ثبات معامل_2

  النصفیة التجزئة ملحق_3

    التربص استمارة_5

  



- ~ 1 ~- 

  :الدراسة مقدمة

 فندت فلھلم" االلماني ید على مستقل اكادیمي كتخصص النفس علم ظھر ان منذ
 مجالت ثالث ضمن والشخصیة السلوك یتناولون والسیكولوجیون 1879 عام"

 الذي النزوع ضمن الدافع یندرج و الدافع والنزوع الوجدان و المعرفة ھي كبرى
  .واالحجام االقبال: ھما نشاطین یتضمن

 مثل النفس علم في المركزیة الموضوعات من واحدا الدافعیة موضوع ویعد
 بالدافعیة العلماء واھتم.وغیرھا الشخصیة وسمات االنفعالیة و المعرفیة العملیات

  .العمل و الدراسة مجالي في خاصة العملي التطبیق مستوى على سواء

 على الدراسي الطالب في خاصة أھمیة الدراسي التحصیل موضوع یحتل
 صف من الطلبة ترفیع في المعتمد المقیاس او الوسیلة وھو مستویاتھا إختالف

 المختلفة التعلیم انواع على الطلبة توزیع في المعتمد االساس انھ ،كما اخر الى
 الدراسي التحصیل درجات اعلى الطالب بلوغ كان ولذلك الثانویة المرحلة في

                                                                            بسواء واالسرة للمدرسة ملحة اولویة
 التي والخارجیة الداخلیة الظروف مجموعة الى عام بشكل الدافعیة مصلح ویشیر
 لالنجاز الدافعیة وتربط لدیھ احتل الذي التوازن اعادة اجل من الفرد تحرك

 من كثیر في ھم تفسیر یمكن ،ولذلك للطلبة االكادیمي بالتحصیل وثیقا ارتباطا
  االنجاز دافعیة من  ھذه دراستنا ،وتعلى البحوث

 في واختبارات مقاییس الى الجزائریة البیئة في باالخص الملحة الحاجة وتبرر
 . المجال ھذا وفي لسعة نظرا التربوي المجال

 اھلیة الى تھدف تقویمیة مھمة یعتبر التربیة النفس علماء عند القرار فصنع
 وكما بالطبع, ختامیا او بنائیا اما, لتقویم یخضع الذي الشيء وجدارة واستحقاق

 ل یحو الذي و القیاس في المتمثلة للعملة االخر الوجھ من البد فائنھ سابقا ذكرنا
 احصائیة و ریاضیة اسس و قواعد ذات ارقام الى الظاھرة

 كمیة اكبر على الحصول سبیل في استخدامھا یتم التي االدوات من عدد وللقیاس
 الى الوصف من قیاسھا المراد الظاھرة تحویل خاللھا من لیتسنى المعلومات من
 الشخصیة و والتربویة النفسیة انواعھا بجمیع االختباریة االدوات ھذه من و, الكم
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 بشتى المتعلقة االختبارات من كبیر عدد المجتمع لدى توفر كلما,وغیرھا
 من یستطیع محددة رقمیة نتائج من والخلوص قیاسھا استطاع كلما الظواھر

 المناسب التقویم او الحكم اصدار المجال خبراء خاللھا

 فئة من و اخر بلد الى  المنشء بلد من القیاس ادوات من االستفادة   طرق ومن
 منھا,محددة علمیة اسالیب و بطرق اخرى واسالیب بطرق اخرى فئة الى

  لمقیاس السیكومتریة الخصائص استخراج

 قیاس بادوات بالجزائر التعلیمیة البیئة اثراء ان الباحث یرى المنطلق ھذا من و
 معرفة الناس اقرب تخصصھم بحكم و  فھم,  خاصة المعطیات تحلیل و عامة

 مجال خالل من و الباحث سعى لذالك, تحقیقھ كیفیة و العمل ھذا باھمیة
 لبناء الثانویة المرحلة تالمیذ مع الكیفیة و الكمیة المعطیات تحلیل تخصصھ

 الكیان خدمة الوقت نفس في و بیئتنا حسب على مقنن االنجاز دافعیة مقیاس
 مستمر تناغم في وھذا, ابنائھ اسعاد الى بدوره یسعى الذي الوطن ھو و االكبر

  الجانبین بین
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   :وتساؤالتھا الدراسة مشكلة  1

 من بات األكادیمیة الجوانب في أھمیة من لالنجاز الدافع یمثلھ لما نظرا
 من جیدة بدرجة یتمتع مقیاس توفیر و, المفھوم ھذا إلى التعرف الضروري
 و المختصین قبل من الستخدامھا الجزائریة البیئة في السیكومتریة الخصائص

 و الدراسات و المقننة المقاییس كفایة لعدم و,التربوي المجال في العاملین خاصة
 التي دراسة إعداد إلى الحاجة ظھرت, لالنجاز الدافع تناولت التي األبحاث
  :اآلتیة البحثیة األسئلة عن اإلجابة في مشكلتھا تلخص

 بعد مقبولة سیكومتریة  بخصائص االنجاز دافعة مقیاس یحتفظ مدى إي إلى)1_
  ؟ الثانویة المرحلة تالمیذ عینة على تطبیقیة

:                   وھي الفرعیة التساؤالت من مجموعة العام السؤال عن ینبثق-
 االختبار خصائص مع تتفق صدق بدرجة االنجاز دافعیة مقیاس یحتفظ ھل)2_

                                                                   الثانویة؟ المرحلة المرحلة تالمیذ  من عینة على تطبیقھ بعد جید
 االختبار خصائص مع تتفق ثبات بدرجة االنجاز دافعیة مقیاس یحتفظ ھل)3_

  ؟ الثانویة المرحلة تالمیذ من عینة على طبیقھت بعد الجید

   :البحث فرضیات-

 االختبار وخصائص تتالءم صدق بمؤشرات االنجاز دافعیة مقیاس یحتفظ-)1
 الثانویة المرحلة تالمیذ من عینة على تطبیقھ بعد الجید

 بعد الجید االختبار وخصائص تتالءم ثبات بدرجة االنجاز دافعیة مقیاس یحتفظ)2
 الثانویة المرحلة تالمیذ من عینة على تطبیقھ

 على تطبیقھ بعد مقبولة سیكومتریة بخصائص االنجاز دافعیة مقیاس یحتفظ)3
 الثانویة المرحلة تالمیذ عینة
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 :اإلجرائیة التعاریف3 

 األدبي الفرعین من الصفوف طالبات طالب بھا یقصد: ةیالثانو المرحلة طلبة
 و التربیة لوزارة التابعة الحكومیة المدارس في بالدراسة الملتحقین و, والعلمي

  ).2015)(2016(  الدراسي للعام بالجزائر التعلیم

 بحیث للقیاس تماسكھا مدى و المكونة البنود ترابط مدى بالصدق یقصد:الصدق
 یطلق ما ذلك و صحیح بشكل للخاصیة المكونة األبعاد جمیع قیاس من یتمكن
   الفرضي التكوین صدق علیھ

                                                                                                                             
 كرونباخ الفا معامل طریق عن المقیاس نتائج استقرار و اتساق درجة ھو :الثبات
التجزئة  طریقة خالل من التأكد كذالك بنوده ثبات و االختبار ثبات نبی یربط الذي

  النصفیة بمعامل الثبات لسبیرمان براون

                                                                                          -
 قصیر وبوقت بكفاءة األعمال النجاز الفرد نزعة إلى تشیر :االنجاز دافعیة

 مقیاس على المجیب علیھا یحصل التي بالدرجة وتقاس متمیز أداء وبمستوى
 "االنجاز دافعیة"

 معامل توفر لالختبار السیكومتریة بالخصائص یقصد: السیكومتریة الخصائص
 یقیس الجید االختبار أن إلى الصدق مفھوم یشیر حیث, االختبار ثبات و صدق
 یعطي ان فیعني الثبات أما,غیرھا دون أھداف من لقیاسھ صمم و وضع ما بدقة

                                                أخرى مرة تطبیقھ أعید ما إذا تقریبا النتائج نفس االختبار

  :                  الدراسة  اھمیة

 :یلي ما في الدراسة أھمیة تكمن 

 النفسیة البحوث مجال في جدیدة اظافة تقدیم محاولة في لدراسةا األھمیة تتجلى
 و المجتمع من ھامة شریحة لدى زالالنج الدافعیة دراسة خالل من ھذا والتربویة

 من مجموعة تقدیم الدراسة تحاول وكذلك الثانویة المرحلة تالمیذ شریحة ھي
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 عنھا تزیل االنجاز دافعة مفھوم أكثر توضح أن شانھا من التي الھامة المعلومات
  غموض أو لبس أي

 فان وجدت ان حتى و لالنجاز بالدافعیة تعنى لمقاییس الجزائریة البیئة افتقار
 متوفر ھو لما مغایرة عوامل و معطیات بھا تتوفر أخرى بیئات في مبني اغلبھا

 قبل السیكومتریة خصائصھا دراسة وجوب یطرح مما الجزائریة البیئة في
  الجزائر في تطبیقھا

  :الدراسة اھداف

:                                    ھي األھداف من مجموعة تحقیق إلى الحالیة الدراسة تسعى
 والئمتھ من والتأكد لالنجاز الدافعیة لمقیاس السیكومتریة الخصائص استخراج
                                                                  الجزائریة البیئة في عینة على للتطبیق

 التالمیذ لتقییم استخدامھ یمكن الصالحیة من مقبولة بدرجات یتمتع مقیاس توفیر
  لالنجاز لدافعیتھم

  :الدراسة حدود

 واإلطار الزماني اإلطار ھما أساسیین إطارین في الحالیة الدراسة حدود ضبط یمكن
  : المكاني

  :الزماني اإلطار

 الممتدة  الفترة في التطبیقي و النظري فصلیھا بین الحالیة الدراسة الباحث أجرى
 الفترات االعتبار بعین األخذ مع 2016 مایو شھر غایة إلى مارس شھر بدایة بین
 خصوصا و التالمیذ فیھا توقف والتي الفروض و االمتحانات فیھا تجرى التي

  ثانوي الثالثة السنة

  :المكاني االطار

 المرحلة,غلیزان والیة مركز موسى عمي الجدیدة الثانویة بي الدارسة إجراء تم
  األدبي و العلمي بفرعیھا الثانویة

  :السابقة الدراسات
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 عالقة لھا التي و السابقة الدراسات من عدد الدراسة من الشق ھذا في تناولنا1_
 في علیھا الحصول في الباحث تمكن التي و أجنبیة أو عربیة الدراسة بموضوع

  إمكاناتھ حدود

 باھتمام األكادیمي التحصیل في مؤثرا عامال بوصفھ لالنجاز الدافع وحضي
                                                                      العربیة و األجنبیة الدراسات بعض

 دافعیة من كل اثر بحث إلى دراستھ ھدفت) :م1993(موسى دراسة 1_1
 بفرعیھ الثانویة المرحلة طلبة لدى التحصیل في األكادیمي الفرع و التحصیل

 مقیاس الباحث استخدم عجلون لواء في الحكومیة المدارس في األدبي و العلمي
 الدراسة توصلت و) م1987موسى(تعریبھ و ترجمتھ تم لھیرمانز لالنجاز الدافع

 و االنجاز دافعیة من كل إلى تعزى التحصیل في إحصائیا دالة فروق وجود إلى
 التحصیل في دالة فروق وجود إلى الدراسة تجد لم بینما العلمي األكادیمي الفرع
 والفرع لالنجاز الدافعیة بین التفاعل ماعدا المتغیرات بین التفاعل أو إلى تعزى

  الطالب تحصیل في فروقا اظھر الذي األكادیمي

 المتغیرات من عدد اثر بحث إلى ھدفت دراسة ):1990(الطواب دراسة2_1
 تكونت, اإلمارات جامعة طلبة لدى األكادیمي التحصیل في االنجاز دافعیة منھا
 لالنجاز الدافع مقیاس الباحث استخدم) طالبة80و طالب60(من الدراسة عینة

 عالمات معدل الباحث اعتمد) م1987موسى تعریب ترجمة( الراشدین و لألطفال
 عن الدراسة نتائج كشفة و األكادیمي التحصیل مقیاس الفصل نھایة في الطلبة
   االنجاز دافعیة إلى تعزى التحصیل في إحصائیا دالة فروق وجود

                                                                          
 و االنجاز دافعیة دور معرفة إلى ھدفت و) منفیل بلو و بوكي(دراسة3_1

 و طالبا) 212(من العینة تكونت نھایتھ و الفصل بدایة في الطلبة بانجاز عالقتھا
 مقاییس ثالثة الباحث استخدم قد و عشر الحادي إلى التسعة صفوف و طالبة

 موضوع أھمیة و نفسھ عن الطالب مفھوم ھي,االنجاز لدافعیة مؤشرا بوصفھا
 فروق وجود الى الدراسة توصلت و,للنجاح وتوقعاتھ لھ بالنسبة وقیمتھا المادة
  االنجاز لدافعیة تعزى التحصیل في إحصائیة داللة ذات
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  )الثبات و الصدق( السیكومتریة الخصائص_

  :الصدق_2

  1975برایس,ووتروبا دراسة1_2

 بین و بینھ االرتباط معامل االنجاز إلى الدافع الستخبار :البناء صدق إلیجاد_
 وھو0,299یساوي االرتباط معامل فجاء) ماكلیالند إعداد(الموضوع تفھم اختبار

 معامل فجاء زياأالنج للمیل مرابیان استبیان مع و0,05مستوى عند إحصائیا دال
 الفرعي االستبیان و 0,01مستوى عند إحصائیا دال وھو 0,234 یساوي االرتباط

 معامل فجاء) ادواردز إعداد( الشخصي التفضیل قائمة من مشتق زالالنج
 حساب في العینة حجم كان و إحصائیا دال غیر ھو و 0,219یساوي االرتباط
                                   جامعیا طالبا 65 یساوي البنائي الصدق معامالت

 اختبار و ھیرمانز استخبار بین االرتباط معامالت 1975اوجرمان حسب و
 إحصائیة بداللة 0,23یساوي االرتباط معامل فجاء, لالستبصار فرنش
 االنجاز إلى للدافع لین رتشارد استخبار و نز ھرما استخبار بین و 0,05تساوي

                                                                              0,05تساوي إحصائیة بداللة 0,31یساوي االرتباط معامل فجاء
 :ألتقاربي الصدق_

 إال للدافع ھیرمانز استخبار بتطبیق 1978سنایدار موریس بھا قام دراسة2_2
 االستبیان و المسایرة مقابل االنجاز الفرعي االستبیان و مھرابیان استبیان النجازا

 قائمة من الفرعیة االستبیانات إحدى ھما و االستقالل مقابل االنجاز الفرعي
 0,44یساوي ارتباط وجود تبین النتائج فجاءت فردا 65 على النفسیة كالیفورنیا

 0,01مستوى عند إحصائیا دال ھو و مھربیان استبیان و ھیرمانز استخبار بین
 االنجاز استبیان و ھرمانز استخبار بین 0,40 یساوي موجب ارتباط ووجود
 موجب ارتباط ووجود 0,01 مستوى عند إحصائیا دال ھو و المسایرة مقابل

 دال وھو االستقالل مقابل االنجاز استبیان و ھرمانز استخبار بین 0,47یساوي
 0,01وىمست عند إحصائیا

 استخبار ھیرمانز مع استبیان مھرابیان(نسخة1975وطبق بومیرانتز,شولتز3_2



  الدراسة مدخل        : األول الفصل
 

- ~ 10 ~- 

 عمر مع یتناسبان حتى تعدیلھما بعد االبتدائي التعلیم من تلمیذا 69 على) اإلناث
 و ھرمانز استخبار بین 0,60یساوي موجب ارتباط وجود النتیجة بینت, العینة

 موجب ارتباط ووجود 0,01مستوى عند إحصائیا دال ھو و مھربیان استبیان
 دال وھو الدراسي التحصیل درجات و ھرمانز استخبار بین 0,56یساوي

  0,01   ى مستو عند إحصائیا

                 :الثبات_3

 عینة على لالنجاز الدافع استخبار 1970ھیرمانز طبق الثبات لحساب و 1_3
                         0,82كرونباخ ألفا معامل فوصل بالجامعة المستجدین الطلبة من 125 من مكونة

 للدافع ھرمانز استخبار طبق 1979اخرون و براوت بھا قام دراسة وفي2_3
 تناسب حتى عباراتھ تعدیل بعد) 499=ن(األطفال من عینات ثالث على لالنجاز
 الثبات معامالت إلى كرونباخ ألفا معامل باستعمال الدراسة فتوصلت األطفال

 0,80,المراھقة حدیثي لألطفال 0,82 المراھقة قبل ما لألطفال 0,80التالیة
                                                                           للمراھقین

 102من متكونة عینة على ھرمانز استخبار 1975جورمان أو دراسة كذلك3_3
 معامل إلى فتوصل االسترالي الجیش وحدات إحدى في المتطوعین من ذكرا
 و شاندلر وتوصل ریتشاردسون كیودر معادلة باستعمال 0,81 یساوي ثبات

 رتشاردسون كیودر معادلة باستعمال 0,85 قدره ثبات معامل إلى 1979اخرون
  137 بلغ عینة على أیضا
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  الدراسات السابقة:  _تعقیب على4
الصلة بدراسة الدافعیة لالنجاز قد اتفقت من خالل عرض أھم الدراسات السابقة ذات 

  جمیعھا على اھمیت ھذا المتغیر

و المالحظ أن ھذه الدراسات لم نجد من بینھا مقیاس مخصص في البیئة 
  الجزائریة في مجال الدافعیة لالنجاز خاصة,ھذا من جھة

ومن جھة أخرى اغلب ھذه الدراسات لم تعمل على إثراء المكتبة العربیة بما یبین 
  مناسبة نابعة من الثقافة العربیة وذات خصائص سیكومتریة مناسبة

واالكتفاء بما توصل إلیھ معدة من صدق وثبات رغم الفارق الزمني بین تلك 
  الدراسات إضافة إلى الفارق بین ثقافة البیئتین(العربیة واألجنبیة).
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  :تمھید

 یمكن ال ،بل المعلم و التلمیذ من كل على تؤثر التي و ، الدافعیة التعلیم عقبات اكبر من
 تتمثل بالتالي و  الیھ الحاجة و العلم في الرغبة التلمیذ فقد اذا التعلم او التعلیم انیكون
 یوجھ و ینشط ذاتي ھدف ھو و النجاح تحقیق و ، الجید االداء في الرغبة في الدافعیة
 التي المحركة القوى من الدافعیة تعدو للنجاح الھامة المكونات من یعتبر و ، السلوك

 الذي السلوكي الفعل انماط في تاملنا ما فاذا ، الیومیة سلوكاتنا معظم حدوث وراء تقف
 علیھ للحصول نسعى ھدف او غرض تحقیق نحو موجھة جمیعا انھا نجد ، بھ نقوم

 ،عند الدافعیة  ،فاستشارة ذاتھ حد في تربوي ھدف انھ في یكمن الدافعیة فھدف
  . معرفیة نشاطات على یقبلون تجعلھم اھتمامات لدیھم ،تولد توجیھھا و المتعلمین

 : الدافع تعریف

  : لـــغة 1/1

 بین الدینامیكیة العالقة على یستعمل عام مفھوم ھوى"  سبب و حافز:  دوافع جمعھ
 بالذات محددة خاصة حالة الى یشیر ال فرضي وھوتكوین وبیئتھ الحي الكائن

  )13: 1988صالح(

 في الدافع الى یشار و"  » movere" بكلمة الالتینیة اللغة في الدافع مفھوم الى یشار
 مادي شيء اي عن عبارة وھو ، یحرك یعني و" « motive" بكلمة االنجلیزیة اللغة

 من خوذة ما دافع كلمة ان اي  التصرفات و االداء توجیھ و تحفیز على یعمل مثالي او
  .معین اتجاه في و اخر مكان الى مكانھ من الشيء حرك اي ، دفع:  الثالثي الفعل

 الذي) 1938 1971(ماكدوجال ولیم:االنجلیزي السلوكي العالم یعرفھا: اجرائیا 1/2
 على السلوك تجبر عقالنیة ال موروثة قوة بانھا وعرفھا الغرائز الدوافع على اطلق
  )                                               2000:14,المدني فاطمة( معین اتجاه

 و التوافق تحقیق الفردالى سعي لالنجازھو الدافعیة ان فیرى  ) sears ( ،"سیرز" اما
  )1988,24, الشرنوبي نادیة( تاكیدھا و اذات احترام والفخرو االعتزاز و االنى حفز

 او االفعال بعض لتادیة الفرد یھیئ شعوري نفسي عامل ھي": Witge-وتیج"تعریف
  )(Madeline banque ford ;2001 .P02 (االھداف بعض لتحقیق میلھ
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 : الدوافع انواع

 مرتبطة و ، فطریة تكون النوع ھذا من فالدوافع: االولیة  االساسیة الدوافع 2/1
 على تركز وھي ، الھواء و للغداء الحاجة ،مثل للفرد العضوي الفیزیولوجي بالجانب
 ، الوالدیة او الفطریة  بالدوافع كذلك علیھا یطلق و ، الغریزي  البیولوجي  االساس

 او الدوافع  تسمى و ، الخاصة الجسم حاجة عن تنشئ و الوراثیة الى ترجع  فھي
 واحیانا ھن متعلمة غیر بیولوجیة فطریة دوافع ألنھا ، الداخلي المصدر ذات الحاجات

 استمرارو الفرد بقاء على للمحافظة ضروریة  ألنھا ذلك یرجع و ، البقاء بدوافع تسمى
  ).14 1988:الدین محي.( غیرھا و العطش و الجوع دافع قبلھا من و ، وجوده و

 و مكتسبة و متعلمة فھي ، الدوافع من النوع ھذا یخص فیما اما: الثانویة الدوافع 2/2
 في او االسرة في الفرد لھا یتعرض التي ، االجتماعي التطبع و التعلم عملیة اثناء تتغیر

 تعامالت من تنمو التواب عملیة خالل من التعلم مصادر من غیرھا او المدرسة
 او االجتماعیة او المكتسبة الدوافع علیھا یطلق نفسي اساس لھا یكون و ، الشخص
 التي المختلفة االجتماعیة الظروف و ، البیئة مع الفرد تعامل نتیجة تنشا و المتعلمة

 الطفل نمو بمراحل الدوافع من النوع ھذا تطور و مراحل نتبع ان یمكن و ، فیھا یعیش
 و بغیره، اتصالھ و الفرد نمو نتیجة تتطور و ، بنموه تتطور و تنمو فھي ، الصغیر

 الثقافة تسود التي  العقاب و الثواب ولیدة تكون و ، بھ المحیطة االجتماعیة  بالظروف
 الحاجة و ، الصداقة دافع و ، التحصیل دافع مثلھا من و ، فیھا الفرد یكون التي

  )28سابق مرجع( غیره و القلق و االلم تجنب و ، للسیطرة

 : الدافعیة مفھوم

 ، یحرك او یدفع تعني وmovere   كلمة الى بالالتینیة الدافعیة  مفھوم یعود: لغة 3-1
 السلوك او للفعل المحددة العوامل او االسباب تحدید محاولة على دراستھا تشمل و
 بقوة االزالة یعني الدي" الدفع" من اللغوي الدافعیة مفھوم یشتق)  68: 2000، خلیفة(
 ُ◌دفع و ً◌دفع و بعضا بعضھ دفع:  الدفع و السیل تدقع:  قولھ العرب لسان في جاء و

فلن  دفع و ، الیھ ینتھي اي ، كذا مكان الى یدفع طریق ھذا:  فیقال ، الیھ انتھى بمعنى
 و ناقتھ دفع ایضا یقال و ، سیره في اسرع اي الفرس اندفع ،و الیھ انتھى اي فالن الى

  )15: 2005بالرابح، محمد( السیر على حملھا
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   مستمرا جعلھ و تنظیمھ و السلوك اثارة عملیة" young یونغ تعریف : اصطالحا 3-2

 بسلوكھ تدفع و لتحركھ الفرد داخل من تنبع التي القوة  » R .Steines شتاینز تعریف
  "محددة اھداف اتجاه

  "توجیھھ و للسلوك القوة"  » D .HEBB  ھب دونالد تعریف

 شخص دفع یستحیل اذا ، القدرة عن التعبیر لتحقیق وسیلة" Maier:  مایر تعریف
  "السلوك على السیطرة خالل من الدوافع في التحكم یتم و ، قدراتھ یتجاوز بعمل للقیام

 الدافعیة 1985 الصادرة البریطانیة الموسوعة وصفت:  البریطانیة الموسوعة تعریف
 معین ھدف نحو توجیھھ و ، الحي الكائن سلوك استشارة الى المؤدیة العوامل بدراسة

  )38: 2009 نادیة بلعظم – سلیمة عباس" (

 تواصل و ، معینة ظروف في السلوك تثیر ، نفسیة او جسیمة داخلیة حالة الدافعیة
 ) 211:  2003  توق الدین محي(. معینة لغایة ینتھي حتى

 عدم من بالفرد یلم الذي التوتر او الالتوازن عن تنشا طاقة او استثارة: اجرائیا 3-3
 و معین، ھدف نحو موجھ سلوك اتباع او نشاط لبذل وتحركھ ،تدفعھ الحاجة اشباع
  وغیرھا السابقة والخبرات واالقتصادیة الثقافیة بالعوامل متأثر

 الي یؤدي الذي التوازن اختالل عنھا ینشا حاجة صورة في تظھر الدافعیة ان والواقع
 التوازن واعادة الحاجة إلشباع بسلوك لإلتیان اثرھا علي الفرد یضطر ، توتر احداث
  :التالیة للمعادلة وفقا ، ھدف تحقیق نحو السلوك ھذا باتجاه وذلك ، التوتر إلزالة

