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  :ملخص الدراسة
ملتوسـطة   ملقياس الدافعية لدى تالميذ املرحلـة ا        من البناء العاملي   أكداسة إىل الت  هدفت الدر 

الـيت   ،فرضية البحث بعد مراجعة الدراسات السابقة مت صياغة        .يالتوكيد باستخدام التحليل العاملي  
 باملرحلة املتوسـطة    ا تلميذ 232ن   م مكونةعينة   الدراسة على    أجريت .ياس للمق تتعلق بالبناء العاملي  

طريقـة  بالنمـوذج  بـارامترات  لتقـدير   .2013/2014للسنة الدراسية   مبتوسطة البنات وادي رهيو،     
تأكـد مـن مالئمـة النمـوذج     مت ال .20اإلصـدار    AMOSبرنـامج   استعملناة العظمىياألرجح

لدراسة ألدلـة  توصلت ا.  باإلضافة إىل مربع كاي،جودة املطابقةت  عدد من مؤشرا للبيانات،مبراجعة
   .عية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة الثانية ميثل الدافالرتبة للمقياس كنموذج من تدعم البناء العاملي

  
  

 

Résumé : 
 

Cette étude à pour objectif, la détermination de l'aspect structurel du test de motivation par 

l'usage de l'analyse factorielle confirmatoire. L'échantillon de l'étude est de 232 élèves de 

l'enseignement moyen de l'année scolaire 2013/2014 du CEM filles Oued-Rhiou. En se referant à 

la littérature spécialisée, l'hypothèse de la structure factorielle du test a été adopté, a été testé par 

le recours à la méthode du maximum de vraisemblance, pour estimer les paramètres du modèle 

et déterminer les indices d'ajustement et le KHI2 afin de confirmer l'adéquation du model aux 

donnés, les résultas du test qui s'et avéré être du 2e ordre.                  
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 :أهدي مثرة جناحي
 .مها بعد رضا اهللا والدي العزيزينإىل من أبتغي رضا

 . زوجيت شريكة حيايتعيين إىلإىل أبنائي وبنايت قرة 
 .هودهم من أجل مساعديتإىل كل األساتذة الذين كرسوا ج

 .رهيواتوسطة البنات وادي مب عاملنيالإىل كل املوظفني 
 . مينبقلمي فسقطت أمساؤهم سهواًإىل كل الذين أحبهم قليب ونسيتهم 

  .مين حرفا وساعدين ولو بكلمة طيبةإىل كل من عل
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  .احلمد هللا والصالة والسالم على معلم البشرية وعلى آله وصحبه

 املـستوى الـذي   إىلق يف الوصول ذا اجلهـد  أشكره جل شأنه على ما من به علينا من توفي        

 متقدما بوافر الشكر وعظيم التقدير واالمتنان لسعادة األستاذ الدكتور طاجني ،وصل إليه

علي اعترافا بفضله وعمله ملا بذله من توجيه وآراء سديدة، وملا غمرين به من علم غزيـر      

ه املذكرة، كما أسـجل شـكري   وخلق فاضل نبيل أثناء فترة دراسيت وأثناء إشرافه على هذ        

 خاصـة األسـتاذ الـدكتور     وتقديري ألساتذيت أعـضاء هيئـة التـدريس بقـسم علـم الـنفس             

على ما قـدموه مـن جهـد مـشكور أثنـاء فتـرة         أمحد   قيدوماألستاذ الدكتور    وحممد   قماري

 البنـات وادي رهيـو ملـا أبـدوه مـن مـساعدة              مبتوسـطة  والشكر والعرفان للعاملني     ،دراسيت

وب أثناء القيام بالدراسة امليدانية، كما ال يفوتين أن أتقـدم خبـالص الـشكر إىل كـل       وجتا

  .من ساهم برأي أو نصيحة أو مساعدة يف هذه املذكرة
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  24  النموذج العاملي من الرتبة األوىل وحيد العامل )02(الشكل
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: 
 من ووسائله، وانطالقا مناهجه تطور مبدى املعرفة فروع من فرع ألي العلمي التطور يقاس

ـ   علـى  الدءوب لعملبا إال يتأتى لن االجتماعيةالعلوم النفسية  تطور فإن ذلك  ةتطـويرا ملنهجي
 بالدقة يتسم حنو  علىاالجتماعيةالظاهرة النفسية  ومعاجلة دراسة من ُمتّكن الباحثني اليت والوسائل

  وقـد ،اال هذا يف بالنتائج الثقة من مزيد إىل يؤدي مبا البحث العلمي يف واملوضوعية املنشودة
 البحـث  ذلـك  واقتضى ،البحث وجماالت ميادين عددت إىل العلوم النفسية االجتماعية تطور أدى

 .الظواهر ومعاجلة لدراسة ومتنوعة متعددة حبثية ومداخل منهجية عن باستمرار
  منةالعلوم النفسية االجتماعي جمال يف املستخدمة املنهجية تطوير حيققه أن ميكن عما وبعيدا

 عالقات يف وتشابكها ذاا االجتماعية النفسية الظاهر خصوصية فإن امليدان، هلذا النضج من املزيد
 اـال  هـذا  يف الباحثني على األخرى فرض الظواهر من غريها مع أو بينها فيما سواء متداخلة
 بينها القائمة املتشابكة والعالقات املتعددة املتغريات معاجلة على قادرة منهجية أساليب عن البحث

 .موضوعية بصورةو واحد وقت يف
 اليت باملعادالت البنائية النمذجة ، وعلوم التربيةعلم النفس ميدان يف املنهجية تاملستحدثا ومن

 هـذا  ويف ،دراسـتها املراد  يةالنفسية االجتماع لظاهرةا واقع مع التعامل الباحثمن خالهلا يستطيع 
 يةجتماعالنفسية اال املشكالت دراسة  يففعال كأسلوب البنائية باملعادلة النمذجة منهجية تظهر اإلطار

 هـذه  بـني  العالقة تصف اليت العامليةالنماذج  تصميم واختبار خالل من وذلك املتغريات متعددة 
 أن األمر  وحقيقة.االجتماعية النفسية وموضوعية للظواهر مشوال أكثر تفسريا وتقدم كميا، املتغريات

 تـستخدم   وإمنا،يجتماعاال النفسي اال على قاصرة ليست البنائية باملعادلة النمذجة استخدامات
 خاصـة  عديد من ااالتيف  ستخدمت حيث .متنوعة حبثية ختصصات يف واسع حنو وعلى حديثا

 متعـددة  التطبيقيـة  والتحليالت البيانات معاجلة يف فعالية أكثر أسلوبا بوصفها ،العلوم االقتصادية
  .املتغريات

 منوذج متـرابط  ووضعها يف شكل     ،ظاهرةالعلى تلخيص    البنائية   املعادلةب النمذجة تقوم فكرة 
 التحليـل  باستخدام    صحة الفروض حول العالقات بني  املتغريات املقاسة واملتغريات الكامنة          ختبارال

 لتحقق من الصدق البنائي للمقاييس املختلفة اليت يتم بنائها يف ضوء أطـر            كذا ا و ،العاملي التوكيدي 
  .نظرية سابقة
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 املـتغريات،  بـني  العالقات من عدد النموذج عبارة عن  " )2011 (تيغزةحسب أحممد بوزيان    
. الواقـع  يف املـتغريات  سـلوك  حبقيقة تفي ال قد اليت بشىت أنواعها  الفرضيات يتجاوز فهو وبالتايل

 سلوك حماكاة حماوال املدروسة، املتغريات بني العالقات واقع منالباحث   بيقرت يعمل على  فالنموذج
 الـيت  املدروسة املتغريات بني العالقات العمل على إبراز القدر الكبري من هذه      و املستهدفة، املتغريات

 أو اهلامة، املتغريات دراسة استبعاد وبدون متغريين، بني االرتباط جمرد أو الفرق جمرد تتعدى ما غالبا
  ."الدراسة يف ألمهيتها التفطن لعدم نتيجة بعضها إمهال أو ،الدراسة يف األمهية قليلة متغريات إقحام

  وبعكس التحليل العاملي،ويعد التحليل العاملي التوكيدي أحد تطبيقات منوذج املعادلة البنائية        
 ، يتيح التحليل العاملي التوكيدي الفرصة لتحديد واختبار صحة مناذج معينـة للقيـاس           ،االستكشايف

      التحليل العاملي التوكيـدي   اإلجراءات املتبعة يف    وتتمثل ،واليت يتم بنائها يف ضوء أسس نظرية سابقة       
  والذي يتكون من املتغريات الكامنة أو املتغريات غري        ،)العامليالنموذج  ( املفترض النموذج   تصميميف  

    املفترضة للمقياس ومنها خترج أسهماً متجهة إىل النـوع الثـاين          أو العوامل   املقاسة وهى متثل األبعاد     
 واليت متثل العبارات اخلاصة بكـل       املشاهدة املقاسة أو املتغريات     املتغريات واليت تعرف باملتغريات    من
  .ملتغريات الكامنةا  الدالة علىؤشراتاملعبارات  الومتثل هذه اخلاصة بكل عامل شراتملؤاأو  بعد

 الختبار الفروض البحثية املتعلقـة  االعتماد على برامج حاسوبية البحثية املنهجية هذه تطلبت
  الدافعية وفق نظرية التقرير الذايت لـدى تالميـذ         ملقياسللبناء العاملي    دراستنا   يفا  أم. ببناء املقاييس 

 النمـوذج  استقـصاء  علـى يف هذه الدراسة    التركيز ومت ،Amos برنامج   لنااستعم ،املرحلة املتوسطة 
    :لتاليةا طواتاخليف ذلك متبعني  البنائية املعادالتب النمذجةباستخدام منهجية  واختبار صحته ،البنائي
  . الذايتالتقرير على نظرية اعتمادا الدافعية بوضع تصميم هلذا النموذج ملقياسبناء منوذج  -
 .وتقديرها ،حتديدها ، وضع البارامتراتن طريق عتعيني النموذج -
  .للنموذج املطابقة مؤشرات تقديرمع  ،الكامنة املتغريات قياس وحدة تعيني -
 .لى مؤشرات التعديل باالعتماد ع املفترضالنموذج تعديل -

  . املتعلق باإلطار النظريالتفصيل يف الفصل الثاينالشرح وبكل هذه اخلطوات  وسيتم ذكره 
  

  

  

  

  

  



 

 - 4 - 

  :اإلشكالية
  حالة داخلية  باعتبارها الكثري من الباحثني يف اال التربوي بالدافعية يف الوسط املدرسي            اهتم

  والدافعية تزيد من اجلهـد والطاقـة       ، معني تستثري سلوك التالميذ وتعمل على توجيهه حنوى هدف       
  حىت حيقق أهدافه أم بفعاليةاملبذولة لتحقيق األهداف وهي اليت حتدد ما إذا كان التلميذ سيقوم مبهمته             

  .مباالةمة بنوع من الفتور واخلمول والالأنه يقوم ذه امله
 د لبذل اجلهد يف سبيل حتقيقالدافعية بشكلها العام هي استعداد الفر   ")1988 ( حمي الدين  حسب حسني 

 عدد من األهداف اليت ميليها تعامله مع مواقف احلياة املختلفة، ومن مظاهرها الطمـوح واحلمـاس،               
 واإلصرار على حتقيق األهداف واملثابرة، والتفاين يف العمل، والرغبة املـستمرة يف حتقيـق الـذات،               

  ."والتفوق، واإلجناز
  أما.دافعية خارجية ودافعية داخلية   :فعية حسب مصدر إثارا    من الدا  وميكن التمييز بني نوعني   

  إلرضـاء  حيث يقدم على السلوك مدفوعا برغبة داخلية      , الداخلية فهي اليت يكون مصدرها التلميذ     
  بالنـسبة  ألمهيتها وكسبا للمعارف واملهارات اليت حيبها ومييل إليها      , ةوسعيا وراء الشعور باملتع   , ذاته
    .أو األقران ة اخلارجية فهي اليت يكون مصدرها خارجيا كاألستاذ أو اإلدارة أو األولياءأما الدافعي .إليه

  الذي دفع بالكثري   الشيءالدافعية  مفهوم   يف مكونات    يةتعددخالل ما قدم وجود     من  نالحظ  
  والتحقق من صحة هذا البنـاء ومـن مث      العاملي من الباحثني لدراسة هذا املفهوم باستخدام النموذج      

   . أهم األبعاد اليت تدخل يف بناء هذا املفهومستخالصا
 مالئمـة مدى   واختبار املعادلة البنائية منهجية   فلتوظي تقدم جاءت هذه الدراسة      بناء على ما  

 باسـتخدام أسـلوب  للبيانات املستمدة من عينة الدراسـة   الدافعية قياسمل املفترضالعاملي النموذج  
  :جابة على السؤال التايل ملفهوم الدافعية باإلكد من األبعاد املكونةلتأوا ،لتوكيديالعاملي االتحليل 

  
لدافعية لـدى تالميـذ     املقياس   العاملي املفترض توجد مالئمة إحصائية بني النموذج      هل  

  ؟ من عينة الدراسةلبيانات املستمدةاواملرحلة املتوسطة 
  

  

  

  

  

  



 

 - 5 - 

  : الفرضية
لدافعيـة لـدى تالميـذ      املقياس    املفترض العامليالنموذج  توجد مالئمة إحصائية بني      ال

  . من عينة الدراسةلبيانات املستمدةاواملرحلة املتوسطة 
  : الدراسة أهداف

 :إىلة احلالية دف الدراس
 لدى تالميذ املرحلة املتوسـطة      الدافعية قياس املفترض مل  العامليالنموذج   من مالئمة    أكدالت 

  .التوكيديام التحليل العاملي باستخدللبيانات املستمدة من عينة الدراسة 
      وتبيان كيفية استخدامها يف الدراسـات       النمذجة باملعادلة البنائية  إلقاء الضوء على منهجية 

هـذه  طوات توظيف أسلوب التحليل العاملي التوكيدي الختبار صحة         عرض خ والنفسية  
  .النماذج

  :األمهية
 يف  موضـوع  األحباث لندرة نظرا اجلامعية للمكتبة متواضعة إضافة احلايل البحث يشكل قد

  .وكيديأسلوب التحليل العاملي الت الدافعية باستخدام ملقياسالبنية العاملية 
باملعادلـة   النمذجـة  مبنهجية توظيف أسلوب التحليل العاملي التوكيدي من خالل التعريف

  .بوية واالجتماعيةالنفسية والتر يف الدراسات وتطبيقها استخدامها وكيفية كمنهجية حبثية البنائية
لدى األسرة التربوية ملكونات مفهوم الدافعية  تصور تكوين يف احلايل البحث نتائج تسهم قد

  .هذه الفئة من املتمدرسني لدى التحصيل زيادة عمل علىلل
  :حدود الدراسة 

 لكل دراسة سواء تطبيقية كانت أو نظرية  حدود مكانية وحدود زمانية وكـذلك حـدود               
 من بني جمموعة مـن    كحالة   اختريت   البنات احلدود املكانية هلذه الدراسة يف متوسطة         تتمثل ،بشرية

تنفيذ  مت خالهلا لزمانبة فتتمثل يف الفترة اليت      املتوسطات التابعة جغرافيا ملدينة وادي رهيو أما احلدود ا        
تالميـذ   شرية يف  فيما تتمثل احلدود الب 2014/2013 السنة الدراسية من الثاينالدراسة وهي السداسي 

  . املتوسطة من مجيع املستويات ومن اجلنسنياملرحلة 
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  :اإلجرائية وتعريفاا الدراسة مصطلحات
  :العاملي النموذج

  بياين يعتمد علـى األشـكال اهلندسـية        رسم هلا وميكن اعتباره     ةهو متثيل لظاهرة أو حماكا    
 اخلطية املباشرة والغري مباشرة بني جمموعةكالدوائر واملستطيالت واألسهم وهو منط مفترض للعالقات    

  .من املتغريات الكامنة واملشاهدة
  :البناء العاملي

  أو اريـة تباإلخ العباراتهي جمموعة العوامل االفتراضية الكامنة اليت تقف خلف  جمموعة من            
 التأكـد مـن صـحته     ويعترب شكل من أشكال صدق البناء يتم        . املقاييس أو املتغريات بصفة عامة    

  .باستخدام أسلوب التحليل العاملي
  :التحليل العاملي التوكيدي 

 موعـة االرتباطات بني جمموعة من املتغريات الكامنـة وجم       ميكننا من حتليل     إحصائيأسلوب  
  ويتم مـن خاللـه  املتعددة املتغريات وهو نوع من التحليالت اإلحصائية      أخرى من املتغريات املقاسة     

  . املقاسة املتغريات املستمدة منلبيانات الواقعية لعاملية لالنماذج امة  مالئاختبار مدى
  :الدافعية

  وتقـاس  رغبة ذاتيـة   أجل   مننشاط  البقيام  تدفع التلميذ لل   حالة استثارة وجدانية أو معرفية    
  : عاد هي مفهوم الدافعية ثالثة أبتضمن على مقياس الدافعية وقد التلميذبالدرجة اليت حيصل عليها 

 هو حب الفرد للعمل اجلديد والصعب ويكون هذا العمـل أكثـر           :تفصيل التحدي  -1
 .)22،19،16،13،10،7،4،1 (العباراتتشويقا بالنسبة للفرد ويقاس ب

 باألعمال من أجل تعلم أشـياء جديـدة، ويقـاس            هو قيام الفرد   :حب االستطالع  -2
  . )23،20،17،14،11،8،5،2  (العباراتب

