
 

 

 

اخلصائص السيكومرتية ملقياس توجوات أهداف اإلجناز الثمانية لدى طالب 

 كلية الرتبية بقها

 

 إعداد

د/ شيماء سيد سليمأن                              الطيب                                  يأ.د/ عصام عل                     
      

 
 وسام فراج حممد صديق أ/ 

 
 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس توجوات أهداف اإلجناز الثمانية لدى طالب كلية الرتبية بقها

 وسام فراج حممد صديق أ/                                 أند/ شيماء سيد سليم                الطيب                      يأ.د/ عصام عل

 2022أغسطس                                                      - 748 -                          العدد  الثاني واخلمسون                                           

صائص السيكومرتية ملقياس توجوات أهداف اإلجناز الثمانية لدى طالب كلية الرتبية بقهااخل  

 إعداد

د/ شيماء سيد سليمأن                              الطيب                                  يأ.د/ عصام عل                     
      

 وسام فراج حممد صديق أ/ 

 
 

 

,,

(Gitman's)

,,
,,

,,
,,

Gitman's ,
 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس توجوات أهداف اإلجناز الثمانية لدى طالب كلية الرتبية بقها

 وسام فراج حممد صديق أ/                                 أند/ شيماء سيد سليم                الطيب                      يأ.د/ عصام عل

 2022أغسطس                                                      - 749 -                          العدد  الثاني واخلمسون                                           

 Psychometric Properties of the Eight Achievement 

Goals Orientations Scale  among Faculty of Education 

Students at Qena 

Prepared by 

Wissam Frag Mohamed Sadeek 
Master's Researcher – Educational Psychology Section 

Faculty of Education in Qena-South Valley University 

Abstract : 

 the Current  research aimed to Verify the Psychometric 

Properties of the Eight Achievement Goals Orientations Scale  among 

Faculty of Education Students at Qena . the Sample of the Study 

Consisted of      male and Female Students from the Third Year of 

General Education for the Academic year (    -    ),with an average 

age of (  ,  ) year,and astandard Deviation of (     ).and the Validity 

of the Scale was Verified through the validity of  the exploratory factor 

analysis,which revealed the presence of   dimensions,and The stability 

of the scale was verified by calculating the  Cronbach's Alpha 

Coefficient for the dimensions of the scale,and the Split- half Method 

(Gitman's), and the value of Cronbach's alpha for dimension of Self 

Potential avoidance goals was (   ,), and its value for dimension of 

Self Past approach  goals was (   ), and it amounted to (   ). for 

dimension of Self Potential approach goals,and it reached (   ) for 

dimension of Task approach goals, and its value reached (   ) for 

dimension of Self Past avoidance goals,and it reached (   ) for 

dimension of task avoidance goals,and it reached (   ) for dimension 

of other approach goals, It reached (   ,) for dimension of other 

avoidance goals reluctance, and the value of Gitman's coefficient was 

(   ), which indicates that the eight achievement goals orientation 

scale has good validity and reliability indicators and that it is suitable 

for use. 

Key words :  Psychometric Properties, Eight Achievement Goals 

Orientations 
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 تشكم إلنسضإلؼي

 .جاس

   ,        

   

 نهحظهل اؼا 

 زضجت  عه 

 زثعت  يطتفاة

 .شإلتي

   ,        

   

 عه  احطص

 في إلنهلهع عسو

 اثُتء إلنرطأ

 يتًة ازإل ي

 .يااُة

     ,      

   

 ازإلء اتاُب

 إلألَشطة

 تشكم إلألكتزلًاة

 .طحاح غاط

     ,      

   
اتاُب لاتيي 

 تتنًتتو إلنظاعة.
     -,      
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 و
 ةإلنًفطز

 

 

 إلنلشعات 

إلنعاس 

 إلألول

إلنعاس 

 إلنةتَي

إلنعاس 

 إلنةتنث

إلنعاس 

 إلنطإلتع

إلنعاس 

 إلنرتيػ

إلنعاس 

 إلنؽتزغ

إلنعاس 

 إلنؽتتع

إلنعاس 

 إلنةتيٍ

   