  )                                          17:  2005، برابح محمد( ھدف+ سلوك+ الدافعیة

   لفترة معین ھدف الي الوصول بغیة الفرد بھ یقوم مقصود سلوك الدافعیة

      المقصود بالفعل للقیام تدفعھ خاصة لظروف وتبعا اھداف نتیجة محدودة زمنیة
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 )21: 2010(لیزیدي كریمة  : ) یمثل نموذج عملیة الدافعیة1شكل رقم (

  

  منبھ خارجي

                                    

  

  

  

  

  

  سط داخلي           و             

  وسط خارجي  ــــــــــــــــ        

   

 تعریف الدافعیة لإلنجاز:  

 ید علي 1938 سنة الي وبالتحدید ، الثالثینیات الي االنجاز دافعیة مفھوم یعود
 لم ولوانھ EXPLOFTATION   OF PESONLITy      و   كتابھ في MURRYموراي
 MURRY موراي نظر جھة ومن ، لإلنجاز الحاجة باسم عرف بل ، االسم بھذا یعرف
 الي تتضمن والتي التفوق الي الحاجة ھي اشمل حاجة تحت تندرج ، االنجاز حاجة
  االستعراض الي الحاجة و االجتماعي المركز الي الحاجة ، االنجاز الي الحاجة جانب

 دافــــــــــــــــع باعــــــــث     حاجة توترمنبھ خارجي     

 حافـــــــز      

تر
لتو

ض ا
خف
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 تحت  MURRY موراي عن تماما مستقل غیر الباحثین من فریق ظھر 1953 سنة في
 THE ACHIEVEMENTبعنوان كتابا اصدر الذيMACLELLANDماكلیالند ادارة

MOTIVEالمقترن الشعور یعني افتراضي تكوین ھو االنجاز دافع الیھ ،وبالنسبة 
 بموقف المقترن الشعور ھو اخر ،وبتعبیر االمتیاز معاییر لبلوغ المنافسة حیث باألداء

 یكون موقف اي بانھATTKINSONاتكسون عرفھ فقد االنجازي الموقف ،واما انجازي
 ،وفقا اخرین اشخاص طرف او طرفھ من للتقییم سیخضع انجازه بان واع الفرد فیھ

 غیر او)نجاح( مرضیا تقییما تتخذ ان یمكن نشاطاتھ ،وان االمتیاز معاییر لبعض
  )26-25: 2010 كریمة لیزیدي) (فشل( مرضي

 النزعة ،وھذه والنجاح التفوق الي الوصول اجل من السعي ھي االنجاز دافعیة ان
 معیار و سمة والنجاح التفوق في الرغبة ،وتعتبر االنجاز لدافعیة اساسیا مكونا تعتبر

 علي واالصرار االنجاز دافعیة في المرتفع المستوي ذوي االفراد تمیز اساسي
   الممكنة بالواقعیة یموصفھا كن ،والتي المتوسطة الصعوبة ذات واالھداف السلوكات

 ینشط ذاتي ھدف ،وھو النجاح وتحقیق الجید االداء في الرغبة ھو" مستوي فاروق
  )96: 2000، خلیفة( السلوك ویوجھ

 الفرد نشاط ،یثیر الشعوري او شعوري مكتسب او فطري حركي انفعالي عامل ھي
 ،واداء صعب شيء انجاز في الرغبة بھ یقصد ،كما غایة لتحقیق او واالنجاز لألداء
 الي الوصول تعیق التي العوائق علي والتغلب واستقاللیة وسرعة بإتقان ما عمل

  )15 :1984، زكي احمد( االخرین على والتفوق ، ممتاز اداء مستوي

  :الدافعیة وظائف-5

  :التالي النحو على تلخیصھا یمكن الوظائف من عددا الدافعیة تؤدي

  ، النسبي االتزان او االستقرار من مرحلة في یكون ان بعد السلوك وتنشیط تحریك-
 بعض إلرضاء العضویة تنشط دالالت نفسھا ھي تكون ،او السلوك تحرك فالدوافع
  االساسیة الحاجات

 انھا ،اي اختیاریة المعني بھذا فالدوافع اخري، دون معینة وجھة نحو السلوك توجیھ -
 مع اتصال علي وضعھ طریق عن الحاجات لتحقیق الوسائل اختیار علي الفرد تساعد
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 االنسان ابعاد طریق وعن اقدام سلوك بذلك ،مسببة بقائھ ألجل المھمة المثیرات بعض
  احجام بذلك مسببة بقاءه تھدد مواقف عن

 ،تعمل السلوك تحرك انھا الي باإلضافة ،فالدوافع السلوك استدامة علي المحافظة-
  الحاجة تشبع حتي نشیطا علیھ المحافظة علي ایضا

 اشباع ،او الھدف تحقیق في تعین التي االسالیب و الوسائل واختیار تحدید في تساعد-
   الحاجة

 مھمة ،فھي االنساني السلوك في المحیرة الحقائق لبعض فھم تسھیل في الدافعیة تسھم
 في ،والمساعدة معین ھدف نحو السلوك وتوجیھ المعززات ،وفي التعزیز عملیة لتفسیر

 یتم حتي معین سلوك علي المثابرة و المثیر ضبط عملیة علي تطرا التي التغیرات
  )90ص2005,الخوالدة احمد ناصر( ھدف تحقق لما العالي الدافع ،فلوال انجازه

 المثابرة تعد وقد ما، عمل انجاز علي االنسان مثابرة في االھم الدور الدافعیة تلعب كما
 بحث بعملیة الدافعیة وتقوم ، الدافعیة مستوي تقدیر في المستخدمة المقاییس افضل من

 الباعثة الطاقة اعطاء و واالنطالقة كالحافز تكون فھي السلوك توجیھ و اثارة و وانشاء
 لھا تكون و السلوك، مسار تحدید و بتوجیھ تقوم كما للسلوك، الملحة و المحركة و

  . الھدف تحقیق نحو السلوك سیر لكیفیة خطة وضع وظیفة

 المتعلمین بین وخاصة ، االشخاص بین الفردیة الفروق تقسیم من امكننا الدافعیة وعلیھ
 اضافیة وظائف اربعة الدافعیة ان نقول ومنھ ، ادائھم في االختالف جوانب تحدید في

  :ھي اساسیة

  :السلوك استشارة5-1

 السبب تكون ال قد انھا مع ، معین بسلوك القیام علي االنسان یحث عامل الدافعیة تعتبر
 االستشارة دافعیة من مستوي افضل ان النفس علماء بین وقد ، السلوك حدوث في

 عادة یؤدي المنخفض المستوي ان حیث المتوسط، المستوي وھو ایجابیة نتائج لتحقیق
 ارتفاع الي یؤدي المعقول الحد عن المرتفع المستوي ان كما ، االھتمام وعدم الملل الي

  الحافز تقدم فھي ، السلوك توجیھ و ادارة و بعث بعملیة تقوم ،فالدافعیة والتوتر القلق
  للسلوك المحركة و الباعثة الطاقة اعطاء و واالنطالقة
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  : السلوك تنشیط5-2

 وتحفیزه الفرد، لدي الطاقة تعبئة في الدافعیة تتمثل حیث السلوك تنشط و تحرك فھي
 العام والنشاط ، الطاقة اعطاء في تتمثل التنشیط وظیفة ان حیث ، معین ھدف نحو

  )1998:102، القطامي یوسف( باألعمال القیام في للفرد

 لألداء الالزمة الطاقة فیھ یبعث اي ، یحكمھ و یستثیره و السلوك ینشط الدافع بوجود
 ، السلوك ألداء النشاط و بالطاقة المتعلم امداد علي للتعلم الدافعیة ،وتعمل واالفعال

(  التعلیمي للسلوك المحركة و الباعثة الطاقة فیھ وتبث االنطالقة و الحافز لھ تقدم فھي
  )81:  1979، منصور وطلعت قشقوش

  :التوجیھ5-3

 التفاوت من والتقلیل ، البیئة و الھدف بین بالمقارنة القیام الي الشخص تدفع الدافعیة
 بنشاط للقیام الفرد تدفع فھي ، ھدفھ لتحقیق بعدھا لیسعي البیئة بمعالجة یقوم ، بینھما
 السلوك لمسار توجیھ و كمخطط وتعمل ، معرفي بطابع سلوكھ وتطبع ، معین

 ، الھدف تحقیق نحو السلوك سیر لكیفیة خطة وضع وظیفة لھا تكون وبذلك ، االنساني
 توجیھ في تؤثر و ، الدراسیة النشاطات الي انتباھھ توجھ خاصة المتعلم عند فھي

 یالحظ حیث ، معالجتھ و بھا االھتمام علیھ یتوجب التي المھمة المعلومات نحو سلوكھ
 لھ تكون الذي زمیلھ من اكثر للمعلم ینتبھ ، للتعلم عالیة دافعیة لھ تكون الذي التلمیذ ان

 متدینة دافعیة

  :االستمراریة5-4

 ، الیھ بالحاجة مدفوعا االنسان بقي طالما ، السلوك استدامة علي بالمحافظة تقوم
 التنبؤ في وتساعدنا ، تحركھم التي المختلفة الدوافع و االطفال فھم في الدافعیة وتفیدنا

 ممارسة علي یقبلون وجعلھم معینة اھتمامات تولید علي وتعمل ، االنساني بالسلوك
  عاطفیة ،و وحركیة ، معرفیة نشاطات

 االكثر ھم للتعلم المدفوعین فالتالمیذ ، جید اداء علي للحصول باإلنسان تؤدي الدافعیة
 نشاطھ وتثیر المتعلم عند الكامنة الطاقة بعث علي تعمل كما ، اداء االفضل و تحصیال
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 بن( المزید وطلب علیھا والمثابرة ، التعلم و العلم طلب زیادة في بالرغبة امداده و
  )28-26: 2008، امال یوسف

  :االنجاز تعریف-6

  "والمنافسة التفوق في الفرد رغبة في یتمثل داخلي دافع"  االنجاز

 اختبارات ذلك وتحدد الدراسة، في الكفاءة من معین مستوي"  تحصیلي انجاز
 ، صالح زكي احمد" ( معا االثنین او ، المدرسین تقدیرات او المقنعة، التحصیل

1970 :151(  

 و ، المدرسي تعلمھ خالل من تقدم و نجاح من الفرد او التلمیذ یحققھ ما ایضا ویعني
 والذي الشخصیة، مواھبھ و قدراتھ علي باالعتماد الیھ یصل الذي التعلیمي المستوي

 ناحیة من الطالب ویقسم الحیاتیة، اتجاھاتھ و مستقبلھ تحدید في االثر اكبر لھا یكون
 و ، انجازھم في المتفوقون ، ھم مستویات ثالث الي انجازھم و امكانیاتھم و قدراتھم

  )133: 2009 الدین نصر الرحیم عبد عمر(  االنجاز ومتدنو  المتوسطون

  :بالتعلم الدافعیة عالقة-7

 و تحریك في الدافعیة ودور اھمیة علي النفس علماء بین اتفاق شبھ ھناك یكون یكاد
 اعتبر لذا خاصة بصفة التحصیل و التعلم وفي ، عامة بصفة االنساني السلوك توجیھ

 و االنتباه عملیات في تؤثر حیث بالتعلم، المرتبطة الموضوعات من الدافعیة موضوع
 فیھ وتأثر بالعلم ترتبط بدورھا وھي ، االبتكار و التفكیر و والتذكر  التخیل ،و االدراك

 كانت كلما ، التحصیل و للتعلم اساسیا عامال الدافعیة تعتبر ثمة من و ، بھ تتأثر و
 ، حال افضل و احسن علي النشاط و االداء وكان ، التعلم تحسن و زاد مرتفعة الدافعیة

  االداء و التعلم وتدني انخفاض الي ادت ، منخفضة كانت اذا اما

 في نسبي ثابت تغییر ھو التعلم ان بما و السلوك، توجیھ الدافعیة وظائف ان اقر
 ولقد عدة، جوانب الي السلوك توجھ ان للدافعیة یمكن فانھ ، خبرة عن الناتج السلوك

  اثارة علي تعمل الدافعیة وتبن ، للتعلم الدافعیة بدراسة التربیة و النفس علماء اھتم
 الجھد بذل و  التركیز و االنتباه مثل بالتعلم المرتبطة السلوكیات من الكثیر وتوجیھ
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 تفسیر في اھمیتھا فیھا وظھر التقییم و التوقعات و النماذج وتقلید  االھداف ووضع
  )32 -2008 امال، یوسف بن( التعلم في اثرھا خاصة و الدوافع

  :الدافعیة اظھار في المعلم مسؤولیة-8

 و التلمیذ عند الكامنة الدوافع بعض اظھار علي قدرتھ مدي في المعلم مسؤولیة تظھر
 بالدرجة یعود ذلك ان االمر وواقع ، وجدت ان الدوافع ھذه اضعاف او ، استغاللھا

 و لذة، فیھ یجد الذي بعملھ المقتنع فالمعلم النفسي، تكوینھ و المعلم طبیعة الي االولي
 ، استغاللھا و التالمیذ دوافع اظھار علي شك بال یعمل ، العیش لقمة لكسب وسیلة لیس
 ھي ما التربویة العملیة ان یعتبر سوف ، عمل من یؤدیھ بما المقتنع الغیر المدرس اما

 الذي المدرس ان ، المعرفة انواع بعض لھم لیشرح ، التالمیذ مع یقضیھا االساعة
 تثیر التي الحوافز اعتباره في یأخذ سوف ، التعلمیة العملیة في الدوافع بأھمیة یؤمن

 احیانا بقصد او قصد بغیر ، المباشر السبب یكون قد المعلم ان بالذكر الجدیر و التلمیذ،
 و المدرسة یكرھون التالمیذ یجعل مما ، للتالمیذ دوافع من یظھر ما اخماد في

  )53 1988:زكي احمد( المعلم ھذا بسبب یتركونھا

 ، التالمیذ وبین بینھ ودیا جوا دائما یخلق ، التعلم في الدافعیة بدور المؤمن المعلم ان
 ، القیمة عدیم تافھا السؤال كان مھما للتلمیذ سؤاال یھمل ال انھ كما ، باالستفسار یوحي

 ، ھدفھم تحقیق بین و بینھم تحول التي العقبات اجتیاز علي التالمیذ یساعد ایضا و
 ، غیرھا لیحربوا للمشكلة الحل تحقیق في المحاوالت اھمال علي یساعدھم بذلك وھو

  )21:  سابق مرجع( تفكیرھم عن غاب ما االمر لزم اذا التلمیح و باإلیحاء لھم موضحا

  :التالمیذ عند التعلم دافعیة فقدان اسباب-9

 ، االسباب معرفة الي االن نأتي ، التلمیذ بسلوك وصلتھا الدافعیة اھمیة لنا تبین ان بعد
 التلمیذ طبیعة في یكمن ما فمنھا ، اطراف عدة فیھا  یجتمع و ، متعددة و كثیرة وھي
 ترجع خارجیة، اسباب الي یرجع ما منھا و داخلي كاثر النفسي، استعداده مدي و نفسھ

 االشیاء ھذه مجموع و ، قوانینھا و وطبیعتھا الدراسیة البیئة او المجتمع او مثال للمعلم
 من یعتبر علیھا الوقوف و ، التلمیذ عند للدافعیة السلبي المردود النھایة في یمثل

  : االسباب ھذه اھم من و عالج من یناسبھا ما التخاذ االولویات

  :المادي والبذخ الترف9-1
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 یستغني عندما ذلك و ، فیھا مثبطا او العلم طلب في الرغبة عن صارفا یعتبر حیث
 الي النظر عند جلیا ھذا یظھر و ، للتعلم الدافعیة او الحاجة فیفقد علم من لھ بما المتعلم

 جانب من االرشاد و ، التوجیھ سوء من تتبع ھنا المشكلة و ، االغنیاء و الفقراء ابناء
 التي بالمادة علیھا سیحصل التي الشھادة و علمھ التلمیذ فیربط ، المتعلم او االسرة

  ذلك سوي عما الطرف ویغط فقط، سیجنیھا

 النظرة بسبب او الدنیا اجل من العلم علي التلمیذ یحفز ان التربویة االخطاء ومن
 و ؟ الغني في ستؤثر فكیف الفقیر التلمیذ في النظرة ھذه اثرت ما واذا ، السائدة المادیة

 قلیل الشھادة تقدمھ الذي المادي العائد الن ، بالعلم الغني التلمیذ یستھتر المعادلة بھذه
 حیث ، الغرب في االغنیاء و المال اصحاب لھذا تفطن قد و عنده، ما الي بالنسبة
 الدالل او ، االسراف و الترف مظاھر من الشباب و الطفولة مرحلة في ابنائھم حرموا
 یفقد ان االمر في ما اقل و ، یغلق ال الباب ھذا من االبناء فساد ان ایقنوا عندما الزائد

 ان" قولھ في هللا وصدف والدیھ یملكھ ما الي لیستند نفسھ، علي االعتماد الطالب
 الدول بعض في التعلیم تعترض مشكلة الفقر كان واذا"  استغني راه ان لیطغي االنسان
 المعلم و االسرة دور یبرز ھنا من و ، الغنیة الدول في مشكلتنا ھو الغني فان ، الفقیرة

 یفخر من یغتر ال حتي العلم امام المادة زیف اظھار و ، المعنویة العلم قیمة غرس في
  ).43_ 2000(خلیفة:  بمالھ

  :الحوافز انعدام9-2

 و الرغبة في واضح اثر لھ للدافعیة، خارجي كمثیر الحوافز انعدام ان المقابل وفي
 و التقدیر و االطراء و كالتشجیع معنویا، الحافز ذلك كان سواء ، العلم علي االقبال
 ، االغراء و بالجذب مادیا حافزا كان او ، المدرسة و البیت قبل من ، التعزیز و المدح

  المادیة الجوائز و المكافئات و الھدایا طریق عن

 اخر بمعني و ، التعلمیة  المسیرة مواصلة عن عائقا تكون ما كثیرا الید ذات قلة ان كما
 رصیده یكون منھا، یتخرج و الجامعة الي یصل حتي یتعلم و یدرس الذي التلمیذ ان
 اصبح تعلیمھم استكمال في فشلوا الذین زمالئھ بعض یري حین في صفرا البنك في

 التلمیذ فیھا یفكر عندما المقارنة فھذه ، الدراھم من االالف عشرات البنك في رصیدھم
 بھ یقوم عمل افضل فان لھذا و عام بشكل المجتمع و التعلیم علي ینقم ، تعلم الذي

 ، االذكیاء و الموھوبین رعایة ھو ، خصوصا التربیة ووزارة عموما المجتمع
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 و االقران یتشجع وكي ، ناحیة من الطریق لمواصلة التقدم علي تساعدھم بامتیازات
 حتي االمر ھذا تراعي ان علیھا باألخص االسرة ان كما ، اخري ناحیة من بھم یقتدوا

 نتیجة النشاط شعلة فیھ فتطفئ ، بغیره المعاملة في تساویھ عندما المتفوق علي تجني ال
  یشعروا لم ام بذلك شعروا ، االھل اھمال

  :بالتلمیذ المحیطة البیئة 9-3

 المجتمع او االقران او االسرة جھة من سواء ، للمتعلم الدافعیة في كبیرا دورا تلعب
 سبب التلمیذ، یعیشھا التي البیئة من التربویة و العلمیة القدوة غیاب ان كما ، ككل

  التلمیذ شخصیة تكون و خلق في رئیس

 علي یكونا لم اذا او ، االسالمیة باآلداب ملتزمین االم و االب یكن لم اذا مثال فاألسرة
 فاقد الن ضعیفة لھما االبناء استجابة تكون ان عجب فال ، التعلیم و الثقافة من درجة
 ، المثقفة الملتزمة االسرة في االبن یحرص حیث صحیح العكس و ، یعطیھ ال الشيء

 الطبیب او المھندس او العالم فیھا كان اذا سیما وال ، افرادھا احد مسایرة و تقلید علي
 مصطفى عفت(طریقتھ علي السیر علي یتشجع و بھا یقتدي اسوة فیتخذه

  )88- 2009الطنطاوي

  : االبوي السلوكى عل  فعل رد 9-4

 لقد و ، الكثیر والده منھ توقع اذا خاصة االمتحانات  في الفشل من الطفل یخاف
 التحصیل لزیادة الضغط بسبب الدافعیة في نقصا یطور بعضھم بان الدراسات اظھرت

  االستسالم ھو االبناء فعل رد فیكون الكمال االباء توقع فاذا ،

  :المتدنیة التوقعات 9-5

 ھذا فان ، العالي بالتحصیل جدیرین غیر انھم اعتقدوا و ، ابنائھم تقدیر االباء اساء اذا
  التعلم نحو دافعیتھم  من یخفض االعتقاد

  :االھتمام عدم و االھمال 9-6

 وزن لھ لیس التعلیم ان لو كما ، ابنائھم ینسون و الخاصة بشؤونھم االباء بعض ینشغل
 كل فان ، المناسب التعزیز عززاه و االبن الوالدان شجع اذا العكس علي و ، عندھم

  الدراسة نحو دافعیتھ یقوي ذلك



 الدافعیة لالنجاز  الفصل الثاني :

 

- ~ 24 ~- 

  :التساھل 9-7

 وزن ال التعلیم ان لو  كما ، ابنائھم ینسون و الخاصة بشؤونھم االباء بعض ینشغل
 كل فان ، المناسب التعزیز عززاه و االبن الوالدان شجع اذا العكس علي و ، عندھم

  الدراسة نحو دافعیتھ یقوي ذلك

  :االسریة الصراعات8  -9

 و فالمناقشات تحصیلھم، مستوي و االطفال علي االسریة المشكالت تستحوذ
 لذلك الدراسة علي یقوي ال مكتئب طفل وجود الي تقود المتوترة و الساخنة المجادالت

 تعاطي و الیقظة احالم الي و خیالھ الي یستسلم و المصاعب ھذه من الھروب الي یلجا
  الجنوح و المخدرات

  :المستمرین النقد و الرفض9 -9

 و بالنقص احساس لدیھم یكون و ، اللیاقة عدم و بالعجز المرفوضون االطفال یتصف
  عندھم سالبة فعل ردود یسبب الشدید النقد فان ولذلك ، والشراسة الغضب

  : الزائدة الحمایة 9-10

 من یحمیھم سوف ذلك بان منھم اعتقادا ألطفالھم الزائدة الحمایة علي االباء بعض یقدم
 یضعف سوف و ، انفسھم علي االعتماد االبناء ھؤالء یعلم لن الذي  االمر ،  االخطاء
  انجازھم

  :الذات مفھوم تدني9-11

 ان یستطیع ال بانھ یشعر و ، ذاتھ نحو دافعیتھ من یضعف العجز و بالنقص الشعور ان
 قادرین غیر االفراد ھؤالء ، الفشل عن یبحث كانھ و ، النجاح احراز و بیئتھ في یغیر
 رضاھم عدم یمتد و ، انفسھم تدعیم علي قادرین لیسوا و ، الغضب عن التعبیر علي
  وتفقد طموحة غیر ، متدنیة التعلم نحو دافعیتھم تصبح لذلك و ، داخلھم الي ذاتھم عن

  دافعیتھم اثارة في اثرھا المعززات

ویجب على االباء ان جو التعلیم والنظام المدرسي یؤدي :الفقیرة المدرسیة البیئة  9-12
  الىعدم وجود دافعیة نحو الدراسة لدى عدد كبیر من الطالب ویجب ان یعوا ایضا بان 
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 سةvالمد بیئة ان ،  ابنائھم عند الدافعیة یثیر االخرین نحو و الدراسة نحو التفاؤل
  )102 مرجع سابق:(. المنافسة و التحمل لقدرة و التعلیم في اھتماما تطور المدعمة

 تحصیال اقل ھم اندادھم عن بطیئة بسرعة ینمون الذین االطفال ان:النمو مشاكل 9-13
 ومتخلفون ، االجتماعي و النفسي و  الجسمي النضج بعدم االطفال ھؤالء ویوصف ،

یفتقرون للمثابرة و یحبطون بسھولة ویفتقر اھتمامھم بسرعة ، و  انھم  االخرین عن
تحبط  ھزیمتھم و ینسون المعلومات بسرعة ، و لذلك فان جھودھم غیر مجدیة لھم و 

 )455_2005(عدنان یوسف العتومي:لألخرین 

  السس التي تقوم علیھا الدوافعل ا ) یمث2شكل رقم (  

  

  

  

                                                                                                     

                                                                                                                    لدافعیة للمعلم:مبادئ تنشیط ا -10

  :  بینھا من للتعلیم الدافعیة تنشیط علي تعمل مبادئ عدة ھناك

  لھم یدرسھ ما تعلم علي یحفزھم ھذا ، لھ ارتیاحھم و للمعلم التلمیذ حب_1

 مستوي ورفع ، ادائھم في االیجابیة و ، المرغوبة توقعاتھ عن لتالمیذه لمالمع كشف_2
 لدیھم الذات تقدیر و ، طموحھم

 قدراتھم تتحدي و تواجھھم حقیقیة بمشكلة التالمیذ شعور_ 3

 مبدا-5
 الحاجة

 و
 الدوافع

 و
 الحافز
 المشبع

مبدا - 1
التوازن 

یسمى مااو
تجانس 
الوسط 
 الداخلي

النمو - 7
و التغییر 
المستمر 
لرغبات 
الفرد و 
 دوافعھ

9 -
الدوا
فع 

فطریة 
و 

 متعلمة

اتظام - 8
رغبات 
الفرد و 
اھدافھ 

و 
دوافعھ 
حول 
 الذات

مبدا - 6
جاذبیة 
 الحوافز

مبدا - 4
الغرض
یة او 
 القصدیة

مبدا  - 3
الطاقة 

و 
 النشاط

مبدا  - 2
الحتمیة 

الدینامیة او 
 المحدودیة
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 تعلمھم لبدایة المصاحب خاصة ، التالمیذ عند الزائد القلق حالة من المعلم تقلیل_4
  طمأنتھم خالل من ھذا و ، بصعوبة فیھ یشعرون لنشاط لممارستھم او ، ما لموضوع

