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constructing and Standardizing an Achievement Motivation Scale the 

Jordanian Universities Students 

Sari Saleem Sawaqed 

Abstract 

     The study aimed at constructing achievement motivation Scale, and 

Standardizing performance of Jordanian Universities' Students on it. 

Twenty eight (28) Statements describing a representative sample of life 

(especially educational) tasks were prepared, Each Statement is 

followed by 4 or 5  alternatives reflecting different degrees of 

Motivation to achieved the task. A sample of  (150) male and female  

students, were used to realize items (Statements  with their alternatives) 

and scale psychometric properties. the results showed that items 

discriminating  indices ranged from ( 82.0 - 82.0), while the scale test- 

retest, and Cronbach's  reliability were (0.83, 0.81) respectively. 

Concurrent validity using Achievement, External Locus of Control, and 

Trait anxiety, as criteria was computed, Correlation coefficients 

between the scale and the mentioned criteria were  (+8200, -82.., -82.0) 

respectively. The scale was then given to sample consisting of  (0.588) 

male and female students,   and three way analysis of variance was used 

to investigate the effect of the Students gender, college (scientific vs. 

humanities) and educational level (first, second, third, fourth year) on 

his/her performance on the scale; The analysis showed significant effect 

( = 8285) for the above variables. Tight referenced groups were used 

to drive norms for Students' performance on the scale; one for the 

Students in the scientific colleges, the second for the Students in the . 

humanities colleges, the third for male Students, the fourth for female 

Students, the fifth for 1
st
 year Students, the sixth for 2

nd
 year Students. 

The seventh for 3
rd

 year Students , and finally, the eighth for 4
th
 year 

Students. For each group Z score, T score, and percentile rank for each 

row score was computed.       

Keywords:  Motivation, Achievement,  Achievement, Motivation, 

Achievement Motivation Scales2 
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 اخللفية النظرية

اليت حترك السلوك وتوجهو ؿتو للعضوية إىل اضتاجة الداخلية  Motivationيشَت مفهوم الدافعية      
حتقيق غرض معُت، وحتافظ على استمرارية السلوك حىت يتحقق ذلك اعتدف، فالدافع يشَت إىل ن عة 

حاجات داخلية أو رغبات داخلية عند العضوية لتحقيق ىدف معُت، وىذا اعتدف قد يكون إشباع 
خارجية. وتنشأ اضتاجة لدى الكائن اضتي نتيجة اختالل الشروط البيولوجية أو السيكولوجية الالزمة 
للمحافظة على بقائو، أما اعتدف فهو ما يرغب الكائن اضتي يف اضتصول عليو ويشبع يف الوقت 

(، فالطعام حاف  Incentiveباعث )نفسو، وعندما يرتبط اعتدف بالبيئة اطتارجية يسمى اضتاف  أو ال
 (.ٜٙٛٔإلشباع دافع اصتوع )عدس، وتوق، 

إّما بشدة السلوك أو باستمراريتو أو بكليهما معا  ويعرب صب األفراد عن مقدار الدافعية لديهم     
(Good& Klausmeier, 1975 ولقد أثار سؤال "ما الذي يدفع الناس للعمل وجيعلهم .)

خيتلف الناس يف مقدار دافعيتهم للعمل واستمراريتهم فيو؟" الفالسفة والعلماء منذ  يثابرون عليو، وظتاذا
( ونتيجة لذلك ظهرت عدة مدارس  Deci & Ryan, 2000; 1980جالل، أقدم العصور )

 ونظريات لتفسَت الدافعية نذكر منها ما يلي: 

 أواًل: مدرسة االجتاه ادلعريف

 intrinsic or للدوافع؛ فهي أما داخلية أو خارجية )درين يفرق أصحاب ىذا االجتاه بُت مص     

Extrinsic Motives ) على مبدأ التوازن الذي جاء بو "بياجيو" فالفرد عندما يتعرض إىل ويرك ون
اطتربات اصتديدة معلومات ومعارف جديدة تتولد لديو حالة عدم ات ان فيكون مدفوعا إىل استيعاب 

( تكون منسجمة مع اظتخططات اظتعرفية Cognitive Schemas) وحتويلها إىل ؼتططات معرفية
؛ ٜٜٓٔالسابقة لديو، ؽتا يشعره بسيطرتو ودتثلو وفهمو عتذه اطتربات الالحقة )قطامي، 

conington& Mueller, 2001; Vallerand et.all, 1993  أن ( ويفًتض ىذا االجتاه
اف وجتريب األشياء أو اطتربات أو اظتواقف يكونون مدفوعُت مبيلهم االستطالعي إىل اكتشاألفراد 

 (. ومن نظريات ىذا االجتاه:ٖٜٜٔهبدف االستمتاع هبا )سرحان، 

 



 بناء وتقلين الدافع لإلنجاز لدي طلية الجامعات األردنية                                  ساري سليم سواقد

002 

 نظرية التوقيع والقيمة

( صاحب ىذه النظرية ان إدراكنا للعامل اطتارجي، ومدى فهمنا ألنفسنا Atkinsonيرى "اتكنسون )     
ة ناتج عن مقدار القيمة اليت يعطيها الفرد للهدف الذي حيددان مستوى الدافعية لدينا، فمستوى الدافعي

فالدافعية تساوي مقدار تفاعل متغَتي . لتحقيقو، ومدى توقع احتمالية الوصول إىل ذلك اعتدفيسعى 
 ;Barron &Harackiewle, 2000; Ellio& , 2001)التوقع( × القيمة والتوقع )الدافعية= القيمة

Houston McGregor, 1985; Pieper, 2003) 

 نظرية العزو

( أن سلوكاتنا تكون مدفوعة حباجتُت: اضتاجة إىل فهم العامل احمليط بنا، واضتاجة Heriderيرى "ىيدر )     
ساليب إىل السيطرة على ىذا العامل، وأن سلوك الفرد ديكن ع وه إىل غتمعتُت من األسباب مها: غتموعة األ

سباب اطتارجية كاضتظ وقدرات اخآخرين وسهولة أو صعوبة اظتهمة. اظتستقرة كالقدرة واظت اجية واصتهد، واأل
 ,Aldermanاظتستقرة كالقدرة واألسباب غَت اظتستقرة اليت ديكن التحكم هبا كاصتهد ) األسبابغتموعة و 

( أ، األفراد قد يع ون ؾتاحهم وفشلهم إىل عوامل ذاتية وداخلية كالقدرة Wiener(، ونرى "واينر" )1990
أو قد يع ون ذلك إىل اضتظ وصعوبة اظتهمة، وقدرة عليو بذوي مرك  التحكم الداخلي، وىم من يطلق واصتهد 

اخآخرين، وىي عوامل خارجية بالنسبة عتم، وىؤالء يطلق عليهم ذوو مرك  التحكم اطتارجي. ويكون أفراد 
جي التحكم( الفئة األوىل )داخلي التحكم( مدفوعُت للعمل أكثر من أفراد الفئة الثانية )خا

(Convington& Mueller, 2000; Houston, 1985)  

 نظرية التنافر ادلعريف

( أن حالة عدم االتساق يف السكيمات Festingerالتنافر اظتعريف اليت طورىا "فستنغر" )تؤكد نظرية      
فرد مدفوعا لتحقيق تقليل عدم اإلنسجام أو التنافر فيكون الاظتعرفية عند الفرد تؤدي إىل دافعية موجهة ؿتو 

حالة التنافر اظتعريف لدى التوازن، ول يادة دافعية الفرد يُ ْل م بعمل يتنتقض مع معتقداتو واجتاىاتو، فتحدث 
الفرد، واليت تولد لديو الدافعية للتخلص من ىذا التنافر من خالل إجياد اظتربرات اليت تؤكد هبذا العمل 

 (Hagtvet & Benson, 1994; Zimbardo, Ebberson& Maslach, 1997)أوالسلوك الغ و، 

 ثانياً: مدرسة االجتاه االجتماعي

( نظرية التعلم االجتماعي حيث وضح أن التعألم يتم عن طريق مالحظة Banduraقدم "باندورا" )     
ذ مت سلوك االخرين، فعندما يتم تع ي  النموذج اظتراقب للسلوك فإن الفرد حياول القيام هبذا السلوك. أما إ

معاقبة النموذج فإن الفرد يتجنب القيام بذلك السلوك، ويرى "باندورا" أن الدافعية شرط أساسي لالداء وأن 
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 ,Ellio& McGregor, 2001; 1986نقصها قد يؤدي إىل عدم دوث التعلم. )غازدا وكورسيٍت، 

Housten, 1985) ية، وتعٍت فكرة الفرد عن ومن إسهامات باندورا يف غتال الدافعية مفهوم الفعالية الذات
قدراتو على القيام باظتهمات اظتطلوبة وتنظيم ىذه القدرات بطريقة متكاملة طتدمة أىداف ؼتتلفة، وأن إداراك 
الفرد للفاعلية الذاتية جتعلو قادراً على حتديد اصتهد الذي عليو أن يبذلو لكي ينجح مبا يوكل إليو من مهمات 

(Bandura, 1982; Ryan& Deci, 2000) 

 ثالثاً: مدرسة االجتاه السلوكي

إن أىم ما ديي  مدرسة االجتاه السلوكي ىو دور التع ي  يف الدافعية، فالسلوك طبقاً عتذا االجتاه عبارة عن      
واستجابة، وحيدد حدوث السلوك ما يتبعو من تع ي  وعقاب فالسلوك –إجرائية ػتددة مبثَت وحدات أدائية 

السلوك  تع ي  السلوك فإن ىذا ي يد من دافعية الفرد وبالتا ي ي يد من احتمالية تكرار ػتكوم بتوابعو، فإن مت
اظتع ز )اظترغوب(، بينما يؤدي العقاب إىل كف السلوك غَت اظترغوب. والتع ي  أكثر فاعلية يف رفع دافعية الفرد 

 (.ٜ٘ٛٔشوايت، من العقاب، سواء كان ذلك بالنسبة للتع ي  اإلجيايب أو التع ي  السليب )ن

 رابعاً: مدرسة االجتاه اإلنساين

صاحب نظرية ُسلمَّ اضتاجات، بأن حاجات اإلنسان تدفعو للعمل من  (Maslowيرى "ماسلو" )     
أجل إشباع حاجاتو الداخلية ورغباتو اطتارجية، ولعل أىم ما ديي  ىذا االجتاه الًتتيب االرتقائي )اعترمي( 

