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هدفت هذه الدراســة لبناء مقياس دافع اإلنجاز لطلبة المرحلة الثانوية في دمشــق وفق نظرية االســتجابة   

) فقرة . وللتأكد من صــدق المضــمون لهذا المقياس تم 33)، وقد اشــتمل المقياس على (( I RTللفقرة  
ية عددها ى عينة تجريبعرضـــه على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصـــاص، كما تم تطبيقه عل

) طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية في دمشق، واختير مقياس (ربيع رشوان ) كمحك، وتم التأكد 400(
من معامالت صـــــــــــدق المحك التالزمي للمقياس من خالل حســـــــــــاب معامل االرتباط بين أفراد العينة على 

)، وهذا يدل على ارتباط جيد بين المقياســــين،   0.85 المقياســــين، إذ بلغ معامل االرتباط بين المقياســــين (
كما يدل على صـــــــــــدق المحك التالزمي. وبعد ذلك تم تطبيق المقياس على عينة الدراســـــــــــة البالغ عددها 

) طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية في دمشــــــــــق، وبعد جمع البيانات وتحليلها بوســـــــــــاطة برنامج 1200(
)SPSS ) وبرنامج (Win STEPS ،(  مقياس دافع اإلنجاز الذي أعّده أظهرت النتائج ما يأتي: إن

الباحث كان أحادي البعد. وكانت دالالت مطابقة البيانات اإلمبريقية المســــــــــتمدة من مقياس دافع اإلنجاز 
لنموذج التقدير الجزئي أحادي البعد في نظرية اســــــــــتجابة الفقرة، واقترب مؤشــــــــــر متوســــــــــط مطابقة األفراد 

لخارجي والداخلي من الصـــــفر، واقترب االنحراف المعياري من الواحد الصـــــحيح. وأظهرت نتائج والبندين ا
تقدير قيم العتبات المميزة لمســتويات فقرات المقياس قدرة تمييزية واضــحة وظهور درجة عتبات مميزة على 

يمها التحويلية بداللة ق المقياس المذكور. كما أظهرت النتائج المتعلقة بأداء طلبة المرحلة الثانوية في دمشـق
  لوحدات القدرة اللوجستية قيم مختلفة على المقياس مع مقياس (ربيع رشوان ) لدافع اإلنجاز.

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  .سوريا ،جامعة دمشق، الرتبيةكلية حماضر يف  *
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  :مقدمة -1
لوصول ايعيش اإلنسان حياة مليئة بالنشاط والعمل واحلركة، ويف كّل نشاط أو عمل يقوم به يقصد 

 فالطالب يذهب إىل املدرسة بقصد التعلم والتحصيل والنجاح .إىل هدف معني أو بلوغ غاية يسعى إليها
واحلصول على شهادة دراسية، واملعلم يذهب ألداء عمل مكلف به بقصد احلصول على مردود مادي، 

  وينطبق الشيء على أي عمل آخر.
سنا م اإلنسان لغريه من األشخاص، وإن معرفتنا بأنفإن دراسة دوافع السلوك اإلنساين تزيد يف فه

ف تزداد كثرياً إذا عرفنا الدوافع املختلفة اليت حتركنا أو تدفعنا إىل القيام بأنواع السلوك املتعددة يف سائر املواق
لوكهم س والظروف، كما أن معرفتنا بالدوافع اليت تدفع اآلخرين إىل القيام بسلوكهم، جتعلنا قادرين على فهم

  وتفسريه، كما تساعدنا دراسة الدوافع على التنبؤ بالسلوك اإلنساين يف املستقبل.
فإذا عرفنا دوافع شخص ما، فإننّا نستطيع أن نتنبأ بسلوكه يف ظروف معينة، كما نستطيع أن 
 نستخدم معرفتنا بدوافع األشخاص يف ضبط وتوجيه سلوكهم إىل وجهات معينة وأهداف معينة، من خالل
يئة بعض املواقف اخلاصة اليت من شأا أن تثري فيهم دوافع معينة، حتفزهم للقيام باألعمال اليت تزيد من 

  أدائهم هلا، ومننعهم من القيام ببعض األعمال األخرى اليت ال تزيد من أدائهم هلا.
، فقد يكون لويتوقف جناح الطالب يف املدرسة على قدرته العقلية وعلى الدوافع والرغبات وامليو 

الطالب ذكياً لكنه ال يرغب يف الدراسة واالستذكار، وقد يتفوق طالب متوسط الذكاء الهتمامه باستذكار 
دروسه، وهنا تقوم الدوافع بدور هام يف عملية التعلم، حيث أنه ال حيدث بدون دافع أو رغبة يف التعلم 

  لكي يُقبل على الدراسة والتعلم.ولذلك وجب على املعلم أن حياول استثارة دوافع التلميذ 
حيتاج بناء املقاييس النفسية إىل اعتماد نظرية معينة، يتّم يف ضوء افرتاضاا التحقق من جودة 
اخلصائص السيكومرتية للمقياس، وقد اعتمدت معظم الدراسات النظرية الكالسيكية يف القياس ويف التحليل 

واجهة الباحث فقد اعتمد نظرية االستجابة للفقرة، اليت جاءت مل والتحقق من اخلصائص السيكومرتية هلا، أّما
جوانب الضعف والقصور يف النظرية الكالسيكية، وقدمت أساليب أكثر موثوقية يف تقدير درجة امتالك 
  السمة موضوع القياس وتقدير معامل الفقرات ( صعوبتها ومتييزها واحتمال اإلجابة عنها بوساطة التخمني ).

قلة املقاييس بشكل عام يف سورية (حبد علم الباحث)، واحلاجة املاسة ملثل هذا املقياس، جاءت ونظراً ل
 مقياس دافع اإلجناز لطلبة املرحلة الثانوية يف دمشق وفق نظرية االستجابة للفقرة  هذه الدراسة دف بناء

I RT   
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  :مشكلة الدراسة -2
ع من التفوق لتحقيق ذاته، من خالل حتقيقه ملستوى مرتف الدافع لالجناز ُحيّفز سلوك الطالب حنو السعي     

مبعىن أنه كلما زاد الدافع لالجناز زاد معدل التحصيل، وكذلك املعتقدات الذاتية املوجبة، تزيد من ثقة الطالب 
ز قياس دافع اإلجنام يف أنفسهم، مما يدفعهم إىل حتقيق التفوق والنجاح. من هنا جاء اهتمام الباحث يف بناء

  ).( I RT لطلبة املرحلة الثانوية يف دمشق وفق نظرية االستجابة للفقرة 
 :أسئلة الدراسة -3

  وميكن حتديد مشكلة الدراسة باإلجابة عن األسئلة اآلتية:      
  ما دالالت ُأحادية الُبعد لفقرات مقياس دافع اإلجناز؟  -3-1
ما دالالت مطابقة البيانات االمربيقية اخلاصة مبقياس دافع اإلجناز لنموذج التقدير اجلزئي أحادي  -3-2

  الُبعد ؟     
  ما تقديرات قيم العتبات املميزة ملستويات تدريج الفقرات ملقياس دافع اإلجناز ؟ -3-3
  ما معايري أداء طلبة املرحلة الثانوية على مقياس دافع بداللة وحدات لوجستية حمّولة؟ -3-4
  :أهمية الدراسة -4

ة يف دمشق مقياس دافع اإلجناز لطلبة املرحلة الثانوي تأيت أمهية هذه الدراسة من الناحية العلمية يف بناء
ة السيكومرتية له ووفق نظرية االستجاب، يف ضوء معرفة اخلصائص )( I RT وفق نظرية االستجابة للفقرة 

ومن أمهية دافع اإلجناز أنه يكاد أن يكون احملرك األساسي لسلوك الطالب، فهو الذي يدفعه للدراسة ، للفقرة
و االجتهاد سواء يف البيت أو يف املدرسة. فكلما زاد معدل الدافع لإلجناز زاد معدل التحصيل. وكذلك فإن 

ن جبة تزيد من ثقة الطالب يف أنفسهم، مما يدفعهم إىل حتقيق التفوق والنجاح. وتكماملعتقدات الذاتية املو 
كشف تأمهية دافع اإلجناز من الناحية العملية من خالل توفري أداة للجهات املسؤولة عن رعاية الشباب، 

هذا الدافع، كما  سعن دافع اإلجناز لدى الطالب. وبالتايل توفري برامج للرعاية أو التوجيه يف ضوء نتائج قيا
   يوفر للباحثني أداة ميكن استخدامها يف أحباثهم.

  :حدود الدراسة -5
  ). 2012  - 2011طلبة املرحلة الثانوية يف مدارس مدينة دمشق احلكومية للعام الدراسي (      
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  :التعريف اإلجرائي للمصطلحات -6
  :مقياس دافع اإلنجاز 6-1

مواقف لفظية، لتقيس كميًا دافع اإلجناز لدى طالب  جمموعة من املثريات اليت أعّدت على شكل
  املرحلة الثانوية يف مدينة دمشق.

  :دافع اإلنجاز 6-2
هو الدرجة اليت حيصل عليها املستجيب من خالل إجاباته عن فقرات مقياس دافع اإلجناز الذي 

  أعد يف    هذا البحث.
 Estimation of Abilityتقدير القدرة  6-3

  ).Өjمقدار السمة اليت ميتلكها الفرد، وحتدد بنقطة على متصل السمة (يشري إىل 
    Rash Rating Model نموذج راش للتقدير أحادي الَمْعَلمْ  6-4

يُعّد منوذج راش للتقدير أحادي الُبعد توسيعاً لنموذج راش املتعلق بالفقرات ثنائية التدريج، حيث قام 
يف اسرتاليا ملالءمة الفقرات متعددة التدريج. حيث يفرتض هذا  (Masters,1982)بتطويره ماسرتز 

النموذج أن مجيع الفقرات هلا قيمة متييزية واحدة، وأن التخمني يكون يف حده األدىن، أي يفرتض أن التخمني 
إن فيساوي صفرًا تقريباً، وأن صعوبة الفقرة تأخذ قيمًا متغرية. ويف حالة قياس القدرات كالتحصيل، 

االختالف يكون يف معامل صعوبة الفقرات، ويف معامل صعوبة عتبات االنتقال من التدريج إىل التدريج 
)، أما  1-األعلى ضمن الفقرة الواحدة، ويكون للفقرة عدد من عتبات االنتقال يساوي (عدد التدرجيات 

 ليكرت يفرتض أن جة حسب أسلوب ليكرت، فإنمعامالت الفقرات متساوية يف يف حالة الفقرات املدر 
صعوبتها،  ولكن االختالف يكون يف العتبات املميزة لالنتقال من مستوى من التدريج (القدرة) إىل املستوى 

  األعلى منه كما هو احلال يف النموذج اخلاص بقياس االجتاهات أو أمناط الشخصية حسب ليكرت.
ثنائية التدريج ) ) على الفقرة(θ) ذي القدرة( jرد ( وتتمثل الصيغة الرياضية الحتمالية إجابة الف 

  بشكل صحيح من خالل التفاعل بني قدرة الفرد وصعوبة البند بالعالقة التالية:
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jipحيث :(  
) بشكل  iالفقرة () على اخلطوة األوىل يف j) تشري إىل احتمالية إجابة الفرد(1

  صحيح.

jip( وتشري 
  ) بشكل خطأ. i)على اخلطوة األوىل يف الفقرة ( j) إىل احتمالية إجابة الفرد (0

       )jθ  ) قدرة الفرد (j .(  

      )1ib ) القدرة التمييزية للخطوة األوىل يف الفقرة (i  ويف هذه احلالة توجد خطوة واحدة وعليه .(
   :فإن  

                               1
10

=+
ji

p
ji

p  

ْعَلْم ليس بالضرورة أن تكون معامالت صعوبة اخلطوة مت 
َ
لسلة  سويف منوذج راش للتقدير أحادي امل

كما يف حدود الفئات يف منوذج االستجابة املتدرجة، فقد تكون صعوبة اخلطوات األوىل أكرب من صعوبة 
ْعَلْم، حيث يفرتض أن الفقرات ال 

َ
اخلطوات التالية. ويعّد منوذج التقدير اجلزئي امتدادًا للنموذج أحادي امل

دام هذا موجود. وحيتاج واضع االختبار عند استخختتلف يف معامالت التمييز، وأن َمْعَلْم التخمني غري 
النموذج إىل بناء فقرات بشكل منضبط . مبعىن أن االستجابة على هذه الفقرات، حتتاج إىل أن تكون على 
شكل خطوات متسلسلة، حبيث ال ميكن للمفحوص أن ينتقل إىل مستوى إجابة ما دون أن يصل إىل 

  .(Masters, 1982) املستوى الذي يسبقه 
  :العتبات الفارقة 6-5

هي درجة امتالك الفرد للسمة اليت جتعله خيتار البديل األعلى، بدالً من بقائه يف البديل األدىن 
  مستوى.