 ، النھایة في فھمھ من افضل مستوي الي یصلوا فلن جیدا انتبھوا اذا یتعلمونھ ما بان
 محاولة اول من العمل اتقان بمقدوره احد ال ان كذلك

 ینجزون و ، التعلم علي یقبلون الذین التالمیذ بمدح ، االیجابي التعزیز استخدام_5
 التھكم عن االبتعاد كذلك ، الجھد من المزید لبذل تدفعھم ، مشجعة بكلمات جدیدة اشیاء

وربط االھداف بالدافع وبنوع  معین عمل اداء في یفشلون الذین التالمیذ من السخریة و
(ابراھیم النشاط الممارس مما یزید في تحصیل المتعلم وتعزیز االستجابة مباشرة

                                             )155,ص2006الخطیب,

 نظرا الدافعیة موضوع تناولت نظریات عدة ھناك:للدافعیة المفسرة النظریات -11
 النظریات تصنیف یمكن و  ، المنظرین و العلماء لدى الدافعیة بھا تحظى التي للمكانة

  : التالي النحو علي الدافعیة تناولت التي

 االتزان لمفھوم وفقا الدافعیة عملیة النظریة ھذه تفسر:البیولوجیة النظریة 11-1
 االتزان نظریة صاحب   walter والتر -العالم یري و الوسط تجانس او الداخلي
 التوازن في االختالل الى تخضع السلوك انماط و البیولوجیة العملیات ان الداخلي

 یؤكد و التوازن یتم حتى العملیات ه استمرار یسبب الذي االمر العضوي
 مما’  معرفیة عملیات مع باالشتراك التوازن عدم عن تنشا الحوافز ن اwalterوالتر
 الداخلي التوازن حالة اعادة و الحاجات اشباع الى الھادف السلوك ظھور الى یؤدي
  ).2007 یونس بني محمود محمد( االفراد لدى

 مثیرات بفعل تنشا انھا على الدافعیة النظریات ھذه تفسر: السلوكیة النظریات -11-2
  :النظریات ھذه بین من و خارجیة او داخلیة

 االثارة من عامة حالة انھ على الدافع النظریة ھذه تعرف : الحافز خفض نظریة – أ
 تحفز االثارة من الحالة ھذه و للغذاء كالحاجة نسیجیة او جسمیة حالة عن ناتجة

 القرن من االربعینیات في النظریة ھذه سادت قد و الحاجة یشبع بسلوك للقیام العضویة
 نشوء النظریة ھذه تفسر و مساعدوه و hall ھل" النفس عالم اعمال اثر الماضي
 لتجریب تدفعنا الحاجة بنفس العضویة فاستشارة’  الحافز بخفض تربطھا و العادات
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 تعتاد الحافز تخفض و االشباع تحقق االستجابة ھذه االن و ذاتھا السابقة االستجابة
ومن االمور االساسیة في نظریة .الحافز ضھر كلما نفسھا باالستجابة القیام العضویة

ونقطة االنطالق في ھذا المبدء ھي تلك النزعة التي خفض الحافز مبدء االتزان,
یحافض فیھا الجسم على محیط داخلي ثابت,ومن ھذا المنظور یمكن اعتبار الجوع 

 مراضي( الدم في معینة لعناصر اتزانیة,النھا تثیر سلوكا معینا میكانزمات والعطش
  )2003 ، الوقفي

 ركزت حیث ،"   harlowK  - ھارلو" ھو النظریة ھذه صاحب :البواعث نظریة -ب
 نظریتي بین تكامل ھناك و ، السلوك لمحركات الخارجیة المثیرات دور علي نظریتھ
  :االتیة للمعادلة وفق التكامل ذلك توضیح ویمكن ، البواعث و الحافز خفض

  

                                   على  یظھر         یظ          خالل من تتحول                
  شكل                                     بیوكیمیائیةالى عملیات

                                                                              

           وھذا یدفع االنسان                                                                    

                                      

  بالتالي و                                    

  ایجاد                                      

  الحصول مجرد                                                        

  علـــى                                                             

  

  

  

  البواعث و الحافز خفض نظریتي بین التكامل یوضح:  3 رقم الشكل

 حاجة ظھور
 فیزیولوجیة

 االفراد عند
مكالطعا  

  لوجي سیكو  حافز

 داخلي توتر
 یوحي متزاید
 الحي للكائن

االرتیاح بعدم  

 ھو الذي الطعام
 باعث بمثابة

ھادف  سلوك خارجي  

 الحافز
 تعدیل یتم الباعث
 الفیزیولوجي النقص

  التوتر ینخفض و

الداخلي االتزان حالة  
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 للمثیرات تبعا الدافعیة عملیة)  الحافز خفض ، البواعث( النظریتان تفسر وھكذا
  )2007 ، یونس بني محمد( البقاء دوافع تفسیر علي تركز ھي و ، الخارجیة و الداخلیة

  :االستثارة نظریة-ج

 علي انما و ، فیزیولوجیة حاجة تشبع ال و التوتر تخفض ال بأفعال الناس یقوم ما كثیرا
 بحب المدفوع السلوك في كما النشاط من ترفع او االستثارة تزید ذلك من العكس

  الفضول اشباع او االستطالع

 عن ینعكس النشاط من عام مستوي ھي المنظرین من الكثیر الیھا ینظر كما واالستثارة
  فیزیولوجیة اجھزة عدة في حالة

 التوتر او القلب بفاعلیة او للدافع الكھربائي بالنشاط االستثارة مستوي یقاس ان یمكن و
 بینما العمیق النوم حاالت في لھا مستوي ادني في عادة االستثارة تكون و ، العضلي

  الرعب حالة في لھا مستوي اعلي في تكون

 المثالي المستوي في تبقیھم بأسالیب یسلكوا الن یندفعون الناس ان النظریة ھذه تري و
  )2003 ، الوقفي راضي(  لالستثارة

  : النفسي التحلیل نظریة -11-3

 قوة عن تعبیر بانھا الغریزة یعرف الذي)  ، freud – فروید" ھو النظریة ھذه زعیم
 ان اذ البدن حاجات من اصال تتبع و العضوي الكائن صمیم من تصدر راسخة نفسیة

  توترا تثیر الحاجات ھذه

 قد و  ، تكبت و الالشعور الي تتحول و تبقي او التوتر فینخفض تلبي ان  فأما ، نفسیا
 :للغرائز نظریتین فروید طرح

 و القلق یعارضھ الجنسي فاإلشباع:  االنا غرائز و الجنسیة الغرائز بین التعارض_ا
 القوي ھي و الجنسیة للنزاعات المعارضة القوى فان ثم من و ، لالنا الجمالیة و االثم
 علي االنا غرائز  تفوقت اذا و)  االنا غرائز( تسمى االنا ضبط علي تعمل التي

 النزاعات ھذه بكبت تقوم فإنھا الجنسیة النزاعات
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 الكائن بقاء الي تھدف فاألولي:  الموت غرائز و  الحیاة غرائز بین التمییز نظریة -ب
  خالفھا علي الثانیة و الحي

 االنا و االنا ، الھو:  ھي اقسام ثالثة الي النفسي الجھاز"  freud  - فروید" قسم وقد
  األعلى

  الغرائز و الفطرة علي یحتوي فالھو -

 في  المیول و الرغبات فیشبع األعلى االنا و الھو بین بالتوفیق یقوم االنا- -
  اخري حاالت في یؤجلھا و الحاالت بعض

  حیاتھ خالل الطفل یكتسبھ المثل عالم یمثل األعلى االنا - -

  : فرضیتین تحت نظریتھ جوھر" freud – فروید" ووضع -

 االصلي المحرك ھو و للطفل االولي المراحل یمثل الذي و:   اللیبیدوا -
 للسلوك

 )2006 ، ریاش ابو حسن(للطفل الثانیة المرحلة ھي و:  دیب او  عقدة -

  :االنسانیة النظریات 4-  11

 – ماسلو"  اورده الذي الخماسي التصنیف یعتبر:  الحاجات تدرج نظریة -ا
maslow "فحسب ، العلمیة االوساط في انتشارا التصنیفات اكثر من نظریتھ في 

 الحاجات من یبدا ھرمیا تدرجا اشباعھا في تتخذ االنسان حاجات التصنیف ھذا
 الذات تقدیر الي الحاجة ثم ، االجتماعیة الحاجة یلیھا و ، لألمن الحاجة ثم المادیة

 – ماسلو"  حاجات تصور یمكن و.  الذات تحقیق الي الحاجة اخیرا و ،
maslow "الشكل ھذا في :  
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  للحاجات wmasla) یمثل ھرم ماسلو 04شكل رقم (

  

  

  

  حاجة                          

     الذات توافق                             

  حاجة                            

  الذات تقدیر                           

حاجة                             

   الحب و االنتماء                          

   حاجة                            

نــــــــــــــــــــــاالم                          

حاجة                      

یةــــــــوجـــــــولـــــیزیـــــف                        

  

  

 بالجانب الرتباطھا ذلك و ، للفرد اساسیة حاجات ھي و: الفیزیولوجیة الحاجات_
 الجسد توازن علي تساعد العوامل ھذه و ،........ الھواء ، الماء مثل للفرد الفیزیولوجي

 .الفرد بقاء و
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  للفرد االمنة البیئة توفیر في تتمثل:  االمن حاجة_

 التعاطف و االنتماء و الحب تبادل الي الفرد حاجة بھ یقصد: الحب و االنتماء حاجة-
  االخرین مع

 و نفسھ عن ایجابیة صورة تكوین الي الفرد حاجة ھي: التقدیر و االحترام حاجة-
  .بھ االخرین اعتراف

 شعبان. ( قدراتھ مع یتالءم ما تحقیق في الفرد رغبة في تظھر:  الذات تحقیق حاجة-
  )2009 ، السیسي حسین علي

 افتراضي مفھوم بانھا الحاجة"  موراي" یعرف" : murray – موراي" نظریة -ب
 تؤثر انھا و مرضیة غیر مواقف تغییر لیحاولوا االفراد سلوك في تؤثر قوة عن یعبر
 . یقل التوتر فان الموقف ھذا ادراك یتم فعندما الفرد في

 اجتماعیة حاجة) 20( عشرین من تتألف قائمة الي"  murray – موراي" توصل قد و
 محمد.( غیرھا و كاألسرة االجتماعیة التنشئة عملیة اطراف تأثیر بفعل تعلمھا یتم

  ).2007 ، یونس بني محمود

  :المعرفیة النظریات -11-5

  :نجد النظریات ھذه بین ومن

 العالقة توضح و تجمع التي و" ipitra – ابتر" النظریة ھذه قدم :االرتداد نظریة -ا
 مستوي علي الدافعیة في النظریة ھذه تعتمد و ، العقلیة العملیات و السلوك بین

 ، القلق ، االبتھاج:  ھي و انواع اربعة في المتمثلة و الشخص بھا یحس التي االستثارة
  . الملل و االرتیاح

 ، سارة عالیة استثارة االبتھاج یمثل بینما ، سارة غیر عالیة استثارة القلق یمثل حیث
  .سارة منخفضة استثارة االرتیاح یمثل و ، سارة غیر منخفضة استثارة فیمثل الملل اما

 الثاني و ، االبتھاج عن یبحث االول:   اسلوبین لإلنسان ان علي النظریة ھذه تؤكد و
  . القلق تجنب یحاول
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 انھ یري الذي" festinger -   فسیتنجر" النظریة ھذه قدم:   المعرفي التنافر نظریة-ب
 بعدم یشعرون االشخاص فان األخرى مع منھا كل المدركات او االفكار تصارعت اذ

 و ، المعارف في التنافر ھذا الختزال بالدافعیة یشعرون الوقت نفس في و ، االرتیاح
  . اتجاھھم تبدیل او سلوكھم لتغیر جدیدة معلومات عن سیبحثون بالتالي

  :االسقاطیة الطرق -1 -12

 تفكیر في بدقة تنعكس قد االجتماعیة الحاجات ان"  murray – موراي" افترض
 كیف لكن و ، الخصوص یوجھ شيء في للتفكیر مضطرین یكونون ال حین ، االفراد

  ؟ یوم كل تردد التي العادیة االفكار تلك كل تحدید یتم

 القصص بعض بقص االفراد یقوم و ، صور سلسلة"   murray – موراي"  اعد لقد
 ھم و االفراد ان  اعتقد و ، مختلفة بطرق تفسیرھا  یمكن التي المواقف صور عن

 صفات علي صراعاتھم و امالھم مخاوفھم  حاجاتھم یسقطون القصص ینسجون
– لموراي الموضوع تفھم اختیار یعتبر ذلك علي وبناءا علیھم المعروضة الشخصیات

murray االجتماعیة الدوافع لقیاس اسقاطیھ طریقة  

 من مكون لالنجاز الدافعیة لقیاس اختبار باعداد   mcclelland – ماكیالند قام بعدھا
 فقام االخر البعض اما  الموضوع تفھم اختبار من بعضھا اشتقاق تم صور اربع

  لالنجاز الدافعیة لقیاس بتصمیمھ  mcclelland – ماكیالند

 التخیل نواتج او القصص تحلیل یتم و االبداعي بالتخیل اساسا االختبار ھذا یرتبط و
  الدافعیة الي یشیر ان یمكن ما ضوء في المحتوى من معین لنوع

 بعض ادخال الباحثین بعض حاول لھذا  االسقاطیة للطرق عدیدة انتقادات واجھت لقد
 تصف مفیدة جملة( االستبصار مقیاس وضع الذي  french فرنش  بینھم من التعدیالت

 aronson– ارونزون وقام) لفظیة باستجابة المفحوص لھا یستجیب سلوكیة انماط
 التعدیالت ھذه رغم لكن و  باالطفال الخاص و الرسم طریق عن التعیین اختبار بوضع
 عنھا االبتعاد بدى لذا  المفحوصین انفعاالت تصف انھا تعتبر و المقاییس ھذه انتقدت

 و ثباتھا قیاس یمكن موضوعیة اكثر مقاییس في التفكیر الباحثون بدا و ضروري امر
  )2008 كریمة طویل(  الحاجة عند استخدامھا الباحث یستطیع حتي  صدقھا
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  : الموضوعیة المقاییس -12-2

 االطفال عند الدافعیة لقیاس صمم بعضھا الدافعیة لقیاس موضوعیة مقاییس عدة توجد
 بعضھا و) 1968(  robinson– روبنسن مقیاس و) weinr )1970 وینز مقیاس مثل

  . mahrabian مھربیان مقیاس مثل الكبار عند الدافعیة لقیاس صمم
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  :   الفصل خالصة

 لم ما سلوك اي یحدث ان یمكن ال اذ ، سلوك أي لتفسیر ضروري عامل الدافعیة ان
 ان و ، یسر و بسھولة التعلم عملیة إلتمام عنھ غني ال مبدأ فالدافعیة دافعیة، وراءه یكن

 یھتمون ، االجتماعیة و الثقافیة مستویاتھم و اعمارھم اختالف علي الناس جمیع
 الدوافع یجھل الذي االنسان الن ، سلوكاتھم و بغیرھم عالقاتھم  طبیعة لتفسیر بالدافعیة
 و الیومیة حیاتھ في المشكالت و المتاعب من العدید لدیھ ستولد بغیره و بھ الخاصة

 معرفة و السلوكات من الكثیر فھم في ذلك سیساعده عرفھا ما اذا و ، االجتماعیة
  اجتماعیا و نفسیا توازن لھ سیخلق وبھا  بواعثھا و اسبابھا

 اي في الدافع اھمال و ، دافع بدون تعلم فال بالتالي ، للتعلم اساسي شرط الدافع اذن
 عن الدافع شدة زیادة كذلك و ، محالة ال سلبیة نتائج الي یؤدي الحیاة میادین من میدان
  الفشل من الشدید كالخوف ، التعلم عملیة من تعطل الالزم الحد

  درجة من یرفع و الیقظة من یزید نھ ال الدافعیة مبدا اھمیة مدى لنا تتضح ھذا من و
  التفوق استمرار علي یساعد و ، االداء علي المثابرة من یزید و االنتباه تركیز

 تعزیز و المتعلم تحصیل في یزید مما الممارس النشاط بنوع و بالدافع االھداف ربط
 .مباشرة االستجابة
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  : تمھید

 الخصائص في المتمثل ، للبحث النظري االطار من الفصل ھذا في سنتطرق
 ال أنھ النفسي القیاس في المختصون أكد حیث ، القیاس ألدوات السیكومتریة

"  ، القیاس في أخطاء وجود غیر من النفسیة الظواھر لقیاس أدوات إعداد یمكن
 الخصائص بعض تحدید إلى النفسي القیاس في المتخصصون اتجھ لذلك

  "األخطاء ھذه من تحد أن یمكن التي السیكومتریة

 المقاییس في المختصون طورھا التي السیكومتریة الخصائص ھذه أھم من و
 ھذه توفرھا التي المعلومات دقة علیھما تعتمد إذ الثبات و الصدق النفسیة

 لقیاسھ صممت ما قیاس على األداة قدرة في الوثوق یمكن ال فبدونھما ، المقاییس
  . المختلفة السمات لقیاس استخدامنا عند علیھا المتحصل النتائج بقدة ال و

 psycho_metriccharacters:  السیكومتریة الخصائص_ 01

  :(psychoetric) سیكومتري مصطلح معنى_ 

  : ھما مقطعین من سیكومتري مصطلح یتكون

 و ، نفسي تعني و) psychic( الكلمة من مأخوذة صفة ھي و: psycho سكو_ 
  : اآلتیة االستعماالت إحدى تأخذ كلمة ھي

  . روحیة بظواھر یتعلق ما كل_ 

 المتصل ، النفس علم مادة أو موضوع منھا یتكون التي الظواھر لكل عام اسم_ 
  . الذات ،أو الشخص أو بالعقل

  . المنشأ وظیفي ھو أو المنشأ نفسي ھو لما مبھم مرادف_ 

 ، تخصیصا أكثر و عموما بالقیاس تتصل الحقة ھي و: metric قیاسي أو متري
  ).1990 ، الدسوقي. (  الغرام و المتر وحدات على المعتمد القیاس

  : السیكومتریة الخصائص تعریف_ 02
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 المشتقة و المستخرجة االحصائیة المؤشرات بأنھا) 2013، الحمداني(  عرفھا
 وفق االحصائیة و التجریبیة االجراءات من لسلسلة معین مقیاس إخضاع من

 الواقع و المقیاس من كال في الضعف و القوة نواحي عن للكشف ، معین واقع
  . القیاس ھدف

  : السیكومتریة الخصائص تصنیفات_ 03

 الخصائص تصنیف یمكن أنھ)"73:  ھـ1429/1430 ، زكري(  یرى
  : ھي رئیسیة أقسام ثالثة إلى لإلختبار السیكومتریة

  :لإلختبار الكلیة الدرجة خالل من تقدر التي السیكومتریة الخصائص3

 عن الكلیة الطالب درجات خالل من  رئیسي بشكل علیھا التعرف یمكن و
 التشتت، مقاییس و ، المركزیة النزعة مقاییس:  الخصائص ھذه من و ، اإلختبار

  . االعتدالیة و التماثل مقاییس و

  : االختباریة الفقرة درجة خالل من تقد التي السیكومتریة الخصائص_ 2

 من محددة فقرة عن الطالب درجات تحلیل خالل من علیھا التعرف یمكن و
 تباینھا   و ، تمییزھا و ، الفقرة صعوبة:  الخصائص ھذه من و ، االختبار فقرات

  .فقرة لكل المشتتات فعالیة و ،

  :المشتركة السیكومتریة الخصائص_ 3

 أو ، اختباریة فقرة كل درجة خالل من تقدیرھا یتم التي الخصائص بھا یقصد و
 الخصائص ھذه من و ، خاللھما من أو ، لإلختبار الكلیة الدرجة خالل من

 یجب التي التي السیكومتریة الخصائص أھم من ھما و لإلختبار الثبات و الصدق
  .السیكومتریة الخصائص عن البحث عند علیھا التركیز

 و الثبات خاصیة أن على یأكدون القیاس علماء أن ،) 1999، زكریا  ( یشیر و
 الوثوق یمكن ال فبدونھا ، سماتھا و الجیدة القیاس أداة خصائص أھم من الصدق

 عند علیھا المتحصل النتائج بدقة ال و لقیاسھ صممت ما قیاس على االداة قدرة في
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       السمات و الخصائص إھمال یعني ال ھذا و ، المختلفة السمات لقیاس استخدامھا
   تكون أن یجب ذلك إلى باإلضافة فھي القیاس أداة بھا تتمتع أن یجب التي األخرى

  .قیاسھا المطلوب الخاصیة أو القدرة المكونات لجمیع ممثلة و شاملة_ 1

 العوامل تدخل عدم  یعني مما موضوعیة، بطریقة تحلل و تبنى أن یجب_ 2
 كما ستبقى الفرد درجات فان بالتالي و ، تصحیحھا و تحلیلھا و بناءھا في الذاتیة

  .المصحح  باختالف حتى ھي

 مما جیدا، اتصاال قیاسھ المراد بالموضوع متصلة االداة مفردات تكون أن_ 3
 و ، المتوسطة الدرجة حول الدرجات انتشار من واسع مدى إیجاد إلى یؤدي
  .السھولة و الصعوبة درجة حیث من للعینة مناسبة االداة تصبح عندھا

 الصدق و الثبات ما إختبار لفي یتوفر قد أنھ حیث ، عالیة بحساسیة تتمتع أن_ 4
 نقیسھ لما مناسبة غیر أنھا بمعنى ، حساسة غیر لكنھا و اشمول و الموضوعیة و

 العباقرة و للموھوبین المخصص الذكاء فاختبار ، للقیاس الراھنة الظروف تحت
 في الستخدامھا تصلح ال أنھا إال الجیدة الخصائص بكل تمتعھا رغم االطفال من

  .العادیین االطفال ذكاء قیاس

 الواجب الشرطان اعتبارھما على الصدق و الثبات صفتي ألھمیة نظرا  و
  : یلي فیما تناولھما یتم فسوف القیاس اداة في توفرھما

  : الصدق: أوال4

 أبسط ،و إختبار أي في توافرھا الواجب  ریة الضرو الشروط من الصدق یعتبر
 مستویات تختلف و ، لقیاسھ وضع ما اإلختبار یقیس أن ھو اإلختبار لصدق معنى
 إلى نھدف التي الصفة تلك تقدیر من إبتعادھا أو إلقترابھا تبعا اإلختبار صدق
  : للصدق التعاریف بعض ھناك أن) 2012:179، معمریة(  یشیر حیث قیاسھا

  : بانھ الصدق یعرف

  . المحكات ببعض اإلختبار ارتباط_

  .تاما ثباتا الثابتة الحقیقة و لإلختبار الخام الدرجة بین لإلرتباطات تقدیر_ 
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 في ألداء محكاة أو مقاییس بعض و الغختبار بین اإلرتباط لمعامل تحدید_ 
  .الحیاة مواقف

 اإلختبار ربط یتم ثم ، محك توفر للصدق توجب أنھا التعریفات ھذه من نالحظ و
  .بمحك المرتبط الصدق على تركز أنھا أي ، بھ

) 1985( معاییر في ورد ما حسب للصدق تعریفا)   1997، الطریري( یذكر و
APA,AERA  المنیة اإلستنتاجات تكون التي بالدرجة صادقة القیاس أداة أن" ھو 

  ". فائدة و داللة ذات و مناسبة علیھا

 لمستوى الدرجة تفسیر نقصد فإننا المقیاس صدق نقول عندما أننا یعني ھذا و
 أداة فائدة بمدى یتعلق إذ فالصدق ، قیاسھا المراد القدرة أو السمة أو الخاصیة

 أن یعتبر فھو ھذا و معینة أغراض أو بغرض تتعلق قرارات اتخاذ في القیاس
  .اإلطالق على الجید المقیاس خصائص أھم

  :الصدق أنواع5

  ):المحكمین صدق( الظاھري الصدق_ 5_1

 بھا التي الكفیة إلى یشیر الظاھري الصدق أن) 1993 عودة( الصدد ھذا في یذكر
 مقبوال اإلختبار یبدو أن و ، أجلھ من وضع الذي للغرض مناسب اإلختبار أن

 الصدق و ، قیاسھ یدعى ما قیاس في أمین اإلختبار أن و ، المفحوصین لدى
 الشكلي بالصدق أیضا نسمیھ لكن و للكلمة الحرفي بالمعنى صدقا لیس الظاھري

 و المفحوص تعون زیادة في واضحا دورا الصدق من النوع ھذا یلعب ،حیث
 نظر في اإلختبار كان أذا لذلك و ، منھ المطلوبة لإلجابة إنتباھھ جذب

 اعتبر قیاسھا المراد الخاصیة أو بالصفة ظاھریا مرتبط غیر یبدو المفحوصین
 كسب یصعب ثم من و ، فیھ استخدامھ یراد الذي للغرض مناسب غیر اإلختبار

 الصدق من النوع ھذا یتضح و ، اإلجراء موقف في تعاونھم و المفحوصین ثقة
 المطابقة ثم ، تقیسھ أنھا یبدو ما معرفة و اإلختبار لمحتویات المبدئي بالفحص

 اإلختبار كان اإلثنان اقترب فإذا ، قیاسھا المراد بالوظیفة یبدو الذي ھذا بین
 5_2.سطحیا أو ظاھریا صادقا
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  ):المحتوى( المضمون صدق_ 5_2