غبة الفرد قي القيـام باألعمـال بنفـسه دون         هي ر  :الرغبة يف اإلتقان باالستقاللية    -3
  )24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3 (العباراتمساعدة اآلخرين، ويقاس ب
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  :الدراسات السابقة
   J.V.Mitchell )  (1961 , :ميتشلدراسة 

 لوقوف على طبيعة البنـاء     هذه الدراسة ل   هدفتبعنوان التحليل العاملي ألبعاد دافعية اإلجناز       
 افعيـة  طالبا وكشفت النتائج عن انتظام الد      131اجلامعة قوامها     لدافعية لدى عينة من طالب     العاملي

  اإلجنـاز غـري    - حتقيق رغبة اإلجنـاز      -اإلجناز األكادميي واالقتدار    : لإلجناز يف مخسة عوامل  هي     
ـ           - الرضا عن الذات     -األكادميي    ث إىل  الضبط اخلارجي لإلجناز  ويف ضوء هذه النتائج أشار الباح

  وأوضح  أن اعتبار الدافعية لإلجناز تكوينـا        ،أمهية النظر إىل الدافعية لإلجناز على أا متعددة األبعاد        
  . تائج متعارضة وتشويه هذا املفهومفرضيا أحادي البعد من شأنه أن يؤدي إىل ن

   ) (Jackson, et al, 1976 :دراسة جاكسون وزمالئه
 Journal of Research in(عية اإلجناز منشور مبجلة البحوث بعنوان وحدوية البناء ملفهوم داف

Personality  ( يف هذه الدراسة عدة طرق لقياس الدافعية اشتملت على طريقـة التقـدير  أستخدم  
 ض مقاييس الشخصية  لـدى      وبع ، وقائمة الصفات  ، والوصف الشخصي  ،الذايت، والتمثيل الداخلي  

 وبعد إجراء التحليل العـاملي والتـدوير      .  طالبا وطالبة    155 عينة من طلبة وطالبات اجلامعة قوامها     
:  األوىل هـي  الرتبـة املتعامد مث املائل أمكن التوصل إىل أن الدافعية لإلجناز تتضمنها ستة عوامل من        

 متيـاز  االهتمام باال، التنافس، اإلجناز عن طريق االستقالل، التملك، املكانة بني ذوي اخلربة ،الطموح
  .والتفوق

على  يدل  الثانية  هلذه العوامل عن ثالثة عوامل ومل يظهر ما          الرتبةكشفت نتائج التحليل العاملي من      و
بـصرف   وجود عامل عام بني هذه املكونات الستة وقد ظهرت هذه العوامل الثالثة يف مجيع الطرق              

هـذه   دراسة أن وأشار الباحثون القائمون  بال    . النظر عن نوع املقياس املستخدم أو أسلوب التحليل         
يف    يـزال   ضحوا أن هذا النمـوذج ال    وأو.  متعدد األبعاد للدافعية لإلجناز    العوامل تعد مبثابة منوذج   

  .   حاجة إىل املزيد من البحث والدراسة
   )Denbo,2005( : دميبودراسة

 ايتالتنظيم الذ على   التعرفأستاذ التربية وعلم النفس من جامعة كاليفورنيا يف دراسته بعنوان           
 إىل أن هناك ثالثة أبعاد للدافعية، وتتمثل يف مكون القيمة الذي يتضمن أهـداف              يف التعلم والدافعية  

  ذي والبعد االنفعايل ال) ملاذا أقوم ذا العمل؟(ومعتقدام  حول أمهية املهمة التالميذ 
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 و التوقع الذي يتضمن البعد الثالث وه  و) كيف أشعر جتاه هذا العمل؟    (يتضمن ردود الفعل حنو املهمة      
  .)هل أستطيع القيام ذا العمل؟(م على أداء املهمةمعتقدات التالميذ حول قدرا

   )Deci & Ryan, 1985(: ديسي ورياندراسة 
  حيـث  ، وهي بديل للدراسات أحادية البعد للدافعيـة       ، منظور متعدد األبعاد   اعتربا الدافعية 

  واليت ميكن ترتيبها على متصل التقريـر ،وراء سلوك الفرد تفترض أمناطا متعددة من األسباب الكامنة       
 ،الذايت، ففي النهاية العليا هناك الدافعية الداخلية اليت تعرب عن صورة الدفعية األكثر تقريـرا للـذات               

 والنمط الثاين من الدافعية هي الدافعية       ، بسبب املتعة والرضا املتأصلة فيها     السلوكبواليت تتضمن القيام    
ة واليت تعرب عن املشاركة واالخنراط يف نشاط ما ألسباب خارج ذلك النشاط وهناك أمنـاط                اخلارجي

  وتتراوح ما بني مستوى متـدن لتقريـر        ، تتنوع يف  مستوى تقرير الذات      ،متعددة للدافعية اخلارجية  
التنظيم  وأقل صور الدافعية اخلارجية تقريرا للذات هي دافع ،الذات إىل مستوى عال من التقرير الذايت     

 والـصورة   ، والذي ينظمن القيام بالسلوك من أجل احلصول على الثواب أو جتنب العقاب            ،اخلارجي
الثانية من الدافعية اخلارجية هي التنظيم غري الواعي الذي يعرف باملـشاركة يف نـشاط مـا حتـت        

  . من نفيا يف احتمالية حدوث النشاطأما غياب الدافعية فيتض. ضغوطات خارجية

   )2013 (:فريال أبو عواددراسة 
بعنوان البنية العاملية ملقياس الدافعية هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء البنية العاملية ملقيـاس              
الدافعية على عينة من تالميذ مدارس وكالة الغوث يف األردن حيث طبقت النسخة العربية من هـذا                 

لسادس والعاشر وبينت نتيجة التحليـل       تلميذ من تالمذة الصفني ا     315املقياس على عينة مكونة من      
  عوامل للدافعية ومت التحقق من اخلصائص السيكومترية للمقياس باستخدام عـدد   ثالثةالعاملي وجود   
 كمـا مت إجيـاد      الثالثة إذ مت استخراج معامل ألفا كرونباخ لكل عامل من العوامل            ،من اإلجراءات 

 أثـر ذي داللـة        نتائج الدراسة عن وجود    وكشفت،معامالت االرتباط بني العوامل بعضها ببعض     
  .عل بينهما على بعض عوامل املقياسإحصائية ملتغريي اجلنس واملستوى الدراسي والتفا

   )2001:(ى سيد مصطفأمحدعلي دراسة 
لـدى  التحصيل األكادميي  أساليب التعلم ووأثره على تبين اإلتقان  ةدافعل بعنوان البناء العاملي  

  .ةطالب كلية التربي
ومدى تأثريه على تبىن أسـاليب      ,  ملتغري دافعية اإلتقان    البناء العاملي  هدفت الدراسة إىل التعرف علي    

   وطالبة اً طالب)320(وتكونت عينة الدراسة من  ،التعلم والتحصيل األكادميي لدى طالب كلية التربية
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 الفيزيـاء،  جامعة أسيوط شعب     طالبة من طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية       )158( ،اً طالب )162(بواقع  
  تطبيق   ومت ،7.61 شهراً، واحنراف معياري 234.26والرياضيات، والتاريخ، واجلغرافيا، مبتوسط أعمار 

 كما مت تطبيق مقياس أساليب الـتعلم        , إعداد الباحث  – فقرة   66مقياس دافعية اإلتقان واملكون من      
 واستخدمسلوب الفارمياكس للتدوير املتعامد،     استخدم أ و إعداد الباحث،    – فقـرة     42املكون من   و

اجلذر الكامن لتقدير عدد العوامل املستخلصة ملقياس دافعية اإلتقان، والذي أسفر عن تشبع املقيـاس               
 للمتغريين املستقلني اجلنس وأسلوب )2×2(بأربعة عوامل، كما استخدم حتليل التباين للتصميم العاملي       

إلجياد الفروق بني متغريات الدراسة     " ت"تحصيل، كما استخدمت قيم     التعلم وتأثريمها علي درجة ال    
 ملـتغريات الدراسـة علـى التحـصيل         Stepwiseاملختلفة، كما مت حساب االحندار املتعدد بطريقة        

  .األكادميي، ودافعية اإلتقان
تقان دافعية اإل متغري  وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط موجب ودال إحصائيا بني درجة التحصيل و           

 لدى  دافعية اإلتقان مكونات التعلم العميق، كما تبني وجود فروق يف   اليت تبنت أسلوب   للمجموعات
الذكور واإلناث وذلك لصاحل اإلناثبنيالتعلم العميق  اليت تبنت أسلوب موعةا .   

  : على الدراسات السابقةتعقيب
اذا هـذا التعـارض أو      مل: تايل  من خالل عرضنا هلذه الدراسات يتبادر إىل األذهان السؤال ال         

هي مـصادر هـذا التعـارض        ؟ وما حول البناء العاملي للدافعية   التناقض بني نتائج هذه الدراسات      
  وأسبابه؟

 حول معىن   اتفاق بني الباحثني  عدة اعتبارات نذكر منها عدم وجود       ميكن إرجاع هذا االختالف إىل      
ثني  تناول هذا املفهوم باعتباره أداء  يف حني أعتـربه             فالبعض من الباح   ،الدافعيةمفهوم  حمدد ملا يعنيه    

 ،الدافعيـة البعض اآلخر مسة من مسات الشخصية  واالختالف الثاين بني الباحثني يتمثل يف جمـاالت           
 يف اال األكادميي  يف حني ركز البعض اآلخر على جماالت غري األكادميية      الدافعيةفالبعض ركز على    

الختالف يف حجـم  إىل هذا جند ا إضافةتباين للدافعية من ثقافة ألخرى   والضف إىل ذلك االختالف     
وهـذا خيـل     أو صغرية احلجـم      أن بعض الدراسات قد أجريت على عينة حمدودة       العينة حيث تبني    

  مـا   فأ .افرد 200 إجراء التحليل العاملي على عينات أقل من         زبشروط إجراء التحليل العاملي فال جيو     
 األوىل يف   الرتبة من   ة العاملي النماذجف يف تطبيق هذا األسلوب فأعتمد البعض على         من ناحية االختال  

 أما االتفاق املالحظ بني هذه الدراسات        الثانية الرتبة العاملي من    النماذجحني أستخدم البعض اآلخر     
 هـذا   وبوجه عام فإن  ،   تكوين افتراضي متعدد العوامل    ةالدافعيبان  يتمثل يف إقرار أغلب الدراسات      

يزال يف حاجـة إىل املزيـد مـن البحـث      االختالف يفتح اال أمام الباحثني يف هذا اال ألنه ال  
   . ويف ثقافات خمتلفةوالدراسة على عينات أكرب
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  الدافعيةببعض املفاهيم املرتبطة : ثالثا 

  معىن الدافعية وأمهيتها يف التعلم: رابعا 

  عالقة الدافعية بالتعلم: خامسا 

  مصادر الدافعية: سادسا 

  وظيفة الدافعية يف التعلم: سابعا 

  نظريات الدافعية: ثامنا 
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  :متهيد
نتطرق إىل منهجية النمذجة باملعادالت البنائية بـدءا        ي  اإلطار النظر ب املتعلقو ،ل هذا الفص  يف

بتعريف منوذج املعادلة البنائية، مث التطرق إىل أهم أنواع وأمناط هذا النمـوذج وخاصـة النمـوذج                 
املستخدم يف الدراسة وهو النموذج العاملي حيث يتم عرض افتراضاته وخطواته وقواعده مع ذكـر               

 كما بتناول املبحث الثاين مدخل للدافعية وأهم النظريات املفسرة          مؤشرات مالئمة النموذج للبيانات   
  .للدافعية
  :مقدمة

مـن   يتم حيث،كميا النظرية النماذج الختبار حبثية البنائية منهجية باملعادلة تعترب النمذجة
 بنـاء  خالل من كميا هاوحتديد اقياسه ميكن كظاهرة الدراسة موضع إىل املشكلة  النظر خالهلا
النظـري   النموذج مالئمة مدى واختبار عليه، الدالة املؤشرات من جمموعة يتضمن القياسه منوذج

 التحليـل ( املتقدمة اإلحصائية األساليب من جمموعة خالل من للبيانات املستمدة من عينة الدراسة 
 منوذج من رأكث البنائية باملعادلة النمذجة تضم وقد )االحندارحتليل املسار وحتليل والتوكيدي  العاملي

 بني عالقاتال حتديد عمليةب يبدأو لقياسه، مستقل منوذج متغري أو ظاهرة لكل يكون حيث ،قياس
 حمـل  املـشكلة  أو االجتماعيـة النفسية  الظاهرة واقع حياكي تفسري إىل وصوال املتعددة املتغريات
 من انطالقا والتربويةالدراسات النفسية  يف النمذجة أمهية إيضاح ميكن سبق ما على وبناء .الدراسة

 أجل من املختلفة النماذج بناء األحيان من كثري يف تقتضي اليت االجتماعيةسية النف لظاهراتا طبيعة
 البنائيـة  باملعادلة النمذجة تظهر اإلطار هذا ويف .وموضوعية بدقة معها والتعامل دراستها تسهيل

   .جتماعيةاالالنفسية  الظواهر العديد من معاجلة يف فعالة كمنهجية
  

   :La modélisation en equations structurelles البنائية باملعادلة النمذجة :أوال
I- 1 - مفهوم النمذجة باملعادلة البنائية: 

 :يلـي  ما التعاريف هذه أبرز ومن األدبيات يف البنائية باملعادلة النمذجة تعريفات تعددت
 بني املتغريات وتعترب املـدخل  العالقات حتدد اليت النماذج واختبار وحتليل لتقدير يستخدم مدخل"

       "املـشاهدة  واملـتغريات  الكامنة املتغريات بني العالقات عن الفروض الختبار الشامل اإلحصائي
  .)63ص،2010،جناح غامن(
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 املتعـدد،  االحنـدار  وحتليل املسار حتليل مناذج مثل النماذج من عديدة ألمناط عاما حتليليا إطارا"
 "البنائية باملعادلة النمذجة من حاالت خاصة تعترب اليت األساليب تلك التوكيدي، العاملي والتحليل

  .)21ص.2011، بوزيان تيغزةأحممد(
 بـني  العالقـات حتـدد   اليت لنماذج ا واختبار وحتليل لتقدير تستخدم حبثية طريقة أو منهجية"

 .)92ص،2002 ،باهى مصطفى( "املتغريات
 مدخل أو طريقة أو منهجية متثل البنائية باملعادلة النمذجة أن السابقة ريفاتالتع من يتضح

 الـيت  املـتغريات  بني العالقات وحتدد تصف اليت النظرية للنماذج والتحليل البحث يف أسلوب أو
 .والدراسة باملعاجلة الباحث يتناوهلا

 إال البنائيـة  املعادلة اذجمن ستعمالال األساسية الركائز أهم هي احلاسوبيةالربامج  أن ورغم
 النمـاذج  واختبار املشكالت وحبث ملعاجلة األساسي املنطلق مها النماذج وبناء البحث نظرية أن

 .املختلفة النظرية
 دف العالقات وتصوير لرسم النماذج من خمتلفة أمناطا البنائية باملعادلة النمذجة وتستخدم

 حتديدا أكثر وبصورة الباحث، يفترضه الذي لنظريا للنموذج الكمي االختبار إجراء هو أساسي
 كيف حيدد الذي البنائية باملعادلة النمذجة منهجية يف اختبارها ميكن املتنوعة النظرية النماذج فإن
  .معا البىن تلك ترتبط وكيف معينة نظرية بىن حتدد املتغريات من جمموعة أن
I- 2 - اهلدف:  

 للبيانـات  النظري النموذج مطابقة مدى حتديد يف ئيةالبنا باملعادلة النمذجة هدف يتمثل
 بيانات دعمت فإذا العينة، بيانات بواسطة النظري النموذج تأييد فيه يتم الذي املدى أي امليدانية،

 تـدعم  مل إذا أما تعقيدا، أكثر نظرية مناذج افتراض ذلك بعد املمكن فمن النظري النموذج العينة
 منـاذج  تطوير يتم أنه أو واختباره األصلي النموذج تعديل يتم أنه مافإ لنظريا النموذج البيانات

 يف اـاالت  البنائية باملعادلة النمذجة حتديد ميكن سبق ما على وتأسيسا  واختبارها أخرى نظرية
 كميـا  النظريـة  االجتماعيـة النفسية  النماذج الختبار حبثية منهجية  ،بوصفها االجتماعيةالنفسية 

 للعالقـات  أفـضل  فهما حتقيق أجل من وذلك الفروض البحثية الختبار العلمي نهجامل باستخدام
  .االجتماعيةالظاهرة النفسية  متغريات بني املعقدة
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 البنائية باملعادلة النمذجة منهجية يف األساسية املفاهيم :ثانيا
        الـشروع  بـل ق ـا  اإلملام الباحث على ينبغي أساسية مفاهيم البنائية باملعادلة للنمذجة

 ،النمـوذج  مفهـوم  يدرك أن املبتدئ الباحث على فينبغي املنهجي، األسلوب هذا استخدام يف
 وأمنـاط  النمـوذج،  رسم يف املستخدمة واألشكال األسهم ومعاين النمذجة يف املتغريات وطبيعة
 والنماذج املسار، ومناذج ،االحندار مناذج خاص حنو وعلى النمذجة ختتربها اليت األساسية النماذج
  .البحثية املنهجية هذا لفهم هاما أساسا متثل خاص حنو على الثالث األمناط هذه إن حيث العاملية