أوالً، ذتيسعى بعدىا  اع اضتاجات الدنيا كاضتاجات الفسيولوجية واألمنللحاجات، فالفرد يسعى إلشب
لتحقيق حاجات تضفي على الفرد انسانيتو ودتي ه عن غَته من الكائنات اضتية، كاضتاجات االجتماعية 

ق اضتاجة للشعور باالحًتام والتقدير من قبلل اخآخرين. وأخَتًا تأيت اضتاجة إىل حتقي)االنتماء واضتب(، مث 
حىت تظهر اضتاجات فما ان يشبع اضتاجات الدنيا دى الفرد تنشأ من وجود حاجة لديو، الذات فالدافعية ل

وحتقيق ذاتو، والسعي وىكذا يبقى مدفوعا سعياً وراء إشباع حاجاتو االرتقائية للوصول إىل قمة اعترم األعلى، 
 حالة تكيف اجيابية معها، ويعطي ىذا االجتاه ؿتو اإلبداع بغية السيطرة على البيئة احمليطة بو، والوصول إىل

أمهية كبَتة للقيم العليا مثل اضتق واطتَت والعدل واصتمال واألمانة، وغَتىا من القيم اليت تضفي على الفرد 
 Cokeley, 2000; Cokeley, Bernard, Cumminghamand؛ 0998، إنسانيتو )قطامي

Motoike, 2001) 

 سيخامسا: مدرسة التحليل النف
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( Mcdougalالسلوك، ويُ َعدُّ "ماكدوجل" )يف حتريك تستند مدرسة التحليل النفسي على دور الغرائ       
 أو من طبق مفهوم الغري ة كدافع لسلوك اإلنسان مثلما ىي عند اضتيوانات األخرى، معتقدا أن دور البيئة 

الغرائ  وحأول تفسَت سلوك االنسان ة يقتصر على تعديل السلوك فقط، أما "فرويد" فقد تبٌت نظريوالتعلم 
 (.ٜٙٛٔعن طريق غري تُت مها غري تا اضتياة واظتوت. )عدس وتوق، 

وتعٍت أن أي عمل يقوم ومن األسس اعتامة يف الدافعية اليت كان لفرويد أثر يف انتشارىا مبدأ حتمية السلوك، 
ون ىذا الدافع شعوريا أو قد يتحدد ( وقد يكٜٓٛٔبو اإلنسان لو أسبابو، فالسلوك وراءه دافع )جالل، 

السلوك باطتربات الالشعورية اليت دتثل دوافع وػتركات للسلوك، وتشَت خربات الالشعور إىل اضتاجات 
والرغبات اليت مل تشبع يف مراحل العمر األوىل كالطفولة مثاًل واليت مت كبتها وإزالتها من مستوى الشعور 

 (.ٜ٘ٛٔػتفوظة يف الالشعور )نشوايت،  والوعي، ولكنها مل تَ ُ ول بل بقيت

 (Achievement Motivationدافعية اإلجناز )

يف اظتيادين َعدُّ دافعية اإلؾتاز أكثر مظاىرة الدافعية العمة تداواًل واستخدامًا بُت العلماء والباحثُت ت ُ      
اضتاجة إىل  ز، إذ عرفمفهوم دافع اإلؾتا( أول من قدم Murray" موراي" ) اظتختلفة لعلم النفس، وكان

اإلؾتاز بأهنا اظتثابرة يف التغلب على العقبات، واظتكافحة لعمل شيء صعب بأفضل وأسرع ما ديكن 
(Houston, 1985 فاضتاجة لإلؾتاز ىي الرغبة يف مواجهة اظتهمات الصعبة وختطي معايَت االمتياز يف .)

 (,Hagtvet& Benson ٜٜٚٔ :ٕٜٜٔاألداء )عبد اطتالق والنيال، 

( من أوائل الذين درسوا دافعية اإلؾتاز، بل إن مستوى صعوبة اظتهمة McLeLandويعد "ميكليالند" )     
 Ellio& McGregor, 2001وأمهيتها بالنسبة للفرد من أىم اظتتغَتات اليت حتدد شدة ىذا الدافع )

Pieper, 2003)  

فعية الإلؾتاز لديهم منخفضة، دييلون إىل أن األفراد الذين تكون دا (Atkinsonكسون" )ويرى "ات     
اختيار اظتهمات اليت تكون احتمالية ؾتاحهم فيها إما مرتفعة جدًا أو منخفضة جداً، وباختيارىم ىذا يكون 
ؾتاحهم يف اظتهمات السهلة مضموناً، وجينبهم الشعور بالفشل وبالتا ي الشعور بالعار والندم. وىم باختيارىم 

أما يف مثل ىذه اظتهمات.  يشعرون بالعار إذا فشلوا يف ذلك، ألن معظم الناس يفشلونللمهمات الصعبة ال 
األفراد الذين تكون لديهم دافعية اإلؾتاز مرتفعة فإهنم مبيلون إىل اختيار اظتهمات اظتتوسطة الصعوبة، الهنم 

القيام بو. وقد كنهم ليسوا حباجة إلجياد سبب لتربير ؾتاحهم أو فشلهم، فهم على معرفة بقدراهتم وما دي
( إىل أن دافع اطتوف من الفشل يكون أكرب عند اإلناث منو عند الذكور. Hornerأشار "ىورنر" )

(Hagtvet& Benson,1997; Houston, 1985) 
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 Needويهتم الًتبويون بشكل خاص بأحد أوجو الدافعية لإلؾتاز والذي يطلق عليو أحيانًا باضتاجة للتعلم )

to Learning ،)( وأحيانًا أخرى يطلق عليو اضتاجة للتحصيل الدراسيNeed to Achieve ويرتبط ،)
ذوي ىذا الدافع إىل درجة كبَتة بدافعية اإلؾتاز، فالتالميذ ذوو دافعية اإلؾتاز العالية دييلون ألن يكونوا 

حتصيل مرتفع بينما ذوو دييل ذوو دافعية اإلؾتاز اظتنخفضة ألن يكون حتصيلهم منخفضاً. 
 (Cassidy and Lynn, 1991; Chen & Stevenson, 1995; 1990)الطواب،

وديتاز ذوو الدافعية العالية لإلؾتاز من الطلبة بأن أداءىم يكون أفضل من غَتىم يف اختبارات اللغة       
ب الطواثر مثابرة وميال لالستمرار يف العمل واالجتهاد فيو )وحل اظتشكالت، إضافة إىل أهنم أك واضتساب

Miseranding, 1996; 1990.) 

 قياس الدافعية لالرلاز

أوىل العديد من الباحثُت وبشكل خاص الًتبويُت منهم شتة الدافعية اىتمامًا كبَتاً، نظرًا الرتباطها      
بالتحصيل األكادديي عند الطلبة، ؽتا دفع العديد منهم لبناء مقاييس الدافعية للتعلم أو التحصيل أو اإلؾتاز 

(Sundre& Moore, 2002; Sundre& Wise, 2003; Wise& DeMars, 2003; Wise& 

o Kong, 2004)  

 &Kozeki) وديكن اإلشارة يف ىذا الصدد إىل اظتقياس الذي طوره "كورزكي وانتوستال("     

Entwistle ،وعلى ( لقياس درجة الدافعية للتعلم، اعتماداً على نتائج الدراسات واألحباث يف غتال الدافعية
كن الباحثان واليت تعرب عن الدوافع اظتدرسية، إذ دتمالحظة السلوكات والالجتاىات عند الطلبة واظتدرسُت، 

فقرة لقياس الدافعية ؿتو التعلم غطت اجملال الوجداين واظتعريف واألخالقي، واشتملت ( ٓٙمن التوصل إىل )
ظتسؤولية، واظتيل، والطاعة، وقد حتقق للمقياس على ستة أبعاد نوعية ىي: الدفء واالجتماعية، والكفاءة وا

 (.ٜٜٗٔمؤشرات صدق وثبات مقبولة )الغ و، 

( بإعداد مقياس الدافع لإلؾتاز عند األطفال والراشدين، وقد Hermans, 1970كما قام "ىَتمان " )     
ل واليت تشمل : يف صياغة فقراتو اطتصائص اليت دتي  مرتفعي التحصيل عن منخفضي التحصي ُاسُتْخِدَمتْ 

والرغبة يف الطموح اظترتفع، والسلوك اليت تقل فيو اظتغامرة. والقابلية للتقدم، واظتثابرة واالهنماك يف العمل، 
إعادة التفكَت يف العقبات، وإدراك سرعة مرور الوقت، واختبار مواقف اظتنافسة ضد مواقف التعاطف، 

 وقد حتقق للمقياس مؤشرات صدق وثبات عالية.والبحث عن التقدير والرغبة يف األداء األفضل. 

 مشكلة الدراسة 
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للطلبة اطترجيُت، إْذ وصلت يشكو أولياء أمور الطلبة، إْذ وصلت نسبة من كانت معدالهتم الًتاكمية      
%( أّما من كانت معدالهتم الًتاكمية يف ٓٚيف مستوى اظتقبول )حوا ي نسبة منكانت معدالهتم الًتاكمية 

حدى ببعض روساء اصتامعات وبشكل خاص يف %(، األمر الذي ٕمتاز فلم تصل نسبتهم )مستوى اظت
مستويات اظتعدالت الًتاكمية للطلبة، وقد أشارت منتئج  جامعة مؤتة إىل تشكيل صتان لدراسة أسباب تدين

ن اىذه الدراسات اظتسحية اليت كان الباحث عضوا فيها إىل وجود أسباب متعددة وراء ىذه الظاىرة، ولك
تصي يف سبب رئئيسي واحد وىو تدين مستوى دافعية الطلبة، ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لبناء األسباب 

 مقياس لدافعية اإلؾتاز عند الراشدين وحتري خصائصو السيكومًتية وتقنينو على طالبة اصتامعات يف األردن.

 إجراءات بناء ادلمقياس وتقنينو

 رلتمع الدراسة وعينتها

ون غتتمع الدراسة من طلبة اصتامعات األردنية اظتسجلُت للفصل الدراسي الثاين من العام اصتامعي تك     
، أما عينة الدراسة فقد مت اختيارىا من رتيع اصتامعات الرشتية واألىلية، ومت اختيار عدد من ٕٚٓٓ/ٕٙٓٓ

اسب مع عدد الطلبة يف كل الشعول من كل جامعة، روعي يف اختيارىا أن تشتمل على أعداد من الطلبة تتن
مت االستعانة بوحدات جامعة من جهة، ودتثل ختصصات، ومستويات وجنس الطلبة، من جهة أخرى، حيث 

القبول والتسجيل يف اصتامعات ظتعرفة أعداد الطلبة يف الشعب، وتوزيعهم يف كل شعبة حسب التخصص 
 ة.( طالباً وطالبٖٕٛٙٔواظتستوى واصتنس، وقد بلغ حجم العينة )

 إعداد فقرات ادلقياس

ظتفهوم الدافعية ومراجعة اظتقايسيس السالفة الذكر لقياس دافعية اإلؾتاز، يف ضوء اإلطار النظري       
( عبارة تعكس يف غتموعها ٓ٘مت جتميع وصياغة ) ،(وخصائص الفئة اظتستهدفة )طلبة اصتامعات األردنية

 مفهوم شتة الدافعية لإلؾتاز عند الراشدين.