 المقاس یكون أن یجب أنھ أي ، المقاس الجانب لنواحي المقیاس تمثیل بھ یقصد"
 فإننا لھذا و ، قیاسھ نرید الذي للنطاق ممثلة البنود من عشوائیة عینة من مكونا
 فیھ الممثلة المختلفة الجوانب و الوظائف لتحدید بنوده و المقاس مواد بتحلیل نقوم

 لجمیع ممثال المقیاس یكون أن یجب حیث ، ككل المقیاس إلى منھا كل نسبة و
 قیاسھ المطلوب السلوكي المجال بمسح نقوم ثم ، جیدا تمثیال المحتوى مكونات

 للتعرف ذلك و ذلك و یقیسھا التي الوظیفة و المقیاس بین نطابق و االفراد لدى
 ، الظاھر"( نسبھا و مكوناتھا و عواملھا و المطلوبة الوظیفة تمثیلھ مدى على

1999 :134. (  

  :بالمحك المرتبط صدق_ 3-5  

 التنبا على قدرتنھا مدى تقدیر خاللھا من نرید التي باالدوات النوع ھذا یرتبط
 و تنبؤي صدق إلى الصدق من النوع ھذا یتقسم و ، مستقبلي أو الحق باداء

 كال في الصدق معامل لتقدیر بیرسون ارتباط معامل على نعتمد و تالزمي صدق
 _النوع

  :التنبؤي الصدق 5_4

 و ما مقیاس قدرة عن عبارة ھو" التنبؤي الصدق أن) 43: 1998، شحاتة(یذكر
 بین المقارنة على اعتمادا ذلك و ، المستقبل في معینة بنتیجة التنبؤ في فاعلیتھ
 لألداء) محك( أخر مقیاس في درجاتھم و المقیاس في المفحوصین درجات
 مثل الحق بأداء للتنبؤ استخدامھ نرید مقیاس وجد لو أنھ أي ، للفرد الالحق
 فإنھ بالجامعة المقبولین الطالب تحدید في إلستخدامھ ذلك و جامعة قبول أختبار
 حتى زمنیة فترة ننتظر ثم الجامعة دخولھم قبل الطالب من مجموعة على یطبق
 التراكم المعدل على نحصل ثم الجامعة في النجاح لیكن بھ المتنبأ السلوك یحدث

 ھذه تكن و الدرجین بین لبیرسون االرتباط معامل نحسب بعدھا ، الطالب لھلؤالء
  ". التنبؤي الصدق معامل ھي

5_5i التالزمي الصدق :  
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 التنبؤي الصدق عن كثیرا یختلف ال الصدق ھذا أن)" 43: 1994 ، شحاتة( یرى
 أخر المقیاس على بدرجاتھم المقیاس على األفراد درجات نقارن كوننا في إال
 ھذا و تقریبا نفسھ الوقت في یطبق و نفسھا القدرة یقیس و بھ معترف) محك(

 یھتم الذي التنبؤي الصدق عن یمیز ما ھو و الوقت و الجھد من كثیرا یوفر
 بیرسون ارتباط معامل نحسب ثم ، بالوصف یتم فھو التالزمي الصدق أما بالتنبؤ

 الصدق بمعامل یسمى ما ھي الناتجة القیمة و المقیاسین كال على الدرجتین بین
  ".التالزمي

 یجب التي العوامل من بعدد تتأثر بمحك المرتبطة التالزمي الصدق معامالت فقیم
  :مثل الدرجات تفسیر عند اإلعتبار بعین نأخذھا أن

  : العینة تجانس_ 1

 زیادتھ یؤدي التباین تجانس أن) " 1989 ،سمارة عزیز( الصدد ھذا في یشیر
 بالتالي و التباین زاد كلما متجانسة غیر كانت كلما و الصدق معامل انخفاض إلى
 على قدرتھ ھو المقیاس لصدق الھامة المفاھیم أحد أن ذلك ، الصدق معامل زاد

 من ھذا معینة قدرة أو سمة مجال في االفراد لدى الفردیة الفروق إظھار و تمییز
 یتاثر ارتباط معامل جوھره في ھو الصدق معامل فإن أخرى جھة من و جھة

  ".الفردیة الفروق نقصان أو زیادة بمدى كثیرا

  :المقیاس ثبات أیضا و المحك ثبات درجة_ 2

 یمكن ال الصدق لمعمل الحقیقیة القیمة ألن عالیا المعمل ھذا یكون أن یجب حیث
  .الثبات مؤشر تتجاوز أن

  : المقیمین إطالع و ذاتیة_ 3

 معامل یتأثر بالتالي و لألفراد تقدیراتھم في تؤثر قد المقیاس درجات على
  .الصدق

  :اإلختبار طول_ 4
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 زیادة في كبیر دور لھ االختبار طول أن)" 22: 1989 ،سمارة عزیز( أشار
 على تعتمد بمحك المرتبط للصدق القصوى القیمة ألن فنظرا الصدق معامل
 زیادة و الثبات معامل قیمة بزیادة تزداد القیمة ھذه فإن ، الثبات مؤشر معامل

 ھذا أن غیر ، نفسھا األفراد مجموعة على االختبار طبق إذا الثبات معامل قیمة
  ".الصدق بقیم یتعلق فیما اقل التأثیر

 لھا المحك مقیاس و التنبؤي المقیاس تطبیق بین الفاصلة الزمنیة المدة_ 5
 لتأثیر ذلك و الفاصلة الزمنیة المدة بازدیاد ینخفض الصدق معامل ألن نظرا تأثیر

  ).23: 1989، المرجع نفس( المقیاسین من كل درجات في العشوائیة األخطاء

  :البناء صدق_5_6

 التكوین بصدق أحیانا یسمى الصدق ھذا) 100: 1997 ، حطب أبو( یذكر
 درجات تطابق مدى من التجریبي التحقق على إلعتماده ذلك و ، الفرضي
 و المقیاس بناء في الباحث علیھا یعتمد التي اإلفتراضات أو المفاھیم مع المقیاس
 الخاصة النظریة المفاھیم من األفتراضات بعض وضع البناء صدق یتطلب
 تطابقتا أذا ، تجریبیا اإلفتراضات تلك من التحقق ثم من و قیاسھا المراد بالسمة
 إذا أما ، للمقیاس البنائي الصدق یتوافر  النظریة اإلفتراضات و التجریبیة لنتائج

 غیر النظریة األفتراضات أن و صادق غیر المقیاس أن یعني فھذا تتطابق لم
  .دقیقة

 لجمع الباحث یستخدمھا أن الممكن من التي الطرق و األسالیب من العدید یوجد و
  :استخداما أكثرھا یلي فیما نذكر ، التكویني البناء صدق إلى تشیر التي األدلة

  :االرتباطات_ 1

 الصدق خالل من تتم االرتباطات أن)" 21: 2008 ،سبع، لبدة أبو(  یذكر
 سالقیا أداة بین العالي و الموجب االرتباط حیث ، البیني أو التطابقي أو التقاربي

 االرتباط فیھ یكون الذي التمایزي الصدق و ، السمة نفس تقیس أخرى مقاییس و
  ".سالب أو ضعیف عنھ مختلفة ألخرى مقاییس أي و اإلختبار بین

  : التجریب



 السیكومتریة الخصائص       : الثالث الفصل

 

- ~ 43 ~- 

 القائل الفرض اختبار خالل من یتم التجریب أن)" 2019: 2000، عالم( یشیر
 من أكثر تتم حیث ، التجریبیة المعالجة أوضاع بتغیر االختبار درجات تغیر

 دل لذلك وفقا النتائج و الدرجات تغیرت فإذا ، مختلفة مواقف في تجریبیة معالجة
  ". قیاسھا المراد الخاصیة أو السمة یقیس اإلختبار أن على

  :العاملي الصدق5_7

 التاختبار بجانب الخارجیة المحكات من مجموعة اختیار في الطریقة ھذه تتمثل
 لھذه البینیة االرتباط معامالت حساب من ز ، صدقھ من التحقق المطلوب

 إلى للوصول االرتباطیة المعامالت تحلیل ثم من و ، االختبارات من المجموعة
 ، جمیعا بینھا المشتركة االخرى العوامل و العام بالمعامل اختبار كل تشبع مقدار

 العامل ھذا لقیاس بالنسبة صدقھ على العام بالعامل االختبار تشبع مقدار یدل و
 علیھا یقبل ال ریاضیة عملیة العاملي التحلیل بان مقولة السابق في انترت و ،

 السابق في العلمیة خلفیتھ كانت من خاصة و النفس علم في الدارسین من كثیرا
 الحاسب وجود مع صحیحا غیر تصورا المقولة ھذه أصبحت لكن ، ریاضیة غیر

 إلتمام الحسابیة الخطوات بجمیع تقوم متنوعة حدیثة برامج من فیھ ما و اآللي
 عبد( فقط اإلنساني للعقل تبقى التعلیل و لبتفسیر عملیة أن إال ، التحلیل عملیة

  )1993 ، الحفیض

  :المجموعات بین الفروق

 بین فروق وجود عدم أو وجود المقیاس علیھا بني التي النظریة تضمنت إذا
 البیانات على بناء إحصائیا ذلك اختبار یتطلب األمر فإن ، المختلفة المجموعات

  : الطرفیة المقارنة المیدان من جمعھا تم التي

 أو التمیزي الصدق ھذا أن) " 1998:191 الرحمن عبد ، سعد(  یرى
 المحك و الغختبار في األطراف مقارنة إلى تنقسم ھي و المتضادة المجموعات

 في  األعلى بالثلث االختبار درجات في األعلى الثلث مقارنة حیث ، الخارجي
 في األدنى بالثلث األختبار في األدنى الثلث كذلك و ، الخارجي المحك درجات
 بین إحصائیة داللة ذات فروق ھناك تكن لم إذا صادقا اإلختبار یكون و المحك

 یوجد و ، الدنیا الدرجات كذلك و المحك و لإلختبار العلیا الدرجات متوسطات
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 الثلث درجات على اإلعتماد حیث ، فقط اإلختبار في األطراف مقارنة أیضا
 حیث ، المتوسطین بین الفرق حساب و اإلختبار من األدنى الثلث و األعلى

 الفرق حساب و اإلختبار من األدنى الثلث و األعلى الثلث درجات على اإلعتماد
 على ذلك دل المتوسطین بین إحصائیة داللة ھناك كانت فإذا ، المتوسطین بین

  ".اإلختبار صدق

  : اإلختبار صدق على تؤثر التي العوامل6_

  : أھمھا و االختبار صدق في تؤثر عوامل عدة ھناك) 2006 سید،( یشیر

  : اإلختبار طول_ 1

 أخطاء أثر یضعف الطول ذلك ألن أسئلتھ عدد لزیادة تبعا اإلختبار صدق یزداد
 اإلختبار ارتباط معامل یزداد بذلك و ، األسئلة عینة حجم لكبر نظرا القیاس

  .اإلختبار صدق لمعامل العددیة القیمة ترفع و بالمیزان

  :المحك أو االختبار ثبات_ 2

 مطردا مباشرا تأثر المحك أو االختبار ثبات لمعامل العددیة بالقیمة الصدق یتأثر
 تأثر االختبار بطول أیضا یتأثر الثبات لكن ، الثبات لزیادة تبعا الصدق فیزداد ،

 ھذا یصل و ، المحك أو االختبار طول لزیادة تبعا الصدق لذا و ، مطردا مباشر
 النھایة أن نجد و ، نھایة ال ما إلى االختبار طول یصل عندما أقصاه إلى الثبات

 أو االختبار ثبات لمعامل التربیعي الجذر عن تزید أن یمكن ال للصدق العظمى
  .المحك

  :العینة تباین_ 3

 أن حیث و المحك، و  االختبار بین االرتباط صور من صورة الصدق أن بما
 الفروق بتلك یتأثر الصدق فإن ، العینة داخل الفردیة بالفروق یتأر االرتباط
 التباین أن الصدق من یقلل" التجانس"  المنخفض التباین أن نجد ھكذا و الفردیة
  .االرتباط لذلك العددیة القیمة من یزید المرتفع

  : الثبات_  ثانیا7
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 من الرغم على النفسیة للمقاییس المھمة السكومتریة الخصائص من الثبات یعتبر
 ال الثابت المقیاس حین في ثابتا یعد الصادق المقیاس ألن منھ أھم الصدق أن

 تصدقھ مؤشرا من بالرغم المقیاس ثبات من التأكد حب ھي ان إال ، صادق یكون
 یقیس أن یجب المقیاس أن ذلك إلى إضافة التام بالصدق یتسم مقیاس یوجد ال ألنھ
 تتأثر التي القیاس درجات من الثبات یحسب ، قیاسھ یجب ما یقیس أن قبل شیئا

 موقف من یختلف المقیاس ثبات عامل اه و المقیاس فیھ یطبق الذي بالموقف
  )1993:62عودة،(آلخر

 إعطاء و قیاسھ یجب ما قیاس في درجاتھ اتساق و دقة إلى المقیاس بات یشیر و
 بإختالف و ، أنفسھم األفراد على القیاس عملیة كررت لو متقاربة أو مماثلة نتائج

  الخارجیة الظروف و العوامل

 الذي و ، المقیاس نتائج و التجانس درجة على مؤشرا یعد المعنى بھذا الثبات و
 حیث ، الخارجي التجانس و الداخلي التجانس ، ھما نوعین على یكون أن یمكن
 أما ، نفسھ المفھوم تقیس جمیعھا المقیاس فقرات أن إلى الداخلي التجانس یشیر

 بتكرار ثابتة نتائج بإعطاء المقیاس استمراریة إلى فیشیر الخارجي التجانس
                                                                                                                             2000:1األنصاري،( زمنیة مدة عبر تطبیقھ

  :الثبات انواع_8

  :االختبار ثبات

 إمكان و الدقة و االتساق إلى یشیر االختبار بات أن)"1993:152مقدم،( یرى
  "مرة من ألكثر التطبیق اجراءات بعد النتائج نفس استخراج

 تكرار عند الدرجات اتساق مدى ھو االختبار ثبات ،أن)2012معمریة،( یرى و
" خارجیة" جوانب و االختبار نتائج بین العالقة عن یخبرنا الصدق التجربة،بینما

 مدى أي إلى یبن إذ" االختبار داخل" عالقات عن یخبرنا الثبات ،فإن بھ مرتبطة
 مدى أي إلى: السؤال عن یجیب ثم من ،و الصدفة تأثیر من الدرجات تتحرر
 فإن ، االختبارات لنظریة تبعا و ثقة؟ محل المستخرجة الدرجة تكون أن یمكن

 من نوع إلیھا مضاف للفرد الحقیقیة الدرجة تعد االختبار على الواحدة الدرجة
  .الخطأ
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  :بالتطبیق القائم ثبات_1_8

 ألن ، بالتطبیق القائمین اختالف رغم النتائج استقرار مدى إلى یشیر و
 موقف ضبط على قدرتھ و ، التعلیمات إلقاء في طریقتھ و بالتطبیق خصائصالقائم

 شتى  دوافع المفحوصین لدى تنبھ قد المتغیرات من ذلك غیر و االختبار
 السرور یسبب أن في الرغبة أو االھمال أو ، التزییف دوافع أو الصادق كالتعاون
 إبان سلوكھ و المجرب شخصیة من بتأثیر ذلك كل إغاظتھ، و احباطھ أو للمجرب

  القیاس موقف

  :المصحح ثبات2__8

 و الدقة في النتائج تتغیر مدى أي إلى یشیر و المصححین بین الثبات یسمى و
 مشكلة الثبات من النوع ھذا یعد و ، التصحیح و بالتقدیر القائم تغیر ما إذا الثقة،

 أن عندئذ فیخشى ، المصحح أو للمقدر تقدیر من جانبا تترك التي االختبارات في
 و ، االبداعیة القدرات اختبارات بعض و االسقاطیة الطرق مثل ، ذاتیا یصبح

 بنود بعض و ، االسقاطي الرجل رسم كاختبار الذكاء اختبارات من قلیل عدد
 من أكثر یقوم عندما النفسیة األمراض تشخیص في و بیني_ستانفورد اختبار
 ما ثبات درجة إلى اإلتفاق معدل یشیر و المرضى من عدد بتشخیص نفسي طبیب

  .المقدرین أو المشخصین بین

  : التصحیح نظام ثبات_3_8

 االختبار علیھم طبق األفراد من مجموعة أو فرد نتیجة تتغیر مدى إلى یبین حیث
 نظام ثبات عدم و نظام أو طریقة من بأكثر االستجابات صححت و واحدة مرة

 أبرز من و اإلسقاطیة الطرق ثبات إنخفاض أسباب أھم من واحد التصحیح
  ).98_1999(ابو جاللة:. فیھا النقص جوانب

  : الثبات معامل حساب طرق_ 9

 المالحظة الدرجات على تعتمد جمیعھا و الثبات لحساب طریقة من أكثر یوجد
 األخرى عن طریقة كل تختلف و ، معلومة غیر الحقیقیة الدرجات كون بسبب
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 االختبار طبیعة على بدورھا تعتمد التي العشوائي األخطاء مصدر الختالف تبعا
      :          یلي فیما الطرق ھذه تلخیص یمكن و نتائجھ استخدام أغراض و

  : االستقرار معامل1_9_ 

 مستقرة السمة تكون عندما یستخدم األسلوب ھذا أن)."1998:166سعد،( یذكر
 طریق عن حسابھ یتم و ، التنبؤ على قائمة مستقبلیة خطط بناء عند أو نسبي
 ثم ، معینة زمنیة فترة مرور بعد نفسھا العینة أفراد على المقیاس تطبیق إعادة

 قیمة عن تعبر التي و التطبیقیین درجات بین لبیرسون االرتباط معامل حساب
  ".الثبات نعامل

  : منھا االستقرار معامل قیمة على تؤثر التي العوامل من عدد ھناك

 السمة استقرار مدى. 

 التطبیقین بین قصیرة الزمنیة الفترة تكون عندما التذكر عامل. 

 طویلة الفاصلة الزمنیة الفترة تكون عندما التعلم و النسیان. 

 التطبیقین في بالعینة المحیطة البیئیة الظروف اختالف. 

  :التكافؤ معامل_ 2_9

 حاالت في و االستنتاج أو االستقرار المقیاس من الھدف یكون عندما یستخدم" 
 المقیاس من صورتین بناء على المعامل ھذا یعتمد و ، التقویم و النفسي العالج
 لھما و السمة قیاس على قدرتھا و المحتوى تشابھ حیث من تماما متكافئتین تمون

 و الحسابي المتوسط و التمییزیة القدرة حیث من نفسھا االحصائیة الخواص
 المتوسط و العینة أفراد على تطبیقھما یتم ، غیرھا و المعیاري االنحراف
 بفاصل العینة أفراد على تطبیقھما یتم ، غیرھا و المعیاري االنحراف و الحسابي

 حطب أبو"(األفراد درجات بین بیرسون ارتباط معامل یحسب ثم ، قصیر زمني
، :122(  
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 و االختبارات درجات ثبات تقدیر في الطرق أدق یعد بأنھ األسلوب ھذا یتمیز
 معامل في علیھ ھي كما فیھ تؤثر ال و السابقة الطریقة من أقل النسیان و المقاییس

  .االستقرار

  :التكافؤ و االستقرار معامل 3_9

 مثل واسع محتوى أو نطاق ذات مفاھیم قیاس یراد عندما المعامل ھذا یستخدم
 و ، قیاسھ المراد للمحتوى شاملة و مختلفة بمفردات االتجاھات و المیول و الذكاء
 غیر التكافؤ معامل إیجاد عند المستخدمة تلك مع المعامل ھذا إیجاد طریقة تتشابھ

  )123، المرجع نفس( أطول تكون التطبیقین بین الفاصلة الزمنیة المدة أن

 بین یجمع أنھ حیث سابقیھ من أقل المعامل ھذا قیمة تكون أن جدا الطبیعي من
 معامالت لتقدیر األدنى الحد قیمتھ تعد و ، فیھما تؤثر التي العشوائیة األخطاء

  .الثبات

  : الداخلي االتساق معامل 4_9

 االتساق قینة عن یعبر الداخلي االتساق معامل أن)126: األنصاري،( یرى
 إلى تجزئتھ ثم المقیاس تطبیق على یعتمد و ، القیاس أداة لمفردات الداخلي
 كما الواحد النصف یعامل حیث) الفردیة و الزوجیة الدرجات( متكافئین نصفین

 التأكد یجب إذ الحرص و الدقة التجزئة عملیة تتطلب ،و بذاتھ قائما مقیاسا كان لو
 االنحراف و المتوسط تساوي من و للنصفین المفردات مضمون تشابھ من

  . المعیاري

 طرق عدة یوجد حیث المقیاس تجزئة بكیفیة الداخلي االتساق معامل یتأثر" 
 خالل من علیھا التغلب یمكن و مختلف ارتباط معامل إلى منھا كل تؤدي مختلفة
 و ، النصفین من كل لدرجات المعیاري االنحراف و المتوسط تساوي من التحقق

 االختبار مفردات نصف استخدام عن ناتج المعامل ھذا أن في تكمن المشكلة لكن
 بمعنى ، حسابھ في المقیاس مفردات كل استخدمت لو مما أقل یكون سوف لھذا و

 قیمة تصحیح یجب لھذا و ، المقیاس نصف ثبات على یدل المحسوب معامل أن
" رولون و جتمان و سبیرمان من كل اشتقھا خاصة معادالت طالیق عن المعامل

  ).1998:169سعد،(
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  : منھا االختبار نصفي معامل لتصحیح تستخدم معادالت عدة ھناك أن  یشیر و

  :براون_  سبیرمان معادلة_ أ

 ثبات معامل علم إذا الثبات معامل بقیمة التنبؤ امكانیة على تعتمد المعادلة ھذه أن
 یتساویان ال قد المقیاس نصفي تباین أن علیھا یؤخذ و ، المقیاس فقرات نصف

  . الكلي الثبات قیمة على یؤثر مما

  : رولون معادلة_ ب

 درجات بین الفروق تباین حساب ثم ، ككل االختبار درجات حساب على تعتمد و
 المعادلة تطبیق ثم الثاني النصف في درجاتھم و ، األول النصف في األفراد
  . ككل االختبار ثبات معامل على نحصل

  : جتمان معادلة_ ج

 النصف درجات تباین و النصف درجات تباین حساب یتم المعادلة ھذه في و
 تباین احتمال االعتبار في تضع أنھا أي ، ككل االختبار درجات تباین و ، الثاني

 یتحقق ال ھذا و الثاني النصف درجات تباین عن لإلختبار األول النصف درجات
  . السابقتین المعادلتین في

  )20:( ریتشاردوسون و كیودر معادلة_ د

 توفر عدم حالة في و ، االختبار مفردات من مفردة كل بیانات توفر على تعتمد
 تتمیز ھي و المعادلة بنفس) 21(  رقم الصیغة استخدام یمكن البیانات ھذه

 و ، البنود تباین معرفة إلى تحتاج ال أنھا حیث حسابھا في السرعة و بالسھولة
 كیودریتشاردسون وضع قد و ، السابقة الصیغ من دقة أقل أنھا یعیبھا لكن

  : ھي و المعادلة ھذه الستخدام شروطا

  )واحد أو صفر(  االختبار أسئلة درجة تكون أن_1

  . كبیر المتروكة األسئلة عدد تكون أال_2

  .األسئلة صعوبة مستوى تقارب_3



 السیكومتریة الخصائص       : الثالث الفصل

 

- ~ 50 ~- 

 ھذه أن الواضح من و األسئلة، درجات بین االرتباط معامالت تساوي_4
  .استخدامھا بعدم ننصح لذلك و الوجداني المجال اختبارات في توجد ال الشروط

  )21:(  ریتشاردسون كیودر معادلة_ ه

 تساوي) 20( الصیغة في السابقة الشروط  إلى باإلضافة الستخدامھا یشترط
 الصعوبة درجة متوسط یكون أن أو الصعوبة درجة في المقیاس مفردات جمیع
 لصعوبة نظرا و) qوp قیم في تقارب ھناك یكون أي( 0.50=  المفردات لجمیع

 ایجاد استخدامھا یتطلب حیث انتشارا أكثر) 20( الصیغة استخدام كان الشرط ھذا
 مالئمة أكثر جعلھا ما ھو ز فقط الكلیة للدرجات المعیاري االنحراف و المتوسط

  . المعلمین قبل من الدراسي التحصیل اختبارات و التربوي للقیاس

 )α: ( لكرونباخ ألفا معامل_ و

 معامل یمثل و ریتشاردسون و كیودر معادلة من خاصة حالة ألفا معامل یعتبر
 فإنھ بذلك ،و مختلفة بطرق االختبار تجزئة عن الناتجة المعامالت متوسط ألفا
 كل تباین حساب یتم و ، االختبار أجزاء من جزئین أي بین االرتباط معامل یمل
 و ، لالختبار الكلیة الدرجة تباین كذلك و ، التباینات مجموع ثم االختبار بند

 المقاییس في المعادلة تستخدم و ، فقط واحدة سمة الختبار بنود تقیس أن تشترط
  . الثنائیة لیست و االختبارات متعددة االختبارات و

 المقیاس تجزئة عن الناتجة المعامالت متوسط عن عبارة )α( ألفا معامل قیمة و
 االتساق جانب إلى للتكافؤ مؤشرا یعد المعامل ھذا أن كما ، مختلفة بطرق

  . التجانس أو الداخلي

 مقاییس ثبات معامل تقدیر الھدف یكون عندما المعامل ھذا استخدام یفضل و
 یوجد ال متدرجة مقاییس على تشتمل ألنھا نظرا الشخصیة و الوجدانیة الجوانب