II- 1 - البنائية  املعادالت يف النماذج وأنواع أمناط: 
 االحندار    مناذج Regression Models 
 املسار    مناذج Path Models 

 العاملية   النماذج Factor Models 

 التفاعلية  النماذج    Interaction Models  

 الدينامكية     النماذج Dynamic Models 

 العالقـات  لدراسة النماذج أفضل من يعد حيث العاملي النموذج يف هذه الدراسة نستخدم سوفو
 الوحيد النموذج كونه إىل إضافة للعالقات لتمكني الباحث من الفهم الدقيق والعميق ،بني املتغريات

  .املقترح النموذج يف املشاهدة واملتغريات الكامنة املتغريات لذي حيددا
II- 2 - العاملي النموذج:   

   .النموذج هفي يستخدم الذي اال باختالف ختتلف العاملي للنموذج متعددة تعريفات هناك      
 من املتغريات هذه متكن حبيث وعالقاا معينة متغريات بداللة اجتماعيةنفسية  لظاهرة وصف هو"

 مبـستقبل  التنبـؤ  وكـذلك  اإلمكـان  قـدر  وضـبطها  متعددة ظروف حتت الظاهرة دراسة
  .)115ص.1980 ،صفوت فرج("الظاهرة

هو منط مفترض للعالقات اخلطية املباشرة والغري مباشرة بني جمموعة من املتغريات الكامنة واملشاهدة                "
 وسيلة العاملية النماذج متثل أن يمكن لذلك واقع،ال يف املوجودة الظاهرة يبسط العاملي النموذجو

 وتـسهيل  املختلفـة  للظواهر الشاملة الدقيق والدراسة التناول من متكنه حيث للباحث جدا مفيدة
  .)165ص.1998 ،طلعت منصور("بواقعية معها التعامل

 فهـو  هرةللظا تبسيط فالنموذج ،هلا حماكاة أو لظاهرة متثيل العاملي النموذج عتبارا وميكن
 رمـزي  تصوير أو تعبري هو العاملي النموذج أن البعض ويرى , للواقع يف موجود ما لشيء متثيل
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 ويتكـون  املناسب القرار لصنع كأساس التصور حسن على يساعد مبا مشكلة أو ملوقف مصطنع
     :النموذج العاملي من جزأين أساسيني

 :القياس منوذج -أ
املالحظـة   املـتغريات   بنييظم العالقات والذي البنائية، املعادلة منوذج من اجلزء ذلك هو

 العالقات حيدد حيث واملتغريات الكامنة من جهة ومن جهة أخرى بني املتغريات املالحظة وأخطائها
    . واألخطاء )الكامنة( املشاهدة غري واملتغريات) املؤشرات (املشاهدة  املتغريات بني
 :البناء منوذج -ب

 املـتغريات  أي حيدد فهو ،)املشاهدة غري(الكامنة  املتغريات بني العالقات اءالبن منوذج حيدد
 داخـل  كامنة أخرى متغريات  قيم يف التغريات على مباشرة غري أو مباشرة بصورة  يؤثر الكامنة

 ،قيـاس  منوذج من أكثر يضم قدو ،البحث نظرية علىاعتمادا  البناء منوذج حتديد ويتم النموذج
 أخطـاء و ،النموذج يف املالحظة املتغرياتو الكامنة املتغريات بني العالقات حيدد نهأ القول ميكنو

  .املتغريات هلذه القياس
  )01( الشكل

  )واألخطاء  املتغريات املقاسة( القياسمنوذج و )العوامل(منوذج البناء النموذج العاملي الذي يظم 
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II- 3 - ةالبنائي باملعادلة النمذجة يف املتغريات 
   :الكامنة املتغريات -أ

 املُقاسة غري املتغريات هي بصورة مباشرة أو مالحظتها ميكن ال متغريات نظرية افتراضية هي
 يـتم  ال الـيت  املتغريات هي آخر مبعىن االفتراضية البىن أو املشاهدة غري املتغريات  أو العوامل أو

 عليها يستدل حيث مباشر غري بشكل وقياسها مالحظتها ميكن ولكن مباشرة قياسها أو مشاهدا
 االختبـارات  باسـتخدام  لقياسـها  يتم إعـدادها  اليت )املؤشرات(املتغريات  من جمموعة بواسطة

 حيث كامن متغري التحدي تعترب املثال سبيل على .البيانات مجع أدوات من وغريها واالستبيانات
 ،االسـتقاللية  وكذلك عديدة، راتمؤش من عليها االستدالل ميكن وإمنا مباشرة قياسها ميكن ال

 املتغريات أن سبق مما ويستنتج مشاهدة غري .نفسه باملنطق كامنة متغريات كلها االستطالعوحب 
 مؤشـراا  مـن  عليهـا  يستدل اليت مالحظة العوامل غري أو فرضية تكوينات أو بىن هي الكامنة

  .الوسيطة واملتغريات التابعة، غرياتواملت املستقلة، املتغريات من كل وتتضمن الظاهرة، اخلارجية
   :قاسةامل املتغريات -ب

 املثال سبيل على نالكام املتغري بنية على الستداللل ُتستخدم اليت املتغريات من جمموعة هي
من خالهلا    داللـاالست ميكن اليت ديدةـالع املؤشرات أو الظاهرة املتغريات احد هوالعامل  غياب

 .العمل ضغوط على 
 ولـذلك  الكامن، للمتغري واحدا مؤشرا ميثل املشاهدة الظاهرة املتغريات من متغري كل فإن اوهكذ
 املـشاهدة  املتغريات من جمموعة أو الكامن املتغري لقياس خمتلفة أدوات الباحثون يستخدم ما عادة

 نأ إيـضاح  ميكن سبق ما على وتأسيسا .قياسه يف الدقة من أكرب قدر لتحقيق عليه، لالستدالل
 مثـل  مـسميات  عدة عليها يطلق والكامنة، للمتغريات اخلارجية املؤشرات هي الظاهرة املتغريات
  علمجمال يف املتغريات أو املؤشرات هذه أمثلة أبرز املقاسة ومن املالحظة أو أو املشاهدة املتغريات
ـ  على لالستدالل املستخدمة الكمية واملؤشرات القياس، أداة  يفالعباراتالنفس   الظـواهر  ضبع
  .التالميذ غياب كمعدالت اإلدارية

  

II- 4 - البواقي:  
 املشاهدة والبيانات املفترض النموذج بني التعارضالبواقي وهو اخلطأ العشوائي والذي ميثل 

 أما املتغريات بني املفترضة العالقات صحة يدعم النموذج كافية فإن مطابقة حسن هناك كان فإذا
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  أن كل من درابر ويذكر شربنينالعالقات هذه رفض يتم فإنه كافية غري أو سيئة املطابقة كانت إذا
  :ومسيث حدد ثالثة مشكالت أساسية ميكن فحصها عند حتليل البواقي وهي 

 .ن أخطاء الباحثعاكتشاف القيم الشاذة وحذفها إن مل تكن ناجتة   .أ 
 . إذا كان نطاق البواقي يتغري بتغري النتيجةاكتشاف قيماً .ب 
  .ما إذا كان انتشار البواقي ال يتماشى مع التوزيع اإلعتدايلاكتشاف في .ج 

  : باملعادالت البنائيةالنمذجة منهجية   تطور:ثالثا 
 منـوذج (الثالثة  األساسية النماذج لتطور التعرض البنائية باملعادلة النمذجة تاريخ قتضيي
  . )املسار ومنوذج ،العاملي والنموذج ،االحندار

 املربعات وحمك االرتباط معامل تستخدم اليت اخلطي االحندار مناذج األول النموذج يتضمن
 بريسـون  كـارل  جهود نتيجة االحندار مناذج ظهرت وقد ،االحندارية األوزان حلساب الصغرى

 االحندار منوذج يتيح وعليه .بني متغريين للعالقة مؤشرا قدمت واليت االرتباط معامل معادلة إلجياد
 املـتغريات  من موعة االحنداري الوزن مبعلومة )ص(املشاهد التابع املتغري تبدرجا التنبؤ إمكانية

 .البواقي قيم مربعات جمموع تقلل اليت )س(املستقلة 
 أو املرتبطة العبارات لتحديد االرتباط معامل سبريمان تشارلز استخدم الزمن من فترة وبعد

 ارتبطـت  لو أنه هي األساسية فكرته نتكا وقد العاملي، النموذج إلجياد وذلك معا تتجمع اليت
 تتجمـع  العبارات من اموعة هذه على األفراد استجابات فإن معا جتمعت أو مفردات جمموعة

       أول سـبريمان  يعتـرب  وبـذلك . البنية تتضمن أو حتدد أو تقيس أن ميكن اليت الدرجة عن لتعرب
  .الذكاء لنظرية العاملني بنيةل حتديده عند وذلك العاملي التحليل مصطلح استخدم من

 العامليـة  للنمـاذج  متطـورة  إضافية بتطبيقات ولويل ثرستون من كل قام 1940 عام ويف
 يستدل اليت البىن لتلك املشاهدة الدرجات عن تعرب اليت) العبارات من جمموعة( األدوات واقترحوا

 .خالهلا من عليها
 أن إال التوكيـدي  العـاملي  التحليل صطلح الوصول ملإىل )1956( أندرسون جهود أمثرت

 كارل يد على الستينيات يف دثـح التوكيدي العاملي التحليل لطريقة االـاكتم األكثر التطور
  .1969 عام التوكيدي العاملي التحليل عن له مقالة أول جورسكوج  الذي نشر

يد  على لتوكيديا العاملي على التحليل تعتمد واليت البنائية املعادلةب النمذجةظهرت فكرة 
 األوىل احلـروف  باسم ه املنهجيةهذ تعرف 1973 يف عامسكوج رجوو ،كسلنجورد  ،ويلي ديفيد
        ) LSR(   اخلطيـة  البنائية العالقة منوذج باسم عرفت ت اآلنأصبح اأإال  (JKW) الثالثة ألمساء
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 خلدمة أساسا تطويره على عمل الذي تيلو فان يد على اإلجرائه كومبيوتر برنامج أول ظهور ومع
 القيـام  الربنامج خالل من الباحث يستطيع املصفوفة  حيث أوامر لغة باستخدام التربوي االختبار

  .واختباره النموذج برسم
 مجيـع  يف تانتـشر  قـد  البنائية باملعادلة النمذجة هجيةمن")1980( فرجوحسب صفوت

 قد الدوريات يف املنشورة املقاالت عدد أن2003  هرزبرجر وجد وقد 1993 عام منذ التخصصات
 حيث وحبوثها النمذجة يف املتخصصة الدوريات عدد تزايد كما ،2001 -1993 عامي بني فيما تزايد
  "املتغريات متعددة الشائع للطرق اخليار هي البنائية باملعادلة النمذجة ت منهجيةأصبح
 . علم النفس نميدا يف البنائية باملعادلة النمذجة منهجية  تطبيق :رابعا

 النمذجة منهجية استخدام جماالت يف تتمثل أساسية نقاط مسةخل مناقشة احملور هذا يتضمن
 بـرامج ، التطبيق هذا متطلبات ،بحوثال يف تطبيقها إجيابيات, علم النفس جمال يف البنائية باملعادلة

  .نائيةالنمذجة باملعادلة البنائية، وكذا إجراءات تطبيق النمذجة باملعادلة الب
IV- 1 - علم النفس يف النمذجة منهجية استخدام جماالت 

 إجياز وميكن علم النفس يف البنائية باملعادلة النمذجة منهجية استخدام جماالت وتتنوع تتعدد
 :التايل النحو على االستخدام جماالت أبرز

 يتناوهلا اليت يةالنظر النفسية والتربويةالبىن  صدق من التحقق يف املنهجية استخدام ميكن -أ
 البنيـة  قيـاس  منوذج حتديد خالل من وذلك والقياس، بالدراسة علم النفس وعلوم التربية باحثو

 .النمذجة إلجراء املناسبة الربامج بأحد واختباره
 البنائيـة  املعادلـة  منوذج اختبار يف يتمثل  النمذجةنهجيةمل أمهية األكثر واالستخدام -ب

 النفـسية  الظـواهر  مجيـع  أن بالذكر جدير هو ومما البحث، موضع يةاالجتماعالنفسية  للظاهرة
 مـن  الباحث يتمكن أن شريطة املدخل هذا خالل من بآخر أو بشكل معاجلتها  ميكناالجتماعية

  .كميا معها التعامل ميكن حىت لتقديرها صادقة مؤشرات و لقياسها دقيقة أدوات استخدام
IV- 2 - حبوث علم النفس يف جةالنمذ  منهجيةتطبيق اجيابيات: 

  :يلي ما من أمهها عموما البنائية باملعادلة النمذجة منهجية استخدام يف املزايا من العديد هناك
  .منفـرد  بشكل النموذج متغريات مع التعامل من بدال شاملة بصورة النماذج اختبار املنهجية تتيح

 .بالتفسري تسمح مرونة أكثر افتراضات النمذجة منهجية تتضمن
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 دة املؤشرات وجود خالل من القياس خطأ ختفيض النمذجة تتيح منهجيةمتغريكامن لكل املتعد 
 .التوكيدي العاملي التحليل استخدام مع خاصة

 التابعـة،  املـتغريات  مـن  العديد تتضمن اليت النماذج اختبار بإمكانية النمذجة تسمح منهجية 
 .لتابعةوا املستقلة املتغريات بني الوسيطة واملتغريات
جمـال العلـوم    يف البنائية باملعادلة النمذجة منهجية استخدام فإن السابقة املزايا علىً وبناء

 :مثل العيد من اإلجيابيات ققحت أن ميكن االجتماعية النفسية
 الظـواهر  تكمـيم  خـالل  من االجتماعيةالظواهر النفسية  معاجلة يف الواقعية من مزيدا حتقيق 

 . الظواهرهذه قياس صدق من والتأكد ،الجتماعيةاالنفسية  واملتغريات
 للمتغريات االحندارية األوزان حتديد خالل من االجتماعيةالنفسية  الظواهر ستقبلمب التنبؤ إمكانية 

 .عليها املؤثرة
 االت  علم النفس يف النظريات يف تطويريف للمـتغريات  البنائيـة  النماذج على بناء املختلقة ا 

 .خمتلفة أوضاع
IV- 3 - النمذجة  منهجيةتطبيق متطلبات 

 أن االجتماعيـة العلوم النفـسية   جمال يف البنائية باملعادلة النمذجة منهجية استخدام يتطلب
 حبثـه،  متغريات حتديد من الباحث يتمكن أن مبعىن ،الكمية واملعاجلة للتناول قابلة الظاهرة تكون
 .عليها دالة ادقةص كمية مؤشرات استخدام أو لقياسها، أدوات وبناء
 واملنهجية والقياس اإلحصاء جماالت يف مسبق وتدريب خلفية الباحث لدى يكون أن . 
 اآليل احلاسب استخدام يف األساسية املهارات الباحث لدى يكون نأ. 
 النمذجة إجراء برامج أحد استخدام على كايف تدريب الباحث لدى يكون أن. 
 البنائية باملعادلة النمذجة إلجراء مناسب برنامج للباحث يتوفر أن. 