  :اإلطار النظري -7
  :دافع اإلنجاز 7-1

قق حي يقصد بدافع اإلجناز حالة داخلية مرتبطة مبشاعر الفرد، توّجه نشاطه حنو التخطيط للعمل، مبا
مستوى حمدد من التفوق الذي يؤمن به الفرد ويعتقد فيه. فالدافع لإلجناز هو الدافع للنجاح وجتاوز 
 الصعوبات، وهذا الدافع يتباين من شخص آلخر ومن ثقافة ألخرى، ويعتمد جزئياً على التنشئة االجتماعية.

ل إىل مستوى من التفوق : بأنه السعي للوصو )  دافع اإلنجاز 1979ويعّرف (قشقوش ومنصور، 
  واالمتياز، حتقيقاً ملستويات عالية  باالستمرار يف العمل و النشاط.
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بأنّه إقدام الفرد على أداء مهمة ما، بنشاط ومحاس كبريين، ورغبة منه  ):  1985كما يعّرفه ( نشواتي, 
  .الفشل فع جتنبيف اكتساب خربة النجاح املمكن، وهلذا الدافع نتيجة تتجلى يف دافع آخر وهو دا

: بأنه احلاجة اليت يشعر ا الفرد داخل نفسه، ) فيعّرف دافع اإلنجاز ( Bhatia , 1985أّما بهاتيا 
لكي يتنافس جتاه معيار هام من االمتياز، وهكذا فدافعية اإلجناز هي توقع الرضا واالرتياح  بالنتائج،  يف 

  التغلب على التحديات واملهام الصعبة. 
بأنه الرغبة املستمرة للسعي والنجاح و إجناز األعمال الصعبة، والتغلب على  ): 1990مرزوق,  ويعرفه (

  العقبات بكفاءة، وبأقّل قدر ممكن من الوقت واجلهد وبأقّل مستوى من األداء.
بأنه حاجة لدى الفرد للتغلب على العقبات، والنضال من أجل  ): 1991ويعرف (عبد الخالق احمد, 

ة على التحديات الصعبة، وهي أيضا امليل إىل مستويات مرتفعة يف األداء، والسعي حنو حتقيقها السيطر 
  مبواظبة شديدة ومثابرة مستمرة. 

: هو حالة داخلية مرتبطة مبشاعر الفرد، توّجه نشاطه حنو ) أن دافع اإلنجاز 1992ويذكر ( أبو عالم, 
  د فيه. ق مستوى حمدد من التفوق، يؤمن به الفرد ويعتقالتخطيط للعمل وتنفيذ هذا التخطيط ، مبا حيق

  : الدافعية للنجاح وإتقان عمل ما. ) فيعّرف دافع اإلنجاز بأنه 1994أّما ( جابر, 
بأنّه الرغبة يف التفوق أو القوة الدافعة للكفاح من أجل  ): Woolfolk 1995 ,  (وتعرفه وولفولك
  التفوق والنجاح. 

إىل أن الدافع  لإلجناز هو احملرك لسلوك النجاح  وجتاوز   ): Sutherland, 1995ويشير سافيرالند ( 
  الصعوبات.   

أن  الدافع لإلجناز هو استعداد الفرد  لتحمل املسؤولية، والسعي حنو   ) 1997ويرى ( خليفة, 
جهه،  والشعور بأمهية  االتفوق  لتحقيق أهداف معينة، واملثابرة  للتغلب على العقبات  واملشكالت اليت قد تو 

  الزمن والتخطيط  للمستقبل.
فريى أن دافع اإلجناز هو الرغبة يف النجاح عن طريق التجربة أو  )  Slavin, 1997أما سالفن (

  االكتشاف، واالشرتاك يف األنشطة اليت يعتمد النجاح فيها على جهد الفرد وقدراته.
دافع اإلجناز بأنه الكفاح أو النضال من أجل النجاح مع  )  (Mcclellandويعرف ماكيالند 

  .( Horowitz & Mosher, 1997 )املنافسة يف ضوء معيار التفوق 
ومن خالل ما تقدم من تعريفات ميكن للباحث أن يعّرف دافع اإلجناز وصفيا بأنه ( الدافع الذي جيعل الفرد 

شعر ات، ومييل إىل تنفيذ واجباته وأعماله بسرعة ودقة، ويطموحًا  ومثابرًا يف مواجهة التحديات والصعوب
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بالرضا عن نفسه وعن قدراته، ومييل إىل التنافس من أجل التفوق، ويسعى إىل حتقيق أعلى مستويات النجاح، 
  ومييل إىل استثمار الوقت و حتمل املسؤولية للوصول إىل مكانة أعلى.

  :أهمية دافع اإلنجاز 7-2
 از دوراً مهما يف رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجيته يف خمتلف ااالت واألنشطة اليتتلعب دافعية اإلجن

يواجهها، وقد أكد ماكليالند أن مستوى دافعية اإلجناز املوجود يف أّي جمتمع هو حصيلة الطريقة اليت ينشأ 
دراسي، وبالنسبة حتصيله الا األطفال يف هذا اتمع، وهكذا فإن لدافعية اإلجناز أمهية بالنسبة للفرد و 

  للمجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد. 
  :أنواع دافعية اإلنجاز 7-3
  ويقصد ا املعايري الداخلية أو الشخصية يف مواقف اإلجناز. دافعية اإلنجاز الذاتية: – 1
فرد لوتتضمن تطبيق معايري التفوق اليت تعتمد على مقارنة أداء ا نجاز االجتماعية:إلدافعية ا – 2

  باآلخرين.
  :العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز 7-4
 – 4خربات النجاح والفشل  – 3البيئة املباشرة للمتعلم  – 2طبيعة دافعية اإلجناز لدى املتعلم  – 1

  التنظيم اهلرمي الرتايب لدوافع املتعلم وحاجاته – 5درجة جاذبية العمل 
  تأثر بثالثة عوامل وهي: ) أن التوجه اإلجنازي ي 1989ويرى ( حسن, 

  مستوى احلماس العام للعمل وبذل اجلهد يف سبيل حتقيق اهلدف.  – 1
  توقعات الفرد املتعلقة باحتمال حدوث النجاح والفشل.  – 2
  قيمة النجاح ذاته وما يرتتب عليه. – 3

أفراد اتمع  دىوقد توصل ( حسن ) إىل هذه العوامل عند حماولته تفسري ضعف التوجه اإلجنازي العام ل
  املصري.

  :أبعاد دافعية اإلنجاز 7-5
  يوجد اجتاهان لدافع اإلجناز مها:

  االجتاه التقليدي: الذي يرى أن الدافع لإلجناز أحادي البعد. -
االجتاه الثاين: وهو الذي يكشف عن تعدد أبعاد دافعية اإلجناز باستخدام الدراسات العاملية،  -

 ويعد هذا االجتاه جديداً، ومل حتدد معامله بعد. 
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  :والتحصيل الدراسي دافعية اإلنجاز 7-6
كما   -بعمل جيد، والنجاح يف ذلك العمل. وهذه الرغبة  يتمثل دافع التحصيل يف الرغبة يف القيام

تتميز بالطموح، واالستمتاع يف مواقف املنافسة،  -املشتغلني يف هذا امليدان يصفها مكليالند أحد كبار
اجلاحمة للعمل بشكل مستقل، ويف مواجهة املشكالت وحّلها، وتفضيل املهمات اليت تنطوي على  والرغبة

 كبرية جداً. جمازفة جمازفة متوسطة بدل املهمات اليت ال تنطوي إال على جمازفة قليلة، أو
باإلنسان، رمبا دون غريه من الكائنات احلية األخرى، وهو  ويعد دافع التحصيل من الدوافع اخلاصة

التميز والتفوق. والناس خيتلفون يف املستوى املقبول لديهم من هذا الدافع،  ما ميكن تسميته بالسعي حنو
 ىل التميز، وهناك أشخاص آخرون يكتفون بأقلّ يرى ضرورة التصدي للمهام الصعبة والوصول إ فهناك من

  قدر من النجاح. 
العامة، وتشري إىل حالة داخلية عند املتعلم تدفعه إىل  إن الدافعية للتعلم حالة متميزة من الدافعية

واإلقبال عليه بنشاط موّجه، واالستمرار فيه حىت يتحقق التعلم. وعلى الرغم من  االنتباه للموقف التعليمي
ا هي  مهمة توفري الدافعية حنو التعلم وزيادة حتقيق اإلجناز ال تلقى على عاتق املدرسة ك فإن ذل فقط، وإمن

األخرى. فدافعية اإلجناز  مهمة يشرتك فيها كل من املدرسة والبيت معًا وبعض املؤسسات االجتماعية
نتائج الدراسات أن األطفال الذين وقد أشارت  والتحصيل على عالقة وثيقة مبمارسات التنشئة االجتماعية.