يف كليات العلوم الًتبوية يف  سيت ىذه العبارات على غتموعة من اظتتخصصُت من أعضاء ىيئة التدر عرض
مدى مالئمة مضمون ىذه العبارات وكفايتها لتمثيل اظتواقف اليت تظهر اصتامعات األردنية ، ألخذ آرائهم يف 

تقيس الدافعية فقرات التا ي إىل ردود الفعل عليها درجة الدافعية لإلؾتاز عند الفرد، وإمكانية حتويلها ب
رة ناقصة يتلو كال منها عدد من العبارات )البدائل( اليت ( عباٖٗرتاع اظتختصُت مت صياغة )لإلؾتاز. وبإ

متباينة من الدافعية لالؾتاز درجت من  تكمل كل منها العبارات الناقصة حبيث دتثل ىذه البدائل مستويات
( ٖٗ( بدائل. كونت ىذه العبارات ال )ٗوجود )( يف حالة ٗ-ٔ) ( بدائل ومن٘( يف حالة وجود )٘-ٔ)

 النحو التا ي:وبدائلها الصورة األولية للمقياس اليت مت إخضاعها إلجراءات الصدق والثبات على 
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 صدق احملكمني -

يف اصتامعات األردنية، ومراك  ( ػتكمًا من اظتختصُت ُٕٓعرضت الصورة األولية للمقياس على )   
 يف األردن إلبداء آرائهم يف اظتقياس من حيث:البحث 

 مالءمة الفقرة لقياس السمة؛ وذلك باإلجابة بنعم أو ال. - أ

مالئمة مضمون الفقرة ومفتاح تصحيحها لقياس اظتستويات اظتتباينة من الدافعية لإلؾتاز: وذلك  - ب
 باإلجابة بنعم أو ال.

 لك باإلجابة بنعم أو ال.وضوح الصياغة ومقروئيتها بالنسبة للفئة اظتستهدفة ، وذ - ج

بإعطاء درجات وذلك  تقدير درجة كفاية الفقرات يف غتموعها لقسياس الدافعية لإلؾتاز، - د
تعكس كفاية الفقرات بدرجات )كبَتة جدا، كبَتة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا( على  (ٗ،ٖ،ٕ،ٔ،٘)

 الًتتيب.

 أية مالحظات أخرى. -ى 

%( من احملكمُت يف ٓٛحذف الفقرات اليت مل جيمع عليها ) ويف ضوء تقديرات احملكمُت وآرائهم مت
%( أو أكثر من احملكمُت حبيث ٕ٘ضوء اظتعايَت السابقة، وعدلت بعض الفقرات اليت أرتع على تعديلها )

 ( يبُت استنبانة حتكيم اظتقياس والنسب اظتئويةٔ( فقرة. واظتلحق رقم )ٖٓأصبح اظتقياس مكونا من )
نعم على مالءمة فقرات اظتقياس ومفتاح تصحيحها وصياغتها، وتقديراهتم لدرجة كفاية احملكمُت بإلجابات 
 يف غتموعها لقياس السمة. الفقرات

 حساب معامالت متييز الفقرات -

طالبا وطالبة( مت اختيارىم  ٓ٘ٔ( على عينة استطالعية مكونة من )ٖٓمت تطبيق فقرات اظتقياس ال )     
راد العينة على كل اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية لنتائج أف ، وحسبت األوساطمن أفراد اجملتمع اظتستهدف

االرتباط بُت درجات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات  كما حسبت معامالتفقرة من فقرات اظتقياس،  
لتميي ( اظتقياس، ويف ضوء ىذه النتائج مت حذف فقرتُت يف ضوء ارتباط كل منها بالعالمة الكلية )معامل ا

(، وأصبح اظتقياس يف صورتو النهائية ٖٕ.ٓ-( والثانية سالبا )ٜٓ.ٓلكون معامل دتيي  األوىل متدنيا )
( يبُت األوساط اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية ألداء أفراد العينة ٔ( فقرة، واصتدول )ٕٛيتألف من )

ه الفقرات، علما بأن الفقرات ذوات االستطالعية على الفقرات الثمانية والعشرين ومعامالت دتيي  ىذ
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( أربعة بدائل، أما بقية الفقرات فيتلوىا ٗتتلوىا ) ،ٕٙ،ٕٗ، ٕٓ،ٕٓ،ٜٔ، ٚٔ، ٕٔ،ٜ،ٚ،ٙاألرقام )
  ( ستسة بدائل.٘)

 ومعامالت متييز فقرات القياس ( األوساط احلسابية واالحنرافات ادلعيارية0جدول )

 معامل التمي  ياالؿتراف اظتعيار  الوسط اضتسايب رقم الفقرة
ٓٔ ٖ.ٖٕ /٘ ٓ.٘ٚ ٓ.ٜٗ 
ٕٓ ٕ.ٜ٘ /٘ ٓ.ٗٚ ٓ.ٖٕ 
ٖٓ ٖ.ٛٓ /٘ ٓ.٘ٓ ٓ.ٗٗ 
ٓٗ ٖ.ٖٚ /٘  ٓ.٘ٗ ٓ.ٗٛ 
ٓ٘ ٖ.ٔٙ /٘ ٓ.ٗٙ ٓ.٘ٙ 
ٓٙ ٕ.ٕ٘  /ٗ ٓ.ٗٔ ٓ.ٖٚ 
ٓٚ ٕ.ٔٗ /ٗ ٓ.ٖٗ ٓ.ٗٓ 
ٓٛ ٖ.ٓٗ /٘ ٓ.ٙٔ ٓ.٘ٔ 
ٜٓ ٕ.ٓ٘ /ٗ ٓ.ٗٗ ٓ.٘ٓ 
ٔٓ ٕ.ٓٙ /٘ ٓ.ٕٗ ٓ.ٖٛ 
ٔٔ ٖ.ٖٛ /٘ ٓ.ٗٗ ٓ.ٖٗ 
ٕٔ ٕ.ٖٔ /ٗ ٓ.ٗٓ ٓ.ٗٓ 
ٖٔ ٖ.ٖٔ /٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.٘٘ 
ٔٗ ٖ.ٓٔ /٘ ٓ.ٚٛ ٓ.ٙٔ 
ٔ٘ ٖ.ٖٔ /٘ ٓ.ٜٖ ٓ.ٗٔ 
ٔٙ ٕ.ٛٔ /٘ ٓ.ٖٛ ٓ.ٖ٘ 
ٔٚ ٕ.ٓٚ /ٗ ٓ.ٖٙ ٓ.ٗٔ 
ٔٛ ٖ.ٕٕ /٘ ٓ.ٜٙ ٓ.٘ٔ 
ٜٔ ٕ.ٕٙ /ٗ ٓ.٘ٓ ٓ.ٖٗ 
ٕٓ ٕ.٘ٙ /ٗ ٓ.٘ٗ ٓ.ٖٙ 
ٕٔ ٖ.ٙٚ /٘ ٓ.ٙٗ ٓ.ٖٗ 
ٕٕ ٕ.ٖٖ /٘ ٓ.ٕٙ ٓ.ٕٜ 
ٕٖ ٖ.ٓ٘ /٘ ٓ.ٚٔ ٓ.٘ٙ 
ٕٗ ٕ.٘ٚ /ٗ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٛ 
ٕ٘ ٕ.ٚ٘ /ٗ ٓ.ٙٚ ٓ.ٜٗ 
ٕٙ ٕ.ٖٜ /ٗ ٓ.ٖٛ ٓ.ٗٙ 
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ٕٚ ٔ.ٛٗ /ٗ ٓ.ٕ٘  ٓ.ٖ٘ 
ٕٛ ٖ.٘ٙ /٘ ٓ.ٛٗ ٓ.٘٘ 

 (٘ٓ.ٓ>  وقد كانت قيم معامالت االرتباط )معامالت التميي ( دالة احصائيا. )
 صدق احملك التالزمي للمقياس -

وقلق السمة، واليت اشَت النظري للدافعية وعالقتها بالتحصيل ومرك  التحكم اإلطار يف ضوء      
من مرك  التحكم اطتارجي مع التحصيل، وارتباطا سالبًا بكل  إىل ارتباط الدافعية ارتباطت موجباً 

وقلق السمة، فقد مت حساب معامالت االرتباط بُت أداء عينة الدراسة االستطالعية على مقياس 
وقلق  : التحصيل ومرك  التحكم اطتارجيمقاييس، وكل الدافعية لإلؾتاز الذي مت إعداده من جهة

ة  أداء أفراد العينت االرتباط بُت( يبُت مصفوفة معامالٕواصتدول )السمة من جهة أخرى. 
 ( على اظتقاييس األربعة.ٓ٘ٔ)األستطالعية 
على مقاييس: ( مصفوفة معامالت االرتباط بني أداء أفراد العينة األستطالعية 0جدول )

 ومركز التحكم اخلارجي وقلق السمة*الدافعية والدافعية لالجناز والتحصيل 
 قلق السمة مرك  التحكم اطتارجي التحصيل اظتتغَت

 ٖٗ.ٓ- ٕٙ.ٓ- ٚٚ.ٓ+ لدافعية لإلؾتازا
 ٛٗ.ٓ- ٛٙ.ٓ- ٔ التحصيل

 ٘ٗ.ٓ+ ٔ - مرك  التحكم اطتارجي
 إىل مقياس مئوي موحدويلها حتبعد –ماد اظتعدالت الًتاكمية اصتامعية للطلبة مت اعت-  

 كمقياس لتحصيلهم.