IV- 4 - البنائية باملعادلة النمذجة برامج: 
 النمذجة ملعاجلة ظهرت اليت احلاسوبية الربامج أول كان   )LISREL (لزرل  برنامج أن رغم

 عديـد  بـرامج  توجد وحاليا .الثمانينات منتصف منذ أخرى حاسوبية برامج تطورت قد أنه إال
 واليت للنمذجة، املختلفة والتطبيقات التناول يف متميزا أسلوبا يقدم منها وكل ،الباحثني أمام متاحة
  البيانـات  ينطبق على مناسب منوذج وتوليد بل النماذج واختبار تقدير عملية يف الباحثني تساعد

 الـشبكة  من عليها احلصول ميكن املبتدئني الباحثني لتدريب جتريبية نسخة توجد وعادة البحثية،
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 وفيما خيـص هـذه   LISREL • EQS • AMOS يلي  ما الربامج هذه أشهر ومن .جمانا تيةالعنكبو
 .20اإلصدار  AMOSبرنامج  مت استعماله ،الدراسة

IV- 5 - البنائية باملعادلة النمذجة تطبيق إجراءات:  

 جةالنمذ منهجية  باستخدام النموذجاختباريتم من خالهلا  اليت الرئيسة اخلطوات إمجال ميكن
  :التايل النحو على البنائية ملعادلةبا
  :)التوصيف ( حتديد النموذج -أ

 يقصد بتحديد النموذج توظيف النظريات، واألطر النظرية، والنماذج التنظريية املناسبة، وقدرة    
  مناذج التحليل العامليأمناط إىل بعض  تطرقسنوالباحث على التنظري، يف تطوير منوذج نظري عاملي،         

  : واملتمثلة يف
  .النماذج العاملية األحادية البعد أو العامل - 1
  . من عاملنيأكثرثنائية العوامل أم احتوت على  النماذج العاملية املتعددة العوامل سواء أكانت      - 2

  . الثانيةالرتبةلنماذج العاملية من  -
  

 والرسم التخطيطـي    ،ومن الضروري أن تعزز عملية حتديد النموذج برسم ختطيطي للنموذج         
 ويعني على ترمجة النموذج التخطيطي     ،استعمال اللغة والرموز  ب على التوضيح،    يعملموذج العاملي   للن

، LISRELلغة التعليمات حلزمة ليـزرل   إىل لغات الربامج اإلحصائية املتخصصة يف املعادالت البنائية
 وهي من أشهر احلزم املتخصـصة يف النمذجـة          ،AMOS، وحزمة أموس    EQSإس  .كيو.وحزمة إي 

  .باملعادالت البنائية، واألكثر استعماال وانتشارا
الباحث أن املفهوم فقد يفترض وغالبا ما يكون النموذج العاملي عرضة لبعض أخطاء التحديد       

الذي يشكل الدراسة ينطوي على عوامل رغم أنه يف احلقيقة مفهوما وحيد العامل، أو افتـراض أن                 
م أنه يف احلقيقة متعدد األبعاد ويف هذه احلالـة          حد رغ املفهوم متجانس ينطوي على بعد أو عامل وا       

لمفاضلة بني منوذجني أو مناذج     لستعمل يف العادة    فاضلة اليت ت   مبحكات امل  االستعانةجيب على الباحث    
بديلة، حبيث حتسب قيمة احملك لكل منوذج، وتترتب النماذج حسب موقعها على احملك حبيث يعترب               

  . قيمة على احملك أفضلها مطابقةالنموذج الذي حيصل على أدىن
  :ني النموذجتعي -ب

يـد   حـل وح   إىلتعيني النموذج يتمثل يف كفاية املعلومات املتوفرة يف بيانات العينة للتوصل            
 التعيني يستحيل تقدير قيمة واحدة وحمددة       إىل افتقر النموذج    فإذاوحمدد لربامترات النموذج املفترض     
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 املتاحـة  املعلوماتكون عدد برامتراته أكرب من ني هو النموذج الذي يوذج الغري معلكل بارامتر والنم  
 املعلومات املتوفر يف البيانات مساوية لعدد البارامترات فيكـون          حجم كانت   إذايف بيانات العينة أما     

 أكرب من تالبيانا املتوفرة يف تاملعلوما يكون فيها حجم أينالنموذج معني أو مشيع وهناك حالة ثالثة        
  . البارامترات ويف هذه احلالة يدعى النموذج املتعدي التعينيعدد

  :النموذجتقدير  -جـ 
 أي األساسـية  العينة بيانات على ارتكازا صحته مدى اختبار يتم النموذج تعيني ومبجرد

 اختبـار  يف األساسـية  واملهمة املشاهدة املتغريات كل اليت تتضمن النموذج املُقاسة يف املتغريات
 األساسـية  العينة من والبيانات املستمدة املفترض النموذج بني املطابقة حسن حتديد يه النموذج

 النظـري  النموذج بني التطابق مدى واختبار امليدانية البيانات على النظرية البنية وضع يتم حيث
 أن الـصعب  مـن  ألنه بينهما؛ تعارض هناك يكون أن يحتمل وبالطبع العينة، وبيانات املفترض

 اصـطالحا  يعرف ما هو التعارض وهذا امليداين، والواقع النظري التصور بني تامة مطابقة توجد
  .بالبواقي

   : تقدير يف النموذجإىلالبارامترات اليت حتتاج 
 عدد العوامل املكونة للنموذج 
 عدد أخطاء مؤشرات القياس 
  بني العوامل واالرتباطالتغاير  
 منة املؤشرات على عواملها الكاعدد تشبعات 
 بني أخطاء القياس االرتباطات  

  : املطابقةحسنمؤشرات  -د
تقوم جودة مطابقة النموذج من زاوية مدى اقتصاده يف عدد البارامترات احلـرة املـستعملة               
لتمثيل البيانات بدون أن خيل هذا االقتصاد بقدرة النموذج املفترض على التفسري وبالتايل عند تكافؤ               

وذجني نظريني متنافسني، فإن النموذج الذي يقتصد يف عدد البـارامترات           أداء مؤشرات املطابقة لنم   
احلرة يف التفسري يعترب أكثر مطابقة من النموذج الذي يستعمل عددا أكرب من البارامترات احلرة لكونه            

 ومن بني مؤشرات املطابقة     ،يفتقر إىل خاصية االقتصاد يف عدد البارامترات احلرة املوظفة يف النموذج          
 :يت أثبتت فعاليتهاال
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  )1(جدول

  قيم مؤشرات حسن املطابقة احملسوبة مقارنة بالقيم املعيارية للنموذج املفترض

  شرط القبول  املؤشر
  5 <دح / 2 كانسبة دح/ 2 كانسبة

  مؤشرات املطابقة املطلقة
  GFI(   GFI < 0.90( جودة املطابقة

  RMR(   RMR > 0.10( مؤشر جذر متوسط البواقي

  االفتقار لالقتصادمؤشر 
  0.08 مقبولة حىت   RMSEA(   RMSEA   0.05 (جذر متوسط خطأ التقريب

  

  مؤشرات املطابقة املتزايدة
  TLI (  TLI < 0.90( مؤشر املطابقة املعياري

  CFI(   CFI < 0.90( مؤشر املطابقة املقارن

  

كتـأثر  خدام هذا املؤشر  يف استلسد مواطن الضعفينصح باستعمال مربع كاي مع مؤشرات أخرى  
حبيث أن أي فارق طفيف بني مصفوفة التبـاين والتغـاير للنمـوذج      ،  داللته اإلحصائية حبجم العينة   

وهذا يتنـاىف مـع اسـتعمال       بكون دال إحصائيا عند اتساع حجم العينة        املفترض ومصفوفة العينة    
اي قيامه علـى افتـراض      كما يؤخذ على مربع ك     ،ة كبري ناملعادالت البنائية حيث تتطلب حجم عي     

 وبيانات العينة، وهو وضع مثايل يستحيل حتققـه يف        تامة بني بيانات النموذج املفترض      وجود مطابقة   
  .الواقع، بينما توجد مؤشرات أخرى أكثر واقعية تقوم على افتراض مطابقة تقريبية

  :تقدير الربامترات الفردية للنموذج املفترض -هـ
نموذج مبطابقة إمجالية، ننتقل إىل الفحـص التفـصيلي للنمـوذج           على متتع ال   االطمئنانبعد  

 املفترض ألن وجود مطابقة إمجالية جيدة ليس ضمانا كافيا على أن مكونات النموذج أو العالقـات               
 املفترضة ختلو من مواطن اخللل، ومن االستراتيجيات املتبعة لتقومي فعالية املكونات الفردية أو عناصـر       

  :يلي النموذج ما
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  :ركز هذا الفحص على اجلوانب التالية ينبغي أن ي،فحص قيم البارامترات اليت مت تقديرها: أوال
فحص قيم البارامترات ما إذا كانت تنطوي على شذوذ يف إشارا أو قيمها، كأن يتجاوز           -أ

ن سـالبة،   معامل االرتباط الواحد الصحيح الذي ميثل سقفه النظري، أو كأن تكون بعض قيم التباي             
  . قيم التباين جيب أن تكون دائما موجبةإنعلما 

  .اخلطأ املعياري لقيم البارامترات -ب
قيم معامالت االحندار سواء أكانت     ( فحص الداللة اإلحصائية لقيم تقدير البارامترات      -جـ

ـ        )تشبعات، أو مسارات بني متغريات كامنة       ني العوامـل أو   أو كانت عالقات تغاير أو ارتباطات ب
  .املتغريات الكامنة

، أي قيمها ترقى إىل املستوى املتوقـع، أم أن قـيم       )العالقات أو( هل مستوى املعامالت   -د
  .املعامالت أو العالقات منخفضة على الرغم من داللتها اإلحصائية

 هل اجتاه العالقات بعد حساب بارامترات النموذج تنسجم مع اجتـاه العالقـات يف               -هـ
 أي تتوافق مع التنظري أم تناقضه رغم كوا دالة إحصائيا، ورغم حجمها الكايف،            النموذج املفترض،   

سالبة، لكن قد تظهر نتـائج التحليـل بأـا           قد يفترض النموذج أن العالقة االرتباطية بني العاملني       
 عدم فهم طبيعة املـشكلة  وهذا ال يرجع إىل قصور األسلوب بل إىل موجبة، مما يناقض تنظري الباحث  

  .اصة اليت حياول التحليل العاملي حلهااخل
أي مدى دقة املؤشرات واتساقها يف قياس العوامل اليت تنتسب          :  فحص مكون القياس للنموذج    :اثاني

، ومدى صالحية هذه املؤشرات وكفايتها ومالءمتها ومتثيلها واستيعاا للداللة النظريـة           )الثبات(إليها
  ).الصدق(اللمفاهيم أو العوامل اليت تنتمي إليه

  

  ةالتو كيدي العاملية النماذج :خامسا
 تعىن ألا حتليليا، طابعا تكتسي وإمنا خمتلفة، متغريات بني العالقات تدرس ال العاملية النماذج

 يفتـرض  مبعىن املفهوم، بنية تشكل أا يفترض اليت العوامل أو أبعاده معني إىل  مفهوم بتحليل أساسا
 كـان  فإذا عوامل، عدة أو واحد عامل من تتألف البنية هذه أن يفترضو بنية، للمفهوم أن الباحث
 الدافعيةمفهوم   إن مثال الباحث يفترض كأن البعد وحيد مفهوم يدعى واحد عامل من يتألف املفهوم

 تؤلف الدافعية مبعىن أن املؤشرات أو املتغريات اليت تساهم يف تركيب مفهوم            ،ينطوي على بعد واحد   
 وم من مكونني أو أكثر    ـ وإذا تألف املفه   ،الدافعيةحة مشتركة من الداللة متثل مفهوم       فيما بينها مسا  

 فيدعى مفهوم متعدد األبعاد أو العوامل، ومن أمثلتها افتراض أن متغري أو مفهوم الشخصية ينطـوي               
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 حاالنفتـا  وعامل العصابية  وعامل الوداعة وعامل التفاين وعامل          االنبساطيةعلى مخسة عوامل عامل     
  : وتوجد عدة أنواع من النماذج العاملية، ونوجزها يف ثالثة أنواع وهي،على اخلربة

  .النموذج العاملي وحيد العامل أو البعد -1
  . النموذج املتعدد العوامل أو األبعاد -2
  . الثانية أو النموذج العاملي اهلرميالرتبةالنموذج العاملي من  -3

 لنماذج األخرى، جتدر اإلشارة إىل أنه يوجد شبه       وقبل أن أتطرق إىل هذه النماذج العاملية وا       
 إمجاع على داللة بعض الرموز أو األشكال املستعملة يف الرسوم التخطيطية، وحىت يتسىن للقارئ فهم              

  . يلي على هذه اإلشكال االصطالحيةهذه الرسوم التخطيطية سنتعرف فيما
  أو املؤشـرات، وقـد تكـون       على املتغريات املقاسة أو املالحظـة     تدل األشكال املستطيلة    

  أو غريها، فإذا كانت    ،املؤشرات، أو املتغريات املقاسة أو املالحظة فقرات أو بنود أو عبارات مقياس           
  .املؤشرات املقاسة عبارة عن فقرات مقياس فإن كل عبارة متثل مؤشرا أو متغريا مقاسا

 منة فالدافعية متغري كامن ألنه ال يقاس     على املتغريات الكامنة أو العوامل الكا      ةالبيضاويوتدل األشكال   
  الدافعية باسـتعمال عـشرين     تمباشرة وإمنا يقاس عن طريق أسئلة حول موضوع معني، فإذا قيس          

 متغريات مقاسة لكوا شكلت الوسيلة اليت استعملت جلميـع          أو فإن األسئلة تعترب مؤشرات      ،سؤاال
 نتوصل إىل قياسه بطريقة غري مباشرة عـن طريـق          أما مفهوم الدافعية ف    ،البيانات عن مفهوم الدافعية   

  فالدافعية هي اهلدف من القيـاس،      ،األسئلة  حبيث أن درجات األسئلة ككل تدل على متغري الدافعية          
عن   ال ميكن مالحظته وإمنا نالحظ أنواع السلوك الدالة عليه اليت تقاس           تكوين فرضي  لكون الدافعية و

  .ن، أو عامل كامنك مسي مبتغري كامطريق األسئلة ولذل
على اثر املتغري الذي ينطلق منه السهم على املتغري الـذي      م املستقيم وحيدة االجتاه     ويدل السه 

فيدل على عالقة   املستقيم  دب أو املقعر أو      أما املزدوج السهم املزدوج االجتاه احمل      السهم،ينتهي عنده   
  .االرتباط أو التغاير بني متغريين

V- 1 -  وحيدة البعد أو العاملةالعامليالنماذج   
  أو العبـارات وفيها يفترض الباحث أن مفهوما معينا ينطوي على عامل واحد حبيث تشترك             

 اف يف هذا املفهوم، أي أن القاسـم       بقدر ك ) أي املتغريات املقاسة أو املؤشرات    (أو املقاييس    األسئلة
  ذيـو بعد واحد يلخص املفهوم ال     عامل واحد أ    املتغريات املقاسة تدل على    أواملشترك بني املؤشرات    

 يراد حتليله، فمساحة العالقة املشتركة بني املؤشرات أو املتغريات املقاسة سواء أكانت فقرات أو غري              
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 ذلك متثل الداللة النظرية للمفهوم، ومبا أن املتغريات املقاسة أو املؤشرات تلتقي عند مفهـوم واحـد             
  .لذلك يسمى مبفهوم وحيد البعد

  )2( الشكل

  العاملوحيد   األوىلالرتبة من النموذج العاملي

  
 داخل الشكل الدائري الذي يشكل القاسم املشترك       من خالل النموذج يظهر املتغري الكامن أو العامل       

 للمؤشرات أو املتغريات املقاسة اليت يرمز هلا كما سبق أن أشرنا إىل ذلك باملستطيالت، أما األسـهم                
يف  لق من املتغري  أو العامل الكـامن إىل املؤشـرات أو املـتغريات املقاسـة               الوحيدة االجتاه اليت تنط   

 املستطيالت فتدل على العالقة املشتركة بني البعد أو العامل وبني املؤشر أو املتغري املقاس، لكن القارئ        
 ؤشر أو املتغريإىل امل) البعد أو العامل (الدقيق قد يتساءل ملاذا كان اجتاه السهم منطلقا من املتغري الكامن          

  .املقاس، وليس العكس
  فوجود العامل يعين وجود    ،السبب املنطقي  لذلك هو أن الوحدة اليت جتمع املتغريات املقاسة          

  األسهم من املتغري الكامن إىل املتغرياتتنطلقاملؤشرات أو املتغريات املقاسة و   األرضية اليت تشترك فيها     
  .ل هو الذي يفسر املتغريات املقاسة واملؤشراتاملقاسة يعرب عن املفهوم موضوع التحلي

  :يلي نستنتج مما سبق ما
  أن النموذج العاملي أحادي البعد يقوم على افتراض أن املفهوم ينطوي على بعـد أو عامـل                 :أوال

  .واحد
 أن هذا العامل الوحيد تدل عليه عدة مؤشرات بدال من مؤشر واحد، وينصح أال تقـل عـدد               : ثانيا
 يـ ثالثة مؤشرات، وبالتايل يقاس العامل بطريقة غري مباشرة عرب هذه املؤشرات، فه            رات عن ـاملؤش

 اليت توظف كمصدر للمعلومات عن العامل أو البعد الذي يلخص املفهوم، وبالتايل فلكل عامـل أو               
  .متغري كامن عدد من املؤشرات اليت تستعمل لقياس العامل
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 يؤثر يف املؤشرات أو املتغريات املقاسة، مبعىن هو الذي يضفي          العامل أو املتغري الكامن هو الذي        :ثالثا
 معىن وداللة على وظيفة أو غرض املؤشر أو املتغري املقاس سواء أكانت هذه املؤشرات املقاسة فقرات               

       الـذي ميثـل   ( أو غري ذلك، ولذلك يستعمل يف الغالب تعبري أن العامل أو البعد أو املتغري الكـامن               
  .يفسر متغرياته املقاسة أو املالحظة، أو مؤشراته) يف الرسم بشكل دائري

V- 2 -  املو أو العاألبعاد متعددة العامليةالنماذج  
 هذا النموذج على خالف النموذج األحادي العامل أو البعد على افتراض وجود أكثـر             يقوم  

 م موضوع الدراسة أو التحليل وهـو      لتمثيل أو استيعاب بنية املفهو    ) عاملني أو أكثر  ( من عامل واحد  
  .األكثر استعماال يف البحوث

  )3(الشكل 
   ثنائي العواملوىلاألالرتبة  من النموذج العاملي

  
V- 3 -  الثانيةالرتبةمن  العامليةالنماذج   

 ثـة ، إذ يفترض الباحث وجود ثال     السابقةخيتلف عن النماذج العاملية      نالحظ أن النموذج ال   
 أمـا  مرتبطة مبجموعة من املؤشرات أو املتغريات املقاسـة   منها اثنان ،و ثالثة عوامل  متغريات كامنة أ  

  . العامالن مبثابة مؤشرات أو متغريات مقاسةهذانالثالث فهو مرتبط بالعاملني حيث يعترب 
 تصور وجود بنيـة   ل الثانية مرحلة متقدمة يف التنظري       الرتبةويعترب افتراض النموذج العاملي من      

كامنة  وعوامل)  الثانية الرتبةعامل من   (كامن جامع   اض وجود عامل    افتربني العوامل الكامنة،    هرمية ب 
ـ     دمـمع ع ،  ) األوىل الرتبةنة من   ـعوامل كام ( فرعية له   أو( ات تغـاير  ـ وجود ارتباطات أو عالق