 تمااى اتاُب

 إلنًهإلز في ازإل  

 تًسى إلنسضإلؼاة

 .فاتت َاتح 

     ,      

   

 لظتضى اتصل

 ازإلء في جتسي

 تاُعًت يت يتًة

 .تتنفشم نهشاهض

     ,      

   

 تلهؼاع افلى

 لسضإلتي َطتق

 إلنًاطفاة

 يٍ وإلألكتزلًاة

 نمطإلءةإل ذالل

 .إلنًؽلًطة

  -,         

   

اؼا  إن  

إلكلؽتب إلناسلس 

يٍ إلنرعطإل  يٍ 

ذالل تاهى 

 اشاتء جسلسة.

  -,         

   

اؼا  نهحظهل 

عه  إلنًكتفآ  

وإلناهإل ع زثعت  

 شإلت .

     ,      

   

 يمتضَل  اتاُب

 شوي تعيال ي

 إلنمسضإل 

 إلنلحظاهاة

 .        إلنضاافة

- - - - - - - - 

   

تحسى شإلتي ا

زَتتء إلنًتتو 

 إلنظاعة.

   ,        

   

 إلناتهض اتاُب

 ازإلء تًؽلهى

 ايتو ضااف

 .ظيال  

- - - - - - - - 

   

 إلنماتو اتاُب

 ؼههن تأي

 غعي اَُي لاتط

 اؼتتصتي ايتو

 .وظيال ي

- - - - - - - - 
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 و
 ةإلنًفطز

 

 

 إلنلشعات 

إلنعاس 

 إلألول

إلنعاس 

 إلنةتَي

إلنعاس 

 إلنةتنث

إلنعاس 

 إلنطإلتع

إلنعاس 

 إلنرتيػ

إلنعاس 

 إلنؽتزغ

إلنعاس 

 إلنؽتتع

إلنعاس 

 إلنةتيٍ

   

احطص عه  

إلنعسء تتنًتتو 

إلنؽتهة اواًل 

تفتزلًت نهشاهض 

تتزحعتط يٍ 

 تو إلنظاعة.إلنًت

     ,      

   

 لسضتي اثعت

 عه  إلنشرظاة

 يت عًم إَاتظ

 ذالل يٍ

 عه  إلنلفهق

 .إلآلذطلٍ

      ,     

   

اكهٌ وإلثمًت يٍ 

إجطإلء إلنًتًة 

تُاتح لعم إلنعسء 

 فاتت.

   -,        

   

 عه  احطص

 يتتيي ازإلء

 تشكم إلألكتزلًاة

 يٍ افضم

 .إلآلذطلٍ

      ,     

   

 تتنؽاتزة اشاط

 إتًتي  عُس

 إلنًتتو تاض

 زوٌ إلنًطههتة

 اى حسوث

 .اذطتء

      ,     

   

 جتفًسإل اؼا 

 عه  نهحظهل

 إلنشكط ععتضإل 

 يٍ وإلنلشااع

 ايتو اؼتتصتي

 .ظيال ي

      ,     

   

 عه  احطص

 إلنًتتو تُفاص

 اواًل  إلألكتزلًاة

 يٍ ذهفًت تأول

 .إلنفشم

     ,      

   

 إلزجتتة اتاُب

 اؼئهة عه 

 ذهفًت صتياؼتت

       ,    
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 و
 ةإلنًفطز

 

 

 إلنلشعات 

إلنعاس 

 إلألول

إلنعاس 

 إلنةتَي

إلنعاس 

 إلنةتنث

إلنعاس 

 إلنطإلتع

إلنعاس 

 إلنرتيػ

إلنعاس 

 إلنؽتزغ

إلنعاس 

 إلنؽتتع

إلنعاس 

 إلنةتيٍ

 تكهٌ اٌ يٍ

 ايتو ذتطئة

 .ظيال ي

   