 ثبات ادلقياس -

ساب معامالت دتيي  الفقرات استخدمت إجابات أفراد العينة اليت طبق عليها اظتقياس ضت     
 ( اظتتبقية ضتساب معامل ثبات االختبار بطريقتُت:ٕٛ( على الفقرات ال)ٓ٘ٔوعددىم )

األوىل باستخدام معادلة كرونباخ الفا لالتساق الداخلي حيث بلغت قيمة معامل الثبات هبذه      
صل زمٍت مقداره ثالثة أسابيع، بطريقة االختبارا وإعادة االختبار بعد فا(، والثانية ٔٛ.ٓ)الطريقة 

 (.ٖٛ.ٓفكانت قيمة معامل الثبات )

كل من معامالت دتيي  الفقرات ومعامالت صدق احملك والثبات للمقياس وقد اعتربت قيم       
( لقياس الدافعية عند الفئة اظتستهدفة ٕٛمؤشرات إحصائية تدل على مالءمة اظتقياس بفقراتو ال )

 .)طلبة اصتامعة األردنية(

 وصف ادلقياس يف صورتو النهائية -
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( ٘ناقصة يتلوىا )( فقرة حتتوي كل فقرة على رتلة ٕٛيتألف اظتقياس يف صورتو النهائية من )     
(، ويطلب من اظتفحوص ان عبارات تكمل معناىا )أ، ب، ج، د، ى ( أو اربع عبارات )أ، ب، ج، د

، درجت العبارات تبعًا لدرجة اجيابية كل من الفقرة خيتار العبارة اليت يرى اهنا تكمل اصتملة الناقصة
، فالفقرات اظتوجبة تعطي العبارات )أ، ب، ج، د، ى ( والعبارة يف دتثيل مستوى الدافعية عند الفرد

( على ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘( على الًتتيب ظتا الفقرات السالبة فتعطي الدرجات )ٔ،٘،ٗ،ٖ،ٕالدرجات )
( أو العكس حسب اجيابية الفقرة ٔ،ٕ،ٖ،ٗ( عبارات )ٗها )الًتتيب ويف حالة الفقرات اليت تلي

والعبارة أو سلبيتها، وقد اختلف الفقرات يف عدد بدائلها مبا يتالئم ومضمون الفقرة وامكانية صياغة 
( فقرة، ٛٔ( عبارات )٘عبارات تعكس مستويات متباينة من الدافعية. بلغ عدد الفقرات اليت يتلوىا )

( واقصى ٕٛحد أدىن درجة على اظتقياس )( فقرات؛ وبذت تكون ٓٔارات )( عبٗواليت يتلوىا )
 (.ٖٓٔدرجة )

 تقنني ادلقياس -
( طالبًا وطالبة، ٖٕٛٙٔ( فقرة على عينة التقنُت اظتكونة من )ٕٛمت تطبيق اظتقياس اظتكون من )     

طالبة لعدم ( طالبًا و ٖٛٔوبعد تصحيح استجابات الطلبة على اظتقياس، مت إسقاط استجابات )
( طالبًا وطالبة خضعت للتحليالت اإلحصائية ٕٓٓ٘ٔاظتعلومات، وبقيت استجابات ) اكتمال

يبُت توزيع أفراد عينة الدراسة الذين خضعت ( ٖاطتاصة بالتقنُت كما سيأيت الحقاً، واصتدول )
 استجاباهتم على اظتقياس للتقنُت.

هتم على ادلقياس للتقنني موزعني حسب أفراد عينة الدراسة الذين خضعت استجابا( 1جدول )
 ادلستوى الدراسي واجلنس ونوع الكلية )علمية، إنسانية(

 اجملموع إناث ذكور اصتنس

اظتستوى 
 اجملموع إنسانية علمية اجملموع إنسانية علمية اجملموع إنسانية علمية الكلية

السنة 
 األوىل

ٛٙٔ ٚٗ٘ ٔٙٓٙ ٜٕٙ ٕٕٔٔ ٕٓٛٗ ٕٖٔٛ ٔٛٙٚ ٖٜٙٓ 

السنة 
 الثانية

ٕٚٛ ٙٗٓ ٕٕٔٗ ٜٛٓ ٔٓ٘ٔ ٜٔٗٔ ٕٔٙٚ ٜٔٙٔ ٖٖٖٙ 

السنة 
 الثالثة

ٙٛ٘ ٙٔ٘ ٖٔٓٓ ٚ٘ٔ ٜ٘ٓ ٔٚٓٔ ٖٔٗٙ ٔ٘ٙ٘ ٖٓٓٔ 
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السنة 
 الرابعة

ٜ٘ٙ ٗٗ٘ ٔٓٔٗ ٕٙ٘ ٚٛٓ ٖٕٔٗ ٕٕٔٔ ٕٕٔ٘ ٕٗٗٙ 

 ٕٓٓ٘ٔ ٖٛٗٙ ٕ٘ٔٙ ٛ٘ٔٚ ٖٜٖٓ ٕٖ٘٘ ٕٖٗ٘ ٕ٘ٗٗ ٜٕٚٛ اجملموع

 

نس، ونوع الكلية يف أداء أفراد عينة الدراسة على اظتقياس مت أثر اظتستوى الدراسي، واصتوظتعرفة     
إجراء حتليل التباين الثالثي ظتعرفة أثر ىذه اظتتغَتات يف أداء األفراد على اظتقياس واصتدول يبُت نتائج 

 حتليل التباين التالثي.

ة والتفاعالت ( نتائج حتليل التباين الثالثي ألثر ادلستوى الدراسي واجلنس ونوع الكلي2جدول )
 بينها يف دافعية اإلجناز لدى طلبة اجلامعات األردنية

 مستوى الداللة ف متوسط اظتربعات درجة اضترية غتموع اظتربعات مصدر التباين

 ٙٓٓ.ٓ ٜٛ.ٖ ٚٓ.ٕٙ٘ ٖ ٕٓٔ.ٙٛٙٔ اظتستوى الدراسي

 ٖٓ.ٓ ٔٗ.ٗ ٗٙ.ٕٕٙ ٔ ٗٙ.ٕٕٙ اصتنس

 ٕٓ.ٓ ٜٓ.ٗ ٔٓ.ٜٙٙ ٔ ٔٓ.ٜٙٙ نوع الكلية

 ٕٔ.ٓ ٕ٘.ٔ ٚ٘.ٕ٘ٔ ٖ ٔٚ.ٙٗٙ اظتستوى  * اصتنس

 ٘ٔ.ٓ ٖٗ.ٔ ٖٕ.ٕٕٓ ٖ ٜٙ.ٙٓٙ اظتستوى * الكلية

 ٖ.ٓ ٔٚ.ٔ ٕٔ.ٕٕٗ ٔ ٕٔ.ٕٕٗ اصتنس * الكلية

 ٘ٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٕٓ.ٕٚٔ ٖ ٙٓ.ٖٔٛ اظتستوى * اصتنس * الكلية

 ٖ.ٔٗٔ ٕٗٛٗٔ ٕٓ.ٜٜٖ٘ٙٚٔ اطتطأ

 ٜٜٕٗٔ ٗٙ.ٓٗٛٛٙٚٔ اجملموع

 

دول أعاله وجود أثر للمستوى الدراسي واصتنس ونوع الكلية يف دافعية اإلؾتاز حظ من اصتويال     
وعدم وجود أثر للتفاعالت بُت اظتتغَتات، األمر الذي  (٘ٓ.ٓ>  ) لدى طلبة اصتامعات األردنية

اقتضى حتديد اجملموعات اظتعيارية واشتقاق معايَت األداء جملموعات التقنُت لطلبة السنوات: األوىل 
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إلناث، وغتموعيت طلبة الكليات العلمية واإلنسانية، او  : الذكورطلبةة والثالثة والرابعة، وغتموعيت ثانيوال
 حيث مت تقنُت )اشتقاق معايَت( أداء كل غتموعة معيارية على حدا.

 اشتقاق معايري األداء جملموعات التقنني - 

ت االلتواء والتفلطح لعالمات أفراد ُحسبت األوساط اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية ومعامال     
( يبُت ىذه ٘غتموعات التقنُت للتأكد فيما إذا كانت ىذه العالمات موزعة توزيعاً طبيعياً، واصتدول )

 النتائج.

 ( األوساط احلسابية واالحنرافات ادلعيارية3جدول )

 فعية اإلجنازومعامالت االلتواء والتفلطح لعالمات أفراد رلموعات التقنني على مقياس دا 

الوسط  العدد اجملموعة
 اضتسايب

االؿتراف 
 اظتعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 اظتدى التفلطح

 ٚٔٔ-ٕٗ ٕٓ.ٓ- ٖٓ.ٓ ٔ.ٕٔ ٛٙ.ٛٚ ٜٖٓٙ السنة األوىل

 ٖٔٔ-ٔٗ ٖٓ.ٓ- ٕٓ.ٓ ٙ.ٔٔ ٖٚ.ٙٚ ٖٖٖٙ السنة الثانية

 ٕٔٔ-ٖٗ ٗٓ.ٓ ٔٓ.ٓ- ٓ.ٔٔ ٕٓ.ٚٚ ٖٔٓٓ السنة الثالثة

 ٕٔٔ-ٛٗ ٚٓ.ٓ ٘ٓ.ٓ ٗ.ٓٔ ٚٛ.ٜٚ ٕٙٗٗ السنة الرابعة

 ٘ٔٔ-ٜٖ ٔٓ.ٓ ٕٓ.ٓ ٕ.ٕٔ ٔٗ.ٚٚ ٕٖٗ٘ الذكور

 ٙٔٔ-ٕٗ ٕٓ.ٓ ٔٔ.ٓ- ٛ.ٔٔ ٓ٘.ٛٚ ٛ٘ٔٚ اإلناث

 ٛٔٔ-ٔٗ ٙٓ.ٓ- ٗٓ.ٓ- ٖ.ٕٔ ٔٛ.ٛٚ ٕ٘ٔٙ الكليات العلمية

 ٖٔٔ-ٔٗ ٕٓ.ٓ ٖ.ٓ ٘.ٔٔ ٕٛ.ٚٚ ٖٛٗٙ الكليات اإلنسانية

 

مات الطلبة يف غتموع ات التقن ُت كان ت موزع ة توزيع اً طبيعي اً، ن توزيع عال( إ٘يظهر من اصتدول )     
األمر الذي ديككن من استخدام جداول اظتساحات حتت اظتنحٌت الطبيع ي الش تقاق مع ايَت أداء الطلب ة 
يف ك  ل غتموع  ة م  ن غتموع  ات التقن  ُت، وذل  ك حبس  اب العالم  ات اظتعياري  ة اظتقابل  ة للعالم  ات اطت  ام عن  د  

