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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�شتقاق دالالت �صدق وثبات ملقيا�س كو�ش (Kuch,
 )2008لتقييم الدوافع املهنية التي ت�ؤثر يف فاعلية املر�شدين املتدربني ،ولتحقيق

موزعة
هدف الدرا�سة مت �إعداد �صورة معرَبة للمقيا�س بحيث
تكون من ( )124فقرةَ ،
َ
على �أربعة ( )4جماالت ،وفق �سلم ليكرت اخلما�سي .وقد طبق املقيا�س الذي �أ�صبح
مكونا ً من ( )60فقرة على عينة بلغت ( )619طالبا ً
ب�صورته النهائية بعد التحكيم
َ
وطالبة ،و�أظهرت النتائج �أن املقيا�س يتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية منا�سبة� ،إذ بلغت
قيمة معامل الثبات للمقيا�س بطريقة �إعادة تطبيق االختبار ( ،)0.96فيما بلغت
قيمة الثبات با�ستخدام االت�ساق الداخلي ( ،)0.95كما مت َ حترَي دالالت �صدق املقيا�س
من خالل ال�صدق الظاهري و�صدق البناء.
الكلمات املفتاحية :الدوافع املهنية ،دالالت �صدق وثبات ،التحليل العاملي.
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Reliability and Validity Indicators of Kuch Scale for Assessing
Career Motivations Influencing the Effectiveness of
Jordanian Counselors during Training
Dr. Nashat M. Abu Hassouneh
Dept. of Psychological Counseling
Irbid National University

Abstract
This study aimed at deriving validity and reliability indicators to Kuch
Scale (2008) for assessing career motivations that influence the effectiveness
of counselors during training. To achieve the objective of the study, the scale
which consisted of (124) items was distributed into (4) domains in accordance
to Likert five - Scale categories and was translated into Arabic. The final Arabic version of the scale after judgment consisted of (60) items and was applied
on a sample of (619) students. The results indicated that the scale was characterized with appropriate psychometric characteristics, where the test – retest
reliability was (0.96), and the internal consistency reliability was (0.95).
The validity indicators of the Scale were also investigated through face and
construct validity.
Key words: career motivation, validity and reliability, factor analysis.
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املقدمة

ال�شك �أن تغيرَ ات جوهرية كثرية و�رسيعة �أ�صابت املجتمع العربي يف خمتلف قطاعاته

ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ونتيجة لهذه التغريات التي طر�أت ب�شكل �رسيع
ومفاجئ على املجتمع العربي ،زادت م�شكالت الإن�سان العربي كما ً ونوعاً ،و�أ�صبح الإن�سان

يعاين من ال�ضغوطات والتوترات النف�سية التي �أ�صبحت جزءا ً من حياته اليومية .وبالرغم من

التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل ،فقد رافق ذلك انت�شار اال�ضطرابات النف�سية كالتوتر
والقلق و�سوء التكيف وقلة ال�شعور بالأمن .وغريها من امل�شكالت النف�سية.

وملواجهة هذه امل�شكالت ،بد�أت املجتمعات الغربية منذ بدايات القرن املا�ضي تهتم بتقدمي

اخلدمات النف�سية و الإر�شادية ،التي تهدف �إىل م�ساعدة الأفراد على حل م�شكالتهم ب�أ�ساليب

علمية ،فقد جاء تقدمي اخلدمات الإر�شادية نتيجة للحاجة املا�سة التي فر�ضتها ظروف احلياة
وم�ستجداتها ،حتى �أ�صبح توافر مثل هذه اخلدمات يعترب م�ؤ�رشا ً على تق َدم املجتمعات ورقيَها،
و�أ�صبحت اخلدمات الإر�شادية �رضورة للنا�س جميعا ً ال ترفا ً و للأ�سوياء منهم ،وغري الأ�سوياء،
على ح ٍد �سواء (.)Soliman, 1993

ومن هذا املنطلق ،وباعتبار �أن هنالك تزايدا ً يف امل�شكالت النف�سية ،فقد ركز املتخ�ص�صون

يف جمال الإر�شاد النف�سي على خمتلف املجاالت التي ت�سهم يف حل م�شكالت الأفراد
وتخفيف معاناتهم النف�سية ،وقد كان يف مقدمة ما ركز عليه العلماء �أ�ساليب القيا�س

والتقييم والأدوات امل�ستخدمة (.)Kaplan, 1983

وللمقايي�س النف�سية �أهمية خا�صة يف الإر�شاد النف�سي ،فهي عالوة على �أنها تزوَد املر�شد

النف�سي مبعلومات حول احلالة التي يتعامل معها ،ت�ساعده يف مهمته باتخاذ القرار املنا�سب،
فهي تعمل على زيادة فهم امل�سرت�شد حلالته وا�ستب�صاره لها ،وكذلك قد تدفع امل�سرت�شد

نف�سه نحو ا�ستك�شاف ذاته (م�صطفى.)2010 ،

وتلعب الدوافع املهنية دورا ً مهما ً يف اختيار مهنة الإر�شاد كتخ�ص�ص منا�سب للطلبة،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حيث �أ�شار الباحثان جياكو�س ولوزو (� )Giaakos, 1996; Luzzo, 1999إىل ازدياد عدد الطلبة
م�ستوى البكالوريو�س �أو على م�ستوى املاج�ستري ،والحظا �أن معظم ه�ؤالء الطلبة يلتحقون
بالتخ�ص�صات التي توفر لهم فر�صة التوظيف� ،أو حتقق لهم مزايا وترقيات� ،أو االثنتني معاً.

وتو�صال �إىل �أن دوافع الطلبة وحاجاتهم املهنية التي تدفعهم للتخ�ص�ص يف جمال معني
َ

خمتلفة ،وخا�صة بني الطلبة اجلدد والطلبة القدامى .وحديثا ً �أ�شار بارنت ()Barnett , 2007

�إىل الزيادة املثرية والدراماتيكية بني الطلبة الذين يطلبون امل�ساعدة والإر�شاد والعالج ،وكذلك
زيادة يف عدد الطلبة الذين يلتحقون ويتخ�ص�صون يف برنامج الإر�شاد ،وبالرغم من �أن بع�ض
اجلامعات جتري اختبارات يف املفاهيم الإر�شادية الأ�سا�سية ،وحتاول معرفة الدوافع التي تدفع
املتقدمني للتخ�ص�ص يف جمال الإر�شاد� ،إال �أن معظم اجلامعات ما زالت تكتفي بالنظر �إىل

معدالت الطلبة من �أجل اختيار الأف�ضل منهم.