 إلنفشم اتاُب

 يتتيي ازإلء في

 ذهفًت إلألكتزلًاة

 آضإلء يٍ

 . ظيال ي

       ,    

   

 نهحظهل اؼا 

 احكتو عه 

 يٍ جاسة

 تشأٌ اؼلتشي

 ف  كفتءت 

 إلنًمطضإل 

 إلألكتزلًاة

 يمتضَة

 .تعيال ي

- - - - - - - - 

   

 نهًُتفؽة اؼا 

 ظيال ي يع

 .               عهاتى وإلنلفهق

- - - - - - - - 

   

 تتنرهن اشاط

 لطهب عُسيت

 يتًة إتًتو يُي

 عه  ناػ يااُه

 او تتت زضإللة

 .تتت يهى غاط

       ,    

   

 َاطة اتاتفم

 ني إلآلذطلٍ

 تتنؽهب ؼهإلء

 .إلاللاتب او

       ,    

   

 لاتيي افضم

 إلنلي تتنًتتو

 في تفاسَي

 .مإلنًؽلمع

  ,         

   

 جاًسإل اؼا 

 نلحماك

 طًهحتتي

 يٍ يؽلمعاًل 

 إلنًصإلكطة ذالل

 .إلنًؽلًطة

  ,         
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 و
 ةإلنًفطز

 

 

 إلنلشعات 

إلنعاس 

 إلألول

إلنعاس 

 إلنةتَي

إلنعاس 

 إلنةتنث

إلنعاس 

 إلنطإلتع

إلنعاس 

 إلنرتيػ

إلنعاس 

 إلنؽتزغ

إلنعاس 

 إلنؽتتع

إلنعاس 

 إلنةتيٍ

   

الهو تلُفاص 

إلنًتتو تتنططلمة 

إلنلي طًًت 

 نلُفاصفت.

   ,        

   

ظيال ي  اشتضن

 إلنطحال  في

 إلنلاهاًاة

 يت نًًتضؼة

 يٍ تاهًله

 ذعطإل 

 .وتطعامه

- - - - - - - - 

   

عه  احطص 

إلذلاتض إلنًتتو 

إلنؽتهة نضًأٌ 

 إلنُاتح فاتت.

  ,         

   

 نعصل اذطظ

 يٍ إلنًعلس

 إلنًطة في إلناتس

 عُسيت إلنمتزية

 إتًتو في افشم

 .طاعة يتًة

  ,         

   

 لاتي  افضم

 إلنظاعة تتنًتتو

 .كفتءت  زثعت 

  ,         

   

 إلذلاتض اتاُب

 إلنظاعة إلنًتتو

 إلنفشم يٍ ذهفًت

 .فاتت

,           

   

احتول تحؽاٍ 

يتتضإل  

إلنلهإلطم نسي 

تاُعًت نهلهعي 

في يهلف 

 يحطج يؽلمعاًل.

,           

   

 افسإلفت اضع

 إلنلحماك ؼتهة

 .نإلحعتط تاُعًت

,           

   

 عه  احطص

 افكتضي تطتاب

 عه  إلزجتتة لعم

,           
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 و
 ةإلنًفطز

 

 

 إلنلشعات 

إلنعاس 

 إلألول

إلنعاس 

 إلنةتَي

إلنعاس 

 إلنةتنث

إلنعاس 

 إلنطإلتع

إلنعاس 

 إلنرتيػ

إلنعاس 

 إلنؽتزغ

إلنعاس 

 إلنؽتتع

إلنعاس 

 إلنةتيٍ

 اؼتتصتي اؼئهة

 .نألذطتء تفتزلًت

   

 اؼلااب

 يشو نُظت ح

 تفتزلًت إلنرعطة

 في إلنهلهع يٍ

 .إلنرطأ

,           

   

اضكع عه  

تحؽاٍ جهإلَب 

إلنضاف نسي 

تاُعًت نحسوث 

يشكال  

 يؽلمعاًل.