الرتب  ة اظتئيني  ة للعالم  ات اطت  ام بدالل  ة اظتس  احة حت  ت اظتنح  ٌت الطبيع  ي ال  يت تق  ع إىل  ك  ل غتموع  ة وإجي  اد
( تب  ُت مع  ايَت أداء الطلب  ة يف  ٖٔ-ٙيس  ار العالم  ات اظتعياري  ة اظتقابل  ة للعالم  ات اطت  ام. واصت  داول م  ن )

 كل غتموعة من غتموعات التقنُت.
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 ادلئينية ادلقابلة ذلا ( العالمات اخلام لطلبة السنة االوىل، والرتب4جدول )

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

ٕٗ ٓ.ٕٔ ٙٔ ٚ.ٖ٘ ٛٓ ٘ٗ.ٖٛ ٜٜ ٜ٘.ٖ٘ 

ٖٗ ٓ.ٔٙ ٕٙ ٛ.ٖٛ ٛٔ ٘ٚ.ٖ٘ ٔٓٓ ٜٙ.ٓٛ 

ٗٗ ٓ.ٕٕ ٖٙ ٜ.ٙٛ ٕٛ ٙٓ.ٙٗ ٔٓٔ ٜٙ.ٚٔ 

ٗ٘ ٓ.ٕٜ ٙٗ ٔٔ.ٕٔ ٖٛ ٖٙ.ٙٛ ٕٔٓ ٜٚ.ٕٙ 

ٗٙ ٓ.ٖٙ ٙ٘ ٕٔ.ٜٕ ٛٗ ٙٙ.ٙٗ ٖٔٓ ٜٚ.ٕٚ 

ٗٚ ٓ.ٗٗ ٙٙ ٔٗ.ٜٙ ٛ٘ ٜٙ.٘ٓ ٔٓٗ ٜٛ.ٔٚ 

ٗٛ ٓ.٘ٚ ٙٚ ٔٙ.ٙٓ ٛٙ ٕٚ.٘ٚ ٔٓ٘ ٜٛ.٘ٓ 

ٜٗ ٓ.ٖٚ ٙٛ ٔٛ.ٜٗ ٛٚ ٚ٘.ٜٗ ٔٓٙ ٜٛ.ٚٛ 

٘ٓ ٓ.ٛٚ ٜٙ ٕٔ.ٗٛ ٛٛ ٚٚ.ٜٗ ٔٓٚ ٜٜ.ٓٗ 

٘ٔ ٔ.ٓٚ ٚٓ ٕ.ٕٗ ٜٛ ٛٓ.ٕٖ ٔٓٛ ٜٜ.ٕٕ 

ٕ٘ ٔ.ٖٜ ٚٔ ٕٚ.ٜٓ ٜٓ ٕٛ.ٙٗ ٜٔٓ ٜٜ.ٖٛ 

ٖ٘ ٔ.ٚٓ ٕٚ ٖٓ.ٔ٘ ٜٔ ٛٗ.ٙٔ ٔٔٓ ٜٜ.٘ٔ 

٘ٗ ٕ.ٕٔ ٖٚ ٖٖ.ٓٓ ٜٕ ٛٙ.ٙ٘ ٔٔٔ ٜٜ.ٙٔ 

٘٘ ٕ.٘ٙ ٚٗ ٖ٘.ٜٗ ٜٖ ٛٛ.ٖ ٕٔٔ ٜٜ.ٚٓ 

٘ٙ ٖ.ٓٚ ٚ٘ ٖٛ.ٜٚ ٜٗ ٜٛ.ٛ ٖٔٔ ٜٜ.ٚٚ 

٘ٚ ٖ.ٙٚ ٚٙ ٗٔ.ٙٛ ٜ٘ ٜٔ.ٔ٘ ٔٔٗ ٜٜ.ٕٛ 

٘ٛ ٗ.ٖٙ ٚٚ ٗٗ.ٖٗ ٜٙ ٜٕ.ٖ ٔٔ٘ ٜٜ.ٛٙ 

ٜ٘ ٘.ٕٙ ٚٛ ٗٛ.ٓٔ ٜٚ ٜٖ.ٗ٘ ٔٔٙ ٜٜ.ٜٓ 

ٙٓ ٙ.ٔٛ ٜٚ ٘ٔ.ٕ ٜٛ ٜٗ.ٗ٘ ٔٔٚ ٜٜ.ٜٕ 
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 ، والرتب ادلئينية ادلقابلة ذلاثانية( العالمات اخلام لطلبة السنة ال5جدول )
 

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 الرتبة اظتئينية ماطتا

ٗٔ ٓ.ٔ ٜ٘ ٙ.ٖ ٚٚ ٘ٓ.ٓٛ ٜٙ ٜ٘.ٓ٘ 

ٕٗ ٓ.ٖٔ ٙٓ ٖ٘.ٚ ٚٛ ٘ٗ.ٖٛ ٜٚ ٜ٘.ٜٔ 

ٖٗ ٓ.ٔٛ ٙٔ ٛ.ٖ٘ ٜٚ ٘ٚ.ٜٖ ٜٛ ٜٙ.ٙٗ 

ٗٗ ٓ.ٕٗ ٕٙ ٔٓ.ٖٓ ٛٓ ٙٔ.ٕٓ ٔٓٓ ٜٚ.ٕٚ 

ٗ٘ ٓ.ٕٜ ٖٙ ٔٔ.ٚ ٛٔ ٙٗ.ٓٙ ٔٓٓ ٜٚ.ٕٚ 

ٗٙ ٓ.ٖٛ ٙ٘ ٔ٘.ٖٜ ٕٛ ٙٚ.ٖٙ ٔٓٔ ٜٛ.ٕٔ 

ٗٚ ٓ.ٜٗ ٙٙ ٔٚ.ٖٙ ٖٛ ٚٓ.٘ٗ ٕٔٓ ٜٛ.٘ٓ 

ٗٛ ٓ.ٙٛ ٙٚ ٜٔ.ٚٚ ٛٗ ٖٚ.٘ٚ ٖٔٓ ٜٛ.ٛٔ 

ٜٗ ٓ.ٛٗ ٙٛ ٕٕ.ٖٙ ٛ٘ ٚٙ.ٔٔ ٔٓٗ ٜٜ.ٓٙ 

٘ٓ ٔ.ٓٗ ٜٙ ٕ٘.ٔٗ ٛٙ ٚٛ.ٕ٘ ٔٓ٘ ٜٜ.ٕ٘ 

٘ٔ ٔ.ٖٕ ٚٓ ٕٚ.ٚٙ ٛٚ ٛٔ.ٓٙ ٔٓٙ ٜٜ.ٗٓ 

ٕ٘ ٔ.ٙٙ ٚٔ ٖٓ.٘ٓ ٛٛ ٖٛ.ٗٓ ٔٓٚ ٜٜ.ٖ٘ 

ٖ٘ ٕ.ٓٚ ٕٚ ٖٖ.ٖٙ ٜٓ ٛٚ.ٕٜ ٔٓٛ ٜٜ.ٙٗ 

٘ٗ ٕ.٘ٓ ٖٚ ٖٚ.ٓٚ ٜٔ ٛٛ.ٛٛ ٜٔٓ ٜٜ.ٖٚ 

٘٘ ٖ.ٓٔ ٚٗ ٗٓ.ٕ٘ ٜٕ ٜٓ.ٜٗ ٔٔٓ ٜٜ.ٜٚ 

٘ٙ ٖ.ٜ٘ ٚ٘ ٗٗ.ٓٗ ٜٖ ٜٔ.ٜٕ ٔٔٔ ٜٜ.ٛٗ 

٘ٚ ٗ.ٖٙ ٚٙ ٗٚ.ٙٔ ٜٗ ٜٖ.ٜٔ ٕٔٔ ٜٜ.ٛٛ 

٘ٛ ٘.ٕٙ ٚٙ.ٖٚ ٘ٓ ٜ٘ ٜٗ.ٖٜ ٖٔٔ ٜٜ.ٜٔ 
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 ( العالمات اخلام لطلبة السنة الثالثة، والرتب ادلئينية ادلقابلة ذلا6جدول )
العالمات 

 اطتام
رتبة ال

 اظتئينية
العالمات 

 اطتام
الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 الرتبة اظتئينية اطتام

ٖٗ ٓ.ٜٓ ٙٔ ٙ.ٜٗ ٜٚ ٘ٙ.ٖٙ ٜٙ ٜ٘.٘ٗ 

ٗٗ ٓ.ٖٔ ٕٙ ٜ.ٕٖ ٛٓ ٜ٘.ٛٚ ٜٚ ٜٙ.ٖٖ 

ٗ٘ ٓ.ٔٚ ٖٙ ٜ.ٙٛ ٛٔ ٖٙ.ٖٔ ٜٛ ٜٙ.ٜٜ 

ٗٙ ٓ.ٕٖ ٙٗ ٔٔ.ٖٔ ٕٛ ٙٙ.ٕٛ ٜٜ ٜٚ.ٙٔ 

ٗٚ ٓ.ٖٓ ٙ٘ ٖٔ.ٔٗ ٖٛ ٜٙ.ٛ٘ ٔٓٓ ٜٛ.ٓٛ 

ٗٛ ٓ.ٖٜ ٙٙ ٔ٘.ٖٜ ٛٗ ٕٚ.ٜٔ ٔٓٔ ٜٛ.ٗٙ 

ٜٗ ٓ.٘ٔ ٙٚ ٔٚ.ٕٙ ٛ٘ ٚ٘.ٛٓ ٕٔٓ ٜٛ.ٚٛ 

٘ٓ ٓ.ٙٙ ٙٛ ٕٓ.ٓ٘ ٛٙ ٚٛ.ٕ٘ ٖٔٓ ٜٜ.ٓٗ 

٘ٔ ٓ.ٛٗ ٜٙ ٕٕ.ٙٙ ٛٚ ٛٔ.ٓٙ ٔٓٗ ٜٜ.ٕ٘ 

ٕ٘ ٔ.ٓٚ ٚٓ ٕ٘.ٗٙ ٛٛ ٖٛ.ٙ٘ ٔٓ٘ ٜٜ.ٗٔ 

ٖ٘ ٔ.ٖٙ ٚٔ ٕٛ.ٖٗ ٜٛ ٛ٘.ٚٚ ٔٓٙ ٜٜ.٘٘ 

٘ٗ ٔ.ٚٓ ٕٚ ٖٔ.٘ٙ ٜٓ ٛٚ.ٚٓ ٔٓٚ ٜٜ.ٙ٘ 

٘٘ ٕ.ٔٚ ٖٚ ٖٗ.ٖٛ ٜٔ ٜٛ.ٗٗ ٔٓٛ ٜٜ.ٚٔ 

٘ٙ ٕ.ٙٛ ٚٗ ٖٛ.ٕٔ ٜٕ ٜٓ.ٜٜ ٜٔٓ ٜٜ.ٛٔ 

٘ٚ ٖ.ٕٜ ٚ٘ ٗٔ.ٙٛ ٜٖ ٜٕ.ٖٙ ٔٔٓ ٜٜ.ٛٙ 

٘ٛ ٗ.ٓٔ ٚٙ ٗ٘.ٕٙ ٜٗ ٜٖ.٘ٚ ٔٔٔ ٜٗ.ٜٛ 

ٜ٘ ٗ.ٛ٘ ٚٚ ٕ.ٜٗ ٜ٘ ٜٗ.ٖٙ ٕٔٔ ٜٜ.ٜٕ 

ٙٓ ٘.ٕٛ ٚٛ ٕ٘.ٜٚ 
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 والرتب ادلئينية ادلقابلة ذلا الرابعة،ام لطلبة السنة ( العالمات اخل7جدول )
 العالمة
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