وتو�صل الباحثون يف جمال اختبار امل�ؤثرات والدوافع املهنية التي تدفع الطلبة �إىل التخ�ص�ص

يف جمال الإر�شاد �إىل �أن هناك جمموعة من العوامل التي ي�ستطيع الطلبة �إدراكها ،وجمموعة

�أخرى من العوامل ال ي�ستطيعون �إدراكها ،وهذه العوامل جمتمعة هي التي تدفع الطلبة �إىل
�أن يتخذوا قرارا ً لأن ي�صبحوا مر�شدين (.)Barnet, 2007; Norcross & Faber, 2005

ومن هذا املنطلق ف�إن الزيادة امللحوظة يف �أعداد الطلبة الذين يدخلون جمال الإر�شاد

النف�سي تطرح �س�ؤاال ً مهما ً هو :ملاذا يختار الطلبة التخ�ص�ص يف جمال الإر�شاد النف�سي؟
علما ً �أن العمل يف هذا امليدان يتطلب وقتا ً طويال ً وجهدا ً �شاقاً؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال

�أ�شار لوماز (� )Lomas,1999إىل �أن الدوافع املهنية لها جذور مت�ضمنة يف العوامل التالية:

حب الإطالع ،والإح�سا�س بالواجب الأخالقي ،والتعبري عن ال�شفقة ،وال�شعور باحلب ،وتقدمي
امل�ساعدة والرفاهية للآخرين .كما �أ�شار �س�سمان (� )Sussman,1992إىل �أن الدوافع املهنية
التي ت�ؤثر يف املر�شدين عندما يق َدمون خدمة الإر�شاد للم�سرت�شدين تختلف من مر�شد �إىل
�آخر ،و�أن اختيار مهنة الإر�شاد من قبل الطلبة يف ظل امل�ساعدة من قبل متخ�ص�ص (مهني)

جتعل الدوافع املهنية �أعمق يف م�ساعدة الآخرين .و�أ�ضاف �أن قرارات الطلبة لأن ي�صبحوا
مر�شدين هي قرارات متعددة الدوافع وحتمل يف طياتها �أكرث من �أن يقول الطلبة �أن لديهم

رغبة يف م�ساعدة النا�س .واتفق معه يف ذلك كل من نوكرو�س وفيرب (Nocrcross & Faber,

 )2005حيث �أكدا �أن قرارات الطلبة لأن ي�صبحوا مر�شدين هي قرارات متعددة الدوافع ،وغري

مدركة كلياً ،وهي �أكرث من رغبة ب�سيطة يف م�ساعدة الآخرين .و�أ�ضاف بارنت (Barnett,
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يف م�ساعدة الآخرين كدافع �أويل لدخول مهنة الإر�شاد� ،إال �أنهم قد ال ميلكون تب�صرَ ا ً وا�ضحا ً

حول جذور هذه الرغبة� .أما ماير ودا في�س (.)Meier & Davis, 2005

فقد �أ�شارا �إىل �أن �إجنازات الأفراد كمر�شدين م�ستقبال ً قد تكون مت�ضمنة يف دوافعهم

املهنية لي�صبحوا مر�شدين .وهذه الدوافع تت�ضمن جمموعة من العوامل مثل :العوامل
ال�شخ�صية ،والثقافية ،والأ�رسيَة ،واخلربة ال�سابقة للفرد نف�سه كم�سرت�شد ،ولعب دور امل�ساعد

لأع�ضاء العائلة �أو الأ�صدقاء الذين احتاجوا للإر�شاد �سابقا.

ويعاين جمال الدوافع املهنية من قلة الدرا�سات ومن قلة املقايي�س التي تتمتع بخ�صائ�ص

�سيكومرتية مقبولة يف الأدب الرتبوي والنف�سي العربي والأجنبي ،ونظرا ً لقلة (لندرة) الدرا�سات
التي �أجريت حول الدوافع املهنية ذات ال�صلة املبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة ،ف�إن الباحث يعتقد �أن

ٍ
كاف لأن يعر�ض الدرا�سات وثيقة ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة ،والدرا�سات ذات ال�صلة
هذا مربر
غري املبا�رشة ،والتي تختلف قليال ً يف �أهدافها ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة الر�سون و�سوزوكي

وجل�سبي وب�شتد وتاول�س ()Larson, Suzuki, Gillespie, Bechted & Toulouse, 1992

التي هدفت �إىل تطوير مقيا�س يتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية مقبولة لقيا�س التقدير الذاتي
للمر�شدين املتدربني ،من �أجل احلكم على قدراتهم الذاتية يف الإر�شاد .ت�ألف املقيا�س من ()67
فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد .و�أ�شارت النتائج �إىل متتع املقيا�س بدرجات مقبولة من ال�صدق

والثبات ،هذا وقد �أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ب�صورته النهائية ( )37فقرة.

وهدفت درا�سة نفجي (� )Nevgi, 2000إىل تعرَف �أ�سباب تغيرَ دافعية الطلبة خالل
ال�سنوات اخلم�س الأوىل من درا�ستهم .حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )371طالبا ً وطالبة

من طلبة كلية االقت�صاد و�إدارة الأعمال يف جامعة هل�سنكي� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
اخلوف من الف�شل ،واملناف�سة هما حمرِكا الدافعية.

�أما اخلطيب وحداد ( )2001فقد قاما بدرا�سة هدفت �إىل تعرَف دوافع و�أهداف البحث

العلمي وم�شكالته لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة �إربد الأهلية .تكونت عينة الدرا�سة

من ( )125ع�ضو هيئة تدري�س من اجلن�سني .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن دوافع البحث العلمي
تتمحور حول( :الرتقية الأكادميية ،وتطوير املعرفة يف التخ�ص�ص ،واملتعة ال�شخ�صية ،وخدمة

املجتمع املحلي).

بينما هدفت درا�سة بري�سكو (� )Briscou, 2002إىل تطوير �أداة قيا�س نف�سي ثابتة لتقييم

الدوافع املهنية لطلبة الإر�شاد .وت�ألف املقيا�س من ( )61فقرة .وا�ستخدم الباحث �أ�سلوب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التحليل العاملي لتحديد عدد العوامل التي يقي�سها املقيا�س ،وكذلك حتديد مدى انتماء
النتائج �أن الفقرات التي تنتمي لكل عامل كانت متما�سكة ومتالحمة ومتناغمة ،وكذلك

�أظهرت النتائج �أن قيمة معامل الثبات با�ستخدام معامل ثبات الإعادة (اال�ستقرار) قد بلغت
( )0.87وهي قيمة عالية ومقبولة.

وحاول حمدان ( )2004تعرَف بع�ض دوافع خريجي الثانوية العامة التي تدفعهم لاللتحاق

بالكليات املهنية والتقنية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )110طالب وطالبات من طلبة
حمافظات غزة .و�أو�ضحت النتائج �أن �أهم الدوافع هي الدوافع النف�سية ،وجاء جمال م�صادر

املعلومات يف املرتبة الأخرية.

و�أجرى فيا�ض و�صبيحات ( )2004درا�سة هدفت �إىل تعرَف دوافع التحاق الطلبة بربامج
تكونت عينة الدرا�سة من ( )429طالبا ً وطالبة من ثالث جامعات فل�سطينية،
الدرا�سات العليا.
َ

مكونة من ( )68فقرة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
طور الباحث ا�ستبانة
َ
ولتحقيق هدف الدرا�سة َ
�إىل �أن دوافع االلتحاق بربامج الدرا�سات العليا كانت مرتبة كالتايل( :الدوافع املهنية ،فالعلمية،
فالنف�سية ،فاالقت�صادية ،فالبطالة ،و�أخريا ً االجتماعية .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق

ذات داللة �إح�صائية يف الدوافع بني اجلن�سني ول�صالح الإناث ،ويف العمر ول�صالح �أقل من

(� )25سنة ،ويف احلالة االجتماعية ول�صالح �أعزب ،و�أخريا ً �أو�ضحت النتائج �أن املقيا�س يتمتع

بخ�صائ�ص �سيكومرتية مقبولة.