(  20 المعادلة في) qوp( استبدال یتم حیث ، خاطئة أخرى و صحیحة إجابة بھا
 أنھ یفترض متدرج مقیاس في البنود جمیع تباین بمجموع) ریتشاردسون لكیودر
 یعتبر ألفا معامل أن بالذكر الجدیر) 2003الغامدي،( معینا سلوكي لنطاق شامل
 ال عامة المقیاس ثبات معامل قیمة أن بمعنى للثبات التقدیریة للقیمة األدنى الحد
 أن یعني ھذا فإن مرتفعة ألفا معامل قیمة تكون فعندما المعامل ھذا قیمة عن تقل



 السیكومتریة الخصائص       : الثالث الفصل

 

- ~ 51 ~- 

 على الحصول باإلمكان فإنھ منخفضة كانت إذا أم بالفعل ثابتة المقیاس درجات
  . حسابھ في األخرى الطرق بارتفاع أكبر ثبات معامل

  : الثبات على المؤثرة العوامل10

 ثبات على تؤثر التي العوامل من الكثیر یوجد) 1999، جاللة أبو(  یشیر
  : یلي ما أھمھا من االختبار

  ) :االختبار طول( األسئلة عدد_ 1

 أن أي ، األسئلة عدد لزیادة تبعا تزداد الثبات لمعامل العددیة القیمة أن وجد
 أسئلتھ عدد تنقص االختبار ثبات معامل من أكبر الطویل االختبار ثبات معامل
 و ، باالختبار السلوكیة العینة تمثیل احتمال من تزید األسئلة عدد زیادة أن حیث

 أردنا إذا االختبار أسئلة عدد زیادة الطبیعي من یكون قد و ثباتھ یزداد بالتالي
  . معینة قیمة إلى الثبات معامل زیادة

  : االختبار زمن_ 2

 الزمن زاد كلما الثبات یزداد حیث ، لھا المحدد بالزمن الموقوتة االختبارات تتأثر
 نھایتھ إلى الثبات یصل و المناسب الحد إلى یصل حتى لالختبار المخصص

  . الحد ذلك عن الزمن زاد كلما ذلك بعد الثبات یقل ثم ، العظمى

  : االختبار إجراء ظروف_ 3

 االختبار إلجراء مشابھة ظروف تھیئة و ، التعلیمات بتوحید الثبات معامل یتأثر"
 في یؤثر آلخر تطبیق من الظروف ھذه في تغییر أي و ، المتتالیة المرات في

 الكناني" (  االختبار ثبات معامل من تقلل التي الخطأ عوامل من یعتبر و نتائجھ
  ).1995، آخرون و

  : االختبار أسئلة صعوبة_ 4

 بخاصة و األفراد بعض تجعل قد تعلیماتھ غموض و االختبار أسئلة صعوبة"
 من یقلل ھذا و ، التخمین على االسئلة حل في یعتمد الذي االستعداد ضعیف
 األولى المرة في التخمین على اعتمدت التي اإلجابة ألن ، االختبار ثبات معامل
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 نتائج بین الصلة تضعف بذلك و المجموعة نفس على اإلختبار ذلك إلجراء
  ).1994 ، شحاتة" ( الثبات لمعامل العددیة القیمة لذلك تبعا تنخفض و ، المرتین

  : االختبار درجات تباین_5

 علیھم یطبق الذین األفراد كان إذا) " 1995، آخرون و الكناني(  یرى حیث
 فإن االختبار على درجاتھم تباینات و مختلفة مستویات من و تجانسا أقل االختبار

 في متقاربین و تجانسا أكثر المختبرون كان إذا أما ، الثبات معامل یزید ذلك
 یعتمد الذي(  الثبات معامل من یقلل ذلك فإن االختبار على درجاتھم و مستویاتھم

 اإلختبار أسئلة كانت إذا الحال كذلك ،و) تباینھا و الدرجات تشتت على حسابھ في
 ھذه ألن ، الثبات معامل من یقلل ذلك فأن ببعضھا ارتباطا و تجانسا أكثر

 أسئلة كانت فكلما صحیح العكس و ، المفردات عدد خفض إلى تؤدي الخاصیة
  ". الثبات معامل ارتفع) تجانسا و ارتباطا اقل(  استقاللیة أكثر االختبار

  :التصحیح موضوعیة_ 6

 الضروري من الموضوعیة تتحقق لكي و ، ثباتھ معامل االختبار موضوعیة ترفع
 وضوحھا و التعلیمات ثبات و ، المصححین ثبات و ، المختبرین ثبات من التحقق

.  

  :الثبات و الصدق بین العالقة11_

 واحد لشيء وجھان فكالھما ، وثیقا ارتباطا الثبات بمفھوم الصدق مفھوم یرتبط" 
 نتائج إعطائھ في و لقیاسھ وضع ما یقیس ان في الختبار ذلك صالحیة مدى ھو

 الصدق بینما ، االختبار مفردات اتساق مدى في یبحث الثبات أن حیث ، متماثلة
 یكون أن االختبار في ینبغي لذا ، االختبار ھذا أجلھ من بني الذي بالغرض یتعلق
"(  عالیة إرتباطیة تكون أن یفترض بینھما فالعالقة ، واحد آن في ثابتا و صادقا
                                                                                 ).2000:167، عالم
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  :الفصلخالصة 

 الخصائص من مقبول حد بتوفر مرھونة والمقاییس االختبارات نتائج دقة ان 
 مفاھیم ضبط في العلماء اختلف وقد الثبات الصدق بینھا من و السیكومتریة

 مدى بانھ الصدق مفھوم ضبط فقد عموما السیكومتریة الخصائص لھذه موحدة
 امرین على االختبار صدق فیدلنا یقیسھ ما قیاس في وصحتھ االختبار صالحیة
  قیاسھ؟ في ینجح كیف و االختبار؟ یقیسھ الذي ما: ھما اساسیین
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  :الرابع الفصل

  :االستطالعیة الدراسة من الغرض_ 1

  االستطالعیة الدراسة اجراء زمان و مكان_ 2

  االستطالعیة الدراسة عینة خصائص و المعاینة طریقة_ 3

  _وصف االداة واھم المحاوالت العربیة واالجنبیة التي اھتمت بالدافع

  في صورتھ االولیة لالنجاز الدافع مقیاس_ 4

  تعلیمات تطبیق المقیاس وطریقة تصحیحھ_

 لمحاور المقیاس التعریفات االجرائیة

  االستطالعیة الدراسة نتائج_ 5
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  تمھید:

 ھي و ، المیدانیة الدراسة خطوات من خطوة الول عرضا الفصل ھذا یتضمن
 ، الدراسة ھذه من الغرض الى فیھ الطالب تطرق حیث ، االستطالعیة الدراسة

 الداة تقدیما الفصل ھذا شمل كما العینة خصائص الى و ، اجرائھا زمان و مكان
  :البحث

   ھو االستطالعیة الدراسة من الغرض ان :االستطالعیة الدراسة من الغرض_ 1

 خصائصھ تحدید و الدراسة میدان على التعرف_

 االساسیة الدراسة في مواجھتھا یمكن التي الصعوبات عن الكشف_

 تحدید و ، السیكومتریة الخصائص حیث من البحث ادوات صالحیة مدى تقدیم_
 .معھا التعامل على التلمیذ قدرة مدى

  :الستطالعیة الدراسة اجراء زمان و مكان_ 2

 والیة غلیزان مركز موسى عمي الجدیدة بثانویة االستطالعیة الدراسة اجریت
  2016افریل 28 الى21 من الممتدة الفترة في غلیزان

  : االستطالعیة الدراسة عینة خصائص و المعاینة طریقة _3

  :المعاینة طریقة1_3

 اجل من ذلك و للبحث مالءمتھا حال في العشوائیة العینات نفضل بانھ نعلم
 العشوائیة الطریقة تعتمد و ، مصداقیة اكثر و صحیحة علمیة نتائج على الحصول

 االصلي المدني المجتمع افراد من فرد لكل االختبار احتماالت بین المساواة على
 اتسخدام سائلھا و ابسط من و القرعة أو العشوائیة الصدفة فكرة على تعتمد فھي ،

 حیث من الطریقة ھذه تطبیق لصعوبة  نظرا و  العشوائیة الجداول او البطاقات
 االداریة االجراءات تعقید الى اضافة العینة افراد لجمع اطول وقت تتطلب انھا

 التالمیذ اقناع صعوبة ذلك على زد ، المدرسة التالمیذ كل قائمة على للحصول
 قسم باختیار الطالب قام غیر ال علمیة السباب غیرھم دون اختیارھم بحقیقة
 و ، اقسام ثالث المجموع كان بذلك و ، عرضیة  بطریقة مستوى كل عن دراسي
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 عینة سحبت االجابة استمارات ترقیم و االستطالعیة الدراسة ادوات تطبیق بعد
 اسلوب باستخدام ذلك و فرد 36 ب عددھا حدد االستمارات مجموع من عشوائیة
  :العشوائیة الجداول

  الدراسة عینة خصائص_3

  :الجنس حیث من 1_2_3

) 10( رقم جدول التالي الجدول حسب.الجنس متغیر وفق الدراسة عینة توزعت
  الجنس حسب االستطالعیة الدراسة عینة توزیع یوضح

 الجنس التكرار المؤیة نسبال

 ذكر 16 44,4%

 االناث 20 55,6%

 المجموع 36 100%

 ھو و ذكر 16 شملت االستطالعیة الدراسة عینة ان) 1( رقم الجدول من یالحظ
 االناث نتیجة ان نالحظ علیھ و.%55,6یعادل ما انثى..20 و%.44,4... یعادل ما

  .الذكور نسبة تفوق

  :العمر حیث من 2_2_3

 بلغ حیث ، سنة 21 و17 بین ما االستطالعیة الدراسة  عینة اعمار تراوحت
  ....0,94ب. بقدر معیاري بانحراف سنة18,2 لدیھم العمر متوسط

  : الدراسي المستوى حیث من 3_2_3

 المستوى حیث من االستطالعیة الدراسة عینة توزیع یوضح) 20( رقم جدول
  :الدراسي

 الدراسي المستوى التكرار المؤیة نسبةال
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 ثانوي االولى السنة 06 16.66%

 ثانوي الثانیة السنة 12 33.33%

 ثانوي الثالثة السنة 18 50%

 المجموع 36 100%

  

 ثانوي الثالثة السنة  لتالمیذ المئویة النتیجة ان)2(رقم الجداول خالل من یتضح
 قدرة حیث ثانوي االولى و الثانیة السنة تالمیذ بنسبة مقارنة نسبة اكبر كانت

 على االولى و الثانیة للسنوات.%16,66...و.%33,33... مقابل %50ب االولى
  التوالي

  : المستخدمة االداة وصف_ 4

  :التالیة االدات على االستطالعیة الدراسة اشتملت

 لالنجاز الدافع مقیاس_

 بناء في صاحبھ علیھا ااستند التي المشابھة المقاییس  اھم بینن الخطوة ھذه في
 والخصائص المقیاس بناء بھا مرى التي المراحل اھم ذكر مع,المقیاس بنود

  االصلیة البیئة في السیكومتریة

  :االصلیة البیئة في لالنجاز الدافع مقیاس تصمیم

  لالنجاز الدافع لمقیاس االساسیة المحاور تحدید_ا

 ابو محمد بن علي بن محمد( لالنجاز الدافع مقیاس تصمیم مرى لقد
 عبد محمود( ومقیاس م)1970ھیرمانز( مقیاس من وھومقتبس)طالب
  :التالیة بالمراحل) ھیرمانز من اصال المقتبس)  م1978القادر

 العربیة والدراسات والبحوث الكتابات من لكثیر الدقیقة بالمراجعة الباحث قام_ا
 خالل من سواء)الدافعیةلالنجاز قیاس(المجال ھذا في المحاولة و واالجنبیة
   استعراضھا تم التي السابقة الدراسات
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 اھتمت التي واالجنبیة العربیة المحاوالت الھم ومراجعتھ الباحث اطالع_ 1
 مختلفة وجنسیة عمریة وشرائح عینات لدى لالنجاز الدافعیة لقیاس ادوات باعداد

 االبعاد تلك علیھ احتوت وما فرعیة وابعاد محاور من االدوات تلك تضمنتھ وما
  :التالیة المقاییس ومنھا عبارات من والمحاور

 الفتاح عبد فاروق اعداد الراشدین و لالطفال لالنجاز الدافع اختبار_ا
 المقاییس من كثیر وھومحور,ھیرمنز مقیاس من وھومقتبس)1981(موسى

  :ھي ابعاد خمسة على موزعة فقرة28 من االختبار ھذا ویتكون, والبحوث

 على والحصول االخرین عن التمییز في والرغبة التفوق_2 الطموح مستوى_1
  .اعترافھم

  والتحمل المثابرة_5الوقت اھمیة ادراك_4 المعوقات على والتغلب المخاطرة_3

 اختبارات من الكمال المفحوص من بحاجة ناقصة بانھا الفقرات ھذه وتتمیز
 وتعطى)د,ج,ب,ا( اختیارات اوخمسة اربعة تتبعھا فقرة وكل)خمسة او اربعة

 كانت اذا والعكس,االتجاه سالبة الفقرة كانت اذا)5,4,3,2,1:(التالیة الدرجات
 المفحوص وعلى االقواس من زوج منھا كل امام ویوجد, االتجاه موجبت الفقرة
 القوسین بین)X(عالمة بوضع الفقرة تكمل انھا یرى التي العبارة اختیار

  )130..28(بین كامال االختبار درجات وتتراوح,االختیار ھذا امام الموجودین

 في اعداه والذي)1983,سالمة ومحمد قشقوش ابراھیم(االنجاز دافعیة مقیاس_ب
  :یلي كما محورا18على موزعة فقرة144 من ویتكون القطریة بالبیئة دراستھا

 خوف_ 3).فقرات10(والذي تعاطف_2). فقرة13(العمل نحو توجھ_1
 6). فقرات10(معوق قلق_5)  فقرة12(الضبط وجھة_4).  فقرة12(الفشل

)  فقرات9(اجتماعي تقبل_  7).فقرات10(السلوك مثیر وجھة_
)  فقرات8(التحصیل قلق_10)  فقرات(استقالل_9)  فقرات7(مثابرة_8

 استجابت_13)  فقرات6(الذات احترام_12)  فراتّ 5(الجمود_11
 استغراق_15)  فقرات7(المستقبل نحو توجھ_14)  فقرات8(فشل,نجاح
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 تحكم_18)   فقرات7(منافسة_17)  فقرات5(والدي تقیید_16)  فقرات7(العمل
  )فقرات3(البیئة في

 عبارة60(واالنتماء للدافعیةلالنجاز م1986منصور جمیل محمد مقیاس_ج
  :یلي لما وفقا)عامال15 على بالتساوي وزعت االتجاه موجبة

 من الخوف_5 الحر لنشاطا_4  المثابرة_3 المغامرة_2 الخارجیة الجزائات_1
 العمل ببدء المرتبط القلق_7 ومعلوماتھ بقدراتھ الفرد الثقة ضعف_6  الفشل

 بالمستقبل المرتبط القلق_10  المنافسة_9  بالنفس الثقة8  والنشاط
  االستقالل_11

 على االجابة وعند,عبارات4منھا لكل باالنتماء خاصة اخرى عوامل واربعة
 تنطبق:_ التالیة الخمس االستجابات احدى المفحوص یختار المقیاس

 بدرجة تنطبق) _درجات4وتعى(كثیرا تنطبق)  _درجات5وتعطي(تماما
  ماتنطبق نادرا) _درجتان تعطى(قلیال تنطبق) _درجات3وتعطى(متوسطة

  ).واحدة درجة وتعطى(علي

 لدى لالنجاز الدافعیة لقیاس)1988(الشرنوبي یوسف السید نادیة مقیاس_د
  محاور5 على وزعت بندا73من تكون والذي,بالقاھرة الثانویة بالمرحلة الطالبات

 التحمل_3)  بندا14(الذات على واالعتماد االستقاللیة_2) بندا14(الطموح_1
 و االداء سرعة_5) بندا12االرتقاء و التفوق في الرغبة_4) بندا19(والمثابرة

  )بندا14(والصعوبات العقبات على التغلب

 احمد ومایسة الخالق عبد محمد احمد:اعداد لالطفال لالنجاز الدافعیة مقیاس_ه
 من ویتكون) قطر بدولة السادس الصق طالب على طبق الذي(م1992النیال

 البنود من مجموعة على یحتوي محور كل محاور ثمانیة على موزعة بندا20
  :یلي كما وھي
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) بنود4(والصبر السعي_3) بنود3(والطموح النشاط_2) بنود4(التفوق_1
 بند1(بالنفس الثقة6). بندانفقط2(االستسالم عدم_5) بنود4(بالنجاح االھتمام_4

  )فقط بندان2(المثابرة_8) فقط واحد بند1(التحمل_7) فقط واحد

 على دراستھا في اعدتھ, الصومالي میمونة اعداد من لالنجاز الدافع مقیاس_   و
 ثنائي وھو م1993االبتدائي والسادس الخامس الصفین تلمیذات

 فقرة15 بمعدل محاور خمسة على موزعة فقرة75 من ویتكون)ال_نعم_المدى
 التغلب_3  بالوقت االھتمام_2   بالنفس الثقة_1: التالیة المحاور من محور لكل
  .والنظر للتفوق المیل_5  الطموح_4  الصعوبات على

 مقتبس وھو م1999,البعیجان المحسن عبد بن عماد,(لالنجاز الدافع مقیاس_ز
 اصال المقتبس م1978 الخالق عبد محمود ومقیاس م1970ھیرمانز مقیاس من
 مدى ذات( فقط محاور4 على وزعت فقرة) 48(من والمكون) ھیرمانز من

  :االتي النحو على وذلك) موافق غیر,متردد,موافق, ثالثي

)  فقرة12(االستقاللیة_3)   فقرة12(التحمل_2)  فقرة12(الطموح_1
  )فقرة12(المثابرة_4

  

  :االولیة صورتھ في لالنجاز الدافع مقیاس_

  یلي كما وھي للمقیاس الفرعیة واالبعاد الجوانب _

  بالنفس الثقة_1

  واالمتیاز بالتفوق االھتمام_2

  االداء في برةاوالمث التحمل_3

  االخرین مع المنافسة_4

  الوقت اھمیة تقدیر_5

  المستقبل نحو والتطلع الطموح_6
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 االبعاد من بعد كل حول العبارات من مجموعة بصیاغة ذلك بعد الباحث قام 3_
 السابق الخطوات خالل من الباحث الیھ توصل ما ضوء في وذلك,السابقة الستة

 وفقا الستة ابعاده على موزعة عبارة)104( المقیاس عددعبارات غبل وقد,شرحھا
  :لمایلي لما

  )عبارة17(على واشتمل بالنفس الثقة:_االول البعد

  )عبارة17(على اشتمل وقد االمتیاز و بالتفوق االھتمام:_الثاني البعد

  )عبارة17(على واشتمل االداء في والمثابرة التحمل:_البعدالثالث

  )عبارة18(على واشتمل االخرین مع المنافسة:_الرابع البعد

  )عبارة17(على واشتمل الوقت اھمیة تقدیر:_الخامس البعد

  )عبارة18(على واشتمل المستقبل نحو والتطلع الطموح:_السادس البعد

  :المقیاس تطبیق تعلیمات_

 خاللھا من وتم, ومباشرة ومفھومة واضحة بطریقة المقیاس تعلیمات صیغت    
 وطلب العلمي البحث الغراض تستخدم سوف وانھا االجابة سریة على التاكید

 من خیار من علیھ ینطبق ما اختیار خالل من االجابة المستجیب من
 اجابة ھناك لیس انھ التوضیح مع العبارات كل على االجابة مع,الخیارات
 یوضح,علیھ لالجابة,توضیحیا مثاال اعطائھم تم كما,خاطئة واخرى صحیحة

  المناسب المكان في)X( عالمة

  :المقیاس تصحیح طریقة

 مدى وفق مدرجا وزنا اعطیت قد المقیاس فقرات من فقرة كل لكون نظرا
 ھذا عن وعبر الستة المقیاس ابعاد من بعد لكل الثالثي  LIKertلیكارت
 العبارة كانت اذا التالیة الدرجة الطالب اجابة فتعطي) نادرا,احیانا,غالبا(التدرج
 لكل یكون ان الباحث راعى وقد الموجبة العبارة في )1,2,3(و) 3,2,1(سالبة
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 كل على التاشیر تم وقد, بھ خاصة مستقلة درجة) الستة(المقیاس ابعاد من بعد
 مع,المقیاس ابعاد من بعد كل في)والسالبة الموجبة(العبارات انواع من نوع

 االرقام تحمل االخیرة وكانت, السالبة وكذلك الموجبة العبارات وضوح مراعات
 وفي) ب البعد في الموجبة العبارات وكل,) ا البعد في 3,7,11,8,13_(التالیة
 العبارات جمیع د_ البعد وفي) سالبتین العبارتین ھاتین فقط 9,16 ج_ البعد

 االرقام ذات السالبة العبارات نجد(ه_البعد وفي) 9,7,3(العبارات عدى موجبة
 رقم العبارتین في فقط نجدھا و_االخیر البعد وفي) 7,4,1(
 بین ما درجاتھ وكذلك فقرة104 المقیاس فقرات ومجموع,فقط)3,16(
  ).درجة285_95(

 من بعد لكل االجرائیة التعریفات بوضع الحالي الباحث ارتء المنطلق ھذى ومن
  :السیكومتریة الخصائص استخراج قبل الستة االبعاد

 من لدیھ فیما بالثقة الطالب شعور المقیاس ھذا في ویعني:النفس في الثقة_1
 واعتماده ذاتھ وتوكید اعمالھ انجاز على الذاتیة وبمقدرتھ,وخصائص صفات
   بذاتھ اعتزازه مع,امالھ و اھدافھ تحقیق سبیل في علیھا

 نجاحاتھ بتحقیق) الطالب(الفرد اھتمام: ویعني واالمتیاز بالتفوق االھتمام_2
 امكانیات من مالدیھ ضوء في مضطردة بصفة االخرین على وامتیاز بتفوق

  .الناس بین مرموقة ومكانة متمیزة اعمال لتحقیق وتخطیط وقدرات

 مع باعمالھ القیام لمسؤولیة) الطالب(الفرد تحمل:ویعني والمثابرة التحمل_3
 االھداف لتحقیق الجھد من المزید وبذل اتمامھا حتى ادائھا في والمثابرة الصبر

 النظر او,للتعب او والمعوقات لصعوبات االستسالم دون,لذاتھ مرضیة بصورة
  .االخرین من للمساعدة

 مع والتنافس التباري على الطالب وحرص قدرة:ویعني االخرین مع المنافسة_4
 ھذه لھا التي االعمال تلك او,معھم فیھا یشترك التي االعمال في االخرین
  .انجازھا في علیھم والتفوق للتفرد تحقیقھ مع,الخاصیة
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 واھمیة لقیمة) الطالب(الفرد ادراك:ویعني الوقت اھمیة تقدیر_5
 اھدافھ تحقیق سبیل في)فراغھ اوقات ذلك في بما(استثماره واھمیة,عنصرالزمن

  .مفید ماھو كل وفي

 على الطالب حرص:الباحث بھ ویعني المستقبل نحو والتطلع الطموح_6
 قدرات من لدیھ ما ضوء في وغایات وسلوكا فكرا مستقبلھ استشراف
 الطموحات ھذه تحقیق سبیل ویجتھدفي ویجد ویخطط یفكر ان على,وامكنیات

  دائما لالفضل معتطلعھ,التطلعات وتلك

  :االستطالعیة الدراسة نتائج

 بالخصائص الوثوق مراحل اھم من المرحلة ھذه لكون نظرا:_المقیاس صدق
 :یلي ما الى الباحث عمد فقد للمقیاس السیكومتریة

 :المنطقي الصدق اوال

 المقیاس بمراجعة الباحث قام للمقیاس الظاھري او المنطقي الصدق مدى من اكدلت
 اساتذة من) محكما20( المتخصصین من مجموعة على وذلك,االولیة صورتھ في

 الباحث منھم طلب وقد,النفس علم واساتذة التوجیھ ومستشاري والتعلیم التربیة
 او للمحور العبارة ومالئمة وضوحھا حیث من المقیاس عبارات في الرئي ابداء
 من بعد لكل االجرائي التعریف ضوء في وذلك اطاره في وضعت الذي البعد
 غیر او الواضحة غیر العبارة صیاغة في الراي ابداء مع)الستة(المقیاس ابعاد

 في مرئیاتھم الى اضافة بنود من یرونھ لما االضافة او التعدیل واجراء المالئمة
 الثالثي المدى وفق كانت والتي المقیاس فقرات على االستجابات خیارات

 ).ال,نعم(ثنائي مدى الرجاعھا

 الرئي ابداء في وتوجیھاتھم ارائھم وابدوا مشكورین المحكمین كل استجابوا وقد
 والموافقة,ثالثیا ھوى كما المدى لیبقى المقیاس على لالستجابة الثنائي المدى حول
 الباحث ان ورغم,االخر البعض وحذف,العبارات لبعض الصیاغات بعض على

 المحكمین من %85 قبل من علیھا االتفاق تم التي العبارات ابقاء بمبدء اخذ قد
 لحساب) تربیع كاي(اختبار استخدام انھ اال, عنھ التنویھ سبق ما الى اضافة,فاكثر
 المقیاس تعدیل تم وعلیھ,والدقة االطمئنان في زیادة,المحكمین بین المطابقة حسن
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 ثالثة على عرضتھ بل,بذلك اكتفي ولم,النھائیة صورتھ في واعداده,ذلك ضوء في
 ھذه حول الرئي ابداء لھم سبق ممن,بوھران االجتماعیة العلوم بمعھد محكمین

