
تىجهات أهذاف البنية العاملية لمقياس 

طالب كلية  دراسة سيكىمترية على :اإلنجاز

  جامعة المنيا– التربية 

هاله كمال الدين حسن مقلدأ. 
* 

 بحجمقذمة ومشكلة ال

وتعد نظرية توجيات أىداف  بدأ البحث في مجال نظرية األىداف في بداية الثمانينات.
واحدة من أىم النظريات في   Achievement goal orientations theoryاإلنجاز

فيي تركز عمى الكيفية التي يفسر بيا المتعممون معاني خبراتيم وتجاربيم  ،مجال الدافعية
في سياق مواقف التعمم المختمفة. وتشكل ىذه المعاني األسباب التي يرونيا أكثر أىمية 

كز عمى اليدف المدرك لئلنجاز ، كما تر نحو التعمم واألداء الجديدين عمى الميام المختمفة
 أكثر من مستوى الدافعية، بمعنى أنيا تركز عمى نوع الدافع وليس درجة قوتو

(Andeman & Midgley, 1997).  وقد عرفتAmes (1992)  نجازتوجيات أىداف اإل 
سموك تتجمى من خبلل الطرق المختمفة لبلندماج في الميام العمى أنيا أنماط متكاممة من 

 .بة لمواقف اإلنجازواالستجا
 ما:وى وقد ميز المنظرون بين نوعين رئيسين من األىداف رغم اختبلف المسميات

 ، وتوجو ىدف األداءييدف الفرد لزيادة كفاءتو لتعمم شيء جديد ثحي توجو ىدف اإلتقان
 ,Ames, 1992; Dweck) حيث ييدف الفرد إلظيار الكفاءة في ضوء كفاءة اآلخرين

1986; Nicholls, 1989).  وتوجو  ،إقدام-ىدف األداء توجوبين بعد ذلك ميزت الدراسات
 & Elliot)، ومؤخرُا اقترح كل من )تجنب إظيار عدم الكفاءة(إحجام -ىدف األداء

McGregor, 2001; Pintrich, 2000)  إمكانية تقسيم أىداف اإلتقان إلى مكونين ىما
فيم أو نسيان موضوع سبق تعممو.  )تجنب عدم إحجام-وىدف اإلتقان إقدام-ىدف اإلتقان

والبحث  .ومحاولة الفرد تجنب االحتماالت السالبة لحدوث التعمم كتجنب عدم اكتساب الميارة(
إقدام، -الحالي يتناول بالدراسة ذلك النموذج الرباعي لتوجيات أىداف اإلنجاز )توجو اإلتقان

 جام(.إح-إقدام، وتوجو األداء-إحجام، توجو األداء-توجو اإلتقان
                                           

*
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 جاهعة الونيا -كلية التربية -هدرس هضاعد بقضن علن النفش التربوي
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 نجازاإل  أىدافلتطوير مقياس توجيات التي أجريت أن معظم الدراسات  كما يمكن مبلحظة
مجتمعات غربية ذات خمفية ثقافية واجتماعية تمت في وفحص خصائصو السيكومترية قد 

المجتمعات الشرقية كما يوضحيا عمماء األنثروبيولوجى. فالمجتمعات الغربية تتميز عن  مختمفة
وضع ات فردية ينظر الفرد فييا لنفسو ككيان مستقل بذاتو وىو ما يدعم إمكانية بأنيا مجتمع

الفرد لمعايير وأىداف شخصية عميا يعمل عمى تحقيقيا ويقدميا عمى نظائرىا الجماعية 
(Triandis & Gelfand, 1998 أما المجتمعات الشرقية ومنيا المجتمع المصرى فتوصف .)

ى أولوية تقديم األىداف والحاجات والمعايير الجماعية عمى بأنيا مجتمعات جماعية تؤكد عم
(. ىذا األمر يثير تساؤاًل حول إمكانية تعميم نتائج ىذه Shakibai, 2005نظائرىا الفردية )

عمى مجتمعات أخرى ليا خمفية ثقافية واجتماعية  نجازاإل  أىدافمجال توجيات  فيالدراسات 
فحص البنية العاممية لمقياس عمى الحالي  بحثلا ركزيومن  مختمفة عن المجتمعات الغربية.

 نجاز باستخدام عينة من طبلب المرحمة الجامعية المصريين.اإل  أىدافتوجيات 
 البحج هذف

 :الحالي إلى بحثيدف الي
 لطبلب المرحمة الجامعية. توجيات أىداف اإلنجازمقياس  إعداد  -
بكمية  ثانيةالفرقة البلب ممقياس باستخدام عينة من طلفحص البنية العاممية   -

 جامعة المنيا. -التربية

 التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس من حيث الصدق والثبات.  -
 البحجأهمية 

عىداد مق فىى الحالي بحثسيم الييمكن أن  مجىال توجيىات أىىداف  فىي دس جديىايىبنىاء واع
 تناسب مع البيئة المصرية.ي نجازاإل 

  البحجمنهجية 

  البحثعينة  - أ
 عينة االستطبلعيةال 
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تعرف مدى وضوح تعميمات التطبيق  بيدف االستطبلعية جمع البيانات من العينة تم 
مشكبلت تتعمق بالصياغة المغوية عند  أيتعرف و  توجيات أىداف اإلنجاز، مقياسبالخاصة 
تم اشتقاق عينة  لممقياس.الخصائص السيكومترية . وكذلك لمتحقق من سييامقالإعداد 

جامعة المنيا؛ وذلك  –ورة عشوائية طبقية من طبلب الفرقة الثانية بكمية التربية التقنين بص
أدبي(، ثم تحديد أعداد  –إناث، عممي  –عن طريق تحديد طبقات المجتمع األصمي )ذكور