كما �أجرى �أبو طامع ( )2006درا�سة هدفت �إىل تعرَف دوافع التحاق الطلبة ب�أق�سام الرتبية

الريا�ضية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )147طالبا ً وطالبة من طلبة الكليات الفل�سطينية.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الدوافع البدنية وال�صحية جاءت يف املرتبة الأوىل ،كما �أ�شارت

النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغريي الكلية واجلن�س.

يف حني هدفت درا�سة كو�ش (� )Kuch, 2008إىل تطوير �أداة قيا�س نف�سي لتقييم الدوافع

املهنية التي ت�ؤثر يف فاعلية املر�شدين املتدربني .وقد تكون املقيا�س من ( )124فقرة ،مت توزيعها
على عينة بلغت ( )347طالبا وطالبة من الطلبة اخلريجني يف تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي.
ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب التحليل العاملي الذي �أ�سفرت نتائجه عن حتديد �أربعة �أبعاد

تو�ضح الدوافع املحتملة ملمار�سة مهنة الإر�شاد وم�ساعدة الآخرين ،و�أي�ضا ً ت�ساعد
�أ�سا�سية
َ
الطلبة اجلدد الذين يرغبون يف التخ�ص�ص يف حقل الإر�شاد.

وقام �إدوين ( )Edwin, 2009بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ال�صفات املهنية وال�شخ�صية
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الفقرة للعامل .و�أظهرت نتائج التحليل العاملي �ستة عوامل قابلة للتف�سري ,كما �أو�ضحت
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ملر�شدي املدار�س الثانوية احلكومية يف لويزيانا ،وعن العالقة بني هذه ال�صفات املهنية وفاعلية
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املر�شد النف�سي .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )130مر�شدا َ ومديراً ،ومت ا�ستخدام مقيا�س

تقدير املر�شد� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة دالة �إح�صائيا ً بني م�ستوى التدريب املهني

للمر�شد وفاعليته ،كما بينت النتائج �أن من �صفات املر�شد القدرة على جمع املعلومات من
امل�سرت�شدين وحتليلها ملعرفة حاجاتهم وم�ساعدتهم يف حل م�شكالتهم.

وهكذا ميكن �أن ن�ستنتج من خالل الدرا�سات ال�سابقة ما يلي� :أن معظم الدرا�سات ال�سابقة

ركزت على تعرَف دوافع الطلبة لاللتحاق بتخ�ص�ص �أو برنامج معينَ � ،أو �أ�سباب تغيرَ دافعية

الطلبة اجلامعيني� ،أو تعرَف دوافع البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكان هناك

حماوالت لتطوير �أداة قيا�س نف�سي لتقييم الدوافع املهنية التي ت�ؤثر يف فعالية املر�شدين
ولكنها قليله ،بينما ال يوجد (يف حدود َ
اطالع الباحث) �أي حماوله لتطوير �أداة قيا�س نف�سي

باللغة العربية لتقييم الدوافع املهنية التي ت�ؤثر يف فعالية املر�شدين املتدربني.

م�شكلة الدرا�سة

تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف معرفة دالالت �صدق وثبات مقيا�س تقييم الدوافع املهنية

الذي �أع َده ( ،)Kuch, 2008ومعرفة اخل�صائ�ص التي ت�ؤثر يف فاعلية املر�شدين املتدربني مبا

يتالءم واملر�شدين املتدربني يف الأردن .حيث �إنه – ويف حدود علم الباحث  -ال يوجد مقيا�س
ومطور يتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية مقبولة لقيا�س م�ستوى تقييم الدوافع
عربي مقنن
َ
املهنية لطلبة الإر�شاد املتدربني ،با�ستثناء بع�ض الدرا�سات الأجنبية ،ومن تلك الدرا�سات

درا�سة كل من :جون�سون و�آخرين ( )Johnson, et. al., 1989والر�سون و�آخرين (Larson, et.

 )al., 1992وبري�سكو )Briscoe, 2002( ,وكو�ش ( ،)Kuch, 2008وقد حاول الباحث تعريب
مثل هذه الأداة من خالل ترجمة مقيا�س كو�ش ( ،)Kuch, 2008وم�ستفيدا ً من بع�ض هذه

الدرا�سات الأجنبية ،ويعد ذلك مربرا ً كافيا ً لإجراء مثل هذه الدرا�سة.

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل ا�شتقاق دالالت �صدق وثبات مقيا�س تقييم الدوافع املهنية

التي ت�ؤثر يف فاعلية املر�شدين املتدربني على عيَنات من البيئة الأردنية ،وذلك من خالل �إعداد
�صورة معرَبة ملقيا�س كو�ش ( ،)Kuch, 2008ثم ا�شتقاق دالالت ال�صدق والثبات لهذه
ال�صورة املعرَبة .حيث يتوقع الباحث �أ َن توفري �أداة تتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية مقبولة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تقي�س احلاجات والدوافع املهنية �سوف ي�ساعد الطلبة اجلدد الذين يرغبون يف التخ�ص�ص
ملمار�سة مهنة الإر�شاد ،وتقييم �أنف�سهم من خالل التقييم الذاتي ،لتحديد مدى فاعليتهم
م�ستقبال يف تقدمي اخلدمات الإر�شادية وحب م�ساعدة الآخرين.

�أ�سئلة الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:

 .1ما دالالت �صدق مقيا�س كو�ش ( )Kuchلتقييم الدوافع املهنية التي ت�ؤثر يف فعالية

املر�شدين املتدربني يف البيئة الأردنية ؟

 .2ما دالالت ثبات مقيا�س كو�ش ( )Kuchلتقييم الدوافع املهنية التي ت�ؤثر يف فعالية

املر�شدين املتدربني يف البيئة الأردنية؟

�أهمية الدرا�سة

تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من جانبني :الأول نظري ,والثاين عملي تطبيقي ،فمن حيث

الأهمية النظرية ف�إن الدرا�سة يتوقع منها �أن:

· ت�ساهم يف الك�شف عن م�ستوى الدوافع املهنية لدى طلبة الإر�شاد النف�سي يف اجلامعات

الأردنية.

ت�صور
· ت�ساعد املر�شدين املتدربني يف معرفة امل�سارات املهمة يف الإر�شاد  ،وت�شجعهم على
َ

دوافعهم وحاجاتهم التي ميكن حتقيقها (�إجنازها) من خالل اختيار مهنة الإر�شاد.

· ت�ساعد على التنب�ؤ بفاعلية املر�شد النف�سي م�ستقبالً ،وذلك من خالل قيا�س الدوافع املهنية لديه.

· ت�ساهم يف توفري �أداة لقيا�س الدوافع املهنية ،نظرا ً الفتقار امليدان لهذه الأداة � ،إذ مل يتطرَق �إىل
هذا املو�ضوع �أحد من الباحثني العرب (يف حدود َ
اطالع الباحث) ،لذلك ف�إن هذه الدرا�سة تعترب

من الدرا�سات النادرة يف هذا املجال ،و التو�صل �إىل �أداة قيا�س مو�ضوعية لقيا�س الدوافع املهنية
لدى طلبة الإر�شاد النف�سي يف اجلامعات الأردنية ب�شكل دقيق يربز �أهمية هذه الدرا�سة.
�أما من حيث الأهمية العملية ف�إن هذا املقيا�س:

· يتوقع �أن يكون له قيمة تربوية خا�صة� ،إذ �أنه �أداة قيا�س �سهلة و�رسيعة التطبيق ،ويف �ضوء

نتائج القيا�س �سيتم التخطيط لقبول الطلبة يف جمال تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي.