 وعلیھ مالحظات او اراء ایة یبدوا ولم,االول التحكیم من الشھر قرابة وذلك االداة
  .النھائیة صورتھ في ھو كما للمقیاس الظاھري الصدق توفر الباحث یرى

 :یلي فیما المحكمین مالحظات من الباحث استفادة اجمال یمكنو

 .مثال مطبعي خطا صحیحت_ا

 اني كلمة حذف( مثل وذلك المقیاس عبارات بعض من فقط واحدة كلمة ذفح_ب
 راه لما وفقا العبارات لبعض تمت جزئیة كصیاغة)عادة كلمة حذف او انا وابدالھا
 اشارة اي تتضمن لم المحكمین ومرئیات مالحظات جمیع ان اال,المحكمین بعض

 قیم حساب خالل ومن المقیاس ھذى من اخر لمحور محور من عبارة اي نقل الى
 حول وارائھم المحكمین بین المطابقة حسن لقیاس) تربیع كاي(دالالت ومستویات

 في جدا حسنة بانھا المطابقة یصف الباحث فان)لالنجاز الدافع(المقیاس عبارات
 وھي اكثر او اراء خمست تكررت التي العبارات مجال في وخاصة المجال ھذا

 والجدول) عبارات تسعة وعددھا( المقیاس من نھائیا حذفھا تم التي العبارات
 :ذلك یوضح التالي

 تدل والتي المطابقة حسن لقیاس) كا(تربیع كاي قیم یوضح) 03(رقم جدول
 القیم لتلك الداللة مستویات الى اضافة المحكمین مالحظات تجانس على

 المحذوفة والمحاور
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 عینة من تلمیذ 36 على  االولیة صورتھ في تطبیقھ فتم المقیاس ثبات عن اما
 استخراج تمَّ  َثمَّ  ومن  األداة، ثبات احتساب لغایات وجودھم اقتصر وقد,الدراسة
 للحصول أبعاده من بعد ولكل ككل للمقیاس  ألفا- كرونباخ الداخلي االتساق معامل

  .ذلك یوضح) (04والجدول المقیاس ثبات حول مؤشر على

  )04(  رقم الجدول

 الداللة مستوى
 االحصایة

 درجة
 الحریة

 قیمة
 كاي

 تربیع

المحور/العبارة رقم  

النفس في الثقة محور من 3 رقم العبارة 6,275 1 0,01  

النفس في الثقة محور من 4 رقم العبارة 6,635 1 0,01  

 في الثقة محور من 17 رقم العبارة 6,275 1 0,01
 النفس

 االھتمام محور من 17 رقم العبارة 9,804 1 0.001
االمتیاز و بالتفوق  

 مع المنافسة محور من 16 رقم العبارة 3,529 1 0.05
 اآلخرین

 مع المنافسة محور  من 18 رقم العبارة 3,529 1 0,05
 اآلخرین

 أھمیة تقدیر محور من 11 رقم العبارة 3,529 1 0,05
 الوقت

 في الثقة محور من 16 رقم العبارة 6,635 1 0,01
 النفس

 و الطموح محور من 11 رقم العبارة 6,635 1 0,01
المستقبل نحو التطلع  
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   للثبات"  بیرسون"  ارتباط معامل وقیم ألفا -كرونباخ معامالت

  وأبعاده االنجاز دافعیة لمقیاس اإلعادة بطریقة

 الفقرات عدد االنجاز دافعیة مقیاس أبعاد
 معامل قیمة

 -كرونباخ
 ألفا

 معامل قیم
  ارتباط

 "بیرسون"

 0.72 0.71 104  االنجاز دافعیة مقیاس 

 0.69 0.82 17 بالنفس الثقة

 0.75 0.78 17 واالمتیاز بالتفوق االھتمام

 0.67 0.69 17 االداء في والمثابرة تحملال

 0.76 0.73 18 االخرین مع منافسةال

 0.69 0.73  17 الوقت اھمیة تقدیر

 نحو والتطلع الطموح
 المستقبل

18 0.73 0.76 

  

  بین تراوحت بأنھا  ألفا -رونباخك معامالت وتشیر

 ألغراض المقیاس استخدام وتبرر  مقبولة مستویات وھي)  0.82 و (0.69
  .الدراسة

 قدره زمني االختباربفاصل اعادة طریقة) 04( رقم الجدول خالل من كذلك
 بین ارتباط معامالت كانت وقد" ,بیرسون" ارتباط معامل قیم باستخراج اسبوعان
 بدرجة یتمتع المقیاس انا على یدل مما) 0.76_0.67( بین تتراوح التطبیقین

  .الثبات من جیدة
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   للدراسة المنھجیة االجراءات  :الخامس الفصل_

  الدراسة منھج_ 1

  الدراسة حدود_ 2

  خصائصھا و الدراسة عینة_ 3

  الدراسة أدوات_ 4

  اإلحصائیة المعالجة أسالیب_5

  الدراسة أدوات تطبیق اجراءات_ 6
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  :تمھید

 الدراسیة المرحلة إلى باالنتقال الطالب قام االستطالعیة الدراسة من االنتھاء بعد
 توضیح مع ، الدراسة عینة و ، المالئم المنھج اعتماد خاللھا من لیتم االساسیة

                  الدراسة ادوت تطبیق اثناء المتبعة االجراءات اھم و البحث حدود

  :الدراسة  منھج

 العلمي البحث اسالیب بین من ھو و الوصفي المنھج الدراسة ھذه  الباحث استخدم
 یعد و خاصة النفس علم في و عامة االجتماعیة العلوم في واسع بشكل المستخدمة

) 2006,العساف( یشیر حیث الباحث بھا یقوم التي الدراسة لنوع مالئمة االكثر
 و وصفھا یقصد معاصرة بظاھرة مرتبط منھج كل ھو الوصفي المنھج ان الى

 من الھدف ل حو المنھجیة علماء بین خالف ھناك ان الى كذلك یشیر و تفسیرھا
 الى الوصف یتجاوز ام المدروسة للظاھرة وصف مجرد ھو ھل المنھج ھذا

 ال و الظاھرة وراء الكامنة االسباب اكتشاف محولة و العالقة مقدار توضیح
 البد بل والمعلومات البیانات وجمع الظاھرة وصف على الوصفي المنھج یقتصر

 ذلك یؤدي بحیث وكیفیا كمیا عنھا التعبیر و البیانات و المعلومات تصنیف من
 المعلومات تنظیم منھ الھدف و الظواھر من عالئقیا الظاھرة ھذه عالقات فھم الى

 على تساعد تعمیمات و استنتاجات الى التوصل على الباحث مساعدة البیانات و
  تطویره و الواقع فھم

 ال السیكومتریة الخصائص استخراج الن الوصفي المنھج على الباحث اعتمد
 الیھا توصلنا التي المؤشرات و القیم وصف الى یتعداه بل الحد ھذا عند یتوقف

  المیدان یطرحھ ما و النظریة بالخلفیة ربطھا خالل من

    الدراسة حدود2

 موسى عمي  الجدیدة ثانویةالب االساسیة الدراسة تمت: المكان حیث من 1_2
  _غلیزانمركز

 ماي 24 الى 03 من الممتدة الفترة في الدراسة اجریت :الزمان حیث من 2_2 
  م2016
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  :خصائصھا و االساسیة الدراسة عینة_  3

  :الدراسة عینة  1_3

 یتعلق فیما و, مركز موسى الجدیدةعمي ثانویةال تالمیذ الدراسة عینة شملت
 حیث اقسامھم طریق عن اختیارھم تم انما و مباشرة اختیارھم یتم فلم باالختیار

  الخطوة ھذه في االقسام اختیار تم

 قصصات على االقسام ارقام بكتابة ذلك و البسیطة العشوائیة العینة بطریقة
 لالقسام العشوائي بسحب الطالب قام خلطھا بعد و,ورقیة

 واناث ذكور المتمدرسین فئة تضم) 124(بحثنا عینة حجم یبلغ: العینة حجم.3_2
  . ذكور)60(و اناث)64( منھم, سنة20و15 بین اعمارھم تتراوح

  :الدراسة عینة خصائص 3_3

   :الدراسة مجتمع 4_3

 جمیع من یتكون الحالیة الدراسة مجتمع فان الحالیة الدراسة عنوان من انطالقا
  الثانوي الطور تالمذة

  الدراسة عینة حجم یمثل):05( رقم جدول_ا

 مجتمع
 العینة الدراسة

 288  124 

  

 

  )06( رقم جدول_ ب

) (06رقم جدول التالي الجدول حسب.الجنس متغیر وفق الدراسة عینة توزعت
  الجنس حسب االستطالعیة الدراسة عینة توزیع یوضح
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 الجنس التكرار المئویة النسبة

 الذكور 60 48%

 االناث 64 52%

 المجموع 124 100%

 و اذكر ستون شملت االستطالعیة الدراسة عینة ان) 06( رقم الجدول من یالحظ
 نتیجة ان نالحظ علیھ و %52یعادل ما انثى.وستون اربعةو%.48 یعادل ما ھو

  .الذكور نسبة تفوق االناث

  )07( رقم جدول_ ج

  : السن حسب العینة افراد تقسیم یمثل) 07( رقم جدول

 السن ذكور إناث

   تكرار النسب تكرار نسب الرقم

 %02  02 % 05  06  15 10 

 %02  02  %09  11 
           

16 20 

 %06  08  %09  11 
            

7 1  30 

 %14  18  %12  15  18 40 

 %24  30  %10  12  19 50 

 %03  04  %04  05  20 60 

 المجموع  60 %49 64 %51
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  )07(رقم الجدول خالل من یالحظ

 بلغت حیث,سنة)18( لدیھم الذین للتالمیذ كانت الذكور عند نسبة اعلى ان
 الذین التالمیذ فیما %10 بنسبة سنة19عمرھم الذین التالمیذ ثم,%12النسبة

 ثم %9 ب وقدرت النسبة نفس على حصلوا سنة17_16 بین عمرھم یتراوح
  %04بنسبة سنة 15 لدیھم الذین التالمیذ

 بنسبة سنة19 سن لدیھن اللواتي للتلمیذات كانت نسبة فاعلى اإلناث عند أما
 اما,%6بنسبة سنة17 سنھن اللواتي ثم,%14 بنسبة سنة18 سنھن اللواتي ثم,24%
 كانت نسبة وال %3النسبة فكانت سنة20 سنھن اللواتي اإلناث یخص ما في

 النسبة نفس على حصلوا حیث سنة16_15 بین یتراوح اللواتي للتالمیذ
  . %2وقدرت

  : الدراسي  المستوى حیث من 3_2_3

 المستوى حیث من االستطالعیة الدراسة عینة توزیع یوضح) 08( رقم جدول_ د
  :الدراسي

 

 

 

 

 

 

 الثانیة للمستوى كانت مستوى كل من التالمیذ عدد حیث من نسبة اكبر ان نالحظ
 ثم, %47 المستوى ھذا من اناث و ذكور العینة افراد نسبة بلغت حیث, ثانوي
 حیث ثانوي الثالثة لمستوى كان نسبة واقل %35ب ثانوي االولى مستوى یاتي
    %18 ب قدر

 العدد النسبة
 المستوى

 الذكور اإلناث الذكور اإلناث

 ثانوي األولى 24 20 19% 16%

 ثانوي الثانیة 20 38 16% 31%

 ثانوي الثالثة 16 6 13% 5%
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 ثم %  19 بلغت  ثانوي االولى لمستوى كانت نسبة فاعلى الذكور عند اما 
  . % .13ب ثانوي الثالثة واخیرامستوى.16%ثانوي الثانیة المستوى

 ثم,%31النسبة بلغت حیث,ثانوي الثانیة للمستوى نسبة اعلى فكانت االناث اما
  .%5 ب ثانوي الثالثة كانت نسبة واقل %16 ب ثانوي االولى المستوى

  

  ) یمثل:5شكل رقم (

  حجم العینة حسب المستوى:لرسم بیاني 
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 علمي بحث اي في اساسیة وسیلة االحصاء یعتبر:االحصائیة المعالجة اسالیب_
 تم علیھ و, الدقة من بمزید البیانات ووصف تحلیل على الباحث یساعد النھ

 و یتالئم بما البیانات لمعالجة االحصائیة االسالیب من مجموعة الى اللجوء
  المقترحة الفرضیات

  5_1الوصفي االحصاء

  التكرارات1

  المؤیة النسب2

  الحسابي المتوسط3

  المعیاري االنحراف4

  :االستداللي االحصاء2_5

   بیرسون لبرافي االرتباط معامل1 _   

  كرومباخ الفا معامل 2  _   

  "ت"اختبار_3

 العلوم في االحصائي البرنامج على اعتمد الطالب ان الى ھنا االشارة وتجدر
       .spss_xL     االجتماعیة
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  :السادس الفصل

  النتائج ومناقشة تحلیل

  :تمھید

 وصل ھمزة ھي المیدانیة الدراسة خالل من الباحث الیھا یتوصل التي النتائج ان
 واالسالیب التطبیقیة المنھجیة الخطوات الى تطرقنا فبعدما,المیدانیة للمعطیات
  .وتحلیلھا النتائج ھذه عرض الفصل ھذا في سنحاول, المستعملة االحصائیة

 والیة موسى بعمي الثانویة المرحلة تالمیذ من عینة على الدراسة ھذه وصممت
 السیكومتریة الخصائص استخراج خالل من التحقق خالل من وذلك غیلیزان
  .الجزائریة البیئة في لالختبار

  :النتائج عرض1_

  :وتحلیلھا االولى الفرضیة نتائج عرض1_1

 الجید االختبار وخصائص تتالئم صدق بمؤشرات االنجاز دافعیة مقیاس یحتفض
  الثانویة المرحلة تالمیذ من عینة على تطبیقھ بعد

 مباشر بمؤشر یمدنا حیث,االختبارات في یتوفر ان یجب شرط اھم الصدق یعتبر
 االختبار یؤدي مدى اي والى,المتغیرات احد لقیاس االختبار صالحیة مدى على
 من للتاكد طرق ثالث النفس لعلم االمریكیة الرابطة وحددت,یجب كما عملھ
  .بالمحك المرتبط الصدق,المضمون صدق,المحتوى صدق وھي,االختبار صدق

 السیكومتریة الخصائص اھم من ھو مقیاس الي الفرضي التكوین صدق_اوال
 وابعاده للمقیاس الداخلي االتساق معرفة بمدى الطالب اھتم لذلك,المقیاس لذلك
 على االستجابات بین) بیرسون االرتباط معامل(االرتباط معامل بحساب اوال فقام
 تنتمي الذي البعد على لالستجابات الكلي المجموع و المقیاس فقرات من فقرة كل
 االبعاد من بعد كل فقرات من فقرة كل ان لنا یتضح) 09(رقم الجدول ومن الیھ

 البعد مع) 0,05(او)0,01(مستوى عند وداال موجبا احصائیا ارتباطا ترتبط الستة
 درجة على لالنجاز الدافعیة مقیاس ان الطالب یرى وعلیھ الیھ تنتمي الذي نفسھ
  .الداخلي االتساق صدق من عالیة
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 تنتمي الذي والبعد الفقرات من فقرة بین ارتباط معامل یوضح)90( رقم الجدول
  الیھ

 التطلع و الطموح
المستقبل نحو  

 أھمیة تقدیر
 الوقت

 مع المنافسة
 اآلخرین

 المثابرة و التحمل
األداء في  

بالتفوق االھتمام النفس في الثقة   

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
االرتبا

 ط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

٭,. ٭٭,. 1 294  ٭٭,. 1 494 ٭٭,. 1 437 ٭٭,. 1 523  1 249  ٭,. 1 481

٭٭,. ٭٭,. 2 458 ٭٭,. 2 610 ٭٭,. 2 568 ٭٭,. 2 534 ٭٭,. 2 488 369 2 

٭٭,. ٭٭,. 3 454 ٭٭,. 3 350 ٭٭,. 3 361 ٭٭,. 3 502 ٭٭,. 3 528 487 3 

٭٭,. ٭٭,. 4 472 ٭٭,. 4 415 ٭٭,. 4 511 ٭٭,. 4 633 ٭٭,. 4 648 460 4 

٭٭,. ٭٭,. 5 544 ٭٭,. 5 428 ٭٭,. 5 531 ٭٭,. 5 441 ٭٭,. 5 364 361 5 

٭٭,. ٭٭,. 6 465 ٭٭,. 6 483 ٭٭,. 6 490 ٭٭,. 6 484 ٭٭,. 6 538 542 6 

٭٭,. ٭٭,. 7 470 ٭,. 7 429 ٭٭,. 7 249  ٭٭,. 7 490 ٭٭,. 7 539 507 7 

٭٭,. ٭٭,. 8 572 ٭٭,. 8 338 ٭٭,. 8 362 ٭٭,. 8 319 ٭٭,. 8 455 580 8 

٭٭,. ٭٭,. 9 336 ٭,. 9 468 ٭,. 9 238  ٭٭,. 9 287  ٭٭,. 9 482 418 9 

٭٭,. ٭٭,. 10 464 ٭٭,. 10 475 ٭٭,. 10 673 ٭٭,. 10 466 ٭٭,. 10 564 427 10 

٭٭,. ٭٭,. 11 384 ٭٭,. 11 692 ٭٭,. 11 641 ٭٭,. 11 378 ٭٭,. 11 481 601 11 

٭٭,. ٭٭,. 12 527 ٭٭,. 12 436 ٭٭,. 12 372 ٭٭,. 12 557 12 569 461 12 

٭٭,. ٭٭,. 13 400 ٭٭,. 13 410 ٭٭,. 13 594 ٭٭,. 13 513 ٭٭,. 13 548 488 13 

٭٭,. ٭٭,. 14 527 ٭٭,. 14 462 ٭,. 14 688 ٭٭,. 14 287  ٭٭,. 14 447 540 14 

٭٭,. ٭٭,. 15 465 ٭٭,. 15 407 ٭,. 15 445 ٭٭,. 15 277  327 15  

٭,. ٭٭,.  16 238  ٭٭,. 16 594 ٭٭,. 16 377 676 16 

٭٭,. ٭٭,.  17 428 383 17  
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 او,.) 01( داللة مستوى عند احصائیا دالة المعمالت ھذه جمیع ان ویالحظ
المقیاس صدق ارتفاع مستوى یؤكد الذي االمر,.) 05(  

 قام كامال المقیاس وبالتالي المقیاس فقرات بین الداخلي الصدق لمستوى وتوكیدا
 والمجموع الستة المقیاس ابعاد من بعد كل بین االرتباط معامل بحساب الباحث
 یرتبط الستة المقیاس ابعاد من بعد كل ان) 11( رقم الجدول من لنا ویتضح الكلي

 الكلیة االبعاد مجموع مع) 0.001( مستوى عند احصائیا وداال موجبا ارتباطا
 من بعد كل بین الداخلي االتساق من المطلوب المستوى یؤكد الذي االمر للمقیاس

  .الكلي المجموع و المقیاس ابعاد

  )     10( رقم جدول  

 یوضح االتساق الداخلي بین االبعاد(المحاور الستة)والمجموع الكلي للمقیاس:

 

 الدرجة
 الكلیة

 للمقیاس

)المحاور(األبعاد أ ب ج د ھـ و  

بالنفس الثقة_أ - 0.553 0.603 0.542 0.508 0.638 0.703  

 و بالتفوق االھتمام_ب - - 0.741 0.663 0.540 0.625 0.869
 االمتیاز

 المثابرة و التحمل_ج - - - 0.717 0.706 0.750 0.900
األداء في  

 مع المنافسة_د - - - - 0.599 0.666 0.830
 اآلخرین

الوقت  أھمیة تقدیر_ھـ - - - - - 0.620 0.781  

 التطلع و الطموح_ و - - - - - - 0.874
المستقبل نحو  

0,001 مستوى عند دالة المعامالت ھذه جمیع  

 :الطرفیة المقارنة صدق:_  ثانیا
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 االستبیان لكل الكلیة الدرجات اخذ تم األطراف،حیث مقارنة بطریقة حسابھ تمّ  
 المحّصل الّدرجات بترتیب الباحث قام ذلك بعد ، مفرداتھ صدق على للحكم محكا
 من%) 27( نسبة منھا أخذت ثمّ  األصغر إلى األكبر من المقیاس في علیھا

 المجموعة من تلمیذ 31 الّصغرى الّدرجات من الّنسبة ونفس الكبرى، الّدرجات
 فروق لداللة" ت" اختبار ذلك بعد وطبق الدنیا المجموعة من تلمیذ31 و العلیا
 التجانس افتراض من التاكد یجب" ت" قیمة حساب وقبل عّینتین، متوّسطي بین

 حاصل خالل من المجموعتین بین" ف"الفائیة النسبة بحساب المجموعتین تباین
 "لیفینز"اختبار یسمى ما وھو المجموعات وداخل المجموعات بین التباین قسمة

levens "تجانس درجة على للتعرف یستعملھ الذي االختبار نتائج اظھرت وقد 
 و نقبلھ ان یمكن الداللة مستوى من اعلى وھو 0.67 بلغت" ف" قیمة ان التباین

 من 0.05 من اكبر داللة مستوى عند" ف" قیمة غلى تحصلنا ان, 0.05 ھو
 على االعتماد على یجبرنا ما وھو متجانستین المجموعتین تباین ان نقول خاللھ
 التباین تساوي شرط ان اال,المجموعتین تباین تجانس حالة في" ت" اختبار نتائج
  . العینة افراد تساوي عند تجاوزه یمكن

 مجموعتي بین الفروق داللة الفروق بحساب الطالب قام خطوة ثاني في
  "ت" اختبار طریق عن وذلك المقیاس في الدنیا و العلیا االفرادالدرجات

 :التالي الجدول یوّضحھا كما الّنتیجة فكانت 
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 الّدافعّیة لمقیاس الطرفیة المقارنة الّصدق حساب یوّضح ):11( رقم الجدول
 لالنجاز

  

       
 التقنّیة

  اإلحصائّیة

 المقیاس  

  

 المتوسط
 الحسابي

  

 االنحراف
 المعیاري

  

 ن

  

  تجانس

 التباین

  

   مستوى

 الداللة

  

  قیمة

 "ت"

  

 مستوى
 الداللة

 

  درجة

 الحریة

 الّدرجات
 العلیا

334,63 06,11 31 
  

0.178 

  

0.67 

  

27.43_ 

 دالة
 0.05عند

76 

 الّدرجات
 الّدنیا

26,261 83,12 31 

  0.05 مستوى عند احصائیا دالة"ت"قیمت  

 المتوسط بلغ العلیا الدرجات مجموعة ان یظھر) 12( رقم الجدول خالل من یتبین
 المتوسط اما) 11.06( قدره معیاري وبانحراف) 334.63(لدرجاتھ الحسابي
) 12.83( قدره معیاري بانحراف) 261.26( فبلغ الدنیا الدرجات لذوي الحسابي

 وذلك العینة افراد تجانس من التاكد یتطلب الفروق لداللة" ت" اختبار استخدام ان
 مستوى عند) 0.17( قیمتھ بلغت حیث"لیفنز" التباین تجانس اختبار طریق عن

 للقول یجعلنا مما) 0.05( مقبول الداللة مستوى ادنى من اكبر وھو) 0.67( داللة
 والدنیا العلیا مجموعتي درجات ان یؤكد مما متساویتین المجموعتین تباین ان

 بلغ فقد للمجموعتین المتوسطات بین فروقلل" ت" قیمة حساب عند,متجانستین
 وجود یؤكد ما وھذا) ,76(حریة ودرجة) 0.01( داللة مستوى عند) 27.43(

 الدرجات و العلیا الدرجات(المجموعتین درجات متوسطات بین داللة ذات فروق
  )الدنیا

 السمة طرفي على توزعوا العینة افراد انا القول یمكن النتائج ھذه كل خالل ومن
 طرفي بین التمییز على القدرة لھ المقیاس وانا المقیاس یقیسھا التي الخاصیة او
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 الكالسیكي القیاس في الصدق نظریة مفاھیم اھم احد ھو المفھوم وھذا,السمة
 یمكن بحیث مقبول تمییزي بصدق یتمتع المقیاس نعتبر االساس ھذا وعلى,

  .علیھ االعتماد

  العاملي الصدق:_ثالثا

 الى الوصول في منھ سعیا الباحث فان اجراءات من عرضھ سبق ما الى اضافة
 المقیاس ھذا صدق لمستوى االطمئنان من افضل مستوى

 الواجب الشروط من بتحقق قمنا العاملي التحلیل طریقة استخدام في الشروع وقبل
 توفرھا

  :العینة تجانس قیاس_

  : kmoو  Bartlettنتائج یوضح) 12( رقم والجدول 

Masure précision de l’échantillonnage 
de kasier 

0.87 

Bartlett 15 

SIgnification de bartlett 0.000 

 0.87 تساوي kmo اختبار احصائي قیمة نالحض) 13(رقم الجدول خالل من
 الى") kaiser("االختبار ھذا صاحب یشیر حیث,العینة حجم كفایة على یدل وھذا

 اما,العینة حجم كفایة على للحكم 0.50ھي االحصائي لھذا المقبول االدنى الحد ان
  .العینة حجم زیادة یتعین فانھ اقل قیمتھ تكون ان حالة في

 العاملي الصدق بحساب الباحث قام فقد العاملي التحلیل شروط من التحقق بعد
 الطرق باحدى) factor analysi s( العاملي التحلیل طریق عن للمقیاس

 المكونات على التعرف بھدف,االساسیة المكونات طریقة وھي المشھورة
 عدد اقل في االرتباطیة المصفوفة تلخص بانھا الطریقة ھذه تتمیز حیث, الرئیسیة