أمهام يؤكدن على أمهية استقاللية الطفل يف البيت، أما من متيزوا  يتميزون بدافعية مرتفعة للتحصيل كانت
 منخفضة، فقد وجد أن أمهام مل يقمن بتشجيع االستقاللية عندهم (قطامي وعدس، بدافعية للتحصيل

2002.(  
للتحصيل يعملون جبدية أكرب من غريهم، وحيققون جناحات  لديهم دافع مرتفعإن األفراد الذين يوجد 
متعددة من احلياة. وعند مقارنة هؤالء األفراد مبن هم يف مستواهم من القدرة  أكثر يف حيام، ويف مواقف

 ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفضة للتحصيل، وجد أن اموعة األوىل تسجل عالمات أفضل يف العقلية
عالمات مدرسية  اختبار السرعة يف إجناز املهمات احلسابية واللفظية، ويف حّل املشكالت، وحيصلون على

م حيققون تقّدماً أكثر وضوحًا يف اتمع. ويتميز املرتفعون يف دافع التحصيل أم  وجامعية أفضل، كما أ
ين إّما أن يقبلوا بواقع بسيط، أو أن التحصيل الذ واقعيون يف انتهاز الفرص بعكس املنخفضني يف دافع

   على حتقيقه.  يطمحوا بواقع أكرب بكثري من قدرم
واملرتفعة. فقد بينت نتائج البحوث يف هذا  أي أن هناك فروقًا بني ذوي دافعية اإلجناز املنخفضة

على ت يف وظائفهم و أكثر جناحًا يف املدرسة، وحيصلون على ترقيا اال أن ذوي الدافعية املرتفعة يكونون
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 أعماهلم أكثر من ذوي الدافعية املنخفضة. كذلك فإن ذوي الدافعية العالية مييلون إىل جناحات يف إدارة
عنصر التحّدي فيها. كما  اختيار مهام متوسطة الصعوبة وفيها حتٍد، ويتجنبون املهام السهلة جداً لعدم توفر

فيها. ومن اخلصائص األخرى املميزة لذوي  ع احتماالت الفشليتجنبون املهام الصعبة جداً، رّمبا الرتفا 
احلصول على تغذية راجعة حول أدائهم، وبناء على ذلك فإّم  الدافعية املرتفعة أن لديهم رغبة قوية يف

اليت تبىن فيها املكافأت على اإلجناز الفردي، وال يرغبون يف العمل الذي  تتساوى  يفضلون املهام والوظائف
  ).2004رواتب املوظفني (عالونة،  ا كافةفيه

وبوجه عام ، كشفت نتائج الدراسات السابقة عن أن الدافع لإلجناز ميثل أمهية كبرية بني العوامل 
املؤثرة يف التحصيل الدراسي، فقد تكون لدى الطالب قدرة عقلية مناسبة وظروف بيئية وأسرية جيدة ومع 

يجة ق الدراسي ال يتوقف فقط على إمكانية الفرد العقلية، بل هو نتذلك يفتقد الدافعية لالجناز. فالتفو 
 ). 2000العديد من العوامل الدافعية واالنفعالية واالجتماعية واالقتصادية( خليفة، 

 :أساليب بناء مقاييس دافعية اإلنجاز 7-7
 هناك أربعة ن تتنوع أساليب بناء مقاييس دافعية اإلجناز بتنوع االجتاهات العامة لقياسها، إذ إ

  ). وسوف يتّم توضيح موجز هلذه األساليب:2007اجتاهات يف قياس دافعية اإلجناز( سلمان, 
    :أسلوب التقرير الذاتي – 7-7-1

ا كما يراها  يستند بناء مقاييس التقرير الذايت على االجتاه الذي ينظر إىل دافعية اإلجناز على أ
ر التعبري عن مكنوناته الداخلية وما يشعر به، لذلك يعّد أسلوب التقري الفرد نفسه، ألن الفرد قادر على

  ).1994الذايت من أفضل أساليب بناء املقاييس اليت تعّد لقياس احلالة الداخلية للفرد ( محودة وأمام, 
ويقوم الفرد فيها بتقدير مساته أو سلوكه أو مشاعره، من خالل مقياس يشتمل على عدد من 

تدور حول املكونات السلوكية املراد قياسها، ويصمم املقياس هلذا الغرض الذي يعرب فيه الفرد  الفقرات اليت
  ,Cronbach).  1970عادة عن ذلك بالكتابة غالباً أو شفوياً أحياناً(

وتعّد مقاييس التقرير الذايت أكثر من مقاييس تقدير اآلخرين واملقاييس األدائية واملقاييس  
ًا وشيوعاً، وذلك بسبب سهولة إعدادها وتصحيحها، وإمكانية تقنينها على عينات  االسقاطية استخدام

  ). 1987كبرية، واحتوائها على فقرات عديدة ميكن أن تشمل أو تغطي كل مسة قدر اإلمكان (الكبيسي, 
ت اوهناك ثالثة أساليب أو أمناط شائعة االستخدام يف بناء فقرات مقاييس التقرير الذايت، وهي:العبار  

التقريرية أو االستفهامية و االختيار اإلجباري، واملواقف اللفظية، ولكن كما يبدو أن منط أو أسلوب العبارات 
التقريرية، من أكثر األمناط استخداما يف بناء فقرات مقاييس التقرير الذايت، لكوا سهلة اإلعداد، وتغطي   
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ىل ومع كل فقرة تدرجات لإلجابة متتد من تدرجيني إبدرجة أكرب السمة املراد قياسها وسهلة التصحيح، 
مخسة تدرجيات عموما، مثال يف حال تدرجات اإلجابة بديلني مثل ( نعم، ال ) أو( موافق، غري موافق ) 

ثالثة بدائل لإلجابة مثل ( دائما، أحيانا، ال ) أو من أربعة بدائل مثل ( دائماً، أحياناً،  أو( صح، خطأ ) أو
لقاً) وقد يكون من مخسة بدائل مثل ( موافق بدرجة كبرية جداً،  بدرجة كبرية بدرجة متوسطة،  نادراً، مط

  ). 2010بدرجة قليلة، ال تنطبق ) أو(  دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً،  مطلقاً  ) ( عودة, 
     :أسلوب تقدير اآلخرين –7-7-2

من جمموعة من الفقرات ذات الصلة بالسمة، إن مقياس تقدير اآلخرين هو عبارة عن أداة تتكون 
وكل فقرة تعرب عن سلوك بسيط خيضع إىل تدريج من عدة مستويات، يتم حتديدها مسبقا مبا يتالءم مع نوع 

  ).2010السمة املقاسة واملرحلة العمرية للمقّدر(عودة, 

ما يراها ة اإلجناز هي كويعتمد هذا األسلوب يف بناء املقاييس على االجتاه الذي يرى أن دافعي
اآلخرون يف الفرد، ولذلك يقوم اآلخرون يف هذه املقاييس بتقدير مسات فرد معني أو سلوكه باستخدام 

اص مثل مشرفه األشخمقاييس متدرجة للتقدير، ويقوم عادة بالتقدير شخص له دراية بسلوكه أو جمموعة من 
األمر؛ إذ يقوم املقدر بتقدير األمناط السلوكية أو السمات أو مسؤوله يف العمل أو املعلم أو الزمالء أو ويل 

طويلة بالشخص املفحوص، ويف بعض احلاالت حيدث االحتكاك والتقدير يف  من خالل احتكاكه ملدة فرتة
). ويتم ذلك باستخدام ترتيب البدائل أو املثريات أو أسلوب  1989الوقت نفسه (ثورندايك وهيجن, 

ني مثريين أو أسلوب تدريج السمة، وبشكل عام فإن تدريج مقاييس تقدير اآلخرين يكون املقارنات الزوجية ب
  ).   2009إّما رقمياً أو لفظياً ( عالم، 

  األسلوب األدائي أو العملي  – 3
يعتمد هذا النوع من املقاييس على مالحظة سلوك الفرد، وقياسها من خالل تعريض األفراد إىل 

  بيعية أو اصطناعية معدة لذلك.مواقف معينة وحمددة ط
  األسلوب اإلسقاطي   – 7-7-4

يسقط الفرد يف هذا النوع من املقاييس على مادة االختبار أو املقياس أفكاره أو اجتاهاته أو خماوفه 
عندما تعرض عليه بعض املثريات الغامضة أو الناقصة املثرية للخيال، واليت ميكن أن تكشف عن خبايا النفس 

  ).1972وعبد القادر،  ( فائق ،
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  :طرائق بناء مقاييس دافعية اإلنجاز 7-8
  هناك ثالث طرائق أساسية لبناء مقاييس دافعية اإلنجاز وهي:7-8-1

  :الطريقة المنطقية-7-8-1-1
وهي الطريقة املبنية على أساس نظري أو منطقي أو حدسي حيدد مفهوم السمة واملواقف السلوكية 

ة أنّه مبجرد حتديد السمة أو السمات املراد قياسها، تصاغ فقرات تقيس هذه السم املرتبطة ا، وهذا يعين
  ).2009والسمات (عالم،

   :الطريقة اإلمبريقية (التجريبية ) -7-8-1-2 
تعتمد املقاييس التجريبية يف بنائها على قدرا على التمييز بني أشخاص يتصفون بصفات معينة 

 وآخرين ال يتصفون بتلك الصفات ( األسوياء) عن طريق التجريب. مثل املرضى النفسيني، 
   :الطريقة المعتمدة على التحليل العاملي  -7-8-1-3

وفيها يستخدم التحليل العاملي لتجميع فقرات املقياس يف أقل عدد من العوامل اليت تفسر التباين 
  يف أداء األفراد على االختبار. 

طلبة املرحلة الثانوية يف دمشق، البد من مقياس لذلك, واالستناد إىل ولقياس دافع اإلجناز لدى 
اا نظرية يستند إليها بناءه، فبناء املقاييس النفسية حيتاج إىل االعتماد على نظرية معينة، يتّم يف ضوء افرتاض

احلديثة يف  ةالتحقق من جودة اخلصائص السيكومرتية للمقياس. لذلك اعتمد الباحث يف دراسته على النظري
القياس ( نظرية استجابة الفقرة )، اليت أسهمت يف تطوير مناذج سيكومرتية جديدة، للوصول بالقياس إىل 
املوضوعية اليت ال يتأثر ا باختالف األداة أو باختالف العينة. وتضمنت هذه النظرية عدة مناذج تسمح 

ون أن ا يسمح بإضافة أو حذف أو تعديل فقرات دبالقياس املوضوعي الذي يركز على الفقرة االختبارية، مم
  يتأثر االختبار ككل، وفيما يلي توضيح لنظرية االستجابة للفقرة.

  I RT (Item  Response  Theoryنظرية االستجابة للفقرة (  7-8-2
جاءت ملواجهة جوانب الضعف أو التغلب على املشكالت اليت واجهت النظرية الكالسيكية يف 

   ).2000عالم، القياس ( 
وانبثقت عن هذه النظرية جمموعة من النماذج، اليت لكل منها معادلة رياضية حتدد عالقة أداء الفرد 

 & Hambelton)على الفقرة بالسمة، أو القدرة اليت تكمن وراء هذا األداء وتفسره
Swaminthan, 1985) تبارية االخ، تسمح هذه النماذج بالقياس املوضوعي الذي يركز على الفقرة

   ).1996( كاظم ، 
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وتفرتض هذه النماذج أن السمة املقيسة هي قدرة معينة أو خاصية من خصائص الفرد الذي خيترب 
ا حبيث أنه توجد عالقة منتظمة بني مستويات السمة املقيسة لدى أفراد خمتلفني وبني احتماالت االستجابة 

جيح اذج تعد مناذج احتمالية، وتستند مجيعًا إىل دالة الرت الصحيحة لفقرات خمتلفة. لذلك فإن هذه النم
  ).2000اللوغارمتي، بدالً من دالة الكثافة االحتمالية االعتدالية، اليت تستند إليها النظرية التقليدية ( عالم, 

  :افتراضات نظرية االستجابة للفقرة 7-8-2-1
  Unidimensionality فرض أحادية الُبعد  -7-8-2-1-1

تفرتض بعض مناذج نظرية االستجابة للفقرة وجود قدرة أو مسة واحدة، تفسر أداء الفرد على املقياس 
أو االختبار، ويتحقق افرتاض أحادية الُبعد عند وجود مسة مسيطرة واحدة، وميكن التحقق من ذلك بطريقتني: 

نما تعتمد الثانية على ذلك الُبعد، بي تعتمد األوىل على حتديد الُبعد، ومن مث اختيار الفقرات اليت تتوافق مع
حتديد جمال حمتوى الفقرات، واستخدام التحليل العاملي الستجابات املفحوصني على الفقرات، ومالحظة 
قيم اجلذر الكامن ونسب التباين املفسر لكٍل من العاملني األول والثاين، حيث يستدل على أحادية الُبعد 

لفرق بني قيمة اجلذر الكامن األول وقيم اجلذور الكامنة للعوامل األخرى  أو وجود عامل سائد عندما يكون ا
  (Hambelton & Swaminthan, 1985). كبرياً نسبياً     

    Local  Independence فرض االستقالل الموضعي -7-8-2-1-2
ملقياس, اإن هذا االفرتاض يعين االستقالل اإلحصائي الستجابات الفرد على الفقرات املختلفة يف 
 ,Rashوهذا يعين  إن استجابة الفرد على إحدى فقرات املقياس، ال تتأثر باستجابته عن الفقرات األخرى