 ةالعالم
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

 العالمة
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

 العالمة
 الرتبة اظتئينية اطتام

ٗٛ ٓ.ٔٔ ٙ٘ ٚ.ٖ٘ ٛٔ ٖ٘.ٜٛ ٜٚ ٜٗ.ٜ٘ 

ٜٗ ٓ.ٔ٘ ٙٙ ٛ.ٛ٘ ٕٛ ٘ٚ.ٖ٘ ٜٛ ٜ٘.ٜٔ 

٘ٓ ٓ.ٕٔ ٙٚ ٔٓ.٘ٙ ٖٛ ٙٔ.ٖٓ ٜٜ ٜٙ.ٚٔ 

٘ٔ ٓ.ٕٚ ٙٛ ٕٔ.٘ٔ ٛٗ ٙٗ.ٖٗ ٔٓٓ ٜٚ.ٖٛ 

ٕ٘ ٓ.ٖٙ ٜٙ ٔٗ.ٜٙ ٛ٘ ٙٛ.ٓٛ ٔٓٔ ٜٚ.ٛٛ 

ٖ٘ ٓ.ٗٚ ٚٓ ٔٚ.ٔٔ ٛٙ ٚٔ.٘ٚ ٕٔٓ ٜٛ.ٖٓ 

٘ٗ ٓ.ٙٓ ٚٔ ٜٔ.ٜٗ ٛٚ ٚٗ.ٛٙ ٖٔٓ ٜٛ.ٙٗ 

٘٘ ٓ.ٛٓ ٕٚ ٕٔ.ٓٙ ٛٛ ٘ٚ.ٜٗ ٔٓٗ ٜٛ.ٜٖ 

٘ٙ ٔ.ٓٗ ٖٚ ٕٗ.ٖٛ ٜٛ ٛٓ.ٚٛ ٔٓ٘ ٜٜ.ٔٛ 

٘ٚ ٔ.ٖٙ ٚٗ ٕٚ.ٚٙ ٜٓ ٖٛ.ٙ٘ ٔٓٙ ٜٜ.ٖ٘ 

٘ٛ ٔ.ٚٗ ٚ٘ ٖٔ.ٕٔ ٜٔ ٛ٘.٘ٗ ٔٓٚ ٜٜ.ٖ٘ 

ٜ٘ ٕ.ٕٕ ٚٙ ٖٗ.ٖٛ ٜٕ ٛٚ.ٚٓ ٔٓٛ ٜٜ.ٙ٘ 

ٙٓ ٕ.ٛٔ ٚٚ ٖٛ.ٜ٘ ٜٖ ٜٛ.ٕ٘ ٜٔٓ ٜٜ.ٚٗ 

ٙٔ ٖ.ٗٗ ٚٛ ٕٗ.ٗٚ ٜٗ ٜٔ.ٔ٘ ٔٔٓ ٜٗ.ٛٔ 

ٕٙ ٗ.ٔٛ ٜٚ ٗٙ.ٗٔ ٜ٘ ٜٕ.٘ٔ ٔٔٔ ٜٜ.ٛٓ 

ٖٙ ٘.ٓ٘ ٛٓ ٘ٓ.ٗ ٜٙ ٜٖ.ٕٛ ٕٔٔ ٜٜ.ٜ 

ٙٗ ٓ.ٓٙ 
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 ، والرتب ادلئينية ادلقابلة ذلاالذكورطلبة ل( العالمات اخلام ل02جدول )
العالمات 

 اطتام
الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
العالمات  الرتبة اظتئينية اطتام

 اطتام
الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 الرتبة اظتئينية اطتام

ٖٜ ٓ.ٓٛ ٜ٘ ٙ.ٖٗ ٚٛ ٘ٔ.ٔٙ ٜٚ ٜٗ.ٕ٘ 
ٗٓ ٓ.ٔٔ ٙٓ ٚ.ٜٗ ٜٚ ٘ٗ.ٚٛ ٜٛ ٜ٘.ٗ٘ 
ٗٔ ٓ.ٔٗ ٙٔ ٛ.ٛ٘ ٛٓ ٘ٚ.ٜٖ ٜٜ ٜٙ.ٔٙ 
ٕٗ ٓ.ٔٛ ٕٙ ٔٓ.ٖٛ ٛٔ ٙٔ.ٖٓ ٔٓٓ ٜٙ.ٚٛ 
ٖٗ ٓ.ٕٖ ٖٙ ٔٔ.ٜ ٕٛ ٙٗ.ٓٙ ٔٓٔ ٜٚ.ٖٕ 
ٗٗ ٓ.ٖ ٙٗ ٖٔ.٘ٚ ٖٛ ٙٚ.ٓ ٕٔٓ ٜٚ.ٛٚ 
ٗ٘ ٓ.ٖٛ ٙ٘ ٔ٘.ٖٜ ٛٗ ٜٙ.ٛ٘ ٖٔٓ ٜٛ.ٔٚ 
ٗٙ ٓ.ٗٛ ٙٙ ٔٚ.ٖٙ ٛ٘ ٕٚ.ٜٔ ٔٓٗ ٜٛ.٘ 
ٗٚ ٓ.ٙٓ ٙٚ ٜٔ.ٜٗ ٛٙ ٚ٘.ٛٓ ٔٓ٘ ٜٛ.ٚٛ 
ٗٛ ٓ.ٚ٘ ٙٛ ٕٔ.ٚٚ ٛٚ ٚٛ.ٕٖ ٔٓٙ ٜٜ.ٓٔ 
ٜٗ ٓ.ٜٙ ٜٙ ٕٗ.ٕ ٛٛ ٛٓ.ٕٖ ٔٓٚ ٜٜ.ٕٓ 
٘ٓ ٔ.ٕٕ ٚٓ ٕٙ.ٚٙ ٜٛ ٕٛٙٗ ٔٓٛ ٜٜ.ٖٙ 
٘ٔ ٔ.٘ٓ ٚٔ ٕٜ.ٗٙ ٜٓ ٛٗ.ٙٔ ٜٔٓ ٜٜ.٘ٔ 
ٕ٘ ٔ.ٖٛ ٕٚ ٖٕ.ٕٛ ٜٔ ٛٙ.ٖٗ ٔٔٓ ٜٜ.ٕٙ 
ٖ٘ ٕ.ٕٕ ٖٚ ٖ٘.٘ٚ ٜٕ ٛٛ.ٔ ٔٔٔ ٜٜ.ٚٓ 
٘ٗ ٕ.ٙٛ ٚٗ ٖٛ.ٜٚ ٜٖ ٜٛ.ٕٙ ٕٔٔ ٜٜ.ٚٚ 
٘٘ ٖ.ٕٕ ٚ٘ ٕٗ.ٓٚ ٜٗ ٜٓ.ٜٜ ٖٔٔ ٜٜ.ٕٛ 
٘ٙ ٖ.ٛٗ ٚٙ ٗ٘.ٕٕ ٜ٘ ٜٕ.ٕٕ ٔٔٗ ٜٜ.ٛٙ 
٘ٚ ٗ.٘٘ ٚٚ ٗٛ.ٗ ٜٙ ٜٖ.ٗ٘ ٔٔ٘ ٜٜ.ٜٛ 
٘ٛ ٘.ٗٛ  
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 ، والرتب ادلئينية ادلقابلة ذلااإلناثطلبة ل( العالمات اخلام ل00جدول )
العالمات 