 بطریقة متعامدا تدویرا العوامل بتدویر وذلك المتعامدة العوامل من
  . kaiser varimax"فاریماكس
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 من استخالصھا یمكن التي العوامل عدد لتحدید الطریقة ھذه الباحث استخدم وقد
 جوھریة مع,الصحیح الواحد عن الكامن جذرھا یزید التي وھي المصفوفة تباین
 ال بحیث احصائیا داال تشبعا بالعامل المقیاس محاور مفردات من مفردة كل تشبع
  .كامال للمقیاس العاملي الصدق من لتحقق وذلك) 0.3(عن یقل

 من محور لكل العاملي التحلیل عن نتجت التي العوامل وضحی) 13رقم ( الجدول
  .محور كل في الفقرات وعدد) لالنجاز الدافعیة(لمقیاس المكونة الستة المحاور

المفسر التباین مجموع  

 

 التي العوامل عدد
 كل فقرات بھا تشبعت
 محور

فقراتھ عدد  المحور 

بالنفس الثقة_أ 14 06 %69,425  

 و بالتفوق االھتمام_ب 16 05 %66,636
 االنجاز

 في المثابرة و التحمل_ج 17 06 %62,139
 األداء

اآلخرین مع المنافسة_د 16 05 %63,621  

الوقت  أھمیة تقدیر_ھـ 15 06 %70,959  

 التطلع و الطموح_ و 17 05 %61,922
المستقبل نحو  

.فقط عامال 33 العوامل مجموع  

 تشبعا العوامل بھذه المقیاس فقرات جمیع تشبعت
إحصائیا داال  

 المقیاس فقرات مجموع
فقرة 95  

فقط 06 المحاور مجموع  

  

 بطریقة المتعامد التدویر( العاملیة المصفوفة تباعا توضح التالیة والجداول
 او الفقرة رقم ذكر مع) الستة(لالنجاز الدافعیة مقیاس محاور لجمیع) فاریماكس

 تشبع قیمة باعلى(درجة باعلى بھ تشبعت الذي العامل ورقم محور بكل الفقرات
 لكل الكامن الجذر ذكر مع )0,3( عن تزید او القیمة تلك تساوي ان شریطة
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 وفیما,المفسر للتباین الكلي والمجموع,عامل لكل المفسر التباین نسبة وكذلك,عامل
  :الجداول لھذه عرض یلي

یوضح المصفوفة العاملیة التدویر المتعامد بطریقة  )14والجدول رقم (
    )الثقة في النفس _ا :محور(فاریماكس) لمقیاس الدافع لالنجاز 

 بھذا الفقرة لتشبع لىاألع القیمة
 العامل

أعلى بدرجة الفقرة بھ تشبعت الذي العامل  تسلسل رقم 
 بمحور الفقرة

 في الثقة(
) النفس  

2 رقم العامل 0,452  1 

2 رقم العامل 0,565  2 

1 رقم العامل 0,835  3 

5 رقم العامل 0,845  4 

4 رقم العامل 0,778  5 

3 رقم العامل 0,522  6 

5 رقم العامل 0,566  7 

2 رقم العامل 0,541  8 

3 رقم العامل 0,813  9 

2 رقم العامل 0,822  10 

1 رقم العامل 0,662  11 

6 رقم العامل 0,890  12 

4 رقم العامل 0,634  13 

6 رقم العامل 0,496  14 
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 العوامل األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس

 نسبة و الجذر
 التباین

 الكامن الجذر 1,771 1,710 1,648 1,604 1,569 1,419
 للعامل

 التباین نسبة %12,647 %12,213 %11,768 %11,454 %11,209 %1,134
 المفسر

69,425 المفسر تباین مجموع  

  

 بطریقة المتعامد التدویر( العاملیة المصفوفة یوضح) 15جدول رقم (
  ) واالمتیاز بالتفوق االھتمام:ب محور( االنجاز الدافع لمقیاس) فاریماكس

 لتشبع لىعاأل القیمة
العامل بھذا الفقرة  

أعلى بدرجة الفقرة بھ تشبعت الذي العامل االھتمام ( بمحور الفقرة تسلسل رقم 
) االمتیازبالتفوق و   

3 رقم العامل 0,774  1 

3 رقم العامل 0,397  2 

3 رقم العامل 0,780  3 

2 رقم العامل 0,638  4 

1 رقم العامل 0,791  5 

1 رقم العامل 0,616  6 

2 رقم العامل 0,738  7 

1 رقم العامل 0,497  8 

1 رقم العامل 0,792  9 

4 رقم العامل 0,792  10 



   النتائج ومناقشة تحلیل                         :  السادس الفصل
 

 
84 

    

  

  

 بطریقة المتعامد التدویر( العاملیة المصفوفة یوضح) 16الجدول رقم (
  .)االداء في والمثابرة التحمل:ج, المحور( لالنجاز الدافعیة لمقیاس) فاریماكس

  

 لتشبع لىاألع القیمة
العامل بھذا الفقرة  

أعلى بدرجة الفقرة بھ تشبعت الذي العامل التحمل ( بمحور الفقرة تسلسل رقم 
) و المثابرة في االداء  

1 رقم العامل 0,853  1 

1 رقم العامل 0,523  2 

2 رقم العامل 0,634  3 

5 رقم العامل 0.534  11 

4 رقم العامل 0,524  12 

3 رقم العامل 0,572  13 

4 رقم العامل 0,778  14 

5 رقم العامل 0,829  15 

2 رقم العامل 0,746  16 

 العوامل األول الثاني الثالث الرابع الخامس

التباین نسبة و الجذر  

للعامل الكامن الجذر 2,620 2,493 2,145 1,025 1,379  

المفسر التباین نسبة %16,378 %15,579 %13,404 %12,658 %8,617  

 66,636% المفسر التباین مجموع
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2 رقم العامل 0,676  4 

2 رقم العامل 0,778  5 

1 رقم العامل 0,568  6 

1 رقم العامل 0,438  7 

4 رقم العامل 0,778  8 

6 رقم العامل 0,770  9 

1 رقم العامل 0,647  10 

5 رقم العامل 0,717  11 

1 رقم العامل 0,607  12 

2 رقم العامل 0,572  13 

3 رقم العامل 0,687    14 

2 رقم العامل 0,353  15 

3 رقم العامل 0,459  16 

4 رقم العامل 0,599  17 

 العوامل األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس

التباین نسبة و الجذر  

للعامل الكامن الجذر 2,561 2,177 1,644 1,547 1,431 1,204  

المفسر التباین نسبة %15,067 %12,805 %9,670 %9,099 %8,417 %7,081  

 62,139% المفسر التباین مجموع
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(التدویر المتعامد بطریقة  ) یوضح المصفوفة العاملیة17جدول رقم (
  فاریماكس) لمقیاس الدافعیة لالنجاز (المحور:د_المنافسة مع االخرین)

 لتشبع لىعاأل القیمة
العامل بھذا الفقرة  

أعلى بدرجة الفقرة بھ تشبعت الذي العامل المنافسة ( بمحور الفقرة تسلسل رقم 
  مع االخرین)

3 رقم العامل 0,711  1 

3 رقم العامل 0,524  2 

4 رقم العامل 0,767  3 

3 رقم العامل 0,746  4 

2 رقم العامل 0,777  5 

2 رقم العامل 0,750  6 

4 رقم العامل 0,814  7 

5 رقم العامل 0,660  8 

4 رقم العامل 0,352  9 

1 رقم العامل 0,960  10 

1 رقم العامل 0,718  11 

5 رقم العامل 0,683  12 

1 رقم العامل 0,672  13 

1 رقم العامل 0,776  14 

1 رقم العامل 0,534  15 

1 رقم العامل 0,764  16 

 العوامل األول الثاني الثالث الرابع الخامس



   النتائج ومناقشة تحلیل                         :  السادس الفصل
 

 
87 

    

 بطریقة المتعامد التدویر( العاملیة المصفوفة یوضح) 18جدول رقم ( 
  ) الوقت اھمیة تقدیر _ه :المحور(النجازا الدافعیة لمقیاس) فاریماكس

 الفقرة لتشبع لىاألع القیمة
العامل بھذا  

أعلى بدرجة الفقرة بھ تشبعت الذي العامل تقدیر ( بمحور الفقرة تسلسل رقم 
 اھمیة الوقت)

1 رقم العامل 0,617  1 

3 رقم العامل 0,697  2 

3 رقم العامل 0,761  3 

6 رقم العامل 0,808  4 

1 رقم العامل 0,719  5 

2 رقم العامل 0,735  6 

1 رقم العامل 0,636  7 

5 رقم العامل 0,880  8 

2 رقم العامل 0,703  9 

4 رقم العامل 0,562  10 

2 رقم العامل 0,547  11 

4 رقم العامل 0,814  12 

1 رقم العامل 0,803  13 

4 رقم العامل 0,809  14 

التباین نسبة و الجذر  

للعامل الكامن الجذر 3,386 1,858 1,833 1,678 1,425  

المفسر التباین نسبة %21,165 %11,614 %11,453 %10,458 %8,904  

 % 63,621 المفسر التباین مجموع    
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3 رقم العامل 0,708  15 

 العوامل األول الثاني الثالث الرابع  الخامس السادس

التباین نسبة و الجذر  

للعامل الكامن الجذر 2,195 2,024 1,937 1,930 1,309 1,248  

المفسر التباین نسبة %14,633 %13,490 %12,914 %12,819 %8,729 %8,323  

 70,959% المفسر التباین مجموع

    

  

یوضح المصفوفة العاملیة (التدویر المتعامد بطریقة ) 19جدول رقم (
  فاریماكس) لمقیاس الدافع لالنجاز( المحور:و_الطموح والتطلع نحو المستقبل)

 لتشبع لىاألع القیمة
العامل بھذا الفقرة  

أعلى بدرجة الفقرة بھ تشبعت الذي العامل الطموح ( بمحور الفقرة تسلسل رقم 
  والتطلع نحو المستقبل)

1 رقم العامل 0,477  1 

4 رقم العامل 0,806  2 

5 رقم العامل 0,650  3 

1 رقم العامل 0,727  4 

1 رقم العامل 0,745  5 

1 رقم العامل 0,713  6 

4 رقم العامل 0,557  7 

1 رقم العامل 0,669  8 

2 رقم العامل 0,667  9 

1 رقم العامل 0,395  10 

2 رقم العامل 0,389  11 
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2 رقم العامل 0,610  12 

3 رقم العامل 0,807  13 

1 رقم العامل 0,500  14 

2 رقم العامل 0,550  15 

5 رقم العامل 0,881  16 

2 رقم العامل 0,731  17 

 العوامل األول الثاني الثالث الرابع الخامس

التباین نسبة و الجذر  

للعامل الكامن الجذر 2,933 2,486 2,115 1,513 1,470  

المفسر التباین نسبة %17,253 %14,624 %12,438 %12,958 %8,648  

 61,912% المفسر التباین مجموع

  

 االحصائیة داللتھا توفر مع التشبع قیم ارتفاع الجداول ھذه خالل من لنا ویتضح
 قد العاملي التحلیل عوامل ان ایضا یتضح كما,المفسر التباین مجموع قیم وكذلك

 محور اي فقرات من فقرة اي تستبعد لم وعلیھ,محور كل فقرات جمیع استوعبت
  االداة صدق مضمار في السابقة االجراءات دقة على یدل وھذا,الستة المحاور من

 في( محور كل فقرات جمیع بھا تشبعت التي العوامل على الباحث حصول وبعد
  :یلي كما وذلك العوامل ھذه تسمیة الى الطالب عمد) ذكره سبق ما ضوء

) 6(المحور ھذا فقرات بھا تشبعت التي العوامل عدد بلغ:النفس في الثقة محور_ا
  :التالیة المسمیات الطالب علیھا اطلق عوامل

  .بالذات االعتزاز عامل مسمى علیھ اطلق:االول العامل

  .الذات توكید عامل:_الثاني العامل

  الذاتیة المكونات في الثقة:_الثالث العامل
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  والنجاح االنجاز على الذاتیة القدرة:_الرابع العامل

  االمال و االھداف تحقیق في الذات على االعتماد عامل:_الخامس العامل

  االخرین على الذاتي التفرد بسمات والشعور االحساس عامل:_السادس العامل

 فقرات بھا تشبعت التي العوامل عدد بلغ:_واالمتیاز بالتفوق االھتمام محور_ب
  :التالیة المسمیات الطالب علیھا طلق عوامل5المحور ھذا

  االھداف وتحقیق النجاح في للتفوق بالتخطیط االھتمام عامل:_االول العامل

  التفوق واستمراریة االتقان على الحرص عامل:_الثاني العامل

  التمیز لتحقیق الجھد بمتابعت االھتمام عامل:_الثالث العامل

  الناس بین مرموقة مكانة وتحقیق الشھرة في الرغبة عامل:_الرابع العامل

 مستوى على االفضل واالنجاز والنجاح التفوق حب عامل:_الخامس العامل
  المجتمع

 فقرات بھا تشبعت التي العوامل عدد بلغ:_االداء في والمثابرة التحمل محور_ج
  :التالیة المسمیات الطالب علیھا اطلق وقد عوامل6 المحور ھذا

  الصعوبات على والتغلب الكفاح على القدرة عامل:_االول العامل

  والتحدي الصبر على القدرة عامل:_الثاني العامل

  التركیز متابعة مع التعب تحمل على القدرة عامل:_الثالث العامل

  االداء في والمثابرة الجدیة عامل:_الرابع العامل

  االنجاز تحقیق سبیل في الذات على االعتماد عامل:_الخامس العامل

  المسؤلیة تحمل على القدرة عامل:_السادس العامل

 فقرات بھا تشبعت التي العوامل بلغت فقد:_االخرین مع المنافسة محور اما_د
  :التالیة المسمیات الطالب علیھا اطلق وقد عوامل5المحورھي ھذا
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  االخرین مع المنافسة حب عامل:_االول العامل

  الصدارة مركز حب عامل:_الثاني العامل

  المنافسین على یصعب ما انجاز على القدرة:_الثالث العامل

  االنجاز تحقیق حتى االنسحاب دون المنافسة في الجدیة:_الرابع العامل

  فیھا التفوق مع العظیمة االنجازات حب:_الخامس العامل

 ھذا فقرات بھا تشبعت التي العوامل عدد بلغ:_الوقت اھمیة تقدیر محور_ه
  :التالیة المسمیات الباحث علیھا اطلق عوامل6المحور

  الفراغ اوقات استثمار على القدرة عامل:_االول العامل

  والوقت االعمال تخطیط عامل:_الثاني العامل

 في التردد دون المحدد وقتھا في االعمال انجاز على القدرة عامل:_الثالث العامل
  انجازھا

  العشوائیة عن والبعد التنظیم على الحرص عامل:_الرابع العامل

  معا وبالنجاح بالوقت االھتمام عامل:_الخامس العامل

 او الجدیة االعمال في الوقت استغالل في االنضباط عامل:_السادس العامل
  الترویجیة االعمال

 بلغت فقد المستقبل نحو والتطلع الطموح محور وھو االخیر المحور اما_و
  المسمیات طالب علیھا اطلق عوامل5المحور ھذا فقرات بھا تشبعت التي العوامل

  المستقبلیة باالھداف واالھتمام الطموح عامل:_االول العامل

  وواقعیة بجدیة للمستقبل التخطیط عامل:_الثاني العامل

  المرتفعة الواقعیة االیجابیة االھداف وضع عامل:_الثالث العامل

  المستقبلي والنجاح للتطلع المیل عامل:_الرابع العامل
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  الطموحات في االرتقاء مع التفاؤل عامل:_الخامس العامل

 صدق( مختلفة احصائیة اسالیب بثالثة المقیاس صدق دراسة نتائج خالل من_
 بمؤشرات المقیاس تمتع) العاملي الصدق,التمییزي الصدق,الفرضي التكوین
 بمؤشرات لالنجاز الدافع مقیاس تمتع ان القول یمكن االخیر في,مقبولة صدق
 بتطبیق لنا تسمح الثانویة المرحلة تالمیذ من عینة على تطبیقھ بعد مقبولة صدق

  .الجزائریة البیئة على المقیاس

  :الثانیة الفرضیة نتائج

 بعد الجید االختبار وخصائص تتالئم ثبات بدرجة لالنجاز الدافع مقیاس یحتفض_
  الثانویة المرحلة تالمیذ من عینة على تطبیقھ

 صالحا یكون كي المقیاس في توفرھا یجب التي الشروط اھم احد الثبات یعتبر
 الذي الخطء حجم في تحكم مدى على دلیل وھو,مقبولة نتائج ویعطي للتطبیق

 الطرق من مجموعة ایجاد تم لھذا.المفحوصین,االفراد,االداة,الفاحص الى یرجع
 التي العوامل احد تحیید من تمكن خاصة میزة منھا واحد ولكل الثبات لحساب
  .ثابتة غیر تجعلھا اخرى بعبارة,متسقة غیر االختبار نتائج تجعل

 حول القیاس في المختصین بین اختالف فھناك المقبولة الثبات معامالت من اما
 ودقة االختبار من الذي الغرض حسب وذلك,الخر اختبار من تختلف حیث,ذلك

  :ان نجد لذلك,علیھ المترتب القرار

 تكون عندما وذلك)0,85( عن یقل ال ثبات معامل تتطلب المقننة االختبارات_
 معامل فیقل,الجماعات مستوى على أم األفراد مستوى على القرارات

  ).0,65(ثبات

 جمیع في للثبات قیمة كأقل)0,65(الثبات معامل قبول الباحث ارتأى ھذا وكل
  .لتحدیده اعتمدھا التي الطرق

  :لكرونباخ الفا الثبات معامل_1

 یرتبط,لالختبار الداخلي االتساق مقاییس اھم من لكرونباخ الفا معامل یعتبر
 الى بالنسبة البنود تبینات قیمة فازدیاد,بنوده بثبات االختبار ثبات الفا معامل



   النتائج ومناقشة تحلیل                         :  السادس الفصل
 

 
93 

 الى یؤدي) تجانسھا(وانخفاضھا,الثبات معامل انخفاض الى یؤدي الكلي التباین
 .الثبات معامل ارتفاع

 تكون التي واالختبارات المقاییس في بكثرة كرونباخ الفا معامل استخدام ویشیع
 المنطلق ھذا ومن,فوق فما التدریج ثالثیة انھا بمعنى ثنائیة من اكثر تدریجاتھا

 فقام  الثبات درجة لحساب كرنباخ الفا الداخلي االتساق معامل الباحث استخدم
 نظرا عام بشكل المقیاس ثبات معامل حساب ثم الستة االبعاد من بعد كل بحساب

 االحصائیة بالحزمة باالستعانة وھذا, التدریج ثالثي علیھ نعمل الذي المقیاس الن
 التالي والجدول,للمقیاس النظریة المعطیات خالل من وذلك االجتماعیة للعلوم
 على المقیاس ابعاد وان) 0,95(الثبات من عالیة درجة على المقیاس ان یوضح
  ).0,86و 0,73( مابین تراوحت الثبات من عالیة درجة

  معامل االتساق الداخلي الفا كرونباخ )20:(رقم الجدول

 األبعاد الفقرات عدد الفاكرونباخ معامل

 بالنفس الثقة 14 0,75

 االمتیاز و بالتفوق االھتمام 16 0,86

 في المثابرة و التحمل 17 0,73
 االداء

 اآلخرین مع المنافسة 16 0,81

 الوقت أھمیة تقدیر 15 0,78

 نحو التطلع و الطموح 17 0,83
 المستقبل

 فقرات مجموع )0,95(لإلنجاز الدافعیة مقیاس ثبات معامل
 فقرة) 95(المقیاس
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 بین الجید الترابط و االتساق على دلیل كرونباخ اللفا جیدة قیم على الحصول ان
  .المقیاس ثبات على یدل مما بعد كل بنود

  :النصفیة التجزئة بطریقة الثبات من التاكد2_

 االختبار لتجزئة طرق عدة وھناك, متكافئین نصفین الى المقیاس تجزئة خالل من
 الفردیة البنود استخدام او الثاني النصف مقابل االول النصف استخدام خالل من

 على تحصلنا قد نكون نصفین الى االختبار وبتجزئة,الزوجیة البنود مقابل
 بین" بیرسون" االرتباط معامل حساب یتم بعدھا,الدرجات من مجموعتین

 یتطلب مما فقط االول النصف ثبات معامل على نحصل الحالة ھذه وفي النصفین
  .ككل االختبار طول وتصحیح المعامل ھذا تعدیل

 سبیرمان معادلة"واشھرھا االختبار طول تصحیح معادالت من العدید وتوجد
" براون سبیرمان"معادلة الطالب استخدم ھذا بحثنا وفي,"رولون,جتمان,براون

 افتراض من التاكد خالل من وھذا االختبار نصفي لتجانس نظرا, الطول لتصحیح
 والتي االختبار نصفي بین الفائیة النسبة حساب طریق عن المقیاس نصفي تجانس
 عند دالة"ف" قیمة الن دالة وھي) 0.01( داللة مستوى عند) 29.91( بلغت

  .متجانسین المقیاس نصفي ان اي) 0,05(من اقل مستوى

 الى االول البند من بدءا متساویین نصفین الى المقیاس بتقسیم قمنا ھذا بعد
  برنامج بواسطة البیانات ھذه ومعالجة),95( البند الى)48( البند ومن) 47(البند

SPSS النصفیة التجزئة ثبات معامل قیمة یبین) 20(رقم والجدول 
  ":براون سبیرمان"بمعادلة

  :براون سبیرمان النصفیة التجزئة معاملیمثل  ) 21(رقم جدول

  

 نصف
 االختبار

 المتوسط 
 الحسابي

 قیمة
 التباین

 معامل
 االرتباط

 معامل قیمة
 سبیرمان

 0.86 0.75 0.44 2.38  النصف
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 االول

 النصف3
 الثاني

2.48 0.42   

 0.43 2.43 النصفین

  الثاني والنصف االول النصف تباین ان نالحظ) 21( رقم الجدول خالل من
 تصحیح بعد و) 0.75( كان النصفین الحد االرتباط معامل وبخصوص, متقاربین

  .جدا مقبول معامل وھو) 0.86(الى ارتفع براون سبیرمان بمعادلة االختبار طول

  

  :االختبار تطبیق اعادة طریقة3_

 على تطبیقھ خالل من المقیاس ثبات من لتحقق,االختبار اعادة طریقة استخدام تم
 قیم استخراج تم,اسبوعین التطبیقین بین الزمني الفاصل كان وقد, البحث عینة

 الحصول لغرض التطبیقین في الطلبة نتائج بین للثبات"بیرسون"االرتباط معامل
  :ذلك یوضح) 22(رقم والجدول للمقیاس الثبات مؤشرات على

  ثبات بطریقة اعادة االختبار :)22الجدول رقم (

 العینة جنس  حجم الثبات معامل

 ذكور 60   0.752٭٭

 اناث 64  712.0٭٭

 واناث ذكور 124 734.0٭٭

 

  0.01 مستوى عند احصائیا دالة٭٭
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- 0.752(بین تتراوح التطبیقین بین بیرسون ارتباط معامالت كانت قد
  )0.734(للعینة الكلي والمجموع واناث ذكور)0.712

 الثبات معامالت ان نستنتج ان یمكن االحصائي التحلیل نتائج عرض بعد_
 یتمتع المقیاس ان القول من یمكننا مما,مرتفعة جاءت مختلفة طرق باستخدام

  .الجزائریة البیئة على بتطبیقھ لنا تسمح,مقبولة ثبات بمؤشرات

 تحققت الفرضیة ان نستنتج الدراسة ھذه خالل من:العامة الفرضیة نتائج
 على تطبیقھ بعد مقبولة سیكومتریة بخصائص لالنجاز الدافع مقیاس بحتفاض

  الثانویة المرحلة تالمیذ عینة
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 :خاتمة

 لتالمیذ" ھیرمانز" لمقیاس السیكومتریة الخصائص دراسة ھذا بحثي في حاولت
 :العامة البحث  اشكالیة طرح خالل من, الثانویة المرحلة

 بعد مقبولة سیكومتریة بخصائص لالنجاز الدافعیة مقیاس یحتفض مدى اي الى
 الثانویة؟ المرحلة تالمیذ على تطبیقھ

 بعد مقبولة سیكومتریة بخصائص لالنجاز الدافع مقیاس یحتفض انھ وافترضنا
 الثانویة المرحلة تالمیذ على تطبیقھ

 جید  وثبات صدق بمؤشرات یحتفض لالنجاز الدافع مقیاس ان كذلك توقعت و
 الثانویة المرحلة تالمیذ من عینة على تطبیقھ بعد

 النظري شقیھا من الحالیة بدراسة قمت افترضناه مما وللتحقق
 االعتبار بعین فیھا واخذت لالنجاز الدافع استبیان اداة فیھا استعملت,والتطبیقي

  السابقة الدراسات مراجعة خالل من االبعاد كل

 درجة على لالنجاز الدافع مقیاس انا دراستي خالل من استنتجت االخیر وفي
  .الجزائرییة بیئتنا في تطبیقھ ویمكن, والثبات الصدق من عالیة
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  :واالقتراحات التوصیات

 الخصائص استخراج في الدراسات اصعب من الباحث بھا قام التي الدراسة تعتبر
 یتناولھا لم الدراسة ھذه كون االنجاز لدافعیة" ھرمانز" لمقیاس السیكومتریة

 تتعدى التي االمكنیات و الجھود من لكثیر حاجتھا وكذلك الجزائر في الباحثون
 و اكثر النفسي القیاس في التعمق و المؤسساتیة االمكنیات الى الفردیة االمكنیات

 :االتیة باالقتراحات تقدم الباحث فان السابقة الصعوبات على للتغلب

 النظریة التفصیالت على لالطالع العلیا الدراسات طالب امام الفرصة اتاحة_
 تظمین خالل من وذلك للمقیاس السیكومتریة الخصائص استخراج لعملیة