). وهذا االفرتاض يوضح أن قدرة املفحوص وخصائص الفقرة هي وحدها اليت تؤثر يف أداء الفرد (1961
  ).Hambelton & Swaminthan, 1985على الفقرة (

     Item  Characteristic  Curve المنحنى المميز للفقرةفرض  -7-8-2-1-3
وهو دالة رياضية تصف العالقة بني احتمالية االستجابة الصحيحة والقدرة الكامنة اليت يقيسها 
املقياس, ومبا أن األفراد خيتلفون مبقدار ما ميتلكونه من السمة املقيسة(القدرة الكامنة ) فإن احتمالية 

ل صحيح على كل فقرة سيكون خمتلفاً، لذلك يتخذ املنحنـى املميز للفقرة شـكل منحنـى استجابتهم بشك
   ).( Bhkata et al  ,2005 الرتجيـح اللوغارمتـي 

    Speededness عامل السرعة في اإلجابة -7-8-2-1-4

ختبار، أّي تفرتض مناذج نظرية االستجابة للفقرة أن عامل السرعة ال يؤثر يف اإلجابة عن فقرات اال
أن إخفاق األفراد يف اإلجابة عن بعض فقرات االختبار، يرجع إىل اخنفاض قدرم، وليس إىل تأثري عامل 
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السرعة، إال أنّه ميكن تقدير تأثري عامل السرعة يف اإلجابة عن مجيع فقرات االختبار الذي أجري عليهم 
  ).1986(عالم، 

  :الفقرةالمعالم المميزة لمنحنى خصائص  7-8-2-2
  i(b() ويرمز له بالرمز hgtrvm )Item Difficultyَمْعَلْم صعوبة الفقرة   -7-8-2-2-1

ا تقدير القدرة( ف صعوبة الفقرة حسب نظرية االستجابة على الفقرة على أتعرθ املناظر (
ادي احملور الص) عندما تكون نقطة تقاطع منحىن خصائص الفقرة مع  0.50الحتمال اإلجابة الصحيحة ( 

 َمْعَلْم التخمني هنا يساوي صفراً)، أما إذا كانت قيمة املقطع الصادي ملنحىنأن تقريباً. (أي  تساوي صفراً 
أكرب من الصفر، فإن صعوبة الفقرة هي القدرة املمثلة على حمور السينات اليت تقابل احتمالية اإلجابة 

ال حىن مع احملور الصادي والقيمة واحد ( أكرب قيمة الحتمالصحيحة يف منتصف املسافة بني تقاطع املن
  اإلجابة الصحيحة).

+ إىل ∞ -إىل أن قيم َمْعَلْم الصعوبة نظرياً يكون مداها من ( (Harris, 1989)ولقد أشار 
قياس متوسطه صفر م على القدرة تدريج يتمّ  عندما) 3( +  إىل) 3-( املدى يف تقع عملياً  لكن ،) ∞

لفقرة ما مثًال فإن هذه الفقرة تعترب سهلة،  3-تساوي ( b )، فإذا كانت قيمة1املعياري يساوي ( واحنرافه
  ) فإن هذه الفقرة صعبة جداً. 3تساوي ( + bأما إذا كانت قيمة 

  )ia) ويرمز له بالرمز (Item Discrimination( َمْعَلْم تمييز الفقرة-7-8-2-2-2
اسب َمْعَلْم اليت تستطيع بوساطتها الفقرة التمييز بني مستويات القدرة املختلفة، ويتنوهو يُعّرب عن الدرجة     

التمييز طرديًا مع ميل منحىن خصائص الفقرة عند نقطة االنعطاف، وبشكل عام كلما كان امليل شديد 
+  إىل  ∞ -( دى منمب االحندار يكون معلم التمييز عالياً. ويـُعرف َمْعَلْم التمييز للفقرة نظرياً على مقياس

فقرات ذات متييز سالب وفقرات ذات متييز موجب، والفقرات ذات التمييز السالب  وجود يعين وهذا).  ∞
 & Hambelton)تستبعد من اختبارات القدرة.  ويذكر ُكل من  هامبلتون وسوامنثان 

Swaminthan, 1985) املدى املعتاد ملعامالت التمييز يقع يف الفرتة 2، + املغلقة  [ صفر أن . [  
  i(c() ويرمز له بالرمز  Item Guessingَمْعَلْم تخمين الفقرة (-7-8-2-2-3

ويُعرب عن احتمال اإلجابة الصحيحة عن الفقرة من قبل املفحوصني ذوي القدرات املنخفضة على 
الفقرات الصعبة جداً أو املتوسطة الصعوبة. وكما يُعرف بأنه احتمال االستجابة الصحيحة عند مستوى قدرة 

قرتب اخلط ة جيدة عندما يمتدٍن جداً. وهو ميثل املقطع الصادي ملنحىن خصائص الفقرة. وتعترب الفقر 
إىل أن قيمة معامل  (Harris, 1989)التقاريب السفلي من الصفر، أي أن قيمة التخمني صفر. وقد أشار 
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). كما 0.3التخمني ترتاوح بني صفر وواحد نظرياً، إال أنه لوحظ يف الواقع العملي، أنه يتخذ قيم أقل من (
) إىل أن قيمة معامل التخمني ترتاوح Swaminthan, 1985 Hambelton &(أشار كّل من

  ).0.25عملياً ما بني صفر إىل (
  :تـقدير القـدرة في نظرية االستجـابة للفقرة  7-8-2-3
  أنه يمكـن أن تتـم بإحدى الطريقـتين اآلتيتين: Warmيرى  
 Maximum Likelihood  طـــريـــقــــــة تـــقــــــديـــر األرجـــحـــيــــــة الـــعـــظـــمـــى:  -7-8-2-3-1

Estimation   
يف هذه الطريقة يتّم االعتماد يف تقدير القدرة على منط إجابة املفحوص عن فقرات االختبار، 

) إذا كانت اإلجابة صحيحة، و العالمة (صفراً) إذا كانت  1حيث  تأخذ إجابة املفحوص العالمة ( 
اليت تأخذ  )θاإلجابة خطأ. وحتسب دالة األرجحية العظمى عند أكثر من قيمة للقدرة، وقيمة القدرة (

قيمة لدالة األرجحية العظمى تكون هي اليت متثل قدرة املفحوص املقدرة، ويتّم احلصول على أكرب قيمة أكرب 
لدالة األرجحية العظمى من خالل عمليات رياضية يقوم ا احلاسوب، وتتصف طريقة األرجحية العظمى 

املقدرة  )θ(وزاد عدد املفحوصني اقرتبت  فقراتاللتقدير القدرة بالقوة واالتساق، مبعىن أنه كلما زاد عدد 
  ). (Embertson and Reise, 2000احلقيقية )θ(من 

   Bayesian Modal Estimation طريقة التقدير الشكلي لبييزين:  - 7-8-2-3-2 
عندما يصعب تطبيق طريقة تقدير األرجحية العظمى، تستخدم هذه الطريقة يف تقدير قدرة 

 هذه الطريقة على افرتاض وجود توزيع مسبق لقدرة املفحوصني يف اتمع، وهذا التوزيع يفاملفحوص، وتقوم 
  .(Warm, 1978)) 1الغالب توزيع طبيعي ذو وسط حسايب(صفر)واحنراف معياري (

  Estimation of Item Parameters تقدير معالم الفقرات 7-8-2-4
عتمد التوصل إىل معامل ثابتة للفقرات، ال ت عند استخدام مناذج نظرية االستجابة للفقرة، ميكن

راً على عينة املفحوصني اليت مت ا تعيري الفقرات، وهذا يعين أن نظرية االستجابة للفقرة قدمت مقياساً متحر 
من العينة عند تقدير معامل الفقرات، ومقياسًا متحررًا من الفقرات عند تقدير َمْعَلْم القدرة. وتزودنا نظرية 

جابة الفقرة باملعلومات اليت جيب للفقرة أن تعطيها عند مستوى معني من القدرة باالعتماد على هذه است
املعامل الثابتة وخبطأ معياري يتغري بتغري مستوى القدرة. وتوجد عدة طرائق لتقدير معامل الفقرة تستخدم 

 Hambelton et al) .أساليب التحليل العددي من خالل برامج ميكن تطبيقها باستخدام احلاسوب
, 1991) 
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ــــــــــــــــــــــظمى المشـــــــــــتركــة:  -7-8-2-4-1 ــــــــــــــــــــــحيــة العـ  Joint Maximumطريقــة األرجـ
Likelihood   

لة استخداماً يف تـقدير معـامل الفقرات، بسـبب توافر البـرامج احلاسوبية وسهـو  ائقهـذه الطـريقة من أكثر الطر 
، فمثًال يف رار خـطوات تـنفيذها ضمن مرحـلتنيتطـبيقها، حـيث يتّم احلـصول على التقديرات املطلوبة بتك

ْعـَلْم، يتـم التعامل يف املـرحلة األوىل مع معـامل الفقرة، وكأن هلا قـيم أولـية، 
َ
حالة النموذج اللوجـسيت ثـالثي امل

لقـيم ا وتستخـدم يف تقـدير قدرات املفحـوصني باستخدام طـريقـة تقدير األرجـحية العـظمى، مث تستخـدم هـذه
 النهائـية للقـدرة يف املرحلة الثـانية لغايات تقـدير معـامل الفقرات، ويتّم تـكرارها عـدة مرات حبيث ينـتج تـقديرات

  .  (Hambleton & Swaminthan , 1985 ) حمـسنة للفقرات واألفراد
 Conditional Maximumطــريــقـــــــة االرجــحــيــــــــة الــعــظــمــى املشــــــــــــــــروطــــــــة: -7-8-2-4-2

Likelihood        
تعتمد هذه الطريقـة يف تقـدير املعـامل على توافـر إحـصائي كـاٍف للمعامل املرافقة للقـدرة، ويعـترب  

 اإلحـصائي كافياً يف حالة عدم احلـاجة إىل معـلومات أخرى مـن البـيانـات لتـقـدير املعـامل، ويف هذه احلـالة فـإن
ا يف المتهم، سيكـون هو نفـسه بغـض النـظر عـن الفقرات، اليت جنـحو تقـدير القدرة لألفراد املتماثـلني فـي ع

أدائها، حـيث يـعامـل املفحـوصون كـقيم غـري معـلومة ولكـنها ثـابتة، لذا فـإن هـذه الطريقـة تصلـح فـقط يف 
ْعـَلْم القـدرة. أم

َ
الثـنائي  ا يف النموذجحـالة منوذج راشن، وذلك ألن العـالمة الصحـيحة هي إحـصائي كـاِف مل

ا يُعـتمد على الفقرات اليت جنـ إحـصائيًا كـافيًا لـلتـقدير، وإمن ا ال تعدّْعـَلْم فـإ
َ
عـَلْم والنموذج الثالثي امل

َ
ح امل

  ). (Hambleton & Swaminthan ,1985 املختربون فـيها
 Marginal Maximum طــريــقــــــة األرجــحــيــــــة الــعــظــمــى الــهــــــامشـــــــــــــيــــــة-7-8-2-4-3

Likelihood    
هـذه الطريقة يف تقـدير املعـامل ال تعـتمد على املعامل املرافـقة للقـدرة كـما هو احلـال يف الطـريقة السابقـة, وذلك 
من خـالل اشتقاق الصيغـة الرياضية لألرجحـية بالـنسـبة هلذه املعـامل، ويفـرتض يف بعـض احلـاالت أن القدرة 

ـوصني ـوسطـه صفٌر واحنرافـه املعـياري وحـدة واحـدة، وتُعـامل البيـانات املالحظة للمفحتتـوزع توزيعـاً طبيـعياً مت
 يف طريقة األرجـحية اهلـامشية كعينة عـشوائية من اتمع.