 اطتام
الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 ةاظتئيني

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 الرتبة اظتئينية اطتام

ٕٗ ٓ.ٔ ٙٔ ٙ.٘٘ ٛٓ ٘ٗ.ٚٛ ٜٛ ٜٗ.ٚٗ 

ٖٗ ٓ.ٖٔ ٕٙ ٚ.ٚٛ ٛٔ ٘ٚ.ٜٖ ٜٜ ٜ٘.ٕٛ 

ٗٗ ٓ.ٔٚ ٖٙ ٜ.ٔٛ ٕٛ ٙٔ.ٖٓ ٔٓٓ ٜٙ.ٜٗ 

ٗ٘ ٓ.ٕٕ ٙٗ ٔٓ.ٚ٘ ٖٛ ٙٗ.ٓٙ ٔٓٔ ٜٚ.ٖٔ 

ٗٙ ٓ.ٕٛ ٙ٘ ٕٔ.٘ ٛٗ ٙٚ.ٓٓ ٕٔٓ ٜٚ.ٙٚ 

ٗٚ ٓ.ٖٙ ٙٙ ٔٗ.ٗٔ ٛ٘ ٜٙ.ٛ٘ ٖٔٓ ٜٛ.ٓٛ 

ٗٛ ٓ.ٗ٘ ٙٚ ٔٙ.ٖ٘ ٛٙ ٕٚ.ٜٔ ٔٓٗ ٜٛ.ٕٗ 

ٜٗ ٓ.ٜ٘ ٙٛ ٔٛ.ٗٔ ٛٚ ٚ٘.ٛٓ ٔٓ٘ ٜٛ.ٚٔ 

٘ٓ ٓ.ٚ٘ ٜٙ ٕٓ.ٙٔ ٛٛ ٚٛ.ٕ٘ ٔٓٙ ٜٛ.ٜٙ 

٘ٔ ٓ.ٜٙ ٚٓ ٕٕ.ٜٙ ٜٛ ٛٔ.ٓٙ ٔٓٚ ٜٜ.ٔٙ 

ٕ٘ ٔ.ٕٕ ٚٔ ٕ٘.ٗٙ ٜٓ ٖٛ.ٗٓ ٔٓٛ ٜٜ.ٖٕ 

ٖ٘ ٔ.٘ ٕٚ ٕٛ.ٚٙ ٜٔ ٛ٘.ٖٔ ٜٔٓ ٜٜ.ٗٛ 

٘ٗ ٔ.ٛٛ ٖٚ ٖٔ.ٕٔ ٜٕ ٛٚ.ٓٛ ٔٔٓ ٜٜ.ٙٓ 

٘٘ ٕ.ٕٛ ٚٗ ٖٗ.ٗٙ ٜٖ ٛٛ.ٜٙ ٔٔٔ ٜٜ.ٜٙ 

٘ٙ ٕ.ٚٗ ٚ٘ ٖٚ.ٖٛ ٜٗ ٜٓ.ٔ٘ ٕٔٔ ٜٜ.ٚٚ 

٘ٚ ٖ.ٕٜ ٚٙ ٗٔ.ٕٜ ٜ٘ ٜٔ.ٗٚ ٔٔٗ ٜٜ.ٛٚ 

٘ٛ ٖ.ٜٕ ٚٚ ٗٗ.ٖٛ ٜٙ ٜٕ.ٙ٘ ٔٔ٘ ٜٜ.ٜ 

ٜ٘ ٗ.ٙ٘ ٚٛ ٗٛ.ٗ ٜٚ ٜٖ.ٕٛ ٔٔٙ ٜٜ.ٜٕ 

ٙٓ ٘.ٗٛ ٜٚ ٘ٔ.ٙٓ 
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 ، والرتب ادلئينية ادلقابلة ذلاالكليات العلميةة ( العالمات اخلام لطلب00جدول )
العالمات 

 اطتام
الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 الرتبة اظتئينية اطتام

ٗٔ ٓ.ٔٔ ٙٔ ٚ.ٕٔ ٛٓ ٖ٘.ٜٗ ٔٓٓ ٜ٘.ٙٗ 

ٕٗ ٓ.ٔ ٕٙ ٛ.ٖٛ ٛٔ ٘ٚ.ٔٗ ٔٓٔ ٜٙ.ٗٔ 

ٖٗ ٓ.ٔٛ ٖٙ ٕٜ.ٙٛ ٕٛ ٙٓ.ٙٗ ٕٔٓ ٜٚ.ٓٙ 

ٗٗ ٓ.ٕٖ ٙٗ ٔٓ.ٜٖ ٖٛ ٖٙ.ٖٔ ٖٔٓ ٜٚ.٘ٓ 

ٗ٘ -ٓ.ٖ ٙ٘ ٕٔ.ٖ ٛٗ ٙٙ.ٕٛ ٔٓٗ ٜٚ.ٜٛ 

ٗٙ ٓ.ٖٛ ٙٙ ٔٗ.ٜٕ ٛ٘ ٜٙ.ٔ٘ ٔٓ٘ ٜٛ.ٖٗ 

ٗٚ ٓ.ٖٗ ٙٚ ٔٙ.ٛ٘ ٛٙ ٚٔ.ٜٓ ٔٓٙ ٜٛ.ٙٗ 

ٗٛ ٓ.ٕٙ ٙٛ ٔٛ.ٜٗ ٛٚ ٖٚ.ٜٛ ٔٓٚ ٜٛ.ٜٓ 

ٜٗ ٓ.ٛٓ ٜٙ ٕٔ.ٜٔ ٛٛ ٚٙ.ٔٔ ٔٓٛ ٜٜ.ٔٔ 

٘ٓ ٓ.ٜٜ ٚٓ ٕٖ.٘ٛ ٜٛ ٚٛ.ٛٔ ٜٔٓ ٜٜ.ٕ٘ 

٘ٔ ٔ.ٕٕ ٚٔ ٕٙ.ٔٔ ٜٓ ٛٔ.ٖٖ ٔٔٓ ٜٜ.ٖٗ 

ٕ٘ ٔ.٘ ٕٚ ٕٛ.ٚٚ ٜٔ ٖٛ.ٙ٘ ٔٔٔ ٜٜ.٘٘ 

ٖ٘ ٔ.ٜٚ ٖٚ ٖٔ.ٙ٘ ٜٕ ٛ٘.ٚٚ ٕٔٔ ٜٜ.ٙٗ 

٘ٗ ٕ.ٔٚ ٚٗ ٖٗ.ٗٙ ٜٗ ٜٛ.ٓٚ ٖٔٔ ٜٜٕٚ 

٘٘ ٕ.ٕٙ ٚ٘ ٖٗ.ٗٙ ٜٗ ٜٛ.ٓٚ ٖٔٔ ٜٜ.ٕٚ 

٘ٙ ٖ.ٔٗ ٚٙ ٗٓ.ٕ٘ ٜ٘ ٜٓ.ٜٗ ٔٔٗ ٜٜ.ٜٚ 

٘ٚ ٖ.ٚ٘ ٚٚ ٖٗ.ٙٗ ٜٚ ٜٕ.ٜٕ ٔٔٙ ٜٜ.ٛٚ 

٘ٛ ٗ.ٗٙ ٚٛ ٗٚ.ٕٔ ٜٛ ٜٖ.ٜٗ ٔٔٚ ٜٜ.ٜ 

ٜ٘ ٘.ٕٙ ٜٚ ٘ٓ.ٛ ٜٜ ٜٗ.ٛٗ ٔٔٛ ٜٜ.ٜٖ 
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ٙٓ ٙ.ٔٛ  

 ، والرتب ادلئينية ادلقابلة ذلاالكليات اإلنسانيةالعالمات اخلام لطلبة ( 01جدول )
العالمات 

 اطتام
الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

مات العال
 اطتام

الرتبة 
 اظتئينية

العالمات 
 الرتبة اظتئينية اطتام

ٗٔ ٓ,ٓٚ ٙٓ ٙ.ٙٛ ٚٛ ٘ٔ.ٕٓ ٜٙ ٜٗ.ٕ٘ 

ٕٗ ٓ.ٔ ٙٔ ٚ,ٜٖ ٜٚ ٘ٗ.ٖٛ ٜٚ ٜ٘.ٙٗ 

ٖٗ ٓ.ٖٔ ٕٙ ٜ.ٔٛ ٛٓ ٛ٘.ٖٕ ٜٛ ٜٙ,ٗٔ 

ٗٗ ٓ.ٔٛ ٖٙ ٔٓ.٘ٙ ٛٔ ٜٚ.ٙٔ ٜٜ ٜٚ.ٓٙ 

ٗ٘ ٓ.ٕٗ ٙٗ ٕٔ.ٔ ٕٛ ٙ٘.ٔٚ ٔٓٓ  

ٗٙ ٓ.ٖٛ ٙٙ ٔٗ.ٜٕ ٛ٘ ٜٙ.ٔ٘ ٔٓ٘ ٜٛ.ٖٗ 

ٗٚ ٓ.ٗٛ ٙٚ ٔٙ.ٛ٘ ٛٙ ٚٔ.ٜٓ ٔٓٙ ٜٛ.ٙٗ 

ٗٛ ٓ.ٕٙ ٙٛ ٔٛ.ٜٗ ٛٚ ٖٚ.ٜٛ ٔٓٚ ٜٛ.ٜٓ 

ٜٗ ٓ.ٛٓ ٜٙ ٕٔ.ٜٔ ٛٛ ٚٙ.ٔٔ ٔٓٛ ٜٜ.ٔٔ 

٘ٓ ٓ.ٜٜ ٚٓ ٕٖ.٘ٛ ٜٛ ٚٛ.ٛٔ ٜٔٓ ٜٜ.ٕ٘ 

٘ٔ ٔ.ٕٕ ٚٔ ٕٙ.ٔٔ ٜٓ ٛٔ.ٖٖ ٔٔٓ ٜٜ.ٖٗ 

ٕ٘ ٔ.٘ ٕٚ ٕٛ.ٚٚ ٜٔ ٖٛ.ٙ٘ ٔٔٔ ٜٜ.٘٘ 

ٖ٘ ٔ.ٜٚ ٖٚ ٖٔ.ٙ٘ ٜٕ ٛ٘.ٚٚ ٕٔٔ ٜٜ.ٙٗ 

٘ٗ ٕ.ٔٚ ٚٗ ٖٗ.ٗٙ ٜٗ ٜٛ.ٓٚ ٖٔٔ ٜٜ.ٜٚ 

٘٘ ٕ.ٕٙ ٚ٘ ٖٚ.ٗ٘ ٜ٘ ٜٓ.ٜٗ ٔٔٗ ٜٜ.ٜٚ 

٘ٙ ٖ.ٔٗ ٚٙ ٗٓ.ٕ٘ ٜٙ ٜٔ.ٚٚ ٔٔ٘ ٜٜ.ٛٗ 

٘ٚ ٖ.ٚ٘ ٚٚ ٖٗ.ٙٗ ٜٚ ٜٕ.ٜٕ ٔٔٙ ٜٜ.ٛٚ 

٘ٛ ٗ.ٗٙ ٚٛ ٗٚ.ٕٔ ٜٛ ٜٖ.ٜٗ ٔٔٚ ٜٜ.ٜ 

ٜ٘ ٘.ٕٙ ٜٚ ٘ٓ.ٛ ٜٜ ٜٗ.ٛٗ ٔٔٛ ٜٜ.ٜٖ 
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ٙٓ ٙ.ٔٛ 

 تصحيح مقياس الدافع لإلجيازتعليمات تطبيق و 
( دقيقة وعلى اظتفحوص أن ال ٖٓال من الذي حيتاجو اظتفحوص لإلجابة على أسئلة اظتقياس )     

يفكر طوياًل يف إجابتو عن كل عبارة. بل أن يضع أول إجابة ختطر على بالو بعد قراءة العبارة ورتيع 
رشادىم إىل طريقة واضح أمام اظتفحوصُت، وإمات بشكل بدائلها، وعلى مطبق االختبار قراءة التعلي

اإلجابة باستخدام مثال توضيحي بعد أن يطلب إليهم تعبئة اظتعلومات اظتطلوبة واظتوجودة على 
الصفحة األوىل من اظتقياس. وأن يعلمهم بأنو ال توجد إجابة صحيحة وإجابة غَت صحيحة فاإلجابة 

 صحيحة مبقدار دتثيلها ظتا يعتقده الفرد.