الطبلب بكل طبقة. كما تم مراعاة اختيار العينات بشكل يتناسب مع حجم كل طبقة في 
 لممعادلة التالية:المجتمع األصمي، وذلك وفقًا 

 العدد ÷( المجتمع في الطبقة داأفر  عدد × التقنين عينة حجمعدد أفراد الطبقة في العينة = )
 المجتمع ألفراد الكمي

 ( عدد األفراد وتوزيعاتيم في المجتمع األصمي وفقًا لمنوع والتخصص.1ويوضح جدول )

 ص الدراسيتوزيع أفراد المجتمع األصمي وفقًا لمنوع والتخص (1جدول )
 التخصص       

 النوع
 المجموع أدبي عممي

 459 275 184 ذكور
 958 458 555 إناث

 1417 683 734 المجموع

التخصص إناث( ب 185ذكور،  86طالب وطالبة ) 266 عينة االستطبلعيةالشممت 
 ياستعميم أسو  ،لغة انجميزيةو  عربية،عموم(، واألدبي )لغة  ي، وتعميم أساسرياضيات)العممي 

( توزيع أفراد العينة 2ويوضىح جدول ) لغة عربية(.تعميم أساسي و  ،دراسات اجتماعية
 .ي وفقًا لؤلعداد المتمثمة في كل طبقةالنوع والتخصص الدراس متغيريضوء  فياالستطبلعية 
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 توزيع أفراد عينة التقنين وفقا لمنوع والتخصص في ضوء نسبيم في المجتمع األصمي (2جدول )
 تخصصال      

 النوع
 المجموع أدبي عممي

 86 52 34 ذكور
 185 77 153 إناث

 266 129 137 المجموع

إجىىراء التحميىىل العىىاممي االستكشىىافي وحسىىاب ثبىىات  فىىيتىىم اسىىتخدام بيانىىات ىىىذه العينىىة 
 .مقياسماالتساق الداخمي ل

 ألساسيةالعينة ا  
توجيىىات لمقيىىاس  يلتوكيىىدإجىىراء التحميىىل العىىاممي ا فىىيتىىم اسىىتخدام بيانىىات ىىىذه العينىىة 

 .أىداف اإلنجاز
 -طالىىب وطالبىىة مىىن طىىبلب الفرقىىة الثانيىىة بكميىىة التربيىىة 585شىىممت العينىىة األساسىىية 

المغىىة االنجميزيىىة،  ، وذلىىك مىىن شىىعب المغىىة العربيىىة،إنىىاث( 393ذكىىور،  187) جامعىىة المنيىىا
جيىا، الكيميىاء، التىاري ، المغة الفرنسية، عمىم الىنفس التربىوي، البيولىوجي والجيولو  الرياضيات،

عمىوم، دراسىات اجتماعيىة، لغىة انجميزيىة، ولغىة رياضىيات،  األساسىيوالتعمىيم  الزراعي،التعميم 
تم اشتقاق العينة باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقيىة، مىع مراعىاة التفىاوت بىين  عربية.

الممثمىىىين لمعينىىىة ( توزيىىىع الطىىىبلب 3أحجىىىام الطبقىىىات فىىىي اشىىىتقاق العينىىىة. ويوضىىىح جىىىدول )
 األساسية في ضوء متغيري النوع والتخصص الدراسي. 
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 توزيع أفراد العينة األساسية وفقًا لمنوع والتخصص الدراسي (3جدول )
 التخصص       

 النوع
 المجموع أدبي عممي

 187 112 75 ذكور
 393 167 225 إناث

 585 285 355 المجموع

 االنجاز أىدافتوجيات مقياس  -ب

 في تعرف توجيات أىداف اإلنجاز المميزة لمطبلبت الباحثة ىذا المقياس بيدف أعد
موزعة عمى أربعة  ة( عبار 43وتضمنت الصورة األولية لممقياس ) مرحمة الدراسة الجامعية.

أنماطًا بأنيا توجيات أىداف اإلنجاز ضوء تعريف  في ة ىذه العباراتتمت صياغأبعاد، 
خبلل الطرق المختمفة لمباشرة الميام واالستجابة لمواقف  سموك تتجمى منالمتكاممة من 

 والمقاييس التي ، وفى ضوء مراجعة أدبيات البحوث السابقة (Ames, 1992اإلنجاز )
 ;Jaakkola, Ntoumanis & Liukkonen, 2016) توجيات أىداف اإلنجازتناولت 

Midgley, Middleton, Maehr, Urdan, Anderman, Anderman, & 

Roeser, 1998; 1997; Elliot & Church, 1997; Skaalvik, 1997; 

VandeWalle, 1997; Elliot & Murayama, 2008.) 