  طريقة بييزين-7-8-2-4-4
وتستخدم هذه الطريقة عندما ال نستطيع تطبيق طريقة األرجحية العظمى، وتتميز هذه الطريقة باإلضافة  

ا تستخدم معلومات أولية متوافرة من خربات سابقة. إىل استخدامها معلومات عن العينة، بأ  
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  :تقييم حسن المطابقة  7-8-3
ظة، قارنة توقعات النموذج بالبيانات املالحميكن فحص حسن مطابقة البيانات للنموذج، من خالل م   

وهناك مصدران أساسيان لعدم مطابقة النتائج املالحظة مع افرتاضات النموذج، مها( سوء مطابقة الفقرات، 
أو سوء مطابقة األفراد، أو كالمها). وتعد الفقرة غري مطابقة للنموذج، إذا كانت البيانات املستمدة منها غري 

عرب  النموذج، وهذا يعود إّما ألن الصعوبة النسبية للفقرة غري مستقرة بالنسبة لباقي الفقرات مطابقة لتوقعات
املستويات املختلفة لقدرة األفراد، أو ألن الفقرة ال تنتمي فعالً إىل جمموعة فقرات االختبار. أما عدم مطابقة 

ة عن الصعوبة الفقرات لدى هؤالء األفراد خمتلفاألفراد للنموذج، فقد يكون السبب أن الصعوبة النسبية هلذه 
  ).1996النسبية هلذه الفقرات لدى معظم الناس ( كاظم, 

ويتطلب حسن مطابقة البيانات التحقق أوالً من افرتاضات النموذج، والتحقق من تنبؤات   
ن تصنيف أساليب كالنموذج، بفحص البواقي املعيارية ملطابقة البيانات للنموذج، وحتديد عدم املطابقة ومي

  إجراءات حسن مطابقة البيانات يف ثالث جمموعات وهي :
وذلك مبقارنة تكرارات االستجابات املالحظة باالستجابات املتوقعة   )2χ (إجياد قيمة كاي تربيع -1

  موعات فرعية من األفراد املختربين احملددة مسبقاً.
  )استناداً إىل دالة األرجحية لالستجابات أو لنمط الفقرات. Zإجياد القيم املعيارية ( -2
إجياد بواقي الدرجات استناداً إىل متوسطات احنرافات الدرجات املالحظة عن الدرجات املتوقعة -3

  الستجابات األفراد املختربين.
  :الدراسات السابقة -8

مل جيد الباحث ( على حد علمه ) دراسات سابقة عربية عن بناء مقياس دافع اإلجناز وفق النظرية  
  وميكن تصنيف الدراسات اليت مت االطالع عليها إىل قسمني: ).( I RT احلديثة للقياس 

  ).( I RT األول:  يتضمن دراسات تناولت بناء مقاييس وفق نظرية النظرية احلديثة للقياس 
  الثاين: تضمن دراسات تناولت بناء مقاييس دافع اإلجناز وفق النظرية الكالسيكية. 

  ) ( I RT الدراسات التي تناولت بناء المقاييس وفق النظرية الحديثة للقياس  8-1
) بدراسة هدفت إىل بناء مقياس للشخصية متعدد األبعاد، والتحقق من  2007قامت (جبارة، 

فقرة. وقد حصيل األكادميي يف كليات الطب واهلندسة واحلقوق وفق نظرية االستجابة للفاعليته يف التنبؤ بالت
طالباً وطالبة من طلبة كليات الطب واهلندسة واحلقوق يف اجلامعات األردنية،  450تكونت عينة الدراسة من 
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ا، لقلة عدد امن منهوأظهرت نتائج التحليل العاملي مثانية عوامل من الدرجة الثانية، مت حذف العامل الث
الفقرات اليت تشبعت به، تضمنت هذه العوامل الثمانية األبعاد التالية: األول االتزان والعقالنية، والثاين حتمل 
املسؤولية ودافع اإلجناز والتفاؤل، والثالث احلزم واختاذ القرار، والرابع القابلية االجتماعية، واخلامس اإلبداع، 

بع النظام. ومت التحقق من صدق املقياس وذلك من خالل حتكيم بنود املقياس من والسادس السيطرة، والسا
ِقبل مثانية حمكمني من أساتذة اجلامعة املختصني يف علم النفس الرتبوي، ومت إجراء التحليل التمييزي 

قيقية  ت احل) باستخدام النظرية احلديثة، باعتبارها تقديرات للسماθالستجابات الطلبة على قيم القدرة (
ات لألفراد املتعلقة بالعوامل الثمانية بني طلبة التخصصات الثالثة، كما مت إجراء حتليل التباين املتعدد املتغري 

للتعرف على فاعلية املقياس يف الكشف عن الفروق يف التكوين الشخصي بني كلية الطب واهلندسة واحلقوق 
وأن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني طلبة الكليات  وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً،

الثالث كانت يف العاملني األول والسادس، ويتعلق العامل األول باالتزان و العقالنية، وتضمنت بنود العامل 
وباستخدام طريقة التجزئة  αالسادس السيطرة. ومت التأكد من ثبات املقياس حبساب معامالت كرونباخ ألفا 

ية، وتصحيح املعامالت الناجتة مبعادلة سبريمان براون لكل عامل من العوامل الثمانية اليت استخلصت النصف
من التحليل العاملي من الدرجة الثانية (باعتبار أن كل عامل يتمثل يف مقياس فرعي مؤلف من البنود اليت 

  تشبعت به).
اس ألمناط الشخصية، والتحقق من ) بدراسة هدفت إىل بناء مقي 2011 ،كما قام ( أبو السل

فاعليته لطلبة جامعة دمشق وفق مناذج التقدير اجلزئي لنظرية االستجابة للفقرة، وتكونت عينة الدراسة من 
طالبًا وطالبة من اجلامعات السورية، واستخدم الباحث مقياس ريسو وهيدسن كمحك، وأظهرت  1600

لتحقق منه بعرض مت ا  كانت مرتفعة وعالية، أما صدق املضمونالنتائج أن معامالت االرتباط بني املقياسني
املقياس على جمموعة من احملكمني املختصني. كما توصلت نتائج الدراسة إىل أن مجيع مقاييس الشخصية 
اليت مت الكشف عن تشبع بنودها على العوامل املستخلصة من التحليل العاملي كانت أحادية الُبعد. وإىل 

عظم تخدم يف تقدير العتبات الفارقة، وكذلك إىل مطابقة ممطابقة نسبة كبرية من األفراد للنموذج الذي اس
البنود من خالل مؤشرات التطابق الداخلية واخلارجية للبنود واألفراد، كما أشارت نتائج الدراسة املتعلقة 
بثبات املقاييس أن ثبات تباعد البنود وصلت إىل واحد. كما أظهرت نتائج الدراسة اختالف يف الرتب املئينية 

 قابلة للدرجات اخلام، مما دل على توزع األمناط التسعة للشخصية على طلبة اجلامعة. امل
   :الدراسات التي تناولت بناء مقياس دافع اإلنجاز وفق النظرية الكالسيكية 8-2

) ببناء مقياس لتوجهات أهداف اإلجناز على البيئة املصــرية، ويتكون من  1993قامت ( حمفوظ،  
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يعها بالفقرة ( حىت أحقق النجاح يف دراســـيت اجلامعية جيب أن ................. ) ) فقرة تبدأ مج 13( 
  وتتم اإلجابة عليها من خالل تدريج مخاسي ميتد من (أوافق بشّدة ) إىل ( أعرتض بشّدة ).

يف   1992) والذي هو يف األصل لنيكولز  ودودا يف عام  1994واملقياس الذي أعده ( عمر، 
عبارة تقيس  18ف الثنائي لتوجهات أهداف اإلجناز، والذي يتكون يف صورته النهائية من إطار التصني

التوجه حنو املهمة والتوجه حنو األنا، ومستوى الطموح لدى طالب اجلامعة، وتبدأ مجيع الفقرات بعبارة (أشعر 
ىل ( موافق جدًا ) إبالنجاح حقًا عندما.......)، وتتم اإلجابة عليها من خالل تدريج مخاسي ميتد من 

(معرتض جداً )، ويالحظ على هذا املقياس كذلك تضّمنه لعبارة ( أبذل أقصى ما يف وسعي لقياس أهداف 
  اإلتقان ).

)، والذي هو يف األصـــــــــــــــل لرتيزا ردل وآخرون يف عام  1999واملقياس الذي أعده ( الشـــــــــــــــخييب، 
وجه حنو الدرجة لدى تالميذ الصـــــــــــــــف األول فقرة لقياس التوجه حنو التعلم والت 17ويتكون من  1994

عبارات للتشـــــتيت، تضـــــّمن هذا املقياس لعبارات خمتلفة، مثل ( أوجه جهدي كله  8الثانوي باإلضـــــافة إىل 
للوصـــول إىل أهدايف ) واليت تقيس التوجه حنو التعلم, فهنا رمبا تكون أهداف الفرد متمثلة يف احلصـــول على 

قران، وكذلك تضــّمن هذا املقياس لعبارات تقيس أهداف األداء / اإلحجام درجة مرتفعة أو التفوق على األ
  مثل ( أرتبك طوال اليوم إذا ارتكبت خطأ كبرياً ).

، ويتكون 1944)، والذي هو لروديل وآخرون يف عام  1999واملقياس الذي أعده ( أبو هاشم، 
حنو الــدرجــة لــدى تالميــذ الصـــــــــــــــف الثــالــث ) فقرة لقيــاس التوجــه حنو التعلم ، والتوجــه  13املقيــاس من ( 

الثانوي، وتتّم اإلجابة عليه وفقاً لتدريج مخاســــــــــي ميتد من ( تنطبق متاماً ) إىل ( ال تنطبق متاماً )، ويالحظ 
على هذا املقياس أنه ُأِعد لقياس توجهات اإلجناز املدركة داخل حجرة الدراســـــــــــــــة وليس ألهداف اإلجناز 

  الشخصية.
) لقياس دافعية اإلجناز يتكون من ثالثة أبعاد ويناســـــب  2000أعده ( الشـــــعراوي، واملقياس الذي 

فقرة، وتتم اإلجابة على فقرات املقياس باختيار إجابة من ثالث ( دائماً،  53طالب اجلامعة، ويتكون من 
  أحياناً، نادراً ). 

هداف اإلجناز يف إطار ) والذي يهدف لقياس توجهات أ 2003واملقياس الذي أعده ( عبد اهللا، 
) فقرة موزعة بالتســـــاوي على  24التصـــــنيف الثالثي، ويصـــــلح للتطبيق على طالب اجلامعة، ويتكون من ( 

األبعــاد الثالثــة للمقيــاس، وتتم اإلجــابــة عليهــا وفقــًا لتــدريج ربــاعي ميتــد من ( تنطبق متــامــاً) إىل (ال تنطبق 
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  متاماً).
يف إطار التصــــنيف الرباعي،  لقياس أهداف اإلجناز على )  2005واملقياس الذي أعده ( رشــــوان، 

فقرة، وتتم عملية اإلجابة عليه من خالل تدريج مخاســــي ( تنطبق  31البيئة املصــــرية ، ويتكون املقياس من 
  علي: (متاماً ، كثرياً، أحياناً، قليًال)، ال تنطبق علي ).   