· �سيوفَر هذا املقيا�س �إمكانية تو�ضيح وقيا�س الدوافع املهنية املحتملة لدى الطلبة ملمار�سة
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يف حقل الإر�شاد ،وكذلك �سي�ساعد طلبة الإر�شاد املتدربني على تو�ضيح الدوافع املحتملة
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مهنة الإر�شاد ،والعمل على حت�سني م�ستوى هذه الدوافع لديهم ،بهدف �ضمان تقدمي خدمات
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الإر�شاد النف�سي للم�سرت�شدين م�ستقبال ً ب�شكل فاعل.

حمددات الدرا�سة

تتحدد �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة يف �ضوء الآتي:

 اقت�رصت هذه الدرا�سة على ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة (طلبة الإر�شاد النف�سي يفجامعتي �إربد الأهلية والريموك) ،وعددهم ( )619طالبا ً وطالبة ،على اال�ستبانة التي ترجمت

وقننت من قبل الباحث.

 تتحدد الدرا�سة احلالية بالفرتة الزمنية التي جمعت فيها البيانات من �أفراد عينة الدرا�سة(الف�صل الثاين من العام الدرا�سي  2010– 2009م).

م�صطلحات الدرا�سة

الدوافع املهنية :عرفه �س�سمان ( )Sussman, 1992ب�أنه عبارة عن جمموعة العوامل غري

املدركة كليا ً التي ت�ؤثر يف اختيار الطلبة لتخ�ص�صاتهم ،والتي من خاللها ن�ستطيع التنب�ؤ

بفاعليتهم يف امل�ستقبل ،بينما عرفه كل من نور كرو�س وفيرب (Norcross & Faber,

 )2005ب�أنه عبارة عن جمموعة عوامل يدركها الطلبة وجمموعة �أخرى ال يدركونها فت�ؤثر
فيهم عند اتخاذهم قرارا ً لأن ي�صبحوا مر�شدين ،يف حني عرفه بارنت ( )Barnett, 2007ب�أنه
عبارة عن رغبة الأفراد يف م�ساعدة الآخرين� ،إال �أن ه�ؤالء الأفراد ال ميلكون التب�صرَ الوا�ضح حول

جذور هذه الرغبة� ،أما كو�ش ( )Kuch, 2008فقد عرفه ب�أنه عبارة عن جمموعة العوامل
التي ت�ؤثر يف املر�شدين املتدربني ،والتي تعك�س مدى اهتمامهم بحب م�ساعدة الآخرين و�إحداث

تغيريات يف �سلوكياتهم.

ويف هذه الدرا�سة تبنى الباحث التعريف الإجرائي التايل للدوافع املهنية :ويتمثل هذا

التعريف يف �أنها :عبارة عن جمموعة العوامل التي ت�ؤثر يف قرارات الطلبة املتدربني لي�صبحوا
مر�شدين ،والتي ن�ستطيع من خاللها التنب�ؤ ب�إجنازاتهم وفاعليتهم كمر�شدين م�ستقبالً،

مقي�سة بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على املقيا�س امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة،
الذي يت�ضمن الأبعاد الآتية :العوامل التي ت�ؤثر يف قرار الطالب املتدرب لي�صبح مر�شداً،

وت�صور الطالب املتدرَب لدوره
واملوا�ضيع الإر�شادية التي ت�شبع حاجات الطالب املتدرب،
َ
وت�صوره لتن�شئته االجتماعية.
كمر�شد،
َ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
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للمقيا�س املذكور كما يلي:

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعتي �إربد الأهلية والريموك (ذكوراً ،و�إناثاً)
َ

امللتحقني يف تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كليتي الرتبية للعام الدرا�سي (2010 _ 2009م)،
وامل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الثاين ،وعددهم ( )1071طالبا ً وطالبة من خالل البيانات

املتوافرة يف (دائرتي القبول والت�سجيل يف اجلامعتني) ،فيما تكونت عينة الدرا�سة من ()619
طالبا وطالبة من الطلبة املنتظمني يف الدرا�سة خالل الف�صل الثاين من العام الدرا�سي

اجلامعي ( ،)2010_2009وميثلون ما ن�سبته ( )%58تقريبا ً من جمتمع الدرا�سة ،ومت اختيارهم

بالطريقة الع�شوائية وذلك باختيار عدد من ال�شعب الدرا�سيَة ع�شوائياً ،حيث مت َ اختيار �سبع
(� )7شعب ع�شوائيا ً من جامعة �إربد الأهلية ،وت�سع (� )9شعب من جامعة الريموك ،واجلدول

رقم ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلامعة واجلن�س.

اجلامعة
�إربد الأهلية
الريموك
املجموع

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلامعة واجلن�س
اجلن�س
�أنثى
ذكر
202
78
281
58
483
136

املجموع
280
339
619

�إجراءات تطوير املقيا�س (�أداة الدرا�سة)

لقد مرَ تطوير املقيا�س بعدة مراحل وخطوات ميكن �إيجازها فيما يلي:

اخلطوة الأوىل :حتديد الأبعاد التي تكونت مبجملها بنية الدوافع املهنية :تعترب هذه اخلطوة

�أ�سا�س الأداة و�أهم خطوة فيها� .إذ �إنها تتطلب حتديد مفهوم الدوافع املهنية حتدي ًد �إجرائيا ً
ميكننا قيا�سه ،واعتمد الباحث يف هذا املو�ضوع على الإطار النظري لدرا�سة كو�ش (,Kuch

 ،)2008حيث َ
اطلع الباحث على ن�سخة املقيا�س الأجنبية ،والدليل التابع لها ،والحظ الأبعاد
يتكون منها كل بعد ،وكذلك الفئة العمريَة التي
تكون منها املقيا�س ،والفقرات التي
التي
َ
َ

مت َ تطبيق املقيا�س عليها وهي طلبة الإر�شاد املتدربني يف م�ستوى اجلامعة ،ومن اجلدير بالذكر
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ميكن �أن تو�صف الطريقة والإجراءات التي قام بها الباحث يف توفري دالالت ال�صدق والثبات
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�أن كو�ش ( )Kuchاعتمد يف تطوير مقيا�سه على العديد من الدرا�سات مثل درا�سات كل
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من� :س�سمان ( ،)Sussman, 1992ونور كرو�س وفيرب (،)Norcross & Faber , 2005
وبارنت ( ،)Barnett, 2007التي �أ�شارت �إىل �أن الدوافع املهنية تت�أثر بالعديد من العوامل

املتفاعلة وخا�صة عوامل التن�شئة االجتماعية ،واملوا�ضيع التي يعتربها املر�شد املتدرب مهمة
بالن�سبة له ،واملهارات االجتماعية للمر�شد املتدرب ،وقدرته على تنظيم اخلطط لإجناز الأهداف