ة اختيىارات خمسىيجيب الطبلب عن كل عبىارة بوضىع عبلمىة أمىام أحىد في ىذا المقياس و 
تنطبىق عمىىَّ  -كثيىراً  تنطبىق عمىىَّ  -أحيانىاً  تنطبىق عمىىَّ  -قمىيبلً تنطبق عمىَّ  -)ال تنطبق عمىَّ إطبلقاً : ىي

توزيىىع العبىىارات عمىىى كىىل بعىىد مىىن أبعىىاد مقيىىاس توجيىىات أىىىداف  (4ويوضىىح جىىدول )تمامىىاً(. 
 اإلنجاز في صورتو األولية.
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 توزيع العبارات عمى أبعاد مقياس توجيات أىداف اإلنجاز في صورتو األولية (4جدول )
 العبارات البعد م
 11-15-9-8-7-6-5-4-3-2-1 إقدام-اإلتقانتوجو  1
 25 -19- 18-17-16-15-14-13-12 إحجام -اإلتقانتوجو  2
 32-31-35-29-28-27-26-25-24-23-22-21 إقدام-توجو األداء 3
 43-42 -41 -45-39 -38-37-36-35-34-33 إحجام-توجو األداء 4

وذلىك  ية مىن أسىاتذة عمىم الىنفس التربىو عشىر تم عىر  الصىورة المبدئيىة لممقيىاس عمىى 
، ومىدى سىبلمة الصىياغة المغويىة، تقيسىو الىذيمىدى انتمىاء كىل عبىارة لمبعىد  فىي الىرأيإلبداء 

ومناسبة العبارات لمجتمع العينة من طبلب المرحمة الجامعية. وقد أخذت الباحثة بنسبة اتفىاق 
%، وبنىىاًء عمىىى ذلىىك تىىم حىىذف خمىىس عبىىارات مىىن عبىىارات المقيىىاس ليصىىبح عىىدد عبىىارات 95

(. كمىىا اقتىىرح المحكمىىون 5عىىة عمىىى أربعىىة أبعىىاد يوضىىحيا جىىدول )( عبىىارة موز 38المقيىىاس )
 بع  التعديبلت في عدد من عبارات المقياس وقامت الباحثة بإجراء تمك التعديبلت.

 توزيع عبارات الصورة األولية من مقياس توجيات أىداف اإلنجاز بعد عرضو عمى المحكمين (5جدول )
 العبارات البعد م
 11-915-8-7-6-5-4-3-2-1 مإقدا-اإلتقانتوجو  1
 17-16-15-14-13-12 إحجام -اإلتقانتوجو  2
 27-26-25-24-23-22-21-25-19-18 إقدام-توجو األداء 3
 38-37-36-35-34-33-32-31-35-29-28 إحجام-توجو األداء 4
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 البحثإجراءات  -ج 
لممثمىين الطىبلب ا ىعمى توجيات أىداف اإلنجازتطبيق مقياس  بحثشممت إجراءات ال  

طالبىًا وطالبىة  585و ،طالبًا وطالبىة بالدراسىة االسىتطبلعية 266وعددىم  ،بحثال يتلعين
 نفىىسمعمىىل عمىىم  لمقىىررشىىكل مجموعىىات  يذلىىك أثنىىاء حضىىورىم فىىو  بالدراسىىة األساسىىية.

ممىا يىوفر  وطالبىة طالبىاً  35و 25كل مجموعة ما بين  فيتراوح عدد الطبلب وقد . التعمم
اإلجابىة عمىى عبىارات  فيىذه األدوات، حيث يستطيع الطالب التركيز  بيئة مناسبة لتطبيق

 اس.يالمق

   االستطالعية نتائج الذراسة 

 اتساق عبارات وأبعاد المقياس .أ

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لممقياس كمؤشر لمصدق، وذلك بحساب 
ذي تنتمي إليو، ثم حساب معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد ال
( قيم 6. ويوضح جدول )*معامبلت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية لممقياس

معامبلت ارتباط كل عبارة بدرجة البعد، حيث تتضح داللة  جميع معامبلت االرتباط عند 
 و.، مما يؤكد االتساق الداخمي بين العبارات والبعد الذي تنتمي إلي5‚51أقل من مستوى 

                                           

*
 في إجراء التحليالت اإلحصائية للدراصة. SPSS V.17تن اصتخدام الحزهة اإلحصائية للعلوم االجتواعية  
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 معامبلت االرتباط بين العبارات وأبعاد مقياس توجيات أىداف اإلنجاز (6جدول )
 إحجام -األداء إقدام -األداء إحجام -اإلتقان إقدام -اإلتقان

 ر م ر م ر م ر م
1 4‚** 12 5‚** 18 5‚** 28 3‚** 
2 5‚** 13 6‚** 19 4‚** 29 5‚** 
3 5‚** 14 5‚** 25 6‚** 35 5‚** 
4 5‚** 15 3‚** 21 6‚** 31 4‚** 
5 5‚** 16 5‚** 22 6‚** 32 4‚** 
6 5‚** 17 6‚** 23 5‚** 33 5‚** 
7 5‚**   24 6‚** 34 5‚** 
8 5‚**   25 6‚** 35 5‚** 
9 5‚**   26 6‚** 36 5‚** 
15 4‚**   27 5‚** 37 5‚** 
11 4‚**     38 4‚** 

 5‚51** دالة عند مستوى > 

 االرتباط بين أبعاد مقياس توجيات أىداف اإلنجاز والدرجة الكميةمعامبلت  (7جدول )

 معامل االرتباط البعد م

 ** 5‚59 إقدام –ىدف اإلتقان 1
 ** 5‚57 إحجام –ىدف اإلتقان  2
 ** 5‚77 إقدام –ىدف األداء  3
 ** 5‚68 إحجام –ىدف األداء  4

  5‚51** دالة عند مستوى > 
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( وىىي 5‚77؛  5‚57معىامبلت االرتبىاط تراوحىت مىا بىين ) ( أن قىيم7يبلحظ من جدول )
إلى أن قيم  Nunnally and Bernstein (1994)وقىد أشىار  .5‚51قيم دالة عند مستوى 

دليىل عمىى االتسىاق  ىي‚ 3ال تقل عن  والتيمعامل االرتباط بين العبارات والدرجة الكمية لمُبعد 
 لمبعد. الداخمي

 شافياالستك يالتحميل العامم ب.