تخدمت يف البيئة األجنبية من  ,Hau & Saliliها املقياس الذي أعده ( أما املقاييس اليت اســــــــــــــُ
فقرات يف صــــــــورة مخســــــــة أزواج لقياس أهداف اإلتقان، وأهداف األداء،  10) والذي يتكون من  1990

  يتم اإلجابة عليها من خالل تدريج ميتد من ( أوافق بشّدة ) إىل ( ال أوافق بشّدة ).
مت إعداده يف إطار التصــــــــنيف ) والذي  Elliot & Church, 1997واملقياس الذي أعده ( 

فقرة موزعة بالتســـــــاوي لقياس أهداف اإلتقان وأهداف  18الثالثي لتوجهات أهداف اإلجناز، ويتكون من 
  األداء / اإلقدام وأهداف األداء / اإلحجام. 

) يف إطــار التصـــــــــــــــنيف الربــاعي،   Elliot & McGregor, 2001واملقيــاس الــذي أعــده (
فقرة موزعة بالتســـــــــــــــاوي لقياس أهداف اإلتقان / اإلقدام،  12ويتكون املقياس من لقياس أهداف اإلجناز 

وأهــداف اإلتقــان / اإلحجــام، وأهــداف األداء / اإلقــدام وأهــداف األداء/ اإلحجــام، وتتم عمليــة اإلجــابــة 
 عليه من خالل تدريج سباعي ميتد من ( تنطبق متاماً ) إىل ( ال تنطبق متاماً ).   

ته ( واملقياس الذي أعدMidgley, 2003  Urdan & من أكثر املقاييس اليت ظهرت يف (
إطار التصنيف الثالثي استخداماً، وذلك ألنه يتمتع مبؤشرات سيكومرتية جيدة، وألنه خضع للتطوير بداية 

فقرات لقياس  5فقرات لقياس أهداف اإلتقان،  5فقرة (  14، ويتكون هذا املقياس من 1990من عام 
اإلحجــام )،  وتتم اإلجــابــة عليــه من خالل  –فقرات لقيــاس أهــداف األداء  4اإلقــدام،  –داء أهــداف األ

  تدريج ميتد من ( ال تنطبق متاماً ) إىل ( تنطبق متاماً ).
  من هذه الدراسات السابقة أفاد الباحث منها ما يلي: 

ملعاينة حيث أساليب ا حتديد اإلطار النظري لبناء املقياس الذي يأخذ مبفهوم دافع اإلجناز، من •
واستخدام األساليب اإلحصائية املختلفة، للتحقق من فاعلية املقياس يف ضوء النظرية 

   الكالسيكية ونظرية االستجابة للفقرة بشكل خاص.
ـــــع الدراســـــات الســـــابقة اعتمـــــدت علـــــى أســـــلوب املواقـــــف اللفظيـــــة يف صـــــياغة الفقـــــرات  • إن مجي

ـــــــى أســـــــلوب املواقـــــــف اللفظيـــــــة يف (أســـــــلوب ليكـــــــرت)، وهلـــــــذا اعتمـــــــدت الدراســـــــ ـــــــة عل ة احلالي
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  صياغة الفقرات.
ـــــــى النظريـــــــة الكالســـــــيكية يف التحقـــــــق مـــــــن الصـــــــدق  • كمـــــــا اعتمـــــــدت الدراســـــــات الســـــــابقة عل

الظـــــاهري علـــــى اخلـــــرباء، ويف التحقـــــق مـــــن مؤشـــــرات الثبـــــات، بينمـــــا الدراســـــة احلاليـــــة اعتمـــــدت 
ظريـــــــــة االســـــــــتجابة للفقـــــــــرة )، علـــــــــى النظريـــــــــة الكالســـــــــيكية والنظريـــــــــة احلديثـــــــــة يف القيـــــــــاس ( ن

باإلضــــــافة إىل ذلــــــك إن الدراســــــة احلاليــــــة اشــــــتقت معــــــايري الرتــــــب املئينيــــــة للمقيــــــاس. و قامــــــت 
ـــــة  ـــــة يف دمشـــــق وفـــــق النظريـــــة احلديث ـــــة املرحلـــــة الثانوي ـــــاس حملـــــي لطلب ـــــة ببنـــــاء مقي الدراســـــة احلالي

  ) ، رمبا هذا يكون غري موجود يف أية دراسة أخرى. I R Tللقياس  (
   :قة واإلجراءاتالطري -9
  :مجتمع الدراسة -9-1

تكون جمتمع الدراسة من طلبة املرحلة الثانوية العامة يف حمافظة دمشق باجلمهورية العربية السورية 
) طالبًة   35156)طالًبا، و (  32706) طالًبا و طالبًة، بواقع (  ( 67862الذي يبلغ حجمه 
  ) مدرسة لإلناث.   38) مدرسة للذكور و(  36) مدرسة ثانوية بواقع (  74موزعني على    (

   :عينة الدراسة -9-2
  استخدمت يف الدراسة ثالث عينات:

  :العينة االستطالعية-9-2-1
 للتأكد من مدى فهم املفحوصــــــــني لبنود املقياس وتعليماته، وحتديد الزمن الالزم لتطبيق املقياس، مت

) طالباً وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية يف 100املوجود بامللحق )على عينة مكونة من (تطبيق املقياس ( 
  دمشق، موزعني على مدارس دمشق.

  :عينة التجريب -9-2-2
ودف التوصـــــــــــــــل إىل دالالت الصـــــــــــــــدق والثبات ملقياس دافع اإلجناز الذي مت بناؤه، فقد مت تطبيق هذا 

) 1) طـالبـاً وطـالبـة من طلبـة املرحلـة الثـانويـة يف دمشـــــــــــــــق، وجـدول (420املقيـاس على عينـة مؤلفـة من (
 يوضح ذلك.
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  )1جدول ( 
  توزيع أفراد العينة بحسب جنس الطالب وصف المرحلة الثانوية في دمشق

  اجلنس   
 الصف 

 اموع إناث ذكور

 140 70  70 األول الثانوي
 140 70 70 الثاين الثانوي
 140 70 70 الثالث الثانوي

 420 210 210 اموع

  :عينة التعيير للمقياس -9-2-3
) طالباً وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية يف مدارس دمشق، حيث مت 1200تألفت عينة التعيري من (

تطبيق مقياس دافع اإلجناز عليهم، وقد اختريت باألسلوب املرحلي العشوائي من صفوف املرحلة الثانوية 
عشوائياً من املدارس الثانوية )  مدرسة ثانوية  20الثالثة، و حبسب اجلنس وبالتساوي، إذ اختريت أوًال ( 

) مدارس للبنات، ومن مث اختري عشوائيا من كل مدرسة  10) مدارس للبنني، و(10يف دمشق، بواقع( 
) طالبًة موزعني على الصفوف الثالث ( األول الثانوي، الثاين الثانوي، الثالث الثانوي  60) طالباً أو( 60(

من كل صف حبسب جنس املدرسة، وبذلك أصبح عدد الطالب ) طالبة  20) طالباً أو (  20) بواقع ( 
) طالبة موزعات على الصفوف 600) طالباً موزعني على الصفوف الثالثة، وعدد الطالبات (600الذكور (

  ذلك :)  2) طالبة من كل صف، وجدول (  20الثالثة بواقع ( 
  ) 2جدول  ( 

  حلة الثانوية في دمشقتوزيع أفراد عينة التعيير بحسب جنس الطالب وصف المر 
  اجلنس   

 الصف 
 اموع إناث ذكور

 400 200  200 األول الثانوي
 400 200 200 الثاين الثانوي
 400 200 200 الثالث الثانوي

 1200 600 600 اموع

  :إجراءات بناء المقياس -9-3
  لقد مرت عملية بناء املقياس باإلجراءات اآلتية: 
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  تعريف دافع اإلنجاز وتحديد المكونات السلوكية له   -9-3-1
مت االطالع على األدب النظري املتعلق بدافع اإلجناز وعدد من الدراسات السابقة ( اليت مت ذكرها 

) Elliot  & ChurcHسابقاً ) واملتصلة مبوضوع الدراسة، مثل دراسة حمفوظ، ودراسة عمر،  ودراسة (
. كما مت االطالع على عدد من مقاييس دافع اإلجناز( اليت مت ذكرها سابقاً) .ELLiot, et al ) ودراسة (

ومن هذه املقاييس: مقياس حمفوظ ، ومقياس عمر، ومقياس الشخييب، ومقياس أبو هاشم، ومقياس 
 Elliot)، ومقياس ( Elliot & Churchالشعراوي، ومقياس عبد اهللا، ومقياس رشوان، ومقياس ( 

& McGregor ) ومقياس ،(Midgley  Urdan & .(  

الذي جيعل  بأنّه الدافع ( لدافع اإلجناز التايل: واستنتج الباحث من خالل ذلك التعريف الوصفي
الفرد طموحا ومثابراً يف مواجهة التحديات والصعوبات، ومييل إىل تنفيذ واجباته وأعماله بسرعة ودقة، ويشعر 

لنجاح، يل إىل التنافس من أجل التفوق، ويسعى إىل حتقيق أعلى مستويات ابالرضا عن نفسه وعن قدراته، ومي
  ومييل إىل استثمار الوقت و حتمل املسؤولية للوصول إىل مكانة أعلى ).

) مكونًا سلوكيًا لسمة دافع اإلجناز لدى طلبة املرحلة الثانوية بصيغتها 11كما حّدد الباحث (
املكونات يف متثيلها هلذه السمة ومشوهلا, حيث قام الباحث بإعداد هذه األولية. وللتعرف على دقة هذه 

) حمكماً من املتخصصني يف علم 12املكونات يف استمارة خاصة، مع التعريف الوصفي هلا وتقدميها إىل (
النفس والقياس والتقومي، ويف ضوء مالحظام و آرائهم عدلت صياغة بعض املكونات، ومل يتّم إضافة أو 

) يوضح هذه 3) فأكثر من اخلرباء. وجدول (% 80بعاد أّي مكون، لكوا مجيعا حظيت مبوافقة (است
  املكونات بصيغتها النهائية. 

  )  3جدول (  
  املكونات السلوكية لدافع اإلجناز لدى طلبة املرحلة الثانوية بصيغتها النهائية

 املكونــــــات السلوكيــــــــــــــة مسلسل
 إىل التفوق والنجاحالسعي  1
 أداء الواجبات دون تأخري 2
 امليل إىل املنافسة من اجل التفوق 3
 إظهار املثابرة والصمود يف مواجهة األعمال واملهمات الصعبة 4
 وضع أهداف والسعي إىل حتقيقها 5
 امليل إىل التنظيم واستثمار الوقت 6
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 الوثوق بنفسه وبقدراته وال يعتمد على احلظ. 7
 املبادرة إىل أداء األعمال واالستمرار ا حلني إجنازها.  8
 امليل إىل وضع مستويات مرتفعة يف األداء والطموح. 9
 امليل إىل حتمل املسؤولية من التفوق. 10
 امليل إىل األعمال الشاقة أو الصعبة والتغلب عليها. 11

  :عليهاإعداد فقرات المقياس و تدرّجات اإلجابة  –9-3-2   
بعد أن مت تعريف دافع اإلجناز وحتديد مكّوناته السلوكية كما مت ذكرها أعاله، ّمتت صياغة الفقرات 

) فقرة، وأمام ُكل فقرة مقياس متدرج من مخسة مستويات، متثل مدى انطباق مضمون  40وبلغ عددها  ( 
 )، لكون هذا التدريج من أكثر تدرجيات بدائل الفقرة على الفرد: ( دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، مطلقاً 

اإلجابة استخداماً، وأعد الباحث هذه الفقرات بأسلوب التقرير الذايت، حيث مت ذلك بعد استشارة بعض 
املختصني يف علم النفس وعلم االجتماع والقياس والتقومي، مث ُعرضت هذه الفقرات على جمموعة من احملكمني 

لنفس والقياس والتقومي، للحكم على صالحية الفقرات ووضوحها ، وقد مت اعتماد املتخصصني يف علم ا
) %20) من احملكمني، وتعديل الفقرات اليت أمجع على ضرورة تعديلها (%80الفقرات اليت أمجع عليها (

 انظر) فقرة، شكلت الصورة األولية للمقياس (  33على األقل من احملكمني، وأصبح عدد فقرات املقياس ( 
  امللحق ).