وت�صور التحديات ومواجهتها م�ستقبال ً.
وتنفيذها،
َ
ولأغرا�ض الدرا�سة كان ال بد للباحث من جتزئة الدوافع املهنية �إىل عنا�رصها الأ�سا�سية للتمكن
من درا�ستها ب�شكل دقيق .ولتحقيق هذا الهدف حدد الباحث �أبعاد املقيا�س معتمدا ً على درا�سة

كو�ش ( ،)Kuch, 2008حيث مت ت�صنيفها يف �أربعة �أبعاد ميكن �إيجازها فيما يلي:

البعد الأول :العوامل التي ت�ؤثر يف قرار الطالب املتدرَب لي�صبح مر�شداً :وميثل هذا البعد
الرغبة يف درا�سة ال�سلوك الإن�ساين ،وحتقيق النمو الذاتي ،و�إدراك الهوية ال�شخ�صية

ب�شكل �أف�ضل ،واال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة للتعامل مع امل�شكالت ،وامتالك املهارات،

والتعامل مع �أفراد العائلة ب�شكل �أف�ضل ،وااللتزام بالقيم والعادات االجتماعية ،وت�أثر الطلبة

بالأ�صدقاء واملر�شدين املميزين ،والتخل�ص من ال�شعور بالغربة ،وحتقيق التطور الوظيفي
واملكانة االجتماعية والدخل اجليد وال�سعادة.

البعد الثاين :املوا�ضيع الإر�شادية التي ت�شبع حاجات الطالب املتدرب :وميثل هذا البعد

الرغبة يف اكت�ساب مهارات الإر�شاد ،واحلاجة �إىل فهم الذات ،والتخل�ص من امل�شكالت اخلا�صة،
وم�ساعدة الآخرين من خالل االهتمام مب�شكالتهم ،واختبار الذات �أمام انفعاالت الآخرين،

والك�شف عن القدرة على الإ�صغاء ،واالعتقاد ب�أن م�ستوى مهنة الإر�شاد �أرقى من بقية املهن،
وطرح ت�سا�ؤالت عميقة ومهمة عن احلياة.

البعد الثالث :ت�صور الطالب املتدرب لدوره كمر�شد :وميثل هذا البعد تعرَف ما يدور يف

النف�س الإن�سانية  ،ور�ؤية احلياة مبنظور �صحيح  ،وفهم الآخرين من خالل فهم عوامل مثل:
الأ�رسة ,والدين ,والثقافة ,والعرق ،واملعتقدات ال�شخ�صية ،والتعاون مع الزمالء من �أجل تقدمي

امل�ساعدة للم�سرت�شدين وم�ساعدتهم على النمو والتب�رص الذاتي.

البعد الرابع :ت�ص َور الطالب املتدرب لتن�شئته االجتماعية :وميثل هذا البعد التعبري عن
م�شاعر الود واحلب للآخرين ،واالهتمام بحاجات الآخرين وانفعاالتهم ،وم�ساعدة امل�سرت�شدين

على ن�سيان اخلربات امل�ؤملة ،وم�ساعدة الأ�صدقاء �أو �أحد �أفراد العائلة للتخل�ص من امل�شكالت

النف�سية ،وم�ساعدة الذات على ن�سيان ال�صدمات امل�ؤملة ،وتكوين �صداقات وعالقات حميمة
مع الآخرين ،وال�شعور بالتقبل من قبل الآخرين.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
َ
وت�شكل هذه الأبعاد مبجملها عنا�رص الدوافع املهنية التي ت�ؤثر يف فاعلية املر�شدين املتدربني،

الإر�شادي و�إحداث تغيريات يف �سلوك امل�سرت�شدين ،لذا يتوقع لهذه العنا�رص �أن ترتبط وتتفاعل
بع�ضها مع بع�ض لبناء الدوافع املهنية الإيجابية وتكوينها.

ت�صحيح مقيا�س الدوافع املهنية ب�صورته النهائية يف هذه الدرا�سة

�أ�شتمل املقيا�س على ( )60فقرة ،تتم اال�ستجابة عليها وفق تدريج ليكرت خما�سي ال�شكل

كالآتي :كبرية جداً ،وتعطى ( )5درجات ،كبرية وتعطى ( )4درجات ،تنطبق بدرجة متو�سطة
وتعطى ( )3درجات ،بدرجة قليلة وتعطى درجتني ،وبدرجة قليلة جدا تعطى درجة واحدة ،وذلك

جلميع الفقرات كونها �صيغت بطريقة �إيجابية .وبذلك ترتاوح درجات املقيا�س ككل بني (60
 .)300بحيث كلما ارتفعت العالمة كان ذلك م�ؤ�رشا ً على زيادة م�ستوى الدوافع املهنية لدىالطلبة .وقد �صنَف الباحث ا�ستجابات �أفراد العينة �إىل خم�س فئات على النحو الآتي:

 فئة م�ستوى الدوافع املهنية املنخف�ض جداً ،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ( )1.49ف�أقل. -فئة م�ستوى الدوافع املهنية املنخف�ض ،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني ( )2.49-1.5درجة.

 فئة م�ستوى الدوافع املهنية املتو�سط ،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني (-2.5 )3.49درجة.

 فئة م�ستوى الدوافع املهنية املرتفع ،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني ()4.49-3.5درجة.

 -فئة م�ستوى الدوافع املهنية املرتفع جداً ،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ( )4.5ف�أكرث.

اخلطوة الثانية :تعريب فقرات مقيا�س كو�ش ()Kuch, 2008

بعد حتديد الأبعاد الرئي�سة للمقيا�س ،متت ترجمة فقرات مقيا�س كو�ش (،)Kuch, 2008

وباالعتماد على خربة الباحث وعدد من املقايي�س الواردة يف الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سات

كل منKuch, 2008; Briscou, 2002; Larson, et. al., 1992; Johnson, et. al.,( :

َ ،)1989
متكن الباحث يف النهاية من �إعداد �صورة �أوَلية معرَبة للمقيا�س ،مت َ عر�ضها على
ثم مت َ عر�ض
�أ�ساتذة جامعيني متخ�ص�صني يف اللغة االجنليزية للت� َأكد من �صحة الرتجمةَ ،
املقيا�س املرتجم للغة العربية مرَة �أخرى على �أع�ضاء هيئة تدري�س يف اجلامعة متخ�ص�صني يف

اللغة الإجنليزية لإعادة ترجمته �إىل اللغة الإجنليزية ،ومن خالل �إجراء املطابقة بني العمليتني مت
�صحة
تعديل بع�ض الفقرات ،والتو�صل �إىل �صدق الرتجمة و�سالمة الفقرات .وبعد الت� َأكد من
َ
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وكلما توافرت هذه العنا�رص يتوقع �أن يكون املر�شدون املتدربون �أكرث فاعلية يف ممار�سة العمل
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ترجمة املقيا�س �إىل اللغة العربية مت َ عر�ض املقيا�س على ( )15خم�سة ع�رش حمكما ً متخ�ص�صا ً
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يف الإر�شاد النف�سي والقيا�س والتقومي وعلم النف�س االجتماعي وعلم النف�س الرتبوي ،وطلب

من املحكمني �إبداء �آرائهم يف مدى انتماء الفقرة وان�سجامها مع البعد الذي تندرج حتته،
ومدى ان�سجامها مع معايري �صياغة الفقرات وو�ضوحها و�سالمة اللغة امل�ستخدمة  ،كما