 Principalبطريقة المكونات األساسية االستكشافي العامميإجراء التحميل تم 

Component لممحاور بطريقة  ائلعدد العوامل من خبلل التدوير الم وتحديدPromax 
طالب وطالبة، وعدد عبارات  (266)بمغ عددىا  والتيلدرجات عينة الدراسة االستطبلعية 

 .عبارة (38توجيات أىداف اإلنجاز )مقياس 

 تحديد عدد العوامل المستخرجة: فيكما اعتمدت الباحثة عمى المعايير التالية  
 .1 <يكون جذرىا الكامن  التياإلبقاء عمى العوامل  .1

 ال يتشبع بثبلث عبارات عمى األقل. الذيحذف العامل  .2

  ,4أن تكون قيمة تشبع العبارة عمى العامل أكبر من أو تساوى  .3

الحصىول  تىم الىذيمما يضىمن نقىاء العامىل  شبعة عمى أكثر من عاملالمتحذف العبارات 
إجىىراء  و بعىىدأنىى بىىينتحيىىث  .االستكشىىافي العىىاممي( نتىىائج التحميىىل 8عميىىو. ويوضىىح جىىدول )

التحميىىل العىىاممي االستكشىىافي عمىىى أربعىىة عوامىىل اتضىىح أن معظىىم عبىىارات العامىىل الرابىىع قىىد 
بإجراء التحميل العاممي االستكشافي بتحديىد ثبلثىة  تشبعت عمى العامل الثاني لذا قامت الباحثة

عوامىىل كمىىا فىىي النمىىوذج الثبلثىىي لتوجيىىات أىىىداف اإلنجىىاز فكانىىت تشىىبعات العبىىارات كمىىا ىىىي 
 (.9موضحة بجدول )
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 عواملأربعة عمى  توجيات أىداف اإلنجازتشبعات عبارات مقياس  (8جدول )

 م
عامال
ل 

 األول

العام
ل 
الثان
 ي

العامل 
 الثالث

عامل ال
 الرابع

العامل  م
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

1  5.5   25 5.5   5.4 
2    5.4 21 5.7    
3  5.5   22 5.7    
4    5.5 23 5.6    
5    5.5 24 5.6   5.5 
6  5.5   25 5.7    
7  5.4  5.4 26 5.7    
8  5.6   27 5.4    
9  5.6   28  5.5   
15    5.7 29   5.4  
11    5.6 35 5.5    
12   5.5  31     
13   5.5  32     
14  5.5   33   5.5  
15    5.4 34   5.5  
16   5.5  35   5.5  
17  5.6   36   5.6  
18 5.5    37   5.5  
19   5.5  38   5.5  
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 مستخرجة بعد التدويرالثبلثة ال عواملالعمى  توجيات أىداف اإلنجازتشبعات عبارات مقياس  (9جدول )

 م
العامل 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

  م
العامل 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

1 5.5   25 5.4 5.4  
2 5.4   21  5.7  
3 5.6   22  5.7  
4    23  5.6  
5 5.5   24  5.7  
6 5.6   25  5.7  
7 5.5   26  5.7  
8 5.6   27  5.4  
9 5.6   28    
1

5 5.5   29   5.4 

1
1    35  5.5  

1
2   5.5 31    

1
3   5.5 32    

1
4    33   5.5 

1
5 5.4   34   5.5 

1  5.4 35   5.5 
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6 
1

7 5.4   36   5.5 

1
8  5.4  37   5.4 

1
9 5.4   38   5.5 

وكذلك  5‚4تشبعات األقل من ( أنو بعد حذف العبارات ذات ال9يتضح من جدول )
العبارات المتشبعة عمى البعد الخطأ والمتشبعة عمى أكثر من عامل ضمانًا لنقاء العامل، 

. وتراوحت قيم التشبعات ما %2998فسروا معًا  ثبلثة عواملمى ععبارات المقياس تشبعت 
ل )توجو إحجام عمى العامل األو -(. وقد تشبعت عبارات توجو اإلتقان5‚4، و5‚7بين )
إقدام( لمتقارب المفاىيمي بين البعدين، لذا تم دمجيما في بعد واحد تحت مسمى  -اإلتقان

بين تتوجو اإلتقان. لذا فالنموذج الثبلثي لتوجيات أىداف اإلنجاز أكثر مطابقة لمبيانات. وي
 ( العوامل والجذور الكامنة ليا ونسبة تباينيا.11،12، 15) رقم ولاجدمن ال

 األوللمعامل الجذر الكامن ونسبة التباين ( 15جدول )

 العبارات رقم العبارة
 التشبعات

 توجو اإلتقان
 5.6 أحاول أن أتعمم المقررات الدراسية بأقصى ما تسمح بو قدراتي. 8
 5.6 أسعى لئلتقان التام لمحتوى المقررات الدراسية. 9
 5.6 أنجز الميام الدراسية لتحقيق مستوى أعمى من الفيم  6
 5.6 أسعى لتحقيق أفضل مستوى ممكن من إتقان المقررات الدراسية. 3
 5.5 أبذل المزيد من الجيد لتنمية قدراتي األكاديمية. 7

 5.5 أتقن فيم محتوى المقررات الدراسية. 5

 5.5 ىتم بإنجاز التكميفات الدراسية بالكمية كي أتعمم أشياء جديدة.أ 1
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 5.5 لصعبة التي تثير فضولي المعرفي.أفضل استذكار المقررات ا 15

 5.4 أذاكر لساعات طويمة خوفاً من عدم تحقيق مستويات عميا من األداء. 17
 5.4 أميل لمقيام بالميمات الدراسية التي تستثير تفكيري. 2