 يح ادلقياستصح
( يف حالة العبارات ٘-ٔيتم تصحيح اظتقياس وفق تصحيح ػتدد، والذي يعطي درجات من )     

( بدائل، حسب درجة دتثيل البديل ٗ( للعبارات اليت يتلوىا )ٗ-ٔ( بدائل، ومن )٘اليت يتلوىا )
وأعلى درجة ( ٕٛظتستوى الدافع لإلؾتاز عند الفرد، وبناء عليو تكون أدىن درجة على اظتقياس )

(ٖٔٓ.) 

وتشَت الدرجات اظتنخفضة للمفحوص على اظتقياس إىل مستوى منخفض من الدافع لإلؾتاز،      
بينما تشَت الدرجات اظترتفعة إىل مستوى عال من الدافع لإلؾتاز عند الفرد. أي كلما ارتفعت درجة 

 لديو، وفق اصتدول التا ي*: اظتفحوص على اظتقياس فإن ىذا يشَت إىل ارتفاع مستوى الدافع لإلؾتاز

 درجة الدفع لإلؾتاز العالمات اطتام
 منخفضة جداً  ٓ٘أقل من  -ٕٛ
 منخفضة ٓٚأقل من  -ٓ٘
 متوسطة ٜٓأقل من  -ٓٚ
 عالية ٓٔٔأقل من  -ٜٓ

 عالية جداً  ٖٓٔ-ٓٔٔ

 ( إىل ستسة أقسام متساوية ٕٛٔ-ٖٓٔ* مت تقسيم اظتدى )              



 بناء وتقلين الدافع لإلنجاز لدي طلية الجامعات األردنية                                  ساري سليم سواقد

022 

 ادلراجع
 ، الطبعة اطتامسة، دار اظتعارف مبصر.اظترجع يف علم النفس(. ٜٓٛٔعد. )جالل، س

(. تدين دافعية التعلم لدى طلبة الصفُت الثامن والعاشر االساسيُت وعالقتهما ٖٜٜٔسرحان، حسن. )
ببعض. العوامل الشخصية واالسرية يف منطقة االغوار الوسطى. رسالة ما جيستَت غَت منشورة، 

 ة.اصتامعة األردني

(. اثر تفاعل مستوى دافعية االؾتاز والذكاء واصتنس على التحصيل الدراسي ٜٜٓٔالطواب، سيد ػتمد. )
 .ٓ٘-ٜٔ( ٘)غتلة كلية الًتبية لدى طالب وطالبات جامعة االمارات العربية: 

لشخصية (. الدافعية الؾتاز وعالقتها ببعض متغَتات إٜٜٔعبد اطتالق، أزتد ػتمد، والنيال، مايسة أزتد. )
غتلة مرك  لدى عينة من تالميذ اظتدارس االبتدائية وتلميذاهتا بدولة قطر )دراسة عاملية مقارنة(. 

 .ٖٕٓ -ٚٙ(، ٕجبامعة قطر )البحوث الًتبوية 

دار جون وايلي –الطبعة الثانية ، اظتدخل إىل علم النفس(. ٜٙٛٔعدس، عبد الرزتن، وتوق، ػتي الدين. )
 وابنائو نيويورك.

(. نظريات التعلم: دراسة مقارنة. )علي حسُت حجاج، ٜٙٛٔ، جورج أم، وكورسيٍت، ديوندجي. )غازدا
 ، الكويت.عامل اظتعرفةوعطية ػتمود ىنا( 

(. أثر برنامج تدرييب يف تنمية االؾتاز والتحصيل يف الرياضيات لدى طالبات الصف ٜٜٗٔالغ و، اديان. )
 ، األردن.جامعة مؤتةصتنويب، رسالة ما جيستَت غَت منشورة، اطتامس والثامن األساسي يف لواء اظت ار ا

. الطبعة األوىل، االىلية للنشر والتوزيع، تفكَت االطفال: تطوره وطرق تعليمو(. ٜٜٓٔقطامي، يوسف. )
 عمان.

، الطبعة الثانية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، علم النفس الًتبوي(. ٜ٘ٛٔنشوايت، عبد اجمليد. )
 ردن.األ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (0ملحق رقم )

 حتكيم مقياس لدافع لإلجنازاستبانة 

 الدكتور .......................... احملًتم

 حتية طيبة وبعد،،،

فأضع بُت يديك فقرات لقياس الدافع لإلؾتاز لدى طلبة اصتامعات األردنية، راجيا التكرم بأبداء      
 -رأيكم فيها من حيث:

مة كل فقرة من فقرات اظتقياس لقياس السمة: وذلك باإلجابة بنعم أو ال إزاء كل فقرة يف مالء - أ
استبانة التحكيم اظترفقة، حيث تدل إجابتكم بنعم: أنكم ترون أن الفقرة مالءمة، واجابتكم بال: 

 أنكم ترون أهنا غَت مالئمة.

كس درجة الدافعية لالؾتاز: مالئمة مضمون الفقرة وتصحيحها وفقا ظتفتاح التصحيح اظترفق لع - ب
بنعم أو ال إزاء كل فقرة يف استبانة التحكيم اظترفقة، حيث تدل إجابتكم بنعم: وذلك باإلجابة 

أنكم ترون أن مضمون الفقر والدجات اظتخصصة لالجابات اظتختارة عنها مالئمة لتمثيل 
 بال انكم ترون ذلك.اظتستويات اظتتباينة من الدافعية لالؾتاز عند الفرد، وتدل اجابتكم 

وضوح صياغة الفقرة للفئة اظتستهدفة )طلبة اصتامعات األردنية(: وذلك باإلجابة بنعم أو ال إزاء   -ج
كل فقرة يف استبانة التحكيم اظترفقة، حيث تدل إجابتكم بنعم: أنكم ترون أن صياغة الفقرة 

 واضحة، وإجابتكم بال أنكم ترون أن صياغة الفقرة غَت واضحة.

( يعكس رأيكم ٘-ٔغتموعها لقياس السمة: وذلك بوضع تقدير من )كفاية فقرات اظتقياس يف  -د
 يف درجة كفاية رتيع الفقرات لقياس السمة.

 أية مالحظات أخرى تودون إضافتها. -ى 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم ،،،،،،،                                                            



 .8303ل، مؤتة للبحوث والدرسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد الخامس والعشرين، العدد األو

027 

 

ئوية إلجابات احملكمني بنعم على مالءمة فقرات ادلقياس والوسط احلسايب لدرجات النسب ادل
 تقديرىم لكفاية فقرات مقياس السمة

 )أ( رقم الفقرة
مالءمة 
 الفقرات

 )ب(
مالءمة 
مفتاح 

 التصحيح

)ج( 
وضوح 

 الصياغة 

 )أ( رقم الفقرة
مالءمة 
 الفقرات

 )ب(
مالءمة 
مفتاح 

 التصحيح

)ج( 
وضوح 

 الصياغة 

ٓٔ ٛ٘% ٔٓٓ% ٜٓ% ٔٙ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% 

ٕٓ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜٓ% ٔٚ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% 

ٖٓ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% ٔٛ ٛ٘% ٔٓٓ% ٜٓ% 
ٓٗ ٛ٘% ٔٓٓ% ٛ٘% ٜٔ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% 
ٓ٘ ٛ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% ٕٓ ٜٓ% ٔٓٓ% ٜٓ% 
ٓٙ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% ٕٔ ٛ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% 

ٓٚ ٜٓ% ٔٓٓ% ٛ٘% ٕٕ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% 

ٓٛ ٜٓ% ٔٓٓ% ٜ٘% ٕٖ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% 

ٜٓ ٜٓ% ٔٓٓ% ٛ٘% ٕٗ ٔٓٓ% ٔٓٓ% ٔٓٓ% 
ٔٓ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% ٕ٘ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% 
ٔٔ ٛ٘% ٔٓٓ% ٛٓ% ٕٙ ٛ٘% ٔٓٓ% ٛ٘% 
ٕٔ ٜٓ% ٔٓٓ% ٜ٘% ٕٚ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% 
ٖٔ ٜ٘% ٔٓٓ% ٜ٘% ٕٛ ٛٓ% ٔٓٓ% ٛ٘% 
ٔٗ ٜٓ% ٔٓٓ% ٛ٘% ٕٜ ٜٓ% ٔٓٓ% ٜٓ% 
ٔ٘ ٜ٘% ٔٓٓ% ٛ٘% ٖٓ ٚ٘% ٔٓٓ% ٛٓ% 
 لقياس السمةت يف رلموعها كفاية الفقرا -د

 ٔبدرجة قليلة جداً  ٕبدرجة قليلة  ٖبدرجة متوسطة  ٗبدرجة كبَتة  ٘درجة كبَتة جدا 
X     
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 (0ملحق رقم )
 مقياس الدافع لدى طلبة اجلامعات األردنية

Achievement Motivation Scale for Jordanian Universities Students 

 األسم:
 إنسانية              طالبة            الكلية: علمية                 اصتنس: طالب      

 رابعة                    ثالثة                ثانية           اظتستوى: سنة أوىل         
 تعليمات

 يستخدم ىذا اظتقياس لقياس دافع الفرد للإلؾتاز. .ٔ

من العبارات اليت ديكن أن يكمل كل  ( فقرة غَت كاملة ويلي كال منها عددٕٛكون من )يت .ٕ
 منها الفقرة، ويوجد أمام كل عبارة قوسان.

بُت القوسُت )×( اقرأ الفقرة الناقصة مث اختبار العبارة اليت ترى أهنا تكمل الفقرة وضع عالمة  .ٖ
 اظتوجودين أمام ىذه العبارة، ال تضع أكثر من عالمة يف السؤال الواحد.

بات خاطئة، فاإلجابة صحيحة طاظتا أهنا تعرب عن رأيك ال توجد إجابات صحيحة واجا .ٗ
 بصدق

 مثال: أرى أن اظتواد اليت أدرسها أو األعمال الٍت أقوم هبا:

 )( .......... )أ( صعبة جداً 
 )( .......... )ب( صعبة

 )( .......... )ج( متوسطة الصعوبة 
 )د( سهلة)×( ........ 

 )( .......... )ه( سهلة جداً 
أو االعمال اليت يقوم هبا سهلة فإنو يضع العالمة كان اظتفحوص يرى ان اظتواد اليت يدرسها فإذا     

 بُت القوسُت أمام العبارة )د(.
 ال تقلب الصفحة حىت يؤذن لك

 فقرات ادلقياس
 مفتاح التصحيح دلقياس دافع اإلجناز

 قة على نشر البحث سيتم ملحوظة: حيتفظ الباحث باظتقياس ومفتاح تصحيحو، ويف حالة اظتواف
 ت ويدكم بعنوان الباحث لالتصال بو ظتن يرغب االستفادة من اظتقياس.
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