طلب منهم تعديل الفقرات التي يعتقدون بعدم �صالحيتها يف و�ضعها احلايل ،وقرر الباحث
تثبيت الفقرات التي حتظى مبوافقة ( )%80ف�أكرث من املحكمني ،حيث �أدى تطبيق هذا الإجراء

�إىل حذف ( )64فقرة من املقيا�س ،بحيث بقي ( 60فقرة ) موزعة كما يلي )24 ( :فقرة للبعد

الأول ،و( )15فقرة للبعد الثاين ،و( )10فقرات للبعد الثالث ،و( )11فقرة للبعد الرابع .ي�ستجيب
عليها املفحو�ص ،كما جاء يف درا�سة كو�ش ( )Kuch, 2008وفق تدريج ليكرت اخلما�سي على

النحو التايل :بدرجة كبرية جدا ً وتعطى ( )5درجات ،بدرجة كبرية وتعطى ( )4درجات ،بدرجة
متو�سطة وتعطى ( )3درجات ،بدرجة قليلة وتعطى ( )2درجة ،بدرجة قليلة جدا ً وتعطى (درجة

واحدة) ،وذلك جلميع فقرات املقيا�س لكونها �صيغت جميعا ً ب�شكلٍ �إيجابي.

الأ�ساليب (املعاجلة) الإح�صائية

بغر�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة والإجابة عن �أ�سئلتها قام الباحث با�ستخدام الأ�ساليب

الإح�صائية التالية:

· معامالت االرتباط ( )Correlation Coefficientللك�شف عن ارتباط فقرات املقيا�س
ت�ضمنها
باملجاالت التي تنتمي �إليها واملقيا�س ككل ،ومعامالت االرتباط بني الأبعاد التي
َ

املقيا�س.

· حتليل البناء العاملي ( )Factor Analysisلأغرا�ض ا�ستخراج معامالت الت�شبع للفقرات على

تكون منها املقيا�س.
املجاالت بهدف الك�شف عن �صدق �أدوات الدرا�سة ،وعدد الأبعاد التي
َ

· ا�ستخراج قيم معامالت الثبات للمقيا�س با�ستخدام طريقة �إعادة تطبيق االختبار عن طريق

معامل ارتباط بري�سون بني الدرجات يف مرَتي التطبيق ،ومعامل االت�ساق الداخلي كرونباخ �ألفا.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوالً :عر�ض النتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما دالالت ال�صدق ملقيا�س تقييم الدوافع املهنية التي ت�ؤثر يف

فعالية املر�شدين املتدربني»؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول مت التحقق من �صدق املقيا�س بطريقتني هما :ال�صدق الظاهري

ال�صدق الظاهري :مت َ التحقق من هذا ال�صدق بتعريب فقرات املقيا�س والبالغ عددها ()124
فقرة ،وعر�ضها على �أع�ضاء هيئة تدري�س يف اجلامعة متخ�ص�صني يف اللغة االجنليزية للت�أكد
ثم مت عر�ض املقيا�س املرتجم �إىل اللغة العربية مرَة �أخرى على �أع�ضاء
من �صحة الرتجمةَ ،

هيئة تدري�س يف اجلامعة متخ�ص�صني يف اللغة الإجنليزية لإعادة ترجمته �إىل اللغة الإجنليزية،

ومن خالل �إجراء املطابقة بني العمليتني مت َ التو�صل �إىل �صدق الرتجمة و�سالمة الفقرات.
�صحة ترجمة املقيا�س �إىل اللغة العربية مت َ عر�ض املقيا�س على ( )15خم�سة
وبعد الت� َأكد من
َ
ع�رش حمكما ً متخ�ص�صا ً يف الإر�شاد النف�سي والقيا�س والتقومي وعلم النف�س االجتماعي

وعلم النف�س الرتبوي ،وطلب من املحكمني �إبداء ر�أيهم يف مدى انتماء الفقرة وان�سجامها
مع البعد الذي تندرج حتته ،ومدى ان�سجامها مع معايري �صياغة الفقرات وو�ضوحها و�سالمة

اللغة امل�ستخدمة ،كما طلب منهم تعديل الفقرات التي يعتقدون بعدم �صالحيتها يف
و�ضعها احلايل ،وقرر الباحث تثبيت الفقرات التي حتظى مبوافقة ( )%80ف�أكرث من املحكمني.

�أدى تطبيق هذا الإجراء �إىل حذف ( )64فقرة من املقيا�س ،بحيث بقي ( 60فقرة) موزعة كما

يلي )24( :فقرة للبعد الأول ،و( )15فقرة للبعد الثاين ،و( )10فقرات للبعد الثالث ،و( )11فقرة

للبعد الرابع.

�صدق البناء :طبَق املقيا�س ب�صورته النهائية ( )60فقرة على عينة مكونة من ( )619طالبا ً
وطالبة من طلبة الإر�شاد يف جامعتي �إربد الأهلية والريموك ،خالل الف�صل الثاين من العام
الدرا�سي ( 2010 – 2009م) ،وبلغ عدد الطالب ( )136طالباً ،وعدد الطالبات ( )483طالبة.

ولأغرا�ض �صدق البناء فقد اعتمد الباحث على معيارين لقبول الفقرات هما :الداللة
الإح�صائية لالرتباط ،و�أن ال يقل معامل االرتباط عن ( )0.20يف حتليالت �صدق البناء التالية:

ح�ساب معامل االرتباط بني عالمة كل فقرة وعالمة البعد والعالمة الكلية للمقيا�س ،كما
هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقيا�س ودرجة البعد
الفقرة

الفقرة

0.48
0.51

0.49
0.52

21
22

0.33
0.49

0.43
0.54

الفقرة

1
2

معامل
االرتباط على
املقيا�س ككل

معامل
االرتباط على
املجاالت

معامل
االرتباط على
املقيا�س ككل

معامل
االرتباط على
املجاالت

41
42

معامل
االرتباط على
املقيا�س ككل

0.51
0.58

معامل
االرتباط على
املجاالت

0.60
0.70
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و�صدق البناء ،وذلك على النحو التايل:
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الفقرة

الفقرة

0.54
0.49
0.48
0.42
0.54
0.52
0.51
0.49
0.41
0.40
0.41
0.32
0.49
0.39
0.58
0.53
0.48
0.36.