 5.4 أتجنب الفشل في استيعاب المقررات الدراسية. 15

 2.9 الجذر الكامن
 %11.2 العامليفسره  الذينسبة التباين  

بجذر كامن مقداره ة عبار  11 استوعب العامل األول أنيتضح من الجدول السابق 
%( من التباين الكمى. وتراوحت تشبعات 11‚429تفسير ) في( وقد أسيم ىذا العامل 2‚9)

توجو الطبلب نحو وتشير عبارات ىذا البعد إلى  (.5‚5،597‚411)  العامل األول ما بين
تقان ميام جديدة والفيم العميق بغ  النظر عن تطوير كفاءتيم  من خبلل اكتساب ميارات واع

، ومن ثم أمكن تسمية ىذا آراء اآلخرين، مع الميل لئلصرار والتحدي في مواجية الصعاب
 (.توجو اإلتقانالعامل )

 ر الكامن ونسبة التباين لمعامل الثانيالجذ (11جدول )
رقم 
 العبارات العبارة

 التشبعات
 إقدام -داءاأل

 5.7 أسعى لؤلداء بشكل جيد إلظيار قدراتي بالنسبة لآلخرين. 22

 5.7 أشعر بالنجاح في دراستي عندما أتفوق عمى أقراني. 25

 5.7 غايتي ىي الحصول عمى درجات أعمى من زمبلئي. 21

أىىىتم بىىأداء الميىىام الدراسىىية التىىي يصىىعب عمىىى زمبلئىىي أدائيىىا كىىي  26
 5.7 أكون األفضل.

 5.7 أحاول أداء األنشطة الدراسية بشكل أفضل من زمبلئي. 24
 5.6 أستمتع بإعجاب اآلخرين بجودة أدائي. 23

 5.4 أحب أن أظير بشكل مميز بين زمبلئي. 18

 5.4 أىتم بآراء أساتذتي حول مستواي الدراسي. 27
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 3.1 الجذر الكامن 

 %12 يفسره العامل الذينسبة التباين  

( 3‚1عبارات بجذر كامن مقداره ) 8استوعب الثاني العامل ن أ( 11ل )يتضح من جدو
%( من التباين الكمى. وقد تراوحت تشبعات ىذا العامل 12تفسير ) فيوقد أسيم ىذا العامل 

توجو الطبلب نحو إظيار الكفاءة ىذا العامل إلى  عبارات(. وتشير 5‚7، 5‚4ما بين )
قد ىؤالء الطبلب أن النجاح يتطمب قدرات مرتفعة، لآلخرين لمحصول عمى استحسانيم. ويعت

، ومن ثم أمكن تسمية ىذا ويرون النجاح عمى أنو تحقيق درجات مرتفعة مقارنة باآلخرين
 (.إقدام -توجو األداء العامل )
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 الثالث ونسبة التباين لمعامل الجذر الكامن (12جدول )

بجذر كامن  ،%( من التباين الكمى6‚6) فسرلث العامل الثان أ( 12يتضح من جدول )
، 5‚4وقد تراوحت تشبعات ىذا العامل ما بين ) ،عبارات 7وتشبعت عميو ( 1‚6مقداره )

عدم الكفاءة لتجنب األحكام  محاولة الطبلب إخفاءىذا العامل إلى  عباراتوتشير  (.5‚5
. ويروا أن والمنافسة التحديبعيدًا عن ميام  ممما قد يبقييم السمبية من اآلخرين عن قدراتي

ذلك يتحقق بتبني أىداف بسيطة وغير موجية نحو التعمم، والتركيز عمى أال تزيد لدييم خبرات 
 (.إحجام -توجو األداء ىذا العامل ) طمق عمى، ومن ثم أالفشل

( لتشبعيم عمى البعد الخطأ؛ حيث تشبعت 16، 13، 12تم حذف العبارات رقم )وقد 
إحجام( رغم االختبلف بين مضمون تمك -العبارات الثبلث عمى العامل الثالث )توجو األداء

( لتشبعيا 19العبارات ومفيوم توجو اإلتقان المفتر  تشبعيما عميو. وحذفت العبارة رقم )
تقان( إال أن بنية ذلك البعد تختمف عن مضمون العبارة المفتر  عمى العامل األول )توجو اإل 

( فقد تم حذفيا 32، 31، 28، 14، 11، 4إقدام. أما العبارات رقم ) -انتمائيا لبعد األداء

رقم 
 العبارات العبارة

 التشبعات
 -األداء
 إحجام

 5.5 أبتعد عن أداء الميام الدراسية التي يزداد فييا احتمال الفشل. 34

 5.5 أتردد في المشاركة باألنشطة األكاديمية حتى ال أظير بمستوى متدن. 38

 5.5 أقمق من الحصول عمى درجات سيئة. 35

 5.5 أتجنب طرح األسئمة عمى أساتذتي كي ال يعتقدوا أنني لست ذكياً. 33

 5.5 .داء بشكل أسوأ من زمبلئيأتجنب األ 36
 5.4 أتمني لو أن المقررات ليس ليا درجات كي ال أقارن بزمبلئي. 37

 5.4 تجنب الظيور كشخص غير كفء أىم لدّي من تعمم ميارات جديدة. 29
 1.6 الجذر الكامن 

 %6.6 يفسره العامل الذينسبة التباين  
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( لتشبعيا عمى أكثر من عامل 25العبارة رقم). كما تم حذفيا 594ا  تشبعيا عن النخف
 .ىذه األبعاد( توزيع العبارات عمى 13جدول )ويوضح وذلك لمحفاظ عمى نقاء العوامل. 