,           

                                                 إلناصوض إلنكتيُة

    ,                                             َؽعة إلنلعتلٍ إلنًفؽط

       َؽعة إلنلعتلٍ إلنًفؽط إلنكهي = 
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,

1- 

(

 

 

(

 

(
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(

 

(

 

(

 

(
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(

 

 

spss

 إلالَاتظ إلفسإلن تهجتت  اتغيم نًفطزإل  إلنًظححة إلالضتعتط ياتيال ( 4) جسول

 (082= ٌ) إلنةًتَاة

 م

هعاهالث 

االستباط 

 الوصححت
 م

هعاهالث 

االستباط 

 الوصححت
 م

هعاهالث 

ستباط اال

 الوصححت
 م

هعاهالث 

االستباط 

 الوصححت

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,      ,       ,    

   ,       ,      ,       ,    

   ,      ,      ,       ,    
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 م

هعاهالث 

االستباط 

 الوصححت
 م

هعاهالث 

االستباط 

 الوصححت
 م

هعاهالث 

ستباط اال

 الوصححت
 م

هعاهالث 

االستباط 

 الوصححت

   ,       ,      ,       ,    

   ,       ,      ,       ,    

   ,       ,      ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,      ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

,
,

Cronbach's Alpha

 Split half 

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha

spss
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= ٌ) إلنةًتَاة إلالَاتظ إلفسإلن تهجتت  اتغيم نًفطزإل  كطوَعتخ إلنفت ثعت  ياتيال  لاى( 5) جسول

082) 

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد االول

 سقن
 الوفشدة

 الفا هعاهل
 حزف بعذ

 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 الفا هعاهل
 حزف بعذ

 الوفشدة

   ,       ,       ,      ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,    

 العام الفا هعاهل
 = للبعذ

,    

   ,       ,    

 = للبعذ العام الفا هعاهل
,    

   ,      ,    

 العام الفا هعاهل
 = للبعذ

,    

   ,    

   ,    

   ,    

   ,    

 = للبعذ العام الفا هعاهل
,    

 البعد الثامن البعد السابع البعد السادس الخامس البعد

 سقن
 الوفشدة

 الفا هعاهل
 حزف بعذ

 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 الفا هعاهل
 حزف بعذ

 الوفشدة

  ,       ,       ,       ,    

  ,       ,       ,       ,    

  ,       ,       ,       ,    

  ,       ,       ,       ,    

  ,       ,       ,    

 = للبعذ العام الفا هعاهل

,    

  ,       ,    

 العام الفا هعاهل
 = للبعذ

,    
 = للبعذ العام الفا هعاهل

,    

   ,    

   ,    

   ,    
 

 العام الفا هعاهل
 = للبعذ

,    
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,
,,

,
,

,
,,

 

 .إلنًفطزإل  تاض حصن تاس كطوَعتخ إلنفت ثعت  ياتيال  لاى( 6) جسول

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد االول

 سقن
 الوفشدة

 الفا اهلهع
 حزف بعذ

 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 الفا هعاهل
 حزف بعذ

 الوفشدة

   ,       ,       ,      ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,       ,       ,       ,    

   ,    

 العام الفا هعاهل
 = للبعذ

,    

   ,       ,    

 = للبعذ العام الفا هعاهل
,    

 العام الفا هعاهل
 = للبعذ

,    

  ,    

   ,    

   ,    

   ,    
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 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد االول

 سقن
 الوفشدة

 الفا اهلهع
 حزف بعذ

 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 الفا هعاهل
 حزف بعذ

 الوفشدة

   ,    

 = للبعذ العام الفا هعاهل
,    

 البعد الثامن البعد السابع البعد السادس البعد الخامس

 سقن
 الوفشدة

 الفا هعاهل
 حزف بعذ

 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 هعاهل
 بعذ الفا

 حزف
 الوفشدة

 سقن
 الوفشدة

 الفا هعاهل
 حزف بعذ

 الوفشدة

  ,       ,       ,       ,    

  ,       ,       ,       ,    

  ,       ,       ,       ,    

  ,       ,       ,       ,    

  ,       ,    

 العام الفا هعاهل
 = للبعذ

,    

 = للبعذ العام الفا هعاهل

,    

  ,       ,    

 = للبعذ العام الفا هعاهل

,    

   ,    
 

 العام الفا هعاهل
 = للبعذ

,    

 