0.54
0.51.
0.50
0.45
0.55
0.56
0.53
0.51
0.51
0.46
0.31
0.43
0.51
0.52
0.60
0.55
0.50
0.47

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0.51
0.48
0.61
0.62
0.59
0.59
0.58
0.58
0.51
0.50
0.58
0.54
0.43
0.63
0.58
0.56
0.61
0.60

0.53
0.50
0.63
0.63
0.64
0.66
0.62
0.61
0.59
0.59
0.66
0.60
0.47
0.69
0.68
0.63
0.66
0.67

الفقرة

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل
االرتباط على
املقيا�س ككل

معامل
االرتباط على
املجاالت

معامل
االرتباط على
املقيا�س ككل

معامل
االرتباط على
املجاالت

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

معامل
االرتباط على
املقيا�س ككل

0.62
0.61
0.61
0.60
0.49
0.55
0.57
0.60
0.58
0.55
0.50
0.54
0.59.
0.54
0.48
0.55
0.58
0.53

معامل
االرتباط على
املجاالت

0.70
0.68
0.73
0.71
0.61
0.66
0.63
0.63
0.70
0.70
0.67
0.68
0.68
0.67
0.63
0.65
0.66
0.63

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )2أن جميع الفقرات تتميز بدرجة دالة من االرتباط مع

الدرجة الكلية للمقيا�س ومبعامل ارتباط ال يقل عن ( )0.20وبنا ًء على ذلك مل حتذف �أي فقرة ،و
بقي املقيا�س ب�صورته النهائية ( )60فقرة .كما مت ح�ساب معامالت االرتباط بني درجات الأبعاد

والدرجة الكلية للمقيا�س ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
معامالت االرتباط بني الأبعاد والعالمة الكلية للمقيا�س.
البعد الثالث
البعد الثاين
البعد الأول
البعد
الكلي
)**(0.859
)**(0.911
)**(0.902
البعد الأول
)**(0.661
)**(0.748
البعد الثاين
)**(0.788
البعد الثالث
البعد الرابع

البعد الرابع
)**(0.823
)**(0.611
)**(0.674
0)**(681.
-

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )3أن جميع معامالت االرتباط بني درجات الأبعاد والدرجة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الكلية ،ومعامالت االرتباط بني درجات الأبعاد بع�ضها مع بع�ض �أعلى من ( )0.20مما ي�ؤكد
ويف مظهر �آخر من مظاهر حتري �صدق البناء للمقيا�س ،مت َ الك�شف عن �صدق بناء املقيا�س

با�ستخدام �أ�سلوب التحليل العاملي ( )Factor Analysisاملعتمد على املكونات الأ�سا�سية

( ،)Principal Component Analysisوذلك ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س الدوافع
املهنية ،ومت �إيجاد قيم اجلذور الكامنة ون�سب التباين املف�سرَ لكل عامل من العوامل ،كما

جرى تدوير املحاور با�ستخدام طريقة التدوير املتعامد ( )Varimax Rotationللعوامل التي
قيم اجلذر الكامن لها �أكرب من ( ,)1وكان عددها ( )12عامال ً ف�رست ما ن�سبته () %57.816
من التباين .واجلدول رقم ( )4يبني قيم اجلذور الكامنة ،ون�سب التباين املف�رس ون�سب التباين

الرتاكمية لكل عامل.

العامل
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر

اجلدول رقم ()4
قيم اجلذر الكامن ون�سبة التباين املف�رس والتباين املف�رس
الرتاكمي لكل عامل من العوامل
ن�سبة التباين املف�سر الرتاكمية
ن�سبة التباين املف�سر
اجلذر الكامن
28.102
28.102
16.861
33.937
5.834
3.501
37.575
3.639
2.183
40.869
3.294
1.976
43.630
2.761
1.657
45.996
2.366
1.420
48.275
2.279
1.367
50.408
2.133
1.280
52.382
1.974
1.184
54.312
1.930
1.158
56.092
1.780
1.068
57.816
1.724
1.035

يالحظ من اجلدول (� )4أن هناك ( )12عامال ً للمقيا�س قد زادت فيها قيمة اجلذر الكامن

عن ( ،)1وذلك اعتمادا ً على حمك كيزر�س ( )Kaiser's Criterionامل�شار �إليه يف كايرن وجري

( ،)Kinnear & Gray, 2000وهي تف�سرَ ما ن�سبته  %57.816من تباين الدرجات على مقيا�س
الدوافع املهنية .وبلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل الأول  16.861وهي قيمة مرتفعة� ،إذا ما

قورنت بقيم اجلذور الكامنة لبقية العوامل ،وباعتماد حمك اجلذر الكامن كم�ؤ�رش على �أحادية
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ارتباط البعد بالأداة ككل ,وهذا م�ؤ�رش �آخر على �صدق البناء للأداة.
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البعد ،فقد بلغت ن�سبة اجلذر الكامن للعامل الأول �إىل اجلذر الكامن للعامل الثاين �أكرب بكثري
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من ( ،)2وهذا م�ؤ�رش على �أحادية البعد ،واعتمادا على حمك ن�سبة التباين املف�رس ،فقد بلغت
ن�سبة التباين املف�رس للعامل الأول  %28.102من التباين الكلي ،مما ي�ؤكد وجود عامل طا ٍغ يف
املقيا�س ،وهو ما يتما�شى مع ما اقرتحه كل من ريكا�س ( )Rechaseامل�شار �إليه يف امربت�سون

وراي�س ( ،)Embretson & Reise, 2000وكيزر�س ( )Kaiser's Criterionامل�شار �إليه يف

كايرن وجري ( ،)Kinnear & Gray, 2000من �أنه �إذا �أمكن �أن يف�رس العامل الأول ( )%20من

التباين املف�سرَ على الأقل ،ف�إن ذلك يعد م�ؤ�رشا ً على �أحادية البعد.

املكونة
وعند ا�ستخدام التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة ( )Eigen Valuesللعوامل
َ

للمقيا�س �أو ما ي�سمى مبخطط �سكري )Scree Plot( ،وفيه يتم ر�سم بياين للمنحنى الذي
ميثل قيم اجلذر الكامن على �ألإحداثي الر�أ�سي املناظرة للعوامل مرتبة تنازليا ح�سب جذورها
الكامنة على الإحداثي الأفقي .وال�شكل التايل ميثل خمطط �سكري للعوامل امل�ستخل�صة

بالتحليل العاملي.

ال�شكل ( )1التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املكونة ملقيا�س الدوافع املهنية

ويالحظ من ال�شكل �أن اخلط املنحني بد�أ يغيرَ ميله ب�شكل مفاجئ بني النقطتني املناظرتني

للعاملني :الرابع واخلام�س ,ويالحظ �أن قيم اجلذور الكامنة للعوامل بدءا ً من الرابع �أ�صبحت

متقاربة ،مما يعترب �أ�سا�سا ً العتماد العوامل الأربعة الأوىل وا�ستبعاد بقية العوامل .ومما هو جدير

بالقول �أن اال�ستدالل على عدد العوامل التي ميكن �أن تعتمد داللتها من خمطط �سكري ال

التحول يف ميل
يكون بالدقة الكافية ،لأنه يعتمد على تقدير تقريبي للموقع الذي يتم فيه
َ
اخلط املار بالنقاط املناظرة للعوامل.

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ما دالالت الثبات ملقيا�س تقييم الدوافع املهنية التي ت�ؤثر يف فعالية املر�شدين املتدربني؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مت تقدير ثبات االت�ساق لفقرات املقيا�س ب�صورته النهائية ( )60فقرة ،ودلت النتائج على متتع

قيمة عالية ،و�أما معامالت الثبات ملجاالت املقيا�س فقد بلغت()0.92( )0.89( )0.82( )0.91
على الرتتيب ،وهي �أقل من معامالت ثبات االت�ساق الداخلي للأداة ككل ،ولكنها عالية �أي�ضا،

وهي م�ؤ�رشات على متتع املقيا�س بدالالت ات�ساق داخلي عالية (كم�ؤ�رش على الثبات).