   :وضوح تعليمات المقياس وفهم عباراته من المجيبين  -9-3-3
) طالباً وطالبة، اختريت من طلبة املرحلة 100مت تطبيق املقياس (امللحق ) على عينة مكونة من (

الثانوية يف دمشق، وكانت اإلجابة تتم بوجود الباحث، للوقوف على مدى فهم الطلبة ملضمون الفقرات 
التعليمات وحتديد الزمن الالزم لتطبيق املقياس، واتضح من خالل هذا التطبيق أن العبارات مفهومة و 

 تعديل أو تغيري يف التعليمات أو العبارات ، كما اتضح أن والتعليمات واضحة، لذلك مل يقم الباحث بأي
  ) دقيقة.20متوسط الوقت التقرييب لإلجابة عن املقياس حوايل (

  :تصحيح المقياس –9-3-4
  مت تصحيح فقرات املقياس ( امللحق ) كما يلي: 

)، أما(غالباً) تقابلها الدرجة 5مدى انطباق مضـــــــــــــــمون الفقرة على الفرد (دائماً) تقابلها الدرجة (
)، أما (مطلقاً ) تقابلها الدرجة 2)، لكن (نادراً) تقابلها الدرجة (3)، بينما (أحياناً) تقابلها الدرجة(4(
  ) درجة. 165) درجة إىل (33)، وبذلك سترتاوح الدرجات على كل مقياس بني (1(
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  :من صدق المحك التالزمي وللتحقق -9-3-5
د. ومتتع هذا املقياس بصدق حمتوى جيد ، وثبات جيمت اختيار مقياس ( رشوان ) لدافع اإلجناز كمحك، 

)، وُحِسب  1مث قام الباحث بالتحقق من ثبات درجات املقياس بتطبيقه على نفس العينة املوضحة جبدول ( 
  الثبات بطريقتني: 

  ). 0.81طريقة اإلعادة: وكانت قيمة معامل الثبات ( 
  ).   0.78طريقة االتساق الداخلي: باستخدام ألفا كرونباخ وكانت قيمته ( 

ومت التحقق من معامالت صدق احملك التالزمي للمقياس من خالل حساب معامل االرتباط بني درجات 
)، وهذا يدل على ارتباط 0.85ني درجات املقياسني(أفراد العينة على املقياسني؛ إذ بلغ معامل االرتباط ب

  جيد بني املقياسني، مما يكون مؤشراً لصدق احملك التالزمي.
) طالباً وطالبة كما هو موضح 1200وبعد ذلك مت تطبيق املقياس على عينة التعيري البالغ عددها (

)، وذلك للتحقق من أحادية الُبعد ومطابقة البيانات الفرتاضات النموذج املستخدم، وتقدير  1 ( جبدول
  العتبات الفارقة للفقرات كل مقياس ملستويات تدريج فقرات كل مقياس.

  :المعالجات اإلحصائية -10

  إلجناز.االتحليل العاملي بطريقة املكونات الرئيسة للتأكد من أحادية الُبعد ملقياس دافع  -10-1
) للتحقق من مطابقة األفراد والفقرات لنموذج راش WINSTEPSاســـــــــــــــتخدام برنامج ( -10-2

ْعَلْم،
َ
 للتحقق من ثبـــات تبـــاعـــد األفراد وثبـــات تبـــاعـــد الفقرات، ولتقــديرو  للتقـــدير أحـــادي امل

معامل العتبات الفارقة ملستويات مقياس ليكرت املستخدم واخلطأ املعياري للتقديرات، ولتقدير 
 معامل األفراد واخلطأ املعياري للتقديرات. 

 ). SPSS برنامج ( حساب معايري أداء طلبة املرحلة الثانوية يف دمشق باستخدام -10-3

  :نتائج الدراسة -11

  لإلجابة على أسئلة الدراسة:
  السؤال األول: ما دالالت أحادية الُبعد لفقرات مقياس دافع اإلنجاز؟ 
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مت استخدام التحليل العاملي بطريقة املكونات الرئيسة، وحساب معامالت تشبعات الفقرات 
) قيم  4بياين لذلك. ويوضح جدول ( على العوامل املستخلصة، واجلذر الكامن لكل عامل، واملخطط ال

  اجلذور الكامنة للعوامل األول والثاين والثالث املستخلصة ملقياس دافع اإلجناز.
  ) 4جدول ( 

  المستخلصة لمقياس دافع اإلنجاز قيم الجذور الكامنة للعوامل األول والثاني والثالث
املقياس                      

  العامل  
  مقياس دافع اإلجناز

  2.98  األول
  1.47  الثاين
  1.46  الثالث

  2.03  2: 1نسبة 
  1.00  3: 2نسبة 

  2.03  )3: 2): (2: 1نسبة (
  

) 2) أن قيم اجلذور الكامنة للعامل األول ملقياس دافع اإلجناز كانت أكرب من (4يبني جدول (
الثاين : الثاين إىل الثالث ملقياس )، كما كانت نسبة األول إىل 2ونسبتها إىل العامل الثاين أيضاً أكرب من (

)  1) أو أكرب، وهذا يدل على أحادية الُبعد لفقرات مقياس دافع اإلجناز. ويبني شكل ( 2دافع اإلجناز (
  املخطط البياين للجذور الكامنة للمقياس.
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والذي ميثل خط العالقة بني العوامل املستخلصة من التحليل العاملي ومقدار  ) 1يظهر من شكل ( 
  ) أحادية البعد ملقياس دافع اإلجناز.Lجذورها الكامنة، والذي يأخذ شكل (

السؤال الثاني: ما دالالت مطابقة البيانات اإلمبريقية الخاصة بمقياس دافع اإلنجاز لنموذج راش 
  ؟Rash Rating Model للتقدير أحادي الَمْعَلْم  

وضح جدول وي الفقرات،لإلجابة عن هذا السؤال مت أوًال التحقق من مطابقة األفراد مث تطابق 
  ) مؤشر التطابق الداخلي واخلارجي لألفراد، وثبات تباعد األفراد ملقياس دافع اإلجناز.5(

  )  5جدول ( 
  لمقياس دافع اإلنجاز األفرادمؤشر التطابق الداخلي والخارجي لألفراد وثبات تباعد 

  المقياس
عدد األفراد 

  المطابقين

مؤشر التطابق الداخلي 
  لألفراد

مؤشر التطابق الخارجي 
  لألفراد

ثبات تباعد 
  األفراد

ZSTD MNSQ ZSTD MNSQ 

مقيــــــــاس 
  0.80  1.02  0.1 -  1.02  0.2 -  1080  دافع اإلجناز

  
) أن قيم مؤشر مطابقة األفراد اخلارجي والداخلي متوسطها يقرتب من 5يتضح من جدول (

)، مما يعين أن األفراد املذكورة أعدادهم ملقياس دافع إمطابقون 1(صفر) واحنرافها املعياري يقرتب من (
ات ملقياس لفقر ) مؤشر التطابق الداخلي واخلارجي للفقرات، وثبات تباعد ا6للنموذج املستخدم. وجدول ( 

  دافع اإلجناز.   
  )  6جدول ( 

  لمقياس دافع اإلنجاز مؤشر التطابق الداخلي والخارجي للفقرات وثبات تباعد الفقرات

  المقياس
عدد الفقرات 

  المطابقة

مؤشر التطابق الداخلي 
  للفقرات

مؤشر التطابق الخارجي 
  للفقرات

ثبات تباعد 
  الفقرات

ZSTD MNSQ ZSTD MNSQ 

 مقياس دافع
  اإلجناز

33  - 0.2  1.00  0.2  1.00  1.00  
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) أن قيم مؤشر مطابقة الفقرات اخلارجي والداخلي متوسطها، يقرتب من  6يظهر من جدول ( 
)، مما يعين أن الفقرات املذكورة ملقياس دافع اإلجناز اليت يف اجلدول  1(صفر) واحنرافها املعياري يقرتب من (

  كانت مطابقة.
 الثالث: ما تقديرات قيم العتبات المميزة لمستويات تدريج الفقرات لمقياس دافع اإلنجاز؟السؤال 

لتقدير قيم العتبات الفارقة  WINSTEPSلإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام برنامج  
  ) يبني ذلك.  7ملستويات القياس لفقرات مقياس دافع اإلجناز وجدول ( 
  )  7جدول ( 

  لمستويات القياس لفقرات مقياس دافع اإلنجاز قيم عتبات التمييز
  المستويات          

  المقياس      
1  2  3  4  5  

  1.32  0.42  0.46 -  1.28 -  -  مقياس دافع اإلنجاز

) أن قيم هذه العتبات يعكس متايز أداء أفراد الدراسة على مقياس دافع 7يتضح من جدول (
  اإلجناز.

  
طلبة المرحلة الثانوية في دمشق على مقياس دافع اإلنجاز بداللة  السؤال الرابع: ما معايير أداء

 وحدات لوجستية محّولة؟
لتقدير معامل األفراد على مقياس  WINSTEPSلإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام برنامج 

  ) يبني ذلك.  8دافع اإلجناز، كما مت حساب الرتبة املئينية املقابلة لكل قيمة وجدول ( 
  ) 8(  جدول

العالمات الخام لمقياس دافع اإلنجاز وقيم العالمات المقدرة بوحدات لوجستية والرتب الميئنية 
  المقابلة لها

 ةالرتبة المئني العالمة المحولة  العالمة الخام ةالرتبة المئني العالمة المحولة  العالمة الخام

33 2.40- 0.1 81 0.10- 55.0 
35  2.15- 0.5 84  0.13- 66.0 



  2016 –العدد الرابع  -المجلد الرابع عشر  . .................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 221

39 1.75- 1.0 89 0.15 75.0 
41 1.60- 1.5 90 .190  79.0 
44 1.80- 2.0 91  .230 80.0 
49 1.29- 2.5 94 .300 85.0 
50 1.15- 4.5 95 .360  87.5 
51 1.01- 6.0 97 .420  88.0 
55 0.95- 9.0 100  .490 89.0 
56 0.89- 12.0 109 .580 90.0 
57 0.68- 14.0 114 0.66 91.0 
59 - 0.65 16.0  119 .710 92.0 
60 0.59- 18.0 129 .880 93.0 
61 0.52- 23.0 131 .940 94.0 
62 0.49- 29.0 139 .980 95.0 
67 0.47- 35.0 146 1.10 96.0 
69 0.42- 40.0 152 1.60 97.0 
70 0.31- 46.0 159 1.15 98.0 
72  0.22- 55.0 160 1.23 99.0  
80 0.18- 60.0 161 1.61 100.0 

  
) أن املقياس استطاع أن يقيس دافعية اإلجناز لدى طلبة املرحلة الثانوية يف  8يتضح من جدول ( 

  دمشق.