 أبعاد مقياس توجهات أهداف اإلنجاز بعد التحليل العامليتوزيع العبارات عمى  (13جدول)

 الثبات .ب
عمى المقياس في صورتو  لب وطالبةاط 266 معددىو  االستطبلعية عينةأداء أفراد ال ثبات تم حساب

يث بمغت قيمة ح .كرونباخ ألفا عبارة موزعين عمى ثبلثة عوامل وذلك بطريقة (26) النيائية
( لبعد توجو 597و)، إقدام -توجو األداء( لُبعد 5‚8، و)توجو اإلتقان( لُبعد 5‚75معامل ألفا )

. مما يشير إلى أن المقياس 5978إحجام. في حين بمغت قيمة الثبات لممقياس ككل  -األداء
د ( معامبلت ثبات األداء عمى أبعا14الثبات. ويوضح جدول ) من يتمتع بدرجة مقبولة

 المقياس.

 معامبلت ثبات األداء عمى أبعاد مقياس توجيات أىداف اإلنجاز (14جدول )
 قيمة معامل الثبات عدد المفردات البعد م
 5.75 11 توجو اإلتقان 1
 5.8 8 إقدام -توجو األداء 2
 5.7 7 إحجام -توجو األداء 3

   

   نتائج الذراسة األساسية

 العبارات المنتمية لمبعد البعد
عدد العبارات 

 كل بعد في

 11 17 -15 -15- 9 - 8 -7 -6 -5 -3 -2 -1 اإلتقان -توجو

 8 27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -18 إقدام –توجو األداء

 7 38 -37 – 36 -35 -34 – 33 -29 إحجام-توجو األداء
 26  ليجمااإل
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 يالتوكيد يالتحميل العامم .أ
 AMOS 22 (Arbuckle,  2013) برنىامجسىتخدام اب يالتوكيىد يراء التحميىل العىاممإجتم 

 .(Bollen, 1989)لتحميىىل مصىىفوفة التباينىىات والتباينىىات المشىىتركة بطريقىىة أقصىىى احتمىىال 
. تىم الحكىم (585عينىة الدراسىة األساسىية مىن طىبلب المرحمىة الجامعيىة )ن=  وذلك باستخدام

مىىن خىىبلل عىىدد مىىن  توجيىىات أىىىداف اإلنجىىازلمقيىىاس  مميىىةالبنيىىة العامطابقىىة  ىمىىد ىعمىى
حجم العينىة أو أقىل  ىعتمادًا عماختيار ىذه المؤشرات إما ألنيا أقل االمؤشرات اإلحصائية. تم 

 . Hu & Bentler, 1999)) بتعقد النموذج أو كمييما معاً  اً تأثر 
 (Relative Chi-Squared, χ2/df) يالنسىىب ىختبىىار مربىىع كىىااالمؤشىىر األول ىىىو 

ىىو مؤشىر أقىل ى عىدد درجىات الحريىة و لمنمىوذج مقسىومة عمى ىىو عبارة عن قيمة مربىع كىاو 
(. يجب أن تكون قيمة ىذا المؤشر محصورة بين (Ullman, 2001حجم العينة  ىعتمادًا عما
 . (Kline, 1998) 3و 1

 Root Meanلمتوسىىط مربعىىات خطىىأ التقىىارب يىىىو الجىىذر التربيعىى يالمؤشىىر الثىىان

Square) Error of Approximation; RMSEA )  ىىىو عبىىارة عىىن قيمىىة الجىىذر و
ة يىىىعمالتباينىىىات المشىىىتركة الفالفىىىروق بىىىين مصىىىفوفة التباينىىىات و  لمتوسىىىط مربعىىىات ىالتربيعىىى

ىىو مؤشىر بيا مىن خىبلل النمىوذج و  ؤيمكن التنب التيومصفوفة التباينات والتباينات المشتركة 
. يجىب أن (Hu & Bentler, 1999)أثرًا بتعقد النمىوذج أقل تى حجم العينة و عم عتماداً اأقل 

  .Hu & Bentler,1999))‚ 56 <تكون قيمة ىذا المؤشر 

وىىىو  (Goodness Index; GFI)المطابقىة  حسىن مؤشىىر المؤشىر الثالىىث ىىو
مؤشر ال يتىأثر ال ذاىيقيس التباين في المصفوفة المحممة عن طريق النموذج المقترح، و 

( وتشير القيمة المرتفعىة بىين ىىذا المىدى إلىى 1، 5راوح قيمتو بين ). وتتبتعقد النموذج
 ‚95 >ىىىذا المؤشىىر  أن تكىىون قيمىىة وينبغىىي تطىىابق أفضىىل لمنمىىوذج مىىع بيانىىات العينىىة.

Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003)). 
 ىىوو  Comparative Fit Index, CFI)) يالمؤشر الرابع ىو مؤشر المطابقة النسىب

مطابقتيمىا لمبيانىات. يجىب أن تكىون  ىمىد فىي الصىفريالنمىوذج و  المقترحيقارن بين النموذج 
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 & Fan, Thompson).ال يتىىأثر بحجىىم العينىىة مؤشىىر ىىىو و ‚ 95 >قيمىىة ىىىذا المؤشىىر 

Wang, 1999) 
والموضىحة  التوكيىديوفى البحث الحالي، أظيىرت المؤشىرات اإلحصىائية لمتحميىل العىاممي 

( ةعبىىار  11) اإلتقىىانتوجيىىات ىىىم  ةكامنىى اتمتغيىىر ثىىبلث موذجىىًا يتكىىون مىىن ( أن ن15بجىىدول )
 قىىد تطىىابق بشىىكل جيىىد مىىع البيانىىات.عبىىارات(  7) إحجىىام -واألداءعبىىارات(  8) إقىدام -واألداء