 العملیة ھذه على وتدریبھم السیكومتریة الخصائص من الموضوع لھذا مقررات
 النقص لسد وذلك الممارسة نحو وتوجیھھم

 التالیة والبحوث الدراسات باجراء الباحث یوصي الحالیة الدراسة خالل ومن_

 مناطق من عینات على" ھیرمانز" لمقیاس السیكومتریة الخصائص استخراج_
 .العملیة تشملھا لم والتي, اخرى
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  :العربیة بالغة المراجع قائمة

  :الكتب

  .الكویت, ,الحدیث الكتاب دار":الشخصیة قیاس")2000(,بدرمحمد, االنصاري)1

, الثقافة دار": التربیة في والتقویم القیاس مبادئ"(1999) محمد زكریا,الظاھر)2
  .عمان,االولى طبعة

 مكتبة":والتربوي النفسي والتقویم القیاس")1995(جابر عیسى و ممدو,الكناني)3
  .الكویت, االولى طبعة, الفالح

  .عمان,االولى الطبعة,دارالقندیل: "علمالنفسالمدرسي")2006(الخطیب,ابراھیم)4

 االنجلو مكتبة":االنجازوقیاسھا دافعیة"منصور,وطلعت قشقوش,ابراھیم)5
  )1970الطبعة الولى,القاھرة ( المصریة

 الطبعة,النشر دار,الصفي والتعلم التعلم سیكولوجیة")1998(یوسف,قطامي)6
  .االولى

 المكتبة"النفسي التقویم")1997(وصادق احمد سید,وعثمان فؤاد,حطب ابو)7
  .القاھرة,الرابعة الطبعة,المصریة االنجلو

, الفكر دار"التربوي والتقییم النفسي القیاس مبادئ")2008(محمد سبع,ابولبدة)8
  .عمان ,االولىطبعة

  

  .بیروت,االولى الطبعة,صادر دار"العرب لسان)1990("الفاضل ابو)9

 وبناء التربوي تقویم في معاصرة اتجاھات")1999(حمدان صبحي,جاللة ابو)10
  .الكویت,طبعة بدون,الفالح مكتبة,االسئلة وبنود االختبارا

  .القاھرة,طبعة, المعارف دار"التربوي النفس علم")1970(صالح,زكي احمد)11
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 طبعة بدون,الوعارف دار"التربوي النفس علم")1988(صالح زكي احمد)12
  .القاھرة,االولى

 طبعة, االمل دار"التدریسیة العملیة في التقویم و القیاس")1990(عودة,احمد)13
  . االردن,االولى

                                                                                          
 والتوزیع الفكرالنشر دار"العاطفي والذكاء الدافعیة")2004(ریاش ابو,حسن)14

  .غزة ,االولى الطبعة

  

 الطبعة,العربیة النھضة دار"التربوي النفس علم")1990(كمال,دسوقي)15
  .القاھرة,الثالثة

 للنشر الشروق دار"النفس علم في مقدمة")2003(الوقفي,راضي)16
  .غزة,الثالثة العربیة الطبعة,والتوزیع

, المعارف دار"والدوافع الدافعیة في دراسة")1988(حسین احمد,الدین محي)17
  .القاھرة,االولى طبعة

 للنشر الشروق"النمو النفس علم مبادىء")2004(یونس بني,محمد)18
  .غزة,طبعة دون,والتوزیع

 العربیة الطبعة,للنشر الیازوري"التربوي النفس علم")2004(ابوحویج,مروان)19
  .االردن,االولى

 للطباعة الفكر دار"التربوي النفس علم اسس")2003(توق,الدین محي)20
  .عمان,الثالثة الطبعة,والنشر

 دار"ادواتھ وتصمیم النفسي القیاس اساسیات")2012(بشیر,معمریة)21
  .الجزائر,طبعة بدون,الخلدونیة
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 الطبعة,للنشر وائل"الفردیة مراعاتالفروق")2005(خوالدة,ناصراحمد)22
  .االردن,االولى

 الفكر دار"والتربوي النفسي والتقویم القیاس")2000(عالم,الدین صالح)23
  .القاھرة,االولى الطبعة,العربي

 للنشر المسیرة دار"الفعال التدریس")2009(الطنطاوي مصطفى,عفت)24
.                                                                                بدونبلدة,ىاالولالطبعة,

 للنشر المسیرة دار"التربوي النفس علم")2005(العتیمي یوسف,عدنان)26
  .االردن,الطبعةاالولى,والتوزیع

 طبعةال, الغرب دار"لالنجاز الدافعیة")2000(خلیفة,الطیف عبد)27
  .القاھرة,االولى

 دار"والتطبیق النظریة بین النفسي القیاس")1998(محمود عباس,عوض)28
  .القاھرة,طبعة بدون,الجامعیة المعرفة

 دیوان"التربوي و النفسي والقیاس االحصاء")1993(مقدم,الحفیض عبد)29
  .الجزائر,طبعة بدون,الجامعیة المطبوعات

 الفكر دار"والتطبیق النظریة بین النفسي القیاس")1998(الرحمان عبد,سعد)30
  .مصر,الثالثة الطبعة,العربي

  , العربي الفكر دار"التربیة في والتقویم القیاس مبادئ")1989(عزیز,سمارة)31

  .االسكندریة,االولىطبعة

 دار"والتطبیق النظریة بین التعلم سیكولوجیة"الكناني هللا خیر,محمد سید)32
  ).2006(بیروت,طبعة بدون,النھضةالعربیة

 المكتب"االنساني السلوك اسس النفس علم"السیسي حسین علي,شعبان)33
  ).2009(االسكندریة,طبعة دون,الحدیث الجامعي
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 دون,الجامعیة المعرفة دار"الشخصیة قیاس")1994(محمدربیع,شحاتة)34
  .االسكندریة,طبعة

  : المجالت

 الشخصیة المتغیرات ببعض والعمل الدافعیة عالقة")2000(العمر,بدرعمر)35
 بجامعة التربویة البحوث مركز مجلت,الكویت دولة في لدىالموظفین الوظیفیة

                            .                                                           قطرجامعة,17العدد"قطر
 الختبار السیكومتریة الخصائص")1996(سلیمان الرحمن عبد, الطریري)36

.                                         بلد بدون,النفسیة المجلة"راش نموذج باستخدام االعدادي الذكاء
 یةالشخص المتغیرات ببعض العمل و الدافعیة عالقة")2000(عمر,عمر بدر)37

 بجامعة التربویة البحوث مركز مجلت"الكویت دولة في الموظفین لدى الوظیفیة
  .قطر جامعة,17العدد,قطر

  :الرسائل

 والدافعیة التعلم استراتجیات بین العالقة")2007.2008(یوسف بن,امال)38
 جامعة,منشورة غیر ماجستیر رسالة,الدراسي التحصیل على واثرھا للتعلم

  .بوزریعة

 الخصائص اختالف مدى")2003(الفتاح عبد حسن سعید,الغامدي)39
 والمرحلة االستجابة البدائل عدد تغایر ضوء في القیاس الداة السیكومتریة

  .القرى ام جامعة,النفس علم في ماجستیر رسالة"المدرسیة

 على وتاثیرھما الوظیفي والرضا الدافعیة")2008.2007(طویل,كریمة)40
  .الجزائر جامعة,منشورة غیر ماجستیر رسالة"االداء

 في والجنس االقتصادیة االجتماعیة المكانة متغیر مساھمة"كریمة, لیزیدي)41
 جامعة,العام النفس علم في ماجستیر رسالة"المدرسي باالداء لالنجاز الدافع عالقة

  .سنة بدون,وھران
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 طلبة لدى االنجاز لدافع مقارنة دراسة")1988(الشرنوبي یوسف,السید نادیة)42
 عوامل وبعض النفسي بالتوافق وعالقتھا الثانویة المرحلة وطالبات
  .االزھر جامعة,دكتوراه رسالة,ةالشخصی

 بالدافعیة وعالقتھا التعلم اسالیب")2009(نادیة,وبلعظم سلیمة,عباس)43
  .وھران جامعة,التطبیقیة الجامعیة الدراسات شھادة لنیل مذكرة"لالنجاز

 رسالة"الوظیفي الرضا تحقیق في واثرھا الدافعیة")2005(بالرابح,محمد)44
  .وھران جامعة,النفس علم في دولة الدكتوراه لنیلدرجة

 بالتحصیل عالقتھا في االنجاز دافعیة")2000(المدني رمزي بنت,فاطمة)45
 الملك جامعة,ماجستیر رسالة"المنورة بالمدینة التربیة كلیة طالبات لدى االكادیمي

  .  التربیة كلیة,العزیز عبد

 السیكومتریة الخصائص")1430_1429(هللا عبد محمد بن علي,زكري)46
 راش ونموذج الكالسیكي القیاس وفق مقدرة العقلیة للقدرة لیون اوتیس الختبار

 ام جامعة,دكتوراه رسالة"التعلیمیة صبیا بمحافظة المتوسطة المرحلة طلبة لدى
  .القرى

 دراسة العامة الثانوة امتحان درجات")2000(حسین محمد,سعید)47
  .مصر,القاھرة,سویف بني,التربیة كلیة,منشورة غیر ماجستیر رسالة"سیكومتریة

  :االجنبیة اللغة مراجع

Madelie banque ford ;2001 ;approche graphologique et 
psychologique refence de j.paiget ;paris . 
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  المبدئیة صورتھ في لالنجاز  الدافع) 01(رقم ملحق

  

  

  الرحیم الرحمن هللا بسم  

 :بعد اما  وبركاتھ هللا ورحمت علیكم السالم  

 لمقیاس السیكومتریة الخصائص استخراج" بعنوان بحثا اعد بانني سعادتكم افید
 لمتطلبات استكماال الثانویة المرحلة تالمیذ لدى لالنجاز الدافعیة ھیرمانز
 الحمید عبد جامعة والكیفیة الكمیة المعطیات تحلیل ماستار درجة على الحصول

 العلمي البحث في الطویلة خبرتكم من االستفادة في ورغبة,مستغانم بادیس بن
 االداة ھذه على اطالعكم بعد سعادتكم الى ارغب فانني,وتحكیمھا مقاییس واعداد

 وضوح مدى في نظركم وجھة ابداء) لالنجاز الدافع مقیاس( الحالیة صورتھا في
 من ماترونھ اجراء مع,الیھ تنتمي الذي للمحور منھا كل ومالءمة عباراتھ
 من محور لكل االجرائیة بتعاریف قمنا اننا علما ارتقاء االداة تزید واراء تعدیالت
 )ال_نعم( ثنائیا المدى وسیكون. الستة المحاور

 .وتعاونكم اطالعكم لسعادتكم شكرا  

 

  النفس في الثقة

 اعمالھ انجاز على الذاتیة وبمقدرتھ,وخصائص صفات من لدیھ فیما بالثقة الطالب شعور
 ضوء في بذاتھ اعتزازه مع,وامالھ اھدافھ تحقیق سبیل في علیھا واعتماده,ذاتھ وتوكید

 ذلك
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 مالحظات
 وتعدیالت

 مالئمة مدى
للمحور العبارة  

 وضوح مدى
 العبارة

 

 العبارة 
 غیر

 مالئم
 غیر مالئم

 واضح
 واضح

 اي انجاز في انجح سوف انني اشعر     
بدئتھ ما اذا عمل  

1 

 القیام في دائما نفسي على اعتمد     
)دراستي( باعمالي  

2 

اھدافي بعض تحقیق عن كثیرا اعجز       3 

انجح سوف بانني عموما كبیرة ثقة ولدي       4 

 ال زمالئي من كثیرا ان لي یبدوا     
التقدیر من حقي یعطونني  

5 

 في نفسي في كبیرة ثقة لدي ان اشعر     
اتمناه الذي االنجاز تحقیق  

6 

 المقررات في النجاح بان عادة اشعر     
لي بالنسبة مؤكدة عملیة ادرسھا التي  

7 

دائمة بصفة نفسي في اثق انني       8 

 في كفائتي ضعف من بالضیق اشعر     
الحالي الدراسي تخصصي  

9 

 فشلت كلما تماما نفسي في الثقة افقد     
ما عمل انجاز في  

10 

 كلما ونشاطا حماسا ازداد انني اشعر     
 عجز صعبة بمھمة اقوم انني ادركت
االخرون عنھا  

11 
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 زمالئي بعض انتقاد نفسي في یؤثر ال     
العادیة تصرفاتي لبعض  

12 

 من كثیر في زمالئي من اقل بانني اشعر     
والصفات الخصائص  

13 

الصعبة المھمات رجل دائما بانني اشعر       14 

 بعض في النجاح على قدرتي بعدم اشعر     
قدراتي ضعف بسبب الدراسیة المواد  

15 

 االخرین اعجاب بزیادة احس ما عادة     
  بشخصي

16 

 نفسي في الثقة قلیل انني كثیرا اشعر   
المھمات كثیر ازاء  

17 
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 :واالمتیاز باتفوق االھتمام

 بصفة االخرین على وامتیاز بتفوق نجاحاتھ بتحقیق) الطالب( الفرد اھتمام
 متمیزة اعمال لتحقیق وتخطیط وقدرات امكنیات من لدیھ ما ضوء في مضطرة
 الناس بین مرموقة ومكانة

 مالحظات
 وتعدیالت

 مالئمة مدى
للمحور العبارة  

 وضوح مدى
 العبارة

 

 العبارة 
 غیر

 مالئم
 غیر مالئم

 واضح
 واضح

 على للحصول واضحا جھدا ابذل     
زمالئي من افضل تقدیرات  

1 

) دراستھ(عملھ في الفرد تفوق ان اعتقد     
العظیم المستقبل الى السبیل ھو  

2 

 في زمالئي على اتفوق ان دائما احاول     
الدراسیة المواد جمیع  

3 

 4 الحیاة في تفوقي استمرار لزیادة امكنیاتي      

 یدعوالى ما ھناك لیس ان اعتقد     
الحاضر وقتنا في بالتفوق االھتمام  

5 

 اھداف لتحقیق حیاتي اخطط ما عادة     
علیا مستقبلیة  

6 

 كلما تفوقي مواصلة على حرصا ازداد     
 على تفوقي نتیجة بالسعادة شعرت
 زمالئي

7 

 ھما واالتفاق االجتھاد ان ارى     
 ولیس الحیاة في التفوق عن المسؤالن

8 
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 الحض

 انجازات الحقا واجتھد دائما اسعى     
 متمیزة

9 

 الحیاة في العالي النجاح ان اشعر     
 االنسان اختیار دقة على یعتمد عموما

المناسب الوقت في المناسبة لالھداف  

10 

 متمیزا اكون ان في شدیدة رغبة لدي     
الناس بین  

11 

 االشخاص بحیاة جدا كبیر اھتمام لدي     
الناس بین مكانة المتمیزین  

12 

 یقدرھا ممیزة اشیاء بعمل كثیرا اھتم     
 االخرین

13 

 ھو االمتیاز اكون ان داءما احرص ال     
اعمالي في االساسي الھدف  

14 

 ممیزا عمال احقق ان دائما اتمنى     
الناس بین مشھورا یجعلني  

15 

 احد على یتفوق ان كثیرا یضایقني ال      
 زمالئي

16 

 دراستي في النجاح على دائما احرص   
منخفضا تقدیرا كان لو حتى تقدیر باي  

17 
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االداء في والمثابرة التحمل  

 اتمامھا حتى ادائھا في والمثابرة الصبر مع باعمالھ القیام لمسؤلیة)الطالب( الفرد تحمل
 للصعوبات استسالم دون.لذاتھ مرضیة بصورة االھداف لتحقیق الجھد من المزید وبذل

االخرین من للمساعدة النظر او لتعب او وللمعوقات  

 مالحظات
 وتعدیالت

 مالئمة مدى
للمحور العبارة  

 وضوح مدى
 العبارة

 

 العبارة 
 غیر

 مالئم
 غیر مالئم

 واضح
 واضح

 من بدئتھ ما بنجاح اتم ان دائما یھمني     
 نجاح

1 

مكافح صبور شخص انني       2 

 االعمال نتائج مسؤلیة دائما اتحمل انني     
بشجاعة بھا اقوم التي  

3 

اھدافي تحقیق على سیساعدني ذلك طالما       4 

 اي انجاز على دائما صبور انني اشعر     
صعبا كان مھما عمل  

5 

 اھدافھ تحقیق سبیل في الفرد على یجب     
كانت مھما للصعوبات یستسلم اال  

6 

 اكثر ما بعمل القیام على دائما احرص     
 الى اصل حتى ملل دون مرة من

بھ اقنع مستوى  

7 

 اعتماده و الفرد استقاللیة ان اعتقد     
 في الناجحین صفات من نفسھ على

 حیاتھم

8 
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 مسؤلیة تحمل على قدرتي بعدم اشعر     
المستقبلیة حیاتي  

9 

 الزمن مع سباق في انني دائما اشعر     
اھدافي تحقیق اجل من  

10 

 طلب دون اعمالي باداء عادة استمتع     
االخرین من المساعدة  

11 

 تحمل على القدرة لدى ان دائما اشعر     
عظیمة كانت مھما عمل اي المسؤلیة  

12 

 بھ اقوم عمل اي دؤب بمجھود اتابع     
افضل بمستوى انجزه حتى  

13 

 ال فاني مني یطلب عمل باي اقوم حینما     
بالتعب اشعر ان بعد غالبا اتمھ  

14 

 تتضمن التي المشكالت حل یستھویني     
والمتاعب الصعوبات من شیئا  

15 

 التركیز علي الصعب من انھ دائما اشعر     
  طویلة لفترة ما موضوع في

16 

 جد من.:القائل المثل دائما اتمثل انني   
 على سار ومن,حصد زرع ومن وجد
وصل درب  

17 
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  االخرین مع المنافسة

 التي االعمال في االخرین مع والتنافس التباري على الطالب وحرص قدرة
 والتفوق للتفرد تحقیق مع,الخاصیة ھذه لھا التي االعمال تلك او,معھم فیھا یشترك
  انجازھا في علیھم

 

 مالحظات
 وتعدیالت

 مالئمة مدى
للمحور العبارة  

 وضوح مدى
 العبارة

 

 العبارة 
 غیر

 مالئم
 غیر مالئم

 واضح
 واضح

 في االفضل االداء تحقیق جادا احاول     
االخرین فیھ یشاركني الذي العمل  

1 

 یعتقد التي االعمال انجاز احب     
ومھارة جھدا تتطلب االخرینانھا  

2 

 مع المنافسات تجنب الى غالبا امیل     
 االخرین

3 

االفراد طموحات من تزید المنافسات في        4 

 بین الصدارة مركز الكون دائما اعمل     
الدراسة في زمالئي جمیع  

5 

 الشیاء صانعا اكون بان دائما استمتع     
 الجیدة

6 

 المنافسة من االنسحاب الى غالبا امیل     
المسابقات او  

7 

 االخرین على الفرد تفوق ان اعتقد     
انجازه عظم مدى على یتوقف  

8 
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 في زمالئي صدارة عن تاخري یضایقني     
 النجاح

9 

 او المنافسات في الدخول الى دائما امیل     
الجماعیة المسابقات  

10 

 االنشطة في زمالئي مع التنافس احب ال     
 المدرسیة

11 

 الخاصة بارائي مشھورا اكون ان احب     
 بالراء بالعمل مشھورا اكون من اكثر

 االخرین

12 

 في زمالئي مع االشتراك احب ال     
 تعقدھا التي التحصیلیة المسابقات
الفصول بین المدرسة  

13 

 عظیمة منافسة االخرین انافس ان احب     
جلیلة اعمال في  

14 

 بفوزي زمالئي بین معروف انني     
المسابقات اغلب في علیھم المتكرر  

15 

 في زمالئي منافسة الى عادة امیل ال     
  التحصیلیة االختبارات

16 

 التحدي تتطلب التي االعمال كثیرا احب   
 والمنافسة

17 

 على السبق قصب لي اكون ما عادة     
المنافسات اغلب في زمالئي  

18 
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  :الوقت اھمیة تقدیر

 تحقیق سبیل في) فراغھ اوقات ذلك في بما( استثماره واھمیة لقیمة الفرد ادراك
  مفید ماھو كل وفي اھدافھ

  

مالحظات 
 وتعدیالت

مدى مالئمة 
 العبارة للمحور

مدى وضوح 
 العبارة

 

 العبارة 
غیر 
 مالئم

غیر  مالئم
 واضح

 واضح

كثیرا ما تمر االیام دون ان اعمل شیئا      
 في دراستي

1 

اعمل دائما بالمثل القائل الوقت كالسیف      
 اذ لم تقطعھ قطعك 

2 

ان البطء او التردد في انجاز االعمال      
یضیع على الفرد الكثیر من النجحات 

 الراقیة

3 

والترویح عن نفسي اشعر انني غیر قادر على تنظیم وقتي بین شؤون الدراسة       4 

احب دائما قضاء كثیرا من السعات في      
 اللعب مع اصدقائي

5 

نادرا ما اضع لنفسي جدوال لما ینبغي      
 علي عملھ طوال الیوم

6 

 7 ال احب التسویف في انجاز واجباتي     

ارى ان استغالل الوقت عنصر ھام من      
 عناصر نجاح االنسان في حیاتھ

8 
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اعتقد ان االتقان مع السرعة لما ینجزه      
الفرد من اھم مقومات نجاحھ في تحقیق 

 اھدافھ

9 

اعتبر نفسي دائما في غایة االھتمام      
 بعنصر الوقت

10 

احب عموما ان اضع لنفسي جدوال      
 زمنیا النجاز جمیع نشطاتي

11 

افضل عادة عمل االشیاء المطلوبة االن      
تاجیلھا الى وقت اخربدال من   

12 

 13 مشكلتي انني شخص غیر منظم الوقاتي     

كثیرا ما اجد نفسي غیر قادر على      
 استغالل اوقات فراغي في اشیاء مفیدة

14 

اخطط عادة لما سافعلھ فال اترك مجاال      
 للحض او الصدفة

15 

احب عادة قضاء معظم اوقاتي في       
 الصھر مع اصدقائي

16 

اعرف دائما بدقة متى سانجز ما اقوم    
 بھ من عمل لحد ما

17 

 

  

  

  

  

  :الطموح و التطلع نحو المستقبل
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حرص الطالب على استشراف مستقبلھ فكرا وسلوكا وغایات في ضوء ما لدیھ 
من قدرات وامكنیات,على ان یفكر ویخطط ویجد ویجتھد في سبیل تحقیق ھذه 

  تطلعھ لالفضل دائماالطموحات وتلك التطلعات,مع 

 

مالحظات 
 وتعدیالت

مدى مالئمة 
 العبارة للمحور

مدى وضوح 
 العبارة

 

 العبارة 
غیر 
 مالئم

غیر  مالئم
 واضح

 واضح

انني اھتم بالمستقبل اكثر من اھتمامي      
 بالحاضر فقط

1 

 2انا شخصیة طموحة دائما       

غالبا ما اترك اموري تسیر ھكذا دون      
 تخطیط او توقیت

3 

لدي اھداف كبیرة وال بد من عمل      
 عضیم لتحقیقھا                    

4 

 5 اتطلع دائما الى مستقبل افضل وعظیم     

انھ من االفضل ان یحدد االنسان لنفسھ      
 اھدافا معینة یعمل على تحقیقھا

6 

افكر دائما في استغالل تخصصي الحالي      
ناجحا في المستقبل الكون شخصا  

7 

اعرف دائما بدقة ماارید ان احقق من      
 اھداف

8 

افكر دائما في صنع مستقبلي التعلیمي      
 المھني

9 

ان طموح االنسان ھو الذي یدفعھ للعمل       10 
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 بكامل طاقتھ

 11 انا بصفة عامة ال اخطط للمستقبل     

طالما اعتقد انھ لیس ھناك امر مستحیل      
 انا الفرد قادر على العمل بجد واجتھاد

12 

احرص نادرا على ان اخطط لمستقبلي      
من خالل اھداف قریبة واخرى بعیدة 

 المدى

13 

غالبا ما اضع لنفسي مستوى عالیا من      
 التقدیرات الدراسیة اعمل على تحقیقھ

14 

ال یھمني معرفة كیف حقق االشخاص      
مرموقةالناجحون مراكز   

15 

غالبا ما اجد نفسي متحدثا عن خططي       
 المستقبلیة

16 

طموحي بسیط النني متشائم من      
 المستقبل

17 

احب دائما تمثل القول.:واذا كانت      
 النفوس كبارا تعبت في مرادھا االجسام

18 
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  معامل الثبات الفا كرونباخ:)2ملحق رقم (

  

  

  

 
GET   

  FILE='D:\spss file project\PROJECT.sav'. :معامل ثبات الفا كرونب
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 

 
Reliability 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 124 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 124 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,786 95 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 B4 B5 
B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
C11 C12 C13 C14 C15 C16 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 
D16 E1 
E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15  
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT. 
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 ملحق 
: التجزئة النصفیة3رقم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Case Processing Summary 

 

 
 

 

 N % 

Cases Valid 124 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 124 100,0 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,443 

N of Items 48a 

Part 2 Value ,425 

N of Items 47b 

Total N of Items 95 

Correlation Between Forms ,754 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,863 

Unequal Length ,863 

Guttman Split-Half Coefficient ,863 

a. The items are: A1, , A3, , A5, , A7, , A9, , A11, ,A13, , B1, , B3, , B5, , B7, , B9, 

, B11, , B13, , B15, , C1, , C3, , C5, , C7, , C9, , C11, , C13, , C15, , C17, 

D1.D3 D5 D7 D9 D11 D13 D15  E1 E3 

b. The items are: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, 

D15, D16, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, 

E16, E17, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15.  
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