إىل      تعدى ذلـك  ي وإمنا   السابق املثال األوىل كما كان األمر عليه يف        الرتبةبني عوامل   ) ارتباطات
  . إىل تأثري متغري كامن عامإرجاعهاتفسري مصدر العالقات بني العوامل الثالث و
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  )4(الشكل 

  الثانيةالرتبة  من النموذج العاملي
  

V- 4 -  التوكيديالعامليالتحليل   

 طبيعـة  حتديـد  دون التحليل االستكشايف إىل  العاملي التحليل استعمال عند البيانات ختضع
  وال يتم استكشاف ذلك إال      عامل، كل على تتشبع اليت املقاسة املتغريات أو العبارات ونوع العوامل،

      أن يريد  الذي العاملي للنموذج حمدد نظري تصور من ينطلق ال الباحث أن ذلك ومعىن التحليل بعد
 عليها ةـاملقاس املتغريات تشبعات ومنط وطبيعتها العوامل،  ددـع على سيتعرف وإمنا  صحته خيترب
 اعتمـادا  العـاملي  النظري النموذج حتديد يتطلب التوكيدي العاملي أما التحليل  استكشايف حنو على
  :ا اإلجراء إتباع اخلطوات التاليةللموضوع، ويتطلب هذ نظري تصور على

 أو ثنائي أو العامل أحادي العاملي النموذج هل :العوامل عدد ذلك يف مبا العاملي النموذج نوع  -أ  
  .منها يتألف النموذج أن يفترض اليت العوامل عدد حيدد حبيث العوامل متعدد

 رضـافت فإذا. رضةـاملفت العوامل من عامل كل تقيس اليت املؤشرات أو املقاسة املتغريات حيدد -ب
 متغريات أو مؤشرات أربع على حيتوي عامل كل أن حبيث عاملني على حيتوي عامليا منوذجا الباحث
ـ  عاملية بنية من ونـيتك له ينظر الذي املوضوع أن يتصور الباحث أن ذلك ينيع ،مقاسة  ويـحتت

  .عاملني من أكثر يف يتلخص أو واحد عامل يف يتلخص ال مبعىن عاملني، على
  
  

  



 

 - 27 - 

 تتـشبع  اليت املؤشرات أن حبيث مقاسة متغريات أو مؤشرات بدقة أربع  تقيسه عامل كل وأن
 تتشبع اليت راتـاملؤش فإن املقابل، ويف الثاين الكامن العامل على شبعتت ال األول الكامن العامل على
  . األول الكامن العامل على إطالقا تتشبع ال الثاين العامل على

 كما العاملي التحليل إجراء قبل أي قبليا، بناء العاملي النظري النموذج بناء فإن الغالب ويف  
 أن بـذلك  ويقـصد  متقاطعة تشبعات على حيتوي ما ادران التوكيدي، العاملي التحليل يف الشأن هو

  .فقط واحد عامل على تتشبع وال أكثر أو عاملني على تتشبع املؤشرات بعض
 الباحث جند ما وغالبا مستقلة أا أم بينها فيما مرتبطة حددها اليت العوامل كانت إذا ما حيدد -جـ

  .بينها فيما مرتبطة حددها اليت العوامل أن يفترض
     رــمؤش لـلك بالنسبة بتفسري العامل يقوم مل الذي التباين باقي وهو القياس أخطاء أيضا حيدد -د

 ولدا اليت املنتظمة األخطاء وأيضا العشوائية األخطاء من األخطاء هذه وتتألف ،املقاسة من مؤشراته 
  .املستعملة الطريقة طبيعة

  )5(الشكل 

 االستكشايف نموذج العامليالو يالتوكيد العاملي نموذجال بني الفرق

  
  

 العـاملي  منـوذج التحليـل   و التوكيـدي  العـاملي  منوذج التحليل  بني الفرق )5 (الشكل ويوضح
 عـاملني  علـى  ينطوي املفترض فالنموذج توكيدي عاملي منوذج على) ب(يدل املثال  االستكشايف،

 االستكشايف العاملي التحليل يف نراه ال ما وهذا بتسميتهما، العاملني طبيعة حيدد الباحث وأن كامنني،
 العوامل واستخراج التحليل بعد إال تتم النظرية ال  وداللتهما تسميتهما ميت  ال العاملني طبيعة أن حيث

  .معني عامل على تتشبع اليت العبارات أو للمتغريات املشترك املعىن على واالطالع
  
  



 

 - 28 - 

 ارتباطهمـا  أن حبيث مرتبطان، النموذج يشكالن الذين العاملني بأن افترض الباحث أن كما
 منخفـضا  املفترض ارتباطهما وليس  واحد، لعامل متماثلتني نسختني يكونا ال حىت جدا مرتفعا ليس
  .باستقالهلما يوحي املنخفض االرتباط ألن جدا

 مـتغريات  ثالثة افترض الباحث هذا املثال أن   فيظهر بالعوامل املؤشرات عالقة حيث من أما 
 وال ،الثاين العامل  وثالثة مؤشرات أخرى تتشبع على     ول،ألن  العامال على تتشبع مؤشرات وأ مقاسة
 الباحث يقرر التوكيدي العاملي التحليل ففي وبالتايل معا، العاملني على تتشبع مقاسة مؤشرات توجد

 املقابل ويف ثاين،ال العامل على يتشبع وأيها األول العامل على تتشبع املقاسة املتغريات أو املؤشرات أي
 يـتم  التشبعات، وإمنا  لنمط القبلي النظري التحديد على يقوم ال االستكشايف العاملي التحليل أن جند

 العاملي التحليل أن ذلك ومعىن االستكشايف، العاملي التحليل انتهاء عند التشبعات منط على التعرف
 مجيع تشبع هي االنطالق نقطة أي مل،العوا كل على مؤشر كل تشبع إمكانية من ينطلق االستكشايف

 كـل  على يتشبع جنده مؤشر كل أن حيث) أ (املثال يوضحه ما وهذا العوامل، مجيع على املؤشرات
 نتيجـة  وذلك األسهم ذلك على تدل كما الوقت نفس يف والثاين األول العامل على يتشبع العوامل
  .واضح قبلي نظري إطار غياب

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 - 29 - 

  الدافعية: املبحث الثاين
  :مقدمـة

يشري مصطلح الدافعية إىل جمموعة الظروف الداخلية واخلارجية اليت حترك الفرد من اجل حتقيق    
هـي حتريكـه    : حاجاته وإعادة التوازن عندما خيتل، وللدوافع ثالث وظائف أساسية يف الـسلوك           

  .ن واحملافظة على استدامته حىت تشبع احلاجة ويعود التواز، وتوجيهه،وتنشيطه
نفسية داخلية حتـرك     يشري مصطلح الدافعية إىل حالة فسيولوجية     ")2006( معبد الرحي حسب  

الفرد للقيام بسلوك معني يف اجتاه معني لتحقيق هدف حمدد، وإذا مل يتحقق هذا اهلدف يشعر اإلنسان                
   "بالضيق والتوتر حىت حيققه

 وإن ،السلوك وتوجهه  حتركاليت  فهي، داخلية توجه نشاط الفرد حنو هدفحالة الدافعية عتربت
وليس من الثابت أن جند كل املتعلمني  ،أي نشاط يقوم به الفرد ال يبدأ أو ال يستمر دون وجود دافع

وهذا ما جيب أن يعرفه اآلباء واملربون يف امليدان التربوي حيـث   ،مدفوعني بدرجة عالية أو متساوية
 أن يقـوم بـه   راسة ومييل إليها ويعتربونه شيئاً هاماً جيـب  مهتماً بالدالتلميذجيدوا  يرغبون دائماً أن

باإلحباط أو عدم الرضا   يشعرالتلميذ ما جيعل التالميذويف مثل هذه النظرة من املعلمني جتاه   التلميذ
، وهذا ما جعل االهتمـام بالـدوافع        تعليمه يكمل  أنه يريد أن يتركها ائياً وال      عن املدرسة لدرجة  

  .إلجناح العملية التعليمية وكيفية استثارا مهمة جداًوالتعرف عليها 
  مفهوم الدافعية: أوال

 أصـحاب  فـريى    ،نيت ببحثها  النفسية اليت ع   تباينت تعريفات الدافعية، باختالف االجتاهات    
هـي إال   ماح توجيه دافعية املتعلم فاحلوافز االجتاه السلوكي أن املكافآت اخلارجية والعقاب هي مفاتي       

 قـد   القـسم واحلوافز اليت يستخدمها املعلم يف      بية ميكن أن تدفع سلوك املتعلم،       إجيابية أو سل  مثريات  
توفر تغذية راجعة عن نوعية أداء املتعلم، وقد تشتمل احلوافز على إعطاء شـهادات،         مؤشرات  تكون  

كاره الداخلية  وأف الفرديف حني يؤكد االجتاه املعريف على معتقدات         وتوجيه الثناء واملديح، وغري ذلك،    
           للتعلم، مع التركيز الكبري علـى الدافعيـة الداخليـة الـيت تنطلـق              دافعيهباعتبارها هي اليت توجه     

من اعتقادات املتعلم وأفكاره وتوقعاته واهتماماته، أما االجتاه االجتماعي فريكز على االنتماء وتكوين             
 يكونـون ذوي    ةالـبني شخـصي   هتمون بالعالقات    الذين ي  تعلمنيالعالقات اآلمنة مع اآلخرين، فامل    

  .اجتاهات أكادميية إجيابية حنو املدرسة والتعلم بشكل خاص
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ت بأا عملية عقلية تنشط  عدد كبري من الباحثني الستقصاء مفهوم الدافعية، إذ عرف   اهتمكما  
 ،لة نفسية داخليـة    عندما تتوجه الدافعية حنو حا     هيتاستمرار، وحتركه، وتوجهه، وحتافظ على      السلوك

والدافعية  ،توجه الدافعية يكون خارجي   أما عندما يربط املتعلم بني أفعاله وتلقي مكافأة خارجية، فإن           
وإمنا نستدل عليها من اآلثار السلوكية الدالة عليهـا، فهـي مفهـوم أو       ميكن مالحظتها مباشرة،   ال

 إىل هدف معني، أو أا القـوة        تكوين فرضي وهي مثري داخلي حيرك سلوك الفرد ويوجهه للوصول         
      اليت تدفع الفرد ألن يقوم بسلوك من اجل إشباع حاجة أو حتقيق هدف، ويعتـرب الـدافع شـكال                   

، كما توصف الدافعية بأا طاقة أو       ختلق نوعا من النشاط أو الفعالية     من أشكال االستثارة امللحة اليت      
ة والعمل على حتقيقها، وهي عملية داخلية تنـشط         حمرك هدفها متكني الفرد من اختيار أهداف معين       

  .الفرد وتوجهه وحتافظ على فاعلية سلوكه عرب الوقت
وتسهم الدافعية يف تسهيل فهمنا لبعض احلقائق احملرية يف السلوك اإلنساين، وميكن القول بشكل عام               

هدف معني، واملساعدة   أن الدافعية مهمة لتفسري عملية التعزيز وحتديد املعززات وتوجيه السلوك حنو            
  .واملثابرة على سلوك معني حىت يتم إجنازه يف التغيريات اليت تطرأ على عملية ضبط املثري

  :ومصطلحااتعريف الدافعية : ثانيا
   :)1956( عرف ماكليالند وآخرون

  .الدافع بأنه يعين إعادة التكامل وجتدد النشاط الناتج عن التغري يف املوقف الوجداين
      ، وهـي تعـرب    أن الدافعية تكوين فرضـي )1979(طلعت منصور و إبراهيم قشقوشويعترب 

 وميكن ،تعمل علي استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه حنو هدف معني عن حالة يعيشها الكائن احلي
 تنتهي بتحقيـق موضـوع   احلالة من تتابعات السلوك املوجهة حنو اهلدف واليت أن يستدل علي هذه

   .الدافع
إيل أن العوامل الشخصية  (Gill ,1986) نقالً عن جيل (1995) ري حممود عبد الفتاح عنانويش

الرغبـة   ، احلاجة للتفـوق ، القبول االجتماعي،الدافعية تتمثل يف مستوي الطموح اليت حتدد مستوي
داخلـي   الدافعيـة  ، ومـصدري ة يف النجاح، مستوي القلق، مفهوم الـذات ، الرغبلتفادي الفشل

  .وخارجي

 املتعلق  بأا  تكوين فرضي يتضمن الشعور أو الوجدان)1977(ويشري إليها حممود عبد القادر 
، املثابرة علي بـذل  العام  لبلوغ معايري االمتياز وهي حمصلة ثالثة عوامل هي الطموحلتقييمياباألداء 

 تبعـاً  األخرى الـيت ختتلـف   جانب بعض املتغرياتإىل جلهد، التحمل من أجل الوصول للهدف ا
   . واجلنس واملستوي التعليمينســلل
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  الدافعيةب املرتبطةبعض املفاهيم : ثالثا
 كلمات استعمال   حظيالالواردة يف العديد من الكتب واملتعلقة مبفهوم الدافعية         لعل القارئ للتعاريف    

   فهل هناك عالقة بينها؟ وما مفهوم كل منها؟)... احلافز، الباعث،احلاجة،(
 احلاجة :  

       من احلرمان أو النقص اجلسمي أو االجتماعي تلح على الكائن العـضوي فـترتع بـه                حالة
  .احلاجة هي اجلانب الداخلي املثري للدافع. إىل إشباعها أو اختزاهلا

 الباعث :  
 موضوع أو شخص أو موقف ندركه على أنه قادر على إشباع حاجة ما، ويعرف فيناك بأنه يـشري                  

جية املساعدة على تنشيط دافعية األفراد، الباعث هو اجلانب اخلارجي املـثري            إىل حمفزات البيئة اخلار   
  .للدافع
 احلافز :  

بشري إىل العمليات الداخلية اليت تصحب بعض املعاجلات اخلاصة مبنبه معـني وتـؤدي إىل إصـدار                 
 لتعـبري  السلوك، الدوافع تعرب عن احلاجات البيولوجية واالجتماعية يف حني يقتصر مفهوم احلـوافز ل             

  .على احلاجات البيولوجية فقط
     الدافعيةنظريات: رابعا

       ممـا أدى    ،، وخاصة يف العقـود األخـرية       والدراسة احتلت الدافعية حيزا كبريا من البحث     
 يف تفسري السلوك     ظهور نظريات ختتلف باختالف االجتاهات النفسية اعترافا بدور وأمهية الدافعية          إىل

  .أبرز النظريات يف تفسري الدافعية عرض ملضمون اإلنساين، وفيما يلي
  :السلوكياالجتاه  - 1

يفترض هذا االجتاه أن الدافعية حالة تسيطر على أداء األفراد وتظهر على شكل اسـتجابات               
طلوب، وبذلك يكون السلوك حمكومـا      مستمرة وحماوالت موصولة، دف احلصول على التعزيز امل       

 على املكافآت اخلارجية وأمهيتها     موما فإن تركيز النظريات السلوكية    دف احلصول على التعزيز، وع    
لوك وتعديله  ـرد لتحقيق األهداف وتشكيل الس    ـيف إثارة السلوك وتوجيهه وإدامة النشاط لدى الف       

 بدور الدوافع الداخلية، ولكن مل يتحدث أنصار هذه النظريات بشكل مباشـر             عين عدم اعترافها  ي ال
  .لك موضوع انتقاد من قبل العديد من الباحثنيوصريح عنها فكان ذ

  :النفسية احلاجات جتاه ا- 2
يرى أصحاب هذا االجتاه وعلى رأسهم أبراهام ماسلو بأن اإلنسان يتأثر على حنـو واضـح                
بسلسلة من الدوافع اليت تتجاوز احلاجات الغريزية، أو السلوك املكتسب والتعلم بـالنموذج كمـا               

و يعيب على التحليل النفسي جتاهله التنوع األساسي لإلنـسان، ورتـب            عرضه السلوكيون، فماسل  



 

 - 32 - 

ماسلو احلاجات اإلنسانية على شكل هرم متثل قاعدته احلاجات الفسيولوجية األساسية وتتدرج تلك             
احلاجات ارتفاعا حىت تصل إىل قمة اهلرم حيث حاجات حتقيق الذات وال ميكن االنتقال إىل حاجـة                 

  .جات األقلأعلى قبل إشباع احلا
  :املعريفاالجتاه  - 3

تفكرينـا، واعتقاداتنـا، وأهـدافنا،    تشري النظريات املعرفية إىل أن السلوك يتحدد من خالل   
وتوقعاتنا، وقيمنا، وتفترض بعض هذه النظريات أن لدى الفرد حاجات أساسية لفهم البيئة، وللشعور       

، ويتفق هذا االفتراض مع مالحظات       من  حوله   بالكفاية، وللتنظيم الذايت، وللتعامل النشط مع العامل      
بياجية حول التوازن الذي يقوم على صقل املعلومات اجلديدة بشكل جيعلها تتسق مع األبنية املعرفيـة       

جبد ونشاط رغبة للوصول إىل الفهم لديه، وهو ما يشار إليه بالفهم، وفق هذه النظريات يعمل التلميذ     
سريه للدافعية يركز علـى الدافعيـة       ل، لذا فإن االجتاه املعريف يف تف      وألنه يستمتع مبا يقوم به من عم      

الداخلية، فحاجة املتعلم للتنظيم والتنبؤ وفهم احلوادث من حوله تبدو من خالل الـسلوك الفطـري                
الذي يالحظ على األطفال يف صورة حماولة الكتشاف البيئة ومكوناا من حـوهلم، ومـن خـالل             