(، وكانىىت قيمىىة ارتبىىاط 5959) إقىىدام -واألداء اإلتقىىانوقىىد بمغىىت قيمىىة معامىىل ارتبىىاط تىىوجيي 
(، فىىي حىىين كانىىت قيمىىة االرتبىىاط بىىين تىىوجيي 5924) إحجىىام -واألداء إقىىدام -األداءتىىوجيي 
 (. 59551) إحجام -واألداء اإلتقان

 التوكيدي العامميالمؤشرات اإلحصائية لمتحميل  (15جدول )
CFI GFI RMSEA χ2 / df df χ2 

.86 .90 .05 2.8 296 846.4 

 

كما ُيظيرىا التحميل أبعاد توجيات أىداف اإلنجاز تشبعات العبارات عمى  (1شكل )
 العاممي التوكيدي
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حت قيم بينما تراو ‚ 65و‚ 44بين  ما اإلتقانتوجو قيم تشبعات العبارات عمى تراوحت 
 -األداءوكانت تشبعات توجو  ‚72و‚ 46بين ما  إقدام -األداءتوجو تشبعات العبارات عمى 

ىداف أتوجيات مى ( تشبعات العبارات ع1)الشكل رقم يوضح و .  ‚58و‚ 28حجام ما بين أ
 . التوكيدي العامميكما ُيظيرىا التحميل  نجاز الثبلثةاإل 

 مناقشة النتائج
ذلىىىك و  االنجىىىاز أىىىىدافتوجيىىىات لمقيىىىاس إلىىىى فحىىىص البنيىىىة العامميىىىة  البحىىىث الحىىىاليىىىىدف 
 اإلحصىىائيالتحميىىل نتىىائج أوضىىحت  وقىىد .جامعىىة المنيىىا -كميىىة التربيىىةمىىن طىىبلب  تىىينعين باسىىتخدام
، توجىىو اإلتقىىانثبلثىىة عوامىىل ىىىم )توجىىو التمييىىز بىىين أنىىو يمكىىن  االنجىىاز أىىىدافات توجيىىلمقيىىاس 
المرحمىة طىبلب  ىلىد االنجىاز أىدافتوجيات وذلك عند وصف  (إحجام -األداءإقدام، وتوجو  -األداء
الميمة، ورغبتيم في تحسىين الىذات والفيىم  إتقانتركيز الطبلب عمى يصف  اإلتقانفتوجو  .ةيالجامع
إظيىار كفىاءتيم مقارنىة عمى  ىمتركيز صف حالة الطبلب في يف إقدام -األداءتوجو أما . لمميامالعميق 
 -األداءويعبىىر توجىىو   ، وكسىىب استحسىىان اآلخىىرين مىىن خىىبلل تحقيىىق مسىىتوى أداء جيىىد.بىىاآلخرين
عىىدم الكفىىاءة لتجنىىب األحكىىام السىىمبية مىىن اآلخىىرين عىىن قىىدراتيم  إخفىىاءمحاولىىة الطىىبلب عىىن  إحجىىام
 & ,Hsieh., Cho., Liuوالمنافسىىة ) التحىىديبعيىىداً عىىن ميىىام  مفىىاءتيم ممىىا قىىد يبقىىييوعىىدم ك

Schallert, 2008.) 
 -واألداء اإلتقىىانتىىوجيي مىىن أىىىم سىىمات لمبيانىىات الحاليىىة أنىىو  اإلحصىىائيوقىىد أوضىىح التحميىىل 

 إقىدام -األداء وتوجىو اإلتقىانتوجىو أن العبلقىة بىين  ى. وتشير ىىذه النتيجىة إلىيجابياً إارتباطيما  إقدام
جنباً إلي جنىب مىع  اإلتقانتوجو العبلقة الموجبة تؤسس إلمكانية تواجد يذه ف ، ىي عبلقة ديناميكية

يتوجىىو كىىذلك نحىىو  نحىىو اإلتقىىان وجىىويت فرد الىىذيومىىن ثىىم فىىال. لطالىىبلىىدى ا إقىىدام -األداءتوجىىو 
فالعبلقة الموجبة  نفس الوقت. والحصول عمى الدرجات والتفوق عمى اآلخرين في إقدام-األداء

داخىل البنيىة  جنبىًا إلىى جنىب ىماتؤسس إلمكانيىة تواجىد إقدام-وتوجو األداء اإلتقان بين توجو
مىن إمكانيىة  Burnkrant (1999) ، وىذا يتفىق مىع مىا أشىار إليىو النفسية المعرفية لمطالب

والفيىىم تبنىىي المىىتعمم أكثىىر مىىن توجىىو لميىىدف فىىي نفىىس الوقىىت. فقىىد يركىىز الطالىىب عمىىى الىىتعمم 
فالىىىذات العميىىق لممىىادة المتعممىىة، وفىىي نفىىس الوقىىت يسىىعى إلظيىىار كفاءتىىو أمىىام اآلخىىرين. 

أنيا تتميز بوجود جانىب عىام  sيتعمق بتقييم الفرد لذاتو كما الذياإلنسانية ليا جانبيا الخاص 
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 االجتمىىىىاعيبتقيىىىىيم اآلخىىىىرين لمفىىىىرد وبحاجىىىىة الفىىىىرد إلىىىىى نيىىىىل القبىىىىول واالستحسىىىىان يتىىىىأثر 
(Greenwald & Breckler, 1985.) 