اٌضبٌدش هددذا  ٌٍجؼدذ صجبد اٌفب وشؤجبؿ ِؼبًِ إسرفبع لُُ  6َزضؼ ِٓ عذوي و 

إسرفؼذ لُّزه إًٌ  82( وثؼذ ؽز  اٌّفشدح    ,راد اٌّغزمجً ؽُش وبٔذ لُّزه )إلذاَ 

وثؼدذ ؽدز   ,إؽغبَ اٌّهّخهدذا  (, ثُّٕب    ,)

إلدذاَ هددذا  ثُّٕدب  ,إسرفؼذ لُّزه إٌدً  82اٌّفشدح 

, وثدزٌه هطدجؼ ػدذد ,إسرفؼدذ لُّزده إٌدً 12( وثؼذ ؽز  اٌّفشدح ,اِخش

 (. 12, 82, 82ثؼذ ؽز  اٌّفشداد) ِفشدح 94ِفشداد اٌّمُبط 

 Split half
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Gitman's coefficient ,

 

   

عسز إلنًفطزإل  إلنًكهَة   اضلتو إلنًفطزإل  إلنعاس

 نهعاس
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 يماتغ تهجتت  افسإلن إلزَاتظ إلنةًتَاة نسى طالب كهاة إلنلطتاة ) إلنظهضة إلنُتت اة (

 تاتَت  عتية :

 (   اَة  ) /  (   شكط)   إلنُهع:              ...............................                ؼى:إلال

 .............................  إلنفطلة:                    (         ( / ازتي )   عهًي ) إلنلرظض:

 .............................. إلنشاعة:                 ...............................   تتضلد إلنًاالز:

                

 ععلعي إلنطتنب / إلنطتنعة :

فُّب ٍٍَ ِغّىػخ ِٓ اٌؼجبساد اٌزٍ رؼجشػٓ رىعهبره ٔؾى إلذاِه هو إؽغبِه  -

األوبدَُّخ اٌّؤصشح فٍ عٍىوه وػٍُّبره اٌّؼشفُخ ٔؾى ِىالف ػًٍ اٌّهبَ 

 اإلٔغبص.

 إلنًطههب : 

 ًِء اٌجُبٔبد اٌشخظُخ ثذلخ. -

 لشاءح وً ػجبسح ثؼٕبَخ. -

 اٌؾشص ػًٍ هْ رىىْ إعبثزه طشَؾخ. -

اخزُبس ثذًَ واؽذ فمظ ٌإلعبثخ ِٓ اٌضالصخ ثذائً اٌّىعىدح  )غبٌجًب , هؽُأٔب ,  -

 ٔبدًسا (.

 جبسح ثذوْ اإلعبثخ ػٕهب.ػذَ رشن هَخ ػ -

 

 شكًطإل نحؽٍ تاأوَكى ،،،،                                    

 إلنعتحةة.
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 َتزًضإل احاأَت غتنعًت إلنًفطزة َ

 اٌغهذ ِٓ َأرٍ إٌغبػ ثأْ اػزمبًدا اٌظؼجخ ثبٌّهبَ هلىَ 1

 .هثزٌه اٌزٌ

   

    .اٌغبثك ِٓ هفضً ثشىً هفؼٍهب اٌزٍ ثبألشُبء هعزّزغ 0

    .اٌّغزمجً فٍ رفُذٍٔ اٌزٍ ثبٌّهبَ لُبٍِ هفضً 5

 ِٓ هفضً ثشىً األوبدَُّخ ِهبٍِ هداء ػًٍ هؽشص 0

 .اِخشَٓ

   

 ِٓ خىفًب ثأوي هوًل  األوبدَُّخ اٌّهبَ رٕفُز ػًٍ هؽشص 3

 .اٌفشً

   