راط يف املهمات اليت يقومون ا للتوصل إىل حـل، وينـدرج حتـت إطـار     حماولتهم التركيز واالخن 
دافعية املتعلم ألداء مهمة ما مرهونـة  تكون  النظريات املعرفية يف الدافعية نظريات توقع القيمة، حيث         

عند توفر هذين األمرين يطور الفرد      وتوقع النجاح يف املهمة، وقيمة حتصيل املهمة،        : بأمرين اثنني مها  
حساس بالفاعلية الذاتية اليت تتمثل باعتقاد حيمله الفرد حول مقدرته علـى النجـاح يف مهمـات     اإل

 حىت يشعر التالميذ بالفاعلية الذاتية فإن عليهم أن يعتقدوا أم حيملون تطورا فعليـا باجتـاه       وحمددة،  
ـ      الوصول إىل هدف ذي قيمة، وليس فقط أم حياولون بش          ة كمـا   كل جدي أو أم يؤدون املهم

  .يؤديها اآلخرون أو بشكل أفضل منهم، أو أم حيققون جناحا على مهمات عادية
ومن بني النظريات املعرفية يف الدافعية أيضا نظرية أتكنسون اليت تسمى نظرية دافع التحصيل،              

م وهي تعترب الدافعية للتحصيل مهمة يف القسم، ال ألا تساهم يف التقليل من دافع جتنب الفشل لديه                
  . إىل القلق من مواقف االمتحانات، وجتنب املهمات اليت تتحدى إمكانيامتالميذالذي يقود ال

 أن األفراد يطورون أحكاما حول احتمالية حتقيق األهداف املختلفـة،     )1964(ويرى أتكنسون 
لذلك يالحظ أم ال حياولون بذل املستحيل يف حالة األهداف اليت يتوقعون عدم حتققهـا، لـذلك                 
يالحظ أم ال حياولون بذل املستحيل يف حالة األهداف اليت يتوقعون عدم حتققها، وحىت توقع نتيجة                

مل يكن اهلدف مثينا، فما حيمل الناس وحيركهم إىل الـسلوك هـو              إجيابية ال يقود إىل حتفيز إجيايب ما      
لسلوك التحـصيلي    الذين لديهم توقعات عالية ل     تالميذالهدف جذاب يعتقدون أنه ممكن التحقيق، ف      
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م يـستطيعون حتقيقهـا،     سيقودهم ذلك إىل اختيار الواجبات متوسطة الصعوبة أو اليت يعتقدون أ          
  .دث لديهم الشعور باإلجنازوميكن أن حي

  : الذايتالتقريرنظرية  - 4
       تعترب من النظريات املعرفية اليت حظيت باالهتمام يف الوسـط املدرسـي، إذ افتـرض كـل        

وريان نظرية للتقرير الذايت باعتبارها منظورا متعدد األبعاد للدافعية، وهي بـديل قـوي              من دبسي   
للدراسات أحادية البعد للدافعية، حيث تفترض أمناطا متعددة من األسباب الكامنة وراء سلوك الفرد،              

  .واليت ميكن ترتيبها على متصل التقرير الذايت
ية، اليت تعرب عن صورة الدافعية األكثر تقريرا للـذات،          ففي النهاية العليا هناك الدافعية الداخل     

 بسبب املتعة والرضا املتأصلة فيها، والنمط الثاين من الدافعيـة هـو             السلوكاتواليت تتضمن القيام ب   
الدافعية اخلارجية واليت تعرب عن املشاركة واالخنراط يف نشاط ما ألسباب خارج ذلك النشاط، وهناك          

 ة اخلارجية، تتنوع يف مستوى تقرير الذات، وتتراوح ما بني مستوى متدن لتقرير             أمناط متعددة للدافعي  
الذات إىل مستوى عال من التقرير الذايت، وأقل صور للدافعية اخلارجية تقريرا للـذات هـي دافـع          
 التنظيم اخلارجي، والذي يتضمن القيام بالسلوك من أجل احلصول على الثواب أو جتنـب العقـاب،       

لثانية من الدافعية اخلارجية هي التنظيم غري الواعي الذي يعرف باملشاركة يف نـشاط مـا                والصورة ا 
   ررةـ حبيث أصبحت جزءا من بنية الذات يف صورة مق،استنادا إىل ما متليه البيئة من عناصر مت  تبنيها

 خارج حـدود    كالسلو ومثل هذا التكامل املتنافر ملتطلبات البيئة يقدم طريقة لقيام ب          ،بشكل غري ذايت  
     من الدافعية عندما يواجـه الفـرد ضـغوطات         يظهر هذا النمط  والشعور بالذنب وضرورة االلتزام،     

 من أجل أداء مهمة ما، ويكون مصدر هذا الضغط من داخل الفرد كالشعور باخلجل لعـدم القيـام              
    الـسلوك  حيث تـستند   بالسلوك، أما الصورة الثالثة من صور الدافعية اخلارجية فهي التنظيم املعرف          

إىل االختيار الشخصي واألمهية، وهذا النمط من التنظيم يعد من أكثر صور الدافعية اخلارجية تقريرا               
للذات، ويظهر عندما يعترب النشاط هاما ويتم اختياره من قبل الفرد، أما غياب الدافعية فيتضمن نقصا              

   .األفعال، وتعرب عن عدم وجود الدافعيةيف احتمالية حدوث شيء بني أفعال الفرد وتوابع تلك 
أن اإلنـسان حباجـة إىل   " )1985 (يرى كل من دبسي وريان نظرية التقرير الذايتاستنادا إىل  

         الشعور بالكفاية واالستقالل الذايت حيث بين دبسي أن األنشطة املدفوعة داخليا تشبع حاجة الفـرد               
بالعكس فاألنشطة املدفوعة خارجيا ال ميكـن أن يـشعر الفـرد            إىل الكفاية واالستقاللية الذاتية، و    

بين أن التالميذ الذين تباالستقاللية ألن الفرد عندها يعزو ضبطه لسلوكه إىل مصادر خارج ذاته، كما   
ميتلكون دافعية مقررة ذاتيا أكثر احتماال لالستمرار يف الدراسة والتصرف على حنو جيـد وإظهـار                
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الفهم، والكفاية تسهل الدافعية، اليت يتم تشجيعها من خالل مواجهة التحديات          القدرة على التكيف و   
  ."املتوقعة، وتلقي تغذية راجعة ذات معىن وقيمة عن األداء

وتعد نظرية التقرير الذايت نظرية واسعة االنتشار، إذ تعمل على تطوير وظائف الشخصية يف السياقات              
جة اختيار الفرد، أو تقرير الفرد للسلوكيات اإلنسانية الـيت   وترتكز هذه النظرية على در ،االجتماعية

يقررها بنفسه، وهذه االختالفات بني األفراد تقودهم إىل القيام مبجموعة من األفعال عالية املـستوى               
من التأمل والتعهد الواعي لالختيار الذايت دون تدخل أو فرض من قبل اآلخرين وتستند نظرية التقرير                

 وأن بذله للجهد املميز فيه حتد يؤدي ،أن اإلنساين جديل وأنه موجه بالفطرة   : تراض مفاده الذايت إىل اف  
إىل تكامل اخلربات بطريقة متماسكة ووعي بالذات، وهذا التوجه الغريزي أو الفطـري ال يعمـل                

  .بطريقة آلية، إال أنه يتطلب الغذاء واالستمرارية والدعم املناسب من البيئة االجتماعية
  عالقة الدافعية بالتعلم: خامسا

للدافعية عالقة مباشرة بالتحصيل املدرسي إذ هي اليت توجه السلوك وحتدد األهداف وتعـزز              
وهناك مؤشرات دالة على مستوى الدافعية عند املتعلمني ميكن مالحظتها من خالل املظـاهر              ،  التعلم

بات واملبادرة واملثابرة والرغبـة  واج وقوة التركيز واالهتمام بال العامة داخل القسم كاحلماس والسرور    
  .يف االجناز وحتقيق األهداف التعليمية واستغالل األخطاء إجيابيا

من الطاقة املبذولة مما ينتج عنها نشاط ومثابرة فتؤثر بالتايل على كيفية ومقدار معاجلـة  الدافعية  تزيد  "
أمحـد جنـاح،    ( حتسني يف األداء  املتعلم للمعلومات والتعامل معها وهذه املخرجات كلها تؤدي إىل          

  ).85ص.2006
  وظيفة الدافعية يف التعلم: سادسا

كما أشرنا لذلك فال تعلم دون دافع معني سواء كان داخليا أم خارجيا، ألن نشاط الفـرد                 
وتعلمه حتدده الظروف الدافعية املوجودة يف هذا املوقف، وللدافعية يف عملية التعلم وظائف عديدة من          

  :هاأبرز
  :الوظيفة اإلستثارية -1

 املتوسطة ألن نقـص     الرتبةألن الدافع ال يسبب السلوك إمنا يستثريه، وأحسن درجة استثارة هي            
  .امللل عند التعلم وزيادا الكبرية تؤدي إىل تشتت االنتباه االستثارة يؤدي إىل

 : الوظيفة االنتقائية -2
 . ثري معني السلوك املالئم حبيث توجه السلوك حنو مانتقاءهي 
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  :الوظيفة الباعثة للدوافع -3
 السلوك حنو غاية ما عندما تقترن مع مثريات معينة، فاالهتمام مبادة معينة يكون أكـرب  ما حيركهو  

  . عندما يرتبط ذه املادة باعث أكرب أو ثواب أكرب
  :الوظيفة التوجيهية للسلوك -4

  .توجيه السلوك حنو هدف معني
  :الوظيفة التوقعية -5

  .قاد مؤقت بأن ناجتا سوف ينجم عن سلوك معنيهو اعت



 

 

  

  
  

  منهج الدراسة وإجراءاا

  ةــــــــإجراءات الدراس:أوال 

  ةــالدراسمنهج  

  ةـــالدراسأداة   

  الدراسةجمتمع  

  ةــالدراسعينة   

  

  األساليب اإلحصائيةو اخلطوات: ثانيا 
  بناء النموذج 

 تقدير معامل النموذج  

 لنموذجاختبار جودة مطابقة ا  

  ة ـنتائج الدراس: ثالثا

   مناقشة النتائج: رابعا
  اتـــــــاملقترح: خامسا
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  :مقدمة
خطـوات  ،  طريقة اختيار عينـة الدراسـة      ،جمتمعهامنهج الدراسة،   إىل  نتطرق يف هذا الفصل     

إعطـاء  مـع   اليت ستستخدم لإلجابة على سؤال الدراسة وفرضـيتها           اإلحصائية هاأساليبوالدراسة  
و تطويرها من طـرف     حول أدوات البحث املستخدمة يف الدراسة من حيث بناء األداة أ          توضيحات  

 التأكد مـن    طرق واألبعاد املمثلة هلا وكذا وصف       العبارات مع ذكر عدد     آخرينل  الباحث أو من قب   
  . اخلصائص السيكومترية هلذه األداة من صدق وثبات

  إجراءات الدراسة: أوال
I-  الدراسةمنهج:  

أكثـر مالئمـة   ألنه  أسلوب التحليل العاملي التوكيدي       من خالل م املنهج الوصفي    مت استخدا 
تالميذ املرحلة   الدافعية لدى    ملقياس واليت تتمثل يف التأكد من العوامل املكونة         ة احلالي الدراسةألهداف  
 والبيانـات   املقيـاس كشف عن مالئمة النموذج املفترض هلـذا        هذا األسلوب ي  ، كما أن    املتوسطة

  . النموذج املقترحوبيانات العينة التحقق من االتفاق بني ملستمدة من عينة الدراسة، أو إىل ا
II- الدراسة أداة :   
II- 1-  الدافعية مقياس:  

قام بترمجته كل من أمحد فالح      و للدافعية ) Lepper,2005( ليرب   صممه الذي   قياساملمت استخدام   
يف دراستهما للعالقة بني    األردنية  جامعة احلسني بن طالل        من كلية علوم التربية      عبد الرمحن وخالد  

 فقرة 24تقنينه على البيئة األردنية ويتكون املقياس من بالدافعية والتحصيل الدراسي حيث قام الباحثان       
وهو مـن   والرغبة يف اإلتقان باالستقاللية      االستطالعحب  وتقيس ثالثة أبعاد للدافعية وهي التحدي       

" ذايت حيث تتم االستجابة على مفرداته يف ضوء مقياس مخاسي يبدأ باالستجابة األوىل              نوع التقرير ال  
ـ " ال تنطبق إطالقا    " بة اخلامسة   وينتهي باالستجا "متاماً  تنطبق    يف االجتـاه    العبـارات صحح مجيـع    وت
  ).1-2-3- 4-5(اإلجيايب

II- 2- يف صورته األصلية املقياسصدق وثبات :  
 قام ليرب بإجراء التحليل العاملي       حيث ،خصائص سيكومترية جيدة  لية  للمقياس يف صورته األص   

.    باستخدام التحليل العاملي االستكشايف بطريقة املكونات األساسية والتدوير املتعامد        لعبارات املقياس   
  هـي ة عواملالثـ وجود ثإىلوتوصل تلميذ وتلميذة من املرحلة الثانوية ) 178(عينة مكونة من على  
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              كـل عامـل  ، وتـشبع باالسـتقاللية ، والرغبـة يف اإلتقـان      االستطالعالتحدي، وحب   تفصيل  
  .عبارات) 8(ىعل

  : معامالت الثبات التاليةإىل وتوصلعلى نفس العينة إعادة التطبيق قياسه بطريقة أما الثبات فتم 
 وبلـغ ،   )0.76(قاللية  السـت ا يف اإلتقان    ، الرغبة  )0.68( االستطالعحب  ،     )0.73(تفضيل التحدي   

  .)0.72(فقد بلغ بطريقة إعادة التطبيق أما  ،)0.72(لكرونباخ للمقياس ككل معامل الثبات ألفا 
  )2( جدول

  توزيع مفردات مقياس الدافعية على العوامل الفرعية
  العبارات  العوامل
  1،4،7،10،13،16،19،22  التحدي

  2،5،8،11،14،17،20،23  حب االستطالع

  3،6،9،12،15،18،21،24  ليةاالستقال

II- 3- البيئة العربية يف  املقياسصدق وثبات:  
  :الصدق الظاهري -أ

ض املقياس على ستة من أعضاء هيئة التدريس        ر بع )أمحد فالح وخالد عبد الرمحن     (قام الباحثان 
ـ  لتحكيم عباراته حيث طلب منهم    من محلة الدكتوراه يف علم النفس التربوي والقياس والتقومي           ان  بي

، بعد اطالعهم على أبعاد املقياس، كما طلب منـهم بيـان         ما وضعت لقياسه  لقياس  صالحية الفقرة   
مدى وضوح العبارات واقتراح التعديالت املناسبة وقد أمجعت أراء احملكمني علـى قـدرة فقـرات           

  .املقياس على قياس ما وضعت لقياسه
  : صدق البناء-ب

 إىل 0.79( بـني    حيتراو إليه العبارات والبعد الذي تنتمي      توصل الباحثان إىل وجود ارتباط بني     
ومجيعها قيم دالة عنـد      ) 0.75 إىل 0.35( واملقياس ككل تتراوح بني      العباراتواالرتباط بني    ) 0.86

   ).0.01(مستوى 
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  :املقياسثبات  -جـ
، طريقـة   تلميذ وتلميـذة بطـريقتني    ) 130( الثبات على عينة مكونة من       بتقديرقاما الباحثان   

 إىل 0.80(ككـل  االتساق الداخلي حيث تراوحت معامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية واملقيـاس     
  ). 0.87 إىل 0.84( االختبار فتراوحت بني إعادة أما بالنسبة لطريقة )0.84
III- جمتمع الدراسة:   

   )3( اجلدولحسب ما يظهره ،  تلميذ570كون جمتمع الدراسة من يت
  )3( جدول

  اجلنس واملستوى الدراسة حسب جمتمعوزيع ت
  
  
  
  
  

  
 

IV-  الدراسةعينة :  
ملرحلة املتوسطة، وتكونت من    اتالميذ  من  طبقية  بطريقة عشوائية    األوليةالدراسة  عينة  اختريت  

ينـة يف    واستخدمت درجات هـذه الع     من مجيع املستويات   أنثى )35( ،ذكر )51( تلميذا، منهم    )86(
  . ة احلاليالدراسة التحقق من صدق وثبات أداة

 وتكونـت مـن     ،من تالميذ املتوسطة   طبقية فقد اختريت بطريقة عشوائية      األساسيةالدراسة  عينة  أما  
على واستخدمت درجات هذه العينة      )4(حسب ما يظهره اجلدول      أنثى 108 ،ذكر 124،  تلميذ )232(

 .الدراسة فرضيةيف التحقق من مقياس الدافعية 
 
 
 
 

  

 املستوى اجلنس
  ناثإ  ذكور

 اموع

  159  68  91 األوىل

  130  61  69 الثانية

  156  80  76 الثالثة

  125  60  65 الرابعة

  570  269  301 اموع
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   )4(جدول 
  اجلنس توزيع عينة الدراسة حسب 

  النسبة  العدد  اجلنس
  53.4  124 ذكور

  46.6  108 إناث

  100  232 اموع

V- وليةالدراسة األ:  
 تلميذ من تالميذ املرحلة املتوسطة من بينـهم         86 على عينة بلغ عددها      األولية الدراسةمت إجراء   

   : لغرض التحقق من اخلصائص السيكومترية لألداة أنثى 35و ذكر 51
V- 1- السيكومترية باستخدام التحليل العاملياخلصائص : 