وعمىىى الىىرغم مىىن تأكيىىد الدراسىىات السىىابقة عمىىى أىميىىة التمييىىز بىىين ىىىدفي األداء )إقىىدام 
حجىىام( عنىىد وصىىف توجيىىات أىىىداف اإلنجىىاز لىىدى الطىىبلب، إال أن نتىىائج البحىىث الحىىالي قىىد  واع

نتيجىة إحجىام، وتتفىق تمىك ال-إقدام وتوجو األداء-أظيرت وجود ارتباط موجب بين توجو األداء
 ;Nien & Duda, 2009; Elliot & Murayama, 2008)مىىع مىىا توصىىل إليىىو

Karabenick, 2004; Schwinger & Stiensmeier-Pelster, 2011) ممىا يعنىي .
إقدام ويسىعى إلظيىار كفاءتىو أمىام اآلخىرين وفىي نفىس –أن الفرد يمكن أن يتبنى توجو األداء 

إقىدام وتوجىو -رين. ويشىترك كىل مىن توجىو األداءالوقت يحاول تجنب األحكام السمبية من اآلخ
 إحجام في اىتمام الفرد بنظرة اآلخرين لو وبتقييميم ألدائو.-األداء
لىدى طىبلب التعبيىر توجيىات أىىداف اإلنجىاز يمكىن أنىو  البحث الحالينتائج  ُتظير، مبوجو عاو 

إقىدام، وتوجىو  -األداءجىو ، تو اإلتقان)توجو فقط ثبلثة عوامل من خبلل  المرحمة الجامعية المصريين
التىي  البحىوث لمنمىاذج الرباعيىة ألىىداف اإلنجىازاتجىاه بعى  . وذلك عمى الرغم  من (إحجام -األداء

حجىام( لئلتقان تميز بين ىدفين حجىام( وىىدفين لىؤلداء )إقىدام واع ويمكىن تفسىير تمىك النتيجىة  .)إقىدام واع
 -اإلتقىانفبينمىا يشىير توجىو  .إحجىام -تقىاناإل وتوجىو  إقىدام -اإلتقانبين توجو  بالتقارب المفاىيمي

 إحجىام -اإلتقىانيركىز توجىو ؛  رغبة الفرد في تعمىم أشىياء جديىدة والىتمكن مىن أداء الميمىة إلى إقدام
. لىىذا فالقاسىىم المشىىترك بىىين ىىىذين التىىوجيين عمىىى تجنىىب عىىدم فيىىم أو نسىىيان موضىىوع سىىبق تعممىىو

 تحقيىق فىيمسىتويات عميىا مىن األداء رغبىة منىو إلى إنجاز األىداف وتحقيىق  الطالب يكمن في سعي
 .  اإلتقان، وبيذا أمكن دمج ىذين التوجيين تحت مسمى توجو ذاتو

 بحىث مقترحةدراسات و

 تيدف إلى: يمكن اقتراح إجراء دراسات البحث الحاليضوء نتائج  في
تمثل  عينات باستخداماإلنجاز  أىدافتوجيات لمقياس  الخصائص السيكومترية التحقق من. 1

 خمفيات ثقافية مختمفة.دراسية و مراحل عمرية و 

 .يمن التقرير الذات ى المبلحظة بدالً تعتمد عماإلنجاز  أىدافتوجيات إيجاد طريقة لقياس . 2

 عـــــــــــالمراج
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 ذراسةملخص ال

البنية العاملية لمقياس تىجهات أهذاف 

طالب كلية التربية دراسة سيكىمترية على  اإلنجاز

  جامعة المنيا– 

في البيئة اإلنجاز  أىدافتوجيات لمقياس فحص البنية العاممية ييدف البحث الحالي إلى 
 393) 585ذكور( و 86إناث، و 185) 266ىما  نمستقمتيعينتين عمى  بحثأجري ال .لمصريةا

أنو يمكن التمييز  بحثأظيرت نتائج ال .ذكور( من طبلب كمية التربية بجامعة المنيا 187و  إناث،
. (إحجام -األداءإقدام، وتوجو  -األداء، توجو اإلتقانىم )توجو  االنجاز ألىدافتوجيات  ثبلثةبين 

 -األداءتوجو ، وبين إقدام -األداء، توجو اإلتقانتوجو كل من كانت ىناك عبلقة موجبة دالة بين 
كما كشفت نتائج  .إحجام -األداءتوجو ب اإلتقانتوجو  بينما لم يرتبط .إحجام -األداءإقدام، وتوجو 

ما يؤكد اإلنجاز بدرجة عالية من الصدق والثبات، م أىدافالبحث عن تمتع مقياس توجيات 
 المصرية والعربية.صبلحية ىذا المقياس لبلستخدام في البيئة 
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Abstract 
Factorial structure of achievement goal orientations scale: 

A psychometric study on students at the Faculty of 

Education-Minia University 
 

The aim of the present study was to investigate the factorial 

structure of achievement goal orientations scale at the Egyptian 

context. The study comprised two independent samples; 266 (180 

females and 86 males), and 580 (393 female and 187 males) students 

from the Faculty of Education at Minia University. The results of the 

study showed that it is possible to differentiate among three 

approaches of goal orientations; mastery goal, performance- 

approach, and performance- avoidance. There was a positive 

relationship between mastery goal and performance- approach, also, 

performance- approach related positively with performance- 

avoidance goal. While, there was no relation between mastery goal  

and performance-avoidance goal. Also, the results of the present 

study showed that the achievement goal orientations scale has a high 

level of reliability and validity. This confirms the validity of using 

this scale on Egyptian and Arabian contexts. 