  :مناقشة النتائج -12

أظهرت النتائج املتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة، أن مقياس دافع اإلجناز اليت مت الكشف عن 
تشبعات فقراته على العوامل املستخلصة من التحليل العاملي كانت أحادية الُبعد، مما يؤكد أن هذا املقياس 

) اليت تقيس أمناط الشخصية،  2011لسل، يقيس بعداً واحداً وهو دافع اإلجناز. وهذا يتفق مع دراسة ( أبو ا
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وكشفت أحادية البعد ألمناط الشخصية. كما أشارت النتائج إىل دالالت مطابقة نسبة كبرية من األفراد 
للنموذج الذي استخدم يف تقدير معامل العتبات الفارقة، وكذلك مطابقة معظم الفقرات وصلت يف املقياس 

مؤشرات التطابق الداخلية واخلارجية للفقرات واألفراد، وثبات تباعد إىل مطابقة مجيع الفقرات من خالل 
لألفراد والفقرات بدرجة مرتفعة وهذا يدل على أن املقياس فيه خصائص املقياس اجليد من حيث مطابقة 

ا مبالبيانات األمربيقية. وأشارت النتائج املتعلقة بثبات املقياس أن ثبات تباعد الفقرات وصلت إىل واحد، ور 
ا يعود ذلك إىل ثبات تباعد العتبات الفارقة للفقرات أكثر منه لثبات تباعد الفقرات نفسها. فالفقرات نفسه
. متماثلة والتباعد هو يف العتبات الفارقة والذي حتقق من خالل القيم املتباعدة للعتبات الفارقة لفقرات املقياس

فع اإلجناز، كان حتققت ملستويات التدريج لفقرات مقياس دا وبالتايل ميكن القول إن قيم العتبات الفارقة اليت
هلا قدرة متييزية عالية تصنف وجود دافع اإلجناز لدى الطلبة. واعتماداً على هذه النتائج فإنه ميكن استخدام 

يف  ةمقياس دافع اإلجناز الذي مت إعداده يف هذه الدراسة لتحديد الدافع لالجناز لدى طلبة املرحلة الثانوي
) 2011دمشق باستخدام منوذج التقدير اجلزئي يف نظرية االستجابة للفقرة. وهذا يتفق مع دراسة ( أبو السل،

). كما أظهرت النتائج اختالف يف الرتب املئينية املقابلة للدرجات اخلام, وهذا  2007ودراسة ( جبارة، 
عض نتائج الدراسات النتائج مع ما توصلت إليه ب يشري إىل فاعلية فقرات املقياس الذي مت بناؤه. واتفقت هذه

)، ودراسة  2000)، ودراسة ( الشعراوي،  1999السابقة يف قياس دافع اإلجناز مثل دراسة ( أبو هاشم،
)، مما  Elliot & McGregor, 2001) و دراسة ( 2005) ودراسة ( رشوان,  2003عبداهللا, 

صالحيته، و  اس دافع اإلجناز لدى طلبة املرحلة الثانوية يف دمشقيعزز قدرة املقياس الذي أعده الباحث لقي
 ما أعد لقياسه وتعميم نتائجه على طلبة املرحلة الثانوية يف سورية.

  :التوصيات -13
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

لجهات اإلفادة من املقياس هلا، حيث يوفر لاستخدام املقياس لألغراض املختلفة اليت ميكن  -13-1
املسؤولة عن رعاية الشباب، وال سيما عن طلبة املرحلة الثانوية أداة، ميكن أن تكشف عن دافع اإلجناز لدى 

  الطلبة، وبالتايل توفر معرفة هذه الدافعية حتديد برامج للرعاية أو توجيه مناسب.
ي لة الثانوية يف سورية، حيث أن زيادة التحصيل الدراسإجراء دراسة مماثلة على طلبة املرح -13-2 

  يؤدي إىل زيادة ثقة الطالب بأنفسهم، مما يدفعهم إىل حتقيق التفوق والنجاح.



  2016 –العدد الرابع  -المجلد الرابع عشر  . .................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 223

توجيه طلبة الدراسات العليا واملهتمني باخلصائص النفسية والشخصية حنو بناء مقاييس  -13-2 
ع البيئة ييس األجنبية، ما حيقق درجة توافق ودقة عالية مذات صلة بالبيئات العربية بدًال من تعريب املقا

  العربية عوضاً من املقاييس األجنبية، اليت يتم تكييفها مع بيئتنا العربية.
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  المراجع

  :المراجع العربية
بناء مقياس ألنماط الشـــــــخصـــــــية والتحقق من فاعليته لطلبة ).  2011أبو الســـــــــل، حممد (  -

 منشــــورة, , رســــالة دكتوراه غريوفق نماذج التقدير الجزئي لنظرية االســـتجابة للفقرةالجامعات 
 جامعة عمان العربية, عمان, األردن.

 الطبعة اخلامسة, الكويت دار القلم.علم النفس التربوي, )  1992أبو عالم, رجاء حممود (  -
هدف ومستوى الذكاء ما وراء المعرفة وعالقتها بتوجه ال)  1999أبو هاشم، السيد حممد (  -

لعدد , جملة كلية الرتبية بالزقازيق, اوالتحصـــــــــيل الدراســـــــــي لدى طالب المرحلة الثانوية العامة
 . 236 – 197, ص ص 33

رمجة , تالقياس والتقويم في علم النفس والتربية) 1989ثورندايك, روبرت, وإليزابيث هيجن( -
  الكتاب األردين. عبد اهللا زيد الكيالين وعبد الرمحن عدس, عمان, مركز

  , القاهرة, دار النهضة العربية.علم النفس التربوي)  1994جابر, جابر عبد احلميد (  -
بنــــاء مقيــــاس متعــــدد األبعــــاد والتحقق من فــــاعليتــــه في التنبؤ ).  2007جبـــــارة, كوثر (  -

, ، رســـــــالة دكتوراه غري منشـــــــورةبالتحصـــــيل األكاديمي في كليات الطب والهندســـــة والحقوق
 مان العربية, عمان, األردن.جامعة ع

دراســــــة أمبريقية لبعض االســــــاليب المعرفية المســــــهمة في ):  1989حســــــــن، أمحد عمر (  -
  ( رسالة دكتوراه ) كلية الرتبية بأسوان, جامعة أسيوط.    االبتكارية وتحقيق الذات,

نفســـــــــــية مقاييس الحالة ال) "  1994محودة, حممود عبـد الرمحن, وإهلـامي عبـد العزيز أمـام (  -
 .35 – 6), ص 31", جملة علم النفس, القاهرة,العدد (للمراهقين والراشدين

دراســـــــــــــة ثقــافيــة مقــارنــة بين طالب الجــامعــة من ) " 1997خليفـــة, عبـــد اللطيف حممـــد (  -
لة علم  النفس, , جمالمصــــريين والســــودانيين في الدافعية لإلنجاز وعالقتها ببعض المتغيرات

 . 36 – 6), ص  11) السنة (44العامة للكتاب, العدد (القاهرة, اهليئة املصرية 
 ): احلدس واإلبداع, القاهرة, دار غريب. 2000خليفة, عبد اللطيف حممد (  -
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المفاضلة بين أنماط صياغة فقرات المواقف اللفظية  )2007سلمان, مخائل مهدي الصاحل( -
رة ) جامعة غري منشــو  ( أطروحة دكتوراه في ضــوء الخصــائص الســيكومترية للمقاييس النفســية

  بغداد /  كلية الرتبية / ابن رشد.
التعليم المنظم ذاتياً وتوجهات أهداف اإلنجاز نماذج ودراســـات ).  2006رشــــوان, ربيع (  -

 عال للكتب, القاهرة. معاصرة,
أثر طريقة التعلم والتوجه الدافعي للفرد في تعلم )  1999الشــــــــــخيين, أمحد الســــــــــيد حممد (  -

  جامعة عني مشس.  –( رسالة دكتوراه ), كلية الرتبية سلوك حل المشكلة  
, املنصـــــورة، مقياس الدافع لالنجاز المدرســــي األكاديمي)  2000الشـــــعراوي، عالء حممود (  -

 عامر للطباعة.
ع من حبوث املؤمتر الساب دى اللبنانيين","الدافع لإلنجاز ل)  1991عبد اخلالق, امحد حممد (  -

لعلم النفس, اجلمعية املصرية للدراسات النفسية باالشرتاك مع كلية الرتبية جامعة عني مشس, ص 
33 – 48. 

الفروق بين الطالب ذوي التحصـــــيل المرتفع والمنخفض ):  2003عبد اهللا مســـــــعد ربيع (  -
ربية األهداف لدى عينة من طالب كلية التفي اســـــتراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وتوجهات 

, ص ص  2، جملة البحوث النفســــية والرتبوية, كلية الرتبية, جامعة املنوفية, العدد بســـلطنة عمان
98 – 13. 

، حترير حممد الرمياوي،دار الدافعية ( محرر ). علم النفس العام)  2004عالونة، شـــــــــــــــفيق (  -
  املسرية للنشر والتوزيع, عمان. 

تنظيم الوقت في عالقته بالقلق والتوجهات الدافعية دراســة ’’ ) 1994ود امحد ( عمر, حمم -
,, الة املصـــــرية للدراســـــات النفســـــية, تصـــــدر عن اجلمعية اســــتطالعية في ســــيكولوجية الوقت
 .137 – 89), ص  8املصرية للدراسات النفسية, العدد  (

األردن, دار  3, ط ة التدريســــــيةالقياس والتقويم في العملي)  2010عودة, امحد ســـــــليمان (  -
 األمل للنشر والتوزيع.

ابع , مطتطورات معاصرة في القياس النفسي والتربوي). 1986عالم ، صالح الدين حممود ( -
 القبس التجارية, الكويت .
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 تحليل بيانات البحوث النفســية والتربوية واالجتماعية). 2000عالم، صـــالح الدين حممود ( -
 ، دار الفكر العريب, القاهرة.3، ط

ة, ، دار املســــري  القياس والتقويم في العملية التدريســـية). 2009عالم، صــــالح الدين حممود ( -
  األردن , عمان.

دراســـــــــــة نظرية نقدية حول القياس الموضـــــــــــوعي للســـــــــــلوك في ).  1996كاظم, أمينة (  -
ن, داد أنور الشـــــــرقاوي وآخرو , إعاتجاهات معاصــــــرة في القياس و التقويم النفســــــي والتربوي

  مكتبة األجنلو املصرية, القاهرة.
بناء وتقنين مقياس لقياس الشـــــــــخصـــــــــية ذات األولوية ) .  1987الكبيســـــــــــي، كامل ثامر (  -

طروحة ، أ للقبول في الكليات العسـكرية لدى طالب الصـف السـادس اإلعدادي في العراق
 اق.دكتوراه غري منشورة, جامعة بغداد , ابن رشد. العر 

, القــاهرة مكتبــة مــدخــل إلى علم النفس العــام. 1972) فــائق أمحــد، وحممود عبــد القــادر (  -
 األجنلو املصرية.  

, القاهرة, مكتبة االجنلو دافعية اإلنجاز وقياسها),  1979قشقوش إبراهيم, ومنصور طلعت (  -
 املصرية.

لفكر للطبــاعــة , دار اعلم النفس العــام)،  2002قطــامي، يوســـــــــــــــف وعــدس، عبــد الرمحن (  -
 والنشر، عمان.

الفروق الفردية في التوجهات الدافعية لإلنجاز وعالقتها ) " 1993حمفوظ , ســـــــــــــــهري أنور(  -
, الة املصـــــرية للدراســـــات النفســـــية, تصـــــدر عن بطلب العون األكاديمي دراســــة اســــتطالعية"

 .223 -193), ص  5اجلمعية املصرية للدراسات النفسية, العدد ( 
دراســــة مقارنة ألســــاليب التعلم ودافعية اإلنجاز لدى عينة ’’)  1990د ايد ( مرزوق , عب -

من الطالب المتفوقين والمتأخرين دراســــــــيا,, من بحوث التعليم الســــــــنوي الســــــــادس لعلم 
اجلمعية املصـرية للدراسـات النفسـية باالشـرتاك مع كلية الرتبية جامعة املنصـورة  النفس في مصر ,

 . 615 – 597ص 
 , األردن, دار الفرقان.علم النفس التربوي)  1985, عبد ايد ( نشوايت -
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