عوامل اليت تنتسب   فحص مكون القياس للنموذج أي مدى دقة املؤشرات واتساقها يف قياس ال           
، ومدى صالحية هذه املؤشرات وكفايتها ومالءمتها ومتثيلها واستيعاا للداللة النظريـة           )الثبات(إليها

  ).الصدق(للمفاهيم أو العوامل اليت تنتمي إليها
 إذا كان املقياس عبارة عن جتمع من العبارات ومل          ستكشايفاال التحليل العاملي    استخدامبيتم  

ال يعرف انتماء العبارات لألبعاد وهو ما يراد      ( ضوء أساس نظري سابق أو منوذج سابق         يتم بناؤها يف  
وكذلك ال يعرف األبعاد اليت يتكون منها املقياس وإمنا قد يكون هنـاك             ) الكشف عنه أو استطالعه   

  .توقع ذا العدد
ق ويراد التحقق   بناء يف ضوء نظرية أو منوذج ساب      المت  إذا  العاملي التوكيدي     التحليل مستخديو

من مدى مطابقة بنية املقياس للنموذج الذي مت بناؤه يف ضوءه فهنا تكون األبعاد حمددة متاماً وكذلك                 
  .عبارات كل بعد واهلدف هو التأكد من البنية املفترضة

 نستخدم التحليـل  ،يف بناء النموذجنظرية التقرير الذايت أما بالنسبة هلذه الدراسة واليت اعتمدت على        
معتمدين على برنـامج   Rhoو معامل االتساق الداخلي    لعاملي التوكيدي للتأكد من الصدق البنائي       ا
 Amos  20اإلصدار. 
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      :للمقياسلصدق البنائي ا - 1
وينضوي حتـت   ) 1994Roehrichروهايرش،(ميثل قدرة املقياس على القياس الدقيق ملتغريات الدراسة         

   .يب والصدق التمايزيهذا اجلانب من الصدق الصدق التقار
  ) 6 (الشكل

  لدافعية ااألوىل ملقياسالرتبة من العاملي نموذج لنتائج التحليل العاملي التوكيدي ل
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وهو منوذج ثالثي العوامل ينضوي حتت كل عامـل     النموذج املقترح ملقياس الدافعية   ) 6 (ميثل الشكل 
 وكـذا قـيم   )( االرتباط بني العوامل   واملالحظ على النموذج وجود قيم    ) عبارات(مثانية مؤشرات   

   .)2(بني العوامل واملؤشرات ومسامهات املؤشرات لعواملها ) (األوزان االحندارية 
  Validité convergente :لتقاريباالصدق  -أ 
   :   )Fornell et Larker;1981(فورنال والركارصيغة باستعمال ) ρvc( التقاريب حساب معامل الصدق.1

  

  

  :تائج حسب اجلدول التايلوكانت الن
  )5(اجلدول

  لكل بعد التقاريبمعامل الصدق قيم 
  ρvc > 0.5  احملاور

 0.51  االستقاللية

  0.47  التحدي

  0.50  حب االستطالع

 باستثناء بعد التحـدي     ρvc>0.5ألن   التقاريبأبعاد النموذج بالصدق    من خالل اجلدول نالحظ متتع      
واللذان حددا  ) 2003نامتري وبريدن   (ة حسب ما يقترحه كل من        وهي مقبول  0.47والذي بلعت قيمته    

  .0.45هذه القيمة يف حدود 
الرتباط بني العامـل والعوامـل      لاملطلقة  قيم  ال                 <   |R |     أن تكـون   يشترط .2

   .التقاريبمعامل الصدق جذر  أقل من األخرى
  )6(اجلدول

  تقاريبال جبذر معامل الصدق قيم االرتباطمقارنة 

 
R||  العامل  العالقة العامل 

االستقاللية 0.02 0.71  التحدي 

االستقاللية 0.05 0.68  االستطالعحب  

 االستطالعحب   التحدي 0.36 0.70
  

                     ∑n
i λ2  

ρvc =  
           ∑n

i λ2    +   ∑ var(ε i) 
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من خالل اجلدول تالحظ أن قيم ارتباط العوامل مع مؤشراا أكرب من ارتباطها مع بعضها الـبعض                 
  . بأن أبعاد املقياس تتمتع بالصدق التقاريبوبتحقق الشرط الثاين ميكن القول 

  Validité discriminante :الصدق التمايزي -ب 
 :ميكن التاكد بأن املؤشرات اليت تقيس نفس العامل ترتبط فيما بينها من خالل توفر الشرطني التاليني               

)Fornell et Larker;1981(   
 تجممـوع املـسامها   من متوسط     أكرب كل مؤشر على عامله   ل قيمة الوزن االحنداري  كون  تأن   -1

  .ملؤشرات النموذج 
 للمؤشر علـى    مسامهةلكل   1.96أي أكرب من     0.05عند مستوى    دال   النسبة احلرجة أن يكون    -2

 إذا كانت النسبة احلرجة أكرب    ف على اخلطأ املعيار     قيمة املسامهة تقاس هذه النسبة بقسمة      و عامله
 فإا ذات داللة عنـد      2.58ا إذا كانت أكرب من       أم 0.05 فإا ذات داللة عند مستوى       1.96من  

  0.01مستوى 
باستخدام  )7(املمثلة يف اجلدول    ج    ذ ملؤشرات النمو  ت املسامها  مربعات  جمموع متوسطقمنا حبساب   

اجلـدول   وعلى أساسه نقوم مبقارنة املسامهات املوجودة يف         0.36يساوي   فوجدناه   n)/2(Σالصيغة  
)8( .  

  )7( دولاجل
    لألبعاد الثالثةامهات املؤشراتمسمربعات 

  االستقاللية التحدي االستطالعحب 
0.33 0.54 0.65 
0.41 0.16 0.48 
0.66 0.60 0.60 
0.61 0.16 0.21 
0.21 0.10 0.07 
0.80 0.13 0.78 
0.05 0.67 0.38 
0.01 0.02 0.06 

 0.36 = م
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  )8(اجلدول
  املقياس عباراتل النسبة احلرجة وقيم 

  النسبة احلرجة  اخلطأ املعياري    العامل  املسار  ؤشرامل
In1  7.70 0.11 0.81 االستقاللية 
In2  9.32 0.07 0.69 االستقاللية 
In3  10.33 0.08 0.78 االستقاللية 
In4  5.54 0.08 0.46 االستقاللية 
In5  1.69 0.16  0.27 االستقاللية  
In6  11.76 0.07 0.88 االستقاللية 
In7  7.95 0.08 0.62 االستقاللية 
In8  1.74 0.14  0.25 االستقاللية  
D1  5.43 0.13 0.73 التحدي 
D2  3.13 0.13 0.40 التحدي 
D3  7.52 0.10 0.77 التحدي 
D4  2.96 0.13 0.40 التحدي 
D5  1.12 0.29  0.32 التحدي  
D6  1.56 0.23 0.36 التحدي  
D7  7.52 0.11 0.82 التحدي 
D8  1.76 0.07  0.13 تحديال  
C1   االستطالعحب 0.59 0.16 3.62 
C2   االستطالعحب 0.64 0.19 3.30 
C3   االستطالعحب 0.81 0.21 3.82 
C4   االستطالعحب 0.78 0.19 4.07 
C5   االستطالعحب 0.45 0.16 2.87 
C6   االستطالعحب 0.89 0.28 3.17 
C7   االستطالعحب 0.21 0.12 1.80  
C8   االستطالعحب 0.09 0.08 1.11  

  
  

   :الشرط األول
 وجدنا ستة مؤشرات تقل قيمة أوزاا االحندارية على عاملـها           )8(من خالل معاينة للجدول     

قيمة أوزاـا  اليت ال تفي بالغرض أي أن     ) العبارات(وهذا جيعلنا نفكر يف حذف املؤشرات        0.36عن  
  .0.36والذي يساوي  تع املسامهاجممومتوسط  على العامل أقل من االحندارية
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   :الشرط الثاين
 1.96 ميكن التعرف على املؤشرات اليت تقل نسبتها احلرجة عـن    )8(من خالل معاينة اجلدول     

  D6ومبقارنتها مع مؤشرات اليت مل حتقق الشرط األول وجدناها العدد نفسه تقريبا باسـتثناء املؤشـر  

حت لدينا سبعة مؤشرات ال تفي بالشرطني واليت جيب حذفها      الذي أضيف للشرط الثاين وبالتايل أصب     
  .التمايزيحىت يتمتع املقياس بالصدق 

بتطبيـق   ) Joreskog( جلورسـكوك    Rhoمت إجياد قيمة مؤشر     : Rho معامل االتساق الداخلي   - 2
    :املعادلة التالية

  : ρ معامل االتساق الداخلي Rho  

λ  :  عامل على الالوزن االحنداري للمؤشر       
var(ε i)  :  1تباين البواقي و تساوي - λi

2  
  :وكانت النتائج حسب اجلدول التايل 

  )9(اجلدول
   وللمقياس ككل  لكل بعد Rho معامل االتساق الداخليم يق

  Rho معاملقيمة   احملاور
 0.82  االستقاللية

  0.73  التحدي

  0.80  االستطالعحب 

  0.92    الدرجة الكلية
  

   :النتيجة
الـصدق  شـروط   بتحقيق   صدق البناء العاملي     إجيادبتأكد من اخلصائص السيكومترية للمقياس      مت ال 

  .التمايزيشروط الصدق التأكد من وكذا  لكل عامل )ρvc( هحساب معاملو التقاريب
  )Joreskog( جلورسـكوك    Rho االتساق الـداخلي  للثبات فقد مت حساب معامل      أما بالنسبة   

  .دليل على ثبات املقياس وهذا   20.8بلغت قيمته حيث 
االتـساق  معامـل   دلت النتائج على متتع املقياس بالصدق البنائي جبوانبه التمايزي والتقاريب كما دل             

  .  إىل ثبات هذا املقياسRho الداخلي

               ( ∑n
i λ) 2 

ρ =  
       ( ∑n

i λ) 2   +   ∑ var(ε i) 
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   اإلحصائيةاألساليب واخلطوات: ثانيا 
  :قمنا باخلطوات التالية الدراسة فرضية الختبار

I-  النموذجاقتراح: 
 يف ملقياس الدافعية النموذج النظري باقتراحقمنا , اعتمادا على األطر النظرية، والطرق التنظريية املناسبة

الدراسـات  علـى   اعتمادا، و وفق نظرية التقرير الذايت الذي يستند إليه املقياس   البنائيضوء النموذج   
 . املقياسالعاملية اليت أجريت على

  )7 (الشكل
  لدافعية ملقياس اترح املقالبنائينموذج ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

II- توصيف النموذج: 
منوذج ، وهو   )8( الشكل   املوضح يف العاملي  مت تصميم النموذج     20 اإلصدار   Amosباستخدام برامج   

حيث تكون ) ،االستقالليةاالستطالعحب التحدي،( األوىلالرتبةمن   الثانية يظم ثالثة عوامل الرتبةمن  
  : التابعة هلا يف املقياس وهي العباراتتتشبع عليها العوامل الثالثة تكوينات فرضية 

   ) D1,D2,D3,D4,D7 ( العباراتتتشبع عليه : عامل التحدي -1
  ) C1,C2,C3,C4,C5,C6(  العباراتتتشبع عليه : االستطالعحب عامل  -2
  ) In1,In2,In3,In4,In6,In7( العباراتتتشبع عليه : عامل االستقاللية -3
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اليت تتشبع علـى    ) العبارات( متغري مقاس تتمثل يف املؤشرات       17 منها   غريمت 38 لدينا يف هذا النموذج   
 متغري غري مقاس يتمثل يف أخطـاء        21 و   )التحدي،حب االستطالع،االستقاللية ( ثالثة عوامل كامنة  

  .العوامل الكامنةباإلضافة إىل ) البواقي(التباين 
  )8 (الشكل

  لدافعيةقياس ااملقترح ملالثانية الرتبة من العاملي نموذج ال

  
III- تعيني النموذج:  

 153 وعدد املعلومات اليت جيب توفرها تـساوي  إىل التقدير  بارامتر38حسب النموذج السابق ختتاج     
  .وذه النتيجة يكون النموذج متعدي التعيني 115وبالتايل تصبح درجة احلرية مساوية 

IV - تقدير البارامترات:  
 SPSS برنـامج  يف) ) 1(مقياس الدافعية امللحق رقم ( مت مجعها باستخدام  اليت العينة بيانات  إدخال مت

مطابقة هـذه  وبعد  Amos ميكن قراءته من قبل برنامج savللحصول على ملف من نوع    20اإلصدار  
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 وجـاءت  (ML) تقدير بارامترات النموذج بطريقة األرجحية العظمـى   البيانات بالنموذج املقترح مت     
  .)9(ره الشكل النتائج حسب ما يظه

  )9 (الشكل
   لدافعيةالثانية ملقياس االرتبة من  العاملي نموذجالتحليل العاملي التوكيدي لل

  
  
 

V- جودة مطابقة النموذجاختبار :  
 مبقارنـة قـيم   قمنا Amos برنامج   نتائج مستخرجة من  من   )10(من خالل ما يظهره اجلدول      

هذه القيم ليست ضمن     هلذه املؤشرات فوجدنا أن      يةالنموذج املطابقة احملسوبة بالقيم     حسنمؤشرات  
  .  حىت يتمتع النموذج جبودة املطابقة املقبولةاال املسموح به
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  )10(اجلدول
  احلرجةجدول قيم مؤشرات حسن املطابقة احملسوبة مقارنة بالقيم 

  شرط القبول  القيمة احملسوبة  املؤشر
  5 <دح / 2نسبة كا  3.11  دح/ 2نسبة كا

   املطابقة املطلقةمؤشرات
  GFI(   GFI=0.7 GFI < 0.90 (جودة املطابقة

  RMR(   RMR=0.07  RMR > 0.10 (مؤشر جذر متوسط البواقي

  مؤشر االفتقار لالقتصاد
 RMSEA(  RMSEA=0.11 (جذر متوسط خطأ التقريب

RMSEA   0.05  
  0.08مقبولة حىت 

  مؤشرات املطابقة املتزايدة

  TLI(   TLI=0.72 TLI < 0.90 (يمؤشر املطابقة املعيار

  CFI(   CFI=0.75  CFI < 0.90 (مؤشر املطابقة املقارن

         

باحتماليـة  ) 0.01( دالة إحصائيا عند مستوى وهي 357.65 تساوي   رغم أن قيمة مربع كاي     
p<0.00      تـسمح لنـا     5وهي أقـل مـن       3.11تساوي   درجة احلرية    وبني مربع كاي    فإن النسبة

النموذج املفترض غري أن أغلب مؤشرات املطابقة تدل على سوء مطابقة النموذج املوضح              ب باالحتفاظ
 حيث جند أكثر مؤشرات املطابقة فعالية وأداء هو اجلذر التربيعـي ملتوسـط خطـأ                )10(اجلدوليف  

بلغت وعلى هذا املؤشر على سوء املطابقة        0.08 القيمة اليت تزيد عن      تدل حيث    )RMSEA(االقتراب  
مؤشـر  ، 0.72 الذي بلغـت قيمتـه      )TLI(مؤشر املطابقة املعياري    أما   0.11قيمة يف هذه الدراسة     ال

  0.79الذي بلغت قيمته     ) GFI(جودة املطابقة   ، مؤشر   0.75 الذي بلغت قيمته      )CFI( املطابقة املقارن 

  . النموذج حسن مطابقةقق شرط حيوهذا ال 0.90 أقل من كانت قيمها
تعديل   املطابقة مما يتطلب     حبسنأن النموذج ال يتمتع     ميكن القول ب   السابقة األدلة     من خالل 

لتحقيق مطابقة جيدة للنمـوذج وذلـك   الربنامج  ؤشرات التعديل اليت يقترحها     مب باالستعانةالنموذج  
املؤشرات اليت يقترحها الربنامج لتعديل مسار العالقات مراعني يف ذلـك  أعلى عن يف البداية بالبحث  

طق النظري للدراسة حيث ميكن للربنامج اقتراح أحد املؤشرات اليت حتقق مطابقة جيدة للنمـوذج         املن
  .ولكن ال يكون هلا مدلول نظري 
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  )11(اجلدول 
  مؤشرات التعديل اليت يقترحها الربنامج

  

   M.I. Par Change 
e18  e22 31.463 .4250 
e17  e20 37.561 .2890 
e10  e15 52.368 .2670 
e4  e7 44.544 .2330 
e6  e7 31.240 .1240 
e2  e7 26.508 .1720  
e1  e3 20.825 .1060 

  

مة ميكن أن حتدث تغـيريا  وأعلى قي مؤشرات التعديل اليت يقترحها الربنامج     )11( يبني اجلدول 
 أن كـان    بعد 305.29 = 2كا حيث يصبح    e15و e10 ينبني اخلطأ بإجياد عالقة    2 يف كا  52.368قدره  

   .357.65يساوي 
VI- تعديل النموذج املفترض:  

 ملصفوفة قيـاس    e15و e10 واخلاص باخلطأين    52.36بدأ التعديل بأعلى مؤشر والذي يساوي       
   والذي كان مثبتـا يف النمـوذج  D7املتغري و D2أخطاء املؤشرات وميثل التغاير بني خطأ قياس املتغري         