 فٍ ِؼٍ ؽذصذ اٌزٍ األخطبء ٔفظ اسرىبة ػذَ هؽبوي 3

 .اٌّبضٍ

   

    .فُهب اٌفشً ِٓ خىفًب اٌظؼجخ اٌّهبَ اخزُبس هرغٕت 8

 رىىْ هْ ِٓ خىفًب هعبرزرٍ هعئٍخ ػًٍ اإلعبثخ هرغٕت 7

 .صِالئٍ هِبَ خبطئخ

   

    .العززوبس ِٓ دذفٍ ٌزؾمُك طؾُؼ ثشىً اٌّهّخ هٔهٍ 9

    .اٌغبثمخ خجشارٍ خالي ِٓ ٌٍّشىالد ؽٍىي إَغبد هؽبوي 14

 ػٕذِب ٌمبدِخا اٌّشح فٍ اٌغهذ ِٓ اٌّضَذ ٌجزي هخطظ 11

 .طؼجخ ِهّخ إرّبَ فٍ هفشً

   

 خالي ِٓ ِب ػًّ إٔغبص ػًٍ اٌشخظُخ لذسرٍ هصجذ 10

 .اِخشَٓ ػًٍ اٌزفىق

   

 ِهّخ هدائٍ هصٕبء اٌخطأ فٍ اٌىلىع ػذَ ػًٍ هؽشص 15

 .ِؼُٕخ

   

    .عبثمًب اٌفشً إًٌ هدد اٌزٍ اٌطشَمخ ٔفظ اعزخذاَ هرغٕت 10

 فٍ اٌىلىع ِٓ رفبدًَب خجشحاٌ روٌ ٌٕظبئؼ هعزغُت 13

 .اٌخطأ

   

 آساء ِٓ خىفًب األوبدَُّخ ِهبٍِ هداء فٍ اٌفشً هرغٕت 13

 . صِالئٍ

   

 اٌّؾزىي فهُ فٍ وفبءرٍ إلصجبد عهذٌ لظبسي هثزي 18

 .عُذ ثشىً اٌذساعٍ

   

    .      اٌّبضٍ فٍ عًُذا ثهب لّذ اٌزٍ ثبٌّهبَ لُبٍِ هفضً 17

 اٌّزاوشح خالي ِٓ ِغزمجاًل  طّىؽبرٍ ٌزؾمُك عًُذا هعؼً 19

 .اٌّغزّشح
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 َتزًضإل احاأَت غتنعًت إلنًفطزة َ

 دوْ اٌّطٍىثخ اٌّهبَ ثؼض إرّبًِ ػٕذ ثبٌغؼبدح هشؼش 04

 .هخطبء هي ؽذوس

   

    .طؾُؼ غُش ثشىً األوبدَُّخ األٔشطخ هداء هرغٕت 10

    .راوشره ِب ٌٕغُأْ رغٕجًب ِزاوشرٍ هصٕبء ِالؽظبرً هدوْ 00

    .ٌإلؽجبط رغٕجًب ُكاٌزؾم عهٍخ هدذافب هضغ 05

 ٌُظ ِؼُٕه ِهّخ إرّبَ ٍِٕ َطٍت ػٕذِب ثبٌخى  هشؼش 00

 .ثهب ٍُِ غُش هو ثهب دساَخ ػًٍ

   

 َزغضه ل عضء دً اٌزؼٍُ ػٓ إٌبرغخ األخطبء هْ هػزمذ 03

 .اٌزؼٍُ ػٍُّخ ِٓ

   

 خجشارٍ ضىء فٍ ٌهب ِمبسثخ ؽٍىي إَغبد إًٌ هعؼً 03

 .ؽٍهب ٍف طؼىثه هعذ ػٕذِب اٌغبثمخ

   