بالإ�ضافة �إىل ذلك مت التحقق من ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة �إعادة تطبيق االختبار،

حيث مت �إعادة تطبيق املقيا�س ب�صورته النهائية على عينة مكونة من ( )50طالبا ً وطالبة ،بعد

م�ضي ثالثة �أ�سابيع على التطبيق الأول ،وقد ح�سبت قيم معامل ارتباط بري�سون بني الدرجات
يف مرَتي التطبيق فكان ( ،)0.96وهي متثل قيمة معامل ثبات اال�ستقرار� ،أي ا�ستقرار النتائج
على املقيا�س ،وهذه القيمة عالية وتدل على متتع املقيا�س بدرجة عالية من اال�ستقرار مع مرور

الزمن :واجلدول رقم ( )5يبني معامالت ثبات اال�ستقرار وثبات االت�ساق الداخلي.

اجلدول رقم ()5
معامالت ثبات اال�ستقرار واالت�ساق الداخلي ملقيا�س م�ستوى
الدوافع املهنية ككل وجماالته الفرعية
معامل ثبات االت�ساق الداخلي
معامل ثبات اال�ستقرار
املجال
0.91
0.92
الأول
0.82
0.85
الثاين
0.89
0.90
الثالث
0.92
0.93
الرابع
0.95
0.96
املقيا�س ككل
يالحظ من اجلدول رقم (� )5أن قيمة معامل الثبات بطريقة �إعادة تطبيق االختبار قد بلغت

( ،)0.96فيما بلغت قيمة الثبات با�ستخدام االت�ساق الداخلي ( )0.95ويعترب كل من امل�ؤ�رشين

دالَني على ثبات املقيا�س.

مناق�شة النتائج

�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود معامالت ارتباط قوية بني الأبعاد الأربعة التي ت�شكل

مقيا�س الدوافع املهنية ،حيث كانت جميع االرتباطات بني الأبعاد دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى
( .،)α=0.05ويعني هذا �أن الدوافع املهنية بناء متكامل ت�شكل �أركانه �أبعاد املقيا�س ،فاالرتباط
العايل بني الأبعاد م�ؤ�رش على �أن املقيا�س �أحادي البعد ( ،)unidimensionalو�أن هذه االرتباطات
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املقيا�س بدرجة عالية من االت�ساق الداخلي� .إذ بلغت قيمة معامل كرونباخ  ،)0.95( αوهي
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مل تكن نتيجة لل�صدفة ،و�إمنا الرتباط الأبعاد فيما بينها لت�شكل مفهوم الدوافع املهنية.
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ودلَت النتائج �أي�ضا ً على �أن قيم معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية على

املقيا�س كانت مرتفعة �أي�ضا حيث تراوحت بني ( .)63-32وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

درا�سات كل من الر�سون و�آخرين ( ،)Larson,et.al, 1992وبري�سكو (،)Briscou, 2002

وكو�ش ( )Kuch, 2008التي �أ�شارت �إىل وجود معامالت ارتباط قوية بني الأبعاد التي ت�شكل

هذه املقايي�س ،و�إىل �أن قيم معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية على املقيا�س كانت
مرتفعة �أي�ضاً ،ومل تختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج �أي من الدرا�سات ال�سابقة.

ويبدو وا�ضحا ً من النتائج �أن الدوافع املهنية تتكون من جمموعة من الأبعاد ت�شكل

مبجموعها مفهوم الدوافع املهنية ،وقد ات�ضح ذلك من القيمة العالية ملعامل كرونباخ �ألفا
التي بلغت ( ،)0.95ومن وجود ارتباطات موجبة ذات داللة �إح�صائية بني �أبعاد املقيا�س الأربعة.
كذلك دلَت الإجراءات التي ا�ستخدمها الباحث على متتع الفقرات بدرجة عالية من الفعالية.

فقد ا�ستخدم الباحث حتليل فعالية الفقرات وذلك ملعرفة مدى االرتباط بني ما تقي�سه
الفقرة وما يقي�سه البعد الذي ينتمي �إليه من جهة ،وما يقي�سه املقيا�س الكلي من جهة

و�ضح ذلك .وقد �أ�شارت معامالت االرتباط �إىل �أنها ذات داللة �إح�صائية
�أخرى ،و اجلدول (َ )2

عند م�ستوى داللة ( ،)α=0.05وتعك�س مدى االت�ساق الداخلي لفقرات املقيا�س مما يعطي دليال ً
على مدى فاعلية املقيا�س .وهذه النتائج ت�شري �إىل ارتفاع يف معامل ثبات الدرا�سة بالأ�سلوبني

عما �أظهرته درا�سة كو�ش ( ،)Kuch, 2008حيث �أظهرت تقديرات الثبات يف هذه الدرا�سة
َ

�أن معامل الثبات ب�أ�سلوب �إعادة تطبيق االختبار قد بلغ ( ،)0.96وب�أ�سلوب االت�ساق الداخلي
قد بلغ  ،)0.95( = αيف حني كان تقدير الثبات ملقيا�س كو�ش بدرا�سته الأجنبية ( .)0.87كما

�أ�شارت نتائجها �إىل وجود ارتباطات موجبة ذات داللة �إح�صائية بني �أبعاد املقيا�س ،و�إىل االت�ساق
الداخلي لفقرات املقيا�س.

مما �سبق يتبني �أن مقيا�س الدوافع املهنية ب�صورته النهائية الذي يتكون من ( )60فقرة

موزعة على �أربعة �أبعاد ،يتمتع بدرجة عالية من ال�صدق الذي مت َ الت�أكد منه بو�ساطة ال�صدق
الظاهري و�صدق البناء ،كما يتمتع بدرجة عالية من الثبات �سواء كان ذلك بح�ساب معامل

االت�ساق الداخلي� ،أو ثبات التجزئة الن�صفية للمقيا�س ككل وللأبعاد الفرعية.

اال�ستنتاجات والتو�صيات

نظرا ً ملا تتمتع به ال�صورة النهائية ملقيا�س الدوافع املهنية من خ�صائ�ص �سيكومرتية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مقبولة ،يو�صي الباحث مبا يلي:

· تطوير املقيا�س وتقنينه على عيًنات وفئات عمرية خمتلفة.

· ا�ستخدام املقيا�س ككل بغ�ض النظر عن �أبعاده لأغرا�ض التقييم وتقدير الدوافع املهنية لدى

املر�شدين املتدربني ،والنظر �إىل كل فقرة مبفردها لأغرا�ض الت�شخي�ص والتدريب.

· ا�ستخدام وتطبيق هذه الأداة ال�سهلة و�رسيعة التطبيق يف اجلامعات على الطلبة اجلدد ،وذلك

ملعرفة م�ستوى دوافعهم املهنية ،ويف �ضوء نتائج القيا�س يتم التخطيط لقبول الطلبة يف
جمال الإر�شاد النف�سي.

· ا�ستخدام املقيا�س وتطبيقه يف اجلامعات على طلبة الإر�شاد النف�سي املتدرَبني بهدف تقييم

�أنف�سهم من خالل التقييم الذاتي ،وحت�سني الدوافع املهنية لديهم ،وذلك ل�ضمان تقدمي
خدمات الإر�شاد النف�سي للم�سرت�شدين م�ستقبال ً ب�شكل فاعل.
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