 جر عن طريـق     رني األخطاء سنقوم بتحريره كبارا مت     املفترض بصفر بناء على افتراض االستقاللية ب      
 مؤشـرات حىت يتسىن للربنامج تقدير التغاير مث نقوم بتحليـل   e15وe10  وضع ارتباط بني اخلطأين

أفضل مطابقة ممكنة وبأقـل     ونكرر هذه العملية حىت يظهر لنا الربنامج        التعديل اليت يقترحها الربنامج     
  . عدد من البارامترات

 وتقييد البعض اآلخر وبعد االنتهاء مـن   يقوم الربنامج بتحرير بعض البارامترات    عديل  تالوبعد  
االرتباطات بني العوامل وتبـاين     و األوزان االحندارية (ظهر نتائج تقدير البارامترات     تعديل النموذج  ت   
  .يف الشكل التايل)  و اجلذور الكامنة أخطاء املؤشرات
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  )10 (الشكل
  املعدل لدافعيةالثانية ملقياس االرتبة من  العاملي نموذجالتوكيدي للالتحليل العاملي 

  
  
  

 45دد البارامترات احلرة واليت أصبحت تـساوي  ع من حيث النموذجني اختالف بني  أحدث التعديل 
يريا يف  وهذا أحدث تغ   قترحها الربنامج حسب مؤشرات التعديل اليت ا    بارامترات   7بعد زيادة    38بدل  

مـن  وضعف اقتصاد هذا النموذج للبارامترات ا أمم 115بدل  108 تساوي  اليت أصبحت   درجة احلرية   
  . )12(  كما يظهره اجلدول مؤشرات املطابقةتغريتهذا التعديل  خالل
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  )12( اجلدول

   بعد التعديلرجةاحلجدول قيم مؤشرات حسن املطابقة احملسوبة مقارنة بالقيم 
    

  بولالقشرط   القيمة احملسوبة  املؤشر
  5 <دح / 2 كانسبة  1.43  دح /2نسبة كا

  مؤشرات المطابقة المطلقة
  GFI (  GFI=0.92 GFI < 0.90( جودة املطابقة

  RMR(   RMR =0.06  RMR > 0.10( مؤشر جذر متوسط البواقي

   لالقتصاداالفتقارمؤشر 
   )RMSEA( جذر متوسط خطأ التقريب

RMSEA=0.04 
RMSEA   0.05 

  0.08 حىت مقبولة

  المتزایدةمؤشرات املطابقة 
  TLI(   TLI=0.96 TLI < 0.90( مؤشر املطابقة املعياري

  CFI(   CFI=0.97  CFI < 0.90( مؤشر املطابقة املقارن

  

دل بالقيم احلرجة هلـذه املؤشـرات   مبقارنة قيم مؤشرات جودة املطابقة احملسوبة للنموذج املع  
 ،)10 (الشكلبقة حيدة للنموذج املعدل املوضح يف       أغلب مؤشرات املطابقة تدل على مطا     وجدنا أن   

هو اجلذر التربيعي ملتوسط خطـأ االقتـراب        و ، أكثر مؤشرات املطابقة فعالية وأداء      قيمة اوجدنكما  
)RMSEA(    جذر  وكذاللنموذج  على مطابقة جيدة    ما يدل    هذا   ، 0.05هي أقل من    و  0.04 تساوي 

 0.10 وهذه القيمة أقـل مـن    0.06قيمته قي دراستنا    الذي بلعت   ،  )RMR(متوسط مربعات البواقي    
  .)12( كما يظهرها اجلدولباإلضافة إىل باقي املؤشرات اليت حققت شروط املطابقة اجليدة

 من أن النموذج املفترض بتوفر على مطابقة إمجالية جيـدة يف ضـوء مؤشـرات              التأكدعد  ب
  . ابقة التفصيلية عن طريق فحص البواقيننتقل إىل فحص املط Amosبرنامج  اليت يوفرهااملطابقة  

سبق وان أشرنا من خالل اجلانب النظري هلذه الدراسة بان متتع النموذج مبطابقة جيـدة ال                
 وعليه جيب تعزيز هذه املطابقة العامة للنمـوذج املفتـرض           اجلزئياتخيلوا من وجود خلل يف بعض       

من خالل معاينة نتائج اجلـدول      ويتضح  ) 13 (املوضحة يف اجلدول  املعيارية  لبواقي  مصفوفة ا  بفحص  
مما يدل على املالئمة الداخلية      2.96 عن القيمة احلرجة     ماعدا قيمة واحدة ارتفعت   أا منخفضة القيمة    

  .مالئمة إحصائية بني النموذج وبيانات العينةوجود للنموذج بالنسبة للبيانات وهذا دليل على 
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  )13( اجلدول

  مصفوفة البواقي املعيارية
 In5 D7 C6 C5 In7 D1 D2 D3 C1 C2 C3 C4 In1 In2 In3 In4 

In5 .000                

D7 .603 .000               

C6 1.577 -.802 .000              

C5 .621 .846 1.026 .000             

In7 -.007 .074 -.721 -.350 .215            

D1 1.307 .178 -.030 -.595 -1.923 .000           

D2 -.261 .000 .015 3.401 .218 .153 .000          

D3 2.151 -.081 1.713 1.047 -1.648 -.174 -.411 .000         

C1 2.165 -1.240 .388 .484 .038 -.872 .783 .622 .000        

C2 1.467 -2.054 .094 .795 -1.272 -.966 1.385 .692 1.276 .168       

C3 1.686 .361 -.117 -.304 -.179 .314 1.942 1.125 -.387 -.193 .000      

C4 1.561 -1.333 -.046 -.583 -.086 -.146 .674 .351 -.151 .168 .141 -.080     

In1 -.493 .971 -.307 -.746 .054 -.484 1.367 -.134 .024 -1.033 .287 .180 .000    

In2 -1.631 .998 -.484 -.981 .174 -.991 .376 -.734 .623 -1.559 .073 .159 .277 .000   

In3 .677 .562 .307 -1.036 -.112 -.877 -.476 -.560 .237 -.908 .278 -.035 .000 -.274 .000  

In4 1.752 .456 -.104 -.579 .341 -.316 .539 .266 .779 -.426 -.026 .863 -.398 .537 .279 .000 

  
  

     :الدراسة  نتائج: ثالثا 
 وجود مالئمة إحصائية بني النموذج املفترض والبيانات املـستمدة         عدم  نصت الفرضية على    

، والختبار هذه الفرضية مت إجراء التحليل العاملي التوكيدي باسـتخدام الربنـامج             عينة الدراسة من  
 108رية تساوي  بدرجة ح 154.44 وأشارت النتائج إىل أن قيمة مربع كاي تساوي           Amosاإلحصائي  

فإن النسبة بني مربع كاي و درجة احلرية تـساوي           القيمة   هذهرغم داللة   و 0.01وباحتمالية أقل من    
 مطابقـة    دليل أويل علـى   وهذا  تسمح لنا باالحتفاظ بالنموذج املفترض      واليت   2وهي أقل من     1.43

  نموذج للبيانات مت اختبار لبيانات عينة الدراسة وملزيد من تأكيد حسن مالئمة الالنموذج املفترض 
جموعة من مؤشرات املالئمة وأشارت التحليالت إىل أن هذه املؤشرات حققت جودة عالية حـسب               

  :التايلاجلدول 
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  )14(اجلدول

  رجةاحلاحملسوبة مقارنة بالقيم  جدول قيم مؤشرات حسن املطابقة احملسوبة
  القبولشرط   القيمة احملسوبة  املؤشر

  5 <دح  /2نسبة كا  1.43  دح /2نسبة كا

  GFI(   GFI=0.92 GFI < 0.90( جودة املطابقة

  RMR(   RMR =0.06  RMR > 0.10( مؤشر جذر متوسط البواقي

 RMSEA(   RMSEA=0.0( جذر متوسط خطأ التقريب
RMSEA   0.05  

 0.08مقبولة حىت 

  TLI(   TLI=0.96 TLI < 0.90(مؤشر املطابقة املعياري 

  CFI(   CFI=0.97  CFI < 0.90( قارنمؤشر املطابقة امل

  

متكنت هذه الدراسة من حتويل املكون االفتراض واملتمثل يف الدافعية لتالميذ املرحلة املتوسطة             
باستخدام أسلوب النمذجة باملعادلة البنائية وقـد اسـتطاع هـذا            الثانية   الرتبةمن  إىل منوذج عاملي    

ؤشرات  هلذه امل  مرتفعة  ت جودة املطابقة بتحقيقه لقيم      النموذج من اجتياز االختبارات اخلاصة مبؤشرا     
  : يف حدود التصميم العاملي املتبع النتائج التاليةمما جعل هذه الدراسة حتقق

 .متتع مقياس الدافعية بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات -1
البيانات ملقياس الدافعية و   الثانية   الرتبةمن  وجود مالئمة إحصائية بني النموذج ثالثي األبعاد         -2

 .الدراسةاملستمدة من عينة 
 للنموذج املفترض ملقياس الدافعية والبيانات املستمدة مـن عينـة           جيداحلصول على تطابق     -3

  .الدراسة
  :النتائج مناقشة :رابعا

 والتأكـد مـن مالئمـة       ،هدفت الدراسة إىل التأكد من صحة البنية العاملية ملقياس الدافعية         
 ،س مع البيانات املستمدة من تالميذ املرحلة املتوسطة كعينـة للدراسـة           النموذج املفترض هلذا املقيا   

مسامهات العوامل الثالثة   والذي يوضح    ،)11(الشكل  ب كما   البارامترات للنموذج املفترض  وحبساب  
حيـث   . الثانيـة الرتبة الدافعية كعامل من    يف بنية مفهوم   ،حب االستطالع  و ،والتحدي ،االستقاللية

امل االستقاللية تفـسره  ع تباين من  %53 بلغتسامهة ومب ، 0.73 عامل االستقاللية تشبعبلغت قيمة  
 التحديامل  ع تباين من % 43 ومبسامهة بلغت ،   0.66 هعتشبفبلغت قيمة    عامل التحدي أما  ،   الدافعية
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 تبـاين  من % .60 ومبسامهة بلغت،  0.78حب االستطالع   تشبع حني بلغت قيمةيف،  تفسره الدافعية

 ، التحدي : وجود ثالثة عوامل وهي    علىنتائج  التأكد هذه   و  ،  تفسره الدافعية  امل حب االستطالع  ع
 وبان البنيـة العامليـة   .د يسمى الدافعية تنتظم حتت عامل عام واح،ستقاللية واال،االستطالعحب  و

    لدراسـات ا العديد مـن  وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه    ،متسقة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة    
 هذه الدراسة على صحة النمـوذج املتعـدد         كما أثبتت  .دراسة فريال أبو عواد   :  مثل يف هذا اال  

  .العوامل ملقياس الدافعية عند فئة تالميذ املرحلة املتوسطة
  )11 (الشكل
  لدافعيةملقياس ا البنائي نموذجالتحليل العاملي التوكيدي لل

  

  
  املقترحات :خامسا

  : الدراسة ميكن اقتراح ما يليمن خالل نتائج
استخدام التحليل العاملي، ومنذجة املعادلة البنائية؛ ملا هلذين األسلوبني من أمهية يف تلخـيص                -1

املتغريات، وقياس تأثرياا الكلية، واملباشرة، وغري مباشرة، واليت ال ميكن احتساا من خالل             
 .الطرق اإلحصائية التقليدية

املي التوكيدي  يف التأكد من صدق البناء للمقاييس النفسية والتربويـة          استخدام التحليل الع    -2
 .يف البحوث املختلفة يف هذا اال

إجراء دراسة عامليه ملقياس الدافعية للتأكد من صدق البناء العاملي ملقياس الدافعية باختالف               -3
 .اجلنس واملستوى الدراسية
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  يف البيئة العربيةمقياس الدافعية   )1 (امللحقة

  خالد عبد الرمحن. فالح وددأمح.د

رقم
ال

  

  العبارة

متاما
بق 

ينط
  

طبق
ين

كد  
 متأ

غري
  

طبق
ال ين

القا  
 إط

طبق
ال ين

  

            التحدي أجل من جبد أعمل أن أحب  1
            جديدة أشياء أتعلم لكي يةالصف احلصة يف أسئلة أسال  2
            مساعدة دون سيةاالدر باملهام القيام أحب  3
            أستطيع ما بقدر أتعلم أن أحب  4
            اجلديدة األشياء لتعلم أخطط  5
            بنفسي أفهمها حىت األشياء يف لتفكري ا أحاول  6
            والصعب اجلديد العمل أحب  7
            مبوضوعها مهتماً أكون ألين األشياء بعض أقرأ  8
            بنفسي الصحيحة اإلجابة إىل أتوصل أن أحب فإنين ما خطأ يف أقع عند ما  9

            الصعبة األشياء يف أفكر جتعلين اليت املوضوعات أحب  10
            معرفتها أريد كثرية أشياء إىل أتوصل لكي الدراسية باملهام أقوم  11
            حلها إىل أتوصل حىت احملاولة يف استمر اينف صعبة مشكلة واجهتين إذا  12
            الصعبة املشكالت حبل استمتع  13
            اجلديدة  األشياء تعلم أحب ألنين جبد أعمل  14
            بنفسي املوضوعات الدراسية إىل الوصول أحاول  15
            تشويقاً أكثر ألنين أجده الصعب الدراسي العمل أحب  16
            طريقة حلها أتعلم لكي التاملشك أتناول  17
            الدراسية بنفسي واجبايت اعمل أن أحب  18
            الصعبة األسئلة حبل استمتع  19
            قبل من أتعلمها اليت مل الدراسي املوضوعات أفضل  20
            املعلم دون مساعدة الدراسية باملهام القيام أفضل  21
            جديدة اول موضوعاتعندما يتن للمعلم باإلصغاء استمتع  22
            واملعقدة املوضوعات اجلديدة بدراسة استمتع  23
            املختلفة األنشطة الدراسية يف نفسي على اعتمد  24

 



 

 - 59 -

  بعد التعديلمقياس الدافعية 

  التلميذة حتية طيبة وبعد،/ عزيزي التلميذ 

يف املكـان   ) ( مث ضع أشارة     ،ا أرجو قراءة كل عبارة بدقة      لذ ،للدراسة) ي(فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تصف دافعيتك         
ينطبـق   ال ،ينطبق   ال ، غري متأكد  ،ينطبق   ، متاما ينطبق: ( وحتت واحدة من التقديرات اآلتية      ) ي(الذي تعتقد بأنه ينطبق عليك      

بأنه ليس هناك إجابـة صـحيحة أو    علما ،أي عبارة بدون إجابة)  ي(كما أرجو اإلجابة عن مجيع العبارات وال تترك      ) .إطالقا  
  .)ي(وشكرا لتعاونك  . فهذه الدراسة معدة لغرض البحث العلمي فقط ،خاطئة

  

رقم
ال

  

  العبارة

متاما
بق 

ينط
  

طبق
ين

كد  
 متأ

غري
  

طبق
ال ين

القا  
 إط

طبق
ال ين

  

            التحدي أجل من جبد أعمل أن أحب  1
            جديدة أشياء لكي أتعلم احلصة يف أسئلة أسال  2
            دون مساعدة الدراسية باملهام القيام أحب  3
            أستطيع ما بقدر أتعلم أن أحب  4
            اجلديدة األشياء لتعلم أخطط  5
            بنفسي حىت أفهمها األشياء يف لتفكري ا أحاول  6
            والصعب اجلديد العمل أحب  7
            مهتماً مبوضوعها أكون ألين األشياء بعض أقرأ  8
            الصحيحة بنفسي اإلجابة إىل أتوصل  أنأحب فإنين ما خطأ يف أقع ماعند   9

            الصعبة األشياء يف جتعلين أفكر اليت املوضوعات أحب  10
            معرفتها أريد كثرية أشياء أتوصل إىل لكي الدراسية باملهام أقوم  11
            حلها ىلأتوصل إ حىت احملاولة يف فاين استمر صعبة مشكلة واجهتين إذا  12
            األشياء  اجلديدة تعلم أحب ألنين جبد أعمل  13
            طريقة حلها أتعلم لكي املشكالت أتناول  14
            الدراسية بنفسي واجبايت اعمل أن أحب  15
            الصعبة األسئلة حبل استمتع  16
            األستاذ دون مساعدة الدراسية باملهام القيام أفضل  17
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  )2(امللحق 
 عينة الدراسة األولية - 1

sex 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Homme 51 59,3 59,3 59,3 

Famme 35 40,7 40,7 100,0 

Valid 

Total 86 100,0 100,0  

  األساسيةعينة الدراسة  -2

sex 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

H 124 53,4 53,4 53,4 

F 108 46,6 46,6 100,0 

Valid 

Total 232 100,0 100,0  

  
  مؤشرات املطابقة للنموذج املعدل )4(امللحق

Date: 28 2014, أفریل   Sample size = 232 
Time: 18:02:28 

Variable counts ( الدافعیة ) 

Number of variables in your model: 38 
Number of observed variables: 17 

Number of unobserved variables: 21 

CMIN  

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 44 154.44  108  .002 1.43  

Saturated model 153 .000 0   
Independence model 17 2066.270 136 .000 15.193 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .060 .925 .895 .659 

Saturated model .000 1.000   
Independence model .326 .437 .367 .388 
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RMSEA  

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .044 .027 .058 .752 

Independence model .248 .238 .257 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 244.765 252.201 396.421 440.421 

Saturated model 306.000 331.859 833.351 986.351 
Independence model 2100.270 2103.143 2158.864 2175.864 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .924 .905 .976 .969 .975 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

  