    .فُهب ٔغبؽً ثّذي اٌذساعُخ اٌّىاد فٍ هدائً رمُُُ هرغٕت 08

    .عبثمًب ِؼٍ ؽذس ٌّب رفبدًَب اٌغبثمخ الِزؾبٔبد ػًٍ هطٍغ 07

 هعئٍخ ػًٍ اإلعبثخ لجً هفىبسٌ رشرُت ػًٍ هؽشص 09

 .ٌألخطبء رفبدًَب هعبرزرٍ

   

    .َغبةال هو ثبٌغٍت عىاء ٌٍ اِخشَٓ ٔظشح هرغبدً 54

    .رارٍ إلصجبد ِشرفؼخ دسعبد ػًٍ ٌٍؾظىي هعؼً 51

 رٌ ِٓ هفضً ِشرفؼخ دسعبد ػًٍ اٌؾظىي إًٌ هعؼً 50

 .لجً

   

    .وفبءرً إلصجبد اٌظؼجخ ثبٌّهبَ لُبًِ هفضً 55

 ِٓ واٌزشغُغ اٌشىش ػجبساد ػًٍ ٌٍؾظىي عبدًذا هعؼً 50

 .صِالئٍ هِبَ هعبرزرٍ

   

 ٌٍشؼىس رغٕجًب ِب ِهّخ هداء فٍ ٌعهذ لظبسي هثزي 53

 .ثبٌفشً

   

 

 

 

 

 

 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس توجوات أهداف اإلجناز الثمانية لدى طالب كلية الرتبية بقها

 وسام فراج حممد صديق أ/                                 أند/ شيماء سيد سليم                الطيب                      يأ.د/ عصام عل

 2022أغسطس                                                      - 795 -                          العدد  الثاني واخلمسون                                           

 إلنًفطزة و

 

 َتزًضإل احاأَت غتنعًت

    .عبثمًب ثهب فشٍذ اٌزٍ ثبٌّهبَ اٌمُبَ هرغٕت 53

 ٌؾذوس رغٕجًب ٌذٌ اٌضؼف عىأت رؾغُٓ ػًٍ هسوض 58

 .ِغزمجاًل  ِشىالد

   

 وعٍُخ وٌُظ راره ؽذ فٍ غبَخ دى اٌزؼٍُ هْ هسي 57

 .بَخغ ٌزؾمُك

   

    .فُهب إٌغبػ ٌضّأْ اٌغهٍخ اٌّهبَ اخزُبس ػًٍ هؽشص 59

 ٌٍشؼىس رفبدًَب هوًل  اٌغهٍخ ثبٌّهبَ اٌجذء ػًٍ هؽشص 04

 .اٌظؼجخ اٌّهبَ ِٓ ثبإلؽجبط

   

 ػاللزٍ ػًٍ عٍجًب هصشد وهْ عجك اٌزٍ اٌّىالف هرغٕت 01

 ثضِالئٍ

   

 فٍ ىلىػٌٍ رغٕجًب ٌذٌ اٌزىاطً ِهبساد رؾغُٓ هؽبوي 00

 .ِغزمجاًل  ِؾشط ِىلف

   

    .ووفبءرً لذسارٍ ٔمض إًٌ ِب ِهّخ فٍ فشًٍ هػضو 05

 رؼٍُ خالي ِٓ اٌخجشاد ِٓ اٌؼذَذ اوزغبة إًٌ هعؼً 00

 .عذَذح هشُبء

   

    .رارً إلصجبد واٌغىائض اٌّىبفآد ػًٍ ٌٍؾظىي هعؼً 03

    .ٌزٕفُزدب طّّذ اٌزٍ ثبٌطشَمخ اٌّهبَ ثزٕفُز هلىَ 03

 ِىبعت ٌزؾمُك هفضً ثشىً األوبدَُّخ ثبألٔشطخ هلىَ 08

 .ِؼشفُخ

   

    .فُهب اٌجذء لجً ثٕغبػ اٌّهّخ إعشاء ِٓ واصمًب هوىْ 07

    .اٌظؼجخ اٌّهبَ إلٔهبء رارٍ هرؾذي 09
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